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  حديث صحايف ألحد أعضاء اللجنة التنفيذية
  *ملنظمة التحرير الفلسطينية

  بشأن االجتماع األخير للمجلس املركزي الفلسطيني
  واألردن اوالعالقات بسوري

  ]مقتطفات[  **.تونس
  

س ـ يتهم البعض القيادة الفلسطينية بأنها استفردت باجمللس املركزي يف ظل غياب املعارضة    
  ما رأيكم؟. ولون أيضا ان اجمللس املركزي كان لونا واحدا تقريبااحلقيقية، ويق

  
املعارضة التي تصفها باحلقيقية هي التي عزلت نفسها عن التعبير األصح يف هذه احلال هو، ان  ج ـ  
  ...يف اجمللس واختارت ممارسة موقفها ودورها يف مكان آخر املشاركة

أنهم استنكفوا عن احلضور، مع يقينهم بأن اجمللس شرعي  غير .لقد قمنا بدعوتهم وفق حقهم الدستوري  
كمرجع رئيسي يف  ن أنهم شاركوا يف تشكيله واعتمدوهوهو التعبير األقوى عن منظمة التحرير، كما أنهم ال ينسو

  ...غياب اجمللس الوطني
   ]. . . . . . .[  
حافظ األسد القول إن كل نقطة  س ـ تقول املعارضة املعتدلة لالتفاق إن بنوده غامضة، وسبق للرئيس  

  ...يف االتفاق حتتاج إىل اتفاق
    
أو املبدئية، وهذا ما يميز عادة دعنا نستبدل كلمة أدق، بكلمة غامضة، ولنقل إن لها طابع العمومية  ج ـ  

 وكيفية نعم، إن كل بند يحتاج إىل معركة على تفسيره أوال. اتفاق إعالن املبادئ عن االتفاق التفصيلي أو النهائي
إننا مل نتعامل ولن نتعامل مع هذا االتفاق كبديهيات مسلم بها، بل إننا اليوم . تنفيذه ثانيا، وحتى توقيت التنفيذ

لقد انتزعنا . نفاوض عبر جلان عدة على كل كلمة فيه، ولكن دعني أقدم مالحظة يف هذا الصدد، تتعلق بالنصوص
احملرمات املستحيلة، أولها اإلقرار بوجود الشعب الفلسطيني، وثانيها  اإلسرائيليين أمورا كانوا يعتبرونها منمن 

اإلقرار بحق هذا الشعب يف أرضه، كذلك اإلقرار بمبدأ ان كل شيء قابل للتفاوض يف حينه بعد أن كانت هناك أمور 
  .تبدو غير خاضعة لهذا املبدأ مثل القدس والالجئين وأمور أُخرى

وأشدد . ظر من زاوية جديدة الستعداد إسرائيل لالنسحاب من غزة وأريحا أوالهنا أيضا يتعين علينا أن نن  
شامل من جميع األراضي احملتلة يف كثيرا على كلمة أوال، ألنها بمثابة الباب الواسع الذي يوصلنا إىل انسحاب 

بأن أرض الضفة  بحد ذاته يحمل معنى عمليا وعميقا قوامه اإلقرار النهائي ومع أن مبدأ االنسحاب. 67العام 
والقطاع مل تعد يهودا والسامرة، إال إن إجناز االنسحاب الشامل لن يتم بصورة ميكانيكية سهلة بل إنه بحاجة إىل 

إننا . 242الشهيرة يف ) ال التعريف(ممارسة املزيد من الضغط على إسرائيل، كي ال نقع يف حمذور اجلدل على 
وال أستبعد معارك . الضفة الغربية، ومن ضمنها القدس، وقطاع غزةنفهم االنسحاب على أنه شامل لكل أراضي 

  .جدية وكثيرة على هذا السبيل
  

التفاق، مثل موضوع عدد التزام إسرائيل أو جتاوبها مع فهمكم لبنود ا س ـ أال تشعرون باخلطر من عدم  
  مثال، وما هي ضماناتكم حينذاك؟ 67الجئي 

  
ائيل، عملية تفاوض شاقة ومعقدة، يف شأن فهم كل منا لالتفاق، مثلما قلت، إن بيننا وبين إسرج ـ   

بل ال بد من مع ذلك، فهذه بديهية العمل السياسي إذ ال يصح توقع جمرى تلقائي ألي بند أو تفسير . وكيفية تنفيذه
أن نعمل بإحلاح ومن دون يأس من أجل تكريس مفاهيمنا لالتفاق ألنها األكثر واقعية واألكثر تقيدا باملرجعيات 
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. إننا ال نشعر باخلوف على هذا الصعيد، وال اخلطر وإنما نشعر باملسؤولية. الدولية، وأسس عملية السالم
الذين نصر على عودتهم  67ذا ويف صلب ذلك مسألة نازحي ومسؤوليتنا أن نحقق فهمنا لالتفاق تفسيرا وتنفي

  .جميعا إىل ديارهم
   ]. . . . . . .[  

  
. س ـ مفهومكم، يف قيادة منظمة التحرير ملسألة االنتخابات غير واضحة كما قيل يف اجمللس املركزي  

  ...وبعض املتشائمين يقول إنكم ذاهبون نحو الديكتاتورية
    
إن جمتمعنا القادم وكياننا القادم املفضي حتما إىل دولتنا املستقلة ذات . تشاؤمالهذا القول فيه  ج ـ  

جاءت كنص يف االتفاق، وإنما  السيادة، سيكون كيانا ديمقراطيا عصريا سيعتمد االنتخابات احلرة، ليس ألنها
ملنفى، ولن يتراجع حاجة وطنية، ومنهج حضاري كان شعبنا سباقا اليه يف زمن الشتات والتشرد ومؤسسة ا ألنها

  .عنه يف زمن ازدهار الديمقراطيات يف العامل
   ]. . . . . . .[  
س ـ يقول البعض ان اجمللس الوطني الفلسطيني دخل دائرة النسيان كي ترتبوا يف القيادة الفلسطينية   

  تشكيلة ملصلحتكم، ما ردكم، وهل هناك انتخابات برملانية حقيقية يف املدى املنظور؟
    
 أحد اجمللس الوطني يف حياتنا أكثر من برملان تقليدي، إنه حياتنا السياسية والدستورية، وال يملك ج ـ  

إدخاله ما تسميه بدائرة النسيان، وسيبقى مرجع قرارنا ومرشد حركتنا، ولن نتوانى عن استغالل أي فرصة سانحة 
  .قريب، ولكننا نعمل من أجل ذلك بالفعلجلعله برملانا منتخبا بالكامل، غير أن ذلك ليس متاحا على املدى ال

  
مسألة التعيينات يف الشرطة وقوى األمن يف الكيان قلق من االندفاع الفلسطيني نحو س ـ أال تشعر بال  

  سمعنا عن تقديم طلبات باآلالف لالنتساب إىل الشرطة؟... اجلديد
  

إن . يف يف جماالت أُخرىتوظما الذي يدعو للقلق يف ذلك، سنرى الكثافة نفسها حين يعلن عن ج ـ   
جهزة األمن الفلسطينية هي مؤسسات وطنية سوف توجد من أجل الشعب وحلمايته، وليس كما يطرح الشرطة وأ

  .البعض، وبغوغائية استفزازية، على أنها لقمع الشعب
   ]. . . . . . .[  
يرها، أيها سينقل إىل س ـ أجهزة منظمة التحرير ومؤسساتها، خصوصا دوائر االستقالل كاخلارجية وغ  

  الكيان اجلديد، وأيها سيبقى يف اخلارج؟
    
ربما أقدم على إجابة أكثر حتديدا بعد اكتمال أبحاثنا يف هذا الصدد، غير أين أطمئن املتخوفين إىل أن ج ـ   

  .كيداملستقبلي يتعزز على نحو بديهي وأمؤسسات منظمة التحرير باقية وأن دورها الراهن و
   ]. . . . . . .[  

 
  



 

 
 

  

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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