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  ياسر عرفاترئيس لصحايف لحديث 

  بشأن عملية السالم يف الشرق األوسط
  ]مقتطفات[ .5/6/1991، )نيجيريا(أبوجا 

  
  

[.......]  
  ،على صعيد املبادرة األميركية للتسوية يف املنطقة، يبدو أن إسرائيل وأميركا يف اجتاه

  ومنظمة التحرير يف اجتاه معاكس؟
جابيون ن يف اجتاه آخر، فنحن حتى اآلن إيهم يف اجتاه ونحنحن ال نستطيع القول إن ـ ال،

املاضي أمام ) مارس(آذار  6وال تنس أنه عندما أعلن الرئيس بوش مبادرته يف . مع كل ما طرح
الكونغرس والتي تستند إىل خمس نقاط هي األرض يف مقابل السالم، وقرارا جملس األمن الرقم 

ق السياسية املشروعة للشعب الفلسطيني واألمن ، واالنسحاب، واحلقو338والرقم  242
اإلسرائيلي، نحن رحبنا بهذه املبادرة على رغم اعتقادنا بأنها ال تخلو من نواقص وتعاملنا معها 

س وليس من قبيل الصدف أن الوفد الفلسطيني اجتمع مع وزير اخلارجية األميركي جيم. إيجابياً 
ع وزير اخلارجية السوفياتي ألكسندر بسميرتنيخ يف اجتمعت م بيكر أربع مرات يف القدس، وأنا

جنيف يف اليوم الذي كان فيه وفدنا يلتقي مع بيكر ويف الوقت نفسه سافر وفد فلسطيني آخر إىل 
  .إضافة إىل تعاوننا مع السوق األوروبية املشتركة يف هذا الشأن هذا، .موسكو

  هل هناك تعاون عربي ـ فلسطيني يف شأن املؤتمر الدويل، وإىل أين وصلت املبادرة
  الفلسطينية يف شأن احلوار اخلماسي العربي؟

ن دول الطوق العربي من خالل املبادرة التي حتركنا فيها يف طور ـ أستطيع القول اآلن إ
ن دول لك أستطيع القول إكذ. انفتاح وحوار فلسطيني مع كل من مصر وسوريا ولبنان واألردن

رحلة تبادل وجهات النظر، وقد دعونا إىل اجتماع على أي مستوى لهذه الدول وهناك م الطوق يف
موافقة على مبدأ االجتماع ولكن يبقى التوقيت فقط يعني إذا بدأت العملية، أو إذا تبين أن ثمة 

يكون هناك موقف عربي متناسق، بشائر لبدء العملية فال بد أن جتتمع الدول العربية وال بد أن 
  .على األقل يف حده األدنى

[.......]  
  

                                                 
  "6/6/1991، )لندن" (احلياة . 



 

 
 

  

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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