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  حديث صحايف للرئيس ياسر عرفات
  يؤكد فيه أن العملية السلمية يف الشرق األوسط

  يتسحاق رابين ستستمر بعد اغتيال رئيس احلكومة اإلسرائيلية،
  .11/11/1995، غزة

  
  

  .كان أسبوعاً رهيباً  ■  
كان األمر . جعانلقد دفع الرجل حياته ثمناً لسالم الش. لقد خسرت شريكي. كما لو كان عاماً ال أسبوعاً □  

أصبحنا أكثر من ] اتفاق السالم[يف اللحظة التي وقّعنا . يف البداية كان شعوري نحوه كإنسان. صدمة كبيرة يل
، واحد عبر الهاتف والثاين عبر شخص تمّ  تعيينه "ان ساخنانخطّ"كان لدينا . تّصل به هاتفياًتعوّدت أن أ. أصدقاء

  .ويذهب، يف النهار ويف الليل يأتيكان هذا الشخص . ليكون قناة منفصلة
  

  رابين يف عملية السالم؟ عبرأيك، كيف سيؤثر مصر ■  
وإذا مل أكن قلقاً اآلن، فمتى أكون قلقاً؟ . فهذه اجلريمة الكبيرة ليست مزحة. إنني قلق قليالً □  

ه اجلماعات هناك تنسيق بين هذ... لديهم بعض األهمية السياسية، لكنني قلق بشأن العنف] املتعصبون[
عندما قلت للحكومة اإلسرائيلية ذلك مل . املتطرفة وبعض ـ ال كل ـ اجلماعات املتعصبة يف جهتنا] اإلسرائيلية[

عاماً أمام حمكمة أمن الدولة اخلاصة بنا بسبب  حُكم ملدة خمسة عشر] الفلسطينيين[أحد هؤالء الزعماء . يصدّقوين
  .هذا التنسيق

  
  قوة السياسية لبيرس؟هل لديك شكوك بشأن ال ■  
اآلخر هو ] اإلسرائيلي[ال تنس أن صانع السالم . عموماً، أنا متأكد من أن العملية السلمية ستستمر □  

  .سيكون لديه القدرة، وإىل جانبه مسؤولون كثيرون. بيرس
  

  إذا وصل الليكود إىل السلطة، هل يسبب ذلك مشكلة؟ ■  
] حسني[ثم الرئيس . من وقّع األخيرة؟ أنا ورابين. إنها اتفاقات دولية. ثنائية هذه ليست اتفاقات □  

كوزيريف، ] أندريهوزير اخلارجية الروسي [يستوفر، وكر] وزير اخلارجية األميركي وارن[مبارك، وامللك حسين، و
  .غونزاليس باسم االحتاد األوروبي] رئيس الوزراء اإلسباين فيليب[و
   

  .اهو مل يوقّعبنيامين نتني ■  
  .ورابين كان يمثّل اإلسرائيليين. لكنني أمثّل الفلسطينيين. مل توقّع "حماس"و □  

  
  هل أنت راضٍ عن أمنك اخلاص؟ ■  
شارون كان يحاول قتلي ] اجلنرال اإلسرائيلي أريئيل[هل تظن أنها املرة األوىل التي أواجه مشكلة؟  □  

نت الغارة اجلوية على مكان إقامتي يف تونس، ثم حتطّم طائرتي يف هل نسيت ذلك؟ ثم كا. يف أثناء حصار بيروت
  .أنا مؤمن بالله بقوة. ومع ذلك ال أحد يمكنه الهرب من قدره. أنا زعيم قوي. الصحراء

  
  وأنت من هو خليفتك؟. كان لدى رابين رجل ثانٍ ليكون خليفته ■
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أنا مل أصل إىل هنا . واخلامس لثالث والرابعأوه، ال أستطيع أن أعطيك اسمه، لكن لديّ الرجل الثاين وا □
سيعقدون اجتماعاً ] وإذا حدث شيء. [لقد انتخبني اجمللس الوطني الفلسطيني. على ظهر دبابة وبانقالب عسكري

  .طارئاً للمجلس وينتخبون شخصاً آخر
  



 

 
 

  

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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