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  الفلسطيني  حديث صحايف لرئيس اجمللس الوطني
  الفلسطينية  بشأن اجتماعات القيادة بالوكالة

  1995مارس /يف آذار
  ]مقتطفات[ .20/3/1995تونس، 

  
  

تسيير املفاوضات جمدداً ثم أكد املعني باألمر  جلنة سئسير" أبو مازن"ملاذا أعلن الرئيس عرفات أن السيد  ■
  عكس ذلك؟

خ أبو مازن أثناء االجتماعات مع اقتراح عودته إىل رئاسة جلنة تسيير املفاوضات، أو لنقل إنه سكت جتاوب األ □
وحتى أكون صريحًا . ة الرضى حتت اإلحلاح الشديد من أعضاء اللجنتين التنفيذية واملركزيةموالسكوت عال

لجنة؟ فأبو مازن رجل يحترم نفسه وال هل تراجع أبو مازن ألن أبو عمار ملّح إىل أنه سيكون عضواً يف ال: أتساءل
أن أبو عمار يريد أن يكون رئيس اللجنة  هذا يعني: جلنة فيها أبو عمار، وهو صريح جداً ويقول سئيرضى بأن ير

  .اتخذ موقفاً باالستمرار يف رأيه السابق أي عدم املشاركة يف اللجنة كوآتي أنا بعده، ولذل
منى على األخ أبو عمار االبتعاد عن اللجنة، وهو له احلق طبعاً وبصفتي رئيس الشرعية الفلسطينية أت  

  .من دون أن يعين بالضرورة عضواً فيها بصفته الرئيس أن يشرف على جميع اللجان
  

  هل ستنتقل رئاسة اجمللس الوطني إىل الداخل؟ ■
ة تعني حكماً ذاتياً، فيما نحن آمنا منذ البدء بتكامل األدوار يف مؤسسات منظمة التحرير فاملرحلة االنتقالي □

لذلك فاملؤسسات السيادية وهي السلطة  .املرحلة النهائية هي التي تعطي األمل بأن تنتج عنها سيادة كاملة
ا ما عداهما فال مانع بل أمّ. االشتراعية والدائرة السياسية بما يتفرع عنها من سفارات ينبغي أن تبقى يف اخلارج

  .ل يف غزة وأريحا اآلن ويف الضفة والقدس غداًيفضل أن تكون يف دائرة الفع
  

هل ستقوم رئاسة . هناك تعهد من جانب السلطة الفلسطينية إزاء إسرائيل بتعديل امليثاق الوطني الفلسطيني ■
  اجمللس الوطني بتكريس هذا التعهد؟

ين تعهد فيه أن تسعى اللجنة ال أنكر أن هناك كتاباً من رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة موجهاً إىل يتسحاق راب □
التنفيذية لعقد دورة للمجلس الوطني يُقر إلغاء بعض مواد امليثاق التي تعتبرها إسرائيل ضد وجودها، لكن نحن 

  .عندنا اجتهاد يف هذه املسألة ينطلق من أنه ال يوجد تاريخ ملزم تتم فيه هذه الدورة
لي وهي اعترافه بأن اجمللس الوطني يتسم وأعتقد أن هذا جاء حلكمة يقدرها اجلانب اإلسرائي  

وبوسع الفلسطينيين اختيار الوقت املناسب حتى إذا ما جمعوا جملسهم تكون هناك . بالديمقراطية وال يُقاد بسهولة
قناعات لدى أعضائه بأن املسيرة السلمية اكتملت والسلطة امتدت يف املرحلة االنتقالية على باقي أجزاء الضفة 

س بمن فيهم املعارضون لالتفاق، بإمكانهم الدخول إىل الوطن كمواطنين وليس كزوار، أعضاء اجملل وأن ،الغربية
وأن املعتقلين الذين هم أحق الناس باملشاركة يف االنتخابات قد غادروا السجون، وأن أعضاء اجمللس االشتراعي 

  .هم يف الوقت نفسه أعضاء يف اجمللس الوطني كممثلين للداخل) عضو 100(
اجلانب اإلسرائيلي ما زال يراوح بنا يف موضوع االنسحاب واالنتخابات، وطاملا أن الشروط وطاملا أن   

  .انالتي أشرت إليها مل تتحقق، سيبقى اجمللس الوطني يف مقره احلايل يف عمّ

                                                 
  أبو األديب(سليم الزعنون.( 
 "قد اجتمعت في تونس أيام " فتح"وآانت اللجنة المرآزية لحرآة . وقد أجرى الحديث رشيد خشانة. 21/3/1995، )لندن" (الحياة

 .18/3/1995و 17يومي . ف.ت.لـ مذلك اجتماعات للجنة التنفيذية  ، وتال 17/3/1995و 16و 15
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  [.......]  
  

سطينية ما الذي ساخنة وتركزت على املطالبة بتغيير أداء السلطة الفل" فتح"كانت اجتماعات اللجنة املركزية لـ  ■
  سيتغير بعدها؟

مضى أكثر من ستة أشهر على اجتماعات اللجنة املركزية وهذا أمر سلبي ربما اقتضته الظروف التي رافقت  □
واللجنة التنفيذية " فتح"، وما أحدثته تلك املوافقة من هزة يف اللجنة املركزية لـ املوافقة على اتفاق أوسلو

 أن يعبّروا عن معارضتهم خذ يف اللجنة املركزية بصعوبة بل وتُرك للذين يعارضونللمنظمة، فمعروف أن القرار ات
لكن أردنا من وراء . من قبل، ألن األقلية تنصاع عادة لرأي األكثرية" فتح"على صفحات اجلرائد، وهو أمر مل تألفه 

قيصرية التي رجحت فيه وجهة فاملوافقة على أوسلو جاءت كالوالدة ال يحصل فراق بين الطرفين، هذه احلرية أالّ 
  .اللجنتين املركزية والتنفيذية يف نظر األكثرية على رأي النصف ناقص واحد

واختلفت املوازين وبدأ العمل ينتقل نحو التركيز على الداخل رضينا إالّ إن األمر بات اليوم حقيقة واقعة   
جميعاً ندور حولها من أجل إنقاذها وإنقاذ عملية أم أبينا، وبالتايل صارت غزة وأريحا موقتاً مركز الدائرة ونحن 

  .السالم التي جتابه مأزقاً قد يهددها بالفشل
  

  أن الطاقم القيادي سينتقل بالكامل إىل منطقة احلكم الذاتي؟" فتح"هل يعني تشكيل جلنة جديدة يف  ■
تعبئة والتنظيم مؤلفة من ستة من أهم القرارات التي اتخذناها يف االجتماعات األخيرة إنشاء هيئة ملكتب ال □

لكن الباقين سيقيمون يف الداخل وهم من . الذي سيبقى موقتاً يف اخلارج) حممد غنيم(أعضاء على رأسهم أبو ماهر 
اللذان سيدخالن للمرة األوىل وعبد الله إفرجني وحكم  هم هاين احلسن وعباس زكي[....] أعضاء اللجنة املركزية 
  .خالبلعاوي اللذان سبق أن د

  
  يف الداخل؟" فتح"هل ستتغير هيكلية  ■
غزة وكل منهما سيستمر ألنهما ال  يف" فتح"جنة احلركية العليا ومقرها يف رام الله، وهناك مرجعية ال، هناك الل □

  .تبديان أي خالف مع اتفاق أوسلو
  

  ؟"صقور فتح"و ■
لسيطرة وهم صاروا اآلن جزءاً من الشرطة قطاع العمل العسكري له حتفظات، لكنها من النوع الذي كان حتت ا □

  .وأجهزة األمن
  



 

 
 

  

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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