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  *حديث صحايف لوزير العدل يف السلطة الفلسطينية
  يستبعد فيه االقتتال الداخلي بين الفلسطينيين 
  إىل عدم إتاحة الفرصة" حماس"ويدعو حركة  

  إلسرائيل للتنصل من عملية السالم
  ]مقتطفات[ **.16/4/1995غزة، 

  
  

  ُنظر إىل ما يجري؟تطة؟ كيف حلسم الصراع على السل" حماس"خرى من الصراع مع هل بدأتم خوض جولة أ 
 هو خالف، ألن العملية السلمية ربما لن تقود إىل شيء، . ال أعتقد أن ما يجري ينطبق عليه وصف الصراع

ولكن ثمة شيئاً ينبغي أن  .أو يف السلطة يريد معركة "حماس"ال أحد يف . وألننا نشعر جميعنا أننا يف قارب واحد
يعطون أسباباً للطرف اإلسرائيلي الذي هو مسؤول عن العنف وعن تأخر " اسحم"نقوله اآلن، وهو أن اإلخوة يف 

. العملية السلمية وعن الوضع املتردي الذي نمرّ به والذي أدى إىل إحباط اجلمهور الفلسطيني من عملية السالم
[....] 

ليست مسؤولة عنها ما زال االحتالل قائماً، واملستوطنات كذلك، واألمن الفلسطيني منتهك، وهذه األشياء   
يف اخلارج " حماساً"ولكن ملاذا نعطي إسرائيل الذريعة؟ املشكلة أن هناك  .أو السلطة، وإنما إسرائيل" حماس"
ويف اخلارج يدفعون األمور نحو التصعيد، ونحن ال نريد أن نكون صوماالً جديداً وال أن . يف الداخل" حماساً"و

يجب أن تكون هناك سيادة للقانون، وعلى األقلية أن . قررناه أخيراً هذا هو ما. تكون هناك ازدواجية للسلطة
ال " حماس"آخر وتتخلص يف أن القضية سياسية قبل أي شيء . لذلك فالقضية ليست جمع السالح. حتترم األغلبية

" سحما"لكن . تغل جهودها، وخصوصاً يف الضفة الغربيةسربما هناك من ي. يمكنها أن تكون بديالً عن السلطة
ا أن جنعل الشعب أمّ. سنوات لوقفنا معها 5ليس لها برنامج، ولو كانت تملك برناجماً لتحرير رفح خالل 

يف عمليات ستكون نهايتها اجلوع، والتدمير النهائي للبنية " حماس"الفلسطيني بين مطرقة إسرائيل وسندان 
أو من مزج الدين ) "حماس"(وليسوا هم  ...][.. االقتصادية الفلسطينية، فهذا ما هو غير مقبول، وكفى مزايدات

هذا الصراع . الصهيونية قبلهم زاوجت بين الدين اليهودي والسياسة ولكن الفكرتين كلتيهما فاشلتان. بالسياسة
وألننا نشعر كسلطة ومعارضة بأن . ا غير بعيدةـاربة، وأهدافنـا جميعاً متقـقودنا إىل حرب أهلية ألن جذورنيلن 

  [....]. عدوتنا حتى هذه اللحظةإسرائيل هي 
  
  أال ترى أن ضبط الوضع مدخله االتفاق السياسي، وأن ما يجري من وجهة نظر البعض هو حماولة للقمع أكثر

 منه إيجاد قواسم مشتركة أو الوصول إىل نوع من التوافق السياسي الوطني لالتفاق على خيارات؟
 ة رفضاً كامالًيترفض العملية السياس" حماس"االتفاق السياسي يجب أن يكون حول العمل السياسي، و .

 وإذا مل تكن هناك معارضة ،"اإلسالمياجلهاد "أو " حماس"؟ أنا ال أشكك بوطنية "حماس"فكيف نخلق توافقاً مع 
عودة السلطة، حتاور الرئيس عرفات شهور من  10بعد . ولكن ماذا يمكننا أن نفعل. فينبغي أن نخلق معارضة

يطلبون أن نلغي اتفاق أوسلو، وهذا مستحيل، وليس هناك قمع . معهم، وحتاورنا معهم كثيراً ومل نصل إىل نتيجة
. استمرت بحمل السالح حتى بعد عودة السلطة وقامت بعمليات أخلت بأمن السلطة" حماس"أنت تعلم أن . ألحد

، وهم ال يتحملون املشكالت التي نتحملها، عندهم تموينهم وليسوا مسؤولين عن وهناك حالة فقر شديدة يف غزة
وهناك . ال عن املواصالت، وال عن صحة الشعب الفلسطينيو ال عن الكهرباء، وال عن الشوارع، الشعب الفلسطيني،

تبدأ الشركات أيضاً قضية السالح الذي أخشى أن يكون قاطع طريق، ومن املسؤول عن كل هذه األشياء حينما 
                                                 

 .فريح أبو مدين *
 .وقدأجرى الحديث حسين حجازي. 17/4/1995، )لندن" (الحياة" **
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 والبنوك إغالق أبوابها يف غزة، ماذا يعني هذا؟ األمن واالقتصاد ال يمكن فصلهما، فالقضية سياسية واقتصادية
.[....]  

  [.......]  
  
 وهناك خوف آخر، . هناك إحساس لدى الفلسطينيين مثقل بالشعور باخلوف من الوصول إىل االقتتال الداخلي

 ...للغرق معاً" حماس"لي هو دفع عرفات ومن أن يكون املوقف اإلسرائي
  هذا صحيح، أي صراع داخلي هو لفائدة إسرائيل، ألنه يريحهم منا ومن عملية نحن مقتنعون أنهم ال

واحد، ومعاناة واحدة، وأنا لست خائفاً من احلرب الداخلية  ولكن الشعب الفلسطيني هو من نسيج. يريدونها
 .الصوملة، هي اصطالحات بعيدة عنا نة أوغوأعتقد أن اللبننة، أو األف

  
  وباجتاه واحد؟" حماكم ليلية"الناس تنتقد أيضاً ما يعتبرونه  
 يف الواقع ليس . لو كان هناك انتهاك حلقوق اإلنسان لوجدت على األقل حماكم لعدة مئات من األشخاص

صلي عليهم، فعندئذ يكون ولكن حين يقوم شخص ما بتجنيد أطفال ويحفر لهم قبوراً، وي. هناك عداوة ضد أحد
أي دين يقبل ذلك، وأي سياسة، وأي عدل؟ ليس معنى ذلك أن شكل احملاكم التي تعقد يبعث على : التساؤل

لقد كان هناك جتاوزات، . السرور، وربما عنصر االستعجال مقلق لبعض الناس، ولكن نحن نريد أن نثبت جديتنا
  .نضع احلدود لذلكونحن نريد أن . وخروقات ضد القضاء يف السابق

  [.......]  
  
  
  

  
 

  



 

 
 

  

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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