
 الخطوط الحمراء للمفاوض الوطني الفلسطيني   

 

يحسن بنا الصمت تماما إذا كنا ممن يتجاهلون حقيقة كون المفاوضاات ياي جوهرهاا رباار  

رن مقابلة بين القوى، وتجاهلنا بالتالي أن اختالل ميزان القوى بيننا وبين اإلسرائيليين سيؤدي 

حب أن نتجرره. ولكن هذه البديهية التي نفهمهاا، إلى االنتقاص من حقوقنا وإلى تجريعنا ما ال ن

والتي تحمل البعض منا رلى ريض المفاوضات من حيث المبادأ، ياي الازمن الاراهن رلاى ا قال، 

وتحمل البعض رلى القبول بالمفاوضات وسيلة لتسوية رادلة قدر اإلمكان ودائمة أو غير دائماة 

بال الجاناب اإلسارائيلي اساتخداما ابتزازياا حسب ما تأتي باه تقلباات الزماان، قاد اساتخدمت مان ق

يريااد أن يحااول المفاوضااات إلااى سلساالة ماان اإلمااالءات، بحجااة ا ماان أحيانااا، وبحجااة المصااال  

الحيوياااة أحياناااا أخااارى، وبحجاااة حراجاااة موقااار رئااايم الاااوزراء اإلسااارائيلي أماااا  منايسااايه 

حتى وصاال ا ماار إلااى السياساايين يااي الكنيساات تااار  بالبااة، وباادون حجااة رلااى اإلطااال  أحيانااا 

محاولة إرغا  الجانب الفلسطيني رلاى التسالي  باالمقوالت ا يدولوجياة اإلسارائيلية، وذلا  ماا ال 

 يمكن التفاوض يي ظله مهما كانت النتائج.

كان اإلسرائيليون وحماته  ا مريكيون ها  الاذين ررضاوا مبادأ التساوية أصاال رلاى القيااد  

ت الكونغرم يفدون يرادى ومباني رلى مكتب ياسر ررياات الفلسطينية.. منذ شرع بعض رجاال

يااي بيااروت يااي الساابعينات ليتحاادبوا راان إمكانيااات التسااوية.. حتااى قااا  جاايمم بيكاار بجولتااه 

الشهير  رلى البلدان العربية بعد نهاية حرب الخليج. وإن ننم ال ننسى أن شيمون بياريم هاو 

أن يوياادوا مبعااوبيه  إلااى المنطقااة  7891  ماان طلااب ماان ا مااريكيين بعااد اناادالع االنتفاضااة رااا

لتنشيط السياسة والتفاوض بدال من تر  الشارع الفلسطيني، وربما العربي الحقا، يقذر بحمماه 

 المكبوتة رلى الكيان االحتاللي. 

لاا  يطلااب اإلساارائيليون منااذا  ماان الفلسااطينيين ال ال مباشاار  وال بواسااطة حمااا  إساارائيل 

ا بدون قيد وال شرط. لقد طلبوا التسوية والسال  ويقاا لقارارات وايقات ا مريكيين ال أن يستسلمو

 رليها الواليات المتحد  من قبل يي ا م  المتحد . 

لقد جعل اإلسرائيليون الدرو  إلى السال  مصيد . يمنذ البداية تنكروا لتوقيعه  رلى االتفاا  

إن النصااوص تحتماال أكباار ماان  المرحلااي، وهاا  لاا  يقولااوا إن التوقياا، مزياار ماابال، ولكاان قااالوا

تفسااير، ورناادما اجتهااد المفاااوض الفلسااطيني لكااي يفحمهاا  بالحجااة القويااة واضااعا إياااه  أمااا  

وضوح المعاني التي ال تحتمل التأويل، ضاقوا به ذررا حتى قال قاائله    المساألة ليسات مساألة 

لنهاائي ال دون أن نصوص بل مصال  حيوية  وه  يأتون اآلن للتفاوض معنا رلاى قضاايا الحال ا

ينفااذوا اسااتحقاقات الحاال المرحلااي ال ونفاجااأ بلهجااته  تاازداد تباراادا راان منااا  التسااوية ورقليااة 

التسوية، وتصب  لهجة ممر  مهادد  متوراد ، ويصاب  تعاامله  معناا تاار  كأنناا نحان المفااوض 

لحاارب اليابااني الجاالم يتلقاى تعليماات مااا  مربار بعاد قصار هيروشاايما وناجاازاكي ياي نهاياة ا

العالمية البانياة، وأخارى كأنناا أغبيااء مغفلاون ال حسااب لعقلناا، وبالباة كاأن الشاعب الفلساطيني 

أصب  مهيأ الرتنا  العقيد  السياساية الصاهيونية والتسالي  باأن سااحة الحار  القدساي الشارير 

هاااي جبااال الهيكااال كماااا يقاااول باااارا  وبااان راااامي حاااديبا، بعااادما قالهاااا الحاخاماااات المتطرياااون 
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صااار اإلساارائيليون الااذين دأبااوا رلااى تجاهاال قاارارات ا ماا  المتحااد  يعليااا، يظنااون أن يااي 

اإلمكان أخذ توقي، ممبلاي الشاعب الفلساطيني رلاى إلغااء قارارات ا ما  المتحاد  ومجلام ا مان 

 بخصوص القدم، وإجماال بخصوص القضية الفلسطينية . 

واليو  ال ونحن رلى شافا جولاة جدياد  مان المفاوضاات التاي قاد تساتغر  شاهرا ال يهمناا أن 

نشير إلى أها  الخطاوط الحماراء التاي ال يمكان  ياة تساوية يات  التوصال إليهاا أن تحظاى بالنفااذ 

 وبالديمومة دون مراراتها   

ية. وال يجاوز أوال ال القدم ومسجدها ا قصى وكنيسة قيامتها مناطق ساياد  رربياة يلساطين

 ي ممبل للشعب الفلسطيني أن يتنازل ران ذلا  صاراحة وال ضامنا، كماا ال يجاوز التوقيا، رلاى 

 أية وبيقة تشتمل رلى ربار  " جبل الهيكل ". 

بانيا ال حق الالجئاين الفلساطينيين ياي العاود  حاق بابات ال يملا  أحاد أن يتناازل رناه وال أن 

 يقايض رليه بمال مهما بلغت قيمته. 

البااا ال المياااه الجوييااة يااي الضاافة والقطاااع ال تكفااي حاجااات العاارب أهاال الاابالد. ويجااب أن ب

تتضمن التسوية نصوصا صريحة بامتنااع اإلسارائيليين ران نهاب الميااه الجويياة، وذلا  ب زالاة 

المسااتوطنات ومضااخاتها التااي تعماال لاايال نهااارا يااي نهااب المياااه وضااخها ماان مناااطق الساالطة 

ائيل. وكااذل  إزالااة مصااائد المياااه الواقعااة رلااى حاادود قطاااع غااز ، وتقااو  الفلسااطينية إلااى إساار

 بالعمل ذاته. ويجب أن يكون للفلسطينيين نصيبه  يي مياه طبريا وا ردن. 

رابعا ال ال سبيل لالرترار بشررية بقاء أية مستوطنة من المستوطنات التي أنشئت بعد راا  

 .7التوقي، رلى اتفا  أوسلو ال ، ورلى ا خص المستوطنات التي بنيت بعد7891

. وينبغاي أن تصال 7891خامسا ال حدود دولة يلسطين هاي حادود الرابا، مان حزياران راا  

 قوات دولية لضمان هذه الحدود يي أقرب وقت قبل التوقي، النهائي .

سادسااا ال دولااة يلسااطين القادمااة يجااب أن تكااون حاار  دون قيااود اقتصااادية تحتكاار لصااال  

لى الواردات واإلشارار رلاى الصاادرات، وتاربط أساعار الساو  الفلساطينية إسرائيل السيطر  ر

 بالسو  اإلسرائيلية.

سابعا ال حدود دولة يلسطين م، البلدان العربية المجاور  يجب أن تكاون مفتوحاة وأن تكاون 

 السيطر  رلى المعابر لقوات الحدود ولرجال الجوازات الفلسطينية.

أي من هذه القضايا إال يي الحاالت التي توكل ييهاا مساؤولية بامنا ال ال يمكن تأجيل البت يي 

يتر  انتقالية معينة إلى قوات دولية معلومة االختصاص والمهماات اإلجرائياة ويتار  الصاالحية، 

 من شأنها أن تحايظ ميدانيا رلى الوض، لمن، التصرر باإلراد  المنفرد . 

لعماال الفلساطينيين للعمال يتسااومه  تاسعا ال رلاى إسارائيل أن تتوقار ران اساتغالل حاجاة ا

رن طريق ضباط مخابراتها لتجنيده  مقابل رغيار الخباز. إن إسارائيل انتفعات مان الياد العاملاة 

الفلساطينية أضاعار أضااعار انتفااع العامال الفلسااطيني باا جر الاذي يتقاضاااه سايما أن إساارائيل 

ر  لهاا بحكا  الواقا،. وينبغاي تعود السترداد ا جور رن طريق بيا، بضاائعها ياي الساو  المحتكا

تضمين التسوية شرطا يقضي باالحتكا  إلى مكتب مؤلر من مراقبي رمل دوليين ورجال حقو  

 اإلنسان لتلقي الشكاوي يي هذا الصدد. 



راشرا ال إن أول إجاراء مبادئي مطلاوب هاو رقاباة هيئاة دولياة مناسابة رلاى الطرياق اآلمان 

الضفة والقطاع رلى نحو يحقق وحد  اإلقلي  التي ال يعود الجنوبي والشمالي وتيسير التنقل بين 

 للتسوية أي معنى بدونها. 

هذه هي الحدود الدنيا للحد ا دنى لما يمكن أن يتجرره ال رلى مضض ال اإلنساان الفلساطيني 

الواقعي، المعتدل، الاذي تطعا  بطعا  البراجماتياة. ناهيا  ران الفلساطينيين اآلخارين. يهال تكاون 

 تسوية؟ 



 


