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  حديث صحايف لرئيس الوفد الفلسطيني
  بشأن اجتماعه األخير إىل مفاوضات السالم

  إىل وزير اخلارجية األميركي
  ]مقتطفات[ .25/2/1993، غزة

  
    
وارن كريستوفر على موقفك من عدم  س ـ إىل أي مدى أثّر اجتماعك مع وزير اخلارجية األميركي  

  عودة جميع املبعدين الفلسطينيين؟املشاركة يف مفاوضات السالم املقبلة قبل 
  .ال أزال على موقفي من هذه القضية ج ـ  
  س ـ هل تعتبر أن موضوع املبعدين أهم من تسوية القضية الفلسطينية عن طريق املفاوضات؟  
قرار . وموضع اإلبعاد مرتبط فعالً باملشكلة وباملوقف اإلسرائيلي بمجمله. نحن نعطي أهمية لألمرين ج ـ  

ولهذا فإن . 242ذاته، من وجهة نظري، هو امتداد للموقف اإلسرائيلي غير املعني بمرجعية السالم أي القرار  اإلبعاد
نحن نريد وضع حد لعمل . له صلة وثيقة بعملية السالم ككل 799التزام إسرائيل بقرار جملس األمن الدويل رقم 

فوراً أو جدولة تنفيذه  799وإذا تم تنفيذ القرار . نسانإسرائيلي أدانه اجملتمع الدويل ووصفه بأنه انتهاك حلقوق اإل
وال أخفي أن . خالل مدة قصيرة ومعقولة، فحين ذلك نعيد النظر يف إمكان القبول بالعودة إىل طاولة التفاوض

  .242هناك أشياء أُخرى يجب أن نعرف املوقف اإلسرائيلي منها وهي تتصل بتنفيذ القرار 
  ت جدولة عملية إعادة املبعدين خالل فترة زمنية قصيرة، هل ستراجع موقفك؟س ـ بكالم واضح، إذا تم  
املقبل وتعهدت إسرائيل ) يونيو(إذا تمت اجلدولة على أساس ضمان عودتهم جميعاً قبل شهر حزيران ج ـ   

  .بوقف االستيطان فإن موقفي سيتغير
اتصاالته مع املسؤولين س ـ ما الذي أبلغكم إياه وارن كريستوفر بخصوص قضية املبعدين و  

  اإلسرائيليين بهذا الشأن؟
يتضمن استعداد إسرائيل إلعادة مئة من املبعدين على أن جتدول  قال لنا إنه ليس هناك سوى اتفاق ج ـ  

وما يزعجنا يف هذا املوضوع هو أن إسرائيل قد تقوم بعملية . عودة الباقين منهم خالل عام من تاريخ إبعادهم
كان واضحاً وطالب بالتزام إسرائيل بعدم العودة إىل  799املستقبل على رغم أن القرار رقم  إبعاد مشابهة يف

إن ما نطالب به إسرائيل هو االلتزام بالقرار الدويل أو جدولة عملية إعادة كل . اإلبعاد وإعادة املبعدين فوراً
  .املقبل) يونيو(املبعدين خالل فترة ال تتجاوز شهر حزيران 

  اخلطوات التي توقع كريستوفر أن تلجأ احلكومة اإلسرائيلية التخاذها بخصوص املبعدين؟ س ـ ما هي  
مل يحدد بدقة هذا األمر، بل قال إن إسرائيل ال تمانع يف اإلعالن أنها لن تعود إىل أسلوب اإلبعاد، وإن ج ـ   

إن مثل . ء إليه إال يف ظروف استثنائيةاملسؤولين اإلسرائيليين أكدوا أن أمر اإلبعاد كان استثنائياً ولن يتم اللجو
هذا املوقف اإلسرائيلي ال يشجعنا، ألن تبريرات إسرائيل كثيرة وقد تصف أية عملية إبعاد مقبلة بأنها تمت بشكل 

  .استثنائي
س ـ خالل اللقاءات التي شاركت فيها مع وزير اخلارجية األميركية يف القدس، هل ملست تميزاً يف طرحه،   

ا هي املواضيع التي أُثيرت خالل اجللستين اللتين حضرهما عدد من أعضاء الوفد الفلسطيني املفاوض وم
  ومساعدو كريستوفر؟

عملية السالم والتفاوض بين العرب واإلسرائيليين مهم، وإذا مل  أكد لنا الوزير األميركي أن استئناف ج ـ  
وأضاف . ستموت ويعود الوضع إىل ما كان عليه يف السابق يتم استئناف العملية يف وقت قريب، فإن هذه العملية

وال تعتقدوا أن قضية فلسطين وقضية الشرق األوسط هي األزمة الوحيدة التي "أن هناك أزمات كثيرة يف العامل 
نعمل كشريك كامل يف : "وأكد كريستوفر أنه جاء إىل املنطقة ليظهر اهتمام بالده بحل األزمة، وقال". نعاجلها

                                                 
  حيدر عبد الشافي. 
  "األميرآي، وارن  وآان وزير الخارجية. أجرى الحديث زآي شهاب. 5ـ  4، ص 8/3/1993، 58، العدد )لندن" (الوسط
 .فلسطيني خالل الزيارة التي قام بها إلسرائيل ريستوفر، قد اجتمع مرتين إلى وفدآ
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بالنسبة إلينا كفلسطينيين مل نحصل على وعود حمددة تشجعنا على العودة إىل طاولة التفاوض ". ية التفاوضعمل
  .هذه املرة
س ـ هل حتدث الوزير األميركي عن رسالة الضمانات التي سلمتها الواليات املتحدة للفلسطينيين قبل   

  بدء عملية التفاوض يف مدريد؟
كمرجعية  338و 242إن موقف بالده هو احترام وتنفيذ القرارين  ، وقالنعم، أكد تمسك بالده بهاج ـ   

لعملية السالم وهو املوقف األميركي السابق نفسه، وعندما طرحنا على الوزير األميركي شيئاً حمدداً كإلزام 
  .إسرائيل بوقف عملية االستيطان كلياً، مل يجب على ذلك

مت له من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وماذا كان رده س ـ ماذا كان تعليقه على الرسالة التي سل  
  حين طالبتموه بإعادة احلوار مع منظمة التحرير؟

قال إن الواليات املتحدة غير مستعدة الستئناف احلوار مع املنظمة يف الوقت احلاضر، لألسباب التي  ج ـ  
قوم بأعمال غير مقبولة لدينا، ولذلك ال زلنا هناك عناصر يف املنظمة ت"ذكرتها الواليات املتحدة سابقاً، وأضاف 

  ".نتبنى املوقف الذي تبنته اإلدارة األميركية السابقة
  التي تقوم بها املنظمة؟" األعمال غير املقبولة"س ـ هل سمى   
تناول موضوع رفض املنظمة طرد أبو العباس من املنظمة بعد أن قام تنظيمه بعملية إنزال بحري ج ـ   

وتطرق إىل زيارة الرئيس عرفات األخيرة إىل بغداد، وقال . أبيب، ورفض املنظمة إدانة هذه العملية بالقرب من تل
  .إن عرفات ال يزال يتعاطف مع صدام حسين وينسجم مع مواقفه

  



 

 
 

  

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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