
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  233، ص )1993 ءاتش( 13، العدد 4المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  
  حديث صحايف للمنسق العام

  مفاوضات السالم للوفد الفلسطيني إىل
  يعرض فيه تقويمه لسنة من املفاوضات

  ]مقتطفات[ .4/12/1992، )لبنان(بيت مري 
  

    
  [.......]  
وإذا كان أي حديث عن سياسة فلسطينية يف إطار املفاوضات مرهوناً باملوقف   

رة إىل املرحلة االنتقالية، فإن الوفد الفلسطيني يرى اإلسرائيلي وبضرورة حسم اخلالف على النظ
العوامل املؤثرة كثيرة ومنها السياسة التي ستنتهجها اإلدارة األميركية اجلديدة والوضع 

منسقه العام السيد فيصل احلسيني  ويقول. ديدًا وضع حكومة حزب العملاإلسرائيلي الداخلي وحت
ذ عندها سيضطر املقبل إ] أبريل[فلن يكون قبل نيسان  نه إذا كان ليتحقق شيء يف املفاوضات،إ

ليضمن " ليكود"رئيس الوزراء اإلسرائيلي يتسحاق رابين إىل اتخاذ خطوات ما تسبق مؤتمر تكتل 
وإذا كان ليتحقق شيء يف البدء بتطبيق املرحلة االنتقالية، فلن يكون قبل . شعبية حلكومته

وأن األرض هي أرض فلسطينية يمتلكها  242أساس القرار اعتراف إسرائيل بأن العملية تقوم على 
الفلسطينيين ال يطرحون إقامة دولة بل مرحلة ترتكز  نيون، والتأكد يف هذه املرحلة، أنالفلسطي

  .على أسس عملية السالم وتؤدي إىل مفاوضات يف شأن الوضع النهائي لألراضي احملتلة
ال، فإن احلسيني، ويف تقويم شامل لسنة من وعلى رغم أن أي تقدم مل يتحقق يف هذا اجمل  

املفاوضات، يرى أن أشياء كثيرة تغيرت، بعضها شكلي وبعضها اآلخر يف النظرة اإلسرائيلية إىل 
ويف انتظار التقدم، يواصل الفلسطينيون االستعداد لتسلم السلطة . جممل العالقة مع الفلسطينيين
عاصمة دولة  أمر واقع يف القدس يجعلها، ال حمالة،واملهم، فرض . يف الضفة الغربية وقطاع غزة

فماذا تغير وأين الفلسطينيون اليوم من الفلسطينيين أنفسهم واإلسرائيليين . فلسطين يف املستقبل
  والعرب والعامل؟

. شمير) رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق يتسحاق(دخلنا العملية التفاوضية يف عهد "  
ومن . ن من فرض الكثير من الشروطلى إيقاف هذه العملية، تمكوبكل رغبة شمير وإصراره ع

. جهتنا نحن يف النهاية ومع قبولنا إياها، قبلنا الشكل وحافظنا على املضمون بحيث ال يمس
لربما حصلت خالل هذه السنة حماولة من جهتنا لتحطيم هذه الشروط حتى الشكلية منها من أجل 

  .كون يف مدريدإعادة الصورة إىل ما كان يجب أن ت
فمنظمة التحرير الفلسطينية التي بدأت عملية املفاوضات كشريك عملي لكنه ليس علنيًا   

وعندما يعود الوفد اإلسرائيلي . ورسمياً، حتولت مشاركتها إىل علنية تقف على حدود الرسمية
فات ليتلقى اليوم إىل رابين ليتلقى التعليمات منه، يعود الوفد الفلسطيني إىل الرئيس ياسر عر

أما اليوم ففي . وإسرائيل كانت تنسحب إذا دخل املفاوضات أحد من الشتات. التعليمات
                                                 

  فيصل احلسيني.  
  "وقد أجرت احلديث سحر بعاصيري. 5/12/1992، )بيروت" (النهار. 
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مشاركون يف كل اللجان والفلسطينيون من الشتات هم الذين  املفاوضات املتعددة الطرف نحن
وهذا الشيء اضطرت . يقودون هذه احملادثات بما يف ذلك أعضاء من اجمللس الوطني الفلسطيني

لكن يف النهاية بات واضحاً أنها . رائيل إىل أن تبتلعه على رغم أنها حاولت تغليفه بكل الوسائلإس
  .جلست مع أعضاء اجمللس الوطني الفلسطيني الذين تعتبرهم منظمة حترير وهم كذلك

وعلى مستوى النظرة إىل األرض وسقوط حكومة شمير، اآلن وحتى يف التسميات بدأنا   
فبالنسبة إىل اإلسرائيليين مل تعد الضفة الغربية وقطاع غزة يهودا والسامرة . نفرض واقعاً جديداً 
واحلديث عن ارتباط اإلنسان باألرض اليوم هو حديث قائم وموجود وهو . بل يسمونها مناطق

عن كل العملية هو  والشكل الذي يتم احلديث فيه. حديث عن مدى االرتباط وليس مبدأ االرتباط
فمن الالءات اإلسرائيلية، ال ملنظمة التحرير وال للدولة، يتحدث . ان يف السابقشكل خمتلف عما ك

ومل يعد يقول ال . رابين اآلن عن مرحلة انتقالية ينشأ فيها كيان فلسطيني ليس بالضرورة الدولة
أمّا عن املنظمة، فمن احلديث عن . للدولة لكن يقول إنه ليس بالضرورة أن تكون هناك دولة

احلديث عن أن فيها أبيض وأسود وفيها من هو عقبة يف طريق السالم ومن هم ال  رفضها إىل
وأخيراً املوافقة بالقراءة األوىل على إلغاء قانون يحظر . يريدون أن يدفعوا عملية السالم إىل األمام

 وهذا يف الواقع إلغاء وشطب لتلك الشروط والعقبات التي فرضها شمير ألنه. اللقاءات مع املنظمة
  .كان يريد بكل وسيلة من الوسائل أن يتخلص من بداية العملية التفاوضية

ويبقى علينا تطوير العملية التفاوضية اآلن من منطلقات جديدة ومكان جديد هو أقرب   
إىل الواقع وإىل ما كان يجب أن تكون طبيعة األمور من مفاوضات حقيقية لتنفيذ رسالة الدعوة 

التي يتم خاللها نقل السلطة من اإلسرائيليين إىل الفلسطينيين تمهيدًا وبدء املرحلة االنتقالية 
  ".حملادثات الوضع النهائي

جنح يف تعطيل املفاوضات، ثم جنح يف تعطيلها من خالل "ويضيف احلسيني أن شمير   
اللجوء إىل انتخابات إسرائيلية وبعدها جاءت االنتخابات األميركية، وتالياً ضاعت يف هذه السنة 
مسألة حتقيق تقدم جوهري يف املفاوضات ولكن حققنا بعض التقدم الشكلي يف قضية التمثيل 

نحن يف احملادثات غير : فالصورة اليوم كاآلتي. الفلسطيني وحتقق تقدم آخر يف التفاصيل
لكننا إىل طاولة املفاوضات . الرسمية نتفاوض مع رابين ويف اإلذاعة والتلفزيون نستمع إىل رابين

مل يحدث هناك تغيير حقيقي يف الطرح اإلسرائيلي إىل طاولة املفاوضات . لنا نفاوض شميرما ز
وعلى رغم أن هناك يف املفاوضات غير الرسمية كثيراً من النقاط التي يمكن أن نعتبرها . الرسمية

نعتبر أنه خرج من نطاق املرفوض إىل  حتركات يف االجتاه الصحيح، مل نصل بعد إىل ما يمكن أن
  ".لكنه يتحرك يف اجتاه ذلك. نطاق املقبول

  [.......]  
البدء بتطبيق املرحلة االنتقالية واالعتراف بأن "وإذا أراد أن يحقق تقدماً فيكون يف [....]   

ض واإلقرار بأن هذا احتالل وبأن األر(...)  242هذه العملية كلها تقوم على أساس القرار 
ا مستقبل املناطق فهو ما يمكن أن أمّ. فلسطينية يمتلكها الفلسطينيون ويمارسون السيطرة عليها

  ".هذا ما يمكن التفاوض عليه فدرالية، أي هل يكون دولة، كونفدرالية،. نتفاوض عليه
فإذا بدأناها من حديث أن هذه األرض . "لذا فإن املشاكل كثيرة يف املرحلة االنتقالية  
ض فلسطينية وأنه ألسباب أمنية ستكون هناك مساحات أو مناطق لها طبيعة خمتلفة يف كلها أر

التعامل السياسي أو األمني، عندها تكون املرحلة االنتقالية هي بالفعل مرحلة انتقالية لوضع 
  .ا إذا قبلنا أن تفرض منذ البداية استثناءات ملناطق معينة فعندها سنواجه خطراً أمّ . دائم
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  :ل حتاول أن تتعامل اآلن على أساس أنه ستكون هناك ثالثة تصنيفاتوإسرائي  
  .ـ أراض فلسطينية تخضع للحكومة االنتقالية الفلسطينية  
  .ـ أراضي املستوطنات وتخضع لنوع من السلطة اإلسرائيلية  
  .ـ األراضي احلكومية وتكون فيها السلطة مشتركة بيننا وبين اإلسرائيليين  
يث عن السيادة، ال سيادة إسرائيلية وال فلسطينية باعتبار أن السيادة ويف كل ذلك ال حد  

والصعوبة يف هذا املوضوع أن هذه األراضي ليست مقسمة ثالثة أجزاء بل . هي من حق الدول
 رانا ومدننا العربية عبارة عن جزروإذا قبلنا بهذا املنطق اإلسرائيلي فسنجد ق(...) هناك تداخل 

لهذا فإن . توطنات اإلسرائيليةلها باألراضي احلكومية املشتركة واملسمتناثرة مقطعة أوصا
  ".رض غير مقبولالع

ومل يستبعد الدخول يف مفاوضات يف شأن نقاط أمنية معينة تنسحب إليها القوات   
إذا توصلنا إىل هذا احلد، فعندها يكون واضحاً أن هذه النقاط عليها "اإلسرائيلية ألسباب أمنية و

  ".وعندها نصل إىل حل مشترك. ذات يومأن تتحرر 
. هناك اخلالف على طبيعة اجمللس املنتخب" االستثناءات"وإىل اخلالف على   

يقوم بالتخطيط واالشتراع لكل ما يتعلق بنواحي احلياة "فالفلسطينيون يريدون جملساً 
لسطينية الشاملة ونقول إنه يف هذه املرحلة هناك نطاقات لن يكونا حتت السيطرة الف. الفلسطينية

  :أو الكاملة هما
  .ـ األمن اخلارجي بمعنى أنه لن يكون لنا جيش فلسطيني يف املرحلة االنتقالية  
خرى حتى ا كل العالقات األُأمّ. كدولة ـ اخلارجية أي لن يكون لنا كرسي يف األمم املتحدة  

لكن اإلسرائيليين  ".اتفاقات دولية وثقافية وجتارية واقتصادية فشيء متوفر لنا وسنمارسه
إذا قبلوا منطقنا "و. يريدون التفاوض على كل نقطة يسلم الفلسطينيون بأنها ستكون يف أيديهم

املعركة معركة "و" بأن كل شيء مسلم به غير اخلارجية واألمن، عندها تبدأ املرحلة االنتقالية
مزيداً من "وتالياً فإن " اتدعم موقفن"ورسالة الدعوة وقرار جملس األمن واملوقف الدويل " إرادات

املزيد من "وكذلك " دور الراعي ومزيداً من دور أوروبا ومن دور األمم املتحدة أشياء يف مصلحتنا
الصمود واملزيد من تفعيل اجلبهة الداخلية وتفعيل القوى اإلسرائيلية املشاركة يف احلكومة والتي 

  ".تدعم موقفنا
يف األراضي احملتلة استعدادًا  "لى قدم وساقالعمل ع"ويف موازاة املفاوضات يجري   

ما يزيد على أربعين جلنة طواقم فنية تعمل على ترتيب هذه األمور يف "وهناك . للمرحلة االنتقالية
جماالت التعليم والصحة واجلمارك والتجارة واالقتصاد والضرائب والبيئة والطاقة واملياه 

وإيطالية وأوروبية ويابانية وسواها لتدريب هناك عروض فرنسية وكندية . واألرض والشرطة
  ".وبعد وقت ستلي حركة ذات طابع أكبر. طواقم إدارية حكومية لتسلم دوائر حكومية يف املستقبل

حتركًا كبيراً من أجل التوصل إىل فرض أمر واقع يجعلها بالفعل يف "ا القدس فتشهد أمّ  
أن نحصل على الضفة الغربية  فنحن نعتقد أنه من املمكن. املستقبل عاصمة فلسطين

ا القدس فال يمكن أن نحصل عليها باملفاوضات ومن املمكن أن نحصل على غزة باملفاوضات، أمّ
خللق وضع دويل ) يف احملاولة(ومعامل هذا األمر الواقع تتحدد منذ اآلن . إال من خالل أمر واقع

قي العادة أن يلتبق مثالً جرت ففي السا". سياسي دبلوماسي للقدس الشرقية يثبت هذه الشخصية
لكن اآلن أنشأنا مركزاً فلسطينياً يتم "الفلسطينيون أي مسؤول أوروبي أو غيره يف أحد الفنادق 

اللقاء فيه يف إطار مواصفات وبروتوكول معين يعطيه صفة رسمية بأن هنا املمثلية أو املفوضية 
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ز للوفد الفلسطيني وجلمعية الدراسات هو يف ذاته مرك" بيت الشرق"وهذا املركز ". الفلسطينية
حتى اإلسرائيليون بدأوا . لكنه يف أذهان الناس ويف أذهان الغرب حالياً هو دار احلكومة"العربية 

ويمنع الفلسطينيون احلراس اإلسرائيليين الذين ". دار احلكومة) يف بعض صحفهم(يطلقون عليه 
نوعاً من احلصانة الدبلوماسية "نى، مما يمثل يرافقون أي مسؤول غربي زائر من الدخول إىل املب

يف املكانة السياسية الدبلوماسية للفلسطينيين وإنْ "وهذا يعكس تقدماً ". وتالياً فإنه رقعة مستقلة
أستطيع أن أقول إن االنتفاضة التي دخلت "لكن ". يكن التقدم على األرض ما زال ضئيالً جداً

  ".وهذا شيء مهم جداً. تتحرك اآلن مرحلة هبوط يف فترة من الفترات بدأت
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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