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   ،الفلسطينية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرحديث صحايف ألمين سر 
  وقمة شرم الشيخ والقمة العربية االنتفاضة عن فيه ، يتحدث)أبو مازن(مود عباس حم

  ]مقتطفات[ .28/10/2000موسكو، 
  
  

  إىل أين تسير األوضاع، إىل تهدئة أم نحو انفجار؟ ■  
ب املباشر هو زيارة أريئيل شارون إىل احلرم القدسي، إالّ إن السبب ال شك أن هناك حالة تصعيد، والسب □  

  .[....]الثاين غير املباشر يتمثل يف اإلحباط الذي أحدثه عدم جناح، وال أقول فشل، كامب ديفيد 
  

  هل هناك التزام بما تقرر يف شرم الشيخ؟ ■  
ولكن يحصل أن . كل ما ينبغي إلنهاء األزمة أصدر أبو عمار بياناً يعلن التزامنا واستعدادنا لعمل[....]  □  

  .حجراً فيردون بمدفع) اإلسرائيليين(أحداً يلقي عليهم 
  

هل يفهم من هذا أن الرئيس ياسر عرفات ال يسيطر على الشارع، وأن القيادة الفلسطينية ملتزمة  ■  
  باالتفاقات لكن الشارع يرفضها؟

الفلسطيني، لكنه يقود شعباً، يقود بشراً جمروحين، يقود  االحترام يف الشارع ياسر عرفات يتمتع بكل □  
  .أهل حممد الدرة، وهؤالء كلهم أحاسيس ومشاعر ملتهبة، إالّ إنه بالتأكيد يقود الشعب

  
  مل تعد موحدة وأن مروان البرغوثي، مثالً، يغرد خارج سربها؟" فتح"يف السياق نفسه ذكر أن حركة  ■  
  .ويلتزم أوامر قيادتها" فتح"البرغوثي جزء من حركة  □  

  
  هل هناك أي تنسيق أمني، ميداين على األقل، مع اإلسرائيليين؟ ■  
فنحن نتحمل مسؤوليتنا سواء وجد " فالتة"مثل هذا التنسيق متوقف اآلن، لكن ذلك ال يعني أن األمور  □  

  .التنسيق أم غاب
  

   شرم الشيخ؟وهل يصب ذلك يف خانة تطبيق اتفاقات سرية ذكر أنها أبرمت يف ■  
  .واعتقال قادته وما إىل ذلك) فتح(ليس صحيحاً كل ما قيل عن اتفاقات لنزع سالح التنظيم  □  

  
  وماذا عن مطالبة اإلسرائيليين بعودة املساجين الذين كان أطلق سراحهم؟ ■  
نا أقول وأ. من أجل أن نطلق يدهم للقيام بعمليات" حماس"إنهم يقولون إننا أطلقنا سراح أعضاء يف  □  

إن من أطلق سراحهم كانوا يف سجن تعرض لقصف إسرائيل واضطررنا إىل السماح لهم باخلروج، وعندما 
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انتهى القصف عادوا جميعاً من دون استثناء، وأكرر أنهم كلهم عادوا إىل السجن أياً كانت التهم واألسباب 
  .التي دفعت يف حينه إىل اعتقالهم

  [.......]  
  

  .ال يبدو الفلسطينيون مرتاحين كثيراً لقمة القاهرة ■  
نا والعرب قدموا ل". ليس باإلمكان أكثر مما كان"نحن لسنا مستائين ونرى أن القمة خرجت بعنوان  □  

وكنت أتمنى أن تطرح قضية . جلنة متابعة وفتحوا صندوقين للقدس والشهداءالدعم السياسي الكامل وشكلوا 
 الدول العربية بوصفها قضية مهمة تخدم االقتصاد واجملتمع الفلسطيني، لكن ذلك مل العمالة الفلسطينية يف

  .وإجماالً، فإن القمة أدت ما عليها ونحن ممتنون للقادة العرب. يحصل والتقصير من جانبنا
  

  وقين اللذين أقرتهما القمة؟دما هي آلية عمل الصن ■  
  .يجري اآلن البحث يف آلية جمع األموال □  

  
  وماذا عن صرفها؟ ■   

  .فليس من املعقول أن تتوىل ذلك الدول العربية، ولكن سنتفق على أوجه اإلنفاق. الصرف عن طريقنا □  
  [.......]  

  
  أال ترى أن ما يجري هو انفجار ألغام كانت مزروعة يف اتفاقات أوسلو التي كنت من أبرز مهندسيها؟ ■  
قبل مدريد، ففي  والتقسيم إىل مرحلتين كان تم حتى. ال يوجد يف أوسلو شيء مل يرد يف مدريد □  
  .ن ال نحضر إىل مدريد أو نقبل بفكرة املرحلتين، وكذا األمور األُخرىماع السباعي يف دمشق خيرنا إمّا أاالجت

  
  هل تعني بذلك أن أوسلو صحيحة كلها ولو قدر لك أن تعيد الكرة فلن تغير فيها شيئاً؟ ■  
فقد . واملشكلة ليست يف أوسلو بل يف تطبيقها ويف النظرة اإلسرائيلية إليها ة جيدة،ما عملناه كان بداي □  

راك سنة ب) رئيس الوزراء احلايل إيهود(وضيع . سنوات نتنياهو ثالث) ء السابق بنيامين رئيس الوزرا(أضاع 
    .بحث القضايا النهائية 1996يف حين كان ينبغي أن نبدأ عام  ونصف سنة من دون فعل شيء،

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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