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  حديث صحايف ألحد أعضاء
  *اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي يناقش فيه
  ]مقتطفات[ **.20/10/1993أبو ظبي، 

  
السرية ولكن البعض يرده إىل تاريخ أسبق س ـ ارتبط االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي بمحادثات أوسلو   

هل هناك جوانب ما زالت سرية يف تاريخ االتصاالت بين . تصاالت السرية بين اجلانبينولسنوات طويلة من اال
  الفلسطينيين واإلسرائيليين؟

  
عندما قرر اجمللس الوطني الفلسطيني  1977االتصاالت بيننا وبين اإلسرائيليين تعود إىل عام ج ـ   

منذ . قوق املشروعة للشعب الفلسطيني وتؤيدهاإمكانية االتصال مع القوى الديمقراطية اليهودية التي تؤمن باحل
ذلك التاريخ جرت اتصاالت مع بعض القوى اإلسرائيلية، ولكن من املؤسف أن تلك القوى مل تكن فاعلة أو مؤثرة 

لكننا نريد متابعة هذه . يف الوسط اإلسرائيلي ألنهم جمموعة من أوساط اليسار اإلسرائيلي أو أوساط اليمين
يم اإلنسان الفلسطيني بالوجه احلقيقي ال بالوجه املشوه الذي حتاول احلركة الصهيونية أن تقدمه االتصاالت لتقد

عندما أصدرت الكنيست اإلسرائيلية قانونا يحظر االتصال مع  1986واستمر هذا األمر حتى عام . لهذا اجملتمع
ذلك أية اتصاالت تذكر باستثناء بعض  منظمة التحرير الفلسطينية، وعندها توقفت كل هذه االتصاالت ومل جتر بعد

وال نستطيع أن نعتبر ما كان يجري . االتصاالت مع بعض اليهود الشرقيين سواء يف طليطلة أو يف اجملر ورومانيا
وبعد مدريد بفترة أمكن التوصل إىل قناعات . يف مدريدمفاوضات، وبالتايل فإن املفاوضات احلقيقية بدأت 

و أوىل القنوات السرية التي جرى فيها احلديث واالتصاالت السرية والتي أثمرت االتفاق أوسلو، ولذلك تعتبر أوسل
  . املاضي) سبتمبر(أيلول  13الفلسطيني ـ اإلسرائيلي الذي وقع يف 

  
  وهل كانت هناك ضغوط خارجية للوصول إليها؟. س ـ كيف تولدت قناعات أوسلو  

  
هناك ضرورة لوجود قناة خلفية ألن املفاوضات التي  ال مل تكن هناك ضغوط خارجية، ولكن كانتج ـ   

كانت جتري يف واشنطن حتت األضواء كانت مكشوفة للرأي العام، ومل يكن بوسع األطراف املعنية أن تتفاوض يف 
مسلطة باستمرار على املفاوضين، األمر الذي جعل املفاوضات ال ظل هذه الظروف وحتت األضواء التي كانت 

أن الوفد اإلسرائيلي مل تكن لديه تعليمات بتقديم أية مشاريع أو أي لفتة  إىلإضافة هذا، . األمام تتقدم خطوة إىل
وهنا . حاق شميرستكان احلكم ال يزال ليخمتلفة وبقي على لغته التي بدأها منذ اجلولة األوىل يف واشنطن عندما 

كنا بها كالنا الفلسطيني واإلسرائيلي، فوجدنا كان ال بد من البحث عن قناة خلفية إىل أن وجدت هذه القناة وتمس
أنها طريق سليم يستطيع اإلنسان فيها أن يتحدث عن كل شيء من دون أن يلتزم بشيء ولكن عندما يتم االتفاق 

  .على أشياء حمددة توضع موضع االلتزام، وهذا ما يحدث
  

أُخرى مل يحن بعد أوان الكشف س ـ يتحدث وزير اخلارجية اإلسرائيلي شمعون بيرس عن اتصاالت سرية   
  هل أخبركم بها أو تعرفون شيئا عنها؟. عنها

  
  مع من؟ ج ـ  
فهل حدثكم يف شأنها خالل االتصاالت املباشرة التي تمت معه يف القاهرة . س ـ هو مل يكشف عنها  

  مثال؟
  

                                                 
 .)أبو مازن(محمود عباس  *

 .وقد أجرى الحديث شفيق األسدي. 21/10/1993، )لندن" (الحياة" **
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د اتصاالت إذا كانت اتصاالت سرية فيجب أن تكون معي وهذه مل حتصل، ومعنى ذلك أنه ال توجج ـ   
  .سرية

    [. . . . . . .]  
  

س ـ حمادثات طابا اصطدمت بأول عقبة وهي حتديد منطقة أريحا املدينة أو اإلقليم، كيف ستواجهون   
  ؟هذه املشكلة

  
أو اقليم، وهي ستكون نحن عندما وضعنا منطقة أريحا يف االتفاق كنا نريد أن نتجاوز كلمة مدينة  ج ـ  

احلال لن تكون املدينة أو اإلقليم، وهنا عمل املفاوضين لتحديد املساحة التي ستكون ما بين االثنين وبطبيعة 
  .عليها منطقة أريحا

  س ـ ما هي املساحة من وجهة النظر الفلسطينية؟  
  

نحن نعتبر كل الضفة الغربية لنا، وإذا انسحبت إسرائيل من جزء اآلن فال بد أن ينسحبوا من كل  ج ـ  
  .من منطقة أريحا، املدينة أو اإلقليم، نرى أنه ال بد يف النهاية أن ينسحبوا من كل األرض لو انسحبوا. األجزاء

س ـ قضية املعتقلين وضع رابين شرطا فيها بطلبه أن تقوم املنظمة بإبالغه بمصير ثالثة جنود   
  بالغها إىل رابين؟هل لديكم معلومات بهذا اخلصوص، وهل سيتم إ). 1982يف العام (إسرائيليين فقدوا يف لبنان 

  
هذه قضية قديمة جدا تتعلق ببعض اجلنود اإلسرائيليين وجثثهم وإذا كان لدينا بعض املعلومات  ج ـ  

عنها، فهي قضية إنسانية ال نربط بينها وبين القضية التي يجري التفاوض يف شأنها اآلن، وال نقبل أن ترتبط بأي 
ذلك مل نسمع مثل هذا الربط وإذا كان لدينا أية معلومات عن  املعتقلون قضية وهذه قضية أُخرى، ومع. طلبات

  .أُخرى ثث فسنقدمها من دون ربطها بأي قضايااجل
  

س ـ ما هو تقويمكم للمعارضة السورية لالتفاق، خصوصا يف ضوء إجماع على أنه ال سالم من دون   
  سوريا؟

    
وسمعت السيد فاروق الشرع وزير خارجية سوريا . السوريون على حد علمي ال يعارضون االتفاق ج ـ  
أما املعارضة املوجودة يف دمشق، فهي شيء آخر، إذ . هناك إيجابيات يف االتفاق يجب أن نستفيد منهايقول إن 

طيني يجب أن يقول رأيه، فالفلس. هي معارضة فلسطينية واملعارضة من وجهة نظري مشروعة أيا كان منطلقها
واحلكم  الواحد، ضد احلزب ويجب أن نبدأ ونتعود على الديمقراطية، فكل إنسان يجب أن يقول رأيه، ومن هنا نحن

  .فلسطيني سينشأ يف املستقبلونحن مع التعددية يف أي كيان  واللون الواحد،
  [. . . . . . .]  
  التنسيق العربية انتهى دورها؟ س ـ هل تعتقد، يف الظروف احلالية، أن اجتماعات  
ال أعتقد أن اجتماعات التنسيق العربية انتهى دورها وما زالت احلاجة قائمة وضرورية للتنسيق  ج ـ  

ألن االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي ليس اتفاقا نهائيا، وهو اتفاق على مراحل وما زالت أمامنا مراحل، العربي، 
وحتى لو وقعنا جميعا فإن التنسيق مطلوب يف . ه عملها، وبالتايل التنسيق مطلوبوكذلك املسارات األُخرى مل ينت

  .ما بعد احلل
  [. . . . . . .]  
ما هي . مع الشرطة الفلسطينيةوقوى الرفض األُخرى " حماس"س ـ هناك خماوف من صدام واسع بين   

  يتم جتنب مثل هذا الصدام؟ الضوابط التي ستحكم العالقة بين جهاز األمن وهذه القوى مستقبال بحيث
احلديث عن هذا الكالم سابق ألوانه، فلماذا نفترض حصول الصدامات بين الفلسطينيين ما دامت  ج ـ  

ما املعارضة يف إطار ديمقراطي؟ عندما تكون املعارضة يف إطار ديمقراطي ال خوف من أي خالفات ولكن عند
  .راطيا، وأتصور أن هذا لن يقدم عليه الشعب الفلسطينييكون حوارا ديمق نتصور أن هناك صدامات، فهذا لن
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فكيف تتعاملون معها وهل تشكل ، "أبو مازن"وس ـ توجد تهديدات مباشرة وغير مباشرة لعرفات   
  بالنسبة إليكم حماذير يف العمل؟

  
شيء،  نحن منذ انطلقنا يف الثورة نعرف أننا معرضون لالغتيال واحملاوالت الدموية ومعرضون لكلج ـ   

  .نحن أناس آمنا بهذا الطريق وسرنا عليه مؤمنين بالله. ولذا ال نلتفت إىل ذلك إطالقا
  [. . . . . . .]  
س ـ ما هو شكل الدولة الفلسطينية التي ترونها يف املستقبل يف ضوء تأكيدات قادة إسرائيل بعدم   

  بين الدولة واحلكم لذاتي؟ فلسطينية مستقلة، وحديثهم عن كيان فلسطيني ماالسماح بإنشاء دولة 
  

مستقلة ثم هذه الدولة ترتبط ارتباطا  ةنريد دولة فلسطينينحن . لندعهم يتكلمون ما يريدون ج ـ  
  .هذا هو طموحنا، وهذا هو هدفنا وما نسعى إليه ونناضل من أجله. كونفيدراليا مع األردن

  
  رون أن ذلك وارد اآلن؟س ـ بدأ تيار دويل عربي يؤيد إلغاء املقاطعة العربية فهل ت  

  
املقاطعة العربية قضية عربية، وسمعنا من أكثر من دول عربية موقفها وكلهم يقول إن املقاطعة  ج ـ  

هل حلت هذه القضية اليوم؟ ما دامت مل حتل وما دامت األسباب قائمة، . جاءت نتيجة ملشكلة الشرق األوسط
  .فالنتائج يجب أن تبقى قائمة

  [. . . . . . .]  
  

  ؟48س ـ أخيرا ماذا تقولون لالجئي   
  

نقول لهؤالء إن قضية الالجئين موجودة على أجندة احلل النهائي وستدرس يف أقرب وقت ممكن على  ج ـ  
  .أن ال يزيد عن السنة الثالثة من بدء االتفاق

  
بضرورة إيجاد ففي أحد بنود هذا القرار بند يقول  242عندما نقول إن إعالن املبادئ مبني على القرار و  

لعام  194حل عادل ملشكلة الالجئين مل يرد يف أي قرار من قرارات األمم املتحدة إال يف قرار واحد هو القرار 
هذا القرار، ولذلك ، ونحن متمسكون ب"يرغب يف العودة التعويض على من ال"ذلك القرار يقول باختصار . 1948

له، فقد وافقت  اا طرحناه يف أوتاوا وجدنا للمرة األوىل تأييدوعندم. نطرحه يف اللجان املتعددة ومتمسكون به
  .عليه الواليات املتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من دول العامل، هذه رؤيتنا للموضوع

  
ومعروف أن الدول العربية، وحتى الفلسطينيين . س ـ تنفيذ هذا القرار يعني يف جانب منه التوطين  

  يمكن التغلب على هذه املشكلة؟فكيف يرفضون التوطين 
    
إذا طبق القرار فلماذا التوطين؟ ال ضرورة للتوطين يف حالة عدم العودة ألن أي فلسطيني سيبقى يف  ج ـ  

الدولة "ولكن حقه يف وطنه يبقى دائما، وهو مرتبط بدولته . إحدى الدول العربية سيكون ضمن أقلية فلسطينية
فلسطيني ومنارا لكل  سطينية فكرنا ليكون هذا موئال لكليف إنشاء الدولة الفل، ونحن عندما فكرنا "الفلسطينية

لبنان مثال نصف شعبه يعيش يف اخلارج واللبناين الذي يعيش يف أميركا . فلسطيني يلجأ إليها عندما يحتاج
  .الوطن الالتينية وأوروبا وإفريقيا يظل اسمه لبنانيا، وهكذا الفلسطينيون ولكن هذا ال يسقط حقهم يف
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