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   ملنظمة التحرير الفلسطينية،حديث صحايف لعضو يف اللجنة التنفيذية 
  فترة زمنية إلعادة النظربوقف املفاوضات مع إسرائيل يطالب فيه 

  ]مقتطفات[ .26/1/1995موسكو 
  

  
ثمة من يقول إن التعثر احلايل يف عملية السالم واحتماالت نكوصها هي نتيجة مباشرة لثغرات يف إعالن  ■
  .بادئ الذي وضعتم أسسه عبر لقاءات أوسلوامل
 أسسمبادئ ويحتاج إىل مفاوضات لتطبيق بنوده، لكنه يستند إىل  إعالنهو  اإلسرائيليالتفاق الفلسطيني ـ ا 

  .واضحة أهمها الشرعية الدولية، وهدفه هو التطبيع
ن عظيماً فيساء تطبيقه أو نه قد يكوأوكل اتفاق يمكن أن تنجم عنه حسنات أو سيئات وفقاً لألداء، أي 

  .العكس
سواء من املعارضة التي ارتكبت  اإلسرائيليوال شك أن هناك أخطاء وممارسات مرفوضة من الطرف 

  .أو احلكومة التي شجعت االستيطان اإلبراهيميجمزرة احلرم 
  .وثمة أخطاء من اجلانب الفلسطيني أدت أيضاً إىل التعثر

  
  الذي يبدو مسدوداً؟ ج من هذا الطريقوما هو اخملر ■
  التعثر يدفع شخصاً مثلي إىل املطالبة بوقفة تأملية لفترة زمنية يتعطل فيها كل شيء إلعادة النظر، ويف ضوء

ونحن ال نستطيع أن نحكم على االتفاق أو على السلطة الفلسطينية يف صورة قطعية، إذ إن وقت التجربة . ذلك نتابع
  .قصير لكي نحكم لها أو عليها

  
  .يجابية كما كان يأمللكن املواطن الفلسطيني مل يشعر بالثمار اإل ■

رض الواقع بحيث أج ـ هناك حاجة ماسة إىل جهود سريعة تترجم أموال الدول املانحة والبنك الدويل وتنقلها إىل 
  .يحس املواطن الفلسطيني أن تغييراً ما حصل نتيجة االتفاق

سرعة األلغام املوقوتة التي تنفجر من دون سابق إنذار، وأهمها  كما ينبغي على إسرائيل أن تزيل بأقصى
كما أن من واجبها وقف االستيطان . عثرة يعترض طريق التعايش ت غزة واخلليل التي تعد أكبر حجرمستوطنا

  ".األرض كلها اعلى ماذا أفاوض بعد سنة وقد أكلو"حتى ال يسأل الفلسطيني نفسه 
  

  عني القطيعة؟الوقفة التي تدعو اليها ت ■
 إنها نقطة ال يجوز . خذ مثالً إعادة تمركز القوات اإلسرائيلية. كال، ولكن هناك خطوطاً حمراً ال يمكن جتاوزها

وحينما يتم االتفاق على موعد، . التفاوض عليها ألنها حتصيل حاصل وتتمة التفاق آخر يتعلق بموعد االنتخابات
عادة تموضع القوات خارج املناطق اآلهلة بالسكان، فإن على إسرائيل أن تكون جاهزة عشيتها لالنسحاب أو إل

  .وحينما تقول إسرائيل أنها ال تستطيع القيام بهذه اخلطوة فهي تخالف بنداً ال لبس فيه
[.......]  

  
  عند إقرار إعالن املبادئ يف القيادة الفلسطينية هل كنتم اتفقتم أيضاً على صيغ األداء والتنفيذ؟ ■
 ولكن يف غمرة األحداث ال أريد . التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية هي مرجعية السلطة اتفقنا على أن اللجنة

  .عنها يحتميل السلطة أكثر مما حتمل، بيد أن هناك ممارسات خاطئة ال يمكن التغاض
                                                 

  أبو مازن(محمود عباس.(  
 "وقد أجرى الحديث جالل الماشطة. 27/1/1995، )لندن( "الحياة.  
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  يف البيت الفلسطيني؟ أساسيةإذن ثمة مشكلة  ■
  وجود فئات خمتلفة ومتضاربة نؤمن بالتعددية ونمارس الديمقراطية وهذا يعني أنيجب.  

أو اتفاق بين السلطة واملعارضة ليعرف كل طرف حدوده ويلتزم " بروتوكول"ويستتبع ذلك ضرورة وجود 
األطراف وتبقيها فقط يف يد الشرطة التي تمثل سلطة من جميع  األسلحةكما ينبغي على السلطة أن تسحب كل . بها

  .الشعب
  

  هل تصنف نفسك ضمن املعارضة؟ ■
 ًوأنا حريص كل . أنا من السلطة وعضو يف اللجنة التنفيذية التي هي املرجعية ولن أكون معارضاً إطالقا

  .احلرص على جناح السلطة
  

  .ولكن هناك استفسارات عن ممارسات كثيرة مرفوضة منها مثالً التصرف يف األموال ■
  تتمكن بعد من إعداد نفسها ملثل هذا االستقبالالدول املانحة تضع شروطاً الستقبال هذه األموال والسلطة مل.  

.......][  
  

  لو قيض لك أن تراجع اتفاق إعالن املبادئ من موقع اليوم هل كنت ستعدل أو تضيف؟ ■
 ّولكن كنت أتمنى أن تكون مسألة االستيطان . ا حصلومل أكن أتوقع أفضل ممّ. ا كانليس يف اإلمكان أبدع مم

م احلكومة اإلسرائيلية بوقف االستيطان لكننا اكتفينا بإدراج املوضوع يف قضايا احلل مثبتة بوضوح أكبر، وإلزا
ير إىل أنه ال يجوز تغيير معامل على األرض تؤدي إىل استباق احلل شالنهائي واعتمدنا على الورقة األميركية التي ت

  .أو النتيجة ودخول اإلسرائيليين لعبة توسيع االستيطان ينطوي على خطورة
][.......  

 
  



 

 
 

  

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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