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أن نلتقي يف السودان يف بادرة نحو وحدة الشعب ...  -: الدكتور حسن الترابي
الفلسطيني الذي يبتلى كل يوم ويغض الرأي العام العاملي الطرف عما يلحق به من 

العروبة واإلسالم كل هذا يدعونا إىل  ظلم واشتدت عليه وطأة اخلذالن من إخوانه يف
 .أن جنتهد أيما اجتهاد لتعزيز وحدته

وأسأل . يسعدنا أن تلتقوا هنا وسيسعدنا أكثر أن تخرجوا بكلمة تقرب أو توحد
الله تعاىل أن يردنا إىل وحدة أصول وحدة الشعب الفلسطيني، وأسأله لنا جميعاً 

  .التوفيق والهداية
وتوالت علينا  ١٩٤٨هنا على طبول الهزيمة يف العام عندما انتب: أبو األديب

النكبات، مل جند من احلكومات سنداً بل تآمرا ومل جند من األحزاب إال عجزاً، لهذا 
  .وجدنا من الضروري أن نقف يف وجه االحتالل الصهيوين، وحفظتنا الوحدة الوطنية

ات وخرجنا خرجنا إىل املنايف ولكننا مل ننس قضيتنا خرج األخ ياسر عرف
نحن واألخ خليل الوزير لكن بقيت تراودنا فكرة العودة إىل وطننا عند ذلك التقى 

حتت شعار جتميد ) فتح(الشباب الفلسطيني من كل مكان وكون حركة التحرير الوطني 
، ١/١/٦٥احلزبية لصالح التحرير ففلسطين صغيرة بشعبها، وخططنا النطالقتنا يف 

الطريق أمامنا جاءت فكرة منظمة التحرير وظنوا أننا  وبقينا نقاتل، وحتى يسدوا
سنتعامل معها بسلبية، وأذكر الشهيد أبو جهاد الذي أعطيت له األوامر بأن يقول 

  ).٦٣بأننا نسلم لكم مكتب فلسطين الذي أُقيم يف اجلزائر عام (للشقيري 
ومل  وأصررنا على الكفاح املسلح وأن تقوم منظمة التحرير باجلهاد السياسي،
يكن ذنبنا أن الشقيري وبعض زمالئه مل يكونوا قادرين على حتمل غضب بعض 

  .١٩٦٧الزعماء العرب بعد سنة 
وجاء يحيى حمودة وعرض تسليم املنظمة إىل فتح أو فشلها وأذكر أن األخ أبو 

عمار قد بكى ذلك اليوم، وأذكر أن إخواننا العرب قد وقفوا موقفاً سلبياً أمام قضية 
  .ف باملنظمة ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطينياالعترا

وال شك أن حركة فتح قادت مسيرة العمل الوطني يف  -: موسى أبو مرزوق. د
الفترة السابقة استلمتها ممن سبقوها، فهذا الشعب شعب معطاء، والوحدة والتكاتف 

تعاىل فوحدة ليس مطلباً مصلحياً لألمة لكنه مطلب إلهي، فاالعتصام مطلب من الله 
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الشعب شرط أساسي للنصر، والتنازع يذهب الشرع ويأتي بالفشل، فالوحدة أمر 
  .مطلوب خاصة لهذا الشعب املمزق

الترابي معلم األجيال العربية . يسعدين أن أكون بجانب أخي د -: أبو عمار
واإلسالمية الذي أحتفظ له بذكريات طيبة وجميلة وودودة، وكانت له أياد بيضاء 

وليس غريباً أن . رة وكبيرة على قضيتنا الفلسطينية يف أكثر من زمن ومنعطفكثي
  .يجتمع اإلخوان من وفد حماس ووفد فتح برعايته كما تعودنا عليه دائماً

سبق هذه اجللسة جلسة أُخرى يف اخلرطوم أثناء تشكيل اجمللس الوطني 
لس الوطني الفلسطيني وجئت أفاوضهم باسم منظمة التحرير بشأن دخولهم اجمل

الفلسطيني باعتبارهم فصيالً نحترمه ونقدره، وآثر اإلخوة أن يبقوا خارج منظمة 
  .التحرير

وبعد ذلك اجتمعنا يف تونس بعد عملية اإلبعاد وحضر إخوتنا يف اجلهاد 
وتمنيت على إخواين أن يضعوا . وحماس ألول مرة اجتماعات القيادة الفلسطينية

موا إىل ركب املنظمة وليس حتت عباءة املنظمة، وبعد الصيغة التي يرونها كي ينض
انطالقة االنتفاضة التي جاءت ومل تكن حماس موجودة لكن بعد ظهور حماس 

دعوناها لدخول القيادة املوحدة، فآثر اإلخوة الذين كانوا يتولون املسؤولية قبل 
يف القيادة إخواين املوجودين هنا أن يكون التنسيق من خالل فتح، وكان لهم مندوب 

اإلخوة يقولون أنهم ال . العليا اخلارجية لالنتفاضة، ومندوب يف اجمللس املركزي
يمثلونهم، لكنني قبلتهم بصفتهم ال بصفتهم إخوان مسلمين فمنظمة التحرير ال تقبل 

  .أحزاباً لكن تقبل فصائل فلسطينية وهذه األنظمة واللوائح وضعها الشقيري
لس املركزي ثم بعد ذلك حدث تغيير فانسحبوا وكان اإلخوة ممثلين يف اجمل

ثم فوجئت بأنهم عاملون حتالفاً مع اليساريين الذين . من اجمللس املركزي واملنظمة
رفضوا بسببهم دخول القيادة املوحدة، ومع ذلك عرضت عليهم يف االجتماع األخير 

أو من خالل  التنسيق من خالل التنظيمين اليساريين مع أن اليسار انهار يف بالده،
  .فتح

حماس والشعبية ونصف الديمقراطية (كسور عشرية  -: هذه التنظيمات العشرة
صغار فأنا ال أعترف مثالً بفتحي الشقاقي فأنا ال أعتبره تنظيماً فلسطينياً ) والبقية

  .بل هو إيراين وله عالقة مع اخملابرات اإليرانية
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 ٦قدم اإلخوة ) ذا احلماسممكن بعضهم متحمس وأنا أُحيي ه(أناشد إخواننا 
نقاط واتفقنا على اربع منها، وأتمنى أن اتفق مع الدول العربية على أربع منها فبعض 

أن دول اخلليج التي تتحالفون معها ... وال تظنوا. الدول تتمنى أن تزول منظمة التحرير
حتبكم ألنكم مسلمون بل ألنكم ضد منظمة التحرير، وإذا عملت معهم صفقة 

  .ن صغاراً وكذلك سوريا، لكن جربوا فالتجربة ليست خطأستصبحو
حرصت أن أحضر هذا االجتماع مع أنني أمثل منظمة التحرير الفلسطينية 

  .ودولة فلسطين لكن حتى ال يقول اإلخوة إن أبو عمار يتكبر علينا
بالكاد نحن الفلسطينيين وأمتنا العربية واإلسالمية نستطيع أن نحرر فلسطين 

تي هي عاصمة إسرائيل األبدية بنظر إسرائيل وسيدة العامل التي تبحث عن والقدس ال
  .علم لفرض هذه السياسة

  .ونحن نعمل على تعديل موازين القوى على الساحة
إعملوا . أناشدكم وأناشد ضمائركم وقياداتكم بأن نكون يف مستوى احلدث

أو " الديمقراطية"و "الشعبية"من خاليل من خالل ) بالش(بتنسيق مع منظمة التحرير 
وال تظنوا أن من يعطيكم اليوم أمواالً لفكرتكم اإلسالمية إنما ألنه . من خالل السودان

يظن أنكم ستكونون ضد منظمة التحرير ومنظمة التحرير ال يمكن أن تنتهي ألنها تمثل 
  .هوية الشعب الفلسطيني

  .ايل أيضاًإين أحذركم فإذا اتفقتم معنا سيخف الدفع اإلعالمي معكم وامل
عرضت عليهم أن يكونوا التنظيم الثاين لكنهم يريدون أن يكونوا التنظيم األول 

نقطة انتخابية وهم بأربع نقاط ونحن ال نملك أموال  ٢٥فديمقراطياً نحن فزنا يف 
  .اخلليج

  .إذاً مع من أموال اخلليج؟ فأنت ما زلت تصرف من أموال اخلليج -: موسى. د
  يء للثورة الفلسطينية؟أنت تس -: أبو عمار

  .وأنت تسيء لكل احلضور -: موسى. د
حاول أبو عمار االنسحاب لكن السودانيين منعوه ثم عاد إىل اجللوس وسط 

  .أجواء مشحونة
[.......]  

  :الترابي وضع جدول األعمال. وهنا اقترح د
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... لقد اتفقنا سابقاً على النقاط التي يمكن االتفاق عليها -: أبو يوسف
االنتفاضة والكفاح املسلح واجلهاد، املبعدون، احلوار الفلسطيني الشامل، العملية 
السياسية، هذه النقاط التي أُشبعت بحثاً يف تونس ومعظمها يدخل يف باب آليات 

التنفيذ، والنقطة اخلالفية الوحيدة هي العملية السياسية التي أعلن عنها عرفات بأنه 
  .ات دون عودة املبعدينال يمكن العودة إىل املفاوض

  العالقة بين القيادات إما عالقة عضوية أو تنسيقية) ١( -: الترابي. د
  .العالقة امليدانية مثل االنتفاضة والكفاح املسلح) ٢(
  .عالقتكم العربية واإلسالمية والدولية) ٣(
  .العالقات بين أصوات اإلعالم وتنظيم أصوات إعالمنا مع بعضنا البعض) ٤(
  .القة بين صالت القواعد يف احلركتينالع) ٥(
  .املبعدون) ٦(
  .مفاوضات السالم) ٧(
مؤسسات الداخل وبعض االتفاقيات التي تم  -: يمكن إضافة -: موسى. د

  .يف الداخل واخلارج ١٩٩٢و ١٩٩٠إبرامها يف عامي 
  .وتم حتديد االجتماع املقبل عند الساعة العاشرة من صباح الغد

  
  اجللسة الثانية

  ، العاشرة صباحاً ١٩٩٣ – ١ – ٣حد يف األ
موسى أبو مرزوق، إبراهيم غوشة، حممد صيام،  -": حماس"وفد  -: احلضور  

  .عماد العلي، حممد أحمد عبد الله
، )أبو رجائي(ياسر عرفات، أبو األديب، نصر يوسف، عمر شاليل  -": فتح"وفد   

  .عبد العزيز شاهين، حممد أبو سردانة
دأ إن شاء الله بتناول جدول أعمالنا وإذا أذنتم يل إذا وجدت سنب -: الترابي. د

  .أن املوضوع عسير أجتاوزه إىل موضوع أسهل
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أول املوضوعات هو العالقات على مستوى القيادة وأقواها العالقة العضوية 
بعد ذلك يأتي التنسيق، أمس سمعنا من األخ أبو عمار حديثاً حول هذه النقطة وأترك 

  .يف حماس للحديث حول هذه القضية اجملال لإلخوة
يف البداية ال بد من استعراض بعض النقاط واإلشارة إليها أيضاً  -: موسى. د

  .من أجل أن تؤسس العالقة على صراحة ووضوح
نحن يف حركة حماس انطالقتها تزامنت مع االنتفاضة ويف ما يتعلق 

. وينعكس على الداخل بااللتحاق بالقيادة املوحدة كان املوقف مرتبطاً باخلارج
  .واقترحنا يف أكثر من لقاء إنشاء قيادة مشتركة يف الداخل

أما يف ما يتعلق بالعالقات يف الدائرتين العربية واإلسالمية فهي يف سياق 
مصلحة الشعب الفلسطيني، واملنظمات العشر حتالف سياسي لهدف يخص الوضع 

  .خاطىءالفلسطيني حتى ينتهي هذا الوضع الذي نعتقد أنه 
حماس حتى هذه اللحظة مل تأخذ أمواالً ومل توجه سالحها إىل أحد فهي فصيل 

فلسطيني نشأ من قلب الداخل الفلسطيني، ولن يصبح صفراً حتى بوجود حتالفات 
يف حركتنا السياسية ال نهاجم أحداً وال نسعى ألن . للبعض يف دول اخلليج أو غيرها

  .يف مسار القضيةنكون وحدة واحدة مع جميع الفصائل 
أما يف ما يتعلق بالتمثيل فنحن لسنا ضد دخول منظمة التحرير لكن لنا رؤية 
وتصورات حول هذه القضية، أما من كانوا يف مؤسسات املنظمة فقد كانوا قبل نشأة 

  !فكيف نقدم مذكرة لدخول اجمللس الوطني ونحن ممثلين فيه؟. حماس
األخ أبو عمار يف لقاء تونس فسنقدم له  أما يف ما يتعلق باملبادرة التي قدمها

مذكرة مكتوبة، ونحن هنا نتحاور مع حركة فتح وموضوع املنظمة ليس وارداً يف هذا 
  .اللقاء

من حيث املبدأ احلديث الذي حتدث به األخ موسى يشمل كل  -: أبو األديب
حماس األمور بما فيها منظمة التحرير وفتح والسياسة، وحتى لو افترضنا أن حركة 

جاءت بعد االنتفاضة فال يتصور أن يحدث تخلف عن القيادة املوحدة، هذا هو السبب 
يف حدوث املشاكل واالقتتال الداخلي، فإذا مل يكن للبيت عمود يسقط وإذا مل يكن 

  .للمهاجرين بيت وطني يجمعهم فسيحصل االقتتال
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جند مظلة منع االقتتال لن يتم التنسيق، لذلك فعندما يحدث أي خالف فلن 
يف ظل االحتالل ال يمكننا أن نبقى كذلك، وكما قال الشيخ أسعد التميمي . نعود إليها

يف لقاء تونس فإن مشاركة حماس وفتح واملنافسة بينهما يف الداخل تكشفانهما 
فال يجوز التأجيل يف موضوع وحدة القيادة يف الداخل وهذه ال عالقة . أمام االحتالل

  .لس الوطني واخلط السياسيلها بالتمثيل يف اجمل
نفاوض اإلسالميين  ٦٥أما مسألة املنظمات العشر فنقول إننا منذ عام 

الفلسطينيين، فكانوا يقولون إن بينكم علمانيين وماركسيين فال يفهم رفضكم 
التعاون معنا لهذا السبب، فاآلن هل يجوز أن تتحالفوا مع عشر منظمات كلها يسارية، 

هم؟ ال يبرر لكم أحد أن تقفوا مع هؤالء، هذه الفصائل تقف مع  إحنا أقرب إليكم أم
  .دول تريد تصفية حركة فتح ومنظمة التحرير

نحن . أما املفاوضات فنحن مل نوافق على شيء مما تطرحه أميركا وعدونا
صمدنا ثالثة عشر شهراً، نريدكم معارضة تقوي ظهرنا حتى نقول إننا داخلون على 

يريد حترير كل فلسطين ال بد أن يصل نهر األردن، ال يوجد  من% ٥١املفاوضات بـ 
  .جمال للخالف إال إذا أردنا أن نكون سيوفاً ضد بعضنا

بالنسبة للمجلس الوطني نحن اتصلنا باإلخوان املسلمين قبل حماس خيري 
عبد الرحمن احلوراين، عبد الله أبو عزة، : اآلغا وأمين اآلغا ورشحوا لنا أربعة أسماء

. منير، هؤالء األربعة استطعنا إدخال ثالثة منهم إىل اجمللس وكان د. عايش، د جمال
. منير مراقباً، بعد ذلك فإذا بنا نسمع أن هنالك خالفاً داخل حماس حول هؤالء اإلخوة

ال نستطيع أن . بعد ذلك صدر لهم األمر باالنسحاب من العمل داخل منظمة التحرير
األمر يقتضي أن تكون هنالك قيادة . هذا احلوار نفصل بين فتح واملنظمة يف مثل

واحدة يف الداخل، ال يجوز أن نخرج من هذا االجتماع بتأجيل لهذه القضايا، ماذا 
يضر أن نعلن يف اخلرطوم دخول حماس للقيادة الفلسطينية، وأن نعلن عن تشكيل 

د ذلك من قيادة موحدة يف الداخل لها برامج واحدة وخطة واحدة؟ ما الذي يمنع بع
إجراء حوار وطني شامل واختاروا أنتم ثلثي الشخصيات الفلسطينية التي تشارك 

  .فيها
بالنسبة للقضية السياسية أنتم ضد القضية من األساس ونحن مع املفاوضات 

  .كونوا مثل اجلبهة الشعبية[....] وحاسبونا عندما نفرط 
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ة واخلالف وحتدث حول حديث األخ أبو األديب حول خماطر الفرق -: الترابي. د
عالقتكم مع العشرة خطوتم بها خطوات بعيدة ويرى أن ذلك يدعو إىل ضرورة الوحدة 

  .الداخلية، وعلى األقل نبحث عن عوامل مشتركة
  .وأريد أن يحدثنا األخ إبراهيم عن التنسيق

  :سأتكلم يف ثالث نقاط وسأكون واضحاً ولست جارحاً  -: إبراهيم غوشة
  طومخلفية لقاء اخلر -١
 .العالقة مع املنظمة -٢
 .املفاوضات والفصائل العشر -٣

تالقينا بأسرع وقت ] يوليو[يذكر اإلخوة أنه عندما حدثت أحداث غزة يف تموز 
إلطفاء النيران ولله احلمد تم تاليف اخلطر من خالل عدة اتفاقات يف الداخل واخلارج، 

توقيع اتفاق صحايف يف املركز العام لإلخوان املسلمين وتم  ١٠/٨وحصل لقاء يف 
 – ١٠لتأليف القلوب، وكان من املفروض أن يتم لقاء يف اخلرطوم يف الفترة من 

لكن حصلت بعض التصريحات التي منعت اللقاء، إذاً األصل أن يكون هذا  ١٥/١١
 .اللقاء لدعم الوحدة الوطنية

وتشتمل على  ٢١/٩/٩٠من الواجب توثيقها، وهنالك وثيقة  ١٣/٧اتفاقية 
نحن معكم أنه ال بد . نداً ونرى أنه من املناسب ومن الالزم توثيقها يف االجتماعب ١٣

اآلن استقرت األمور وشعبنا يخوض . من إلغاء كل بواعث الصراع بين فتح وحماس
نحن ال نستطيع يف جلسة أو أكثر إلغاء التباينات، لكن علينا أن نعتمد . معركة كبيرة

نحن نعتقد أنه يمكن إقامة أرضية لكل طرف . لتفاهمعلى احلوار والتفهم الذي يسبق ا
كي يعبِّر عن نفسه سلميًا يف جميع القضايا ويجب أن يقول كل منا رأيه وأن يقبله 

  .اآلخر بصدر واسع
  .هنالك ما يجمعنا وهو االنتفاضة وتصعيدها

 ٦٤أما يف ما يتعلق بموضوع العالقة بين املنظمة وفتح ففي أواخر عام 
ويت انتخابات حرة الختيار ممثلين يف املنظمة وشارك فيها اإلخوان حدثت يف الك

  .املسلمون الفلسطينيون وكنا نعتبر أن حركة فتح أقرب إلينا من اآلخرين
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إذاً العالقة بين فتح واحلركة اإلسالمية تعززت يف نهاية الستينات عبر اجلهاد 
  .املشترك يف معسكرات الشيوخ يف األردن

دادنا لدخول منظمة التحرير يف ميثاقنا ويف املذكرة، لكن ونحن أعلنّا استع
أدبيات اإلخوة يف فتح واملنظمة تتحدث عنا باعتبارنا نحن نعمل لنكون بديالً 

ملنظمة التحرير ويف املذكرة وضعنا بعض الشروط منها االنتخابات وإذا تعذر ذلك 
  .فيتم وضع تمثيل عادل للقوى الفلسطينية

أما موضوع % ٤٥ل فحصلت حماس على نسبة ال تقل عن أما انتخابات الداخ
نحن نعتقد أن الذاهبين إىل مدريد من عرب وفلسطينيين : املفاوضات والفصائل العشر

من أرض فلسطين، وهذه % ٨٠اعترفوا بالكيان الصهيوين ووافقوا على سلخ 
واننا املفاوضات قسمت الشعب الفلسطيني، وآن األوان أن تلتحم الصفوف وأن يقف إخ

يف فتح موقفاً قوياً ونوجه إىل إخوتنا نداء بأن نتوحد يف الساحة، يف اجلهاد والكفاح 
املسلح، وعالقتنا مع الفصائل العشر طبيعية وأربع منها يف القيادة الفلسطينية فلماذا 

يحرم على حماس البحث عن قواسم مشتركة مع هذه الفصائل، كذلك أنتم دعوتم 
  .مفصائل دمشق لتدخل معك

لذلك، ويف رأيي، احلل يبدأ من فوق . القيادة املوحدة هي امتداد ملنظمة التحرير
  .من خالل االتفاق على إجراءات وشروط دخول حماس إىل املنظمة

  .مستعدون لالتفاق على برنامج لتطوير االنتفاضة -: موسى
أريد أن أحاول أن أجعل حديثي متمحوراً على القضية  -: عماد العلي

حة، فكثير من القضايا الشائكة تعود إىل عدم السعي احلثيث لبناء الثقة وهو املطرو
حتدثت إىل اإلخوة يف فتح بأن قضية  ٨٥ – ٨٤الذي أوجد كثيراً من التوتر ومنذ عام 

  .البديل قضية مؤثرة سلبياً وعامل يف إيجاد الصراع
ولها وبين ال أعتقد أن هنالك تناقضاً بين دخول حماس إىل املنظمة وآلية دخ

اآللية التي دخلت من خاللها فتح إىل املنظمة، وهنالك ارتباط موضوعي بين 
  .البرنامج السياسي وتشكيل اجلسم الفلسطيني

القيادة املوحدة أصبحت تصدر بيانات خمتلفة منذ املفاوضات وهنالك 
  .اقتتال حدث بين فتح والديمقراطية
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الوطنية وحديثنا عن البرنامج اقتراحنا هو القيادة املشتركة اإلسالمية 
  .السياسي ليس للتعجيز وإنما ملنع التفتت

إذاً حركة حماس تعتبر أن إنشاء قيادة مشتركة ضروري جداً ووجود البرنامج 
السياسي ال يتعارض مع هذا التوجه وإذا مل يتم ذلك هنالك جلنة تنسيق عليا يف 

لوجود تنسيق حقيقي  وفاعل لنزع الداخل وتم توقيع اتفاقات، ونعتقد أنه آن األوان 
  .نحن على استعداد لتوقيع اتفاق لتوحيد املواقف يف مواجهة االحتالل. الفتيل

أنا أعرض عليكم أن تكونوا التنظيم الثاين يف منظمة التحرير أما  –: أبو عمار
األول فهذا مش ممكن، وقد عاتبتني اجلبهة الشعبية ألنني قلت إنني أعطيكم التنظيم 

  .ينالثا
واضح أن اإلخوة يف حماس حمتاجون لوقت حتى يتم إنضاج  -: الترابي. د

  .فكرة الدخول يف املنظمة واستمرار احلوار حولها
نحن شكلنا جلنة من أجل وضع أُسس لتشكيل اجمللس الوطني  -: أبو األديب

جنة، وكان اإلخوة قد قدموا املذكرة واكتفوا بها ومل يشاركوا يف الل ٩٠الفلسطيني عام 
كذلك اجلالية الفلسطينية طالبت باالنتخابات وقررنا تشكيل جلنة للطواف على الدول 

  .العربية ولألسف مل توافق الدول العربية على ذلك
أقترح تشكيل جلنة من القيادة الفلسطينية وبمشاركة اإلخوة يف حماس لوضع 

هذا يحتاج إىل وقت  األسس اجلديدة لتشكيل اجمللس الوطني وزيارة الدول العربية لكن
طويل، وخالل الفترة األخيرة تبدلت الظروف، أصبح من خاللها التنسيق غير قادر على 

  .حسم اخلالفات
باسم فتح أدعوكم إىل االتفاق على قيادة موحدة يف الداخل ونرحب بكم بل 

نرجوكم ونتوسل إليكم أن تنضموا إىل القيادة الفلسطينية وكذلك تشكيل جلان لدراسة 
  .قضايا األخرىال

نحن على استعداد إلنشاء قيادة وطنية إسالمية يف الداخل  -: موسى. د
ومستعدون للبحث يف تفاصيل االقتراح، كذلك مستعدون لتقديم ورقة لتطوير وتصعيد 

االنتفاضة ونحن مستعدون لالتفاق على األسلوب األخالقي الذي نتعاطى به يف 
  .الداخل واخلارج
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احلوار فنحن مل نقطع احلوار ولكن تأجيل احلوار بعد الهجوم قضية استمرار 
  .واالتهامات مثل قبائل الزولو

سأستمر يف هذا الهجوم طاملا مل تتفقوا معي وأننا حضرت لكم  -: أبو عمار
  .قاموس

  .ال بد من تشكيل جلنة لتنظيم احلوار -: الترابي. د
لس العسكري وهي يمكن االتفاق على إطار االنتفاضة واجمل -: نصر يوسف

أُطر ليس لها بعد سياسي وتعمل على تصعيد الكفاح املسلح ضد العدو الصهيوين ويف 
الوقت الذي يؤثر اخلط السياسي على االنتفاضة والعمل العسكري فاإلخوة يف حماس 

  .يمكن أن يشكلوا قيادتهم اخلاصة
  .٦.٣٠وقد تم االتفاق على االستكمال البحث يف جلسة مسائية الساعة 

  مساء ٦.٣٠األحد 
  .كامل أعضاء الوفدين: احلضور  
سوف نتطرق إىل العالقات العربية والدولية وإمكانية التنسيق  -: الترابي. د  

حول منهج العالقات العربية والدولية فإن شئتم ناقشناه وشكلنا له إطاراً أو أبقيناه 
  .ضمن مهام جلنة التنسيق

  .ول املبعدينلنسمع من األخ موسى ح -: أبو عمار
إخوانكم املبعدون مسرورون بهذين اللقاءين واعتبروهما من بوابات  -: موسى

اخلير على الشعب الفلسطيني وكانوا أحد أسبابها، املبعدون من جيلين فمنهم من 
عاماً ومنهم من مل توجه له تهمة أو يعتقل  ١٧قارب السبعين ومنهم من مل يتجاوز 

  .سطين قبل فترة قصيرةمن قبل ومنهم من عاد إىل فل
كلهم أمل بتحقيق مطلبهم السياسي وهو وقف العملية السياسية بعدما تبين 

  .الوجه السياسي احلقيقي لهذا العدو
  .املبعدون ينتظرون من هذا االجتماع نتائج ملموسة لصالح الشعب الفلسطيني

نتكلم حول سياسة التوظيف السياسي لها واحلشد الدويل  -: الترابي. د
  .اإلنساين لهذه القضيةو
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اإلخوة يف . عقد اجتماع طارىء ملدة أسبوع لبحث قضية املبعدين -: أبو عمار
حماس واجلهاد اإلسالمي حضروا ألول مرة، وقد حتركنا كمنظمة حترير فلسطينية 

على الصعيدين العربي والدويل، كذلك سنرجع إىل األمم املتحدة مرة أخرى ويف املرة 
بعد طلوع الروح وبعد أن شطبت منه كلمة هامة وهي البند  ٧٩٩رار األوىل أخذنا الق

من املؤسف أن . السابع اخملتص بالعقوبات، واعتبر مندوب يلتسين القرار متشدداً
. الدولة الوحيدة التي بذلت جهداً معنا هي فرنسا بسبب ما بيننا من عالقات شعبية

ة أشهر كانت بريطانيا جممدة واإلنكليز ألول مرة يحصل عندهم حركة، فخالل الست
بطرس غايل . ٧٩٩لهذا استطعنا أن نأخذ القرار ) كويسين(لكن يف هذه القضية كانوا 

كان يرفض إرسال مندوبه إىل إسرائيل ملتابعة تنفيذ القرار ولألسف ضغطت على 
املصريين من أجل ذلك، بعثت برسالة خاصة إىل امللك احلسن ألن املغرب هو العضو 

 جملس األمن فقال أنه لن يوافق على البيان بشأن العراق إال إذا وافق رئيس الوحيد يف
  .جملس األمن على البيان ضد اإلسرائيليين بشأن قضية املبعدين

استطعنا أن جنعل من قضية املبعدين جزءاً من جدول أعمال كثير من املناطق 
ر، حتى اآلن ومل نصنع معجزة لكن القضية إنسانية وسياسية وتدق جرس اإلنذا

يف األمم املتحدة واجلامعة العربية واملؤتمر اإلسالمي أما يف الداخل ) ماشية(القضية 
فحماس وفتح يخرجون مع بعض يف تظاهرات فأعطى للوحدة الوطنية قوة جعلها 

  .تتالحم من جديد
معاجلة املرضى  -٢. إعادة األشخاص العشرة -١: تراجعات ٤رابين أعطى 

السماح بإيصال  -٤. شخصاً املبعدين خطأ ٢٣قضية الـ  -٣. مرجعيونيف مستشفى 
  .اإلمدادات عن طريق الصليب األحمر

  .املهم أن نديم العمل فالقضية كل يوم إىل قرار
هل هناك طريقة الستعجال تشكيل جلنة املبعدين خلصوصية  -: الترابي. د
  .القضية

تابعة شؤون املبعدين ال نمانع يف مباشرة جلنة يف عمان مل -: موسى. د
  .وسنسمي قبل االنصراف أسماء اللجنة

. ال بد أن تكون اللجنة موجودة يف تونس ملتابعة شؤون القضية -: أبو يوسف
  .وهناك جلنة مفروزة من القيادة الفلسطينية
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قرار الصباح حول جلنة بين فتح وحماس وليست هي جلنة  -: إبراهيم غوشة
  .القيادة الفلسطينية

املوضوع ليس مشاركة يف جلان منظمة التحرير وإنما جلنة  -: ىموس. د
  .مشتركة بين فتح وحماس

  .أنا ال أريد أن يشاركوا يف أي عمل معي وإذا جاؤوا سوف أطردهم -: أبو عمار
لن أدخل يف أي إطار ملنظمة التحرير ولن أسمح لقضية البعدين  -: موسى. د

فهذا املوقف ظهر باألمس بفصل  .أن توظف سياسياً لصالح قضية املفاوضات
  .القضيتين عن بعضهما البعض

أريد أن أقول إن هذه اللجنة ستجتمع وتتصل باألخ أبو عمار  -: الترابي. د
  .بصفته يتحرك دبلوماسياً وسياسياً

اللجنة منفصلة عن جلنة تونس املفروزة من القيادة  -: إبراهيم غوشة
  .الفلسطينية ومنظمة التحرير

  .هذه اللجنة عملها السياسي - :نصر يوسف
  .مل نتفق على ذلك فاللجنة تعمل على كافة األصعدة -: إبراهيم غوشة

يمكن للجنة أن تتفرع إىل أكثر من مهمة وتوجد يف أكثر من  -: نصر يوسف
مكان ومتابعة الشأن الدبلوماسي مع األخ أبو عمار ومن له عالقة يف فتح يف تونس 

  .إجبارية عضويتكم يف املنظمة ليست
اللجنة هي إىل جانب اللجان التي تم تشكيلها يف لبنان وسوريا وهذه  -: عماد

هذه اللجنة ال تفرض نفسها على اجلميع . اللجنة تكون يف عمان بين فتح وحماس
اللجنة مستقلة وليس لها . ونحن مستعدون حلشد جميع القوى خلف هذه اللجنة

  .مرجعية إال نفسها
جعيتي الشعب الفلسطيني وأنت خارج عن الشعب أنا مر -: أبو عمار

  .الفلسطيني
مهرجانات تضامنية وبين جهود : هنالك خلط بين موضوعين -: أبو األديب

ميدانية إلدخال الدواء والغذاء وقضية دبلوماسية إذا كانت املسألة تتعلق بمهرجانات 
أن  تتحرك وتصل إىل فهذه اللجنة ال لزوم لها، هذه اللجنة ستلجأ إىل املنظمة من أجل 

احملافل الدولية إذا كان هذا الفهم موجوداً فهذه مشكلة، إخواننا يبدو أن لديهم قراراً 
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بعدم االعتراف بمنظمة التحرير وستستمر املنظمة يف عملها ونعفي اإلخوة يف حماس 
  .من هذا ونستغني عن اللجنة

تتصل باملنظمة إذا اقترحت اللجنة عمالً دبلوماسياً فهل  -: الترابي. د
  .باعتبارها تمثل فلسطين يف احملافل الدولية؟

يف اجتماع القيادة الفلسطينية يف تونس اشتركتم فيه وهو إطار  -: أبو عمار
ابتدعناه وعليه مالحظات من اللجنة التنفيذية اتفقنا على هذا اإلطار ندعوه يف كل 

واجلميع مشتركون فيها  أمر خطير، وأنا عندي اللجنة التنفيذية واجمللس املركزي
باستثناء حماس، أنا أكيف نفسي مع النزق العربي وغير العربي للتدخل يف القرار  

الفلسطيني يف هذا االجتماع اتخذنا قراراً لتشكيل جلنة املبعدين بموافقة اإلخوة يف 
  .حماس ولكنهم مل يحضروا االجتماع

  .اللجنة شكلت قبل أن نأتي إىل تونس -: موسى. د
حصل اجتماع القيادة وتقدم اإلخوة يف حماس بمذكرة وبعد  –. األديب أبو

  .دراسة املذكرة كان القرار بتشكيل جلنة املبعدين
  .الكالم غير دقيق -: موسى. د

أرجو أن يسأل مندوب اجلبهة الشعبية الذي يثقون به اجتمعنا  -: أبو األديب
  .وة قيل غداُ جتتمع جلنة املبعدينثالثة أيام ناقشنا القضايا العامة وعندما جاء اإلخ

  )أبو عمار يقرأ بيان الفصائل العشر(
  .تاريخ البيان قبل اجتماع تونس -: غوشة

  .يا موسى اتق الله، املسلم ال يكذب -: أبو عمار
املوضوع اآلخر وأرجو أن ندخل عليه بسماحة واملوضوع الثالث  -: الترابي. د

دتم أن تضعوا معامل لعمل اللجان املشكلة، وإذا هو الكفاح املسلح واالنتفاضة إذا أر
رأيتم أنه من األسلم أن نترك اللجان تنظم عملها وإذا كان هناك كالم سابق فيمكن أن 

  .تتكلموا فيه
احتراماً حلضور سيادتك هذه اجللسة أوجّه مالحظة لإلخوة يف  -: السفير

  .,حماس بأن يكون هنالك لغة تليق بها اجمللس
  .هل هناك ما تودون تقديمه لهذه اللجان -: الترابي
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لدينا أُطر موجودة لالنتفاضة والكفاح املسلح ونود أن نعرف  -: أبو يوسف
رأي إخواننا يف حماس يف هذه األطر مثل اجمللس العسكري الذي تشترك فيه الفصائل 

  .الفلسطينية
نى أن أنتم غير مهتمين باملبعدين إطالقاً ألنكم تعرفون ما مع -: أبو عمار

  .تتساهل منظمة التحرير أمام موقع دويل، هنالك عمى قلب
  .ما جئنا للخرطوم لنستمع لشتائم -): موسى(أبو عمر 
  .ال أحد يمكن أن يرهبنا -: إبراهيم

  ).قردين وحارس ترهبونا(وأنتم تقدروا ترهبوا أحداً  -: أبو عمار
حماس وفتح هذه  إذا سمحتم أضيف إىل اللجنة العامة للحوار بين -: الترابي

  .املهمة للتنسيق حول العالقات العربية والدولية هل يمكن ذلك؟
إذا حصل تصرف يف قضية املبعدين فال تلوموا إال أنفسكم على  -: موسى. د

اللجنة املشتركة ال تستطيع أن تفعل شيئاً للمبعدين . أي مستوى، وسأدينكم جماهيرياً
  .وقضية املبعدين قضية دولية

سأصيغ ما اتفقنا عليه وسأكلف اثنين منكم بالصياغة وسنقوم  -: يالتراب. د
  .بنشر هذه الصيغة على الصحافيين

عندما تقول ال ملنظمة التحرير الفلسطينية أليس هذا صداماً  -: أبو عمار
  .مسلحاً مع فتح

  ٤/١/٩٣االثنين 
حسن الترابي وياسر عرفات وعدد . كامل أعضاء الوفدين وحضور د: احلضور  

  .ن اإلخوة السودانيينم
سأقرأ عليكم حمضر االجتماع  ١٢نستأنف حوارنا وقبل الساعد  -: الترابي. د

  .وما خرجنا به من وفاق
ليس هنالك وفاق وإنما هنالك حمضر للقاء، أكتب هذا الكالم  -: أبو عمار

  .كويس حتى يطلع عليه قادتكم
  .يوافق سياساتنا القادمة إذا رأيتم أن نستأنف احلديث العام بما -: الترابي. د
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أنا مل أحضر هذا االجتماع إال من أجلك ألنك أكرم رجال العرب  -: أبو عمار
هل يستطيع أي واحد فيهم : وليس ألجل االجتماع مع حماس وأكتبه يا معايطة كويس

كما وجهوا يل اإلهانة كرئيس دولة فلسطين وهل هكذا حتترم [....] أن يوجه إهانات 
ذات اإلسالمية التي تمثلونها ما حدش نال من رئيس دولة فلسطين ال فلسطين من ال

على املستوى العربي واإلسالمي وال الدويل وال أحد يجرؤ على ذلك فأنا أعرف كيف 
ألنني ) الترابي(وأنا فضلت السكوت احتراماً لهذا الرجل . أُدافع عن املوقع الذي أشغله

  .أحترم الرجال
  . األخ أبو عمار أول من يكرم ألنه أصبح رمزاً لهذه القضية -: الترابي. د
أؤكد على احترامنا لألخ أبو عمار وما حدث باألمس كان من  -: اخلضري. د

باب االنفعال ورد الفعل، جئنا بقلوب مفتوحة وليس من باب املس به، جئنا بقلوب 
ير وما حدث باألمس مل يكن إال وعقول مفتوحة ال نشعر لألخ أبو عمار إال كل تقد

  .انفعاالً ورد فعل
إذا صدرنا على أرض من املودة واحملبة والثقة والتفاعل  -: الترابي. د

واالستجابة لآلخر فيمكن أن تتحدثوا إن شئتم يف هذه اجللسة ما ترون أن يكون 
  .هادياً لهذه املسيرة

  ]الترابي بقراءة الوثيقة املشتركة. بدأ د[
  .ثيقة إىل احملضرتضاف الو

  .اقترح تصوير الوثيقة لالطالع عليها -: غوشة
  .إن شئتم نقرأها مرة أُخرى -: الترابي. د
  ].الترابي قراءة الوثيقة. أعاد د[

  .وتم ذلك) بالوحدة الوطنية) (الوحدة الشعبية(أقترح تبديل جملة  -: غوشة
  ).اإلعالمأصوات (إىل ) املساجد(اقترح إضافة كلمة : أبو األديب

  .املساجد هي سبب بالئنا منها تخرج اجلنازير -
 .سبب هدايتنا -: غوشة

                                                            

  يف املصدر. 
 



  ١٢٨ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  ةمجلة الدراسات الفلسطيني))حماس(حركة المقاومة اإلسالمية (الملف 

 

١٧ 

 

  .أقترح إضافتها -: أبو األديب
  .ليس كل من املساجد حمسوبين على حماس -: غوشة

  .إحنا عارفين معنى املساجد -: أبو شاهين
وأن يتم استخدام املساجد واملنابر (سأقول بصياغة إيجابية  -: الترابي. د

  ).عزيز الوحدة الوطنيةلت
يف البند األول أقترح إضافة منظمة التحرير الفلسطينية  -: أبو األديب

  .باعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
  .أكتب ما نصَّت عليه مواثيق األمم املتحدة -: أبو عمار

  .إبقيها كما هي: صيام. د
. يهية ومتفق عليها، ما يف تقوىقلت ال تكتبها ألنني أعتبرها بد -: أبو يوسف

  .نسلمها ألي دولة عربية
  .املطلوب تسليمها لدولة عربية -: أبو عمار

باألمس ذكر اإلخوان أنهم ال ينازعون املنظمة وليسوا بديالً  -: أبو األديب
للمنظمة واعتبروا ما يكتب على احليطان صبيانياً منظمة التحرير هي الوطن املعنوي 

هل % ٤٠خلالف بيننا يف نسبة التمثيل، ولو فرضنا أننا أعطيناهم للفلسطينيين وا
  .تصبح املنظمة هي املمثل الشرعي والوحيد؟

الذي  ٢٤٢مستعدون لالعتراف بها مقابل سحب اعترافهم بالقرار  -: غوشة
  .يعترف بإسرائيل

أريد أن أسأل هذه املناقشة التي تسجل يف احملاضر وترسل على  -: أبو األديب
كس وتلتقط وتقول إن هنالك فئة من الشعب الفلسطيني ال تعترف باملنظمة يمكن الفا

  .أن ال يعترف األخ غوشة بقيادة املنظمة ولكن يعترف بمنظمة التحرير كإطار وطني
منظمة التحرير إطار للشعب الفلسطيني كله وملا أضيف كلمة  -: أبو رجائي

متاجرة بالقضية الفلسطينية، كان هنالك دول وجتار عرب ومسلمون لل) الوحيد(
وإحنا حريصين على هذا اإلطار ونحن . وحتى ال يكون بدائل عربية أو إسالمية

  .مصرون إصراراً كامالً
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فتح هي الفصيل الرئيسي ملنظمة التحرير إذا خدشت هذا املوضوع  -: أبو عمار
يعترف فال تستحق أن تبقى يف املنظمة وال أستطيع أن أبقى يف مكان فيه أحد ال 

  .باملنظمة
أنا أستحي أن أكتب أن حماس اعترفت باملنظمة ممثالً شرعياً  -: الترابي. د

  .ووحيداً
األردن اعترف باملنظمة وإحنا الفلسطينيين يكون موقفنا أدنى  -: أبو األديب
  .من موقف األردن

يف ) املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني(سأُضيف عبارة  -: الترابي. د
  .السيد ياسر عرفاتوصف 

ال أحد ينتظر دولياً وعربياً من حماس هذا االعتراف ونعتقد أن  -: موسى. د
أما من حيث السياسة فال ندّعي أننا بديل ولن نطرح أنفسنا . هذا الشرط ليس مطلوباً

  .ال عالقة بين هذه اجلملة ودخولنا املنظمة. بديالً
ر اجلملة خاصة وأن اخلط نعتقد أن من مصلحة الشعب الفلسطيني أال نذك

السياسي واحلركة السياسية للمنظمة وإذا وقّعتم أي اتفاقية، والشعب الفلسطيني 
يرفض هذه االتفاقيات فاتركوا لنا احلرية حتى يوجد إطار بديل عندما تنهار املنظمة 

  .إذا وافقتم على أي حل
  .سنكتبها يف املقدمة: الترابي. د
  .تكتب ولن نوقع على بيان يحملهاهذه اجلملة لن  -: موسى. د

  .هذه اجلملة غير الزمة -: غوشة
ال نريد أن نضعف املوقف بتجزئة التمثيل ولكن لو لظروف دولية  -: موسى. د

قهرت املنظمة، من مصلحة الشعب الفلسطيني أن يبقى فصيل ومتنفس للشعب 
  .الفلسطيني

بالدم، أنتم جدد على لن نتنازل عن مكتسباتنا التي كتبناها  -: أبو عمار
  .سنة ٢٨الساحة وإحنا بقالنا 

  .ال أريدك أن تتنازل -: موسى. د
اإلخوان املسلمين يف األردن كتلة ويتعاملوا مع الدولة األردنية  -: أبو يوسف

  .وقسموا يمين الوالء
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ما تقولوه خطر جداً فأنتم تقتلونا إقليمياً ودولياً أرجوكم هذه النقطة ليس 
  .وال جتاوزفيها مساومة 

إسرائيل وأميركا حتى . الذي يرفض منظمة التحرير يف العامل -: أبو عمار
أوروبا توافق، ولكن إسرائيل وأميركا هما الوحيدتان يف العامل، اللتان ترفضان 

منظمة التحرير ممثالً شرعياً ووحيدًا للشعب الفلسطيني، لو مل يكن هناك صراع بيني 
سكنا بمثل هذه األلفاظ حاولت أميركا أن تخرج قيادة وبين العدو الصهيوين ملا تم

هؤالء أعلنوا للعامل أنهم وفد منظمة . بديلة من داخل األرض احملتلة باسم املفاوضات
التحرير، مل أكن أتصور أن تكون موضع خالف وإذا سلمت لك اآلن فيجب أن أسلم بهذا 

ي من ال يعترف باملنظمة إذا كان يف الشعب الفلسطين: يف األمم املتحدة فسيقولون
فتعالوا وقعوا معنا، فال تضعونا يف اإلحراج، أنتم أحرار فأنتم مل توافقوا على 

  .٩١البرنامج السياسي الذي وضع عام 
  .٨٨وال  -: غوشة

أنتم ملزمين ولكم ممثلين ومش أنتم فقط اجلبهة الشعبية،  ٨٨ -: أبو عمار
  .ت كانت األغلبية مع البرنامجالتحرير العربية، اجلهاد، وملا كان التصوي

وحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني ليست موضع خالف تستطيع أن تخالف 
القيادة املتنفذة، لكن الكينونة بتاعتكم هي فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية 

  .وهنالك من يشكك يف هذا التمثيل عدوك اإلسرائيلي وحليفه األميركي
 تخدشوا منظمة التحرير وال تنالوا منها، أناشدكم بدينكم وإسالمكم أن ال

  .اشتموين أنا
  .ما اجتمعنا حتى نزيد أو ننقص االعتراف باملنظمة -: موسى. د

  .هنالك شكل واسم ثابت ملنظمة التحرير -: أبو يوسف
  .اإلخوة غير معترفين بها ممثل وحيد سياسياً -: الترابي

  .عطيه حلماسما اخذته من اجلامعة العربية لن أ -: أبو عمار
منظمة التحرير هي الوطن املعنوي، عندنا سلطتان تشريعية  -: أبو األديب

وتنفيذية، إخواننا مل يكتبوا بيانات مع القوى العشر معظم هذه الفصائل تعترف 
باملنظمة ولكن تكتب ضد القيادة املتنفذة يف املنظمة، وما يف مانع أن يقولوا إن هذه 

  .الفلسطيني لكن املنظمة لكل الشعب الفلسطيني القيادة ال تمثل كل الشعب
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ما يف داعي ألي اتفاق، اجتمعنا على اخلير والبركة، وأنا مش  -: أبو عمار
ليس بعد الكفر ذنب هذا كفر سياسي، . جاي على السودان لكي أبيع منظمة التحرير
  .شكراً ألننا فهمنا املوقف من منظمة التحرير

ر واحد له تماس مع اإلخوة ومل أكن أصدق جملة أنا أكث -: عبد العزيز شاهين
إال اليوم التي أقرأها يف بياناتهم والتي كانت تصب على ) نحن البديل ولسنا التكميل(

أمرين طعن حركة فتح وهدمها وأنهم بديل للمنظمة هذه األمور ال يمكن أن يغفرها 
حق شهداء ومش حق  شعبنا لنا، وال يصح ألحد يف الدنيا أن يقف يف هذا املوقف فهذا

أي إنسان حي، املنظمة شخصيتنا وهويتنا بأي حق يأتي فلسطيني ويقول إنها ليست 
  .ممثالً شرعياً ووحيداً، ال يوجد أي اتفاق وال ضير إذا مل يتم التعريف

يا موسى ال تأخذ مني ما انتزعته من العامل بدم أبو جهاد وأبو  -: أبو عمار
يف الصف الذي تقف فيه إسرائيل وأميركا حتى لو كان إياد، ولو يف الشبهة ال تقف 

أناشدكم أن . على حسابك وحساب كرامتك ومكتسباتك احلزبية أناشدك يا إبراهيم
 .تكونوا ليس يف الدائرة التي يقاتلنا فيها األميركان وإسرائيل ولو على حسابكم



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


