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  حديث صحايف لرئيس
  *الفريق الفلسطيني املفاوض

  بشأن االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
  ]مقتطفات[ **.22/10/1993باريس، 

  
  [. . . . . . .]  
  ما هي ضمانتكم لتفادي ذلك؟. س ـ معارضو االتفاق يراهنون على سقوطه قريبا، أو خالل ستة شهور  
تفاق جلب للفلسطينيين جزءا مما يريدونه، واألوضاع التي نمر أريد أوال أن أقول للمعارضين إن اال ج ـ  

بها، كما ظروف املنطقة وتلك التي حتكم النظام الدويل، أتاحت لنا التوصل إىل االتفاق الذي سيبقى قائما ما دام 
جناح ليس فقط إل ةاملتاح ص، أعتقد أن لدينا الكثير من الفروضمن هذا النظام الدويل. قائماالنظام الدويل 

فهذا اتفاق مبادئ وما نفعله هو إجناحه والتوصل إىل الصورة . االتفاق، إنما أيضا لتطويره إىل صيغة أفضل
  .األفضل حيث نأمل أن جند ألنفسنا رقعة يف هذا النسيج الدويل

    
 س ـ املشاريع املطروحة حتى اآلن للمنطقة توحي وكأن التحالف اإلسرائيلي ـ الفلسطيني سيقوم قريبا،  

  ...سيما يف اجملال اإلقتصادي ال
  

فحاليا ال يمكننا إال أن نتعاون . ميز بين املرحلة االنتقالية وبين املرحلة املنشودةيجب أن ن ج ـ  
لكننا نعتقد أن احملور . اقتصاديا مع إسرائيل ألن عدم التعامل سيؤدي إىل عرقلة مشاريعنا، وهذا مرفوض

وإذا ما نظرنا إىل العامل أجمع، فإن . ر السوري ـ اللبناين ـ األردين ـ الفلسطينياألساسي الذي يجب أن يقوم هو احملو
ذلك يدفعنا إىل االقتناع اكثر من أي وقت مضى، بأن مستقبل املنطقة هو مستقبل التعاون اإلقليمي، وإذا أردنا أن 

جزءا من التشكيل كله  نحل مشاكلنا ونخفف من ضغوط اسبارطة إسرائيل، فعلينا أن نعمل على جعل إسرائيل
مقابل أن تقوم إسرائيل بإجراء تغييرات معينة يف قوانينها بحيث تنتهي صيغة إسرائيل التوسعية العنصرية، وهذا 

  .األمر يحتاج إىل عمل عربي مشترك ومستمر
  

س ـ ملاذا كل هذا التشديد على ضرورة التنسيق العربي؟ أين هي الثغرات األساسية وما هو حجم   
  ها؟تأثير

  
اجتماع يسبق الذهاب إىل واشنطن  يجب أن يكون هذا التنسيق أفضل، وأال تقتصر عملية التنسيق علىج ـ   

  .ساعة 48 بـ
  

عند إسرائيل، فما هي مصلحة إسرائيل يف التقدم على  هي س ـ لكن املشكلة ليست يف العرب بقدر ما  
  املسارات األُخرى بعد حصولها على االتفاق مع األردنيين؟

  
ى إنما تؤخذ وكلما شعرت إسرائيل أن اجلهة املواجهة مُتماسكة، فهي أنا اعتقد أن التنازالت ال تُعطَ  ج ـ  

سوف تضطر إلعطاء املزيد، كذلك فالتنسيق السوري األردين املصري اللبناين احلقيقي واجلاد ممكن أن يؤدي إىل 
  .تغيير الصيغة احلالية

  
  وضات الثنائية يف واشنطن بالنسبة للمسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي؟س ـ ما هو جدوى العودة إىل املفا  

  

                                                 
 .فيصل الحسيني *

 .جرى الحديث سامي آليبأوقد . 23/10/1993، )بيروت" (السفير"  **
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نحن نرى أن مفاوضات واشنطن يجب أن تبقى ضمن صيغتها، بمعنى أن تكون مفاوضات شاملة،  ج ـ  
هذه املفاوضات تعود لالنعقاد يف واشنطن، أو يف أي ونحن نود أن نرى . شرط أن يجري تنسيق حقيقي بيننا

ما كان الشكل الذي فرض على الفلسطينيين أدى إىل حماولة الوفود تمضية الوقت يف إثبات مكان آخر، لرب
  .اآلن تغيرت املسألة فهناك أربعة وفود تستطيع التنسيق والتفاوض بشكل أفضل. استقاللها
    
  س ـ ننتقل إىل املوضوع اللبناين، فهناك خوف من التوطين، كيف تستعدون حلل هذه املسألة؟  

  
طنوا يف لبنان، وكما قلنا فهناك حالن هذا التخوف، فالفلسطينيون لن يو  يجب أن يحصل مثلالج ـ   

رة على يقضي أحدهما بأن يتم تدعيم البنى التحتية يف دولة فلسطين وإقامة مؤسسات إنمائية فعلية تكون قاد
ا الفلسطيني حرا يف أن ج وحينئذ يتم منحهم جوازات سفر فلسطينية، ويصبح معهاستيعاب القادمين من اخلار

أو أن يعود إىل فلسطين ويف كل األحوال فإن هذه  أو أن يذهب إىل مكان آخر، يف الدولة التي يعمل بهايبقى 
  .الصيغة تسمح للفلسطيني باإلقامة والعمل يف اخلارج إذا أراد

    
  اإلقامة فقط؟ ون هناك، وأن ما سيتغير هو شكللفلسطينيين سيبقون يف لبنان ويعملس ـ يعني أن ا  

  
هناك نسبة كبيرة من القاطنين يف لبنان سيعودون إىل الدولة الفلسطينية وذلك حلاجتنا لهم، فنحن ج ـ   

، بل أيضا 1967سنكون بحاجة كبيرة إىل فنيين وعمال وأساتذة وأطباء، والعودة لن تقتصر على الجئي عام 
  .1948وخصوصا ستشمل الجئي عام 

  [. . . . . . .]  
    

  
   

  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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