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 الغربية، مروان البرغوثي،  يف الضفة" فتح"ألمين سر حركة  حديث صحايف

  استئناف املفاوضات بوقف االنتفاضة يرفض فيه ربط
  ]مقتطفات[ *.رام الله 

  
  

  إىل أي مدى يمكن أن تستمر االنتفاضة وتتطور؟: س  
  : [....]ج  
ي، ومل يعــد مقبــوالً يف أي ظــرف مــن شــعبنا يريــد االســتمرار يف االنتفاضــة حتــى إنهــاء االحــتالل اإلســرائيل  

  .فالشعب مصمم على استمرار االنتفاضة حتى االستقالل وإنهاء االحتالل. الظروف أن تتوقف االنتفاضة
ويف الوقـــت نفســـه االنتفاضـــة تمتلـــك مقومـــات االســـتمرار وشـــروطه، وهـــي مســـلحة بموقـــف سياســـي واضـــح   

أن نعطـــي كـــل الرعايـــة واالهتمـــام، وأن نكيـــف ظروفنـــا  علينـــا. يـــرفض ربـــط اســـتئناف املفاوضـــات بوقـــف االنتفاضـــة
  .ة واالقتصادية واالجتماعية واملالية واإلدارية واألمنية بما يخدم االنتفاضةيوأوضاعنا السياس

وبــدون أدنــى شــك، االنتفاضــة مرشــحة لالســتمرار، وهــي حركــة جماهيريــة قابلــة للصــعود والهبــوط وهــي 
، وتالياً فهي ستشهد هبوطاً وصـعوداً توسـعاً، وهـي مرشـحة للتصـعيد يف تسير يف خط متعرج وليس يف خط مستقيم

  .أية حلظة وقد تتخذ أشكاالً متعددة
  

 ةاملفاوضــــات الفلســــطينية ـ اإلســــرائيلية، هــــل يــــؤثر ذلــــك علــــى اســــتمرارية االنتفاضــــاســــتؤنفت إذا : س  
  وديمومتها؟

يجــب أن تســتمر، وال يجــوز العــودة إىل طاولــة املفاوضــات بالشــروط واملرجعيــات  ةأعتقــد أن االنتفاضــ: ج  
االنتفاضــة نســفت كــل األســس القديمــة، يجــب أن تقتصــر  .واآلليــات الســابقة نفســها، لقــد آن األوان لتغييــر هــذه األســس

إضـافة إىل ذلـك ال  .املفاوضات على نقطة واحدة هي جدول زمني إلزالـة االحـتالل وتطبيـق قـرارات الشـرعية الدوليـة
  .يجوز أن نقبل بالواليات املتحدة مرجعية وراعية لعملية السالم، ألنها ليست كذلك، فهي راعية إلسرائيل فقط

  
لــوحظ يف الفتــرة األخيــرة خفــوت صــوت البنــادق واملواجهــات املســلحة مــع اإلســرائيليين، كيــف تفســر : س  

  ذلك؟
، والشكاوى كانـت تـأتي مـن السـكان املـدنيين واملـواطنين )أ( النارية كان يف املنطقة األسلحةاستخدام : ج  

يف املناطق احملاذية لتلك املناطق التي كانت تطلق منها النيران، حيث ترد قوات االحتالل بقسـوة متعمـدة مـن أجـل 
 لقـــد. الصـــواريخ وقـــذائف املدفعيـــة واســـتخدام الطـــائرات املروحيـــة بـــإطالقالضـــغط علـــى املـــواطنين ومطلقـــي النـــار، 

  .أصبحت االشتباكات غير متكافئة، وهذا يحتاج إىل تغيير يف املوقف واألساليب
  .......][  
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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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