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  حديث صحايف للناطقة باسم
  ،إىل مفاوضات السالم الوفد الفلسطيني 

  ال يستطيعون الفلسطينيين تؤكد فيه أن 
  التخلي عن موضوع القدس 

  .واشنطن
  

    
   ماذا يحدث؟ هل القدس الشرقية هي املشكلة األساسية؟  
  .ـ القدس ال تزال املشكلة ويف احلقيقة ال جديد  
   ات مع اجلانب األميركي؟ماذا يحصل يف احملادث  
دونها ال وجود للتقدم، مع  وخصوصاً النقاط اجلوهرية التي منـ نحاول توضيح املوقف الفلسطيني   

  .ومل يعرضوا علينا حتى اآلن أي وثيقة. التأكيد على ضرورة وجود إعالن مبادىء مشتركة
   طيني ترك موضوع القدس الشرقية ظهر كالم غير مؤكد مفاده أن اجلانب األميركي طلب من الوفد الفلس

  هل هذا صحيح؟. جانباً
  .ـ كال، ال يستطيعون ذلك  
   أمل يحصل مثل هكذا كالم؟  
عن  نه بصرف النظرونقول لهم إ. ي الوسائل ملعاجلتهاـ يقولون أن هناك قضايا صعبة جداً، وما ه  

القدس، ألنهم يعرفون منذ البداية أن  وال يستطيعون أن يقولوا لنا اتركوا. صعوبة هذه القضايا فيجب أن تبحث
  هل هذا يعني أن القدس ستدخل يف مسودة إعالن املبادىء؟   .الفلسطينيين غير مستعدين لوضع القدس جانباً

، أي من دون تعريف النطاق "ما يف شي"ـ ال أعرف، نحن وضعنا القدس ونصرّ عليها كشرط، ومن دونها   
فالقدس . ال نتكلم عن أي شيء آخر. 1967تشمل كل األراضي التي احتلت عام  اجلغرايف والوالية اجلغرافية التي

  .واملستوطنات واألرض والوالية اجلغرافية هي مسائل أساسية
   إذاً من الصعب التوصل إىل مسودة مشروع أميركي؟  
  .نحن نتكلم عن األميركيين لتفسير مواقفنا. ـ ال نعرف، نحن ال نصيغ املشروع األميركي  
   وال تقدم يف املسار . ما هي الصورة العامة؟ مثالً، هناك اختالف كبير يف املسار اللبناين ـ اإلسرائيلي

  .واجلميع يشعر أن العملية ككل يف خطر. السوري ـ اإلسرائيلي
  .ـ هناك جمود أيضاً يف املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي  
  ...  ني ـ اإلسرائيلي، بل حمادثات فلسطينية ـ أميركية؟يف املسار الفلسطي" ال مفاوضات"االنطباع أن  
من الصعب التحليل ) ضحك... (على التفاوض "غير ناويين"يبدو أنهم . اإلسرائيليون ال يفاوضون. ـ نعم  

  .وملاذا اجلمود اإلسرائيلي. وسط املعمعة
  [.......]  
   دارة السابقة؟هل تشعرون أن هناك تبدالً يف سياسة اإلدارة احلالية عن سياسة اإل  
يف الوفد وقريبة من  ـ ال أريد الكالم عن التبدل يف سياسة اإلدارات، ولكن طبعاً هناك مصادر فلسطينية  

ن مواقف هذه اإلدارة سيئة، جلهة أن هناك تراجعاً يف القضايا اجلوهرية وخصوصاً يف شأن رسالة الوفد تقول إ
  .الضمانات نحو انحياز أوضح إلسرائيل

   إذاً ما هي أبرز املسائل العالقة؟  
وهنا نقاط أخرى . هذه نقطة اخلالف اجلوهرية. ـ قضية الوالية اجلغرافية بما فيها القدس واملستوطنات  

  .أيضاً
   عبد الشايف بأنه حان الوقف لوقف املفاوضات؟ رماذا عن تصريح الدكتور حيد  

                                                 
  حنان عشراوي. 
  "24/6/1993، )لندن" (الحياة. 



  247، ص )1993 فيص( 15، العدد 4المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية

 

2 
 

  .ة أو عدمها ليس قراراً يتخذه الوفد املفاوضخصوصاً وأن قرار املشارك(...) ـ ال أريد التعليق   
   على هذا األساس هل هناك إمكانية للتوصل إىل إجناز يف هذه اجلولة؟  
نعمل مع األميركيين ونأخذ األمور جدياً ونشرح ونقدم التفاصيل واحلجج . ـ ال يبدو أن األمر كذلك  

  .سرائيليين سيتبنون هذه األفكارولكن هذا ال يعني أن األميركيين أو اإل. واملواقف املنطقية
  [.......]  
   للنظر من مراقبة خمتلف املسارات أن املوقف اإلسرائيلي منسجم مع نفسه بمعنى أنه مل يعترف  تامللف

واحلال نفسه بالنسبة إىل . بأن الضفة الغربية وقطاع غزة أراض حمتلة ومل يعترف أن وجوده يف لبنان احتالل
  كل هذا مع أسس مؤتمر مدريد؟هل يتناقض . اجلوالن

  .ـ نعم بالتأكيد إنه يتناقض مع مرجعية مؤتمر السالم  
   ما هو املوقف األميركي يف هذا اجملال؟  
وال يكفي حتى أن تقول ذلك . ولكن هذا ال يكفي. نحن نعتبر األرض حمتلة: يقولون. ـ ال يقولون الكثير  

ومعنى ذلك أن إسرائيل ال تعترف باملرجعية وبأساس العملية . فاملطلوب أن تتصرف على هذا األساس. إسرائيل
وحتى اآلن ال تعترف بأن  242شهراً كي تعترف إسرائيل بأن أساس املفاوضات هو القرار  14جلسنا . التفاوضية

وهناك حماولة (...). وهي ال تعترف أنها دولة حمتلة  242وما معنى اعترافها بالقرار . 242 هدفها تطبيق
وتريد التطبيع والسالم والقبول من دون دفع الثمن وهو إعادة ما . لية للتالعب باملرجعية والتالعب عليهاإسرائي

لصالح إسرائيل إلقناعنا تدخّلوا ال بل عندما تدخّلوا " يترك احلبل لها"وهناك من . إنها غطرسة القوة. ليس لها
علماً أن اإلسرائيليين باتوا يقولون يف هذه اجلولة أنهم وربما يجب أن ال تستمر يف طلب التدخل األميركي . بموقفها

  .وربما ألن ذلك قد يساعدهم فلو مل يكونوا ضامنين ملا كانوا طلبوا التدخل األميركي(...) يف حاجة إىل األميركيين 
    

  
  

 



 

 
 

  

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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