
                                                                        

 حوار مع جريدة شيحان

مع اـلـجانب12س التي ـعـقدها ا=ـبـعوث ا:مرـيـكي   ـطـغت اـ=ـسائل ا:مـنـية ـعـلى ا=باـحـثات 
 _الفلسطيني ا:سرائيلي، هل يعني هذا تراجعـاً في ا=وقف الفلسطيني، سيما وانه لم يتم
الى وصو:ً  في عمـلـية اـلـس_م  ساس  هي ا: التي  الى ـقـضايا ا=رـحـلة ا:نتقالـية  الـتـطرق 

" روس جاء الى ا=نطقة لبحث ا=سألة ا:منية علمـاً ان" تحقيق الحل النهائي، وهل فعً_ ان 
 .اولبرايت اشترطت لقدومها الى ا=نطقة حدوث تقدم في الجانب ا:مني

لـقداعلنت ا4دارة ا4مريكـية ان مهـمة ديـنس روس مـحدودة با%ـسألة ا4منـية وبحلـها كمقـدمة %جـيء  1 ج
وزيرة الخارجية اولبرايت %تابعة ا%بادرة ا4مريكية ا%تكاملة. وقد بحثت القيادة الفلسطينية في اجتماعها

كون8/8/1997 يوم الجمـعة وقــررت ان ـي جدول ا4مريـكي.  هذا اـل مع  جاوب  عدم الـت وقــررت  هذا ا%ـوضوع.   
مع ند ـبحث الـقضايا  عل ـع تم بالـف وقد  يات.  شمله ا4تفاـق الذي ـت عام  من اـ%وضوع اـل جزء  اـ%وضوع ا4ـمني 
هائي حل الـن ضايا اـل شار وـق واعادة ا4نـت ية  حل للمرحـلة ا4نتقاـل ضايا اـل يد عـلى تكـامل ـق نس روس التأـك دـي
اكد اـلـجانب الفـلـسطيني ـعـلى وقد  في ا%نـطـقة.  طراف  وارتباـطـها جميـعـها بالـقـضية ا4مـنـية لجـمـيع ا4
استعداده للتنسيق ا4مني للوصول الى معرفة من هم وراء عمليتي التفجير في القدس الغربية. كما اصر
ية وقف للعمـل الك ـت هائي طا%ا هـن تم ـبشكل ـن لن ـي عام  جانب الفـلسطيني ـعلى ان التـنسيق ا4ـمني ـبشكل  اـل
الى مرجعـية عملـية الـسsم واسـاسها ا4رض مقـابل بالعودة  الى طبيعتـها ا4  لن تـعود  والتي  السيـاسة 

 .السsم. ووقف ا4ستيطان وخاصة في جبل ابو غنيم

في محـاولة كوديته،  صهيونيته ولـي سsم بحـكم  في طـريق اـل بة  في ا4صل عـق هو  الذي  جاء روس،  قد     ـل
للضغط على القيادة الفلسطينية لتعطيل تنفيذ الفهم ا4سرائيلي للتعاون ا4مني وتنفيذ ما تريده اسرائيل
من اعتقا4ت، وضرب للبنى التحتية لحماس وللجهاد ا4سsمي. ولكن ا%وقف الفلسطيني رفض هذه ا%قولة
من اصلها. خاصة وان العملية ا%زدوجة ا%ستخدمة كذريعة تحوم حولها شبهات تصل الى لعبة ا4صابع
هذه ندرك ان وراء  نا  اخرى فاـن ومن جـهة  من جـهة،  هذا  من اسـاسها.  سsم  ية اـل تدمير عمـل صهيونية ـل اـل
 ..ا%طالب ا4سرائيلية اهداف خبيثة تسعى الى تأجيج نار الفتنة والتي قد تؤدي الى حرب اهلية فلسطينية

وفي اطار هذه ا%عادلة فان القيادة الفلسطينية تدرك ان الصمود وا%واجهة في ظل وحده وطنية فلسطينية
 .هو الطريق ا4سلم لصيانة ا%ستقبل الفلسطيني ولعدم الوقوع في براثن شباك الخبث الصهيوني

 تعددت اـلروايات حول الـجهات التي وـقفت وخـططت ـلحادثي انـفجار اـلقدس وـهناك من2س
مع الـسوري2 واللبـناني2 ورطت الرئـيس الفلـسطيني  سرائيلية  ستخبارات ا: يـقول ان ا:
صعيد ـطورات عــلى  آخر الـت هي  وما  ـشأن،  ـهذا اـل ـصريحاته ا:خــيرة ـب ـعد ـت وتحــديداً ـب
التحقيقات بخصوص الجهة ا=نفذة للعملية ا:نتحارية ؟ هل هم من الداخل ام من الخارج ؟

في  2ج تدخل  خابرات ا4سرائيلية  التي ـتسربها اـ% ومات  ير. وا%عـل حادثي التفـج يزال الـغموض يـحيط ـب  4
لعبة الحرب النفسية. ولكن ا4جراءات التي تنفذها حكومة نتنياهو على ا4رض هي اجراءات عقابية وكأن
السلطة الوطنية هي التي قامت بتنفيذ عمليتي ا4نفجار. وهي اجراءات كانت مبيتة تنتظر ذريعة 4خراج
بعضها من عقاله 4ول مرة. مثل اغsق ا%عابر الدولية. وتجميد ا4موال الخاصة بالسلطة الوطنية، وا%طالبة
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ير ـمواقع اـ%سؤول� في ا4من الوطني. الى جانب الـتصعيد اـلشرس 4جراءات كانت ـموجودة ية بتغـي العلـن
عن بـعضها ية الفـلسطينية  في اـلضفة الغرـب قرى  وعزل ا%دن واـل حواجز  ثل ا4غsق واـل اكثر ـم رونة  كن بـم وـل

 .البعض

من ريد  انه ـي ية،  سلطة الوطـن تبرئة لـل ياهو  تبره نتـن خارج 4 يـع من اـل قدما  بأن ا%نتحـرين     ان ا4شارات 
السلطة ان تقوم بدور الحارس 4من اسرائيل سواء جاء الخطر من الداخل او من الخارج. اما عن قدرة
عن حـماس عاد التهـمة  ابو عـمار اـب عرض %حـاولة ا4خ  ناني يـت سوري ولـب اثارة مـوقف  ا4سرائيلي� عـلى 
داخل الوطن فهي في الواقع توريط للذين تحدثوا في سوريا او في لبنان متجاوب� مع ا%وقف ا4سرائيلي
دعم اـ%ـوقف كان ـيـجب ـعـلى الجـمـيع  الذي  الوقت  الذي ـيـقوم بأـبـشع ـحـصار لـلـشعب الفـلـسطيني ـفـفي 
بول من ـبعض ية ـتجد تـجاوبـاً ـغير مـق الفـلسطيني في صموده ـنجد ان اصوات التـنصل من الـقضية الوطـن

 .ا%سؤول� في لبنان

 " "  =اذا لم ـتقم ا:ـجهزة ا:مـنية الفـلسطينية بحـملة اعـتقا:ت في صفوف ـحركة ـحماس3 س
لديكم هذا يعـني ان  هل  ية،  كل عمـل عد  سابق ـب في اـل عل  كانت تـف ما  جار ـك حادثي ا:نـف عد  ـب

" ية ام ان التحلي_ت ا:سرائيلية" عن انـفجار اـلقدس الغرـب ير ـمسؤولة  حـماس ـغ بأن   -د:ئل 
ية اـلس_م ـبهذا اـلصدد والتي تـتحدث عن ان الرـئيس الفـلسطيني وكـلما اصاب الـجمود عمـل

 .يعطي الضوء ا:خضر لحركة حماس للقيام بمثل هذه العمليات لها جانب من الصحة

كن3 ج سsم. وـل ية اـل تدمير عمـل الى  هدف  يات ا4نتحـارية ـت التي تخـطط للعمـل اطراف حـماس  كانت  قد    ـل
الى ان ركن  لك ا4طراف ـت اوسلو جـعل ـت يات  غاء اتفاـق الى اـل ولى  وسعيه مـنذ اللحـظة ا4 ياهو  مجـيء نتـن
اعادة ياهو تطـلب  الى ان مجـيء نتـن اضافة  يد ا4سرائيلي� فـاستراحوا.  ستموت عـلى  سلمية  ية اـل العمـل
ا4عتبار الى الوحدة الوطنية الشاملة والى الحوار الوطني الشامل ا4مر الذي جعل العsقات الفلسطينية
سلطة ومع اـل تح  مع حـركة ـف في حـماس  وصل ا4خوة  وقد ـت ياهو.  في مواجـهة خـطر نتـن حد  سطينية تـت الفـل
يام وعدم الـق ية  سلطة الوطـن ها اـل التي حققـت عدم اـ%ساس با%كـتسبات  شأنه  من  شرف  ثاق  الى مـي ية  الوطـن
بأعمال من شأنها اضعاف موقف السلطة الوطنية. ولقد قام نتنياهو بالفعل بافتعال انفجارين في قطاع
ضرب بنيتهـما  �هذين التنظيمـ ضرب  ية ـب سلطة الوطـن طالب اـل كي ـي صاقهما بحـماس والجـهاد وـل غزة 4ـل
امر وهذا   .�يت فذت العمـل التي خطـطت وـن هي  خابرات ا4سرائيلية  قات ان اـ% تت التحقـي وقد اثـب ية.  التحـت

 .يمكن ان ينسحب على عمليتي تل ابيب حيث 4 يتــورع غsة الصهاينة من قتل اليهود 4سباب عقائدية

اولة هي مـح وبأنه يـعطي اـلضوء ا4ـخضر  مار  با4خ ابو ـع مة أي ـعمل  اسرائيل اـلصاق تـه    ان ـمحاو4ت 
معروفة، فاسرائيل في ظل حكومة نتنياهو تريد التخلص من قيود اتفاقيات اوسلو. وهم يريدون التخلص
من الشريك ا4ساسي في هذه ا4تفاقيات. ولديهم سيناريوهات تصل الى حد اغتيال القيادة الفلسطينية
سلطة ابو عـمار ولـل فان ا%ـوقف الحكـيم لsخ  هذا  ية. وـل حرب اهـل شوب  الى ـن يؤدي  فراغ قـيادي  واحداث 
ية في هذه ا%رـحلة هو عدم ا4ستجابة بأي حال من ا4حوال ـ%طالب اسرائيل وامرـيكا التي ـتسعى الوطـن

 .الى ا4يقاع ب� ا4خوة والفتنة ب� ابناء الشعب الواحد

زيارة4 س راعي ا:مريـكي ان  ضوء ا=باحـثات الجـارية ا:ن بمـشاركة اـل وفي  هل تتوقـعون   
" اولبرايت الى ا=نطقة ستحقق نتائج ايجابية وتدفع حكومة نتنياهو الى ا:لتزام بتنفيذ"

ا=رـحلة الثاـنية من اـتفاق الخـليل لـلبدء فوراً بمـفاوضات اـلحل الـنهائي، وـكيف تـنظرون الى
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ا=علومات التي تـتحدث عن ان اولبرايت ـقادمة الى ا=نطقة بـمبادرة بـعيدة عن روح اتـفاقات
 .اوسلو

وصول4ج قد يـحول دون  سرائيلية وا4مريكـية  ضغوطات ا4 وجه اـل في  صامد  سطيني اـل   إن ا%ـوقف الفـل
ية اـلسsم ية للتـعامل مع عمـل هم ا4 اذا عادت الحـكمة الى رؤوس ا4دارة ا4مريـك اولبرايت الى ا%نـطقة. الـل
ابل بدأ ا4رض مـق ية وـم شرعية الدوـل وقرارات اـل يات.  شرعية، ا4تفاـق ها اـل ضوء مرجعيـت لى  من اسـاسها وـع
السsم. ولقد عبرت السيدة اولبرايت في خطابها ومقابsتها ا4خيره عن رغبة في تطبيق مبادرة متوازنة

 ومبدأ ا4رض مقابل السsم،338  ،242 اشارت فيها الى حقوق الشعب الفلسطيني وقراري مجلس ا4من
سsم ماد اـل في اعـت سطيني وا4سرائيلي  عن الحكـمة ومـصلحة الطرفـ� الفـل عاده  وخـطر ا4ستيطان وابـت

 % من جهدها %حاربة ا4رهاب.100 كخيار وحيد.. ولكن كل هذا جاء مشروطـاً بقيام السلطة الوطنية ببذل
 % ليست مجرد رقم وهمي في ذهن ا4سرائيلي� وا4مريكان، وانما هو مجموعة قرارات اتخذتها100 وهذه

بأن ا4خ مـاً  زيز الرنتـيسي، عـل بد الـع قال ا4خ ـع ية باعـت سلطة الوطـن طالب اـل ية ا4سرائيلية وـت ا4ـجهرز ا4مـن
جانب الى  شهرين.  بل  نه ـق رجت ـع قد اـف اسرائيل  الى ان  اضافة  جارين،  فى اي عsقة با4نـف الرنتـيسي ـن
ـمطالبتهم باعـتقال اـعضاء في ـحماس والـجهاد ا4سsمي كانوا معتقل� لدى السلطة الوطـنية وتم ا4فراج
هذه قانون الفـلسطيني. اذا كان مـجيء اولبرايت ـمشروطـاً ـب عـنهم ـلعدم ـثبوت تــورطهم بأي ـعمل ـمخالف لـل
اما اذا كان الـحضور ها.  هذا الـحضور، انه ـحضور ـجنازه ـنحن في ـغنى عـن ا4جراءات فـنحن 4 ـنرحب ـب

(! نا نـتوقع ان ـيعود( وازنة ؟ فاـن ا%ـت تون  بادرة الرـئيس كليـن ضمن اـلجدول الزـمني الذي كان مـطروحـاً في ـم
ً حاسمـاً حيث هي جوهر الخsف والصراع الحوار الى ا4حتكام %رجعية واضحة يكون لsرض فيها دورا
القائم. وتكون قضايا ا%رحلة ا4نتقالية مجرد اشارات هامة ولكن اعادة ا4نتشار ووقف ا4ستيطان تظsن

 .هما جوهر التقدم الحقيقي في عملية السsم

ية وـقضايا اـلحل ية تزاوج ـب� ـقضايا ا%رـحلة ا4نتقاـل ها ا4ـخيرة عن عمـل    ـلقد ركزت اولبرايت في احاديـث
النهائي ونحن نعتبر ان هذه لعبة خطرة 4 تنسجم مع الروحية التي وضعت فيها اتفاقية اوسلو.فا%رحلة
�ا4نتقالية هدفها خلق حالة ثقة تسمح بالدخول الى القضايا الصعبة في الحل النهائي. وان خلط ا%رحلت
الذي يمـكن ان يحـقق الى ا%ـستوى  حل  ولن يـصل باـل حا4ته  اصعب  في  سطيني  سيجعل ا%ـفاوض الفـل

 .سsمـاً عاد4ً او شامsً او دائمـاً

ابرام ـتسوية داـئمة اـلس_م ـب2 الفـلسطيني2 وا:سرائيلي2 يـعني تحـقيق5 س في   الـنجاح 
ً ـعـلى اـلـصعيد قراءة لـخـارطة ا=نـطـقة وتـحـديدا ـنا  لك ان ـتـقدم ـل هل  في ا=نـطـقة،  اـلـس_م 

الفلسطيني في حال فشل كل الجهود ا=بذولة ؟
شعوب ا%نطـقة. وان 5 ج كل  ضرورة ـل اصبح  هذه ا%رحـلة التاريخـية  في  في ا%نطـقة  سsم  يق اـل  إن تحـق

اتفاقيات السsم التي فرضتها ا%عادلة الدولية اصبحت واقعـاً بكل ما فيه من اجحاف على هذا الطرف او
حتى نتنـياهو يعـلن( قرار بـها.  من ا4 قـاً  sم انطsية الـس مع عمـل طراف ان تتعـامل  كل ا4 ذاك. وتـحاول 

كبير.) فرق  هو  لي  راوغة وـب� التـمسك الفـع شكلي واـ% فرق ـب� التـمسك اـل كن اـل . وـل ية اـلسsم تـمسكه بعمـل
فنتنياهو يحاول باستخدام شعارات التمسك با4تفاقيات قتلها وفرض اتفاقيات جديدة ليست على الجانب
الفلسطيني فحسب وانما على كل ا%نطقة ونحن نرى اهمية عدم السماح لنتنياهو با4ستفراد بدول ا%نطقة
كل على حده. فا%وقف العربي ا%وحد الذي يضمن ويصون ا4من القومي العربي هو الضمانه ا4ساسية
4بقاء جذوة السsم الشامل والعادل والدائم من موقع قوة عربي وليس سsم ا4ذعان هنا وهناك من موقع
وقت في  اتل  حد ـق الى  سطيني  شعبنا الفـل عانيه  الذي ـي عار ان ـيصل الـحصار  من اـل انه  ربي.  تت الـع التـف
قول ان انة اـ%وقف تقـتضي اـل ما هي داـعمه للـموقف ا4سرائيلي. ان اـم نا وـهناك وكأـن يه اصوات ـه فع ـف ترـت
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الذي يـجب ان تلعـبه مـصر وا4ردن الدور  تاريخي. وان  مة العربـية يـقف الـيوم عـند منعـطف  مـستقبل ا4
بات ياهو ولتsـع بات نتـن حداً لتsـع ية ا4خرى يقـتضي ان ـيضع  الدول العرـب كل  جانب  الى  نان  وسوريا ولـب
شامل يعـيد مؤتمر قـمة عـربي  ستوجب  الذي ـي فا%وقف العـربي ا%ـوحد  صهاينة ا4دارة ا4مريكـية.  عض  ـب
يق ما ـيخدم ـمصالحها في تحـق يد ـحساباتها ـب كا ان تـع هو الذي ـيفرض ـعلى امرـي عرب  اللـحمة الى كل اـل
ا4ستقرار واـلسsم في ا%نـطقة فs سsم في ا%نـطقة بدون اـلسsم الفـلسطيني و4 سsم فـلسطيني بدون

 .ا%وقف العربي الواحد ا%وحد

وانها لثورة حتى النصر
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