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فاروق  الفلسطينية  التحرير  منظمة  يف  السياسية  الدائرة  رئيس  بيان 
القدومي حول املفاوضات181
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قال رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي إن “السلطة الوطنية 
املسبق  “الفشل  يستبعد  أن  دون  من  آخر”،  خياراً  متلك  ال  ألنها  املبارشة  املفاوضات  إىل  ستذهب 

للتفاوض لغياب املرجعية السياسية”.

واسعة،  فلسطينية  معارضة  “هناك  إن  تونس  من  “الغد”  إىل  فتح  حركة  يف  القيادي  وأضاف 
من داخل صفوف حركة فتح إضافة إىل حامس وبقية الفصائل واملستقلني، لالنتقال إىل املفاوضات 
املبارشة مع الجانب اإلرسائييل”، متوقعاً “تطور االحتقان يف الساحة الفلسطينية إىل انتفاضة جديدة”.

وعقب عىل ما يرتدد من أنباء حول وجود دول عربية تناهض االنتقال “للمبارشة” وأخرى تضغط 
عىل الجانب الفلسطيني لجهة الذهاب إليها، قائالً “مل تعلن أي دولة أخرى، باستثناء سورية، وقوفها 

ضد هذا النهج”.

تثق يف هذا  وال  اإلرسائيلية  املناورات  ترفض  التي  معروفاً من سورية  موقفاً  “هناك  إن  وأردف 
النهج، ولكن مل تعلن أي دولة أخرى وقوفها ضده، حيث يتم بحثه يف الجامعة العربية ومن ثم يطرح 

أمام لجنة املتابعة العربية، ليصار بعدها إىل اتخاذ القرارات”.

وأشار إىل أن “مرص تقف إىل جانب السلطة الوطنية ورئيسها محمود عباس، وبخاصة فيام يتعلق 
بالحوار بني حركتي فتح وحامس الذي ال يهدف للمصالحة وإمنا ألجل أن يقود إىل تسوية بناء عىل ما 
ورد يف كامب ديفيد )1979( حول حكم ذايت محدود، وما جرى تجسيده من خالل نسخته املستحدثة 

يف اتفاق أوسلو )1993(”.

ورأى أن “املصالحة قد ال تحدث ألعوام قادمة، حيث ال بوادر ملصالحة قريباً، بسبب االختالف بني 
من يسك السالح ومن ال يريد استخدامه، فضاًل عن التنسيق األمني بني السلطة واالحتالل والحصار 

عىل قطاع غزة”.

بحيث  البعيد  املدى  إرسائيل يف  املنطقة ستحارص  قوة يف  إذا وجدت  “إال  قائاًل  استدرك  ولكنه 
تقع يف نهايتها، بسبب رفضها إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة”، الفتاً إىل أن “الشعب الفلسطيني 
يرفض القتل واالغتيال والحصار والجرائم اإلرسائيلية، فيام بات العامل يدرك أن إرسائيل تسري يف طريق 

الهالك”.

وتابع قائالً “ليس لدى الرئيس عباس أي مرشوع آخر للسري فيه أو أداة أخرى يستطيع من خاللها 
مامرسة الضغوط عىل الجانب اإلرسائييل، بل إنه ال يؤمن باملقاومة العسكرية املسلحة، ولهذا السبب 
وبالتزام  الغربية  باألموال  محكوم  ألنه  املبارشة،  املفاوضات  إىل  الذهاب  عدم  يف  خيار  لديه  ليس 

االستمرار يف هذا النهج”.
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وحكم عىل املفاوضات املبارشة “بالفشل املسبق”، معتباً أنها “محاوالت فاشلة ال يكن أن تؤدي 
تعرتف  أو  شيئاً  تعطي  أن  تريد  ال  املتطرفة  اإلرسائيلية  اليمينية  الحكومة  حيث  إيجابية،  نتائج  إىل 

بحقوق الشعب الفلسطيني”.

وأشار إىل “الرفض اإلرسائييل املسبق لبيان اللجنة الدولية الرباعية، رغم أنه ال يعول عليه كثرياً، 
حيث إن اللجنة مل تفعل شيئاً حتى اآلن”، واصفاً إياها “بالكذبة الكبى”.

مببدأ  وعماًل  اإلرسائييل  للرشط  احتكاماً  السياسية  املرجعية  إىل  املفاوضات  “استناد  واستبعد 
املفاوضات من أجل املفاوضات”.

وأشار إىل أن “املصلحة األمريكية والغربية تقتيض الوقوف إىل جانب االحتالل اإلرسائييل”، الفتاً 
إىل أن “جميع املواقف الصادرة حتى اليوم بشأن املفاوضات تؤكد ذلك األمر، رغم حرص تلك الدول 
عىل تأكيد وقوفها مع حق تقرير املصري للشعب الفلسطيني وإقامة دولة ذات سيادة، واستعدادها 

االعرتاف بالدولة الفلسطينية عند قيامها، باعتبار ذلك يحقق األمن للكيان اإلرسائييل”.

النهج ليس من أجل املعارضة، كام مل تكن معارضة السلطة  القدومي إن “معارضته لهذا  وقال 
التجربة،  املقاومة من خالل  فصائل  لكل  تقديها  تم  نصائح  عبارة عن  كانت  وإمنا  املعارضة،  ألجل 

حيث أثبتت التجربة أن االحتالل اإلرسائييل ال يريد السالم”.

وأضاف “لن نصل إىل تسوية، فنحن أمام حرب طويلة وممتدة مع الجانب اإلرسائييل، وعندها 
سرتى السلطة أننا مل نكن نقوم مبثل هذا العمل من أجل إعاقة التسوية السياسية ولكن للتحذير من 

تقديم املزيد من التنازالت القرسية”.

وأشار إىل ترصيح رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أمام األمم املتحدة العام 1996 )خالل 
تلة  كل  إن  نفوسنا،  يف  يحز  أمر  األرض  من  مربع  إنش  عن  نتنازل  “أن  فيه  قال  األوىل(  حكومته 
وكل واد وصخرة من صخورها تردد رجع أقدامنا”، بينام رصح عقب حادثة اغتيال )رئيس الوزراء 
نقاطه  كل  وإلغاء  أوسلو  اتفاق  تحوير  استطعنا  “لقد  قائالً   )1995 )العام  رابني  إسحق  السابق( 

اإليجابية”.

ولفت إىل أن “نتنياهو رفض عند توليه الحكم بعد رابني )ومن ثم برييز مؤقتاً( إعادة االنتشار 
أمام  استعداده  أبدى  فيام  الفلسطيني،  الجانب  مع  املبمة  االتفاقيات  املحتلة حسب  األرايض  من 
ولكنه  طبيعية،  محميات   %3 منها  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  من   %13 إلعادة  األمرييك  الطلب 
مل ينفذها بل تركها لوزير الحرب اإلرسائييل إيهود باراك أثناء اللقاءات التي جرت يف كامب ديفيد 

العام 2000”.

وأوضح بأن “الحكومة اإلرسائيلية عنرصية متطرفة تتحكم بها األحزاب املتطرفة وليس سهاًل أن 
يتوصلوا إىل أي نتائج”.

واعتب أن “السياسة العامة اإلرسائيلية تقوم عىل إدارة الرصاع وليس التوصل إىل حل سلمي”، الفتاً 
إىل “إقامتها أكرث من 223 ألف مستوطنة يف الضفة الغربية تضم ما يزيد عن نصف مليون مستوطن، 

بينام زهاء 42% من الضفة الغربية أصبح تحت السيطرة الكاملة اإلرسائيلية”.
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وافقت  التي  األمن  مجلس  قرارات  رغم  االستيطان  وقف  ترفض  االحتالل  “سلطات  إن  وقال 
عليها الواليات املتحدة العام 1980 برضورة تفكيك املستوطنات وليس وقف االستيطان، إضافة إىل 
القرارات  العام عن مجلس األمن وينصان عىل بطالن كل  الصادرين يف نفس  القرارين 476 و468 

الصادرة حول القدس املحتلة”.

وتابع قائاًل “ليست هناك مرجعيات سياسية للمفاوضات، بينام ال تعرتف سلطات االحتالل بأي 
مرجعية أو رشط من هذه الرشوط، يف ظل التنسيق األمني بني السلطة وإرسائيل ووجود أجهزة أمنية 
يف الضفة الغربية يديرها جرناالت كدايتون سابقاً، فكيف لنا أن نصدق بأن إرسائيل تريد االنسحاب 

من األرايض املحتلة”.

ورأى أن “االحتالل اإلرسائييل مل يقدم شيئاً ومل يلتزم بأي تعهد أو رشط طيلة السنوات املمتدة منذ 
العام 1991، وما تخللها من مؤمترات واجتامعات واتفاقيات، ومنها خطة خريطة الطريق )2003( 
التي دمرها )الرئيس األمرييك األسبق جورج( بوش رغم تقديه لها يف إطار اللجنة الرباعية بعد احتالل 
العراق، وذلك من خالل رسالة الضامنات التي أرسلها لرئيس الوزراء اإلرسائييل السابق أرئيل شارون 
)العام 2004( حينام أقر فيها بأن حدود العام 1949 غري رشعية وأن مثة حقائق جديدة عىل األرض، 
وهي املستوطنات، وعدم وجود رشيك وعدم عودة الالجئني، مع حق الجانب اإلرسائييل يف الدفاع 
عن النفس، وكأننا قمنا باحتالل األرض ال هم، وذلك كله من دون أن تقل اللجنة الرباعية شيئاً رغم 

أنها تشكلت من أجل تنفيذ خريطة الطريق”.

ولفت إىل “مقرتحات أوملرت املعروفة باسم “الرف”، أي أن يتم االتفاق عىل إعالن مبادئ توضع 
عىل الرف ومن ثم يعاد إليها بعد فرتة من الزمن لطرحها لالستفتاء الشعبي ملعرفة طبيعة اإلجابات 

عليها، ولكننا فوجئنا بأن أوملرت ووزرائه يشنون العدوان الرشس عىل قطاع غزة 2009/2008”.

واعتب أن “نتائج املفاوضات املبارشة لن تكون بعيدة عن هذا املسار املمتد منذ مدريد 1991 
وأوسلو 1993، حيث مل يتم إحراز أي تقدم خالله”.
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