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 ستشارية للوفد الفلسطينياللجنة اال رئيسلخاص  صحايف حديث

 الرابعة اجلولة أنات السالم، فيصل احلسيني، يؤكد فيه مفاوض اىل 

 على تركيزاً  ستشهد اإلسرائيلية – العربية الثنائية املفاوضات من

    1]مقتطفات[ االستيطاين النشاط وقف أهمية
 

]25/2/1992[  
    
  األخير مع وزير اخلارجية األميركية جيمس بيكر تأكيدات هل تلقيت أثناء اجتماعك

 حول دور أميركي أنشط؟

تتصاعد األوضاع بشكل استفزازي وعدواين وغريب جداً يف املرحلة األخيرة، ومنها  
أعمال القصف يف لبنان وعمليات القتل يف الداخل واملزيد من االستيطان ومصادرة 

لقد . عضاء من الفريق الفلسطيني املفاوضاألراضي، وإضافة اىل كل ذلك اعتقال أ
السيد بيكر لطرح كل هذه  عدعتنا كل هذه األشياء اىل التوجه اىل واشنطن للحديث م

ة نفسها، واستطيع القول ان هذه الزيارة ادة تقييم للعملية السلمياملوضوعات وإع
لي، وهي هي أتت بعد هذا التصعيد اإلسرائيمهمة جداً يف هذا الوقت بالذات ف كانت

ونغرس بل انتهاء معركة الضمانات يف الكتأتي قبل االنتخابات األميركية وق
واعتقد أن ما جرى من طرح لوجهة النظر الفلسطينية كان مفيداً على . األميركي

 . أصعدة خمتلفة

  هل ملستم من اجلانب األميركي ومن الوزير بيكر شخصياً رغبة حقيقية يف ان تكون
اوضات الثنائية خمتلفة عن سابقاتها، بمعنى ان يكون الدور هذه اجلولة من املف

األميركي أنشط، وهل حصلتم من اجلانب األميركي على تأكيدات بأن واشنطن ستصر 
على ان تقدم إسرائيل تصورها للوضع يف األراضي احملتلة يف خالل املرحلة 

 االنتقالية؟

يف الواقع كان السيد بيكر قد وجه لنا رسالة حتدث فيها بالذات عن هذا األمر، ومن  
خالل هذه الرسالة أبدى ارتياحه لقيام الفلسطينيين بتقديم تصورهم حول املرحلة 

أن يقوموا بالشيء نفسه، إال أنه يف   ىاالنتقالية، وقال لنا أنه حث اإلسرائيليين عل
ه يف هذا االجتماع، وهو البند الذي يتحدث عن ان تلك الرسالة بند آخر طرحنا

الواليات املتحدة لن تقوم فقط بدور الوسيط األمين كما يسمونه، ولكن أيضاً كقوة 
وترافق مع هذا قرار بيكر بأن تبدأ االجتماعات وهو موجود يف واشنطن وليس . دافعة
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اعلة وليسا جمرد يف خالل غيابه عنها، مما يوحي بأن هذه القوة الدافعة ستكون ف
  .حبر على ورق

  األطراف العربية عن ضرورة حتقيق تقدم ملموس يف هذه اجلولة، من تتحدث معظم
 وجهة النظر الفلسطينية ما الذي تريدون أن يتحقق يف هذه اجلولة؟

يبات توقف االستيطان، وقف النشاط االستيطاين، الدخول يف جوهر األمور، بحث تر 
 .ح وعمليواض الفترة االنتقالية بشكل

  بيكر يف الكونغرس فيما يتعلق  على موقف وتصريحات الوزيرهل لكم أي تعليق
 انات القروض؟بضم

ونحن ننتظر .. اعتقد ان موقف بيكر أمام الكونغرس مطابق ملا أخبرنا به يف السابق 
أن يكون هذا التوجه األميركي هو توجه متصاعد نحو مواجهة احلقيقة وإيقاف 

 دها، فاألمر ال يتوقف يف الواقع عند الضمانات، ويجب أن يمتد اىلاسرائيل عند ح
 .، إذا استمرت إسرائيل يف تعنتها)السنوية(املساعدات األميركية 
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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