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  صحايف لرئيس الدائرة السياسيةحديث 
  يف منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي،

  الشرق األوسط، عن جهود التسوية يف
  العالقات الفلسطينية ـ السوريةو

  ]مقتطفات[ .28/5/1991دمشق، 
  
  

[.......]  
 كيف تقيمون جهود التسوية يف املنطقة حالياً؟  

ملتحدة األميركية، ومساع من أجل حتقيق تسوية سياسية، ـ هناك جهود تبذلها الواليات ا
ولكن من وجهة النظر الفلسطينية، ال نلمح تقدمًا ملموساً يف هذه املساعي بسبب املوقف 
اإلسرائيلي املتعنت الذي يتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، والذي يتمسك باألرض 

اضي الفلسطينية هي جزء من إسرائيل الكبرى، وال ويرفض االنسحاب الشامل ويؤكد أن األر
كل تلك عقبات تضعها إسرائيل أمام مساعي التسوية، . يعترف بالشعب الفلسطيني وال بما يمثل

ا زالت يف نظرنا ومن جهة أخرى فإن الواليات املتحدة ال تمارس الضغط على إسرائيل، وهي م
حدة كأساس وكقاعدة شرعية ومرجع يف أي مؤتمر وال تؤكد على دور األمم املت ،"تكيل بمكيالين"

يعقد، وضرورة مشاركة كل األطراف املعنية، كما أقرتها األمم املتحدة وعلى األسس التي أظهرتها 
إذن، ال بد أوالً من ممارسة ضغوط أميركية، وال بد من تغيير جوهري يف املوقف . هذه القرارات

ولكن يبدو أن  لتنازالت وأظهروا مرونة إىل أبعد حد،اإلسرائيلي، فلقد قدم العرب الكثير من ا
اجلانبين اإلسرائيلي واألميركي يريان يف مثل هذه املرونة ضعفاً، فيستمران يف املطالبة بمزيد 

  .من التنازالت
  بعد التغطية السياسية األميركية لعملية االستيطان واستقدام اليهود الفاالشا إىل

لتسوية السياسية، ما هي احلركة السياسية التي تستعدون لها يف إسرائيل، والبطء يف مسار ا
  األشهر املقبلة؟

حتى ينجلي الكثير  بعض الوقت ليج األوضاع بطابع خاص وال بد منـ لقد طبعت أزمة اخل
من املواقف، وحتى توضع األمور يف نصابها ألن التسوية هي عبارة عن النسبة بين موازين 

إن ما يجري اآلن هو حركة . ن القوى فلن تكون هناك تسوية عادلةالقوى، فإن اختلت موازي
سياسية وال ننكر أن الواليات املتحدة تبذل جهوداً يبدو فيها التصميم من جانب اإلدارة األميركية 
على االستمرار يف هذه املساعي لعلها تصل إىل نتيجة، ولكن البوادر التي تظهرها هذه املساعي 

ن األميركيين مل ترتق إىل أدنى مستوى من املطالب التي يمكن أن حتقق حًال وعلى لسان املسؤولي
نه ال بد من انتظار مرحلة أخرى، أي أن تقوم التسوية والقول إ. نسبة للقضية الفلسطينيةعادالً بال

                                                 
  "رة من جري احلديث يف أثناء زيارة القدومي لسوريا يف الفتوقد أُ. 29/5/1991، )بيروت" (سفيرال

أعضاء يف اللجنة التنفيذية للمنظمة، واجتمع مع ، على رأس وفد ضم ثالثة 28/5/1991إىل  25/5/1991
 .الرئيس حافظ األسد، بعد قطيعة استمرت تسعة أعوام
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على أساس مرحلتين، فهذا األمر مرفوض، ألنه يف اللحظة التي نقبل بمستوى أو سقف معين لهذه 
لذلك ال بد من احلركة . فلن تتعدى هذه التسوية يف املرحلة املقبلة هذا املستوى املعينالتسوية، 

السياسية، ومن إقناع العامل وخاصة الدول األوروبية من أن ممارسة الضغط، بل فرض عقوبات 
إسرائيل تصادر املزيد من األراضي وتبني املزيد  على إسرائيل أمر مطلوب ومن دون ذلك ستبقى

ولكن كل ذلك يف املستقبل البعيد ال . من املستوطنات، وتستمر يف استهتارها باإلرادة الدولية
يفيد، بل سيعرض إسرائيل ألكبر اخملاطر ألنها ستزيد من التحديات للواقع العربي، وللواقع الدويل 

  .ظلم الواقع على الشعب الفلسطينيالذي ال يمكن أن يقبل بمثل هذا ال
 الفلسطينية، ما هي اخلطوات الالحقة بعد الزيارة التي  بالنسبة للعالقات السورية ـ

  تقومون بها إىل دمشق اآلن؟
نا يف عالقات الطبيعية بيننا وبين أشقائنها توطيد وتوثيق للـ ليست هذه زيارة فقط، بل إ

الت، والتواجد يف دمشق كاملعتاد، ويف تعميق هذه سوريا، وسوف نستمر يف مثل هذه االتصا
  .الصالت، ويف تنسيق املواقف السياسية بين فترة وأخرى وبوتيرة متقاربة

  .إنها عالقات أخوية ومصير مشترك وقضية واحدة ونضال يف خندق واحد
 أن تقييمكم للزيارة إيجابي؟ وهذا يعني  

علها أكثر ثباتًا وضوعية وهذا ما يجـ لقد كانت إيجابية وأيضًا واضحة وعلى أسس م
  .نها قابلة للمزيد من التعزيز واإلنتاج يف املستقبلوأكثر صالبة، وإ

[.......]  
  سبق وجرت حماوالت لكي تكون العالقة طبيعية بين سوريا ومنظمة التحرير

  !طابع ذاته؟أال يُخشى أن حتمل هذه املرة ال. الفلسطينية، لكنها كانت سرعان ما تعود إىل الفتور
أوالً لقد مرت السنوات الطويلة على الكفاح الفلسطيني وأصبح الفلسطينيون . ـ ال أعتقد ذلك

يف مواقع النضج، ومرت بهم جتارب كثيرة، كما أننا وإخوتنا السوريين رأينا كيف تسير هذه 
لعربية األمور وأدرك كل منا ضرورته لآلخر وخاصة نحن الفلسطينيين، ألن سوريا هي القوة ا

التي تقف اآلن كما كانت يف املاضي بتحد على خط املواجهة وتتمسك بالثوابت القومية كما نرى 
  [....]ونلمس، وكفاحنا املشترك أمر حتمي ال نقاش حوله 

 هل هناك ندم فلسطيني على العالقة مع الرئيس العراقي صدام حسين؟  
ربما نختلف يف تقييم األحداث . بيةإننا بحاجة إىل كل القوى العر. ـ ال، ليس هناك ندم

وليس يف ذلك عيب، ففي البلد الواحد، واحلزب الواحد واحلركة الواحدة ويف الثورة الواحدة توجد 
  .اجتهادات متعددة

[.......]  
  ماذا عن موضوع الوفد األردين ـ الفلسطيني املشترك الذي يحكى عن احتمال وجوده يف

  أي عملية للتسوية؟
فد أمر عربي نبتّ فيه عندما تتقرر األمور األساسية، واالنسحاب الشامل، ـ قضية الو

وتتوقف املستوطنات، وتتحقق سيادتنا على أرضنا، ويكون القدس الشريف جزءاً من الدولة 
  .الفلسطينية

[.......]  
  



 

 
 

  

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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