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سليمان يذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، حديث صحايف خاص لعضو اللجنة التنف
  1التوسعية يف ظل مفاوضات احلكم الذاتي إسرائيلالنجاب، ينتقد فيه استمرار سياسة 

 

  12/1/1994تونس، 
  

انتقد عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية السيد سليمان النجاب استمرار   
ل املفاوضات اجلارية مع املنظمة لالنسحاب من غزة ومنطقة ظسعية يف والت ائيلإسرسياسة 

وقال النجاب وهو عضو يف اللجنة الرباعية ملتابعة املفاوضات، التي يرأسها حممود . أريحا
صادرت يف الفترة األخيرة آالف الدونمات من األراضي  إسرائيلإن " احلياة"لـ ) أبو مازن(عباس 

يين وضعوا سرائيلاملستوطنين اإل"وأضاف أن . رام الله ونابلس واخلليل وبيت حلم الفلسطينية يف
ي سرائيلن يحرك اجليش اإلأحجر األساس لثمانين مستوطنة جديدة يف الضفة الغربية من دون 

  ".ساكناً

ي يتصرف وكأن اتفاق واشنطن غير قائم، وهذا أمر خطر ويهدد سرائيلإن اجلانب اإل"وقال   
وتأمين االنسحاب  242فاوضات، فهدف العملية السلمية كلها هو تطبيق القرار املمستقبل 

  ".ي من أراضينا احملتلة وليس أن تكون غطاء ملزيد من االستيطان وفرض األمر الواقعسرائيلاإل

اآلن هو النشاط املكثف لتكريس عزل القدس  إسرائيلأخطر ما تقوم به "وشدد على أن   
الغربية وتثبيت نقاط التفتيش املقامة على الطرق املؤدية اليها بل  العربية عن باقي الضفة

  ".وحتويلها اىل معابر ثابتة على رغم االحتجاجات الفلسطينية والدولية

راضي الواقعة شمال القدس صادرت أخيراً مساحات واسعة من األ إسرائيلوأشار اىل أن   
ية الواقعة يف تلك املناطق، وهي رائيلسلتأمين التواصل مع عدد من املستوطنات اإل. وشرقها

  ".القدس الكبرى"خطوات لتطبيق ما يسمى بمشروع 

هي التي أقدمت على فرض اجراءات العزل على القدس "إن حكومة اسحق رابين وأضاف   
ية على إسرائيلاملاضي ويف ظل استمرار املفاوضات، وهو أمر مل جترؤ أي حكومة ) مارس(يف آذار 

  .نت ليكودية أو عماليةإن كا م بهالقيا

ي سرائيلوأوضح جواباً على سؤال ان املنظمة أثارت هذه املواضيع مع اجلانب اإل  
  .واألطراف الدولية املعنية باملفاوضات بما فيها الواليات املتحدة والبلدان األوروبية
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لكننا مل نسمع إال ردًا "لس األمن وأشار اىل ان املنظمة حاولت طرح املوضوع يف إطار جم  
  ".واحداً هو واصلوا املفاوضات

ي على االنسحاب من سرائيلاإلصرار اإل"أما عن مساحة منطقة أريحا فأوضح النجاب ان   
 اجلانب الفلسطيني وقلقاً جتاه مسلك املناطق املأهولة بالسكان فقط يثير شكوكاً جدية لدى

مناطق ية جديدة من باقي إسرائيل املستقبل يف انسحابات ي عندما نبحث يفسرائيلاملفاوض اإل
يجعل من املستحيل علينا  إزاء مناطق معزولة عن بعضها البعض ماالضفة الغربية ألننا سنكون 

يون إبقاءها حتت سرائيلوطني مستقل، كذلك األمر بالنسبة اىل املساحة التي يطالب اإل بناء كيان
املستوطنات، إذ طلبوا مساحات، من دون أي مبرر أمني ونحن  منأسيطرتهم يف غزة بحجة حماية 

هذه املسألة كسابقة على املستوطنات يف الضفة الغربية التي  إسرائيلنتخوف من احتمال فرض 
وقال النجاب ان املنظمة طرحت صيغاً واقعية حلل ". مستوطنة 130يفوق عدد املستوطنات فيها 

يين أخذوا سرائيلاملفاوضين اإل"وذكر ان . على املعابريف شأن السيطرة  إسرائيلاخلالف مع 
  ".اجتاهاً جاداً للقبول بها، لكننا فوجئنا بتراجعهم يف جولة القاهرة

ان هذه الصيغ تقوم على كون املعبر الواحد يؤدي اىل مناطق خمتلفة " احلياة"وشرح لـ   
مشتركة أي أن األمن لسيطرة بعضها سيتم االنسحاب منه مثل غزة وأريحا وبعضها اآلخر ستكون ا

ه يف ي بعد إعادة نشر قواتسرائيلاإل الداخلي سيعهد للشرطة الفلسطينية واألمن اخلارجي للجيش
، ويف هذا اإلطار اقترحنا أن يكون املعبر املؤدي إسرائيلهذه املناطق، وهناك ثالثاً العبور نحو 

ملراقبة الشرطة الفلسطينية واملعبر  اىل املناطق التي ستكون حتت السيطرة الفلسطينية خاضعاً
  ".يةسرائيلحتت السيطرة اإل إسرائيلاملؤدي اىل 

هناك اشكاليات أمنية ويمكن إيجاد حل لها من خالل أجهزة مراقبة الكترونية "وأضاف   
  ".وصيغ للتنسيق ال تنال من سيطرتنا على املعابر

ر دامية وجسر اللنبي هي جسور الثالثة على نهر األردن وواقترح النجاب تقسيم اجلس  
لع والثاين للمتجهين اىل غزة وجسر امللك عبد الله املنوي إنشاؤه على أن يخصص األول للس

يين فهي مقتصرة اآلن على سرائيلللمتجهين اىل املناطق األخرى، أما حركة اإل ثا والثالحيوأر
  .معبر رفح نحو مصر

........  

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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