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 الغربية، مروان البرغوثي،  الضفةيف " فتح"حديث صحايف ألمين سر حركة 

  األمني مع إسرائيل فيه التنسيقينتقد 
  ]مقتطفات[ *.رام الله

  
  

إن عمليـــات االغتيـــال التـــي تنفـــذها اخملـــابرات والقـــوات اخلاصـــة اإلســـرائيلية لكـــوادر [....] قـــال البرغـــوثي   
ن إلســرائيلي علــى الشــعب الفلســطيني وإمــن العــدوان اعمــال نوعيــة هــي حلقــة أوالشــباب امليــداين الــذي يقــوم ب" فــتح"

والكــوادر الفلســطينية وهــذا يتطلــب حالــة اســتنفار عــال لألجهــزة  'فــتح'أعلنــت حربــاً شــاملة علــى حركــة "إســرائيل بــذلك 
عـــت يف منـــاطق األمنيــة الفلســـطينية وأن تقـــوم بواجبهـــا يف حمايـــة املـــواطنين والكـــوادر ســـيما أن هـــذه التصـــفيات وق

  ."السلطة
، داعيــاً "مواجهــة اإلســرائيليين بهــذا الصــددمــع شــديد األســف مل تظهــر األجهــزة األمنيــة حزمــاً يف : "وأضــاف  

ومطالبـاً بـردة فعـل فلسـطينية رسـمية " بحملة واسعة النطاق ضد العمـالء واجلواسـيس وحمايـة الكـوادر"إياها للقيام 
  .كثر من سبعة فلسطينيين يف األيام القليلة املاضيةملواجهة موجة االغتياالت التي طاولت أ

  ].......[  
بعضـــهم يتصـــرف "ويف رده علـــى ســـؤال عـــن التنســـيق األمنـــي الفلســـطيني مـــع إســـرائيل، قـــال البرغـــوثي إن   

ـ املســـتوى السياســـي واألمنـــي اجلميـــع أن يـــدرك علـــى . يف حيـــاة الفلســـطينيين باالنتفاضـــة وكأنـــه مل يحـــدث تغييـــر
ـ أن ثـورة حقيقيـة وقعـت بـانطالق االنتفاضـة، وهـذه االنتفاضـة أنهـت وأسـدلت ري واالقتصادي واالجتماعي ـوالعسك

  ."الستار على مرحلة تاريخية وأسست يف املقابل ملرحلة تاريخية جديدة
ســـتغرب اســـتمرار هـــذا التنســـيق أنـــا أ....] [بصـــراحة أقـــول إنهـــا كارثـــة أن يجـــري تنســـيق أمنـــي "[....] : وتـــابع  

  [....]." طالب بوقفه فوراً وعلى اجلميع أن يأخذ قراراً بوقف كل أشكال التنسيقوأ
ونفى القيادي الفلسطيني أن تكـون موجـة االغتيـاالت أو احلـديث عـن اسـتئناف املفاوضـات السياسـية بـين   

  .[....]مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين أثرت يف االنتفاضة وأدت إىل تراجع يف زخمها 
دخـول  أن االنتفاضة احلالية باتت تسير يف مسارين أولهما طريـق املظـاهرات الشـعبية وثانيهمـا ونبه إىل  

وأضــاف إنــه بعكــس االنتفاضــة األوىل، ." وهــذا عنصــر جديــد مل تشــهده االنتفاضــة األوىل"املقاومــة الشــعبية املســلحة 
ي يف كــل بيــت وحــارة وشــارع كمــا فــإن مواقــع االحتكــاك مــع اجلــيش اإلســرائيلي خفــت لعــدم وجــود اجلــيش اإلســرائيل

  .1987كانت عليه احلال يف انتفاضة العام 
  ].......[  
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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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