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  بيان مشترك
   إىل مفاوضات السالم لرئيس الوفد الفلسطيني 

   ورئيس فريق املفاوضين الفلسطينيين
  وجود خالفات وانقسامات ينفيان فيه

  بين أعضاء الوفد املفاوض 
  .24/5/1993، القدس

  
    
ن أعضاء نوضح، بشكل ال لبس فيه، أن أي إشاعات، أو تقارير، حول خالفات، أو انقسامات، بي نود أن  

الدكتور حيدر عبد : كالنا. الفريق الفلسطيني لعملية السالم يف الشرق األوسط، هي غير صحيحة ودون أساس
الشايف، رئيس الوفد املفاوض يف الثنائي، وفيصل احلسيني رئيس الفريق الفلسطيني، وكذلك األعضاء اآلخرون 

. وضرورة توجيهها باجتاه تسوية عادلة ودائمة وشاملة يف الفريق، متفقون على االلتزام الفلسطيني بعملية السالم
جملس األمن لألمم  قراري: أن املطلب األساسي هو أن تلتزم جميع األطراف تماماً باملرجعية: إننا جميعاً نؤكد

ومبدأ األرض مقابل السالم، باإلضافة إىل أننا نرى أن دور الواليات املتحدة األميركية  338و 242املتحدة 
 .يجب أن يكون قائماً على املساواة واالنخراط التام والبناء" الكاملة"اركة باملش

أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الطرف الوحيد اخملول باتخاذ القرارات ننا كذلك متفقون تماماً وإ   
نيابة عن الشعب الفلسطيني، وفيما يتعلق بعملية السالم، وسنواصل الدعوة والعمل من أجل الوحدة الوطنية 

د على أن ونود التأكي. الفلسطينية الشاملة ملواجهة الظروف الصعبة احلالية والتحديات اخلطيرة التي تنتظرنا
كل خميف على األرض وخاصة اإلصرار العنيد اإلسرائيلي على انتهاك حقوق اإلنسان والظروف املتدهورة بش

حصار القدس وعزل األراضي الفلسطينية احملتلة، وكذلك القتل املتزايد للفلسطينيين، كل ذلك يتعارض  استمرار
ه األعمال هي مؤشرات واضحة على عدم وجود حسن مباشرة مع الروح واألهداف املرجوة من عملية السالم، وهذ

إن ما يثير اجلزع، بشكل أكبر، هو أن إسرائيل مستمرة بعناد يف نشاطاتها . النية لدى إسرائيل أو اجلدية يف النية
االستيطانية غير املشروعة، وهي بالتايل تنفي مصداقية عملية السالم وتستبق النتيجة النهائية للمفاوضات بخلق 

  .ق تنتهك مبادىء وأهداف العمليةحقائ
إن أي تصريحات تصدر عن أي مسؤول، أو عضو يف الفريق، تنبع من هذه االلتزامات األساسية    

ن هذه وتتماشى مع القرارات امللزمة الصادرة عن قيادتنا، وأي حماوالت لتشويه تفسير أو تشويه عرض أي م
  .ن لها مردود عكسيالبلبلة، وإنما سيكو البيانات ال تهدف فقط خللق

  

                                                 
  حيدر عبد الشافي. 
  فيصل الحسيني. 
  "7، ص 30/5/1993، 939، العدد )نيقوسيا" (فلسطين الثورة. 



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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