
اجابات ا6خ ابو نزار على اسئلة مجلة الجماهير

بصفتكم احد القيادات التاريخية لحركة فتح وبحكم موقعكم عضواً في اللجنة ا>ركزية:1س
للحركة كيف تقيمون مستقبل عملية السYم وخاصة في ظل التعنت ا6سرائيلي؟

   التعنت ا1سرائيلي كان ..و1 يزال وسيبقى. والذي يحقق الس6م ليس الرغبة ا1سرائيلية وانما القدرة
اسرائيل ل6ـنـصياع ـلـقرارات وقائع ـجـديدة ـتـجبر  فرض  س6مية والدوـلـية ـعـلى  الفـلـسطينية والعرـبـية وا1
قدر اـلشعب الفـلسطيني بار ان  هو ـقضية فـلسطينية او1ً باعـت ية اـلس6م  ية. ان ـمستقبل عمـل اـلشرعية الدوـل
هو امر يقــرره هو. كيف يواجه؟ كيف يصمد؟ كيف يفرض وقائع على ا1رض تجعل ا^جتمع ا1سرائيلي
الك الة التـه ها با1ستفزار. ان ـح هدد ا^نطـقة كـل التي ـت ودية  نت الليـك اسات التـع ضد سـي حاز  غالبيته يـن في 
ها كار ا1مريكـية ا^طـروحة وكاـن التي تجـعل ا1ـف صريحاتهم  في ـت  lسطيني قادة الفـل عض اـل بديها ـب التي ـي
السقف للمطالب الفلسطينية فيدفعون نتنياهو لرفضها ويهللون لها وكانها الفرج، مع ان هذه ا1فكار التي
تم التعبير عنها، على الرغم من ايجابيات ا1نسحابات ا^قترحة ا1 ان الشروط التي وصفها دنيس روس
نة في البيت الفـلسطيني. ان يران الفـت ياهو في حل من تنـفيذها ـقبل ان ـتشتعل ـن ومارتن انديك تـجعل نتـن
عن عبر  الذي ـي ̂ـوقف  هو ا مار  ابو ـع عبر ا1خ  ما  يات ـك يد بالتـمسك با1تفاـق راحات والتأـك رفض ا1قـت عدم 
السياسة الحكيمة حتى 1 نضع انفسنا في مواجهة منفصلة مع ا1مريكان من جهة ودون ان نعيد ذكرى

تهالك السادات الذي ادى الى التهلكة.

لقد دعا ا6خ ابو عمار الى الحوار بd كافة القوى منذ اكثر من سنة ونصف وعقد عدة:2س
لقاءات احتفالية ومؤتمر في غزة ومع ا6سف دعوة الحوار هذه لم تتابع ، من ا>سؤول عن

ذلك بنظركم؟
وهو ية.  وحدة الوطـن قي لـل هو ا^فـتاح الحقـي سطيني 1نه  شعب الفـل واستراتيجية لـل حوار قـضية هـامة     اـل
lقائم ـب حوار اـل سطيني. واـل شعبنا الفـل حة ـل ضرورة مـل هي  التي  شعبية  هوم الديمقراطـية اـل عن مـف ̂ـعبر  ا
عن اـلحوار الوطني الشامل يـاً او جماـعيـاً ـليس بدي6ً  ً ثناـئ ية الس6م سواء كان حوارا ا1طرف ا^ؤيدة لعمـل
الذي يضم كل ا1طراف بما فيها ا1طراف ا^عارضة 1تفاقيات اوسلو وملحقاتها. وخاصة حركة حماس.
موز في ـت زدوج ا1ول  ية ا1نفـجار ا^ عت عمـل والتي تـب شامل  حوار اـل ها حـالة اـل وصلت الـي التي  الذروة  ان 

م. كانت تعبير عن الرد الوطني الذي تبنته السلطة الوطنية وحركة فتح1948 ا^اضي في القدس ا^حتلة عام
ية لـحركة ـحماس. وقد ية التحـت ̂ـطالب ـبضرب البـن ارها الـتحدي الذي به يواجه اـلضغط ا1سرائيلي ا باعتـب
من جاءت  قد  ها  ها ـب عن ع6قـت لم تعـلن حـماس  التي  يات  هذه العمـل نه ان  في حـي سائد  قاد اـل كان ا1عـت
الخارج وبالتحديد من جنوب لبنان. ولكن بعد ان ثبت تــورط حماس في هذه العمليات وبعد ان تكــررت في
̂ـحرج الذي 1 ـيرضى با1ستمرار في ̂ـبادرة ا1مريـكية اصبحت اـلسلطة في وضع ا اـلقدس ـعلى ابواب ا
التي يات  جاه ا1تفاـق سلطة ـت زامات اـل مع الـت عارض  حوار تـت خارج اـل استعدادات  به  حوار طـرشان تحـيط 
دفعتها. ومن هنا يمكن اعتبار ان السياسة التي اتبعتها حركة حماس والتي تقوم على الفصل بl الجناح
ً تعطي السلطة ا^برر بعدم ا1ستمرار السياسي الذي يحاور وكتائب القسام التي تمارس عملياتها سرا
ها التي يمكـن يع ا1طراف  حوارات ـبl جـم يق اـل جب ان يـع هذا 1 ـي كان  شامل وان  حوار الطـرشان اـل في 

التوصل 1تفاقيات تقلل من التعارضات.
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هذا ا6تـفاق سيـستمر:3س بان  هل تـشعرون  اوسلو  سنوات عـلى اتـفاق  مرور خـمس  بـعد   
ويصمد امام ا6جراءات والخروقات ا6سرائيلية وهل توصلتم بان هذا ا6تفاق كان خطأ منذ

البداية 6نع وقع من طرف 6 يحترم ا6تفاقيات؟
   لقد اعتبرنا اتفاق اوسلو في حينه انه مجازفة تاريخية وانه خطأ يحتوي بعض الصواب. وقد رأى فيه
بعض اخواننا انه صواب يحتوي على بعض خطأ. وحيث ا1غلبية كانت في وضع تصــورت فيه ان اوسلو
يرسم الدرب الواضح الى الدولة الفلسطينية. وخاصة بعد مهرجان التوقيع في واشنطن فقد رأينا ان علينا
ان 1 نقف موقف ا^عارضة العدمية وان علينا ان نعمل من اجل تكريس الصواب الذي في ا1تفاق وتوسيع
مداه والعمل على تقليل مخاطره. ونحن 1 نعتقد ان اتفاق اوسلو في عصر رابl وبيريز كان احسن حا1ً
̂ــسؤول وكان اـلـخداع ـهـما اـلـسمة ا1ـسـاسية للـمـفاوض وا ̂ــراوغة  كانت ا ـياهو. ـفـقد  في ـعـهد نتـن ـمـنه 
ا1سرائيلي في كل الحا1ت. فا1ستيطان استفحل في ظل اوسلو منذ البداية. والطرق ا1لتفافية كانت منذ
باقي ا^دن اسوة ـب يل  من الخـل وعدم ا1ـنسحاب  في اـلضفة  رسم ـخطوط ـمستقبل ا1ستيطان  هد راـبl ـت ـع
lبا1ضافة الى شعار انه ليس هنالك مواعيد مقدسة هي ابرز ما ورثه نتنياهو من اسلحة من سلفيه راب

وبيريز. وبهما يحاربنا بشكل اقسى واوضع منهما.
يـاً ويـمكن توظيفه كس6ح في وجه نتـنياهو تمامـاً ـكما هي    ـلقد اصبح ا1ـتفاق واقعـاً ويشكل الـتزامـاً دوـل
قرارات الشرعية الدولية. ولكن هذا الس6ح وهذا الوعاء 1 يكفي بدون القطران الذي يعني العمل ا^باشر
^واجهة ا1ستيطان وا1ستعداد للنضال في ا^ناطق ا^حتلة ضد ا1حت6ل ولفرض وقائع فلسطينية جديدة.

ـيقال بأن اـلسلطة لم تـعطي البـنية ا6جتماـعية وا6قـتصادية اهتـمامـاً بل اـعطت ا6هـمية:4س
للمفاوضات هل تؤيدون هذا الرأي؟

من ـمجا1ت اختصـاصاتها ـبشكل باي ـمجال  مام  رصة ل6هـت سطينية الـف ية الفـل سلطة الوطـن لم تـعطى اـل    
طوير حول دون ـت صادية ـت لة بقـيود اتفاقـيات اقـت وجدت نفـسها مكـب الوطن  الى ارض  ها  ممـيز. فمـنذ دخوـل
التي ̂ـستدامة  شرية ا ماعي والتنمـية الـب اعادة التأهـيل ا1جـت بات  سبة ^تطـل ولذلك بالـن صادية،  ها ا1قـت بنيـت
وهذه ـلدول ا^اـنـحة.  ـنة ـل اصبحت مرتـه ـها  ستعدادات اـلـصحية. كـل ـتدريبات وا1 موال واـل الى ا1 تـحـتاج 

بامزجتها ا^ختلفة تحول دون ا^ساعدة الحقيقية للنهوض بالسلطة الوطنية تجاه تلبية التزاماتها.
   ان ا^فاوضات تشكل ا^فتاح الذي به تحاول السلطة تقليل الخسائر. ولكن ومنذ وصول نتنياهو تحولت
ية. ياهو ـفرضها ـعلى ـمفاوض اـلسلطة الوطـن الة ـتشبه ا1م6ءات التي ـتحاول حـكومة نتـن اوضات الى ـح ا^ـف
وقد رفضت السلطة هذه السياسة لدرجة انها اصبحت 1 تفاوض و1 تتصل ا1 بوجود الطرف ا1مريكي.
ان تحمل ا^فاوض الفلسطيني للظروف الصعبة التي تعيشها مسيرة الس6م هو جهد يصعب تقييمه. وقد
رأينا في كثير من ا1حيان ان ا1متناع عن ا1ستمرار في ا^فاوضات الخادعة هو موقف تفاوضي 1بد من

استخدامه عندما يصل التعنت ا1سرائيلي الى مرحلة ا1م6ء.

ية:5س سلطة الوطـن هي ا>رجعـية ا6سـاسية لـل سطينية  عروف ان منظـمة التحـرير الفـل من اـ>
الفلسطينية هل تشعرون ان منظمة التحرير الفلسطينية تقوم بهذا الدور؟

هي ا^رجـعـية..وا^ـفـاوضات ـتـتم ـبـاسم منـظـمة التـحـرير الفـلـسطينية باعـتـبار لجنـتـها    منـظـمة التـحـرير 
الوزارة في حـl يتـشكل مجـلس الـسلطة الوطنـية  التنفيـذية تمـثل الحكـومة ا^ركـزية للـشعب الفلـسطيني 
ا^حلية. وعلى الرغم من حالة الغياب الذي تعيشه اللجنة التنفيذية فانها من الناحية الشكلية هي ا^رجعية.
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ويجب ان تبقى كذلك. ولكن هذا اليجب، يتطلب ان يتم تعزيز دور ا^نظمة ومكاتبها في الخارج. ودوائرها
ذات الع6قة با^6يl من الفلسطينيl في الشتات.

الوزارات واعــضاء اللجــنة:6س  dـ ـشكل مــشترك ـب ـساتها ـب ـسطينية تعــقد جـل ـيادة الفـل الـق
التنفيذية وبعض الشخصيات وانتم احد هذه القيادات هل انتم مع الجمع بd قيادة ا>نظمة

والسلطة والفصائل ام مع الفصل و>اذا؟
التي تـضم اعـضاء اللجـنة التنفيـذية سطينية  ̂ـوسعة للقـيادة الفـل الدوافع لعـقد ا1جتمـاعات ا كانت  قد     ـل
ومجلس الوزراء وغيرهم دوافع مقبولة للتعبير عن وحدة ا^وقف في الحكومة ا^ركزية والحكومة ا^حلية. هذا
من جهة. الى جانب انها كانت تعزز التعاون بl مختلف ا1طراف ا^تمثلl في هذا ا1طار الواسع. الى
ذية اعات تـتفق عل قرار اـتخذه ا^ـجلس الوطني بالـنسبة 1ـعضاء اللـجنة التنفـي جانب ذلك فان هذه ا1جتـم
الك اـعضاء من الراـفضl 1تفاـقيات اوسلو يرـفضون ية عن ا1جـتماع فهـن الذين يمتـنعون ث6ث مرات متتاـل
رفض حـضور الذي 1 ـي اسية  الدائرة السـي يس  الوطن. وهنـالك رـئ الى  دخولهم  رغم  حـضور ا1جتمـاعات 
ا1جتماع ولكنه حتى ا1ن يرفض الدخول الى الوطن. وقد عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعـاً مؤخراً من اجل
التصديق على قرار ا^جلس الوطني بشأن ا^يثاق. ان ا1جتماع ا^وسع مهم. ولكن ا1هم هو الفعالية التي
يتطلبها عمل مجلس الوزراء بحيث يحتاج الى اجتماعات خاصة با^جلس ومهماته وبحيث يتم التركيز على
قضايا العمل بشكل اكثر دقة وتحقق وبهذا يمكن الحفاظ على ا1جتماع ا^وسع وفي الوقت نفسه يعطى

مجلس الوزراء الفرصة ^ناقشة مهماته وميزانياته بصــورة اكثر جدوى.

 وانها لثورة حتى النصر
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