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  خالفه  حديث صحايف ملنصور الشوّا عن قصة
  السلطة الفلسطينيةوأداء  مع الرئيس ياسر عرفات،

  ]مقتطفات[ *.غزة
  
  

  [.......]  
  ما هو تقويمك ألداء السلطة الوطنية وتوقعاتكم بالنسبة إىل املستقبل يف ضوء هذا التقويم؟ ■  
الوجه الكامل، وما نراه هو أن قوم بعملها على فال توجد دائرة حكومية ت. األداء حالياً دون املطلوب □  

الشرطة هي اجلهاز الوحيد الذي يظل يعمل، فكل الدوائر من دون استثناء، خصوصاً القضائية، اختار عرفات لها 
  .بة، وهناك من هم أكفأ منهميأناساً غير مؤهلين، ال يحظون بسمعة ط

تيجة لعدم معرفة عرفات بالبلد يسمع ممن حوله أنه ن ، نحن ما زلنا يف البداية، ويبدووعلى كل حال  
ن املناسب حتى املوعد ويضطر لألخذ بمشورتهم، ونأمل أن توضح له األمور لوضع الرجل املناسب يف املكا

  .جراء االنتخابات احلرة التي يمكن أن يختار فيها الناس األشخاص املناسبيناملناسب إل
  [.......]  

  
  ف رئيس بلدية أريحا إعفاءه من منصبه يرجع إىل أن األداء دون املستوى؟هل تعتقد أن طلب جميل خل ■  
حين جاءت السلطة الوطنية وضعت ضابطاً فوق خلف، وأنا أعرفه كرجل مناسب ومتواضع، لكن  □  

  .خلفية طلبه ال أعرفها، ويمكن أن يكون الضابط الذي جاء كرئيس فوق رئيس البلدية أساء التعامل معه
  [.......]  

  
املاضي تشكيل جملس بلدي، ومنذ أيام قدمت القائمة إىل عرفات، ) أكتوبر(كلفت يف تشرين األول  ■  

  ماذا دار يف آخر لقاء مع عرفات وما هي أسباب رفضه لها؟. وانتهى األمر بتكليف شخص آخر
عامة فتكوينه كان د للمجلس البلدي،الرئيس عرفات أخطأ عندما رفض التشكيلة التي قدمتها إليه  □  

للسلطة الوطنية ورصيداً كبيراً للسيد عرفات لو كان قبل به، وكنت على يقين من أن عرفات كان سيقبل التشكيلة 
لكنني ال أعرف السبب الذي دعاه لتغيير رأيه يف آخر حلظة، فالتشكيلة كانت أقرب نتيجة النتخابات حرة نزيهة 

ذا مل يكن يحل حمل انتخابات حرة، وأعلنت أن هدف ألنها ضمت كل الفصائل والنوعيات من مواطني غزة، وه
  .اجمللس هو التحضير للمناخ املناسب لالنتخابات

واخلالف كان على شخص يريد أن يخلعه من القائمة، وآخر يريد إضافته ورفضت على أساس أنني   
  .أعرف الناس يف غزة، وهو يتحدث عن أشخاص ال يعرفهم، وكان يسمع ممن حوله

  .ومشكلة الرئيس عرفات أنه ليس بالضرورة حماطاً برجال يقدمون له املشورة الصحيحة  
بدأت أحتاور ) ديسمبر(بتشكيل جملس للبلدية ويف كانون األول  1993) أكتوبر(يف تشرين األول وكلفت   

مجلس طابع مع كل الفئات يف الساحة، وكانت يل شروط هي تمثيل كل القوى السياسية يف الساحة وأن يكون لل
  .تكنوقراطي وتمثيل لعائالت وجمتمع الالجئين يف غزة

 إتقانوهذا أدى إىل . هاتقائمة اقترح 50وقدمت قوائم كثيرة رُفضت، وبلغ جمموع القوائم التي رفضت   
أشهر والغريب أن الشخص الذي كان  7يف التشكيل حتى وصلنا إىل القائمة األخيرة، التي استغرقت أكثر وأكثر 

  .لى وجوده يف القائمة مل يضعه يف القائمة احلالية ألنه اكتشف من هو هذا الشخصأصر ع
وشخص من كل من  "حماس"و "فتح"شخصاً منهم شخصان من كل من  21والتشكيلة األخيرة ضمت   

سالمي، وجبهة التحرير العربية، واجلبهة الديمقراطية، زب الشعب، وحزب فدا، واجلهاد اإلاجلبهة الشعبية وح
  .من املستقلين، ومعظم األشخاص من الفصائل مهنيون) 11(لباقي وا

                                                 
 .وقد أجرى الحديث محمد عالم. 14/8/1994، )لندن" (الحياة" *
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  هل يف ظل وجود السلطات يف يد شخص واحد يمكن ظهور مؤسسات؟ ■  
بالتأكيد عرفات كشخص ال يستطيع حتمل كل املسؤولية، وهو كان قائد ثورة واآلن يقود دولة، وإذا مل  □  

طيع أن يتحمل وحده املسؤولية ويمكن أن نفشل وهذا الفشل من عمل مؤسسات لها صدقية، فعرفات لن يستنتمكن 
  .سيكون خطيراً جداً

عرفات ال يستطيع بت كل صغيرة وكبيرة وحتى الرجال الذين هم أقدر منه ال يستطيعون، فلو كان رابين   
فسه يعتمد على قراره الفردي لفشل، وعرفات حتت ضغط رهيب ال يستطيع أن يعمل كل شيء فهو يجب أن يرحم ن

  .ويرحم شعبه
  [.......]  

  
  هل هناك خماوف يف حال غياب عرفات ألي سبب من دون وجود مؤسسات؟ ■  
وأقول له يف وجودك سيادة الرئيس الوضع مش ماشي، فكيف . يف وجود عرفات األمور ليست ماشية □  

الضروري االعتماد على  يكون احلال إذا مل تكن موجوداً أو مسافراً، فهو رئيس دولة ورمز يتنقل، ما يجعل من
  .هذا الكالم قلته لعرفات، ومستعد اآلن أن أتعاون معه إذا طلب مني املشورة أو املساعدة. مؤسسات
  [.......] 

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


