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  ياسر عرفاترئيس لحديث صحايف ل
  بشأن قضية املبعدين

  وبشأن املقترحات األميركية لتسويتها
  ]مقتطفات[  .تونس

  
    
س ـ كيف تنظرون إىل التطورات األخيرة التي تدخل يف إطار إيجاد حل لقضية املبعدين وما هو موقفكم   

  منها؟
وهذا ما . وضوع يتعلق بالقضية الفلسطينية ككلامل ،يف احلقيقة إن املوضوع ال يتعلق فقط باملبعدين ج ـ  

رئيس (عبرت عنه النقاط الست التي بحثت مع السيد وارن كريستوفر وأولها القدس والتي أعلن كريستوفر أن 
يتسحاق رابين وافق عليها موافقة كاملة وهي ال تختص فقط باملبعدين بل باإلبعاد ككل، ) الوزراء اإلسرائيلي
كا بأنها تعتبر أن هذا اإلبعاد غير قانوين وأن املفاوضات املقبلة يجب أن تنطلق من املرجعية وتتعهد فيها أمير

ومن مبدأ األرض يف مقابل السالم واحلقوق املشروعة  338و 242التي انطلقت منها يف البداية أي من القرارين 
عليهما رابين ثم تراجع وهما االلتزام  أضف إىل ذلك التعهدين األخيرين اللذين وافق .والقدس... للشعب الفلسطيني

ال شك أننا نعتبر اآلن أن املوضوع . 799الكامل بعدم العودة إىل سياسة اإلبعاد كعقوبة جماعية واالمتثال للقرار 
واملبعدون موضوع آخر مهم، لكن تغييب القدس من النقاط الست هو أخطر عمل . األساسي هو موضوع القدس

نه يجب أن ندرك أنه إذا كانت إسرائيل تعتبر القدس مهمة فيجب أن يكون مفهوماً أن القدس حدث بالنسبة إلينا، أل
  .مهمة أيضاً للفلسطينيين وهي مهمة أيضاً للعرب وللمسلمين وللمسيحيين

وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة بماذا تربطون معاودة . س ـ أي رابط تضعونه اآلن ملعاودة املفاوضات  
  اً؟املفاوضات حتديد

إن عودة رابين إىل املوافقة على . لقد وافقنا على النقاط الست بعدما أُعلمنا أن رابين وافق عليهاج ـ   
  .ع أن ننطلق انطالقة جديدةعندئذ نستطي. النقاط الست ستفتح الباب أمام كل التسهيالت األُخرى

  س ـ إذاً عودتكم إىل املفاوضات مرتبطة بالنقاط الست؟  
وأمس واليوم حصلت اجتماعات مكثفة لإلجابة عن هذا . حث فيه اآلن القيادة الفلسطينيةهذا ما تبج ـ   

  .السؤال نحن قيادة جماعية والقرارات عندنا تصدر عن هذه القيادة
  س ـ أنتم متمسكون بهذا املوقف حتى لو عادت األطراف العربية األُخرى إىل املفاوضات؟  
. هذا موقفنا الذي نأمل بأن يتالءم مع موقف إخواننا العرب... حتى لو عاد العرب إىل املفاوضات ج ـ  

نحن عندنا اجتماع لدول الطوق وندعو إىل عقده يف أسرع وقت ممكن، لكن . وسنبلغ هذا القرار إىل إخواننا العرب
ألفضل عقده فيما نرى أنه من ا) عيد الفطر املبارك(اإلخوة يف سوريا يرون أن من األفضل تأجيله إىل ما بعد العيد 

العربية على مستوى وزراء اخلارجية ويف جلنة  كذلك نرى أن يُبحث األمر يف اجتماع جمللس اجلامعة. قبل ذلك
وإذا اقتضى األمر يف إطار .  جلنة القدس يف حركة عدم االنحيازئسها جاللة امللك احلسن الثاين ويفالقدس التي ير

  .املكتب اإلسالمي
  [.......]  
اململكة العربية " أبو مازن"ثيراً يف جوالتكم األخيرة عن عودة التضامن العربي، وقد زار س ـ حتدثتم ك  
  كيف تنظرون إىل هذه الزيارة وما أسفرت عنه؟. السعودية
وأمس تلقيت ردين على . نحن سعيدون جداً بهذه الزيارة وجمرد حصول الزيارة نظرنا إليه بارتياح ج ـ  
احلرمين الشريفين جاللة امللك فهد، وكانت الرسالة األوىل التي بعثت بها إليه بعثت بهما إىل خادم  رسالتين

خاصة بما يعانيه شعبنا يف األراضي احملتلة خصوصاً يف قطاع غزة واإلرهاب املنظم الذي يتعرض له الشعب 
أمور البالد يف اململكة  خرى تتعلق بتهنئته يف ذكرى توليهالفلسطيني هناك والعقوبات اجلماعية، والرسالة األُ

نحن . العربية السعودية ونحن نتطلع إىل مزيد من التقوية للعالقات بيننا وبين اإلخوة يف السعودية ويف اخلليج
                                                 

  "وقد أجرى الحديث خير اهللا خير اهللا. 6/3/1993، )لندن" (الحياة. 
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كانت . وأعتقد أن الوقت حان لكي نقفز على ما تركته حرب اخلليج من جروح وآالم. نتطلع إىل التضامن العربي
واآلن أملانيا وفرنسا استطاعتا إقامة نوع من الوحدة األوروبية وهناك حديث  .هناك حروب بين أملانيا وفرنسا

ولذلك . إننا نواجه حتديات مصيرية أي أن نكون أو ال نكون كأمة عربية. عن فرقة عسكرية مشتركة أملانية ـ فرنسية
تعرفون أن يف هذه . جسنظل نعمل يف هذا االجتاه ويجب أن يكون تركيزنا على األخطار التي حتيط بمنطقة اخللي

  .املنطقة أكبر احتياط نفطي يف العامل
  س ـ كيف تنظرون إىل الدور الذي تلعبه إيران حالياً؟  
لألسف إن إيران تشجع القوى املتطرفة ليس يف الساحة الفلسطينية فقط بل يف املنطقة وتمدها  ج ـ  

أجل حرية قرارنا، من أجل القرار الفلسطيني  أصالً نحن قاتلنا من. بالسالح واملال والتدريب والدعم السياسي
املستقل، ومل نسمح لبعض اإلخوة العرب بالتدخل يف قرارنا الفلسطيني املستقل، وبالتايل لن نسمح بتدخل أعجمي 

لألسف إن هذه ليست املرة . وأنا ال أعتقد أن هذا املوقف فلسطيني فقط بل هو موقف عربي. يف شؤوننا الداخلية
. اآلن تلعب هذا الدور تلعب إيران دوراً سلبياً على الصعيد الفلسطيني، هي منذ حرب اخلليج األوىل حتى األوىل التي
أنه حصل حديث يل طويل يف هذا الشأن مع الرئيس رفسنجاين مرة يف داكار ومرتين يف جاكرتا حول  ثم ال تنسَ

. م يف شؤوننا العربية أو شؤوننا الفلسطينيةوقلت له مرحباً بك كصديق لكننا ال نوافق على تدخلك. هذا املوضوع
ح وهذا ما أعلناه بالنسبة موقفنا واض. مفهوماً أن أي تهديد لدولة عربية خليجية هو تهديد لفلسطين يجب أن يكون

  .نحن مع أمتنا العربية. أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى إىل جزر
  رة للعراق؟س ـ هل نستطيع أن نعرف بعض األمور عن زيارتكم األخي  
ونحن  ل ترميم البيت العربيصلب املوقف الذي نسعى إليه من أج ما أستطيع قوله هو إنها تأتي يفج ـ   

  .وكما قلت نحن نواجه نظاماً دولياً جديداً، فإما نكون أو ال نكون. حريصون على ذلك
  [.......]  
  س ـ وماذا عن توطين الفلسطينيين يف لبنان وما هو موقفكم؟  
نحن عرض علينا التوطين يف سيناء ورفضناه وعرض علي التوطين يف جنوب . ذا كالم سخيفهج ـ   

ولبنان ممر إىل هذا الوطن . نحن وطننا واحد وهو فلسطين... لبنان ورفضته، وعرض علي التوطين يف األزرق
وعاصمة هذا . الوطن أن مصر ممر لهذا الوطن ومثلما أن سوريا واألردن ممر لهذا وسيظل لبنان ممراً فقط مثلما

الوطن هي القدس الشريف، والعامل كله بالنسبة إلينا ال يساوي حجراً من حجارة القدس أوىل القبلتين وثالث 
  .احلرمين الشريفين مسرى النبي حممد صلوات الله عليه وسلم ومهد املسيح عليه السالم

تعرفون أن العراق حتى اآلن . شيئاً مهماًأريد أخيراً أن أكمل موضوع العراق، لقد بحثت مع الرئيس صدام   
على بركة الله : لقد قال يل. هو البلد الوحيد غير املشترك يف حمادثات السالم وهو حجر زاوية يف املنطقة العربية

  .وهو كرر هذا الكالم يف الصحف ويف حديث تلفزيوين. يا أبو عمار، ما تقبل به القيادة الفلسطينية أوافق عليه
  .......][  

  



 

 
 

  

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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