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   الفلسطيني إىل مفاوضات السالم الوفد للناطقة باسمصحايف  حديث
  وعدم االنحياز إىل إسرائيل،  عملية السالمالواليات املتحدة إىل دعم  تدعو فيه

  اجلولة التاسعة من املفاوضات وتعلن مقاطعة
21/3/1993. ]مقتطفات[  

  
    
  ء مع اإلدارة األميركية اللذان كثر احلديث عنهما؟س ـ أين أصبحت زيارة الوفد الفلسطيني لواشنطن واللقا  
هناك مشاورات واتصاالت ومداوالت جنريها، والقضية بالنسبة إلينا . ال يوجد شيء نهائي حتى اآلن ج ـ  

ويف رأينا أيضاً، فإن لقاء كهذا ليس هدفاً أو غاية إنما وسيلة . ليست قضية اللقاء يف حد ذاته بل مضمونه وهدفه
  .فنحن أيضاً وإذا كانوا على استعداد لذلك،. كيفية تخطي العقبات القائمة يف وجه العملية السلميةللبحث يف 
وماذا تريدون كفلسطينيين من . س ـ ما هي الوسائل التي تعتبرين أنها كفيلة بتخطي هذه العقبات  

  الطرف األميركي؟
حل جذري ونهائي يطال . لقضية املبعدين نريد أوالً إيجاد حل جذري. أهدافنا كثيرة ومطالبنا كثيرة ج ـ  

ثم قضية حقوق اإلنسان وإيجاد تغيير ملموس يف كيفية التعاطي . سياسة اإلبعاد من أساسها ووضع حد أخير لها
ثم مناقشة ) اخلاصة بمعاملة املدنيين حتت االحتالل(اإلسرائيلي مع شعبنا والتزام إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة 

التفاوضية وضرورة الربط بين املرحلتين االنتقالية والنهائية، وعدم اإلجحاف يف احلل النهائي مضمون العملية 
  .عبر االمتناع عن فرض أي أمر واقع قبل املرحلة األخيرة، خصوصاً يف شأن االستيطان

  [.......]  
  ؟املقدمة إليكم منذ بدء املفاوضاتس ـ كيف جتملين االقتراحات اإلسرائيلية   
وهم ال يعترفون مثالً بالوالية . يدون مشاركتنا يف كل شيء يمكن أن يعطونا إياه أو نأخذه منهميرج ـ   

وال يعترفون بحقنا مثالً يف سلطة تشريعية، إذ . ضمن البلديات الفلسطينية على األرض بل بإقرار ملكية بعضها
وحاولوا ويحاولون خلق ". أراضي دولة"وكة أوجدوا شيئاً جديداً مل يكن موجوداً عندنا، وجعلوا األراضي غير اململ

يحاولون منعنا من إنشاء جملس تشريعي أي سلطة تشريعية . ازدواجية يف السلطة واألرض ثم تشريع االستيطان
كل هذه املقترحات ال . ويحاولون إيجاد نظام قضائي ال مثيل له يف العامل، فهم يريدون مثالً إقامة خمس حماكم

ية السلمية وبهدف إقامة السالم، ونحن مل نأت إىل املفاوضات لتكريس االحتالل أو إضفاء عالقة لها بالعمل
 .شرعية عليه، بل إلنهاء هذا االحتالل ورفع املعاناة عن شعبنا

األنكى من كل ذلك أن إسرائيل تتبع ضدنا ابتزازاً حقيقياً، إذ يقولون لنا إن وضع حقوق اإلنسان مرتبط   
  .وهذا ابتزاز ال مثيل له يجب أن تعاقب عليه إسرائيل ال أن تكافأ. اتبالتقدم يف املفاوض

  [.......]  
  س ـ هل صحيح أنكم عرضتم التخلي عن املطالبة باحلماية الدولية يف إحدى جوالت التفاوض؟  
ال، قلنا ونقول إننا على استعداد لقبول حماية دولية، أي حماية دولية مباشرة إنْ كان من األمم  ج ـ  

ملتحدة أو من راعيي عملية السالم، وال نتمسك باآللية أو بالشكل، إنما بالهدف األساسي وهو حماية شعبنا يف ا
  .األراضي احملتلة

  س ـ ما هو املوقف اإلسرائيلي؟  
إسرائيل ترفض أي نوع من التدخل الدويل، ألنها ترفض أصالً كل قرارات األمم املتحدة وترفض  ج ـ  

  .معاملة املدنيين حتت االحتالل وغير ذلك من القرارات الدولية ذات الصلةميثاق جنيف اخلاص ب
) أبريل(س ـ هل ما زلتم ترهنون حضوركم اجلولة التاسعة من املفاوضات الثنائية املتوقعة يف نيسان   

  املقبل بحل قضية املبعدين؟

                                                 
  حنان عشراوي. 
  "وقد أجرى الحديث، عبر الهاتف، علي نون. 22/3/1993، )لندن" (الحياة. 
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ة بمعزل عن قضايا أُخرى ليس بقضية املبعدين وحدها ويف حقيقة األمر نحن ال نذكر هذه املسأل ج ـ  
فهذه مسألة غير . أعني أنه يجب وضع حد نهائي وجذري وشمويل لقضية اإلبعاد. معنونة حتت بند حقوق اإلنسان

وكي نضعها يف مضمونها السياسي الواسع نقول إنه إذا دخلنا يف . قانونية وغير شرعية وخمالفة للشرع الدويل
فادحاً ورفعنا سقف التحدي اإلسرائيلي  الفعل فقط نكون ارتكبنا خطأًمنطق التعامل مع إسرائيل على أساس رد 

وما يجري . ال نقدر أن نعزل اإلبعاد عن التمادي اإلسرائيلي املستفيد من غياب املساءلة الدولية والردع الدويل(...) 
ملية أن تصل إىل اليوم من عقاب جماعي للفلسطينيين يخرب عملية السالم ويجب وضع حد له إذا أريد لهذه الع

  .نتيجة ما
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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