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  صحايف ألحد أعضاء حديث
  *اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

  يتوقع فيه إعالن تأليف
  هيئة السلطة الوطنية الفلسطينية

  ديسمبر املقبل/ يف كانون األول
  ]مقتطفات[ **.تونس

  
  سجين فلسطيني خالفا للتوقعات، هل هناك ضمانات إلطالق الباقين؟ 700س ـ مل تطلق إسرائيل سوى   

  
هذه خطوة أولية ونحن نتوقع أن يتم اإلفراج عن اآلالف من السجناء، خصوصا احملكومين بأحكام ج ـ   

  .طويلة خالل الفترة القصيرة املقبلة
يف جانبنا ال نقبل الربط بين التقدم يف املفاوضات وقضية السجناء الفلسطينيين ألن ذلك يؤشر إىل أن   

هذه مسألة لها عالقة بجوهر االتفاق وبدء مرحلة جديدة، ما يتطلب إنهاء  .إسرائيل تتعامل معهم وكأنهم رهائن
جميع اإلجراءات االحتاللية التي تمت خالل الفترة املاضية بما فيها اإلبعاد وإغالق املناطق احملتلة، خصوصا 

  .القدس
  

  س ـ هل بحثتم يف املوضوع مع اإلسرائيليين من زاوية فصله عن القضايا األخرى؟  
  

بحثنا موضوع السجناء معهم مرات عدة كان آخرها يف لقاء القاهرة للجنة االرتباط الفلسطينية ـ  ـج   
اإلسرائيلية، وأكدنا عدم وجود أي صلة بين موضوع إطالق املعتقلين وقضايا التفاوض األُخرى، إذ ال يعقل إطالقا 

قوق الفلسطينية وببنود االتفاق الفلسطيني ـ يف مسائل تتعلق باحليف مقابل تنازالت أن نساوم على حرية السجناء 
  .اإلسرائيلي، وأعتقد أن هذا املوقف يعرفه اإلسرائيليون جيدا

  
س ـ هل حققت جلنة طابا اخلاصة باالنسحابات تقدما يف حتديد املناطق التي سينسحب منها اجليش   

  اإلسرائيلي؟
  

ع مسائل حتتاج إىل اتفاق يف شأنها هي ما زالت مفاوضات طابا يف مراحلها األوىل، وهناك أرب ج ـ  
  : اآلتية

الكامل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، إذ تطرح إسرائيل من خالل  اإلسرائيليجدول االنسحاب : أوال  
قواتها مع بقاء سيطرة أمنية كثيفة بحجة حماية أمن األوراق التي قدمتها للجانب الفلسطيني إعادة حتديد مواقع 

نفسه ) شمعون بيرس(الثة آالف مستوطن يف قطاع غزة والذين اعتبر وزير خارجية إسرائيل اإلسرائيليين وأمن ث
  ".خطأ مميت"أن وجودهم هناك 

رائيليون مفهومهم مساحة منطقة أريحا التي سيتم االنسحاب منها يف شكل كامل، ومل يحدد اإلس: ثانيا  
من لواء أريحا بأكمله مثلما هو حمدد يف التنظيمات ونحن نرى أنه ال بد من االنسحاب . املسألة وال نظرتهم لهذه

  .اإلدارية واخلرائط األردنية
مسألة املعابر، ويريد اإلسرائيليون االستمرار بالتحكم بهذه املعابر مع األردن ومصر، مع وجود : ثالثا  

  . تماما للسيطرة الفلسطينية) املعابر(فلسطيني رمزي فيها، بينما نؤكد نحن وجوب إخضاعها 
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وجود القوات الدولية يف قطاع غزة ومنطقة أريحا، وهنا يرى اجلانب اإلسرائيلي أن وجود هذه : رابعا  
القوات هدفه مساعدة األمن الفلسطيني الداخلي فيما نرى نحن أن دورها هو حماية املناطق احلدودية واملشاركة 

  .يف مراقبة املعابر
صرف وال نظن أن هناك قوة دولية مستعدة للخوض يف أما شؤون األمن الداخلي فهي قضية فلسطينية   

  .تفاصيل أمننا الداخلي
هذه النقاط األربع ما زالت تشكل العقبة الرئيسية أمام التقدم يف املفاوضات، ونتوقع أن يتم االستمرار   

 غضون يف بحثها يف جلنة طابا وكذلك يف مستوى أعلى، أي يف إطار جلنة االرتباط خالل اجتماعها املقبل يف
  .أسبوعين

  . . . . . . .][    
  س ـ إىل أين وصلت اجلهود والترتيبات إلنشاء الطواقم السياسية واإلدارية التي ستتسلم السلطة؟  

  
ما زالت الترتيبات يف مرحلة أولية، ونحن ندير مناقشات مفصلة وطويلة حتى تكون خطواتنا قريبة ج ـ   

  .ر يف بناء مؤسسات دولةمن الصف من أقل درجة من اخلطأ، خصوصاً أننا نبدأ
  

  س ـ ما هو مركز االهتمام الرئيسي؟  
  

اآلن نهتم بتشكيل املؤسسة االقتصادية التي ستختص بمتابعة قضايا التنمية وإعادة البناء ج ـ   
ت هذه املؤسسة ستضم عددا كبيرا من الكفاءا. واإلعمار، وكذلك العالقة مع اجلهات املتبرعة واملانحة للمساعدات

االقتصادية الفلسطينية من الداخل واخلارج، وستكون لها أجهزة تنفيذية أي إنها بمثابة وزارة االقتصاد واملال 
  .الفلسطينية
أكتوبر /تشرين األول 12ـ  10(ويجري البحث أيضا يف شكل حثيث يف تنفيذ قرار اجمللس املركزي   

. تشكل املرجعية السياسية العليا، أي احلكومة الفلسطينيةبتشكيل هيئة السلطة الوطنية الفلسطينية التي س) اجلاري
ق بترتيبات الفترة وهي تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية وكذلك أعضاء من الداخل لإلشراف على كل ما يتعل

 املقبل حتى تتوىل ]ديسمبر[ها يف فترة ال تتجاوز أواسط كانون األول تمكن أن يتم اإلعالن عن تشكيلوي. االنتقالية
التي (القيام بمسؤولياتها والسيطرة على األرض يف قطاع غزة ومنطقة أريحا وتسلم السلطة يف سائر املناطق 

  ).سينسحب منها اجليش اإلسرائيلي
  

  على أعضاء يف الهيئة؟" فيتو"س ـ أال تتوقع أن تضع إسرائيل   
  

التحرير يعني تلقائيا حق ال يحق إلسرائيل أن تمنع أحدا خصوصا أن االعتراف الرسمي بمنظمة  ج ـ  
  .وجود القيادة الفلسطينية وسط شعبها على أرضها

  . . . . . . .][  
  

   
  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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