
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  192، ص )1995 ءاتش( 21، العدد 6المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  حديث صحايف لوزير التعاون الدويل يف 
  بشأن تعثر  السلطة الوطنية الفلسطينية

  املفاوضات لتطبيق اتفاق أوسلو
  ]مقتطفات[ .غزة

  
  

[.......]  
يف الشرق األوسط، كلها تمثل سابقة يف  ةمن االجتماعات غير املألوف" فورة"شهدنا خالل األيام األخيرة  ■

كن املفاوضات تبدو يف القاهرة واجتماعات طابا الوزارية، وأيضاً اجتماع واشنطن، ل مستواها مثل القمة الرباعية
يمهد لالنفراج، أم أمام أزمة  األزمةكثر من أي وقت يف أزمة فهل نحن أمام نوع من تصعيد يف كأنها غارقة أ

  حقيقية؟
 واجلمود  األزمةت من حيّز املفاوضا إلخراجحقيقية، وكل احملاوالت اجلارية هي  أزمة أمام أنناعتقد أ

. يف الصعوبات والقيود التي تنطوي عليها أصالً طبيعة االتفاق املرحلي األزمةوتكمن . دفعاً من احلركة وإعطائها
أن يتم احلصول على احلق الفلسطيني خطوة خطوة، ولكن من : فلسفة االتفاق االنتقايل تقوم على املعادلة اآلتية

مقابل  األرضخطوة خطوة، أي أن خطوة من  األمنعلى مطالبه يف  اإلسرائيليل خالل هذا التدرج نفسه يحص
ا على تخطي القضايا الصعبة، مكان يفترض أن تؤدي إىل خلق ثقة متبادلة بين الطرفين تساعده. األمنخطوة من 

. املستوطناتاملواضيع، وهي القدس والالجئون و أصعب إليهتصل إىل احلل النهائي الذي أرجئ  أنبالتدرج إىل 
نخلق ثقة متبادلة يف املرحلة االنتقالية وصلنا إىل وضع معاكس تماماً أي إىل  أنولكن ما حدث هو أننا بدل 

متأخر يف جدولة تنفيذ ما هو مطلوب منه، وأنه يربط كل  اإلسرائيلياجلانب  أننحن نشعر . املتبادلةضعف الثقة 
. على العمليات التي حتدث  ما يمكن وصفه باملبالغة يف الردويتصرف بطريقة العقاب اجلماعي، يف باألمنشيء 

نشر  وإعادةوبالتايل، ال نشعر بأننا حصلنا على الشيء الضروري لنا يف املرحلة االنتقالية، أي وقف االستيطان 
أنهم خدعوا،  كما لو اإلسرائيليونويف املقابل يشعر . عن معتقلينا اإلفراج أويف الضفة الغربية  اإلسرائيليةالقوات 

إىل اتفاق السالم عن عدد القتلى  التوصلبل العكس، زاد عدد القتلى يف صفوفهم بعد . األمنبعدم حصولهم على 
 أنمن غزة وحتتفل بها هناك من دون تعلن عن هذه العمليات  اإلسالميةاملعارضة  أن، خصوصاً هإبرامقبل 

افترضوا أنه كان علينا  اإلسرائيليونإذاً هناك مشكلة، . ليوناإلسرائييتوقعه  تتعرض لها السلطة باحلزم الذي كان
 .اإلسرائيليين، أي ممارسة الردع نيابة عن اإلسالميينرادعة بحق  إجراءاتن نتخذ أنتصرف بطريقة خمتلفة و أن
على  أنحلل هذه املشكلة، أي  األفضلهو  األمنيالسياسي وليس الرد  األسلوب أننحن فكنا وما زلنا نتصور  اأمّ

 إيصاليقدموا لنا مزيداً من الدعم السياسي واالقتصادي الذي يشعر جماهيرنا بفائدة السالم، ثم  أن اإلسرائيليين
تخرق  أنوكل القوى التي تريد  اإلسالميةاجلمهور الفلسطيني نفسه إىل وضع يقوم فيه بالضغط على املعارضة 

ولكن يف الواقع، كالنا، . التي تهدد إسرائيل تالعملياالذي يشكل مناخاً ضاغطاً يسمح بوقف  األمرعملية السالم، 
  .نحن الطرفين، فشل

  
ن ثمة شيئاً ما خطأ يف قبول هذه الصيغة املرحلية للحل، أو أنه كان ينبغي أوهل تعتقد يف مثل هذه االوقات  ■

  خرى؟التفكير يف صيغة أُ
 وسلو الذي جاء باحلل عن اتفاق أ اإلعالنشنطن نسعى إىل احلل النهائي، حين تم كنا طيلة املفاوضات يف وا

ستطيع توجيه اللوم ألولئك أومع ذلك، ال . يف نهايته به إالّ أعرفمل أكن مسؤوالً عن اتفاق أوسلو، ومل  انأو. املرحلي
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كان مستحيالً التوصل إىل بداية  أنه من دون القبول باحلل املرحلي ففي النهاية يبدو. وضوا يف أوسلوالذين تفا
بطرف اخليط ومل  واإلمساكيف واشنطن على مدى سنتين، فشلنا يف الوصول إىل هذه البداية  ناتبروبتج. اخليط

ومن ثم فإن اخليار مل يكن أن نقبل بحل نهائي أو حل انتقايل، بل كانت املسألة . نحصل يف واشنطن على أي شيء
واحلصار ويف املنفى ا أن نبقى يف النزوح الفلسطينية وإمّ األرضوضع قدمنا على  ا أن نوافق علىاملطروحة إمّ

  .إىل أن تتاح فرصة أفضل يف املستقبل واخترنا احلل األول
  

  أتشعر إذن أن احلركة اإلسالمية املعارضة ربما مل تعطكم الفرصة أو املهلة لتمضوا يف حتقيق نهجكم العملي؟ ■
 فاملعارضة مل تلتزم وقف  .مل تعطنا فرصة، والطرف اآلخر أيضاً مل يعطنا الفرصة إن معارضتنا. من دون شك

 مأما األدنىلنا حتى فرصة االحتجاج  تتحالعمليات العسكرية ضد إسرائيل التي دخلنا معها يف عملية سالم، ومل 
 إعالنتصر على  أنهاا ال تخرج من عندنا، طامل ألنهاال نستطيع السيطرة على عمليات املعارضة  بأنناإسرائيل 

، أراضيهاعمليات عبر ال تسمح يف فترة السالم بانطالق  ةأي دولة عربية بما يف ذلك سوري إن.  عملياتها يف غزة
ن حرصنا الشديد على الوحدة الوطنية وخوفنا إاملطلب بإعطائنا فرصة كان غير عادل، و إنلذلك من الصعب القول 

الذي جعلنا نبالغ يف احلرص على عدم خدش هذه الوحدة  أخيلهما عقب  ةأهليحدوث حرب  إمكانمن  ياحلقيق
  .الذين يخرقون عملية السالم ألولئك، وحال دون تصدينا األشكاليف أي شكل من 

  
  تتوقعون؟ اماذ. قلتم إنكم تذهبون إىل واشنطن رغم تشاؤمكم لئال تخلوا امليدان ■
  يف الضفة الغربية ما يمهد ) القوات اإلسرائيلية(ية، أي بإعادة انتشار لية السلممعهداً واضحاً باستمرار العتنريد

هذه هي . ونريد وقفاً حقيقياً لالستيطان، وإنهاء اإلغالق، واإلفراج عن املعتقلين) الفلسطينية(لالنتخابات 
مطالبنا وربما كانت هناك صعوبة يف التوفيق بين . مطالبنا، ونحن نعترف بأن رابين يواجه صعوبات حقيقية

  .فإننا ذاهبون إىل وضع أسوأ من الوضع احلايل ومطالبهم لكنني أعتقد بضرورة إيجاد خمرج، وإالّ 
  
  
  
  



 

 
 

  

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
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