
2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

497

وثيقة رقم 205: 

الفلسطينية   املفاوضات  استئناف  حول  ميتشل  لجورج  صحفي  مؤمتر 
اإلرسائيلية205 ]مقتطفات[

2 أيلول/ سبتمب 2010

السيد كراويل: طاب وقتكم ومرحباً بكم يف وزارة الخارجية يف واشنطن. قمنا اليوم بإعادة إطالق 

املفاوضات املبارشة بنجاح بني – فيام بني الواليات املتحدة وإرسائيل والسلطة الفلسطينية سعياً إىل 

اتفاق نهايئ، تسوية نهائية وسالم عادل، ودولتني تعيشان جنباً إىل جنب. سيديل جورج متشل ببيان 

وسريد عىل بعض األسئلة، ولكن ال تزال لدينا اجتامعات جارية مع الطرفني وسوف يكون – عليه أن 

يعود إىل الطابق األعىل برسعة لينضم من جديد إىل املفاوضات. ولكن ها هو السناتور متشل.

من  األوىل  الجولة  للتو  الطرفان  اختتم  والسادة.  السيدات  أيها  وقتكم  طاب  متشل:  السيد 

وفود  تشمل  عامة  بجلسة  وبدأ  الساعة.  ونصف  ساعة  نحو  االجتامع  استمر  الثالثية.  املحادثات 

انفض  ثم  الخارجية،  وزارة  من  الثامن  الطابق  يف  والفلسطينيني  وإرسائيل  املتحدة،  الواليات 

الوزراء  رئيس  وضم  الخارجية،  لوزيرة  الخاص  املكتب  يف  مصغر  اجتامع  إىل  وتحول  االجتامع 

نتنياهو  الوزراء  رئيس  توجه  ذلك  بعد  وأنا.  كلينتون،  الخارجية  عباس، ووزيرة  والرئيس  نتنياهو، 

والرئيس عباس إىل عقد اجتامع منفصل إلجراء محادثات مبارشة. وهذا االجتامع ال يزال مستمراً 

حتى اآلن.

يف االجتامع الثاليث، كان هناك نقاش طويل ومثمر حول مجموعة من القضايا. وقد أعرب الرئيس 

عباس ورئيس الوزراء نتنياهو عن نيتهام يف التعاطي مع هذه املفاوضات بحسن نية وبجدية املقصد. 

كام اتفقا عىل أنه يك تنجح هذه املفاوضات، يجب أن تبقى رسية وُتعامل بأقىص درجة من الحساسية. 

لذلك فإن ما أستطيع أنا وهم كشفه لكم اليوم ويف املستقبل سيكون محدوداً، ولكنني سأصف اآلن 

بعض البنود الرئيسية التي ّتم تناولها يف االجتامع الثاليث.

أدان كل من رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس جميع أشكال العنف الذي يستهدف املدنيني 

املشرتك يف وجود دولتني  األمن. وأكدا مجدداً هدفهام  للحفاظ عىل  بالعمل سوية  األبرياء، وتعهدا 

دولة  ويؤسس  املطالبات،  جميع  وينهي  القضايا،  جميع  يعالج  للنزاع  حل  إىل  والتوصل  لشعبني، 

فلسطينية قابلة للحياة جنباً إىل جنب مع دولة إرسائيل اآلمنة. وافق الرئيس عباس ورئيس الوزراء 

نتنياهو عىل أنه يكن االنتهاء من هذه املفاوضات يف غضون عام واحد، وأن الهدف من املفاوضات 

هو حل جميع املسائل الجوهرية.

اتفق الطرفان عىل أن الخطوة املنطقية التالية ستكون بدء العمل للتوصل إىل اتفاق إطار عمل 
للوضع الدائم. وسيكون الغرض من إطار العمل تحديد التنازالت األساسية الرضورية لتمكينهام من 
تجسيد وإنجاز معاهدة شاملة من شأنها إنهاء النزاع وإقامة السالم الدائم بني إرسائيل والفلسطينيني. 
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واتفق الطرفان عىل أنهام من خالل ترصفاتهام وبياناتهام سيعمالن عىل خلق جو من الثقة من شأنه 

أن يفيض إىل التوصل إىل اتفاق نهايئ.

واتفقا عىل االجتامع مرة أخرى يف 14 و15 أيلول/ سبتمب يف املنطقة، وبعد ذلك بنحو أسبوعني – كل 

أسبوعني بعد ذلك. بطبيعة الحال، االتصاالت ستتواصل عىل املستويات األخرى بني الطرفني، وأيضاً 

مع آخرين ومنهم الواليات املتحدة، بني فرتات تلك االجتامعات. يف الواقع، بدأ بالفعل يف مكان آخر 

يف هذا املبنى، اجتامع إعداد ثاليث للتحضري لهذا االجتامع الثاين يف املنطقة، وستستمر االجتامعات هنا 

ويف املنطقة من اآلن وحتى 14 أيلول/ سبتمب، كام تدعو الحاجة.

وكام قال كل من الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية كلينتون، فإن الواليات املتحدة تتعهد بتقديم 

دعمها الكامل لألطراف يف هذه املحادثات. ونحن سنكون رشيكاً نشطاً ودامئاً طوال الوقت. سنلقي 

بثقلنا كله وراء هذه املفاوضات، وسنقف إىل جانب الطرفني وهام يتخذان القرارات الصعبة الالزمة 

لتأمني مستقبل أفضل ملواطنيهام.

وكام شهدنا هذا األسبوع، هناك أولئك الذين سيستخدمون العنف ملحاولة تحويل هذه املحادثات 

عن مسارها. ستكون هناك أيام صعبة وكثري من العقبات عىل طول الطريق. ونحن ندرك أن هذه 

مهمتنا  تكتمل  أن  إىل  نستمر  أن  نتوقع  فإننا  للقادة،  الرئيس  قال  كام  ولكن  سهلة.  ليست  املهمة 

وتنجح.

وبهذا، يرسين تلقي بعض أسئلتكم.

).....(

وأن  حله  يكن  النزاع  أن  وشخصياً  وعميقاً،  جداً،  راسخاً  اعتقاداً  أعتقد  أوالً،  متشل:  السيد 

واألمن  والسالم  الفلسطينية  الدولة  إقامة  يتيح  نهايئ  اتفاق  إىل  تؤدي  أن  يكن  املفاوضات  هذه 

. للشعبني

وعميقة،  كثرية،  االختالفات  اختالفات.  وجود  هو  التفاوض  سبب  أن  طبعاً  البديهي  من  ثانياً، 

لتقديم  واستعداداً  الجانبني،  من  وصدقاً  حسنة،  نية  مع  جدية،  مفاوضات  تشمل  وسوف  وجدية، 

تنازالت صعبة من الجانبني إذا أرادا التوصل إىل هذا االتفاق.

ولكن ال أعتقد أنه يكن حل أي مشكلة إنسانية إذا بدأ املرء بالنظر إىل املشاكل عىل أساس أنه ال 

يكن التغلب عليها، كام لو أنه يشري إىل أن الجبال مرتفعة جداً، واألنهار واسعة جداً، لذلك دعونا ال 

نقوم بهذه الرحلة. يجب أن يكون هناك جدية يف الغرض مقرتنة مع تقييم وفهم واقعيني للصعوبات، 

ولكن أيضاً العزم والتصميم للتغلب عليها.

نتنياهو،  الوزراء  ورئيس  عباس  الرئيس  الزعيمني،  هذين  أن  وأعتقد  موجود.  ذلك  أن  وأعتقد 

ملتزمان بالقيام بكل ما يف وسعهام لتحقيق النتيجة الصحيحة.

).....(



2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

499

الطرفان  واقرتح  الجوهرية يف غضون سنة.  املسائل  اإلطار – جميع  نواحي  كل  هدفنا هو حل 

بنفسيهام واتفقا عىل أن الطريقة املنطقية للميض قدماً، للتصدي لها، هي محاولة التوصل إىل اتفاق 

إطار العمل أوالً. وكام قلت – وأنا أعتقد أن هذا يجب أن يوّضح ألنه كان هناك قدر كبري من سوء 

الفهم، أو عدم تالقي األفكار كلياً علناً بشأن االتفاق حول إطار العمل – اتفاق إلطار عمل ال يكون 

هو  منه  والغرض  كاملة.  معاهدة  من  أقل  ولكنه  املبادئ،  إعالن  من  تفصياًل  أكرث  إنه  مؤقتاً.  اتفاقاً 

اتفاق  واستكامل  ذلك  بعد  التفاصيل  وضع  من  الطرفني  لتمكني  الالزمة  األساسية  التنازالت  تحديد 

شامل من شأنه إنهاء النزاع وإقامة سالم دائم.

).....(

وثيقة رقم 206:

استئناف  حول  بيالي  كوهيالن  املاليزي  الخارجية  وزير  نائب  ترصيح 
محادثات التسوية السلمية الفلسطينية اإلرسائيلية206

2 أيلول/ سبتمب 2010

ليست  ولكنها  وفلسطني،  إرسائيل  بني  السالم  مفاوضات  من  الجديدة  بالجولة  ماليزيا  رحبت 

متفائلة جداً بأن املحادثات األخرية يكن أن تؤدي إىل النتائج املرجوة واملقبولة للشعب الفلسطيني 

واملجتمع الدويل.

وقال نائب وزير الخارجية عضو مجلس الشيوخ أ. كوهيالن بيلالي عندما اتصلت به برناما يوم 

الخميس بأنه بالنظر إىل السجل السابق إلرسائيل يف محادثات السالم، فإن كواالملبور مل تكن متفائلة 

جداً بأن املحادثات األخرية يكن أن تؤدي إىل النتائج املرجوة.

ومبعرض تعليقه عىل الجولة الجديدة من املفاوضات الجارية بني إرسائيل وفلسطني يف واشنطن، 

وهي أول مفاوضات مبارشة بينهام منذ ما يقرب من عامني، قال: “بطبيعة الحال، هذه املفاوضات 

هي خطوة إىل األمام وماليزيا تأمل أيضاً أن يكون هناك نتيجة إيجابية. ولكن ليتحقق هذا، يجب 

عىل إرسائيل أن تكون جادة وصادقة مبا فيه الكفاية”. 

وافق كال  املايض،  الشهر  ولكن يف  عامني،  نحو  قبل  الفلسطينية  اإلرسائيلية  املفاوضات  انهارت 

الجانبني عىل دعوة من الواليات املتحدة وقوى أخرى الستئناف املحادثات املبارشة. وقال كوهيالن 

من  املزيد  متارس  أن  إلرسائيل،  الرئييس  الداعم  بوصفها  املتحدة،  الواليات  عىل  يجب  بأنه  بيلالي 

طال  التي  فلسطني  ملشكلة  األمد  طويلة  سلمية  تسوية  إيجاد  أجل  من  إرسائيل  عىل  الضغوط 

أمدها.

وقال يجب عىل إرسائيل أن توقف جميع األنشطة االستيطانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة.


