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قيادي فلسطيني: اللقاءات مع المسؤولين اإلسرائيليين مستمرة

رام هللا: قال عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة “فتح” حسين

الشيخ إن اللقاءات مع المسؤولين اإلسرائيليين مستمرة�

جاء ذلك خالل مقابلة مع قناة “الشرق” السعودية بثتها مساء اإلثنين، اعتبر فيها الشيخ تلك

اللقاءات “شكال من أشكال التفاوض واالشتباك مع االحتالل”�

وأضاف الشيخ “القاعدة ال� تحكمنا (مع إسرائيل) � هذا الموضوع � االشتباك والتفاوض

وليس االشتباك والتعاون”�

وقال إن “تلك اللقاءات تتناول ضرورة وجود أفق سيا� مع الحكومة اإلسرائيلية ال� لم تعد

االتفاقيات تحكم سلوكها ع� األرض”�

وأضاف: “ال يوجد شريك حقي� � الطرف اإلسرائي� لصناعة السالم الحقي� مع الشعب

الفلسطي�”�

ورفض الشيخ خيار السالم االقتصادي، وقال إنه “وهم من األوهام، وال حل إال الحل السيا� الذي

يف� إ� رحيل االحتالل”�

وجدد القيادي بحركة “فتح” “التمسك بالموقف الفلسطي� بأن المرجعية الرئيسية ألي مفاوضات

مع إسرائيل � قرارات الشرعية الدولية”�
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وعن العالقة مع الواليات المتحدة قال إن “االتصاالت معها مستمرة ومكثفة”، لكنه تم� أن

يرت� الدور األمري� إ� “مستوى طرح الرؤية السياسية”�

ون� الشيخ أن يكون الرئيس الفلسطي� محمود عباس قد اختاره خليفة له بتنسيبه عضوا باللجنة

التنفيذية لمنظمة التحرير، وال� � بمثابة حكومة المنظمة�

وأضاف أن اللجنة المركزية لحركة “فتح” كلفته لهذا الموقع “و� صاحبة القرار وصاحبة االختيار”�

وأضاف: “الشهيد (الرئيس الراحل) ياسر عرفات جاء بشرعيته النضالية وعبر صندوق االقتراع، الرئيس

أبو مازن جاء بشرعيته النضالية وعبر صندوق االقتراع (…) لن يأ� أي قائد أو زعيم فلسطي� ع�

ظهر دبابة إسرائيلية، ولن يأ� ال بقرار إقليمي وال بقرار دو�”�

و� 7 فبراير/شباط الجاري استكمل المجلس المركزي الفلسطي� بمدينة رام هللا، مقاعد شاغرة

� اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحّل الشيخ مكان الراحل صائب عريقات�

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوط� (أع� هيئة تشريعية)، التابع

لمنظمة التحرير، ومخول بصالحيات المجلس�

ويرأس الشيخ حاليا هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، و� قناة التواصل الرسمية مع إسرائيل،

ويرافق الرئيس الفلسطي� � معظم جوالته الخارجية�

(األناضول)

محمود عباسحسين الشيخحركة فتحاللقاءات الفلسطينية-اإلسرائيليةالسالم االقتصادي

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا
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