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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.
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وثيقة رقم 206:

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


