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  حديث صحايف لألمين العام جلامعة الدول العربية، عمرو موسى،
  عربية على " ضغوط"يوضح فيه بأي معنى حدثت  

 الفلسطينيين للقبول بخطة تينيت

 ]مقتطفات[ .20/6/2001، بيروت

  
 

  [.......]  
ية من قبل لقد أعلنت اإلدارة األميرك. العراق وفلسطين: ثمة زاويتان حادتان للمشهد العربي اليوم: س  

كيف ترون ). وبالتايل عملية السالم(أنها ستركز اهتمامها على قضية العراق بدل التركيز على امللف الفلسطيني 
  اخليار األميركي؟

  : [....]ج  
  [.......]  
أمّا يف ما يتعلق بفلسطين فاألمر يمكن أن يتوقف على موضوع وقف إطالق النار، وهو األمر الذي يريح   

  .ارونية ويبقي الفلسطينيين منتظرين ماذا سيُقدم عليه شارونالسياسة الش
حين وضع السناتور األميركي جورج ميتشل تقريره تكلم عن عناصر . واملطلوب استسالم الفلسطينيين  

عدة منها وقف األنشطة االستيطانية وانسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية ووقف العنف، 
هذا . رئيس الوزراء اإلسرائيلي أريئيل شارون يقول إن هذه األمور يجب أن تتم بالترتيب. اتواستئناف املفاوض

األميركيون  .بل يمكن القول إن هذه رزمة واحدة يجب االتفاق عليها جميعاً. ليس روح تقرير ميتشل وال نصه
  .(Road Map)" خريطة للطريق"يسمونها 
ي موجودة يف تقرير ميتشل، ومن دون رفع احلصار ووقف هذه اخلريطة يجب االتفاق عليها اآلن وه  

  [....]الرأس ع أن نطلب من الفلسطينيين طأطأة االستيطان وانسحاب اجليش اإلسرائيلي ال نستطي
  [.......]  

  
املوقف العربي الذي رأيناه من قمة القاهرة إىل قمة عمّان إىل اجتماعات جلان املتابعة، هل يمكن : س  

فة من ف الفلسطيني، وخصوصاً أنه كان هناك كالم فلسطيني عن تعرض الرئيس لضغوط كثيأن يحصن املوق
    .جورج تينيت.) إيه. يآ. سي(الة االستخبارات األميركية مدير وكجهات عربية للقبول باتفاق 

  . لذي قبله الفلسطينيون حلظة صدورههذا كالم ال أصدقه، ألن إطار هذا االتفاق هو تقرير ميتشل ا. ج
لكنهم . أوالً، تينيت عمله يتعلق فقط بنقطة واحدة، هي األمن، والفلسطينيون مل يوقعوا على قبولهم بها

   .إىل باقي النقاط التي نص عليها تقرير ميتشل.. قبلوا مع املطالبة بوقف األنشطة االستيطانية

  .واليات املتحدةثانياً، ليس من مصلحة الفلسطينيين يف هذه املرحلة أن يكونوا يف صدام مع ال

                                                 
 "طيط وجورج بكاسينيوقد أجرى احلديث فؤاد ح. 22/6/2001، )بيروت" (املستقبل.  
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نها ستبني سياستها وفقاً لتقرير ميتشل، وأول أمر تريده هو األمن الذي تعامل معه واشنطن تقول أ  
. جاء تينيت فتعامل مع موضوع األمن. اقتراح تينيت بل قبول توصيات ميتشللذلك فإن األمر ليس قبول . تينيت

هذا ما أسميه تداخل مرحلتي التهدئة وإعادة بناء . رىنريد اآلن أن نعرف ماذا سيحدث يف تطبيق النقاط األُخ
  .فال بد يف هذه اللحظة من وقف االستيطان، وإالّ استمر االستفزاز. الثقة

ليس هناك ضغط عربي بقدر ما هو تقييم عربي للموقف الفلسطيني واإلسرائيلي والصدام بين الفريقين   
لة من خالل تبنيها لتقرير إدخال الواليات املتحدة يف املعادووإىل متى سيستمر، وهل يمكن استثمار تقرير ميتشل 

ويجب أن تكون الصورة واضحة ليناقشوا األمور استناداً إىل وثائق وأدلة، من دون كالم عن . ميتشل وبنوده
  [....]ضغوط عربية ال تستند إىل حجج 

  [.......]  
  



 

 
 

  

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  
 


