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  حديث صحايف ألحد أعضاء
  *"فتح"اللجنة املركزية حلركة 

  يعلن فيه أن مصادقة اجمللس املركزي الفلسطيني
  ]مقتطفات[ **على االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي غير شرعية

  
  ]. . . . . . .[  

  
  ؟س ـ هل لك أن حتدِّد لنا باختصار النقاط التي ترفضها يف االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي  

  
على العملية السياسية  اعتراض ياسية، والعمل السياسي وليس لديَّ أيالس بالتسويةأنا شخصيا أؤمن  ج ـ  

منظمة التحرير لورقة الدعوة، وكتبت بحثا مطوال نشر يف  بحد ذاتها، ولكنني اعترضت منذ مدريد على قبول
ف تمت وكيف يجب أن تكون، وشرحت وجهة حول التسوية السياسية، كي "العودة إىل الينابيع"فة أسميته الصحا

 إنني أؤمن أنه علينا الذهاب مباشرة إىل احلل النهائي، فنجلس ونبحث يف. نظري التي تثبت صحتها يوما بعد آخر
ورقة مدريد السابقة ال يتحدثان بكلمة واحدة عن االنسحاب اإلسرائيلي وألن االتفاق احلايل  242تنفيذ القرار 

. الذي سيطبق على احلدود السورية واألردنية واللبنانية 242كما نص على ذلك القرار لغربية الكامل من الضفة ا
والذي يقرأ احملادثات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية والصيغة احلالية لالتفاق يفهم أن هذا االتفاق ترك احللول النهائية 

ن األراضي هي أراض متنازع عليها، وسوف وإسرائيل تتصرف عبر هذا االتفاق وكأ. مفتوحة على كافة االجتاهات
كذلك مل ترد عبارة األراضي احملتلة يف االتفاق ومل . يجري البت بمصيرها يف مرحلة نهائية، وهذا أمر خطير جدا
  .ترد جملة االنسحاب من األراضي يف نهاية املرحلة املؤقتة

    
أمامهم، ويقولون اآلن إن االتفاق هو خطوة  س ـ املوقِّعون واملؤيِّدون اعتبروا أنه مل يكن ثمة خيار آخر  

  أوىل باجتاه حل شامل؟
  

أوال، أنا شخصيا أرفض القول بأنه مل يكن ثمة خيارات أُخرى، فالتسوية هي ضرورة أميركية  ج ـ  
  .إسرائيلية وإال ملا حدثت، ولو أن العامل مل يكن بحاجة إىل تسوية يف الشرق األوسط ملا حدثت

لسطيني خلق عبر االنتفاضة واقعا أصبح يفرض على إسرائيل الدخول يف التسويات، ثانيا، الشعب الف  
أضف إىل ذلك أزمة االقتصاد اإلسرائيلي وعجز إسرائيل عن التوسع العسكري كالسابق أصبح يفرض عليها ذلك، 

يف  15يف املئة والبطالة  12حد مليار دوالر، والتضخم وصل إىل  25حيث بلغت املديونية  1990التي بدأت العام 
إن اخلطأ هو عدم وجود سياسة صحيحة تذهب مباشرة إىل احلل . املئة، كل ذلك دفعها للدخول يف التسويات

  .النهائي
وثالثا، إن إسرائيل وخالل ثالث سنوات مقبلة لن تكون مضطرة لعمل أي شيء جتاه الفلسطينيين سوى   

ية املقبلة، وبعد السنوات الثالث سيبدأ التفاوض على احلل النهائي، هذا أن تشاركهم يف صرف املساعدات املال
احلل مل يلحظ االتفاق أنه سيقدم على أساس انسحاب إسرائيلي، إذاً ملاذا نبدأ التطبيع االقتصادي مع إسرائيل قبل 

  أن توافق على االنسحاب الكامل من أراضينا؟
  

  وى العربي؟س ـ مل يبدأ التطبيع االقتصادي على املست  
  

  .سيبدأ عبر التنفيذ من خالل تشكيل جلان مشتركة ج ـ  
  

                                                 
 .هاني الحسن *

 .وقد أجرى الحديث سامي آليب. 13/10/1993، )بيروت" (السفير" **
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  .س ـ تتحدث عن املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي  
  

  .نه سيبدأ مع األردن، طاملا أن الفلسطيني وافق فإن ملف األردن سيفتحال، ملاذا؟ فإ ج ـ  
  ]. . . . . . .[  
فلسطينية نفسها بما فيها منظمة التحرير يف س ـ كيف سيكون مستقبل األوضاع داخل املؤسسات ال  

  ضوء االتفاق؟
    
علينا النظر إىل ما هو أوسع من ذلك، علينا النظر إىل ما ستربحه أو تخسره القضية، والقضية ج ـ   

احملورية هي األرض، وتذكر أنه بعد مدريد كل الناس طبلوا وهللوا، وبعد أربعة شهور من مدريد صار الوفد يخجل 
ألف نازح سيرجعون، فقال رابين من يومين يف  700االتفاق إن  دقالوا بع. ىل الداخلدة إىل القدس وإمن العو

نائب وزير (القاهرة إن العودة اجلماعية للنازحين هراء وإننا نتحدث عن عودة بضعة آالف، وقال يوسي بيلين 
 النازحون الذين كانوا. ألف حالة فقط 89 بإننا نتحدث عن عودة مل شمل العائالت أي إنه حصر القضية ) اخلارجية

  .فضين بعد سماعهم كالم بيلينارؤيدون االتفاق أصبحوا يف صفوف الي
كل ذلك يدفعنا إىل القول بأن ثمة جانبا إيجابيا واحدا لالتفاق، وهو أنه سيأتي بمساعدات اقتصادية   

  .نية للجياع، بل بكيفية استرجاع األرضللجياع يف الداخل، لكن القضية ليست حمصورة يف كيفية املعاجلة اآل
  

  ]. . . . . . .[  
  

  
  

  
 

  



 

 
 

  

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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