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   ،يف الضفة الغربية "فتح"الفلسطيني حديث صحايف ألمين سر حركة التحرير الوطني 
  ]مقتطفات[ .الستمرار االنتفاضةتوفر املقومات  البرغوثي، يؤكد فيهمروان 

  
  

  [.......]  
هل تعتقد أن هذه االنتفاضة لن تكون جمرد هبّة لفترة من الزمن؟ وهل تؤمن بأنها سوف تستمر لزمن  ■  
  ل وأنها تملك مؤهالت االستمرار لسنوات إذا استلزم األمر، كما يف االنتفاضة السابقة؟طوي

. الفلسطينية هو انتفاضة متواصلة وليس جمرد هبّة ملواجهة حدث معين ما يجري اآلن فوق األرض □  
  .[....]وهذه االنتفاضة تملك مقومات االستمرار واالتساع والتصاعد، وهي ليست موقتة 

  
هل يمكن القول إن هدف هذه االنتفاضة هو حسم الصراع يف الشارع وليس على طاولة  إذاً  ■  

املفاوضات، أم أن الهدف استثمار هذه االنتفاضة إلعادة املفاوضات إىل مسار معقول بعدما أخرجها براك 
  عنه؟
سس والشروط واأل أوالً، بعد هذه االنتفاضة مل تعد مقبولة العودة إىل طاولة املفاوضات على القواعد □  

وأي اشتراط بوقف االنتفاضة ملواصلة املفاوضات لن [....] ن التجربة أثبتت أنها مل جتد نفعاً السابقة، حيث إ
  .ونقاومه ل به وسنرفضهبنق

وهنا أود أن أؤكد أن قاعدة املفاوضات العتيدة تنبغي أن تكون إنهاء االحتالل كلياً ورحيل املستوطنين   
  .شرعية الدولية وليس البحث فيهاوتطبيق قرارات ال

كما يجب كسر االحتكار األميركي لعملية السالم وإدخال االحتاد األوروبي واألمم املتحدة وروسيا   
  .كشركاء حقيقيين يف العملية السلمية ألن الرعاية األميركية هي رعاية إسرائيلية يف املضمون

  
  وعن نتائجها؟ هل أنتم راضون عنها. أخيراً، عقد العرب قمتهم ■  
قرارات القمة جاءت دون املستوى املطلوب ومل تكن بمستوى التحديات ومستوى العدوان [....]  □  

والعيب ليس . اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإن كانت بعض القرارات ال تخلو من إيجابيات نرحب بها
  .يف ما ورد من قرارات، بل يف ما مل يرد

  
  نا بعض املساوىء واإليجابيات من وجهة نظركم؟هل لكم أن توردوا ل ■  
تشكيل صندوقين لدعم االنتفاضة برأس مال قدره مليار دوالر أمر إيجابي يعني دعم االنتفاضة  □  

لتتواصل، وإغالق مكاتب وممثليات إلسرائيل يف عدد من العواصم العربية أمر إيجابي أيضاً، أمّا ما غاب عن 
كذلك . امل للعالقات بين الدول العربية وإسرائيل دبلوماسياً وسياسيًا واقتصادياًقرارات القمة فهو القطع الك

  .غاب أي قرار يشكل ضغطاً أو تهديداً للواليات املتحدة
  .[....]ونحن يف كل األحوال نستند بدرجة كبيرة إىل حركة الشعوب العربية   
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  لعربي بعد حين وبفعل عوامل عدة؟لكن أليس لديكم خشية من تراجع الشارع ا ■  
األمر يتوقف إىل حد كبير على مدى اجلهد الذي ستبذله األحزاب والقوى السياسية العربية املؤثرة على  □  

لألحزاب والقوى العربية التي يهمها قوالً وفعالً " قمة شعبية"ويف هذا السياق، أدعو إىل . امتداد الوطن العربي
صى والقدس واالنتفاضة الفلسطينية، لكي تضع هذه األحزاب خطة تضمن تواصل وممارسة أمر املسجد األق

  .التأييد والتضامن الشعبي والعربي مع االنتفاضة وشعبها
  [.......]  

  
بعض املسؤولين الفلسطينيين عبّر عن رأيه بأن تبقى االنتفاضة يف إطارها الشعبي والسلمي وأن ال  ■  

  ات الشعبية، فهل يعكس ذلك خالفاً يف الرأي داخل القيادة الفلسطينية؟يتم استخدام السالح خالل التحرك
 وأنا مع الرأي الذي يقول باحلفاظ على الطابع الشعبي واجلماهيري. ال، ليس هناك أي خالف البتة □  

ن مناطقنا وعن أمننا يف وجه هجمات اجليش يجب أن يستخدم للدفاع عن شعبنا وعأمّا السالح ف. لالنتفاضة
  [....]سرائيلي وقطعان املستوطنين اإل

  [.......]  
  

إىل حركتي " فتح"ن حركة لوحظ صدور بيانات مشتركة ودورية عن كل التنظيمات الفلسطينية م ■  
  هل يعكس ذلك وجود قيادة موحدة لالنتفاضة؟. والتنظيمات املعارضة األُخرى" اجلهاد"و" حماس"

عيد الداخلي هي تلك الوحدة الوطنية الصلبة التي جتسدت نعم، إن أهم إجنازات االنتفاضة على الص □  
وتشكل النداءات والبيانات التي تصدر عن هذه القوى الفلسطينية جمتمعة والتي تضم . ميدانياً وعلى األرض

تنظيماً  13وقد شكلنا جلنة من . كل الفصائل الفلسطينية الفاعلة سواء داخل منظمة التحرير أو خارجها
الضفة الغربية وقطاع غزة جتتمع دورياً وتصدر النداءات والبيانات بما يجب إجنازه من فلسطينياً يف 

ادت على مدى سبع ونحن بذلك نقتدي بتجربة القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة التي ق. فاعليات نضالية
  .املباركة السابقة سنوات انتفاضتنا

  



 

 
 

  

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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