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  حديث صحايف للمسؤول العسكري
  *يف لبنان" فتح"لقوات حركة 

  يكشف فيه سبب دعوته ياسر عرفات إىل االستقالة
  ]مقتطفات[ **.1993أغسطس /عين احللوة، أواخر آب

  
  س ـ ابو حسن طالبت باستقالة عرفات، هل لديك تصور للبديل؟  

  
القرار الوطني الفلسطيني الذي صاغته مؤتمرات البديل هو العودة إىل األطر الشرعية والتمسك بثوابت ج ـ   

  ..فتح منذ نشأتها
  

  أقصد البديل ألبي عمار؟... س ـ   
  

  .ال، نحن نريد أن يبقى ابو عمار بقلوبنا ورمزا لثورتنا نعلق صوره على جدار بيوتنا ج ـ  
  

  طلب االستقالة غير جدي وأنه للضغط؟س ـ نفهم من ذلك أن   
  

  .له أنا مل أفكر ببديل ج ـ  
  

  س ـ هل جرى بينك وبين السيد شفيق احلوت أي تنسيق باملواقف؟  
  

  .ألتقي مع السيد شفيق احلوت سياسيا وهو لديه وجهة نظر وقد أعلنها وأنا كذلك ج ـ  
  

  س ـ هل تمّ أي اتصال بينكما بعد إعالن مواقف كليكما بهدف تنسيق املوقف؟  
  

  .لقد اتصلت به وهنأته على موقفه ج ـ  
  

  هل يحظى موقفك بتأييد قيادة فتح يف لبنان؟ س ـ  
  

  .القيادة موافقة وكذلك الكوادر ج ـ  
  [. . . . . . .]  

  س ـ ملاذا البيان يف هذا الوقت بالذات؟
  

والوفد املفاوض ركب وحده باخرتها وقد نسي الوفد . لقد شكلت مؤخرا جلنة لقيادة املفاوضات ج ـ  
  [....] قضيتهم على طاولة املفاوضات، وقد تُركوا للتوطين املوجودين يف الشتات، حيث مل تُطرح

  
  ؟س ـ هل اتصلتم بالقيادة يف تونس قبل إعالن موقفكم للوقوف على حقيقة هذه املسألة  

  
  ...إىل أوروبا أم إىل مىل أين سينقلوننا، إىل السودان أاتصلنا أكثر من مرة ملعرفة مصيرنا ملعرفة إج ـ   
  .وعدونا بالرد على أسئلتنا لكنهم إىل اآلن مل يجيبوا على تساؤالتنا وقلقنا  
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الذي تعيشه املنظمة، وقال أنه  لقد احتج أبو مازن على تصريحي وقال إن هذا املوقف يزيد يف الشرخ  
أي . شطبها جميعاوأنا أسأله أية أطر؟ بعد أن تم تدميرها و. كان ينبغي على منير أن يطرح رأيه يف األطر التنظيمية

هل اجمللس الوطني املعطل أم اللجنة التنفيذية التي يُضرب بقراراتها عرض : أطر يريد أن أطرح رأيي من خاللها
  [....] أم اجمللس الثوري؟. احلائط

  
  س ـ على هذا فإن رأيك ليس جديدا حيال هذا األمر؟  

  
ولكن اآلن . التنظيمية يث كنا نناقشه يف األطراخلالف مع القيادة ليس جديدا، لكننا مل نكن نعلنه، ح ج ـ  

يف اجمللس هذه األطر جلأنا إىل الصحف ووسائل اإلعالم األُخرى وقد ناقشنا هذه القضايا عدة مرات " يشنتف"بعد 
كما طالبنا بمؤتمرنا . الثوري وصدر عنا قرارات تؤكد على الثوابت الفلسطينية، إال إن كل ذلك ضُرب بعرض احلائط

ر الذي عقد يف لبنان بعدم التفريط بالثوابت الفلسطينية وبااللتزام بقرارات اجمللس الوطني األخير ألننا كنا األخي
  .نشهد عملية التفريط اجلارية

  [. . . . . . .]  
  
  
  
  

 
 

  



 

 
 

  

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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