
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

عالمية يف منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد لرئيس الدائرة اإل صحايفمؤتمر 
  1ربه، يحدد فيه املوقف الفلسطيني من استئناف مفاوضات السالم

 

  1/3/1994 ،تونس
  

بتونس، ليضع النقاط على  1/3جاء املؤتمر الصحايف الذي عقده األخ ياسر عبد ربه ظهر   
  :ف اجلانب الفلسطيني حضور املفاوضاتاحلروف بالنسبة ملسألة استئنا

القيادة الفلسطينية ترى أن هناك متطلبات رئيسية لضمان جناح هذه العملية  -  
واجهة السياسية، ويف مقدمة هذه املتطلبات توفير األمن واحلماية للشعب الفلسطيني يف م

  .الصهاينةاإلرهابيين من املستوطنين 

االسرائيلية حتى اآلن هي اجراءات شكلية تماماً ال  االجراءات التي اتخذتها احلكومة -  
وان جتريد جزئي خلمسة مستوطنين من أسلحتهم ليس إجراء يمكن أن يضع حدا . قيمة لها

  .لالرهاب وللمستوطنين

ع جميع األطراف املعنية بعملية السالم من دة الفلسطينية ستواصل االتصاالت مالقيا -  
  .تئناف املفاوضاتأجل حتقيق الشروط املناسبة الس

الظرف احلايل ال يساعد على استئناف عملية املفاوضات، حتى لو استؤنفت، فسوف  -  
تبقى مهددة يف ظل وجود خطر املستوطنين ويف ظل عدم اتخاذ اجراءات فعالة من جانب احلكومة 

املواطنين االسرائيلية، وكذلك بفعل االجراءات واألساليب التي يعمد اليها اجليش االسرائيلي ضد 
  .الفلسطينيين الذين يحتجون على ممارسات اجليش االسرائيلي واملستوطنين الصهاينة

القيادة الفلسطينية تتابع كل هذه التطورات، كما أنها سوف جتري اتصاالت مع  -  
األطراف املعنية، آملة يف عقد اجتماع للدول العربية اخلمس املعنية بعملية السالم خالل الفترة 

  .القريبة القادمة

مبعوث فلسطيني . املنظمة جتري اتصاالت مع راعيي عملية السالم روسيا وأمريكا -  
من الفلسطيني سيلتقي اليوم بوفد روسي خاص  سيذهب اىل واشنطن خالل يومين كما ان الرئيس

  .الرئيس الروسي بوريس يلتسن واحلكومة الروسية ملناقشة كافة القضايا الراهنة

من حيث املبدأ هناك اتفاق على وجود دويل، : حول اقتراح رابين بتواجد دويل مدين، قال  
ضرورة عاجلة من أجل حماية املواطنين الفلسطينيين يف مواجهة أعمال  وهذه املسألة أصبح لها

هذه القضية تتطلب االتفاق على تنفيذها من خالل . االرهاب التي يقترفها املستوطنون الصهاينة
جملس األمن الدويل، وعدم تركها قضية مؤجلة اىل التفاوض ألن ذلك يعني عدم االهتمام بتهدئة 

  .راضي احملتلةالوضع الراهن يف األ
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املشاورات اجلارية إلصدار قرار من جملس األمن، تعيقها بعض املشكالت العالقة،  -  
ث ترى بعض األطراف تأجيل هذا ماية الدولية للشعب الفلسطيني، حيوتتعلق بموضوع احل

  .املوضوع، ولكننا نؤكد على ان جملس األمن يستطيع اتخاذ قرارات لها قوة التنفيذ
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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