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  ،مقال لرئيس الوفد الفلسطيني املفاوض
  بشأن احتمال إقدام إسرائيل على

  .االنسحاب من قطاع غزة
  

    
مسؤولون إسرائيليون أنهم على استعداد للتفاوض على االنسحاب من قطاع غزة احملتل،  نأعلمنذ   

  إسرائيل انطالقاً منه؟والسؤال املطروح هو من يحكم هذا القطاع، وما الذي يضمن عدم شن هجمات مسلحة ضد 
وإذا كنا كفلسطينيين نرفض، من حيث املبدأ، التفاوض على انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة أوالً، فإننا   
معين من التفاوض شرط أن يكون مرتبطاً بالتفاوض على االنسحاب من كل األراضي أن يبدأ نوع  ال نمانع

  .338و 242قدمتها القراران  ماحملتلة وسبل تنفيذ قرارات األمم املتحدة، ويف
ومع أننا نعتبر كالم املسؤولين اإلسرائيليين عن االنسحاب بالون اختبار، فإنني اغتنمت الفرصة يف   

جولة مفاوضات سابقة يف واشنطن وسألت الياكيم روبنشتاين رئيس الوفد اإلسرائيلي، عن الهدف من إطالق هذه 
رسمياً يدعم مثل هذه التصريحات اإلعالمية بخصوص االنسحاب من التصريحات اإلسرائيلية، فأجاب أن ال شيء 

  .غزة أوالً
ومهما تكن حقيقة األمر، إال إننا جنزم، كوفد فلسطيني مفاوض، أن عرضاً من هذا النوع مل يطرح يف   

فاوض، املفاوضات، ال يف املاضي وال يف الوقت الراهن، ألنني شخصياً، ويشاركني يف الرأي زمالئي يف الوفد امل
أرفض حصر املفاوضات يف قطاع غزة، ألننا ال نرى لغزة طابعاً خاصاً يستدعي فصلها عن بقية األراضي العربية 

  .احملتلة
على تنفيذه، ال يعني أننا سنتوسل إىل اإلسرائيليين البقاء  إن مثل هذا املوقف، يف حال إقدام إسرائيل  

سياسية املتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، إدارة الوضع هناك، على أرضنا، بل من الواجب أن تتوىل قيادتنا ال
وإذا كانت هناك خطوة مهمة يجب حتقيقها، فهي التوجه إىل األمم املتحدة لالستعانة بقواتها، بانتظار أن تقوم 

وإذا كان وجود فصائل وتنظيمات فلسطينية . نية ببناء كادراتها وتنهي تدريباتهامؤسساتنا الوطنية الفلسطي
تؤمن بآراء وتصورات خمتلفة لكيفية التعامل مع إسرائيل وطرق حل النزاع معها، أدى إىل حوادث اقتتال ذهب 

اد حسن الظن، فمن ضحيتها العشرات من األبرياء الفلسطينيين يف خميمات قطاع غزة احملتل، إال إنني أريد اعتم
ن ت االقتتال بينها، أستطيع القول إخالل جتربتي ولقاءاتي التي عقدتها مع ممثلي الفصائل اخملتلفة بعد جوال

ن القيادات احمللية لهذه الفصائل والتنظيمات لديها استعداد مبدئي وتوجه ا قادر على جتاوز هذه املرحلة، وإشعبن
بينها، إضافة إىل أن االحتالل اإلسرائيلي كثيراً ما كان يستغل الفرصة  طيب للتفاهم وإنهاء اخلالفات يف ما

 ب إسرائيل من قطاع غزة سيجعل فرصولذلك فإن انسحا. إلشعال نار الفتنة بين األطراف الفلسطينية اخملتلفة
  .ال يمكن وصفها إال بضرب من ضروب اجلنون التفاهم أكثر، وبالتايل يجنب أهلنا حدوث حرب أهلية

  ][.......  
إن تنظيم انتخابات إلدارة قطاع غزة مسألة ضرورية وملحة، ألن من شأن ذلك إيجاد قيادة يلتزم   

وقد عبّرت منظمة التحرير الفلسطينية مراراً، ومنذ سنوات، عن حرصها على إجراء انتخابات حرة . اجلميع سياستها
ذلك، ألن وجود قوات دولية لإلشراف على األمن  بإشراف دويل، لكن سلطات االحتالل كثيراً ما تهربت من تنفيذ

  .عليها منذ احتاللها ألراضينا العربية إسرائيل ويكشف حقيقتها التي تسترتوالسهر على حرية االقتراع يحرج 
  

                                                 
  حيدر عبد الشافي. 
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