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  يف السلطة الوطنية  حديث صحايف لوزير التعاون الدويل
  بشأن املواجهات التي وقعت يف غزة الفلسطينية،

  ومؤيدين حلركتي  بين أفراد الشرطة الفلسطينية
  "اجلهاد اإلسالمي"و" حماس"

  ]مقتطفات[ .19/11/1994غزة،  
  

  
  

حسم الصراع مع  ويتوجب على إحداهما  على األرض، سلطتين  باعتبار أن هناك  احلرب األهلية،  هل ما يحدث هو  ■
 أمس؟ عرفات بالتمرد يوم  الفلسطينية ياسر  ألقى رئيس السلطة  وبالتايل هل . خرىاألُ 

  إطالق  اشترى قنابل غاز بدل  كان . لهذه احلرب عد عدته أاألمر، لكان  فكر يف أن يفعل هذا  لو أن أبا عمار قد
ولو كان . [....] أهلية فرض سلطته حرباً  عمار أن يكون ثمن  األحالم رفض أبو  يف أسوأ نه إأقول لك  . الرصاص

. ولكنه مل يفعل بمواجهة ميليشيا،  ميليشيا، أي ميليشيا  الذين هم بمثابة  " فتح"بإنزال كوادر  يريدها حرباً ألمر  
معظم الوقت  ألنه يف " حماس"  كسر عظم مع  معركة يكن يف باله خوض  نه مل أمئة دليل على  ن أعطيك أستطيع أو 

  .[....] عن حياتهم فقط الشرطة يدافعون  أفراد كان 
 

 واحدة؟ بهذا العنف دفعة  انفجرت األوضاع  جرى بالضبط حتى  إذن ما الذي  ■

  اد الشوا رش يف مركز " حماس"و احلوار بين السلطة  قد تقرر موعد لبدء  األسبوع املاضي كان  نه خالل أواضح
عمار يتحدث  األحداث، كان أبو  وعشية . األخيرة واعتذروا يف اللحظة  املوعد احملدد،  ومل يأت الشيوخ يف  . الثقايف
ثمة . واملتفهمة يجابية ا اإلـمواقفهم وكان يمتدح . ارـالزه والدكتور حممود  اعيل هنية ـإسم دافئة عن الشيخ  بطريقة 
  . [....]ثالث  بأن يكون هناك طرف احتمال 

باألمس تسلمنا بعض  . الضفة الغربية ترب من قعندما ن إن األحداث تنفجر  مرة ثانية وهذا األهم، 
التوصل إىل احلل  الوالية الدينية لنا بعد  ن إواألردنيون قالوا  . االجتماعية والشباب والشؤون الصالحيات، السياحة،  
  االنفجارات؟ الضفة حتدث هذه  ترب من قيف كل مرة ن وامللك حسين، فلماذا  قريب بين عرفات  وهناك لقاء . النهائي 

 

  هل تتهم أحداً ما؟ ■

  كلمتها ول جلنة التحقيق تق استنتاجات قبل أن  نريد أن نتوصل إىل  هناك جلنة حتقيق، وال  . تهم أحداًأأنا ال[....] .   
..]..... [  
 

 على أرض واحدة؟ لسلطتين التعايش معاً  كيف يمكن : هو التايل لكن السؤال يبقى  ■

  ،منها  األمور علينا واستفادت  ضربات مهمة صعبت   3صابتنا أ. اجلذري املشاركة هي احلل  باملشاركة
وكان هذا  . اإلغالق وممارسة سياسة  يف عرقلة املفاوضات  وك اإلسرائيلي بالسل الضربة األوىل، تتمثل  . املعارضة

                                                 
 نبيل شعث.  

 
 "وقد أجرى الحديث حسين حجازي. 20/11/1994، )لندن" (الحياة.  
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الذي وضعنا يف مأزق  الدوليين، هذا املوقف  بموقف الداعمين  الضربة الثانية وتتمثل   .للصراع الداخلي " دافشاً"
ا ممّ القدرة على التنبؤ بها  ا وحتى عدم إعطائن  .االنتخابات وأخيراً تأخير  . ربط ذلك باإلغالق هائل خصوصاً إذا  

هل عرفنا أن نخلق  ضمن مسؤوليتنا، أي  ا الباقي فهو يقع أمّ الناحية املوضوعية،  هذا من . صدقيتنا أضعف من 
. لعملية التنمية جتنيد الفلسطينيين  هل استطعنا . نظيفة أداءنا فاعل وأدواتنا  املعارضة، أو هل أن  صيغة للحوار مع  

 . [....]عالقاتنا العربية  يف إصالح  جنحنا هل 

   ..]..... [ 

  



 

 
 

  

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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