
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

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

 

1 
 

  إىل الوفد الفلسطينيكلمة رئيس 
  يف اجللسة األخيرة، مفاوضات السالم

  من اجلولة العاشرة، يدعو فيها إىل
  يف إطار املفاوضات أساسية إحداث تغييرات

  .1/7/1993، واشنطن
  

    
املفاوضات على مدى عشرين شهراً وخصوصاً خالل هذه األسابيع الثالثة األخيرة الهوة التي  لقد أظهرت  

  .صل بيننا بالنسبة إىل كل نقطة من النقاط األساسيةتف
لقد حاولنا مناقشة جدول أعمال وخطوط عريضة التفاق وأخيراً إعالن مبادىء، ولكننا جنحنا فقط يف   

(...) فقط اصطدمنا بالعقبات األساسية نفسها ) يف املفاوضات(وأياً كان النهج . حتديد معامل خالفاتنا الرئيسية
  (...).رافية واالستيطان والقدس الوالية اجلغ

بالقدس فإننا بذلك نقضي  وقد أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي يتسحاق رابين منذ يومين أننا إذا طالبنا  
فلتعلموا أنه من دون االعتراف باحلقوق الفلسطينية يف القدس لن يكون . على كل أمل يف التوصل إىل أي اتفاق

  .هناك اتفاق
فاوضات ال تأتي من الطابع املتناقض ملا يصدر عن حكومتكم فحسب، بل من الهوة إن املشكلة يف امل  

إسرائيل مستعدة لنقل كل شيء إىل الفلسطينيين ما عدا "التي تفصل بين التصريحات الرسمية اإلسرائيلية ـ مثل 
  . ـ والنموذج الذي اقترحتموه يف األسابيع الثالثة األخيرة" األمن والشؤون اخلارجية

أنتم تعتزمون إبقاء السيطرة على أجزاء األرض التي قمتم فعالً . ويبدو يف الواقع أنه لن تنقل إلينا أية سلطة         
األراضي التي تعتبرونها أراضي تابعة " تقاسم"بضمها أو بمصادرتها أو باالستيطان فيها وتقترحون علينا 

تبدون االستعداد لنقلها إلينا فهي أراض نسيطر عليها أصالً وهو ما  أما الفئة الثالثة من األرض التي. للدولة
  .ذاتها) اإلسرائيلية(تعترف به اإلدارة العسكرية 

إن هذا النموذج يشبه الواقع الفعلي لالحتالل اإلسرائيلي إىل حد أنه من الصعب أن نفهم ما هو التغيير   
  .يف حياة شعبنا) هذا النموذج(اجلذري الذي سيحدثه 

حداث تغييرات بد للخروج من املأزق الراهن من إ وأنه ال" صيغة مدريد"نا إمكانات ربما نكون استنفد  
لألراضي (ويمكننا لذلك إما أن ننتقل فوراً إىل املفاوضات يف شأن الوضع النهائي (...) أساسية إلطار املفاوضات 

فاوضات وإما اختصار املرحلة االنتقالية للحكم وإما إشراك منظمة التحرير الفلسطينية مباشرة يف امل) احملتلة
  ).املقررة خلمس سنوات(الذاتي 

السالم ممكن إذا (...) ومن جانبنا فنحن عازمون على التوصل إىل اتفاق يرسي السالم العادل والدائم   
  .كانت لدينا الشجاعة على تصوره واإلرادة لتحقيقه سواء على الساحة أم على طاولة املفاوضات

  
  

                                                 
  حيدر عبد الشافي. 
  "3/7/1993، )بيروت" (النهار. 



 

 
 

  

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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