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  وثائق فلسطينية
  

  حديث صحايف للرئيس ياسر عرفات بشأن اخلالف 
  " حماس"مع اإلسرائيليين، وموقفه من عمليات 

  ، وقضايا أُخرى"اجلهاد اإلسالمي"و
  ]مقتطفات[ .20/2/1995باريس، 

  
  

[.......]  
  نقاط اخلالف مع رابين وبيرس؟ما هي  ■
أمّا نقطة اخلالف، فقد كان من املفروض حسب ما تم االتفاق عليه يف . األجندة هي وضع عملية السالم بمجملها □

كل من واشنطن والقاهرة أن يحدث االنسحاب اإلسرائيلي من األماكن السكانية يف باقي الضفة الغربية وجترى 
اآلن، بدأت القيادة . 1994يات كلها يف موعد ال يتجاوز الشهر السابع من عام االنتخابات ويتم تسليم الصالح

اإلسرائيلية تماطل يف التنفيذ تارة حتت حجة أن املواعيد غير مقدسة كما صرح بذلك عدد كبير من الوزراء 
مع الضرائب وعندما دعونا راعيي املؤتمر إىل التدخل حتججا بأن السلطة الوطنية مل تستطع ج. اإلسرائيليين

الكافية لتغطية نفقات الصالحيات عند االنسحاب اإلسرائيلي، ممّا دعانا إىل عقد اجتماع سريع للمتبرعين يف 
وبالرغم . من العام املاضي وتم التعهد بتغطية األشهر الستة التي تلت ذلك) أكتوبر(بروكسِل يف شهر تشرين األول 

التعليم والصحة : ما كان متفقاً عليه قبل االجتماع وهي خمس صالحياتمن هذا، مل تقم إسرائيل بالتنفيذ إالّ يف 
من املؤسف أن هذه احلجة اإلسرائيلية . والسياحة والشؤون االجتماعية والضرائب، ومن ضمنها الثقافة واإلعالم

عار األمن، تطورت بعد األحداث العنيفة التي تمت يف كل من بيت ليد وتل أبيب، حيث رفع اإلسرائيليون جميعاً ش
جريحاً مضينا يف  250شهيداً وأكثر من  52واألمن أوالً، متناسين أننا بعد مذبحة اخلليل التي راح ضحيتها 

التحجج باألمن من جهة واحدة، هو من ضمن سلسلة األعذار التي تطرحها . املباحثات ووقعنا اتفاق القاهرة
ونحن اتخذنا .. ة األمن بالنسبة إىل اإلسرائيليين وأقدرهاالقيادة اإلسرائيلية، وألكون منصفاً، أنا أعرف حساسي

إجراءات كبيرة إليقاف مثل هذه العمليات انطالقاً من إيماننا بأن هنالك اتفاقاً بين القيادة الفلسطينية ممثلة 
  .وعلى اجلميع أن يحترم ذلك. بمنظمة التحرير الفلسطينية وبين احلكومة اإلسرائيلية

  
واجلهاد يف األراضي التي ال تزال حتت االحتالل، " حماس"املنطق نفسه، هل ترى عمليات  انطالقاً من هذا ■

  جهاداً مشروعاً؟
إن منظمة التحرير هي الناطق الشرعي [....]. أنا أقول يجب أن نحترم جميعاً ما يتم االتفاق عليه حرباً أو سلماً  □

عندما كانت منظمة التحرير تقاتل أين كانوا؟ أين : ومن حقي أن أسأل. والوحيد للشعب الفلسطيني يف كل مكان

                                                 
 "وقد أجرى الحديث جهاد الخازن. 21/2/1995، )لندن" (الحياة. 
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أنه يف الوقت الذي كنا نحن ) نائب وزير اخلارجية اإلسرائيلي(كانوا؟ ملاذا مل يتحركوا؟ لقد اعترف يوسي بيلين 
 ومع. هذا ما صرح به بيلين واعترف بأنه أحد أخطاء إسرائيل. فيه نقاتل كان هناك اتفاق بينهم وبين اإلسرائيليين

ذلك، أنا أقول إن علينا جميعاً أن نقف وقفة فلسطينية واحدة، نُصالح معاً ونقاتل معاً ونسير معاً ونبني الدولة 
اخلروج على هذا هو ضرب للحلم الفلسطيني وللوليد الفلسطيني، فللمرة األوىل منذ بداية هذا . الفلسطينية معاً

  .طينية وشعباً فلسطينياًالقرن، هنالك سلطة وطنية فلسطينية حتكم أرضاً فلس
  

  هل فكرت أن تضمهم إىل السلطة الوطنية الحتوائهم؟ ■
  .معروض عليهم ومن يُرد أن يتفضل فمرحباً به) هذا(نعم ولغاية اآلن  □

  
  يف السلطة الوطنية؟ ■
ىل مدريد يف اجمللس املركزي األخير طرح عليهم هذا الكالم، ويف اجمللس الوطني األخير الذي ذهبنا بمقتضاه إ □

ويف النهاية أنا ذهبت إىل . طرح على اجلميع، لكن بعضهم كان مع مدريد وبعضهم كان ضد الذهاب إىل مدريد
  .مدريد بقرار من اجمللس الوطني الفلسطيني

  
  واجلهاد تعرض عليهم فيه ذلك؟" حماس"هل هناك اتصال اآلن مع  ■
  .نعم، مل نقطع احلوار مع أحد منهم □

  
  ماذا كان الرد؟ ■
أمّا . بين نعم من بعض قياداتهم، وبين التحريم من بعض القيادات األُخرى، وحتى اآلن مل يتفقوا على شيء □

بالنسبة إىل اجلهاد، فبعضهم موجود معنا يف داخل السلطة وهم كتائب األقصى بقيادة أميرهم فايز األسود، 
بعض األشخاص منهم . القته األساسية مع إيران معروفةالشقاقي الذي ع) فتحي(وبعضهم اآلخر يعارض مثل 

يبدو أنهم ال يعرفون تشكيلة اجمللس الوطني، ومن . يطالب بأربعين يف املئة من اجمللس الوطني الفلسطيني
ثلث اجمللس مشكل من : ال يعرف ما هي تركيبة اجمللس الوطني الفلسطيني" حماس"املؤسف أن تنظيماً مثل 

ينية كلها والربع للمنظمات الشعبية املنتخبة رسمياً من احتادات العمال واملرأة واحملامين التنظيمات الفلسط
والربع كما هو معروف، من جالياتنا املوجودة يف أميركا . واملهندسين واألطباء والزراعيين والفنانين وغيرهم

هذه هي تركيبة اجمللس . يات الفلسطينيةوالربع من الشخص. الالتينية وأميركا الشمالية والدول األوروبية والعربية
  .الوطني الفلسطيني

  
أبو عمار، يف حديثك مع رابين وبيرس هل أفهمتهما بصريح العبارة أنك كرئيس السلطة الفلسطينية لست شرطياً  ■

  ، ألنهم يف كل مرة يحملونك املسؤولية؟"حماس"لهم ضد 
افة، يحملونني املسؤولية من موقع املسؤول الذي وقّع فليكن، إنهم يحملونني املسؤولية، وأقولها يف الصح □

  .معهم اتفاقاً واملسؤول عن كل الشعب الفلسطيني
  [.......]  
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  هل تستطيع تلبية طلب اإلسرائيليين واألميركيين وقف اإلرهاب؟ ■
وهذا ما أقول . إمكاناتيولكن عليّ، وأنا أقول هذا الكالم، أن أحترم االتفاق بقدر ) ذلك(ال، أنا ال أستطيع أن أوقف  □

. به، وال أخشى فيه لومة الئم، فالنبي، صلى الله عليه وسلم، وقّع صلح احلديبية، أرجع مسلمين ألن االتفاق اتفاق
، مل أسمح لتنظيم لبناين أو فلسطيني أن يطلق طلقة على 1981وأنت تعرف أنني عندما كنت يف لبنان بعد اتفاق 

؟ ضبطتهم 1981األمم املتحدة بعد ) قوات(لت به هو وتنظيمه عندما أطلقوا النار على أبو العباس، ماذا فع. احلدود
  .كلهم

[.......]  
  

بعد تعثر املفاوضات بسبب اإلرهاب، هل هناك مصلحة يف الدخول فوراً يف مفاوضات املرحلة النهائية، وهل  ■
  ترحب إسرائيل بالفكرة؟

ن أنا أخشى أنها حماولة لفتح منفذ جديد ال نعرف نهايته وإىل أين طبعاً، طرحوها علينا، وأنا لست ضدها، ولك □
اآلن ما هو مطلوب هو تنفيذ سريع لالنسحاب وإجراء االنتخابات وتسليم الصالحيات، خصوصاً أن ما . سيؤدي

 تبقى من املرحلة االنتقالية يصبح عرضة للتآكل، وندخل يف متاهة، ويصبح اجلزء الذي حتقق من االنتقايل هو
وعرض . فسيقولون أنهم سيجمدون الكل، بمعنى النهائي والوسط) اإلسرائيليين(وعندها إذا اختلفنا معهم . النهائي

: عليّ رابين أن أجري انتخابات وأن ينسحب اجليش اإلسرائيلي إىل ثكناته خالل أيام االنتخابات، ولكني قلت له
تعالوا احتلوين مرة أُخرى ألعطي شرعية ) اإلسرائيليين(لـ من هذا الذي سيقبل، إذا جنح يف االنتخابات، أن يقول 

  الحتاللكم؟ معقولة؟
[.......]  

  
ما هو وضع القدس يف املفاوضات على املرحلة النهائية، كان يفترض أن اخلالف عربي ـ إسرائيلي على القدس  ■

  ...إنما أصبح خالفاً عربياً ـ عربياً
القدس الشريف هي عبارة . ال، بالنسبة إىل القدس، لقد حسم مؤتمر القمة اإلسالمي هذا املوضوع جملة وتفصيالً □

الذي على أساسه عقد مؤتمر مدريد، وعلى أساسه عقد اتفاق  242ينطبق عليها القرار  67عن أراض احتلت عام 
. صمة دولة فلسطين شاء من شاء، وأبى من أبىوالقدس عا. أوسلو وما وقّعنا عليه يف كل من واشنطن والقاهرة

وقد حسمت القمة اإلسالمية هذا املوضوع بوضوح كامل ثم جاء اجتماع جلنة القدس بعد ذلك ليؤكد األردن يف 
الكباريتي التزامه بهذا املوقف الذي حسم يف مؤتمر القمة ) عبد الكريم(جلنة القدس على لسان وزير خارجيته 

أن : هنالك مواضيع مؤجلة للمرحلة النهائية وهي بالضبط، أنا سأقولها باإلنكليزية. البيضاء اإلسالمية يف الدار
يبدأ يف أقرب وقت ممكن وبما ال يتجاوز مطلع السنة الثالثة، يعني يمكن أن أبدأ بها اليوم أو غداً، التفاوض على 

املفروض أن موضوع النازحين سيبحث  هذه املسائل وهي القدس واملستوطنات واحلدود والالجئون القدامى، ألن
: وبالنسبة إىل الوالية األردنية على املقدسات اإلسالمية فهذه مسألة حسمت يف مؤتمرين. يف املرحلة االنتقالية

  .مؤتمر القمة اإلسالمية يف الدار البيضاء واجتماع جلنة القدس األخير يف إيفران
تفاق، على احلفاظ على جميع املؤسسات الفلسطينية وهناك اتفاق بيننا وبين اإلسرائيليين، ضمن اال

العربية يف القدس واألماكن املقدسة املسيحية واإلسالمية وقد أصررت على وضع املسيحية قبل اإلسالمية وفاء 
  .للعهدة العمرية

[.......]  



 

 
 

  

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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