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  الرد الفلسطيني على الدعوة األميركية ـ السوفياتية
  إىل مؤتمر السالم، وعلى رسالة التطمينات األميركية

  .24/10/1991، القدس
  
  

  السيد جيمس بيكر الثالث، وزير خارجية الواليات املتحدة
  .السيد بوريس بانكين وزير خارجية االحتاد السوفياتي

  .التطمينات ة ملؤتمر السالم، ورسالةالرد الفلسطيني على الدعو: املوضوع
الواليات املتحدة، ورئيس االحتاد السوفياتي، إىل مؤتمر السالم،  استجابة لدعوة رئيس 

، يسرين أن أبلغكما أن الرد 1991] تشرين األول[أكتوبر  30الذي سيعقد يف مدريد يف 
  .الفلسطيني إيجابي

وة، ويف رسالة الضمانات، وكل وعلى الرغم من موقفكم ـ كما عبرتم عنه يف الدع
أننا نحتفظ بموقفنا السياسي : االتفاقات التي تشكل قواعد مشاركة خمتلف األطراف ـ نود أن نؤكد

ة، وال تؤثر أو تنفي الكامل وبمبادئنا، إن موافقتنا تنبع من البرنامج واألطر السياسية الفلسطيني
  .التزامنا بها

فرداً، وجلنة  14لى شكل وفد تفاوضي، مكون من إن مشاركة الشعب الفلسطيني ستكون ع
توجيه سينضمان إىل وفد األردن ليشكال وفداً أردنياً ـ فلسطينياً مشتركاً، متكافئاً مع بقية الوفود 

  .للمؤتمر وللمفاوضات
إن عمل الوفد املشترك ـ بما يف ذلك الرئاسة، وتوزيع املسؤوليات، وشكل املشاركة ـ هو 

  .تقلة للجانبين الفلسطيني واألردينمسؤولية داخلية مس
ق يف إثارة أية قضية يرونها وخالل املؤتمر واملفاوضات، فإن الفلسطينيين يملكون احل

وال يمكن عقد أي حمادثات ثنائية أو متعددة، حول الالجئين، . ، وأن يقدموا عرضاً لقضيتهممهمة
وإضافة، فإن . لكاملة للفلسطينيينأو أي قضايا أخرى تتعلق بالشعب الفلسطيني، دون املشاركة ا

  .اجلانب الفلسطيني سوف يشارك يف كل احملادثات املتعددة األطراف
إن القبول الفلسطيني بمنهج املراحل يقوم على االعتقاد بأن املراحل يجب أن تكون 

وإضافة إىل ذلك، فإن طريق املسار املزدوج . مترابطة بشكل متتابع، ويف سياق إطار زمني حمدد
لمفاوضات يجب أن يكون مرتبطاً بصورة عضوية، وأن يكون لكل منهما اعتماد متبادل على ل

اآلخر، ونحن نالحظ حمبذين نواياكم لضمان تقدم سريع على كل جبهات التفاوض، وملنع أي 
  .تطويل أو جتميد من قبل أي طرف

تيطانية أن سياسية االستيطان، والنشاطات االس: واجلانب الفلسطيني يود أن يُبرز
 ات العملية كلها، بما فيها قرارااإلسرائيلية، ليست فقط غير شرعية، ولكن تمثل خرقاً مباشراً ملرتكز

ومن هنا فمن اجلوهري أن تتوقف، وعلى . ، ومبدأ األرض مقابل السالم338و 242جملس األمن 
                                                 

  "وقد تسلم الرد القنصل األميركي مويل . 15 -  14، ص 3/11/1991، 866، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة
رئيس فريق املستشارين الفلسطينيين، السيد فيصل القنصل السوفياتي سيرغي أساكوف، من وليامسون، و

  .25/10/1991الرد يوم " وفا"ووزعت . احلسيني، خالل لقائهما به يف منزله يف القدس الشرقية
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لعملية أن يحافظ عليها الفور، ومع افتتاح املؤتمر، كل النشاطات االستيطانية، إذا أريد ملصداقية ا
  .وحلقوق الفلسطينيين أن تصان؛ وإال فإن الهدف بمجمله وأساس العملية بأكملها سيُقضى عليهما

وإنه ألمر ملح خالل املرحلة األوىل من املفاوضات، أن تتخذ إسرائيل إجراءات لبناء الثقة 
ن املفهوم أن املفاوضين وم. يف األراضي احملتلة، كإثبات لنواياها، وخللق مناخ يشجع السالم

الفلسطينيين سيجرون حمادثات مع سلطة حمتلة تقوم، يومياً، بخلق حقائق جتعل املفاوضات بال 
  .معنى

ويف نفس الوقت، فإن الظلم، وعدم التكافؤ، يف ظروف تفاوض احملتلين مع من يحتلهم، 
احلماية الدولية للفلسطينيين ونحن نعتقد، بحزم، أن . يجب أن تتغير بخلق مناخ أقل تعسفاً وتقييداً

حتت االحتالل، خالل املفاوضات واملرحلة االنتقالية، أمر أساسي لإلخالل بعدم التكافؤ املشار 
إليه، ولضمان أال يكون الوفد الفلسطيني يقوم بدوره حتت ضغوط، إن التطبيق العملي والفوري 

، يشكل خطوة يف االجتاه 681قم ، أو تطبيق قرار جملس األمن ر49ملعاهدة جنيف الرابعة عام 
  .الصحيح بالنسبة لهذا اجملال

بارتياح، موقفكم حول املرحلة االنتقالية، بتشجيع االنتقال السريع واملنظم  ،ونالحظ
يتمكن الفلسطينيون من السيطرة على  ثللسلطة من االحتالل اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني، بحي

ومن املفهوم أن . رات أخرى تؤثر على حياتهم ومصيرهمقراراتهم السياسية واالقتصادية، وقرا
املياه واألراضي والسكان واملواطنة، إىل األذرع التشريعية والقضائية هي من ضمن هذه 

  .التصنيفات
إن أي ترتيبات يتم التوصل إليها، خالل املرحلة االنتقالية، فيما يتعلق بإعادة األشخاص 

، ال تنفي، أو تؤثر، بأي صورة من الصور، على حق العودة )النازحين(الذين طُردوا من بيوتهم 
  .194، كما نص على ذلك قرار 1948للفلسطينيين الذين شردوا عام 

قوم على أساس التزامنا الصارم بحقنا يف تقرير املصير، وإضافة إىل ذلك، فإن قبولنا ي
ونحن نفهم أن موقفكم . ووحدتنا الوطنية، وحقوق الشعب الفلسطيني حتت االحتالل ويف اخلارج

يف هذا السياق؛ ونحن لن نتخلى حمتملة للمفاوضات هو أن الكونفدرالية ليست مستبعدة كنتيجة 
  .عن حقنا يف الدولة املستقلة

إن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية حمتلة وإن أي ترتيبات : ضاً، موقفنا احلازمإنه، أي
ونحن نفهم أن عدم اعترافكم بضم إسرائيل القدس، أو توسيع حدودها . انتقالية تنطبق عليها

  .البلدية، يعني أنها خطوات غير شرعية من طرف واحد يجب التراجع عنها
ل السالم، الذي يعني االنسحاب اإلسرائيلي من جميع إن مبدأ املناطق مقاب: ونؤكد، أيضاً

األراضي احملتلة بما فيها القدس الشرقية، هو متطلب أساسي الستقرار وسالم حقيقيين يف 
ال يمكن أن يكون هناك تقدم يف احملادثات املتعددة األطراف، التي تعالج : املنطقة؛ وبالتايل

تالل اإلسرائيلي لألراضي العربية، والتي هي السبب القضايا اإلقليمية، إذا مل حتل مسألة االح
  .الرئيسي للنزاع

إن حقيقة أن منظمة التحرير الفلسطينية وافقت أال تكون مشاركة، بشكل مباشر وبارز، يف 
العملية، يف الوقت احلاضر، ال تمس بأي صورة من الصور، صفتها كممثل شرعي ووحيد للشعب 

اجلسم الوحيد اخملول والقادر على التفاوض، أو ] وبكونها[، الفلسطيني يف جميع أماكن تواجده
ونحن، بالتايل، نتوقع مشاركتها الكاملة يف العملية يف . عقد االتفاقيات باسم الشعب الفلسطيني
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مرحلة الحقة، واستئنافاً كامالً للحوار بين الواليات املتحدة ومنظمة التحرير وبأقرب وقت 
  .مستطاع

طينية، واجلهود اإليجابية خالل املراحل التحضيرية، تقوم على أساس إن االستجابة الفلس
للمجلس الوطني الفلسطيني يف اجلزائر عام  19مبادرة السالم الفلسطينية، كما صاغتها الدورة 

ولقد جرى تأكيد هذه القرارات بقرارات الدورة العشرين للمجلس الوطني الفلسطيني يف . 1988
، التي وضعت أساس واألهداف للموقف الفلسطيني إزاء هذه 1991] لأيلو[اجلزائر يف سبتمبر 

  .العملية بالتحديد
، واملفاوضات الالحقة، هو تنفيذ ]تشرين األول[أكتوبر  رإن قبولنا باملشاركة يف مؤتم

وبالتايل فإن . 1991] تشرين األول[أكتوبر  17للقرار اإليجابي الصادر عن اجمللس املركزي يف 
  .قراطية، وهيئات صنع القرار للشعب الفلسطيني، تشكل اإلطار ملشاركتنا وشرعيتناالهيئة الديم

إن قبولنا للقيود، غير العادلة وغير املبررة، لشكل مشاركتنا، : ونود أن نضيف، موضحين
والذي يعود لتكيف راعيي املؤتمر مع الشروط اإلسرائيلية املسبقة، ال يشكل بأي حالة من األحوال، 

  .قبوالً بجوهر املوقف اإلسرائيلي التفاوضي سابقة، أو
إن قبولنا لدعوتكم ينطلق من احترامنا واتباعنا احلاسم للشرعية الدولية، ومن اعتقادنا 

ولسوء احلظ فإن مشاركتنا تبدو مقيدة بسبب الظروف التعسفية . الراسخ وثقتنا بعدالة قضيتنا
  .ى تمييزنا بهذه التقييدات السلبيةلالحتالل، وبالقيود املفروضة على العملية، حيث جر

لقد كان القرار صعباً ومؤملاً، ولكن نضالنا من . ونأمل أن يفهم قبولنا ضمن هذا السياق
  .أجل السالم العادل يستحق اجلهد

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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