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  *رسالة رئيس الوفد الفلسطيني إىل مفاوضات السالم

  **إىل مساعد وزير اخلارجية األميركي
  ***.13/9/1992واشنطن، 

  
  1992سبتمبر /أيلول 13  

  دجيريجيان مساعد وزير اخلارجية إدوارد
  وزارة اخلارجية

  .سي. واشنطن دي
  

  :عزيزي مساعد الوزير دجيريجيان
اخلمسة اخملصصة لهذه اجلولة من  األسابيعن أما وقد مضت األسابيع الثالثة م  

احملدد لبدء الفترة املوقتة، فقد  1992أكتوبر /تشرين األول 31املفاوضات، مقتربة بنا إىل موعد 
  .آن أن نقوِّم الوضع الذي وصلنا إليه

يف املوقف  نوعياً قد أملنا بأن يثمر وصول حكومة جديدة إىل السلطة يف إسرائيل حتوالًل  
وشجّعَنَا برنامج . لشلل عهد شمير ضع حداًويف مقترحات إسرائيل، وبأن يضي اِإلسرائيلي، التفاو

حزب العمل وتصريحات رابين هنا ويف القدس، وكذلك تصريحات ُأخرى لغيره من كبار 
، وتعهدات إسرائيل 242قم ر ]القرار[ما يتعلق بإمكان تنفيذ  وخصوصاًاملسؤولين اإلِسرائيليين، 

امب ديفيد املعقود مع الواليات املتحدة ومصر باالنسحاب، وما يتعلق بصالحيات ك يف اتفاق
  .السلطة الفلسطينية املوقتة على األرض والسكان

  
لسوء احلظ، مل ينعكس حتى اآلن شيء من هذا على طاولة املفاوضات، وال نملك حتى اآلن   

ة الغياب يف املقترحات وما يقلقنا بصورة خاص. ما يشير إىل أن هذا سيتم يف املستقبل
حلكم الذاتي املوقت الفلسطيني، وإىل السيطرة اإلِسرائيلية ألية إشارة إىل القاعدة اجلغرافية لسلطة ا

وعالوة . ىل القدسبانسحاب القوات اإلِسرائيلية، وإ ىل القضايا املتعلقةعلى األرض واملياه، وإ
د ضمن مسوداتهم جلدول عمل مشترك قد على ذلك، فإن الرفض اإلِسرائيلي ألن تكون هذه البنو

  . حيال إمكانات جناح هذه املفاوضات أثار قلقاً
ومن أجل التغلب على هذه املشكالت، نأمل بأن يعود الوفد اإلِسرائيلي بردود على األسئلة   

لكن، يف ضوء . بشأن هذه النقاط] الردود[التي طرحناها عليه قبل أن يغادر، وبأن ترضينا 
ملستمدة من الصحافة ومن مصادر ُأخرى عن التعليمات املوجهة إىل الوفد اإلِسرائيلي، املعلومات ا

  .على ذلك فإين ال أعلق أمالً

                                                 
 .حيدر عبد الشايف *

 .إدوارد دجيريجيان **
 .ات السالموضالوفد الفلسطيني إىل مفا :املصدر ***
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إن املطلوب كي تنجح هذه املفاوضات هو اتفاق على . يقودنا هذا إىل جوهر املسألة  
، أو األعمال التي تستبق، أو تبرم مسبقاًفقد حثت رسالة التطمينات على وجوب جتنب . الصالحيات

ئ ومن الواضح أن هذه النتيجة النهائية يجب أن تكون متوافقة مع مباد. تخّل، بالنتيجة النهائية
ويمثُل اخلطر يف أن . واالنسحابفيما يتعلق بالبعد اإلِقليمي  ، وخصوصا242ًرقم  ]القرار[

ية ما مل تؤكد إسرائيل قابلية تطبيق مبدأ الترتيبات املوقتة ستكون ضارة بالنتيجة النهائ
  .، على مراحل العملية كافة242رقم ] القرار[االنسحاب، كما نُصَّ عليه يف 

  
وعالوة على ذلك، فإن رسالة الدعوة تشير بوضوح إىل وجوب ارتكاز املفاوضات يف   

وتنص . 338و 242] القرارين[، وضمنهما املسار الفلسطيني ـ اِإلسرائيلي، على املسارين معاً
املؤتمر واملفاوضات التي تليه ستكون قائمة على قراري جملس األمن "رسالة التطمينات على أن 

 242رقم ] القرار[نا أن موقد أكد ردنا على رسالة الدعوة فه." 338و 242التابع لألمم املتحدة 
  .ينطبق على مراحل املفاوضات كافة

  
ابل للتطبيق على املراحل كافة، يمكن أن يساعد يف ق 242رقم ] القرار[إن االعتراف بأن   

البحث يف الشؤون الفلسطينية املتعلقة بالقاعدة اجلغرافية لسلطة احلكم الذاتي املوقت الفلسطيني، 
كما أّن . والسيطرة على األرض واملياه، وقضايا االستيطان، وانسحاب القوات اإلِسرائيلية، والقدس

من التزام القضايا اجلوهرية، وأن يسهِّل حل القضايا الثانوية، وأن  من املمكن أن يشجع على مزيد
  .يجعل عملية التفاوض الفلسطينية ـ اإلِسرائيلية متساوقة مع عمليتي التفاوض مع سوريا واألردن

  
، إننا نطالب بدعم الواليات املتحدة يف تأكيد أن كال الطرفين يفاوض يف ظل ختاماً  

ويبدو لنا أن هذا هو الشرط . املراحل ميعجميع اجلهات وجللتطبيق على  الصالحيات عينها القابلة
  .الضروري لنجاح هذه املفاوضات

  
  اخمللص

  حيدر عبد الشايف. د
  رئيس الوفد الفلسطيني إىل املفاوضات

  
  

   
  



 

 
 

  

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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