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  *)أبو مازن(حديث صحايف للسيد حممود عباس 
  يرد فيه على إقرار رئيس احلكومة اإلسرائيلية

  بحق الفلسطينيين يف املطالبة بدولة
  **.تونس

  
 علـــــى إعـــــالن رئـــــيس الـــــوزراء اإلِســـــرائيلي يتســـــحاق رابـــــين قبولـــــه حـــــق  مـــــا هـــــو تعقيـــــبكم

لة باجلولــــة الســــابعة مــــن الفلســــطينيين يف التعبيــــر عــــن طمــــوحهم إىل دولــــة؟ هــــل لهــــذا املوقــــف صــــ
 املفاوضات؟

. السـابعة مـن املفاوضـات بالتأكيد، إذ إن ما يقال على لسان رابين ذو صلة وثيقة باجلولة –
إن حـــــق الفلســـــطينيين يف تأســـــيس دولـــــتهم املســـــتقلة هـــــو أبـــــرز وأهـــــم احلقـــــائق  ل جمـــــدداًوأود القـــــو

معيـة العامـة لـألمم املتحـدة تعتـرف هناك قرارات من اجل. يف هذه املرحلة ة املكرسة عاملياًيالسياس
. ني علـى أساسـهبهذا احلق، وهنالك أكثر من مئة وسبع دول تعترف به وتتعامـل مـع الشـعب الفلسـطي

 .طالبة وإنما هو حق يف التنفيذاملعد جمرد حق يف األمر هنا إذن مل ي
ملكــان ذاتــه الفلســطينيين باملطالبــة بدولــة، ألنــه يف اإن رابــين مل يــأت بجديــد حــين أقــر بحــق   

مــع ذلــك ال جــدال يف أن أقــوال رابــين . يعلــن إنكــاره هــذا احلــق وعــدم اســتعداده لتفهمــه والتعامــل معــه
  .يمكن أن تنطوي على خطوة متواضعة على طريق طويل

  مضــى عــام علــى بــدء عمليــة الســالم، والشــعور العــام يف املنــاطق احملتلــة وربمــا يف العــامل
املسـؤول عـن "علـى رابـين فأجـاب بـأن طـرح هـذا السـؤال . خيبـة أمـل، يتجـه إىل التشـاؤم أو إىل أيضاً

كيــف تــرون ". ذلــك هــو اجلانــب الفلســطيني الــذي مل يظهــر االســتعداد الكــايف للبحــث يف حــل املشــكلة
 األمر من جانبكم؟

نعــم هنــاك شــعور بخيبــة أمــل بعــد مــرور عــام علــى لقــاء . أوافــق علــى اجلــزء األول مــن الســؤال –
. ب منطـــق الســـيد رابـــين الـــذي يحـــاول إلقـــاء املســـؤولية علـــى ظهـــر الفلســـطينيينمدريـــد، لكننـــي أســـتغر

) يتســحاق(هــو ســلفه  أن الــذي أضــاعه ضــاع عــام كامــل مــن عمــر مســيرة الســالم ورابــين يعــرف جيــداً
الواقـع علينـا وعلـى الوقت لعشر سنين ليتسنى له بعد ذلك فرض األمر  شمير صاحب سياسة إضاعة

. واشـنطن إلِضـاعة الوقـت رابـين بـأن الوفـد الفلسـطيني ذهـب إىليصـدق  ن أحداًواآلن، ال أظن أ. العامل
إن املســـؤول عــــن عـــدم إحــــراز تقـــدم نــــوعي يف املســـار الفلســــطيني يف فتـــرة حكــــم رابـــين هــــو اجلانــــب 
. اإلِسرائيلي الذي يتجاهل ورقتنا الفلسطينية وقدم ورقة مقابلة ال تتضمن احلـد األدنـى مـن حقوقنـا

ومقترحات سلفه شمير، ولكن حتى اآلن ال نسـتطيع القـول إن  ابينبين مقترحات ر اًإن هناك اختالف
 .من جانب رابين نحو نقطة لقاء جدية وراسخة يمكن أن يجري البناء عليها جوهرياً هناك تقدماً

 
  لكـــن رابـــين يعـــزو عالقـــة الفلســـطينيين بتعثـــر املفاوضـــات إىل عـــدم إدراكهـــم معنـــى الفتـــرة

 ها وإصرارهم على مناقشة مسائل تتعلق بالوضع النهائي؟االنتقالية ومهمات

                                                 
 .عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية *

 .وقد أجرى احلديث مازن الصغير. 26/10/1992، )لندن" (احلياة" **
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ســيناريو عمليــة الســالم، ونعــرف حــدود الفتــرة االنتقاليــة  هــو يقــول ذلــك، لكننــا نعــرف جيــداً –
أنه يريد منا أن نذهب معه معصـوبي األعـين، ونحـن إن مشكلة رابين هي . يف الزمان ويف املضمون

يـــذكر يف مـــا يخـــص مرجعيـــة الفتـــرة االنتقاليـــة، وال  شـــيئاً حتـــى اآلن مل يقـــدم. ال نقبـــل بـــذلك إطالقـــاً
حــدود تنفيــذ الســلطة احملــدودة عليهــا، إىل جانــب أمــور كثيــرة أُخــرى تقــدمنا باستفســارات حولهــا ومل 

إننـــا . إن الغمـــوض يف املرحلـــة االنتقاليـــة يـــراكم معضـــالت أمـــام الفتـــرة االنتقاليـــة. نتلـــق أي جـــواب
 .الطريق نعمل على إجالء الغموض وإنارة

ونحـن . إىل صيغة نهائية تالئمـه تمامـاً بجعل االنتقالية مدخالً مهتماً إن رابين يبدو غالباً  
إن االنتقاليـة هـي ممـر إجبـاري أراد العـامل لنـا أن نمـر بـه، ووافقنـا علـى ذلـك وهـا : بكل صـراحة نقـول

لة املرتبطـــــة نحـــــن نعمـــــل مـــــن أجـــــل أن يفضـــــي إىل حقنـــــا يف تقريـــــر املصـــــير وبنـــــاء دولتنـــــا املســـــتق
إننا نفاوض من أجـل هـذا، ورابـين يغـرق االنتقاليـة بغمـوض مبـالغ فيـه علـى . مع األردن كونفدرالياً

  .نحو يجعلنا نعتقد بأنه يسعى إىل تركيب األمور يف النهائية على نحو خمتلف
  

 ًبيــنكم وبــين ســوريا علــى مســألة التقــدم املتفــاوت " مشــاحنات أخويــة"أن هنــاك  تــردد أخيــرا
 هل نستطيع القول إن لقاء عمان األخير أزال سوء التفاهم بينكما؟. ملساراتيف ا

ودفعنــا باجتــاه تفعيــل . إننــا حريصــون علــى أن يكــون هنــاك تقــدم متــواز علــى كــل املســارات –
اإلِطـــارات العربيـــة املعنيـــة بهـــذا األمـــر منـــذ مـــؤتمر مدريـــد ومـــا زلنـــا نضـــع هـــذا األمـــر كمركـــز جلهـــدنا 

هــذا النــوع علينــا كعــرب أن جنلــس ونتشــاور ويف مســألة مــن . جتاهــل اآلخــريع إننــا ال نســتط. العربــي
 على التقدم يف املسار اآلخر وليس بـديالً ونستخلص أفضل السبل جلعل التقدم يف مسار ما مساعداً

بانتظــــام، ووزراءنــــا يتشــــاورون ويجــــب أن إن وفودنــــا تتشــــاور يف واشــــنطن . عليــــه عنــــه أو ضــــاغطاً
إنـه يحتمـل . االجتاه، إذ إن الوقت الذي نعيش ال يحتمل مشاحنات، ولـو أخويـة تستمر احلركة يف هذا

 .يف األوراق واألداء والقوة وتكامالً وتنسيقاً بل ويتطلب بشدة تفاهماً
 

 بقــراءة متفحصــة لتصــريحات املســؤولين اإلِســرائيليين يف مــا . عــودة إىل إســرائيل ورابــين
فــوا بعــد بــإعالن وزيــر اخلارجيــة الســيد فــاروق الشـــرع يتعلــق باملســار الســوري نالحــظ أنهــم مل يكت

ويعــرض رابــين يف مواجهــة ذلــك شــعار تطبيــع . االســتعداد لقبــول ســالم شــامل لقــاء انســحاب شــامل
 كيف ترون األمور يف هذا املسار؟. 242شامل قبل تطبيق القرار 

. غيـر منطقـي القـول أيضـا أنـهوغيـر موضـوعي، بـل يمكـن  املوقف اإلِسرائيلي يبدو لنا غريباً –
وهــذا مــا مل يحــدث نظيــره يف أي مفاوضــات يريــدون البــدء مــع ســوريا مــن اآلخــر ) اإلِســرائيليون(إنهــم 

ويحرمـون الفلسـطينيين . والغريب أن اإلِسرائيليين يريـدون كـل شـيء قبـل أي شـيء. على نزاع إقليمي
مــع ذلــك فــإن . يرهمعلــى ســبيل املثــال مــن حــق معرفــة أي معلومــة عــن اخلطــوة التاليــة املتعلقــة بمصــ

اإلِخوة السوريين كانوا أبلغونا أن موقفهم هو انسحاب شامل ليس فقط من األراضي السورية وإنمـا 
مـــن كـــل األراضـــي العربيـــة احملتلـــة لقـــاء ســـالم شـــامل لـــيس علـــى اجلـــزء الســـوري وإنمـــا علـــى املنطقـــة 

 .وهذا موقف نشجع اإلِخوة السوريين على التمسك به. بأسرها
  

 ًعــن األجــواء التــي ســادت إثــر  إجابــاتكم تبــدد االنطبــاع بــأنكم متفــائلون، وهــذا يبــدو خمتلفــا
هل ترون أن رابين تراجع عن وعوده أو أنـه يعمـل وفـق . وصول حزب العمل إىل السلطة يف إسرائيل

 اعتبارات جديدة وسياسة خمتلفة؟
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ع الســــالم، لــــذلك يخطــــئ يف عمليــــة صــــن وتــــأثيراً إن الفلســــطينيين هــــم الشــــريك األكثــــر عمقــــاً –
إن للســـالم مـــع . لـــو ذهـــب باجتـــاه فـــرض احلـــل السياســـي بقـــوة القمـــع مثلمـــا يفعـــل اآلن كثيـــراً) رابـــين(

قــادر  ابط علــى اجلانــب اإلســرائيلي أال يتجاوزهــا حتــى لــو بــدا لــه أنــه واقعيــاًووضــ الفلســطينيين أسســاً
وق الوطنيـة الثابتـة للشـعب الفلسـطيني احلقـ قرارات األمم املتحدة ومنها أساسـاً على ذلك، منها مثالً

. يف تقريـــر مصـــيرهالتـــي يفهـــم الفلســـطينيون والعـــامل معهـــم أن جوهرهـــا هـــو حـــق الشـــعب الفلســـطيني 
حـق إسـرائيل جيـد لكنـه يف السـياق نفسـه يعلـن  وهذا أمـر. منح رابين الفلسطينيين حق املطالبة بذلك

يف هـــذه الفتـــرة احلرجـــة إىل االسترشـــاد طمـــوح الفلســـطينيين، وال أدري مـــا الـــذي دعـــا رابـــين  رفـــض
كهـــذا ينبـــئ عـــن  إن اجتاهـــاً. بمســـألة األكـــراد والباســـك لينكـــر علـــى الفلســـطينيين حـــق تقريـــر املصـــير

إن . يــــؤدي إىل إطالــــة أمــــد الصــــراع ولــــيس إىل حلــــه إســــرائيلي، وحتــــى عــــن ســــلوك إســــرائيلياســــتعداد 
 يوافقــــون علــــى منطــــق رئــــيس الــــوزراء يربطــــوا أنفســــهم بأيــــة قضــــية أُخــــرى الالفلســــطينيين الــــذين مل 

 .اإلِسرائيلي، وأكثر من ذلك ال يطمئنون إليه
إن مـــن يريـــد بنـــاء الســـالم مـــع الفلســـطينيين الـــذين جتـــاوز عـــددهم خمســـة ماليـــين نســـمة ال   

 اللعبــــةإننــــا نفــــاوض بجديــــة بالغــــة، ونعــــرف أصــــول . يتحــــدث عــــن حقــــوقهم وقضــــيتهم بلغــــة كهــــذه
إن . حلقوقنـــا الوطنيـــة ن إىل تفهـــم أفضـــل لنـــا وقبـــول أكثـــر وضـــوحاًوحـــدودها وآفاقهـــا، ونـــدعو رابـــي

  .الفلسطينيين شعب متكامل وليسوا كما يقول جمموعة بشرية ال يعرف ما هي حقوقها الوطنية
والشـجاعة هنـا " تعـال إىل سـالم الشـجعان: "إنني أقول للسيد رابين ما قاله الـرئيس عرفـات  

مـا زلـت أشـعر بالتفـاؤل  علـى األقـل، إننا، أو إننـي شخصـياً. متعني القرارات احلاسمة نحو سالم حاس
عـن سـلفه شـمير ولكـن دعونـا نـدقق  تزال قائمة، وال أنكر أن رابين يختلـف كثيـراً ألن فرص السالم ال

  . يف أمر هذا االختالف لئال نضيع يف العموميات واملصطلحات اجلاهزة
فقــة علــى االعديــد مــن املواقــف مثــل املو أكثــر، وظهــرت هــذه اجلديــة يف إن رابــين يبــدو جــدياً  

استمرار املفاوضات يف جلسات مطولة، ووعـده بتسـريع اخلطـوات املؤديـة إىل االتفـاق علـى املرحلـة 
إن هــذه املؤشــرات مهمــة، لكــن املشــكلة ليســت يف . االنتقاليــة، وإعالنــه تمســك حكومتــه بأســس مدريــد

  . ولة املفاوضات قبل أن نقول على األرضاملؤشرات وإنما يف كيفية ومدى جدية جتسدها على طا
عنـا، بـل إنـه  إن رابين تقدم على شمير خطـوات عديـدة علـى طريـق السـالم لكنـه مـا زال بعيـداً  

عـن العـامل  عيـداًمدريـد وقـدموا أوراق الضـمانات، وب بعيد حتى عـن حلفائـه األميـركيين الـذين صـاغوا
  .سالذي ال يتنازل عن الشرعية الدولية كمقياس وكأسا

تفـــــــاؤيل راجـــــــع لـــــــيس إىل تصـــــــريح يصـــــــدر مـــــــن هنـــــــا أو هنـــــــاك ولكـــــــن ألن العمليـــــــة بـــــــدأت،   
والفلسطينيين صاروا للمرة األوىل شركاء قانونيين وسياسيين وعمليـين يف صـنع السـالم وتـوافرت 

  . لديهم الفرصة التاريخية لصنع مصيرهم
  

 ًه مصـر يف شـأن تعـديل صـيغة ليتوصلت إ ـ إسرائيلياً فلسطينياً تردد أخيرا أن هناك اتفاقا
هـــل حـــدث ذلـــك بالفعـــل، وكيـــف ســـنرى شـــكل . مشـــاركتكم يف جلـــان املفاوضـــات املتعـــددة األطـــراف

 مشاركة مبعوثيكم يف اللجان؟
فاعلـة لـيس فقـط  بالفعل، بذلت مصر مـن خـالل وزيـر خارجيتهـا السـيد عمـرو موسـى جهـوداً –

، أي علـى وأكثـر عمقـاً طـاق أكثـر اتسـاعاًعلى صعيد صيغة مشاركتنا يف جلان املتعددة، ولكن علـى ن
نعـــم هنـــاك تطـــور معـــين باجتـــاه صـــيغة مشـــاركتنا، ودعنـــا ال نتعجـــل . مســـتوى عمليـــة التســـوية كلهـــا

 .الوضع اجلديد ستبدأ جلان املتعددة عملها، وسنرى معاً فقريباً. األمور
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 يف  لكــــن وزيـــــر اخلارجيـــــة اإلِســـــرائيلي شـــــمعون بيـــــرس أعلـــــن أن إســـــرائيل ستشـــــارك معكـــــم

 م على شروطها؟اجتماعات اللجان بعد أن وافقت
هـي يف املقابـل وافقـت ) إسـرائيل(نستطيع رؤيـة املسـألة مـن زاويـة أُخـرى، أي أن نقـول إنهـا  –

علـــــى شـــــروط لنـــــا، مثـــــل مشـــــاركة الفلســـــطينيين مـــــن خـــــارج األرض احملتلـــــة يف كـــــل جلـــــان إطـــــارات 
 .هذا أمر بالغ األهميةوع اجلميع، املساواة م ممستقل وعلى قداملتعددة كطرف ) املفاوضات(
  

  هـــل صـــحيح أن أحـــد شـــروط قبـــول مشـــاركتكم يف كـــل اللجـــان عـــدم إثـــارة موضـــوع عـــودة
 الالجئين؟

إن . لـيس مــن حـق أي طــرف أن يفـرض علــى الفلسـطينيين مــا يمكـن أن يطرحــوا أو ال يطرحــوا –
الـذي جتـري  242ار يف القـر مشكلة الالجئـين مشـكلة قائمـة ومتعاظمـة، وهنـاك إشـارة واضـحة إليهـا

إن احلكومــة اإلِســـرائيلية وافقـــت علـــى . 194القـــرار  عمليــة الســـالم برمتهـــا علـــى أساســه وهنـــاك أيضـــاً
املشـــاركة يف مـــؤتمر الســـالم ويجـــب أال تضـــع فيتـــو علـــى أي موضـــوع بـــل عليهـــا أن تتحـــدث عـــن كـــل 

جلنــــة "إســــمها  ولــــو كــــان األمــــر كمــــا تقــــول، ملــــاذا تكــــون هنــــاك جلنــــة. املســــائل بمســــؤولية وإيجابيــــة
 .إيجاد حل عادل ملشكلة الالجئينإننا معنيون والعامل كله معنا ب. "الالجئين

  
 ًاملســتحيلين الرابــع  ه، إىل عقــدتي العقــد أو مــا يحــاول اإلســرائيليون إظهــاره باعتبــارأخيــرا

ن املســألتين أمــا اجلديــد يف هــل طــرأ جديــد علــى مــوفقكم مــن هــاتي. القــدس واالســتيطان: واخلــامس
 اإلِسرائيلي وهو االستعداد للتفاوض يف شأنهما يف الفترة النهائية؟ قفاملو

ال ســالم مــن دون القــدس وال ســالم : أود هنــا أن أحتــدث عــن هــاتين املســألتين بجملــة واحــدة –
مــــع االســــتيطان، هــــذا هــــو فهمنــــا وال يوجــــد مــــا يــــدعونا إىل تغييــــر هــــذا الفهــــم أو املســــاومة عليــــه أو 

  .التساهل يف االلتزام به
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