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  جملس الوزراء اإلسرائيلي املصغّر بيان

  يف واشنطنالثنائية يف شأن املفاوضات 
27/11/1991.  

  
  

إن إسرائيل معنية بمواصلة مسار السالم يف أقرب وقت ممكن، من خالل مفاوضات   
ومن نافل القول إن واشنطن، يف حد ذاتها، مقبولة لدينا مدينةً مضيفة . مباشرة بين الفرقاء

نه من أجل أن تكون تكراراً، وعلى املستويات كافة، أ لكننا أوضحنا. لة صديقةوعاصمةً لدو
  :املفاوضات فعالة، يجب أن تكون يف املنطقة، وذلك لعدة أسباب

  لدينا أساس لالفتراض أن العرب غير مهتمين بالتحادث معنا وإجراء مفاوضات
 .غط بوساطتهامباشرة معنا، بل بالتحادث مع الواليات املتحدة وبمحاولة الض

  إن العرب يسعون إلطار يكون استمراراً ملؤتمر مدريد، أي أن يكون قريباً من مؤتمر
اإلمكان عن إطار املفاوضات املباشرة، ومتحرراً من  ردويل قدر اإلمكان، وبعيداً قد

 .تدخّل جهات أخرى
 فود الو إن االقتراح بعقد ثالثة لقاءات يف آن واحد، يف واشنطن، سيفضي إىل دعوة

وقد أثبتت التجربة أن يف مثل هذا الوضع يزداد . العربية كلها إىل اجتماع واحد
القاسم املشترك األصغر، ويسيطر اخلط املتطرف، وتتضاءل فرصة إجراء مفاوضات 

 .حقيقية
  األمر يتعلق بمفاوضات جتري متزامنة مع ثالثة أطراف عربية، وبمضامين إن

وبالتايل، هناك . مفاوضات ذات أهمية عليا، تتصل بأمن دولة إسرائيل ومستقبلها
ضرورة إلجراء املفاوضات يف مكان قريب من املرتبة السياسية صاحبة القرار يف 

املفاوضين، والتشاور املتواصل  إسرائيل، من أجل التمكين من املتابعة الدقيقة مع
 .معهم، والتوجيه املستمر لهم

  
بناء على ما ذكر، وآخذين يف االعتبار الدعوة التي وجّهتها الواليات املتحدة، وانطالقًا 

لها، فإن إسرائيل على استعداد إلجراء لقاء أو لقاءين يف واشنطن، شريطة ] الذي نكنه[من االحترام 
كما تقترح إسرائيل أن تتم اللقاءات . د ذلك يف املنطقة أو قريباً منهاأن جتُرى املفاوضات بع

أيام بين اللقاء والذي يليه، على أن تلتقي اجملموعة األوىل يف  5ـ  4متتابعة، بفاصل زمني من 
9/12/91.  

وتأمل إسرائيل بأن تتجدد املفاوضات فعالً يف أقرب وقت ممكن، وبأن ينظر الفرقاء 
وهذه هي الطريق املأمونة إلحراز . روها مفاوضاتٍ مباشرًة معنا، كما تم االتفاقالعرب إليها ويج

  .التقدم والتوصل إىل هدف السالم املنشود

                                                 
  "28/11/1991، "هآرتس.  
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