
                                                                         

حوار مع صخر حبش

أبو نزار مناضل تاريخي في الثورة الفلسطينية

فظ وما زال يحـت لد  ذلك الـب في  الذهبي :نـظمة التـحرير  طوال الـعصر  نان  في لـب تح  يم ـف كان ـمسئول إقـل    
" دولة الفاكهاني في بيروت الغربية، بكل ما للتجربة وما عليها. كان من"  -بملف التجربة تجربة ما أسموه 

ية نة اللبناـن لك ا:دـي قوا ـعرفات إلى تونس والـتحق به في طراـبلس ـح[ عاد أبوـعمار إلى ـت أوائل الذين راـف
مع متاـبـعة إلى ـجـنب  الوقت ـبـناء التنـظـيم وتثـقـيف عـنـاصره، جـنـبـاً  طوال  تابع  تونس  اـلـشامخة ، ـفـفي 
أوسلو صار  من أـن كن  لم ـي سواء.  حد  لى  ية ـع سرية والعلـن وشجونها اـل اوضات  ثم ا:ـف وشؤونها  اضة  اsنتـف
الذي فاق  ذلك اsـت غرات  جاوز مـظالم وـث وفي ـت سلطة  ناء اـل في تجـربة ـب ساهم  لوطن لـي عودة ـل قرر اـل ولكـنه 
ناء تنـظيم ـفتح داخل الوطن، هو اـلضمانة اـلراسخة لـلسير  ;يـعتبره مـجازفة تاريـخية إنه مؤمن بأن إعادة ـب
نة وـمثابرته دولة اـ:ستقلة ولذلك يعـطيه كل ـجهده وخبرته الثمـي ناء اـل قدمـاً ـنحو استكمال الـتحرر الوطني وـب

 كان لنا معه هذا الحوار: ا:تواصلة.

سألناه بداية عما يجري من تحضيرات Oنعقاد اNؤتمر العام القادم لحركة فتح، بعد أكثر من
وصعدت في النـهر السيـاسي  كثيرة  سارت فـيه مـياه  ؤتمر ا[خـير،  Nمن ا سنوات  ثـماني 

قيادات وانحسرت شعارات ودخلنا الوطن عبر تجربة ما زالت في البدايات.
قائدة ا:رحـلة التاريخـية تح  قدتها حـركة ـف التي ـع امة  ؤتمرات الـع عن ا: كرة مخـتصرة  من ـف داية  بد ـب  s   

قد انـعقد مؤتـمرنا ا|ول في دـمشق في ـبيت اـلشهيد أبو ـجهاد عام م،1967 ; للـنضال الوطني الفـلسطيني ـل
عام تالي،  عام اـل في اـل سوريا  زبداني  في اـل ثاني  ؤتمر اـل قد ا: حتى1968 -وانـع لدينا  كن  لم ـي ظام1971 م   ـن

عام قد  الذي انـع ثالث  ؤتمر اـل في ا: ذلك  وقد تحـقق  مؤتمرات أو للـعضوية واsنتخـابات  عد1971 واضح لـل م ـب
ً اكثر من كونه مؤتمراً ـفقد أقرّ ا:ؤـسسون قاءا قة ا|مر ـل ثاني كان في حقـي خروـجنا من ا|ردن. ا:ؤتمر اـل
بـتفويض ا|خ أبو ـعمار وا|خ وأبو ـجهاد ـبإضافة من يرون فـيهم اـلقدرة ـعلى الـقيادة ليـنضموا لـقيادة ـفتح

صور: سوا ا|سد الـه قول s تـن وخاطب الحـضور ـي قاء  ذلك الـل في  وقف  مار  أبو ـع وأذكر أن ا|خ  تابع  بالـت
: ( ، فقدنا العديد من القيادي[ في فترة قصيرة عبد الفتاح( حيث كان مصابـاً في ا:ستشفى  أبوعلي إياد 

شباط( وأبو صبري وأبوعلي إياد تموز)1968 حمود  . بعد هذه الخسارة الكبرى للقيادي[ تبقى لدينا1971 م 
ثالث عام ـقيادة من سبعة أـعضاء وجرى خ�ف حول ا�ضافات، وكان من اـلضروري ـعقد ا:ؤتمر اـلعام اـل

سنوات :ـمـارسة ا:رـكـزية الديمقراـطـية1971 كل ث�ث  ؤتمرات  وضع ـنـظام داـخـلي ـيـحدد ا: تم ـفـيه  ـحـيث 
 انتخبنا باsقتراع ا:باشر لجنة مركزية من تسعة أعضاء1971 واستكمال الحياة الداخلية للتنظيم. في عام

11 وأعطاها النظام ص�حية إضافة عدد آخر من ا|عضاء القيادي[. بحيث يتراوح عدد اللجنة ا:ركزية ب[
ية ـفقد كان عدد أعضاء ا:ؤتمر اـلعام ا|ول13-  نا الداخـل ً بدأت عجلة ا:ؤتمرات تدور في حياـت ،35 .  عضوا

1200  لينطلق نحو خمسمائة عضو في ا:ؤتمر العام الرابع، و140  وفي الثالث إلى87 وارتفع في الثاني إلى
 - -ـعضو في ا:ؤتمر اـلخامس، وا:ؤتمر الذي نـحضّر له بـعمل دؤوب هذه ا|يام ا:ؤتمر اـلسادس قد ـيصل
كل مـكان في  شعبنا  ناء  من أـب دخول عـشرات ا�sف  سبب  وذلك ـب ثة آsف عـضو،  إلى ث� عدد أعـضائه 

عام اقر  الذي  الداخلي  نا  تح.ـحسب نظاـم ركة ـف رين ـح إلى ـع سطينيون  يه فـل واجد ـف ؤتمر1971 يـت  يـتشكل ا:
العام من أعضاء ا:جلس الثوري وخمسة أعضاء يمثلون كل إقليم وعدد من العسكري[ وممثل[ ل�تحادات

الشعبية الفلسطينية من الفتحاوي[.
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 ممن يتشكل اNجلس الثوري؟

 :يتشكل ا:جلس الثوري حسب النظام ا|ساس الذي اقره ا:ؤتمر العام الخامس من 

a(أعضاء اللجنة ا:ركزية. 

b(رئيس لجنة الرقابة ا:الية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية. 

c(ينتخبهم ا:ؤتمر العام ً  .خمس[ عضوا

d(يزيد s أعضاء يمثلون ا:جلس العسكري لحركة فتح حسب النضام الخاص بقوات العاصفة وبما
 .عن خمسة وعشرين عضواً

e()ً وقد ـتمت إضافة ـعشرين ـعضوا ثوري.  لة ـيحدده ا:ـجلس اـل يادات داخل ا|رض ا:حـت عدد من الـق
(. من الداخل وتقرر ان يصل العدد إلى أربع[

f(خمسة أعضاء تسميهم اللجنة ا:ركزية من ا:عتقل[ خارج ا|رض ا:حتلة . 

g(.ًيزيد عن خمسة عشر عضوا s كفاءات حركية تختارهم اللجنة ا:ركزية بما

h(.ًيزيد عن خمسة عشر عضوا s أعضاء مراقب[ بما

Nاذا لم تلتزم فتح بعقد مؤتمرها العام كل ثlث سنوات حسبما ينصّ عليه النظام الداخلي.
ألم يضعف ذلك من حيوية التنظيم ومن قدرته على إفراز قيادات شابة باستمرار؟

   " " هذه: وجود  هادات ـب وكانت هـناك اجـت  . قاهرة ظروف  كن هـناك  لم ـت ما  نصّ عـلى عـبارة  ظام  في الـن
الظروف القاهرة في مراحل عديدة من مسيرة الثــورة الفلسطينية التي تعرضت لحصارات في مسيرتها

)1989 الطويلة مـعروفة للقاصي والداني. وفي مؤتمر ا:ؤتمر اـلخامس عدّلنا الـنظام ليصبح ا:ؤتمر اـلعام( م 
مرة كل ـخمس سنوات، وـلهذا استحق ا:ؤتمر في معـمعات أوسلو وما ت�ها. ـكيف يـمكن ان تـعقد مؤتمراً
عامـاً في تلك ا:رحلة اsنتقالية. دخلنا الوطن بعد أوسلو وكان يمكن عقد ا:ؤتمر العام مباشرة حيث يوجد

 بدأ انبعاث حياة داخلية جديدة في1994  من ا|عضاء داخل الوطن ولكننا آثرنا الترّيث. مع بداية عام70
)،] جـن يم  إلى إقـل كل منطـقة  نا  قاليم، حـيث حوـل في ا| مؤتمرات  وبدأت تنعـقد  سط[،  داخل فـل تنظيمـنا 

ذلك) ني  تح ودون أن يـع موم تنظـيم ـف في ـع الوطن  يادي لتنظـيم  الدور الـق رافـاً ـب الخ اعـت نابلس…  طولكرم، 
إـهماsً لـلشتات الفـلسطيني وـخاصة دول اـلطوق التي يـعيش فوق أرضها م�ـي[ من الفـلسطيني[.ثم ـعقد
مؤتمر :نطقة رام ا� قبل اعادة اsنتشار وبصيغه لم تلتزم بالنظام اsساسي لم يوافق عليها مكتب التعبئة

والتنظيم.

ـ أين مكتب التعبئة والتنظيم؟
-    في تونس يقوده ا|خ أبو ماهر، كان ذلك هو الوضع السائد آنذاك.

ـ وNاذا إذن حدث عقد اNؤتمر، في رام اv؟
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صل الحـسيني عـضو اللجـنة ا:ركـزية للحـركة ومـسؤول عض اsخوة خـاصة ا|خ فـي هاد ـب ذلك اجـت كان     
التنظيم في الضفة الغربية الذي رأى أن ا|عضاء ا:نتشرين في كل مكان يريدون قيادة منتخبة لتسهيل
من تأتي  رأيه  في  س�م  ية اـل اسحق رابـ[ أن الخـطــورة عـلى عمـل تأطير وليـستجيبوا لـها. يومـها رأى  اـل
رموز فاز  الذي ـحـضره ثماـنـمائة ـعـضو  مؤتمر رام ا�  في  في ـفـتح ـقـبل ـحـماس وغـيـرها.  ا:ـعـارضة 

 اsنتفاضة.

كيف دخلت فتح انتخابات اNجلس التشريعي.. هل انعقدت مؤتمرات داخلية لتحديد قوائم
ـمرشحي الـحركة.. في كل منـطقة كانت ـهناك إشاعات ـعديدة حول اـNوضوع.ز هل يـمكن أن

توضح لنا الصورة؟
   في حقيقة ا|مر، جرى تحديد موعد اsنتخابات التشريعية قبل أن تستكمل عقد ا:ؤتمرات الفتحاوية في

( اقليم من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، اكتفينا باستمزاج ا�راء وكان رأي ا|خ أبوعمار( كل منطقة 
واللجنة ا:ركزية أن تدخل فتح بقائمة واضحة s خروج عليها ولكن عدم وجود منافسة حقيقية لحركة فتح
 .في الساحة الفلسطينية فتحت ا:جال sحتكام كوادر فتح الى مؤتمر شعبي وقد صوت الجمهور :رشح[
فتحاوي[ من خارج القائمة وكان ذلك درسـاً لنا ورب ضارة نافعة، ولهذا لم يُحاسب الذين رشحوا أنفسهم

- خارج قائمة الحركة طا:ا ان الشعب أعطاهم الثقة وكانت تقديراتنا الداخلية غير صائبة.

 Nاذا لم تستكملوا اNؤتمرات ا~قليمية استعداداً للمؤتمر العام؟
أسميناه لجـنة   ما  وشكلنا  وقع رئـيسي،  ها ـم اضة فـي ية لجـيل اsنتـف ورية عاـل ناء حـالة ـث إعادة ـب بدأنا  قد   ـل

تب مع مـك عارض  مي دون الـت ناء التنظـي له، �عادة الـب بـاً  مل ناـئ مار وأـع يادة ا|خ أبوـع ية بـق طوارئ الحرـك اـل
التعبئة والتنظيم الذي ما زال في تونس، هذا ا:كتب الجديد يتكون من واحد وعشرين عضواً، تسعة منهم
في الـضفة يا  ومن اللجـنة الحركـية العـل ثوري  من أعـضاء ا:جـلس اـل من أعـضاء اللجـنة ا:ركـزية وبينـهم 

 …والقطاع الذين تمت إضافتهم إلى ا:جلس الثوري

ستحلون كثير… كـيف  ذلك  حول  وما يـقال  عن مـشكلة العـسكري� وعـسكرة التنظـيم  وماذا 
اNشكلة بما يحفظ للتنظيم قوته السياسية؟

يدخل  s كل ا:جتـمـعات الديمقراـطـية في  سيجري ـتـطبيقه.  خاص  في ـفـتح ـلـهم ـنـظام     الـعـسكريون 
جزء نا العـسكرية  الوطني وان قواـت حرر  إطار مرحـلة الـت في  نا  ما زـل نا  صحيح أـن حزاب،  العـسكريون ا|
ية وـلكن ضمن ـنظام خاص ـبهم للـحفاظ ـعلى نا ومن حـقهم اـ:شاركة في الـحياة الداخـل رئـيسي من تنظيـم
 .اsنضباط العسكري كيف يكن لضابط أقل رتبة أن يفوز في انتخابات داخلية ممن هو أعلى رتبة ويصبح
ا|على رتبة ملزمـاً بإطاعة التعليمات التنظيمية :ن هو أقل منه رتبة. لدينا ا�ن كوادر عديدة دخلت ا|جهزة
 .اsمنية من شرطة ومخابرات واستخبارات وأمن وقائي وأمن وطني اثناء تجربة ا:ؤتمرات في قطاع غزة
نا يترك جـهازه وفوجـئ يه أن  مي عـل يادي تنظـي وقع ـق وصول ـ: في اـل جح  هم ويـن سه مـن رشح نـف من ـي نا أن  رأـي
بوجود تنافس هائل من هؤsء اsخوة على الترشيح :واقع تنظيمية، وصار لدينا صراع أجهزة على التنظيم
ولهذا أوقفنا ا|مر. وأصبح القرار بمشاركة العسكري[ في اsنتخاب دون الترشيح. التنظيم هو ا|ساس
ما سبب  هو  وهذا  فات  كانت هـناك مخاـل صحيح.  ني والـعكس  يترك الجـهاز ا|ـم في التنظـيم  كون  ومن ـي
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ظام حدد الـن قد  نص. ـف عرض اـل في ـم هد  حن s نجـت عادة وـن جرت اـل ما  صحافة وـتضخمه ـك يه اـل حدث ـف  .تـت
ادة ساس ا: s34 ا) ( ا ـبـند( (2 الـفـقرة  في اـلـسج�ت) أـعـضاء الـحـركة الـعـسكريون ا:ثـبـتة ـعـضويتهم  أن   

قدمها ية خـاصة ـت حة حرـك وفي sـئ اصفة  ية خـاصة الـع اطر تنظيـم في  تأطيرهم  تم  ضالية للحـركة ـي  . ( )الـن
 .اللجنة ا:ركزية ويقرها ا:جلس الثوري)

- هل ما زلتم تتحدثون عن التنظيم القائد الحزب القائد في عالم سقطت فيه تجربة ا[حزاب-
القائدة وكشفت مآسي O حدود لها وساهمت في انعدام الديمقراطية والتعددية الحقيقية؟

 .   لسنا من مستخدمي تعبير الحزب القائد فلسنا حزبـاً في ا|صل نحن تنظيم وطني يترك في الساحة
مجاsً واسعـاً للعديد من التنظيمات ويتعاون معها في إطار جبهوي ديمقراطي. بناء تنظيمنا هو ا|ساس
فرض عـلى بنـيام[ نتنـياهو اsنـصياع الذي  هو  أرضه، تنظيمـنا  الوطن وتحـرير  سلطة  ستكمال بـناء  s
ل�رادة الفلسطينية التي أدت لتوقيع بروتوكول الخليل وأدت sنسحابه من الخليل وهي التي يعتبرها أرض

ا�باء وا|جداد وهي أكثر قدسية لديهم عن القدس.

داخل ية،  افة اNؤتمرات ا~قليـم قاد ـك واستكمال انـع عام للحـركة  قاد اNؤتمر اـل متى تـتوقع انـع
- وخارج فلسط�؟

م ما لم تحدث مفاجآت.1998 يجب أن يعقد عام

أنت ـمسؤول عن الـنشرة اNرـكزية لـحركة ـفتح والتي ـتصدر من رام اv وتـتضمن ـموقف ـفتح
من القضايا الراهنة وهي دليل الفتحاوي� ومرشدهم السياسي.. يقال إن إسرائيل احتجت
عدة مرات ـعلى ما ـنشرتموه في الـنشرة واـعتبروه ـموقف اNـعارضة الفتـحاوية وأنه ـيخالف
عن أن وعدم توزيعـها حـ� ـتحدثت  أمر بجـمع الـنشرة  قال ان الرـئيس عـرفات  اقات وـي  .اOتـف
اNجلس الوطني لم يعدّل اNيثاق واستغل اNتطرفون ا~سرائيليون ذلك اNقال أو اOفتتاحية؟

 إنني مكلف با�شراف على هذه النشرة ا:ركزية من قيادة فتح وما تنشره ليس رأيي الشخصي بل هو  
وافق اللـجنة ا:رـكزية ـعلى ـموقف ما. اما بالـنسبة ـ:وضوع ا:ـجلس الوطني الفـلسطيني ـفكان ـهناك تاج ـت ـن
اجتهادات في ا:وضوع. هناك من يرون ضرورة تعديل ا:يثاق بغض النظر عن مدى التزام الطرف ا�خر
قرر ها ، وحـ[ ـت ثاق حـ[ قياـم غي ا:ـي ستقلة يـُل سطينية اـ: دولة الفـل دستور اـل يرون أن  من  هداته وهـناك  بتـع
دستــوراً جديداً للتعايش مع إسرائيل. هناك من اعتقدوا أن حزب العمل عائد للسلطة ونساعده في قرارنا
وفي عهده القادم سيتحقق قيام حلم الدولة ا:ستقلة. لقد كتبت في معمعات اsنتخابات ا�سرائيلية أنني
هو الذي يـعطي اية  كن في النـه صعبة جداً وـل ياهو وسنعيش في ظل ـعهده ـظروفـاً  يام[ نتـن وقع فوز بـن أـت
التنازsت حيث تقف معه ا:عارضة العمالية. في ا:جلس الوطني صوت  ضد قرار تعديل ا:يثاق |نني أرى
ا�لغاء مشروط بقيام الدولة ا:ستقلة. كانت هناك إجراءات خاطئة وقد كتبت لتوضيح ا:وقف للتنظيم وقلت

نوفمبر( هو ا|ساس وهو ا|رضية)1988 ان إع�ن اsستق�ل الذي أقريناه في ا:جلس الوطني الفلسطيني   
وأبوعمار هو اكسير للنضال الوطني ويجب تقويته s إضعافه والتعديل يضعفه. لدينا قرار بتعديل ا:يثاق

 ) وهو قرار مبدئي ولكنني أرى أن إنجاز التعديل رسميـاً وقانونيـا1996ً - - (في ا:جلس الوطني غزة إبريل
لدى أعرف أن  دولة الفـلسطينية اـ:ستقلة.  امة اـل بدأ إـق إسرائيل باsـنسحاب وبـم التزام  بل  تم ـق ـيجب أن s ـي
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بعض اsخوة في القيادة رأي آخر وفي مقدمتهم ا|خ أبو مازن الذي أحترم آراءه واجتهاداته.

هل مازلتم تتحدثون عن اNركزية الديمقراطية في فتح، في عالم تسوده الديمقراطية وتسود
أحزابه وقواه السياسية؟

من بالطبع  . ـلست  ًsابات ـيصبح ـمسئو في اsنتـخ فوز  الذي ـي ية، ـف زية ديمقراـط ناك مرـك عالم ـه كل اـل في     
اسمه الذي  الوطن  هذا  ريد  تح ـت سادات. ـف أنور اـل ية  ثل ديمقراـط ركز ـم من اـ: عة  ية الناـب أـنصار الديمقراـط
فلسط[ وتريد بناء دولتها في تنظيم وطني. القومية أو ا:اركسية أو ا�س�م أيديولوجيات تصنع أحزابـاً.
نحن حركة ولسنا حزبـاً. حركة قابلة للتطوير والتغير والحزب جمود عقائدي وفي ذلك سقوط ل¡حزاب. فتح
تح، ودها ـف ية تـق سلطة الوطـن رين. اـل مع ا�ـخ مل  تاريخي أن تـع وقدرها اـل ودورها  قائدي  ها جـمود ـع يس فـي ـل
ولكن لو ان ياسر عرفات ع[ّ كل أعضاء اللجنة ا:ركزية وزراء لسقطت التجربة، بعد بناء الدولة واستكمال
التـحرير الوطني سندرس اـ:ستجدات وأـثرها ـعلى التنـظيم وـنقرر ما ـيجب الـقيام به استجابة لذلك. ـهناك
من طالبوا من داخل فتح وخارجها بتشكيل حزب وذلك بغية حل فتح وغياب الحركة الوطنية والسمة الوطنية

العامة لفتح.

لننتقل لقضايا الحوار الوطني.. أين وصل هذا الحوار فعليـاً وما آفاقه اNستقبلية؟
في البداية أصرّت فتح على عودة كوادر ا:عارضة الفلسطينية من التنظيمات ا|خرى �بقاء حق التعددية   

حق اـلـعودة ـلـكل من اـلـشعبية والديمقراـطـية والعرـبـية وغـيـرـهـم. ودخل ا:ئات  فوق ا|رض  قاـئـمـاً وـمـوجوداً 
وجود معـارضة رغم  وقد مـارسناه فع�ً  حق مـقدس  وسلو  أكان موافـقـاً أم معـارضـاً | سواء  فلـسطيني 
إسرائيلية متفاوتة لذلك.أما بالنسبة لحماس فقد قامت ا|جهزة العادية منذ وقت مبكر بافتعال أزمات ب[
السلطة وحماس والجهاد ا�س�مي. الذين أطلقوا النار على حماس وفتح في صدام سابق معروفون لدينا
( من الجـهاد ا�س�مي( هاني عـابد  والذين اغـتالوا  أرسلوهم،  من  عرف  سلطة وـن لدى اـل جزون  وهم محـت
ايد هاني ـع شهاد  زية باسـت مار للتـغ أبو ـع ذهب  خابرات ا�سرائيلية. حـ[  بأنهم عم�ء للـم لدينا  روفون  مـع
يال ثم اـعتذروا فـيما ـبعد. ـتصرفت اـلسلطة ـبحزم ـبعد يه ـظنـاً مـنهم أن اـلسلطة ـمسؤولة عن اsغـت أساءوا إـل

ذلك إذ s يمكن قبول اكثر من سلطة فوق ا|رض.

وكيف تنظر للعمليات العسكرية التي قامت بها حماس على امتداد الفترة اNاضية؟
يات    يات مرـفوضة والعمـل هي عمـل وإسقاطها  ية  سلطة الوطـن إضعاف اـل هدف  التي تنـطلق ـب يات  كل العمـل

ها تستهدف أو تؤدي، بغض النظر عن النوايا �ضعاف السلطة الوطنية فهي تأتي في العادة ا|خيرة كلّ
ح[ تتكاثر الضغوط على نتنياهو ويقترب من الرضوخ ويحدث انفراج في العملية السياسية. راجع توقيت
كافة العمليات التي قامت بها حماس. بعد عملية وادي القلط التي قامت بها الجبهة الشعبية لم تتسامح
السلطة معها رغم ما توجه لها من انتقادات.جاء نتنياهو للسلطة ومرت شهور طويلة بعد است�مه الحكم
ويمارس القمع التعنت ورفض تنفيذ اsتفاقات ومع ذلك لم تحصل أية عملية حمساوية في تلك الفترة. هل
ا|مر مصادفة.. إنني أتساءل.في حزيران ا:اضي حث الرئيس الفرنسي جاك شيراك الرئيس ا|مريكي

" :s ني إـن شيراك  تون ـل وقال كليـن من اsنفـجار  سووي ا:تجـمد خـوفـاً  تون عـلى تحـريك ا:ـسار الـت يل كليـن ـب
أستطيع التصرف مثلك، فأنا كالبطة الكسيحة بسبب موقف الكونغرس، وبعدما تحرك كلينتون في مبادرة
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موز ذلك1997 ـت ند  اسي، وـع في اـ:سار السـي ها ديـنيس روس لتـحريك الـجهود  فروض ان يحمـل كان اـ: التي   
" السياسي ب[ التوقيتات. صحيح أن عملية" بالضبط حدثت عملية ماحانيه يهودا في القدس. أرجو الربط 

القدس الثانية كـنّا نتصور أنها قادمة من الخارج وجرى تضليلنا با:علومات مع ا|سف.

وماذا بعد خروج الشيخ أحمد ياس�؟
هم دور اس[ يتـف الداخل واـلشيخ أـحمد ـي يادة  مل ا�س�مي لـق زية الـع عود مرـك ير ا|مور وـت رجو ان تتـغ    ـن
قادة من  صرح غـيره  تح كـما ـي بدائل لـف عن  حدث  شيخ s يـت عدم إحراجـها، واـل وضرورة  ية  سلطة الوطـن اـل

حماس.
متى قالوا ذلك؟

   لدينا تصريحات صحفية يستوحي منه ا�نسان تحضير بدائل لن يكون لها بالطبع أي حظ من النجاح.
حماس s تعترف حتى ا�ن بمنظمة التحرير ولم تدخل مؤسساتها كما تعلم.

وماذا عن الفساد في السلطة الفلسطينية حسب تقارير فلسطينية رسمية.. أO يضعف ذلك
السلطة ويقوي مواقع اNعارضة؟

هل ـنصدق ما غات.  هذه ا:باـل جّر ـل يق، آخر من ـيجب أن، يـن وأنت، أخ توـف غة شديدة في ا|مر  مة مباـل    ـث
يقولونه بوجود نصف مليار شيكل في حسابات سرّية |بوعمار في تل أبيب، هناك مقتطعات من الجمارك
والضرائب تنتقل لحساب السلطة. جزء من الفساد موجود ولكن هناك مبالغة مصدرها ا�ع�م ا�سرائيلي
ما إضعاف موقفـها التفـاوضي لتـقدم لـهم  رصيدها الـشعبي وبالـتالي  وإضعاف  أوsً �ضعاف الـسلطة 
ية في نازsت ـمستحيلة. لدينا ـفساد مالي وإداري وـحصلت اشتباكات ـب[ ا|ـجهزة ا|مـن مون به من ـت يحـل

رام ا� ولكننا قمنا بمحاسبة ا:خطئ[ وسنواصل ذلك.

لكن هؤOء الضباط عادوا Nواقعهم ثانية.. ربما في أماكن أخرى؟
ها. التي نطالـب سان  ناس وحـقوق ا�ـن رامة اـل احترام ـك هو  ذلك  يس  كل حـالة أـل قدر  لى  عاقب ـع حن ـن  ..   ـن
إسرائيل توجه الفساد ول�فساد لينخر في جسد السلطة. اذهب للقدس لنرى حجم ما يحاولون إيجاده من
هؤsء بأن  اعة  نا لقـن من حوـل عالم  ناس واـل صل اـل ريدون أن ـي سطيني الجـديد. ـي شباب وللجـيل الفـل ساد لـل ـف
الفلسطيني[ s يستحقون دولة.. هذا جوهر ا:وضوع وقد رصدت للشاباك موازنة ضخمة للعمل اsفسادي

 .والتخريبي وا�رهابي في مناطق السلطة

كيف تقيم أداء السلطة؟
ية ندخل مجـازفة تاريـخ حن  واضحة. ـن ير  ضدها |ن الـنصوص ـغ صوّت  هذا  ديدة وـل غرات ـع أسلو ـث في     
ـسانية. ـية إـن ـية، عاـ: ـية عرـب ـية فتـحـاوية قوـم س�مة حرـك بأطواق  ـها  أجل نجاـحـها ـيـجب أن نطوـّق  -ومن 
لم تُـشارك كـفاءات أساس وإذا  موقعه. الـوحدة الوطنـية  في  واحد  كل  من البـناء ولـكن  جزء  الفتـحاوي[ 
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الشعب الفلسطيني في البناء والتجربة معرضة :خاطر عديدة، فبدل أوسلو تعرض علينا الكثير وا�بداع
الفلسطيني وحده مؤهل لتجاوز هذه القيود وخلق حقائق جديدة على ا|رض.

يف تقيّم أداء اNجلس التشريعي؟ك
   من أهم إنجازات ا|خ أبوعمار أنه انتزع من اسحق راب[ مجلسـاً تشريعيـاً بحجمه وص�حياته الحالية.
واـلوضع اـلحالي للمجلس مـتجاوز ل�تفاقات ـحيث كانوا يريدون مجلسـاً مصغرا s يـملك ص�حيات. لدينا

ا�ن دولة في إطار التكوين سلطة تنفيذية لها ص�حيات وسلطة قضائية محصــورة بحدود اsتفاق وسلطة:
تشريعية تتجاوز الص�حيات ا:حشــورة فيها. s يستطيع التشريعي وضع دستور وقانون ل¡حزاب ونحن
لى ا|رض. ديدة ـع قائق ـج ها وليـخلق ـح حدود اـلص�حيات ا:ـنصوص علـي جاوز  عه لـت الدوام دـف حاول ـعلى  ـن
كون مع ا:ـجلس الـتشريعي ـت لى اـنسجام  مار ـع كون ا|خ أبوـع لــوراء وـح[ ـي نا ـل رجوع ـع  s ربة ا:ـجلس تـج
كون ا|داء أفـضل من ا:مـكن أن ـي كان  سلقون.  ها ا:ـت ستفيد مـن فات ـي حدث خ� جازات ، وحـ[ ـت هـناك اـن
فنحن ما زلنا في مرحلة انتقالية ورغم كل ا�ع�م ا�سرائيلي ا:كثف وا:ركز لتشويه الصــورة الفلسطينية
فراغ وجوده ليـحدث  واضحـاً، ولـهذا يـريدون إنـهاء  صــورة اsخ أبوعـمار فـما زال اsجـماع علـيه  وتـشويه 

) " مـثل" قدم  مي مـت أسلوب عـل اسر عـرفات ـب يال ـي روفا �غـت ـب كانت  يال خـالد مـشعل  سطيني. تجـربة اغـت فـل
التصوير بالليزر وبحيث يبدو ا:وت طبيعيـاً دون آثار جانبية.)

Nاذا O تكون هناك قنوات مؤسسية واضحة لتداول السلطة إذا غاب ياسر عرفات وبما يغلق
كل محاوOت اOصطياد في اNاء العكر؟ Nاذا O يكون هناك نائب [بوعمار؟

   حدث ذلك مرة واحدة ح[ كان ا:رحوم إبراهيم بكر نائبـاً لرئيس اللجنة التنفيذية ولكن ذلك كان نتاج
اـتفاق وـطني مع[ في ظروف معـينة ولم يـتكرر وs ـيوجد ـتصور في الـنظام الداخلي :نـظمة التحرير حول
في  sفي ا:نظـمة و  sفي فـتح و  s واضحة ولـيس هـناك مـشكلة لدينا مؤسـسات  نائب الرئـيس.  منـصب 
 .السلطة.عرفات القائد العام لفتح وأبو اللطف أم[ سر اللجنة ا:ركزية أبو مازن أم[ سر اللجنة التنفيذية
. . رئيس السلطة يختاره الشعب في انتخابات عامة. ا:ؤسسة هي التي تقرر أين ا:شكلة ولكن إذا غابت

عام إسرائيل. خ�ل  به  ريد أن تلـع ما ـت هذا  ما  ضباط ورـب قرر اـل ست1995 ا:ؤسـسة ـي مار  ذهب اsخ أبوـع م 
 عضواً من اللجنة ا:ركزية داخل الوطن.15 مرات إلى تونس |ن أغلبية القيادة كانوا هناك واليوم فإن

وأوسلو وواشنطن  الدروس مـنذ مـدريد  نة ـب هذه التجـربة الثمـي عد  أصبنا أم أخطـأنا.. ـب هل 
 ..وبناء السلطة.. ح� تقرأ الوضع وتدقق في تضاريسه السياسية ماذا تقول؟

 :   رأيي الشخصي كان يجب أن s نذهب :دريد بوفد مشترك وكان يجب ا�صرار على حضور مستقل
ً |ن ذلك معناه اعتراف الطرف ا�خر بنا، دون أوسلو ودون تعقيداته وغموضه. قناعتي أننا لم نبذل جهدا
في هذا ا�طار إذ كان يستحيل انعقاد ا:ؤتمر دوننا وتلك نقطة قوة هائلة لصالحنا لم نستثمرها حقيقيـاً 
من مـدريد |ن فيـها اعتـرافـاً رأيي أفـضل  في  أوسلو  فإن  أما بـعد مـدريد  آخر إمكانـية متـاحة.  حتى 
سرية كان ـيـجب أن تـبـقى  أوسلو  بالفـلـسطيني[ وبا:نـظـمة وباـلـتالي بـكـيان اـلـشعب الفـلـسطيني. وثـيـقة 
وأبوعمار أعلنها في اللحظة ا|خيرة. لعلك تذكر الــورقة التي أعطيناها لعمرو موسى كي تصل الحسيني
برروا قات وـعشراوي والحـسيني  استقاsتهم. عرـي وقدموا  كي  جانب ا|مرـي سليمها لـل شراوي ورـفضوا ـت وـع
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كي. جانب ا|مرـي سطينية لـل يادة الفـل من الـق عدة  ــورقة اـ: سليم ال عدم ـت مات ـب خالقوا التعلـي بأنهم  اsستقالة 
في تح  واستنفرنا تنظـيم ـف بدائل للمنظـمة  عن  ها  يس روس يوـم حدث ديـن خاوف وـت لك اللحـظة ـم في ـت كانت 
ما كان ما حدث ـمحرك رئـيسي ل�خ أبوـعمار ل�ستعجال في فرض اsعتراف ية ـيومذاك ورـب اـلضفة الغرـب

ا:تبادل خ�ل أسبوع[ وفرض ا|مر وأصبح حقيقة واقعة.

قوة له  حول قـضايا الlجئـ� والـقدس حـيث تـكون  وفد عـربي للتـفاوض  وجود  هل تـؤيد 
تفاوضية كبرى O يمتلكها اNفاوض الفلسطيني؟

s ية وـلكن ذلك ـيجب أن ية لدعم اـ:فاوض الفـلسطيني في اـ:راحل النهاـئ    sبد من تجـميع الـطاقات العرـب
يعني إح�ل ا�خرين محل ا:فاوض الفلسطيني. في ذلك محذور رئيس s ع�قة له بالحقوق من ا:ساس
في مرحـلة معيـنة خـلف هذه ا:ـخاوف ا:ـشروعة  وأصبحت  فوق ا|رض  الوطني فنـحن  قرار  بـاستق�ل اـل
ظهــورنا. ا:حذور أن يقول العالم في ظل وجود مفاوض[ عرب ان هناك خيارات عديدة تتمثل في توط[
نة. ـيجب أن s ـتكون ـهناك ـخيارات أخرى ابل عروض معـي هؤsء ال�جـئ[ في أراضي الدول ا:ـفاوضة مـق
ولدينا ية.  شرعية الدوـل حدة واـل مم ا:ـت قرارات ا| عودة حـسب  في اـل رغب  ن s ـي عويض : عودة والـت سوى اـل

تجربة اللجنة الرباعية �عادة النازح[ لم تحقق أي إنجاز.

سؤال شخصي في نهاية الحوار كنت ترفض العودة حتى O تتواجد مع جنود إسرائيلي�:
على اNعابر حيث بيدهم كل ا[مور.

   نعم هذا صحيح كنت أريد أن تكون عودتي على ا|قل منسجمة مع اsتفاق حول ا:عابر حيث s بد من
وجود ا�سرائيلي كون اـل عابر عـلى أن ـي فاق اـ: نص اـت عابرين. وـي عائدين واـل سطينية لـل صيانة الكـرامة الفـل
تم من خ�ل اـلوجود الفـلسطيني اـلظاهر، ما كان ـيجري ـعلى اـ:عابر يـاً. وكل ا�جراءات ـت ا|ـمني ـغير مرـئ
ظل في  عودة  سطيني. رـفضت اـل وجود الفـل من اـل  ً ً وحـضــورا أكثر ظـهــورا فالوجود ا�سرائيلي  ذلك  ـعكس 
ية الدخول إلى الوطن ـبسيارة ا|خ سفير فلسط[ باـلقاهرة ـهكذا حاله.. وقد سهّل على ا|خ أبوعمار عمـل
وتمت عملية التسجيل والعبور الى الوطن دون ان أضطر |ي مواجهة مع ا�سرائيلي[. ونحن اليوم ننتقل
عبر ا:عابر ونلتقي با�سرائيلي[، وs نتميز بأي حال عن إخواننا الذين سبقونا أو لحقونا إلى أرض الوطن

و|نه الوطن علينا أن نتحمل من أجله كل ما يحقق له كرامة الحرية وا�ستق�ل.
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