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  يف منظمة  رئيس الدائرة السياسيةحديث صحايف ل
  بشأن اخلالفات داخل  التحرير الفلسطينية

  ]مقتطفات[ .وقضايا أُخرى ،"فتح"حركة 
  

  [.......]  
بيانات فتحاوية من تونس تختلف يف مضمونها عن لغة سلطة احلكم الذاتي،  لوحظ يف اآلونة األخير صدور ■

  بماذا تفسرون ذلك؟
موقنون من أن السلطة الفلسطينية ال تؤدي عملها بشكل حسن، بل إن الكثيرين من املسؤولين فيها  اأننال شك  □

يمارسون عملهم بشكل عفوي وارجتايل ويخدمون مصاحلهم الفردية بعيداً عن املصلحة العامة، كما أن 
لنيات اإلسرائيلية ملعرفة ا تدور يف حلقة مفرغة ويقوم بها أناس ال يملكون احلس السياسي الكايفاملفاوضات 
حتاول كسب الوقت، وابتزاز املفاوض الفلسطيني، وفرض وقائع جديدة والضغط على السلطة الوطنية اخلبيثة التي 

للقبول بها وكأنها مسلمات، كاالستمرار يف مصادرة األراضي وبناء املستوطنات من دون رادع دويل أو إحساس 
  .برفض حازم من السلطة

  
  ت موضوع املفاوضين وقدراتهم مع الرئيس ياسر عرفات؟ وماذا كان جوابه؟وهل أثر ■
نقول إن أسلوب التفاوض ومتى يجب أن يكون أو ال يكون كان مدار بحث بين األوساط الفلسطينية، وكان  □

  .املطلب اإلجمايل تقريباً وقف هذه املفاوضات غير املفيدة واملعطلة إلرادة التغيير يف مسار التسوية
  

  .ما هي اخليارات التي يملكها عرفات حالياً  ■
فنصوص االتفاق تقول إن مسؤولية األمن حتى . ال بد من وقف املفاوضات، ترك حرية احلركة للجماهير □

بالنسبة إىل األفراد اإلسرائيليين يف كل أماكن تواجدهم هي مسؤولية إسرائيلية، وهذا يعني أن نبرىء أنفسنا 
إسرائيل تتمسك بهذه املسؤولية، فخروج قواتها من األراضي الفلسطينية هو  ألمن، ما دامتوالسلطة من مسؤولية ا

كما ال بد من تعزيز . الذي يخلق الظروف املواتية ألمن شامل، ويسرع يف إحراز تقدم على املسارات العربية األُخرى
فاوضة من املراسي العربية مع األسف، االتصاالت والتنسيق والتعاون العربي، بعدما أقلعت السفن الفلسطينية امل

  .وظن البعض منا أننا قادرون وحدنا على انتزاع حقوقنا من دون دعم عربي ومناصرة دولية
    

  لوقف هذه املفاوضات؟ وهل أبو عمار على استعداد ■
تمع إىل أصوات حتى اآلن يبدو أن يف ذهنه أشياء كثيرة، مل يستقر رأيه أو قراره حولها، وهو يف حاجة إىل أن يس □

  .فلسطينية من أجل إقناعه بوقف هذه املفاوضات، وحتى اآلن مل يقتنع بوقفها
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يف وقت تصر فيه " فتح"لوحظ يف الفترة األخيرة عزم هاين احلسن على تشكيل حزب سياسي، ما هو مستقبل  ■
  ؟أنت وأبو مازن على مقاطعة اجتماع اللجنة التنفيذية

متماسكة كل التماسك، وعلى رغم املبادرات التي يقوم بها بعض أفرادها لتحريك " تحف"اللجنة املركزية حلركة  □
  .[....] الفلسطينية للقيام بمبادرة جديدةالوسط الفلسطيني بهدف إثارة االهتمام بين اجلماهير 

  [.......]  
  

  يف الداخل لتغييرات يف بنيته، أال يؤثر هذا على نفوذكم؟" فتح"تعرض تنظيم  ■
يف اعتقادي أن كل هذه التغييرات التي يتحدثون عنها ليست تغييرات جوهرية، بل على العكس إن الكادر  □

  .الفلسطيني الفتحاوي يزداد عزماً إلجراء تغييرات جذرية يف الوضع داخل األراضي احملتلة
  

  هل تتلقى شخصياً أو كلجنة مركزية اتصاالت من فتحاويين يف هذا اإلطار؟ ■
  .يف الداخل، ويكاد هذا االتصال يكون يومياً" فتح"اتصال مباشر وحي مع قوى نحن على  □

  
  بالنسبة إىل الفصائل األُخرى، ما هو حجم تنسيقكم معها؟ ■
خالل جوالت االتصاالت املباشرة وغير املباشرة التي قمنا بها يف املاضي ومع كل القوى الوطنية ومع إخواننا  □

جهة النظر عامة ويتفق عليها اجلميع من حيث احلفاظ على األهداف الوطنية ، ال بد أن تكون و"حماس"يف 
الفلسطينية والتمسك بالثوابت السياسية على رغم االختالف يف األساليب واألخذ يف االعتبار طبيعة املرحلة وكيف 

  .يمكن لنا أن نعاجلها
  

من جهة والفصائل األُخرى " فتح"وحركة  كلجنة مركزيةاملشتركة التي التقيتم على أساسها  وما هي األرضية ■
  من جهة أُخرى؟" حماس"و
االستمرار يف مقاومة االحتالل وتوحيد العمل ضمن إطار واحد، إضافة إىل اتفاقنا على إقامة دولة فلسطينية  □

  .مستقلة وزوال االحتالل، كما أن املنظمة هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
  

  ...املوقف يقودكم إىل مواجهة مع الرئيس عرفات الذي يصر على التمسك باتفاق أوسلوولكن مثل هذا  ■
، هناك حقيقة أساسية وهي أن األداء غير صالح، وتخلله الكثير على رغم إصرار أبو عمار على التمسك باالتفاق □

  . [....]من الشوائب التي أفقدت السلطة الدعم اجلماهيري
  

  موقفه، هل يعني ذلك الطالق معه؟إذا أصر أبو عمار على  ■
  .عندما تتوضح األمور للجميع، أعتقد بأنه سيسعى إىل حل يرضي اجلميع □

  
  ؟"حماس"ما هي طبيعة االتصاالت التي جترونها مع قيادة  ■
وهناك أيضاً تنسيق مستمر . ، وهي فصيل وطني"حماس"ـ اتصاالت يقوم بها اإلخوان على أساس عدم املساس ب □

نحن يف نظرنا ال نملك . ائل الوطنية واألساسية التي تهدف إىل خلق روح الكفاح داخل األوساط الشعبيةيف املس
بكالم أدق عندما تكون لنا سيادة على األرض . سلطة، بل نملك فقط مسؤولية احلفاظ على األمن، وهذه ليست سلطة

تؤكد أننا لسنا سلطة وإنما الهدف مقاومة  نستطيع أن نقول لدينا سلطة، لذلك كانت كل نشراتنا لتوعية الشباب
  .االحتالل بمظهريه

  [.......]  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


