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  أنه يعلن فيه حديث صحايف للسيد هاين احلسن
  لتعبئة الفلسطينيين ضد اتفاق أوسلو سيدخل غزة وأريحا

  ]مقتطفات[ .تونس
  
  

ما هو جديد اجتماعات اللجنتين التنفيذية واملركزية؟ وهل تعكسان انعطافاً يف التعاطي الفلسطيني مع  ■
  املفاوضات؟

املركزية واللجنة التنفيذية أن أحداً مل يعد يستطيع أن يدافع عن مسيرة املهم الذي برز يف اجتماعات اللجنة  □
أحمد (وكل التقارير التي قدمت سواء كانت من أبو عالء . واجلميع مقر بأننا وصلنا إىل طريق مسدود. التسوية

، وأكدت أن إسرائيل ال اإلسرائيلية ةأو من نبيل شعث أو من األخ أبو عمار بداية، أشارت إىل املراوغة واملماطل) قريع
تيار : ما العمل؟ وبرزت يف النقاش ثالثة تيارات: وهنا طرح السؤال. ترغب يف الوصول إىل تسوية مع الفلسطينيين

يقول إن املشكلة يف األداء، وتيار أمثله أنا يرى أن املشكلة ليست يف األداء، فهو ليس املشكلة االستراتيجية بل 
لذلك علينا أن نكون شجعاناً، وأن نرى كيف نفرض على . ي قبلنا التفاوض عليهاتكمن املشكلة يف األسس الت

وأيدته أنا وحممد ) فاروق القدومي(والتيار الثالث يتمثل يف ما طرحه األخ أبو اللطف . اإلسرائيليين حقائق جديدة
اإلصرار على تدخل ما يشبه الصدمة للمجتمع الدويل من خالل وقف املفاوضات و يقول علينا أن جنري .جهاد

وأيضاً توحيد املوقف العربي والعمل على إعادة الوحدة الوطنية ) الواليات املتحدة وروسيا(راعيي املؤتمر 
أخذت يف االعتبار وجهة النظر القائلة إن إسرائيل " فتح"واللجنة املركزية حلركة . [....] وهذا تطور مهم. الفلسطينية

تنتهي كل املفاوضات على إعادة االنتشار واالنتخابات، ] يونيو[ة حزيران قطعت عهداً ووعداً بأنه يف بداي
وبالتايل علينا ـ أصحاب نظرية االستمرار يف املفاوضات ـ أن نمتحن املوعد اإلسرائيلي اجلديد الذي مل يبق عليه 

  .سوى أسابيع
  [.......]  

  
ادىء ـالن املبـاق إعـا اتفـي انبنى عليهـتالالت التل االخـل بتعديـاوضي كفيـذا أن حتسين األداء التفـمعنى ههل  ■

  الفلسطيني ـ اإلسرائيلي؟
وأخطر هذه . أنا أقول إن املفاوضات جترى على مبادىء عدة. لست من املدرسة التي تقول إن األداء هو املسؤول □

ية خطيرة ال يمكن يف ظلها هذه نظر. املبادىء هو الذي يقول إن األمن اإلسرائيلي له أفضلية على األمن الفلسطيني
إذ إننا ال يمكن أن نقبل بتفوق أمن على آخر، . صنع أي سالم، بل على العكس يمكن فقط إعطاء تنازالت ال تنتهي

  . [....]واملفروض أنه من املطلوب حتقيق األمنين
  [.......]  

  
دد من القياديين ـ من ضمنهم أنت ـ تشكيالت جديدة يف مكاتبها وكان الفتاً قرار دخول ع قررت اللجنة املركزية ■

  ما هي دوافع هذه القرارات؟. إىل الداخل إلعادة هيكلة اجلهاز احلركي
من دون شك أمام كل القضايا بعناوينها الرئيسية، أي العملية التفاوضية السياسية، اللجنة املركزية وقفت  □

فبالنسبة . على مدى أربعة أيام يف شكل تفصيلي وجرت مناقشة هذه القضايا. وآلية العمل الداخلي والوضع املايل
  . [....]إىل العملية التفاوضية جرى الوقوف طويالً أمام خط الفصل اجلديد الذي سيرسمه اجليش اإلسرائيلي

                                                 
  فتح"عضو اللجنة المرآزية لحرآة." 
 "وقد أجرى الحديث رشيد خشانة، 23/3/1995، )لندن" (الحياة. 
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ويظهر السلوك اإلسرائيلي كل يوم إنشاء مزيد من املستوطنات، ومزيد من مصادرة األراضي ومزيد [....]   
ذه اإلجراءات جعلنا أمام خيار صعب حمل اإلخوة املوجودين داخل األرض احملتلة، وعلى كل ه. من هدم البيوت

طلب مني . رأسهم األخ أبو عمار على طلب مشاركة األعضاء املقيمين يف اخلارج يف حتمل املسؤوليات هناك
قرار يف اللجنة كما اتخذ ). جلنة توجيه املفاوضات(املشاركة يف اللجنة التي تدير املفاوضات وتخطط لها 

  .التنفيذية بضرورة أن أكون عضواً يف هذه اللجنة
  

  إىل رئاسة جلنة توجيه املفاوضات؟" أبو مازن"ل سيعود ه ■
جرت مناقشة حول املفاوضات، وكان هناك إجماع على ضرورة تشكيل طاقم مهمته اإلشراف على من ينفذون  □

اليومية، وربما نصف اليومية، ليرد عليها ويكون فريقاً من ذوي اخلبرة  املفاوضات بحيث يستمع إىل التقارير
املتفرغين لهذا املوضوع، ومن الذين يكونون أعدّوا دراسات للمواضيع التي سيجري التفاوض عليها، قبل الذهاب 

وضات للشؤون أي أن هناك جلنة تشرف على جلنة املفاوضات للشؤون املدنية، وجلنة املفا. املفاوضات إىل طاولة
هذه هي اللجان األربع . االقتصادية، وجلنة املفاوضات للشؤون األمنية، وجلنة املفاوضات لشؤون االنتخابات

لذلك أقرّت . التي تفاوض، بينما نالحظ غياب جلنة مهمة وأساسية، هي جلنة إعادة االنتشار واالنسحاب اإلسرائيلي
  .التنفيذية، أي ضرورة وجود هذا اجلسم املشرف املوجه لهذه الطواقمتلك الفكرة يف اللجنة املركزية ويف اللجنة 

وشكلت هذه اللجنة املشرفة بحيث يكون فيها املنفذون كاألخ نبيل شعث وصائب عريقات وأبو العالء،   
وطلب . ويكون فيها أيضاً أعضاء من اللجنة التنفيذية كياسر عبد ربه وأبو مازن وسليمان النجاب وسمير غوشة

وجرت مناقشة " فتح"خوة أن أشارك يف جزء من اجتماع اللجنة التنفيذية يف إطار اإلعداد للبيان الذي أصدرته اإل
ولكن برزت . حول ضرورة مشاركتي يف طاقم اإلشراف والتوجيه وقبلت هذه املشاركة، وكل شيء تم االتفاق عليه

وظهر خالف على وجود أبو عمار يف اللجنة، وهو أمر مشكلة هي أن األخ أبو مازن يريد أن يكون رئيساً لهذه اللجنة 
  .مل يحسم حتى اآلن

" الفتحوي"جلنة لإلشراف على تنظيم التعبئة والتنظيم، خصوصاً لتوجيه الوضع " فتح"إىل ذلك شكلنا يف   
مني أن  وانتدب ثمانية من أعضاء اللجنة املركزية لهذه املهمة، وطلب. داخل األرض احملتلة ومنطقة احلكم الذاتي

داخل األرض احملتلة، وأدفع يف تقوية " الفتحويين"وأنا أفرح لهذه املهمة إذ إنني أتابع شؤون . أكون واحداً منهم
  .الكتلة الرافضة ألوهام أوسلو منذ أكثر من سنة ونصف سنة

  [.......]  
  

يختزل اخلريطة إىل تيارين، أال ترى أن موقفك اجلديد س. بعد اتفاق أوسلو" فتح"تيارات يف  ثالثة كانت هناك ■
  فيغيب التيار الذي كان يعتبر أسس التسوية جمحفة وليس األداء التفاوضي؟

سنعمل معاً من منطلق أننا سنقبل أن تتعايش اآلراء معاً وليس على  أننا باألخ أبو عمار قلت جلميع إخواين بدءاً □
الرأي العام الفتحوي والفلسطيني ضد املشروع وأنا لن أكف عن تعبئة . أساس أن يلغي أحد منا الرأي اآلخر

اإلسرائيلي واألخطار التي يهدف إليها عبر اتفاق أوسلو، سواء كنت يف هذه املهمة أو خارجها، ألنني أعتبر أن ما 
". فتح"فعلته يف املاضي وما سأستمر يف فعله يف املرحلة املقبلة يتطابقان تماماً مع النظام الداخلي حلركة 

وما نعبر عنه هو التمسك بالنظام باملبادىء، . هو أن تخرج عن النظام، وأن تتخلى عن املبادىء الفتحويةاملمنوع 
  .[....]لذلك ما فعلناه وما سنفعله هو الشرعية واحلفاظ عليها 

  
حزب "يف الفترة املاضية أن دورها بدأ يتراجع يف مقابل تعاظم دور " فتح"أظهر غياب اجتماعات قيادة  ■

  أال تخشى أن تدار األمور من خالل احلزب اجلديد؟". سالرئي
 إن أهم نتائج اجتماعات اللجنة املركزية األخيرة، وأهم نتائج اجملابهات األخيرة داخل األرض احملتلة أن األخ □

ع امللموس أن حمايته ال تنبع من الشرطة التي حوله وال من أجهزة األمن بل تنبأبو عمار اكتشف بالدليل املادي 
إذا فقدت االلتفاف الشعبي ال تعود لها قيمة، وهذه " فتح"فـ . إذا التف الشعب حولها" فتح"فقط من قوة حركة 

  . [....]احلقائق عادت جمدداً وأصبحت ثابتاً مهماً يف ذهن جميع القادة الفتحويين
[.......]  

  



 

 
 

  

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
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