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  حديث صحايف للناطقة باسم
  *الوفد الفلسطيني إىل مفاوضات السالم
  بشأن اجلولة املقبلة من املفاوضات

  وتنفيذ االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ **.تونس

  
  س ـ ما املنتظر من اجلولة املقبلة ضمن املفاوضات الثنائية عندما تستأنف يف واشنطن؟  

  
طبيعة املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية إذ انتقلت من النقاش السياسي هناك تغيير نوعي يف ج ـ   

واملناظرة العلنية والرتابة، رتابة الطريق املسدود إىل مرحلة تنفيذية، إىل العمل يف نطاق سياسي عام الذي هو 
وال نوعيا من إعالن املبادئ لترجمته عمليا إىل خطوات تنفيذية تطبيقية والبحث يف تفاصيله، ما يعني حت

مشاركة سياسية وتمثيلية إىل مشاركة فنية خمتصة على نحو سيجعل مفاوضات واشنطن بالنسبة إلينا 
  .مفاوضات تقنية وتنفيذية عملية تختلف نوعا عن املفاوضات السابقة

    
  هل يعني ذلك أن دور الوفد الفلسطيني املفاوض انتهى؟س ـ   

  
تركيبته انتهى ولكن كأفراد مل ينته ألن هؤالء سينتقلون بمهامهم الوفد بتشكيلته و. بمعنى ما نعمج ـ   

وطبعا سيكون هناك الكثير من أعضاء . أُخرى حسب احلاجة وحسب االختصاص والكفاءة توخبراتهم إىل تشكيال
وأيضا سيستمر أعضاء آخرون يف . يف القاهرة ويف طابا. الوفد يف جمموعات العمل واللجان التي جتتمع يف مصر

وقدرتنا من اإلفادة . واالختالف األساسي اآلن هو مشاركة منظمة التحرير بشكل مباشر ورسمي. لوفد يف واشنطنا
املضمون على اجلانب من اخلبرات الفلسطينية يف كل أنحاء العامل من غير أي قيود أو شروط والعمل من ناحية 

ء كانت املواجهات تتعلق يف البد. ا متفقا عليهوالعمل على التفاصيل ألن هناك اآلن إطارلي والتفصيالتطبيقي 
  .بالنواحي السياسية وحتديد املرجعية واإلطار

  
  س ـ بمعنى ما أصبحت جلنتا االرتباط واالنسحاب من غزة وأريحا أهم من مفاوضات واشنطن؟  

  
أبو "و" و مازنأب"ألنها اللجنة التي تضم التمثيل السياسي األعلى . جلنة االرتباط أهم جلنة يف رأيي ج ـ  

وهي بمثابة . وشمعون بيرس ما يعني قدرتها على اتخاذ القرار السياسي والتحرك السريع وحل اخلالفات" العالء
عا، فهي االنسحاب التي تعمل على األرض طب ومن ثم جلنة. التفاوض املباشر بين املنظمة وإسرائيل علناإطار 

يحا والعمل على حتديد الرقعة اجلغرافية التي سيتم االنسحاب من غزة وأر) اإلسرائيلي(التي حتضّر لالنسحاب 
منها يف منطقة أريحا والعمل على املمرات، واملعابر إضافة إىل البعد األمني واألبعاد األُخرى الفنية الستالم 

ومل تعد مفاوضات واشنطن تشتمل على هذا اإلحلاح املوجود يف أعمال . هااتفكل جلنة لها اختصاص. السلطة
  .اللجان األُخرى

  
  [. . . . . . .]  
  س ـ هل تشعرين بالرضا عن اتفاق إعالن املبادئ؟  
مشاعري خمتلطة مزدوجة أو مزيج، أي إن ردود الفعل ليست وجدانية أو عاطفية ألن ال جمال ج ـ   

لت، ما يعني هناك فهم كامل وقبول لقضية النقلة النوعية التي حص. هذه قضية واقعية حقيقية. للوجدانيات اآلن
مبدأ . يف االتفاق ركزت وأكدت قضايا كانت إسرائيل ترفض التعامل معها كليا. أن قضايا استراتيجية تغيرت

                                                 
 .حنان عشراوي *

 .وقد أجرى الحديث علي نون ورشيد خشانة. 18/10/1993، )لندن" (الحياة" **
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ثم التفاوض مع منظمة . الذي كان مرفوضا كليا 242تطبيق القرار االنسحاب ومفهوم هذا األمر ضمن هدف 
ثم قضية . الوطنية، ما يعني أيضا حق تقرير املصير التحرير واالعتراف بها الذي يعني عمليا االعتراف باحلقوق

كل هذه كانت قضايا حتاول إسرائيل . الربط بين املرحلتين االنتقالية والنهائية، وقضية القدس واحلدود والالجئين
وهناك طرق ومنافذ ممكن استخدامها . فهناك مداخل وهذه فرصة وإمكانية. التهرب منها وعدم اإلقرار بها

يف رأيي إن هذه املرحلة هي مرحلة بناء، ولكن هناك تخوفا أسبابه خمتلفة . للوصول إىل بناء الدولةوتوسيعها 
هل نحن على استعداد، أو قمنا باإلعداد بالكامل؟ هل استطعنا تغيير املرجعية . منها ما يتعلق بالشق الداخلي

ا سيكون؟ هل وضعنا اخلطط الكفيلة الفكرية يف رأسنا ملرحلة مستقبلية قائمة ليست على ما كان بل على م
معنى بو. لالنتقال إىل دولة مستقلة يف املستقبل؟ إنني أعتقد أن إمكان قيام الدولة من خالل هذا االتفاق أمر وارد

احتمال الدولة واحتمال الفشل الذريع والعودة إىل الوراء، وهذا : أوضح، يحمل هذا االتفاق يف طياته أحد امرين
وقف إسرائيل عن استخدام منطق القوة وعدم التكافؤ لى استعدادنا ومن جهة ثانية على تجهة ع األمر يتوقف من

مرة أُخرى، وأيضا يتوقف على الرزمة املادية، التي وعدنا بها يف اإلطار التنموي ألنه من غير ذلك ومن دون دعم 
ومن دول العامل الثالث التي حتتاج دائما  مادي كامل لبناء البنية التحتية بهذه الدولة، يمكن أن نصبح دولة تابعة

  .إىل معونات خارجية
  

يتعلق باملستوطنات ووضع " غموض إيجابي"البعض وصفه بأنه . س ـ هناك قضايا غامضة يف االتفاق  
موقفه وقال " عدّل"ورابين أخيرا ... درجة بين املوقفين الفلسطيني واإلسرائيلي 180وهناك تناقض مداه . القدس
  ...هذه ألغام كبيرة. وستبقى عاصمة إسرائيل" املوحدة"س إن القد

  
ة هو وضع القدس على يولكن ما يدل على أن مقولة رابين غير حقيق. هناك ألغام، صحيح تماماج ـ   

يعني لو كان املدخل األيديولوجي أو العقائدي هو املدخل السائد لكانوا . جدول األعمال يف املفاوضات النهائية
لقدس على جدول األعمال واعتبروا أن وضعها النهائي حمسوم وفُرض عبر األمر الواقع والضم غير رفضوا وضع ا

ولكن جمرد وجودها على جدول األعمال ينفي هذه املقولة ثم جمرد القبول بمشاركة فلسطينيي القدس  .الشرعي
م ستكون انتخابات تشريعية واالنتخابات التي ستت. يف االنتخابات يعني إقرارهم بوحدة الشعب ووحدة األرض

  .وليست جمرد انتخابات
أنا أتكلم عن القدس يف إطار مراحل، واملرحلة األوىل تتضمن ترسيخ الوجود الفلسطيني واحلق   

وهي حقوق ليست . لدينا حقوق تتعلق بامللكية والتجارة والعمل إلخ. الفلسطيني واملؤسسات الفلسطينية يف القدس
كلها حقوق موجودة يجب ترسيخها . عني حق االنتماء والتمثيل، وحرية احلركةجمردة، بل على األرض وت

تغيرت  وتأكيدها يف هذه املرحلة، خصوصا وأن احملاوالت اإلسرائيلية كانت مستمرة لتغيير القدس وبالفعل
ل الوجود كانت هناك خطة مدروسة لتحوي. مل يعد يعرفها اليوم 1967قبل العام  والذي كان يعرف القدس. كثيراً

  .أحياء متفرقة... منفصلة عن بعضها" غيتوات"الفلسطيني إىل 
  

  تفكيك املستوطنات املوجودة حول القدس ويف الضفة الغربية؟ س ـ هل تتوقعين  
  

ليست . يف شأن االستيطان هناك أمر واقع جديد نشأ يجب أن نفكر فيه نحن من منظور خمتلف. طبعا  - ج        
ان فلسطيني اآلن هناك كي. طار انسحاب إسرائيللق باالحتالل واستمرار االحتالل ولكن يف إبمنظور املاضي املتع

، ما يعني أن النشاط االستيطاين 67يبدأ من غزة وأريحا وسينتقل إىل بقية األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
آالف مستوطن يف  4أو  3. معقول بل يف رأيي سيتقهقر ألن األمر سيكون غيريف ظل واقع جديد، لن يتوقف فحسب، 

ومن غير وجود عسكري اسرائيلي باملعنى املعروف ومن غير قمع غزة يصعب أن يستمروا من دون أي دعم مادي 
يعني األرضية اخلصبة . سينحشرون. كانوا يف البدء فوق القانون وفوق الدولة، اآلن سينكمشون. للشعب الفلسطيني

ويف الوقت نفسه سيكونون . مل تعد هناك إمكانية توسع وتمدد. االحتالل انتهتلتحركهم التي كانت موجودة حتت 
أنا يف رأيي ستبدأ احلركة العكسية يف شأن املستوطنات ما يعني يف احلقيقة أن هذه . حتت سلطة فلسطينية

  .تفكيكها أمر أساسي. املستوطنات، يجب أن تزال يف احلل النهائي
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  س ـ بما فيها املستوطنات الكبيرة حول املدن الفلسطينية الرئيسية يف الضفة؟  
  

قيام اتفاق حمتمل يف يوم ما، وثانيا ملنع قيام دولة ملنع املستوطنات وجدت كأسفين أوال ... طبعا ج ـ  
تلة، يشوه وفرض واقع إسرائيلي على األرض احملفلسطينية عبر جتزئة األرض، وللسيطرة على املوارد واملناطق 

أي سيطرة تنطلق من أساس الهيمنة اجلغرافية  .إلخ... الواقع الفلسطيني تشويها جغرافيا وبنيويا وديموغرافيا
والواقع البشري، . اآلن كل هذا املفهوم وهذا املنطلق انتهى، وأسباب قيام املستوطنات انتهت. والعسكرية والبشرية

أعتقد مرة أُخرى أن االستيطان سينحشر ويتراجع خالل الفترة وأنا . وليس السياسي فقط، سيختلف جذريا
االنتقالية مع استيعاب تدريجي ضمن الفكر الصهيوين ملقولة أن املستوطنات مل تعد جزءا من املرحلة املقبلة أو 

  .من األيديولوجية الصهيونية
  

مناصفة بين الداخل س ـ حتدثت عن االنتخابات ولكن تشكيل جملس السلطة الوطنية للحكم الذاتي   
  واخلارج أال يعني استباقا أو حتى إلغاء لالنتخابات؟

  
أوال . االنتخابات أمر ضروري وحيوي بغض النظر عن ما إذا كان بعض الناس يريدها أو ال يريدها ج ـ  

تسلم السلطة خالل أول فترة، إىل حين حصول " فلسطينيين مفوضين" بهناك االتفاق ويتضمن بندا يتعلق 
وخالل هذه الفترة سينشأ فراغ يف السلطة وال بد أن . شهور من التوقيع 10شهور، يعني بعد  9نتخابات بعد اال

يكون هناك تعيين، وتعيين يمثل وحدة الشعب الفلسطيني ويعكس املرحلة اجلديدة التي تعني أنه مل يعد يوجد ذلك 
طبعا هذه املرحلة ستكون . ة بشكل طبيعيمندجموهناك اآلن سلطة . الشرخ االصطناعي بين الداخل واخلارج

الذي حتت االحتالل يحتاج إىل ومرحلة تأقلم ألنه، بصراحة،  مرحلة أقول عنها أنها مرحلة إعادة تأهيل. صعبة
وهذه املرحلة حتتاج إىل عنوان، عنوان سلطة يحافظ على الشرعية . والذي يف املنايف يحتاج إىل تأهيل تأهيل

ن ناحية منظمة التحرير واللجنة التنفيذية، ويدمج القيادات الفلسطينية والكفاءات املوجودة الوطنية الفلسطينية م
فهذه انتقالية ضمن االنتقالية ولكن ال يمكن أن نسمح . يف األراضي احملتلة أو األراضي التي كانت حتت االحتالل

ىل ضرورة تهيئة الظروف لالنتخابات وهذه واالتفاق يدعو إ. بفراغ يف السلطة، واالنتخابات ال يمكن أن جتري اآلن
  .الظروف غير موجودة اآلن بسبب االحتالل وغياب املؤسسات املطلوبة من جانبنا

  
االنتخابات ستؤدي إىل إنشاء جهاز سلطة ولكن ستبقى اللجنة . س ـ ألن ينشأ بعض التناقض يف رأيك  

  ...التنفيذية الترشيح يف االنتخابات بينما ال يحق ألعضاء اللجنة. التنفيذية مرجعية هذه السلطة
  

ولكن يف قضية االنتخابات يمكن أن تكون انتخابات تكميلية للمجلس . نتكلم عن املرحلة األوىل ج ـ  
يصبح هناك اجمللس الوطني يضم حقيقة الداخل ... هناك طرق قانونية للبحث يف هذه الشرعية. الوطني الفلسطيني

  .واخلارج
    
  ن تصاعد حدة املعارضة الفلسطينية لالتفاق بحيث ينفجر الوضع ميدانيا؟س ـ هل تتخوفون م  

  
املعارضة صاحبة الضمير واملبادئ التي تعبّر عن خماوفها يف ... أنا ال أخاف املعارضة احلقيقية ج ـ  

عارضة رفض هذا االتفاق ألننا جميعنا لدينا خماوف وهذا أمر مفهوم ولكن كيفية التعبير عن املعارضة ونوع امل
أنا مطمئنة من ناحية املعارضة يف الداخل ألنها حمكومة باتفاقية ميثاق شرف تتضمن أن حق . تختلف

املعارضين باالختالف هو حق طبيعي وأساسي يجب أن يحترم وحقنا يف عدم استخدام كل القوة ملواجهتها هو 
كانت إذا . ى درجة عالية من املسؤوليةثانيا هناك طريقة يف التعامل تعتبر عل. طبعا حق طبيعي ويجب أن يحترم

الديمقراطية وحتترم التعددية وحتترم الرأي اآلخر وحقه  املقبلة أو املرحلة املقبلة هي مرحلة بناء السلطة السلطة
االختالف، فيمكن ليس مواجهة املعارضة بل العمل مع املعارضة يف مرحلة معينة ألنها ستكون مرحلة إنعاش  يف

وال يمكن التعامل مع االختالف يف احة إن منطق القوة للسيطرة على املعارضة ال يمكن أن ينجح، وأقول صر. وقوة
فإذا كان هذا ... اخلالفات يف وجهات النظر يجب أن ال تتحول إىل مواجهاتوأنا دائما أقول أن . الرأي بمنطق القوة
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الفلسطينية نحو عملية البناء واملشاركة يف  االحترام متوافرا يف املؤسسات، وإذا حاولنا جتميع وتوجيه الطاقات
ويف رأيي إن عملية البناء ال تعني أن جزءا ضدها أو ال يوافق وجزءا يوافق، بل يجب أن تشتمل . العملية فسننجح

الوقت وعندما ترى هذه التنظيمات أن عملية البناء تخص  نوعندما يحي. على كل التنظيمات السياسية املعارضة
  .وواجبنا حضها على املشاركة. لسطيني، فهي من منطلق املسؤولية ستقبل املشاركةكل الشعب الف

  
  ؟"حماس"س ـ بما يف ذلك حركة   

  
التي عندنا " اجلهاد"و". اجلهاد اإلسالمي"و" حماس. "يحق لنا املعارضة. طبعا" حماس"حتى حركة ج ـ   

  .هي غير التنظيم املوجود يف اخلارج
  [. . . . . . .]  
  ...تتعلق مثال بالقدس" خطوط حمر"دث اإلسرائيليون عن س ـ حت  
ونحن أيضا عندنا خطوط حمر إذا أرادوا التعامل أيديولوجيا مع القدس فنحن أيضا نتعامل يف ج ـ   

 حياللكنني أقول، وقلت ذلك مليون مرة، ال أخاف، هناك تقصير فاضح من العامل العربي واإلسالمي . السياق ذاته
القدس تغيرت ونحن ... زمن املؤتمرات والشعارات انتهى. عن وقائعنتكلم عن شعارات بل نتكلم نحن ال . القدس

  .كان يف إمكانات إلنقاذ القدس لألسف مل تتم. نتفرج عليها جنتمع ونستنكر
  .خرى تتعلق باملستوطناتس ـ خطوط حمر أُ  

  
الكالم اإلسرائيلي املسؤول والداخلي  وأعرف شيئا هو أنه يف. هذا كالم إسرائيلي لالستهالك الداخليج ـ   

عدد املستوطنين يف األرض احملتلة . فإن املستوطنات انتهت وظاهرة من مرحلة انقضت وال يمكن أن تستمر
. وهم يشكلون شريحة بسيطة جدا بين اإلسرائيليين. باستثناء القدس يبلغ بين مئة ومئة وثالثين ألف مستوطن

ألفا فأمامهم  30و 20وإذا بقي بين . عندما يزول هذا احلافز لن يستمروا. اقتصاديا واجلزء األكبر منهم كان حافزه
الواقع . إما أن يبقوا ضمن دولة فلسطينية كيهود يحملون اجلنسيتين أو أن يتركوا إىل دولتهم اليهودية: اخليار

ستوطنات اخلاصة بالقدس امل. اجلديد يفرض نفسه وعلينا نحن أن نفكر يف األمر من منطلق جديد متحرك ومتغير
  .وعملنا يجب أن يتم على ترسيخ وجودنا البناء... ستكون مشكلة

  
  س ـ تتحدثون عن دولة فلسطينية يف احلل النهائي ويتحدثون عن شيء أكثر من كيان وأقل من دولة؟  

  
الذي هذا جزء من املاضي و. بيكر) جيمس(هذا مصطلح اخترعه وزير اخلارجية األميركي السابق  ج ـ  

واألمر كله يتوقف على األعمال التراكمية . يدرس االتفاق جيدا يرى أن الكالم عن احلدود يعني الكالم عن الدولة
إذا اشتغلنا بطريقة صحيحة وبنينا املؤسسات . وقوى الدفع الذاتية التي سنبنيها نحن للوصول إىل الدولة
أما إذا تقاعسنا وفشلنا يف وضع . وصلنا إىل الدولةالصحيحة واستغلينا كل اإلمكانات املعروضة يف االتفاق 

وكذلك إذا تعاملنا مع املرحلة االنتقالية على أساس أنها مرحلة . مقومات الدولة احلقيقية فسيكون األمر كارثة
  .نهائية

  
    
    
    

  
  
  

   
  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


