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    إىل مفاوضات السالم حديث صحايف لرئيس الوفد الفلسطيني
  الفلسطينيين إىل مقاطعة املفاوضات يدعو فيه

  .غزة
  

    
تصحيح لعملية التفاوض بإلزام إسرائيل  جدوى من الذهاب ثانية إىل املفاوضات إذا مل يجر ال أرى"  

ط ألن تسع جوالت تكفي للتدليل على أن هناك وإن ما أدعو إليه هو تعليق مشرو. احترام مرجعية عملية السالم
  ".خطأ ما وال بد من تصحيحه

اجمللس املركزي ملنظمة التحرير إىل  وتبنى موقفاً مسانداً للمطالبين بحوار وطني واسع بدل دعوة  
نحن يف حاجة إىل قرار فلسطيني يلتف حوله الشعب، : "مسيرة املفاوضات حتى اآلن، وقالاالنعقاد لتقويم 

طريق إليه تتم يف أوسع حوار وطني ممكن يشمل كل الفصائل املوجودة على الساحة بما فيها حماس إذا وُجد وال
وإن جمرد إشراك اجلميع وعدم جتاهل أي جهة مهما كان موقفها يف النهاية لهما معنى يف حد . إمكان لذلك

  ".ذاتهما
ولة كهذه هو دعوة اجمللس املركزي إىل واعتبر أن أحد البدائل التي يمكن أن تطرح يف حال فشلت حما  

  ".من األهمية بمكان إشراك املعارضة يف تقويم املوقف واتخاذ القرار"االنعقاد، وإن 
أنْ ال : "وعن اخليارات األُخرى املتوافرة للجانب الفلسطيني يف حال مقاطعة املفاوضات قال رئيس الوفد  

أن نساوم على حقوقنا األساسية، أمّا وجود خيار آخر فإنه  يكون لنا طريق سوى التفاوض ال يعني يف الضرورة
أمر مرتبط بقدرة الشعب الفلسطيني بكل فصائله على حتقيق موقف موحّد ينفي عنا أننا شعب ينازع وفصائله 

  ".وإذا حققنا ذلك، أصبح العامل يحسب لنا حساباً وفتحت أمامنا آفاق جديدة. متنافرة ومتناحرة
 أن تنازل الفلسطينيين عن الشرط الذي وضعوه للمشاركة يف اجلولة التاسعة من واعتبر عبد الشايف  

كان خطأ "وتعهدها عدم الرجوع إىل سياسة اإلبعاد  799املفاوضات وهو تنفيذ إسرائيل قرار جملس األمن الرقم 
  ".خصوصاً أننا كنا نحظى بمساندة عاملية ملوقفنا

وإذا حصل تغيير يف املوقف . وار مع اجلانب األميركي إلقناعه بوجهة نظرنامزيد من احل"ورحب بـ   
األميركي يساعد على املشاركة يف اجلولة املقبلة ال أجد مانعاً من ذلك بل إن مصلحتنا هي يف عدم انهيار عملية 

  ".السالم ألننا نعاين األمرين يف الوضع احلايل
أنني ال "أميركي ـ فلسطيني إذا بادرت به اإلدارة األميركية مرده  وأشار إىل أن موقفه اإليجابي من  حوار  

 يأريد أن نترك أي سبب ألي جهة لتتهمنا بأن لنا ضلعاً يف انهيار عملية السالم، خصوصاً أن الرأي العام العامل
  ".يصدّق االفتراءات التي تقولها إسرائيل عنا

املفاوضات وهل سيتراجع عنه يف اللحظة  وعن موقفه الشخصي من املشاركة يف جولة عاشرة من  
، وتنازلت موقفي كان واضحاً قبل اجلولة التاسعة إن: "ولة التاسعة قال عبد الشايفاألخيرة كما حصل عشية اجل

عنه أوالً احتراماً لقيادتنا الشرعية، وثانياً لتعرضي لضغط جماهيري كبير يف األراضي احملتلة ومن قبل أعضاء 
وقلت وما زلت أقول إنني لن أعمل ضد قناعاتي الشخصية وليس من اإلنصاف أن . مامي خيار آخرالوفد فلم يكن أ

وآمل بأال يظهر تباين بين موقفي وموقف . الشخصي يتكرر املوقف وأن يطلب مني ثانية التنازل عن موقفي
  ."القيادة

  

                                                 
  حيدر عبد الشافي. 
  "21/5/1993، )لندن" (الحياة. 



 

 
 

  

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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