
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  244، ص )1993 فيص( 15، العدد 4المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  مقال لرئيس الوفد الفلسطيني إىل 
  يشرح فيه موقفه  مفاوضات السالم

  ومن اجلولة من التفاوض مع إسرائيل
  .التاسعة من املفاوضات الثنائية 

  
    
التي بدأت يف مدريد قبل أكثر من عام ونصف عام، وعقدت خاللها تسع جوالت  ال شك أن مسيرة السالم  

ة املشاركة يف هذه املسيرة وإسرائيل، مل حتقق حتى اآلن أية نتائج ملموسة من املفاوضات بين األطراف العربي
وإذا كان . الصادر عن جملس األمن 242بسبب موقف احلكومة اإلسرائيلية املتصلب وغير امللتزم بمرجعية القرار 

نازع عليها، هدف إسرائيل من هذا التصلب هو عدم اعتبارها سلطة حمتلة، وأن األرض التي حتتلها هي أرض مت
فإن مثل هذا املوقف املتعنت لن يقابل من جانب الوفد الفلسطيني املفاوض إال بتشديد على أهمية التسليم بحق 
الشعب الفلسطيني بأن تكون سلطاته كاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة وبما يتزامن مع املواعيد التي حددها 

  .روسياراعيا املفاوضات السلمية الواليات املتحدة و
ن األخبار املتفائلة التي حاول بعض اإلخوة يف الوفد الفلسطيني املفاوض، وليس من الصعب القول إ  

وحتى عدد من املسؤولين األميركيين، إشاعتها يف األيام القليلة املاضية، مل تكن تستند على أساس واقعي، ألنه مل 
ة التي اختتمت أعمالها يف واشنطن يف وقت سابق من يكن لدينا، كوفد فلسطيني مفاوض، يف ختام اجلولة التاسع

هذا الشهر، ما يمكن أن نعود به لنقدمه إىل شعبنا الذي يعاين يومياً من املوت واجلوع والتشريد نتيجة لهذا 
  .االحتالل الغاشم

املستمرة جتاوز احلديث عن قضية األراضي احملتلة يف هذه  إن حماولة الوفد اإلسرائيلي املفاوض  
رحلة إىل احلديث عن نقل السلطات يف جماالت خمتلفة كالصحة والتعليم والتجارة والسياحة، ليست سوى امل

للوقت، ال سيما أن عملية االستيطان اإلسرائيلي يف الضفة الغربية وقطاع غزة مستمرة وأن هناك حصارًا  ةمضيع
ة اإلسرائيلية يف املرحلة احلاضرة، ويف فهدف السياس. مضروباً منذ أسابيع على مئات اآلالف من أبناء شعبنا

ضوء ما ملسناه خالل جوالت املفاوضات، تهيئة األجواء لفرض حقائق جديدة على األرض من خالل تعزيز 
املستوطنات وتشييد املباين وشق الطرقات، األمر الذي ال يترك جماالً للشك بأن السلطات اإلسرائيلية ستعزز هذا 

  .يف احملصلة النهائية الواقع ليكون يف مصلحتها
لقد قدمنا كفلسطينيين قبل سنوات من انطالق قطار املفاوضات تنازالت كبيرة ليس أقلها اعترافنا بحق   

وقدمنا شروحات كثيرة لتصوراتنا يف مقابل أن يقوم . إسرائيل يف العيش كدولة يف سالم وضمن حدود آمنة
ن وصفها بأنها رد على ما قدمناه على رغم كوننا ضحايا هذا اجلانب اإلسرائيلي، الذي احتل بالدنا، بخطوة يمك

لكن اهتمام املسؤولين اإلسرائيليين باحلديث عن القشور وجتنب احلديث عن اجلوهر ومناقشة . االحتالل الغاشم
أضف إىل ذلك أن قبول املفاوض الفلسطيني . صلب املوضوع ليس يف صالح الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني

التفاوض مع سلطة حمتلة على مرحلتين، األوىل انتقالية والثانية نهائية، هو تنازل قلّما قدمه طرف  ليةجتزئة عم
مفاوض يف مثل حالتنا إىل سلطة حمتلة على رغم أن كل القوانين الدولية والشرائع املعروفة تقر بحقنا 

  .كفلسطينيين يف دولة ووطن وتقرير مصير
على األسس التي ذكرت سابقاً كان بهدف إفساح اجملال إلعادة  فاوضإن قبول اجلانب الفلسطيني الت  

ومثل هذا املوقف من قبل . النظر يف الواقع اجلديد الذي فرضته وتستمر يف فرضه إسرائيل بشكل غير قانوين
 الفلسطينيين وممثلهم الشرعي منظمة التحرير الفلسطينية ال يعني بأي حال من األحوال تنازالً عن قضايا مبدئية

وال يجوز بالتايل أن تستفيد إسرائيل من طول مدة هذا االحتالل خصوصاً . وتراجعاً عن اعتبار إسرائيل قوة حمتلة
أكد عدم جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة ودعا إىل االنسحاب من األراضي احملتلة يف  242أن القرار 

  .مقابل التوصل إىل سالم شامل وعادل

                                                 
  شافيحيدر عبد ال. 
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املفاوضات كوفود عربية بشكل عام وكوفد فلسطيني بشكل خاص ترتكز إىل وعود  كانت مشاركتنا يف  
وهذا . أميركية بأن اجلولة التاسعة من املفاوضات ستكون جولة حاسمة، وال بد أن تسفر عن نتائج إيجابية

مع موقف عربي االنطباع الذي تولد لدينا بعد اتصاالت واجتماعات أميركية ـ فلسطينية وأميركية ـ عربية، تزامن 
. ودويل حازم أدان التصرفات واملمارسات اإلسرائيلية، خصوصاً سياسة اإلبعاد العشوائية للمواطنين بال أدنى حق

م عشرة يف واشنطن يجب أن ترتبط بالتزام إسرائيلي بأن ولذلك فإن جولة جديدة من املفاوضات حتمل الرق
إلينا كفلسطينيين انسحاباً إسرائيلياً كامالً من جميع املناطق  وهذا يعني بالنسبة. 242مرجعية السالم هي القرار 

وال شك يف أن إعالن مثل . احملتلة بما فيها القدس يف نهاية املرحلة الثانية وتطبيق مبدأ األرض يف مقابل السالم
  .هذا األمر هو الكفيل بضمان عودتنا إىل طاولة املفاوضات

ر الشريك الكامل يف مفاوضات السالم لكنها مل حتدد معنى عبارة لقد وعدت اإلدارة األميركية بلعب دو  
هي إلزام األطراف املتفاوضة باحترام " الشريك الكامل"إن فهمنا لهذه العبارة هو أن مهمة ". الشريك الكامل"

ولهذا فإجبار إسرائيل على التعاطي بشكل جدي مع األطراف العربية . 242مرجعية السالم وتطبيق القرار 
تفاوضة يستوجب أن تقوم اإلدارة األميركية بلعب دور مغاير للدور الذي لعبته خالل اجلولة التاسعة من امل

  .وليس ظلماً وصفي لهذا الدور األميركي بأنه كان منحازاً إىل جانب إسرائيل. املفاوضات
  [.......]  
ات كالتي جتري، إذا مل نقبل إن تهديدنا أو تخويفنا كفلسطينيين بأننا سنكون الطرف اخلاسر يف مفاوض 

. بما هو معروض علينا، أمر يثير السخرية، إذ ال أعتقد أننا سنصل إىل وضع أسوأ من الوضع الذي نعيشه حالياً
فاوض بدأت منذ فموجة القتل واالعتقاالت والتجويع واحلصار واالضطهاد مل تتوقف يوماً على رغم أن عملية الت

در على الصبر والصمود حقيقة يلمسها كل من زار خميماتنا ومدننا وقرانا يف ن شعبنا قاوالقول إ. شهراً 19
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

ومن هنا فإن شروعنا يف سلوك املفاوضات كطريق للتوصل إىل حل لهذه األزمة التاريخية ال يعني   
 1987دها شعبنا يف نهاية العام وليس أدل على ذلك من أن وهج االنتفاضة التي أوق. نهاية املطاف بالنسبة إلينا

وال أعتقد للحظة واحدة أن هناك فلسطينياً واحداً يقبل أن يعمل على إطفاء شعلة هذه االنتفاضة . ال يزال مشتعالً
قبل أن حتقق األهداف التي انطلقت من أجلها كرد عملي على حماوالت إسرائيل طمس احلقيقة عبر جتميل وجه 

  .االحتالل
  

 



 

 
 

  

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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