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  حديث صحايف لرئيس الدائرة السياسية
  *يف منظمة التحرير الفلسطينية

  بشأن موقفه من االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ **.1993سبتمبر / أواخر أيلول

  
  بين موقفك األول الرافض االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ودعوتك الحقا إىل جناحه، ما الذي تبدل؟س ـ  

  
لكن ما حصل . دل حتى اآلن أي شيء يف هذا املوقف ألن املالحظات التي أبديتها ما زالت قائمةمل يتبج ـ   

وقد أثير هذا الوضع مفصال داخل اجلامعة العربية، وشرحنا إلخواننا يف . أن هذا االتفاق وُقِّع، فنشأ وضع آخر
عة يف األرض احملتلة افاجمل. احلالالدول العربية الظروف العربية والدولية التي ساعدت ودفعت إىل مثل هذه 

كل هذه العوامل وأقساها ما ... واستمرار العزل واحلصار لغزة والضفة الغربية والقدس واحلصار املايل املفروض
وصلنا إليه من حرمان أسر الشهداء من تقاضي رواتبها، هيأت األجواء ودفعت إىل سلوك طريق االتفاق مع إسرائيل 

  .والتوقيع معها
  

  ـ هل يتضمن االتفاق القدر الكايف من الضمانات أم أن هناك ضمانات من خارجه جعلتك تقبل به؟س   
    
أبدا، أنا مل أقبل بهذا االتفاق، وقد شرحت شرحا وافيا، وقلت إن األوضاع العربية هي سبب أساسي من ج ـ   

بعد حرب اخلليج مل تكن تسر وقلت يف اجلامعة العربية باحلرف الواحد إن عالقاتنا مع مصر . هذه األسباب
لقد فرض علينا يف اخلامس عشر من . نحن الذين سعينا إىل التنسيق. وكانت القطيعة قائمة مع سوريا. الصديق

هذه هي األوضاع التي سادت يف . طرح حتى قضية فلسطين يف اجلامعة العربيةنأن ال  1991) مايو(شهر أيار 
نشكر دول املغرب العربي التي مثلت لنا يف تلك املرحلة رافعة، فقد عقد مؤتمر و. قاطعتنا الدول األوروبية.. املنطقة

وإذا كانت العالقات بين املنظمة وعدد من دول اخلليج قد حتسنت فإنه ال يصلنا . لدعم منظمة التحرير يف طرابلس
  .لألرض احملتلةما ترسله اململكة العربية السعودية، وهو ال يكفي املتطلبات املالية  من األموال غير

  
ذا يعني عدم س ـ تقول إنك ال تقبل باالتفاق، ومع ذلك فأنت جزء ال يتجزأ من املنظمة وهيكليتها، ما  

  ىل أي مدى يمكن أن تذهب يف معارضتك؟موافقتك فلسطينيا؟ وإ
  

ة مسؤولية إزالة هذه املثالب فيه، وهي كثيرنني أحتمل امعارضة الكثير من نصوص االتفاق تعني  ج ـ  
  .وال بد من إزالتها

    
  س ـ ما هي هذه املثالب؟   

  
كما جرى يف  تهذه النصوص جاءت عامة، ومعنى ذلك أن املفاوضات ستطول ألشهر وربما لسنواج ـ   

وهذا مبدأ . هناك أساس للتسوية وقد اختفى بعض املبادئ، منها األرض يف مقابل السالم. مفاوضات طابا
واملسائل  بيان اجلامعة العربية، أضف إىل ذلك أن كلمة األرض احملتلة مل تذكر،أساسي، فكان أن وضعنا ذلك يف 

وقضية احلدود تعبير عام، إذ كان ال بد من ذكر . هي قضية الالجئين واألمن واحلدود التي ستناقش يف النهاية
  .مفاوضات أُخرى هذه التعابير ستجعل إسرائيل تخوض معنا"... االنسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة"كلمة 

ثم تأتينا مسألة املالحق االقتصادية وارتباطنا بإسرائيل، يف حين ليس هناك أي ارتباط بالدول   
فعلى الصعيد السياسي نحن ملتزمون قرار اجمللس الوطني الفلسطيني بالنسبة إىل العالقات مع . العربية اجملاورة

                                                 
 .فاروق القدومي *

 .وقد أجرى الحديث زآي شهاب. 22، ص 4/10/1993، 88، العدد )لندن" (الوسط" **
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لتزمون التنسيق العربي، إذ قلنا يف السابق أن أي تقدم يف أي كما أننا م. األردن، والداعي إىل احتاد كونفيدرايل
مسار من املسارات ال بد من أن يساعد على إحراز تقدم يف املسارات األُخرى وأن التقدم يف املسار الفلسطيني هو 

شريكنا األساس، ولذلك ال بد من شرح ذلك شرحا وافيا إلخواننا العرب وتبادل الرأي حوله، خصوصا األردن ألنه 
  .ظلة واحدةميف املفاوضات ودخلنا معه حتت 

  
  توقيع املنظمة االتفاق مع إسرائيل؟ معنى ألي كالم على تنسيق عربي بعدأن هناك س ـ وهل تعتقد   

  
  .ال بد من أن يبقى هناك تنسيق ونصّر عليه ج ـ  

  
  س ـ يف أي موضوع ستنسقون؟  

  
النسبة إىل املسار الفلسطيني أن هناك فترة بومعروف . هذه اتفاقية مرحلية ربما جنحت وربما فشلتج ـ   

إذن ما حدث هو مقدمة حتى نتساوى . انتقالية تليها مرحلة نهائية، يف حين أن لدى اإلخوة العرب مرحلة نهائية
  .زمنيا مع املسارات األُخرى، ولكن ال يجوز أن ال يكون هناك تنسيق مع الدول العربية

  [. . . . . . .]  
وغيرها " حماس"، هل تعتبر أن توقيع االتفاق مع إسرائيل سيعطي حركة "فتح"س ـ كأحد مؤسسي حركة   

  أو جزء منها وربما موقع منظمة التحرير؟" فتح"من الفصائل املعارضة لالتفاق فرصة لوراثة 
    
سنا الظروف احمليطة، إذا در. اأعتقد بأن توقيع هذا االتفاق ال يمكن أن يؤدي إىل مثل هذه النتائج فورج ـ   

ا درسنا هذا االتفاق ودرسنا املثالب الكثيرة التي يتضمنها، فإن كفاحا طويال وجهدا مضنيا ال بد من بذله وإذ
وليست املشكلة . لتستقيم األمور داخل األراضي الفلسطينية احملتلة، خصوصا أننا ال نثق بحسن النيات اإلسرائيلية

يون ونحترم بعضنا بعضا، وال يجوز مطلقا أن يطرأ ببال أي فلسطيني أن يحوّل نحن فلسطين. من يرث هذا أو ذاك
مرحبا بحماس وبألف حماس إذا استطعنا أن . هذا الصراع بيننا وبين االحتالل اإلسرائيلي إىل صراع يف ما بيننا

التفاق يف شكل لقد نوقش هذا ا. قد ال نحقق أي شيء. ولهذه األسباب قلت نحن أمام طريق شائك. نحرر األرض
ولو تمهلنا لكان األمر أسهل، ولكان يف إمكاننا االتصال بكل األوساط الفلسطينية والعربية . سريع ويا لألسف

إلزالة الكثير مما علق يف هذا االتفاق من شبهات، لذلك يجب أن نبتعد عن هذه املفاهيم، وهي مفاهيم يريد أعداؤنا 
  .أن يضعوها يف أفواهنا

  . . . . . .] [.  
  

ية تعقد سالما مع إسرائيل أو س ـ هل كنت تعتقد أن تأتي حلظة تكون فيها عضوا يف منظمة فلسطين  
  ع على اتفاق مشابه التفاق غزة ـ أريحا؟توق

  
تنا يجلسون إىل طاولة املفاوضات ندا ملن يحتل أرضهم، فإن منا دخلنا التسوية السياسية وإخوما دج ـ   

رناه، إذ قررنا أن يفاوض إخوة لنا باسم منظمة التحرير، فالتفاوض هو الشيء ما حصل شيء طبيعي ونحن أقر
  .السياسية الثابتةالطبيعي، أما ما ليس طبيعيا هو أن نتنازل عن حقوقنا 

  [. . . . . . .]  
  س ـ ما هو مبرر استمرار املنظمة، إذا كان قادتها سيتحولون إىل وزراء يف حكومة إدارة ذاتية؟  

  
ويف االتفاق املوقع يقولون إن إسرائيل . دولة فإن ذلك يعني تمثيال خارجيامة إذا حتولت إىل املنظج ـ   

مسؤولة عن الدفاع واخلارجية األمر الذي قد يدفع إىل القول إنه لن يكون لنا تمثيل خارجي، ولذلك يجب أن تبقى 
  .الحقة املنظمة ترعى مسألة الالجئين إىل حين بتّ كل القضايا نهائيا يف مرحلة

  
  س ـ وماذا عن توزيع املناصب؟  
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  .وأعان الله من يود أن يتوىل منصبا يف هذه املرحلة الصعبة والشاقة. احلكم الذاتي ال يعطي وزارات ج ـ  
  [. . . . . . .]  
وما هو س ـ بدأ بعض مؤسسات املنظمة االستعداد لالنتقال إىل غزة وأريحا، أي دور ينتظرك هناك،   

  املؤسسات؟ موقعك يف هذه
  

كثيرون يعتقدون، ويا لألسف، أن كل مؤسسات املنظمة ستنتقل إىل الداخل، وهم ينسون أن ملنظمة ج ـ   
التحرير الفلسطينية مكاتب وتمثيال خارجيا، وال ترضى إسرائيل طبقا لهذا االتفاق بأن تدار منظمة التحرير من 

السياسية والعالقات اخلارجية أي وزارة  ةالدائربعض مؤسسات املنظمة سيبقى يف اخلارج، خصوصا . الداخل
  .لذلك احلديث عن هذا األمر مناف للواقع. اخلارجية بكل مكاتبها

  
س ـ ما هو مستقبل مكاتب املنظمة يف العامل، خصوصا أن بعض األوساط يتحدث عن مذكرة سرية   

  إلقفال معظمها؟
    
ذه احملاوالت أعيها وعيا تاما، ألن السيد بيرس ال الت إلغالق هذه املكاتب وهوربما كانت هناك حماج ـ   

وتقديري أنه اعترف باملنظمة ممثال للشعب الفلسطيني للتفاوض . يريد تمثيال خارجيا ملنظمة التحرير الفلسطينية
  .فقط، وهذه مسألة أُخرى ال بد من التنبه إليها يف صراعنا مع املثالب

غورباتشوف وبوريس يلتسن، إنني  نا مشابهة لوعود ميخائيلإنني أخاف أن تكون الوعود التي أُعطيت ل  
  .أشك يف أن يلبي هؤالء وعودهم

  [. . . . . . .]  
  
  
  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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