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  حديث صحايف ملدير الدائرة االقتصادية
  *يف منظمة التحرير الفلسطينية
  بشأن اخلالفات الفلسطينية

  وقدرة املنظمة على بناء املؤسسات
  ]مقتطفات[ **.لندن

  
  س ـ ما هي قصة اخلالفات الفلسطينية ـ الفلسطينية أو ما تأثيرها على مسيرة السالم؟  

  
لسطيني على االتفاق، بل هناك من كانوا يقولون، إنه لو أجمع ث إجماع فمل يكن أحد يتصور حدوج ـ   

الشعب الفلسطيني على االتفاق لكان خمطئا، ألن االتفاق جاء يف ظل معطيات ذاتية وعربية ودولية، مل يكن ممكنا 
  .أن تعطي أكثر مما تيسر

  
البيان عارضه عدد من  اهذمن ناحية أُخرى، هناك لعبة األقلية والغالبية، والذي حدث أنه عند إعالن   

. وفوجئ البعض بظهور احلدث يف مرحلة واحدة إليهالقوى الفلسطينية، واعتبر بعضها أنه مل يحقق ما كانت تطمح 
نحن نأمل من . وحددت املنظمات العشر موقفها الرافض لالتفاق، وهذا صار شيئا طبيعيا يف العمل الفلسطيني

أن يتعاملوا على هذا األساس ألن وحدة وهو ممكن فيها وما هو غير ممكن، اجلميع بأن يدركوا طبيعة املرحلة وما 
  .الشعب الفلسطيني أهم وأكبر من كل االعتبارات

  
  س ـ ما هو حجم تهديد هذا املوقف الرافض لعملية السالم؟  

  
خ االتفاق أصبح اآلن جزءا من التاري. األمر يعتمد على قدرتنا على بناء مؤسسات قوية وفاعلة ج ـ  

. وحقيقة على األرض، وحظي بدعم الغالبية الفلسطينية وهذا هو املطلوب، وحظي أيضا بالدعم العربي والدويل
وعملية تنمية جتعل الفلسطيني يحس وعملية تنفيذ االتفاق هي التحدي األساسي ألنه يحتاج إىل أقدام راسخة، 

ىل مؤسسات رديفة يف ع حماية عمليات التنمية، وإة تستطييحتاج إىل أداة أمن واعية ومسؤولبالتغيير احلقيقي، و
كل مرافق حياة اإلنسان الفلسطيني، تمارس عملها على أساس منهج ديمقراطي تعددي يتيح حرية إبداء الرأي 

وإذا توافرت هذه الشروط فإنني ال أجد سوى أن هذا االتفاق خطوة قوية . واملساهمة يف عملية البناء يف جو مالئم
  .امة الدولة الفلسطينيةيف اجتاه إق

   [. . . . . . .]  
  واالغتياالت التي حدثت أخيرا؟" فتح"س ـ وماذا عن الصراع داخل   
ليه والوقوف على إنه حدث خطير يجب االنتباه إ. هرةاغتيال أسعد الصفطاوي جريمة، لكنه ليس ظاج ـ   

وأعتقد أنه بدأت إجراءات جدية للتحقيق . رةأسبابه بكل دقة ومسؤولية حملاربتها كي ال يشكل مثل هذا احلدث ظاه
  . يف أسباب احلادث

  
س ـ هناك تقارير تفيد أن أميركا وإسرائيل بدأتا التشكيك يف قدرة منظمة التحرير على تويل زمام األمور   

  .يف غزة بعد أحداث القتل األخيرة
  

نحن بدأنا عملية تشكيل . ه والسلطةهذا ادعاء ألن األمن ليس قوة قمع وإنما هو اقتناع الناس بالتوج ج ـ  
قوات األمن، وأنا واثق من أننا سنكون قادرين تماما على توفير األمن لشعبنا ومؤسساته، وأرجو أن نكون أيضا 

  .قادرين على بناء املؤسسة الوطنية التي تقنع شعبنا بحمايتها

                                                 
 .)أبو عالء(أحمد قريع  *

 .الدينالحديث بارعة علم  وقد أجرت. 25/10/1993، )لندن" (اةالحي" **
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  .ةس ـ هناك من يشكك يف قدرتكم على بناء املؤسسات والدولة الفلسطيني  

  
ملاذا احلكم املسبق؟ شعبنا يمتلك من القدرات والكفاءات ما يؤهله لبناء مؤسسات عصرية قادرة على  ج ـ  

ونمتلك الرغبة يف أن نضم إىل صفوفنا كل الكفاءات والقدرات التي تساعد يف . استجابة متطلباته يف كل اجملاالت
  .عملية البناء

االستعانة بالكفاءات الفلسطينية التي مرت  من وحدنا قادرين على عملية البناء، وال بدولن نكون   
بتجارب طويلة وساهمت مباشرة يف عملية البناء يف الدول العربية الشقيقة، واكتسبت جتربة وخبرة يف أنحاء 

. الل املعاناة جتربة طويلةونحن بحاجة إىل مساهمة هذه الكفاءات يف عملية البناء، واكتسب شعبنا من خ. العامل
  .واحلوافز احلقيقية للتطلع نحو الكيان الفلسطيني واالستقالل ستكون دافعا قويا للنجاح

  
س ـ ماذا عن تأكيد مؤسسات، مثل البنك الدويل، أنها ستراقب صرف األموال املقدمة ملساعدة الشعب   

  الفلسطيني؟
  

دويل واجملتمع الدويل الذي يقدم املساعدات لهما عادة مل يرد احلديث بهذه الصيغة، ألن البنك ال ج ـ  
وال . تقتلها وتمنع وصول املساعدة إىل اجلهة املستفيدةشروط أعتقد أنها حمقة وعادلة إذا مل تخضع لبيروقراطية 

هذه . املقبل) نوفمبر(تشرين الثاين  4بد من إيجاد آلية يف إطار اللجنة التي شكلتها الدول املانحة وستجتمع يف 
  .اآللية ال بد أن تكون لها ديناميكية وقدرة جتعالنها تستجيب أولويات التنمية

  [. . . . . . .]  
  كيف تقوّم املرحلة املقبلة من هذه املفاوضات؟. س ـ رعيت املفاوضات مع اإلسرائيليين  

  
مثال طرح . ار احلقيقي ألن االتفاق إعالن مبادئ ليس مفصالاملفاوضات اآلن يف مرحلة االختب ج ـ  

موضوع غزة وأريحا يف وقت متقدم من حمادثات أوسلو، وهو بند واحد من اإلعالن، لذلك أستنكر تسميته اتفاق 
وغزة وأريحا هي السلطة املبكرة بدال مما كانوا إنه اتفاق شامل لكل الضفة الغربية وقطاع غزة، . غزة وأريحا

يف املوضوع قيل ما هي غزة وأريحا، وعندما جرى البحث . ليموهو الصحة والتع إلعطائهمستعدين ) اإلسرائيليون(
تسوية تسمي أريحا  إن أريحا هي املدينة ونحن قلنا إنها اإلقليم، وألنه إعالن تم االتفاق على اإلسرائيليونوقال 

منطقة  وما يواجهنا اآلن هو اختبار النيات، فإذا أريد لالتفاق أن ينجح فيجب أن تكون يف منطقة أريحا. منطقة
  .الفلسطيني من خالل وجودها اإلحساس بحدوث انسحاب فعليكافية يستطيع 

 ل إيجابية، بينما يف واشنطن وحتىكانت اجلولة األوىل من احملادثات التي ركزت على جدول األعما  
 وأتوقع وأفترض أن تكون هناك صعوبة يف عملية التفاوض، ومعروف عن. اجلولة احلادية عشرة مل يتم اتفاق

كانون األول  13يف ) العملية(اإلسرائيلي أن التفاوض معه يف التفاصيل يكون صعبا جدا، ولكن يجب أن تنتهي 
ما هي منطقة أريحا؟ وما هو الوضع على املعابر واجلسور بين مصر : وهناك ثالث قضايا صعبة. املقبل) ديسمبر(

التركيز عليها وأُعطيت أولوية يف البحث واحلسم  هذه قضايا إذا تم. وغزة واألردن والضفة؟ وهناك موضوع األمن
  .فإن االتفاق سيكون سريعا

  
  س ـ كيف ترى آفاق السالم يف املنطقة؟  
    
وإذا كنا نتحدث عن . ال أرى سالما يف املنطقة من دون سالم مع سوريا ولبنان واألردن والفلسطينيين ج ـ  

الفلسطينيين أو األردن، لكن التسوية الشاملة يجب أن  سالم مع طرف واحد فمن املمكن أن يكون هناك سالم مع
كل اجلهود إلجناح املسارين  لذلك يجب بذل. املشكلة ستظل قائمة تشمل هذه األطراف جمتمعة، وبغير ذلك فإن

  .السوري واللبناين
  

    



 

 
 

  

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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