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  مؤتمر صحايف مشترك لرؤساء الوفود العربية
  املشاركة يف اجلولة التاسعة من مفاوضات السالم

  .13/5/1993واشنطن، 
  

    
كتلك التي رسمها " زاهية"الصورة التي أعطاها رؤساء الوفود العربية املشاركة يف املفاوضات  مل تكن  

سالم وأن أجواء التفاوض كانت جدية ودخلت يف عمق اجلانب األميركي لكن هؤالء أكدوا ضرورة استمرار عملية ال
واعترف رؤساء الوفود الفلسطينية واللبنانية ـ السورية أن . املسائل واخلالفات اجلوهرية مع اجلانب اإلسرائيلي

اجلولة التاسعة من املفاوضات مل حتقق التغيير املطلوب يف املوقف اإلسرائيلي إلحراز التقدم، يف حين استبعد 
الوفد األردين الدكتور عبد السالم اجملايل حتقيق تقدم يف مساره مع إسرائيل قبل أن يحقق املسار  رئيس

  .الفلسطيني ـ اإلسرائيلي التقدم الكايف
وكشف رئيس الوفد الفلسطيني الدكتور حيدر عبد الشايف يف مؤتمر صحايف عقده ورؤساء الوفود   

حث مع اجلانب األميركي يف املسودة التي قدمها وأن واشنطن مستمرة خرى بعد ظهر اخلميس أن وفده ال يزال يباألُ
وأكد عبد الشايف من جديد أن اجلولة التاسعة . يف درسها مع اإلسرائيليين وبالتايل فهناك وقت للتوصل إىل نتائج

يد بشروط وأضاف أن إسرائيل ال تتق". عانت من فقدان الصدقية واألمانة"مل حتقق تقدماً وأن عملية التفاوض 
وترفض االعتراف بأنها سلطة حمتلة وتخرق  338و 242مرجعية عملية السالم وبقراري جملس األمن الرقم 

  .مبادىء القانون الدويل واتفاقات جنيف وتستمر يف إقامة املستوطنات يف األراضي احملتلة
. يف األراضي احملتلةوقال إن إسرائيل تسعى من خالل املفاوضات إىل إضفاء الشرعية على ما أقامته   

وشرح أن املوقف الفلسطيني منسجم مع شروط مرجعية عملية السالم وأنه يعتبر أن احلكومة الذاتية املوقتة 
ستكون سلطة على األرض، وأن تشكيل هذه احلكومة سيكون من خالل جملس يتم اختياره بانتخابات حرة وتكون 

. ىل طريق مسدود وأن الراعي األميركي مل يقم بواجباته حتى اآلنوأشار إىل أن الوضع قد وصل إ. له سلطة تشريعية
خصوصاً إذا تابعت إسرائيل سياستها بعدم االلتزام " وال أعرف ما إذا كان يف إمكان هذه العملية االستمرار"

انب واعتبر عبد الشايف أن املسودة األميركية التوفيقية مل تكن عادلة بشكل يضمن قبول اجل. بشروط املرجعية
الفلسطيني بها، وأنه إذا تمكنت اإلدارة من إقناع اإلسرائيليين القبول بالتعديالت املطلوبة فإن وفده مستعد 

  .للمشاركة يف اجتماع ثالثي للتداول يف شأنها
ال يوجد أي تقدم على "العالف الدكتور عبد الشايف الرأي وقال  قفارك رئيس الوفد السوري السفير مووش  

وراء ذلك هو أن إسرائيل ترفض االلتزام باملتطلبات التي قامت  وقال إن السبب". ذه اجلولة التاسعةاإلطالق يف ه
 18وأن بعد . ومبدأ األرض يف مقابل السالم 338و 242على أساسها عملية السالم خصوصاً قراري جملس األمن 

ملفاوضات خالل عهد احلكومة الذي كانت عليه عملية ا" جند أنفسنا يف املكان نفسه"شهراً من التفاوض 
  .اإلسرائيلية السابقة

وأشار إىل أن سوريا بعكس إسرائيل التزمت بمتطلبات السالم وخصوصاً بقراري جملس األمن وبمبدأ   
واستشهد العالف بتصريحات الرئيس . قة العمل السوريةاألرض يف مقابل السالم، وأن ذلك بدا واضحاً يف ور

: حافظ األسد التي أعلن فيها أن الكرة اآلن يف امللعب اإلسرائيلي، وأن إسرائيل مل جتب على املعادلة املهمة
وال أعتقد أن هناك إمكانية إلحالل السالم قبل احلصول من "االنسحاب الكامل يف مقابل السالم الكامل 

  ".ن على جواب يلزمهم بهذه املعادلةاإلسرائيليي
وحتدث عن ورقة . وشرح رئيس الوفد اللبناين السيد سهيل شماس جمرى مفاوضات مساره مع إسرائيل  

وقال إن املسألة األساسية مع إسرائيل هي أن هناك حاجة . العمل اإلسرائيلية وعن الوثيقة اللبنانية التي قدمت
أساسي من أجل حتقيق "وقال إن ذلك ". حتى حدوده املعترف بها دولياً) ـ(ان إىل انسحاب إسرائيلي كامل يف لبن"

وأضاف إن للبنان احلق يف العمل من أجل ". املسار اللبناين واإلسرائيلي تقدماً نحو الهدف النهائي وهو السالم

                                                 
  "وقد عقدت الجولة التاسعة من المفاوضات الثنائية العربية ـ اإلسرائيلية في واشنطن، خالل الفترة . 15/5/1993، )لندن" (الحياة
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ي اإلسرائيلي إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضيه ويف رفض ما يسمى باملنطقة األمنية يف املفهوم األمن
  .ومضاعفاته اخلطيرة

]. مايو[أيار  17واعتبر السفير شماس أن القراءة العميقة للورقة اإلسرائيلية تظهر تأثراً واضحاً باتفاق   
والحظ أن رئيس الوفد اإلسرائيلي أوري لوبراين كشف عن موقفه وهو أنه ما مل يتم إجراء ترتيبات أمنية على طول 

وأضاف إن ذلك . سرائيلية ويف إطار معاهدة سالم فلن تكون هناك إمكانية لتحقيق التقدماحلدود اللبنانية ـ اإل
وهذا أمر غير "يعني أن املطلوب أوالً إجراء ترتيبات أمنية وعقد معاهدة سالم ملزمة، وبعد ذلك يتم االنسحاب 

  ".مقبول على اإلطالق من جانبنا
منذ اليوم األول من املفاوضات بالتجارب اخمليفة التي عانى أن اجلانب اللبناين ذكّر اإلسرائيليين  وذكر  

  ".يطلب منا تكرار ذلك"وأن ال أحد يجب أن ] مايو[أيار  17منها لبنان نتيجة اتفاق 
ويجب . وأكد شماس أيضاً أن إسرائيل تعتبر دولة حمتلة يف لبنان سواء بررت ذلك بمتطلبات أمنية أم ال  

اللذين يفرضان على إسرائيل موجبات  426و 425كوم بقراري جملس األمن أن تنسحب وأن هذا االنسحاب حم
وقال إنها ترفض ذلك ولديها القوة لتدعم موقفها وليس لدى لبنان القوة إلجبارها . دولية باالنسحاب من لبنان

  ...".إسرائيلولكن إذا كنا جادين يف عملية السالم هذه، يجب أن يكون لبنان مركز اختبار هذه اجلدية بانسحاب "
وما مل يحصل تقدم . وذكّر رئيس الوفد األردين الدكتور اجملايل بأن اللبّ يكمن يف القضية الفلسطينية  

وأضاف أن . كاف يف املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي فمن املستبعد أن يحصل تقدم يف املسار األردين ـ اإلسرائيلي
ع بين العرب وإسرائيل، وأنه ال يمكن الركض يف املسار األردين الهدف من املفاوضات التوصل إىل حل شامل للنزا

اإلشارات اجليدة  يق التقدم يف املفاوضات والحظ أنوأعرب عن األمل بأن يتم حتق. بينما املسارات األخرى بطيئة
حققنا أي  ال نستطيع اآلن أن ندعي أننا"التي ظهرت يف بداية املفاوضات مل تستمر لدى انتهاء اجلولة، وبالتايل 

  ".تقدم
  



 

 
 

  

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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