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  *حديث صحايف لوزير اخلارجية التونسي
  بشأن اجتماع جلنة الالجئين يف تونس

  والتطبيع مع إسرائيل
  ]مقتطفات[ **.14/10/1993تونس، 

  
  [. . . . . . .]  
س ـ كيف حتددون النظرة إىل زيارة نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي يوسي بيلين لتونس، غير ذلك   

  وبمعنى أوضح هل هناك قضايا ثنائية؟. جلنة الالجئيناجلانب املتعلق بحضور اجتماعات 
  

منذ أكثر من سنة، عندما بدأت املفاوضات املتعددة األطراف يف موسكو اختيرت تونس لتمثيل ج ـ   
اقتراحات عدة من بينها قضية الالجئين وحقوق املتعددة وقدمنا املغرب العربي وتم إنشاء العديد من اللجان 

راعيا وعندما بدأت اللجان تعمل اتصل . العربية املساهمة اقترحنا حوارا يف شأن القدساإلنسان، ومع الدول 
املسيرة السلمية بالعديد من الدول العربية لطلب استضافة إحدى اللجان، فتحاورنا مع اإلخوة يف املنظمة وآنذاك 

يف وضع يختلف عن الوضع كنا . كانت املنظمة تطالب باالتصال املباشر مع إسرائيل واعتراف إسرائيل بها
هي جوهر املوضوع . املوجود اآلن، وباالتفاق مع املنظمة اخترنا جلنة الالجئين، ملا لقضية الالجئين من أهمية

  .وإسرائيلوكذلك ليكون األمر مناسبة الحتمال حوار بين املنظمة 
ون السباقين إليجاد التطبيع هذا غير موجود، لكننا كنا نريد أن نك. ا للتطبيع مع إسرائيلليس األمر سباق  

ملعرفتنا أن ذلك سيؤثر إيجابيا على عملية السالم عموما وقضية هذه كانت نيتنا آنذاك . بين إسرائيل واملنظمة
  .الالجئين خصوصا

وهي تدخل يف إطار املفاوضات . احلمد لله تغيرت األحول وجاءت كل الوفود للمشاركة يف أعمال اللجنة  
املفاوضات اجلارية اآلن مفاوضات متعددة األطراف وليست . د صغير لكنها بلد ذو مبادئوتونس بل. املتعددة

وكل هذه القضايا تدرس على . قضية التطبيع قضية أُخرى تهم كل الدول العربية وتهم مسيرة السالم. ثنائية
جتماعات اجلمعية على هامش املشاركة يف ا(مستوى عربي، وهذا األمر بدأناه يف نيويورك يف اجتماع وزاري 

  ).العامة لألمم املتحدة
  

  س ـ بدأتم النقاش ولكن متى ترون الوقت مناسبا لبدء هذا األمر؟  
  

أوال إكمال . أشياء، ولتكن األمور واضحة 3طبعا البعض يريد أن يتم بسرعة، لكننا نقول إن هناك ج ـ   
ئي بين إسرائيل ومنظمة التحرير واملتعددة مسيرة السالم على مستوياتها الثالثة، الثنائي يف واشنطن والثنا

األطراف، بحيث تسير األمور بالتوازي بعد إعالن غزة وأريحا أوال ثم قيام جملس احلكم الذاتي يف باقي األرض 
  .احملتلة

للدول ) أكتوبر(وعُقد مؤتمر واشنطن مطلع تشرين األول ). التنمية(هناك مسيرة البناء والتشييد : ثانيا  
، لكن مصيرها أن )ليست خيالية(مشينا خطوة وقدمت وعود وعهود بتقديم أموال . كانت تونس موجودةاملانحة و

  .تطبق يف مشاريع وبسرعة
قضية، التطبيع، وهي تأتي بعد األمرين السابقين، وترتبط بنتائج العملية األُوىل وكيف ستكون : ثالثا  

هذه كلها عمليات مرتبطة ... األرض احملتلة، وعند الالجئينعمليا، ثم كيف ستبدأ أمور إعادة الثقة إىل نفوس أهل 
هذه أُمور حتتاج إىل بناء، واملسائل آخذة بالتطور بسرعة، قضايا . ببعضها بعضا سياسيا وإنسانيا ونفسيا

من كان يقول إن نيلسون مانديال مثال سيذهب إىل األمم املتحدة ليطلب رفع . تاريخية تتحول بسرعة ويوميا
  .ال يوجد شيء غير مباح، ولكن يف نطاق عقالين ويف إطار خطة واضحة. ة االقتصادية عن جنوب إفريقيااملقاطع

                                                 
 حيىالحبيب بن ـ ي *

 15/10/1993، )لندن" (الحياة" **



  271، ص )1993 فيرخ( 16، العدد 4المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيبرعوثائق 

 

2 
 

التوصل إىل حل بين إسرائيل وكل الدول العربية املعنية باملفاوضات الثنائية س ـ طبعا، األمر يستوجب   
  .املباشرة

  
وموقفها حيال هذا األمر على مستوى  املفروض أن مسيرة السالم متوازية وتونس عبّرت عن رأيها ج ـ  

 ]أيلول[سبتمبر  13ونقول إن شاء الله يكون اتفاق . وإسرائيلواألردن  وإسرائيلولبنان  وإسرائيلسوريا 
هذا موقف تونس، ونأمل بأن نسهد . قد أوجد ديناميكية جديدة تنعكس إيجابيا ال سلبيا )الفلسطيني ـ اإلسرائيلي(

قبلة حركية جديدة، وإذا تم ذلك سنجد سرعة جديدة يف مسيرة السالم، وهذا ينعكس على كل يف األسابيع القليلة امل
كل ذلك مرتبط بالثقة وبصدقية قرارات اتخذت يف النطاق الثنائي بين املنظمة وإسرائيل، . املسائل األُخرى

  .وبتطبيقها، وجناحها بالنسبة إىل اإلسرائيليين والفلسطينيين والعرب
  

  ماذا ستقولون؟. طلب منكم اإلسرائيليون رفع املقاطعة االقتصادية س ـ يف حال  
  

إنما قال البعض من الدول الغربية إنه سيكون عنصرا ايجابيا إذا راجعت . وهذا مل يحصل... إذا طلبواج ـ   
خلارجية وزير ا(الدول العربية موقفها من املقاطعة االقتصادية، فكان جوابنا، وأنا صرحت بذلك يف واشنطن أمام 

. لكن متى يتم األمر؟ نعود إىل السؤال نفيه. كريستوفر أن املسألة تناقش يف اجلامعة العربية وستدرس) وارن
  .الصدقية والثقة وااللتزام بتطبيق االتفاق تسهل كل شيء. فلننتظر

  [. . . . . . .]  
  هائي؟فلسطينية قبل الدخول يف مرحلة احلل الن ملؤسساتس ـ هل ستبقى تونس مقرا   
    

إنهم يف دارهم وكما قلت يف خطابي أمام جلنة الالجئين إنه كما عاد . هذا يرجع إىل اإلخوة الفلسطينيينج ـ 
لكن دار تونس مفتوحة وهذا التزامنا . الفلسطينيون إىل ديارهمإىل بالدهم من تونس، سيعود  اجلزائريوناإلخوة 

  .بقضية فلسطين
  [. . . . . . .] 

  



 

 
 

  

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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