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  للوفد الفلسطيني مؤتمر صحايف مشترك لرئيس اللجنة التوجيهية
  ،وممثل منظمة التحرير الفلسطينية يف لندن ،إىل مفاوضات السالم 

  ويطالبان إسرائيل  يرحبان فيه بعودة االتصاالت مع بريطانيا
  عن سياسة تهجير الفلسطينيين بالتخلي نهائيا

  ]مقتطفات[ .10/3/1993لندن، 
  

    
اللجنة التوجيهية للوفد الفلسطيني إىل مفاوضات السالم العربية ـ اإلسرائيلية السيد فيصل  رئيس طلب  

تطبيق سياسة حكومته والتخلي عن ممارسات "احلسيني أمس من رئيس احلكومة اإلسرائيلية يتسحاق رابين 
، "ة ويف مفاوضات السالمحكومة الرئيس السابق يتسحاق شمير يف التعامل مع الفلسطينيين يف األرض احملتل

  .ودعاه إىل التعهد بعدم تهجير فلسطينيين من بالدهم بعد اآلن لتأمين استمرار مفاوضات السالم
وقال احلسيني يف مؤتمر صحايف عقده صباح أمس يف مقر بعثة فلسطين يف لندن بمشاركة ممثل   

تي قامت بها بريطانيا وأعادت فيها إين أرحب باخلطوة ال"منظمة التحرير الفلسطينية السيد عفيف صافية 
العالقات مع منظمة التحرير الفلسطينية إىل املستوى الوزاري ألن لها مغزى سياسياً كبيراً إزاء الدور القيادي الذي 

ونتمنى حدوث خطوات أُخرى يف هذا االجتاه بينها االعتراف . تلعبه منظمة التحرير بالنسبة إىل الشعب الفلسطيني
كما نأمل بأن تتخذ الواليات املتحدة مثل هذا املوقف الواضح بالنسبة إىل عالقتها ومفاوضاتها بنا كدولة، 

  ".معنا
مبدأ التعاون اإلقليمي سيعم العامل يف القرن املقبل وستصبح دول العامل أجزاء من "واعتبر احلسيني أن   

التعاون اإلقليمي يف الشرق األوسط "وشدد على أن ". كما يحدث يف اجملموعة األوروبية حالياً جمموعات إقليمية
ضروري جداً ألنه يؤمن دخولنا القرن الواحد والعشرين بكرامة ويحافظ على مصلحتنا ومصالح جميع شعوب 

  ".العامل
  [.......]  
إن عودة التعامل البريطاين : "ينية بقولهوعقّب السيد صافية على موضوع العالقة البريطانية ـ الفلسط  

الرسمي مع املنظمة إىل املستوى الوزاري يعني أنها تعترف بنا شعباً واحداً ويف ظل قيادة موحدة ونأمل بأن تتخذ 
ة يوسي بيلين الذي سيجتمع غداً الواليات املتحدة موقفاً مماثالً، وأود أن أذكّر نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي

بن لشمير يف لسياسي اإلسرائيلي اخملضرم آبا إيمع الوزير البريطاين دوغالس هوغ بما قاله ا) اخلميس اليوم(
  ".تغرس رأسها يف الرمل ليست مريحة وال هي أنيقة إحدى املناسبات من أن سياسة النعامة التي

تحرير ال يسري على وركز صافية على أن االنفتاح البريطاين اجلديد بالنسبة إىل العالقة مع منظمة ال  
التي رحبت بقرار احلكومة ) العمال واألحرار الديمقراطيون(احلكومة فقط بل على األحزاب البريطانية املعارضة 

  .وسيجتمع كبار مسؤوليها مع السيدين احلسيني وهايل الفاهوم ومعه اليوم وغداً 
  

                                                 
  فيصل الحسيني. 
  عفيف صافية. 
  "11/3/1993، )لندن" (الحياة. 



 

 
 

  

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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