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  الفلسطينيباسم الوفد  لناطقة السابقةحديث صحايف ل
  وتفرغها  انسحابها من احلياة السياسيةبشأن  إىل مفاوضات السالم 

  إلنشاء الهيئة الوطنية حلقوق اإلنسان
  ]مقتطفات[ .23/12/1993القدس، 

  
  

  [.......]  
هل . يئة الوطنية حلقوق اإلنسانمن احلياة السياسية وتفرغك إلنشاء اله أعلنت قبل أسابيع انسحابك ■  

  هي استقالة من الوفد الفلسطيني أم إقالة؟
احلقيقة هي أنه بتوقيع اتفاق واشنطن وتشكيل جلان العمل والتفاوض مل يعد الوفد الفلسطيني إىل  □  

فاءاتها والوفد كما عهدناه انتهى دوره وحتول جمموعة من األفراد بإمكانها أن تعمل حسب ك. املفاوضات موجوداً
هناك بالطبع قرار سياسي يحدد أين تذهب الكفاءات التي كانت يف الوفد التي . واملكان الذي ترتئيه مناسباً

أنا شخصياً منذ . اكتسبت اخلبرة، ويف الوقت نفسه فإن القرار النهائي يبقى للشخص نفسه إذا أراد أن يشارك وأين
. ناعاتي وضميري وانتمائي الفكري واحلضاري والسياسيواشنطن أفكر يف ما أريد أن أفعله بالنسبة إىل ق

باإلضافة إىل ذلك من الصعب احلديث عن إقالة أو استقالة، علماً أنه مل يكن هناك تعيين رسمي أو توظيف بل كانت 
عبر  كان وإنما مهمة تلك التي كنا نقوم بها، والعمل يف الساحة السياسية ككل مل يكن يف شكل وظيفة رسمية

  .[....]اب كفاءات ملراحل معيّنة وأنا عملت يف مرحلة طويلة استقط
  [.......]  

  
  من يتحمل مسؤولية هذه التمييع، هل هو رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات شخصياً؟ ■  
  .[....]أنا أفضل االبتعاد عن حتميل األفراد مسؤوليات وأعتبر األمر مسؤولية جماعية  □  
  [.......]  

  
ما مدى استقاللية حنان عشراوي عن السلطة . ية حلقوق اإلنسان قلت إنها هيئة مستقلةالهيئة الوطن ■  

  الفلسطينية؟
أنا اعتبرت نفسي طيلة حياتي مستقلة وملتزمة القضية الوطنية وبانتمائي إىل هذا الشعب، العمل الذي  □  

وأكثر صدقًا  ه عمل ضمن منظور أهمإن. كنت أقول به يرتفع عن املستوى الفئوي احملض واملصلحة الذاتية واآلنية
فما سُمي الهيئة العليا حلقوق اإلنسان وما سميته أنا الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان هو بصراحة نوع . ربما أيضاً

أوالً يجب أن يكون لهذه : ناهناك متطلبان قد يظهران كأنهما متناقض. من الرقيب على الدولة أو على السلطة
ومنطلق قانوين يف التشريع ألنها حتتاج إىل صالحيات للتدخل واملساءلة والوصول إىل  الهيئة أساس وقاعدة

إذا التزمت السلطة قانونياً  املعلومات واملكاتب والنشر وعلى هذا األساس فإن هذه الصالحيات ال تأتي إالّ
ر خاضعة للسلطة وغير ويف الوقت نفسه يجب أن تكون هذه السلطة مستقلة كلياً أي غي. بصالحيات هذه الهيئة

واألساس القانوين الوحيد الذي لدينا اآلن إضافة إىل األساس . حصل تضارب يف املصالح معيّنة من قبلها وإالّ
األخالقي والرأي العام هو املرسوم الرئاسي الذي يلزم السلطة بقبولنا واالعتراف باستقالليتنا وحريتنا يف العمل 

أننا غير خاضعين للسلطة وغير معيّنين من قبلها ومصادر التمويل مستقلة ويف الوقت نفسه مستقلين بمعنى 
  .ومتنوعة والقرار يتخذ داخلياً وأن جملس احملافظين هو جملس مستقل له صدقيته ونزاهته وقدراته

                                                 
 حنان عشراوي. 
 " وقد أجرت الحديث ربى الحصري. 24/12/1993، )لندن" (الحياة. 
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من الذي فوّض هؤالء األشخاص : قد يقول البعض يف املستقبل حتى من الداعمين لهذا املشروع اآلن ■  
  ذا العمل؟القيام به

نحن حصلنا على توقيع ياسر عرفات بأن هذه هي الهيئة العليا املبادرة من أجل تفادي خلق بديل أو  □  
  .[....]تشكيل آخر أو تعيين أشخاص آخرين 

  
  أال تخشين أن تتحول إىل رقابة للسلطة على الهيئة؟. ذكرت رقابة الهيئة على السلطة ■  
ة مثل هذه أن تكون رقيباً على السلطة ألن ال مصالح ذاتية لها بينما يف التعريف القانوين يمكن لهيئ □  

فهناك بُعد قانوين وبُعد أخالقي وهناك أيضًا . ليس بإمكان السلطة أن تكون رقيباً أو تتدخل يف عمل هذه الهيئة
ير والعمل الديمقراطي أنا لديّ ثقة بأن الشعب الذي لديه رؤية وقدرة نقدية وقدرة على التعب. اإلعالم والرأي العام

  .الذي يحترم نفسه هو أفضل رقيب على السلطة
  [.......]  

  
  ما الفرق بين الهيئة ومنظمات حقوق اإلنسان غير احلكومية املوجودة؟ ■  
الفرق األساسي أن الهيئات املوجودة غير احلكومية وشعبية ومهامها وصالحياتها تأتي من اخلارج  □  

هناك رأي عام تتوجه إليه وحماولة الضغط على السلطة ولكن نحن استطعنا . سلطةومن دون مساءلة مباشرة لل
احلصول على اعتراف رسمي أي إلزام السلطة باملساءلة واملصارحة والتدخل والوصول إىل املعلومات وكشف 

نحن . أكثراإلخالالت والنواقص ومطالبة السلطة املباشرة بتعديلها واحلق بالظهور علناً ما يمنحنا صالحيات 
. ليست لدينا أي حماولة أو أي نيات لتكرار عمل املؤسسات األُخرى أو الضغط عليها أو لضمها أو ألخذ مكانها

  .هناك تراث عاملي وهذه الهيئة القانونية تملك صالحيات وإذا مل حتترمها الدولة أو السلطة تفقد صدقيتها عاملياً
  

  اناً يشعر املرء بنوع من االستياء أو املرارة لديك فهل تعتقدين أن القيادة الفلسطينية أوفتك حقك؟أحي ■  
إذا كان اإلنسان يعمل كي يأخذ . فماذا يعني أن يأخذ الشخص حقه. مل أفكر يف هذا السؤال من قبل □  

. مل أتوقع يوماً ال شكراً وال تقديراً. من كل عمليأو يقولوا له شكراً أو يدفعوا له ثمناً فلم يكن هذا الهدف أبداً  مقابالً
بالطبع أي شخص يظهر يف الساحة العاملية ال سيما إذا كان امرأة يخلق يف املقابل الكثير من ردود الفعل 

أنا مل أهتم بمحاوالت الهدم والتشهير . وحماوالت تقويض عمله والتقليل من قيمته وهذا حصل على مستويات عدة
ال يوجد اعتراف ملا قمت به ومل يقل أحد شكراً ومل يقل أحد عملت . ومل أنتظر تقديراً أو شكراً أو مكافأةالتي حصلت 

بالرضى الذاتي ألين عملت  اً ولكن يف الوقت نفسه لدي شعورألنني بالفعل عملت ليالً ونهار. أكثر مما حدد واجبك
هناك اعتراف شعبي . داً ويف ظروف صعبة جداًأقصى ما استطعت وقدمت أكثر ما أستطيع وقمت بمهمة صعبة ج

هناك أيضاً الذين شعروا بالتهديد ملصاحلهم أو . من قبل الناس العاديين ال سيما النساء وهذا مهم بالنسبة إيلّ
مواقفهم أو مناصبهم وهؤالء مهما فعلت سيشعرون دائماً بالتهديد ألنهم ال يملكون الثقة ويستمدون الثقة عن 

والطريقة الوحيدة لتبرير مستوى عملهم هي عبر مهاجمة . رهم وهذا موجود يف كل اجملتمعاتطريق هدم غي
وهذا حصل كثيراً وحاولت أن ال أجعله موضوعاً شخصياً ولكن كان من الصعب . مستوى عمل أصعب من مستواهم

يث عن القضية كانوا هم مع اإلعالم العاملي للحدما كان يؤسفني أن زمالء يل بدل أن يستغلوا وقت .عمل ذلك
  .[....]يهاجمون بعضهم البعض أو يهاجمونني فنظرت إىل األمر كمستوى رخيص جداً وفضلت أن ال أسمع 

  [.......]  
  

  هل تفكرين بدور سياسي خالل املرحلة االنتقالية؟ ■  
من  فالسلطة الوطنية ستكون مؤلفة من جلنة تنفيذية وشخصيات وطنية. هناك خلط يف هذه املرحلة □  

الداخل أي نوع من الوزارات أو احلكومة فكيف يمكن تعريف دور جملس منتخب ضمن هذه السلطة يفترض أن 
هذه أمور . يكون منتخباً من كل األراضي احملتلة وأين ستكون سلطاته وصالحياته وما عالقته بالسلطة الوطنية

أي طموحات أو أي أطماع أو تصور ألن  لديّ واضحة بعد، أنا شخصياً لو سئلت حالياً فما زال ردي أن ليس ليست
إذا برزت إمكانية لعملية ديمقراطية حقيقية يف املستقبل ضمن انتخابات حرة وديمقراطية . أدخل يف أي سلطة
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ولكن لن أقول ذلك اآلن، اآلن ويف وضعي الذهني . ورأيت أن هناك حاجة يل وأن لديّ الرغبة يف ذلك فهذا ممكن
  .فال أعرف كيف ستكون األوضاع يف املستقبل. ولكني ال أقول مستحيلاحلايل أستبعد ذلك 

  [.......]  
  

ما رأيك باتفاق أوسلو مقارنة باملفاوضات التي كنت تشاركين فيها يف واشنطن على مدار عامين  ■  
  تقريباً؟

ع، مثل يف البداية صُدمت عندما قرأت االتفاق واتهمني البعض بالسوداوية، هناك إيجابيات بالطب □  
ولكن توجد  242االعتراف بمنظمة التحرير واإلقرار بقضايا تتعلق بالوضع النهائي واإلقرار بالترابط وتنفيذ 

قضية املوافقة على بقاء املستوطنات يف املرحلة االنتقالية هي يف رأيي أكبر . قضايا تنفي املبدأ الذي تقرّ به
واشنطن، كنا نصرّ على أنه يجب التفاوض يف املرحلة  عندما كنّا نحن نتفاوض يف. نقطة ضعف يف االتفاق

حتى لو قبلنا أن تبقى مرحلياً فعلى األقل يجب أن يكون هناك التزام بوقف امتدادها . االنتقالية على بدء تفكيكها
 من يسكن فيها ووقف كل النشاطات االستيطانية بما يف ذلك البنية التحتية والشوارع وحتديدها وحتديدها وحتديد

أوسلو وما كنا نقوم به يف واشنطن ولكن األكيد أننا يف واشنطن ال للمقارنة اآلن بين ما جرى يف ال جم. جغرافياً
ربما مل يكن واقعياً برغم اتهام املعارضة لنا بأننا نتنازل عن . قدمنا برناجماً تصعيدياً وال يحمل أي تنازالت
و كنا نريد تقديم تنازالت لتوصلنا بالفعل إىل اتفاق قبل ذلك ول. أمور كثيرة ولكن االتفاق يف حد ذاته حل وسط

بكثير، وعدم وصولنا إىل اتفاق سابقاً سببه أننا تمسكنا بموقفنا من البداية وذلك ألسباب عدة بعضها مبدئي 
املفاوضات  املفاوضات ألن وسط يفالسياسية مل تكن تسعى إىل حلول  ن القيادةأوذاتي وبعضها سياسي، أي 

ومن سلبيات االتفاق أيضاً جتزئة القضية . قيقية يجب أن جتري ما بين املمثل الشرعي الوحيد وبين إسرائيلاحل
  .والفصل بين الشعب واألرض

  



 

 
 

  

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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