
" ابو نزار" حوار مع ا.خ صخر حبش 
" فتـــح" عضو اللجنة ا:ركزية لحركة 

دأبت اللجنة ا:ركزية على عقد اجتماعاتها داخل الوطن واحيانا خارجه ، وا.ن باتت تعقد
داخل الوطن ماذا عن عقد اجتماعاتها في الخارج ؟؟؟ وماذا عن دور اعضائها الذين ما زالوا

خارج الوطن ؟؟؟
ثل عدة دول ـم في  واجدين  وكان اـعضاؤها مـت لة  في ا>ـنفى >دة طوـي تح  زية لـحركة ـف نة ا>رـك    ـعاشت اللـج
الكويت ، مصر وسوريا ....الخ ، وكانت توجه الدعوات Mجتماعات اللجنة ا>ركزية لكافة اMعضــاء ، حيث
في الكويت او اـلقاهرة ، ولكــن بعــــد الدخول الى ارض الوطن كانت تـعقد في ـبيروت او الشام واحيانـاً 
 .لم يكن اعضاء اللجنة جميعـاً موافقg على اتفاق اوسلو، وانا منهم ولكني اعتقد ان ما دام هناك اغلبية

 .تؤيد التعامل مع اMتفاق فإنه من واجبنا ان ندعم هذه العملية حتى تستمر

عد دخولي الى ارض الوطن في اعات للـجنة ا>رـكزية6  وخoل الخـمسة اشهر اMولى ـعقدت1995    ـب  اجتـم
قانوني لoجـتماع ، ـحيث ان اـلعدد اMكبر من اMخوة اـعضاء خارج الوطن ، وذلك حتى يتـحقق الـنصاب اـل
ـقد ـهم ـع الوطن يمكـن داخل  ـنة  ـعد ان اـعـضاء اللـج الوطن ـب الى ارض  ـلوا  قد دـخ ـونوا  لم يـك ـنة   .....اللـج
ابو في مـقر اMخ  تم  هذه اMجتمـاعات ـت ية اMخراج ـل وكانت عمـل قرارات  خاذ  كن دون اـت  .....اMجتمـاعات وـل
 .عمار الذي Mيزال في تونس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية >نظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ان اعداد
ها داخل الوطن وMتزال ـمكاتب م .ت. ف ـموجودة في تونس ، ـحيث ـيقوم شعبنا خارج الوطن هو اكبر مـن

 .اMخ ابو عمار بزيارة مقره هناك كلما سنحت له الفرصة

15    شجعنا اخواننا اMخرين اعضاء اللجنة ا>ركزية على العودة ، حيث استجاب عدد كبير منهم ودخل
3  عضو الى ارض الوطن مما يحقق النصاب القانوني Mجتماعات اللجنة ا>ركزية وMيزال هناك18 من اصل

اعضاء Mسباب ومواقف مبدئية ومواقف لها عoقة بطبيعة العمل لم يعودوا الى ارض الوطن بعد ، حيث ان
قاداته له انـت الذي  اسية  الدائرة السـي يس  ابو الـلطف مثoً رـئ به اMخ  قوم  كن ان ـي الذي يـم مل  عة الـع  - -طبـي
شرعية قرارات اـل حدة تحـمي  مم ا>ـت Mداخل ا اخذ مـواقف  من ان ـي التي تمكـنه  هي  اوسلو،  فاق  عـلى اـت

 .الدولية لصالحنا بحيث ان من هم داخل السلطة الوطنية الفلسطينية Mيستطيعوا تبني مثل هذه ا>واقف

   وهناك ايضـاً اMخ ابو ماهر غنيم مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح ، حيث لدينا اقاليم عددها كبير
في الخارج باMضافة الى اعداد شعبنا الكبيرة في الخارج ايضـاً مما يكسب هذه اMقاليم اهمية كبرى
وهي وجودة  بدائل ـم ناك  ية ان ـه سلطة الوطـن كــررة ـلضرب اـل حاوMته ا>ـت في ـم حتى  عدو  هم اـل وـيجب ان يـف
في مع اMخوة اـعضاء اللجـنة  سيق  باط والتـن فان اMرـت تالي  في اMقاليم وباـل حاوي  مق فـت ستوى ـع لى ـم ـع

 .الخارج قائم ومستمر

شهر آب في  زية  نة ا>رـك ماع للـج قد اجـت داخل1996    ـع قانوني  مال الـنصاب اـل عد اكـت حتى ـب قاهرة  في اـل  
الوطن، تلت اMجتماع احداث ايلول وانتفاضة النفق ، حيث اصبح عمق العمل الوطني منغرس في الداخل

 .ولهذا اصبحت اجتماعات اللجنة تعقد في الداخل رغم عدم تمكن اMخوة في الخارج من الحضور

في قد  كانت تـع ها ، حـيث  من حـضور اجتماعاـت نة  افة اـعضاء اللـج ها ـك كن فـي لم يتـم فترات  نا  مرت علـي    
 .تونس وMيتمكن بعض اMخوة من الحضور. ولكن ذلك كان ظاهرة مؤقتة
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في خوة  Mمع ا اساس النـصاب الـقانوني ونـحن عـلى اتـصال دائم     اجتمـاعات اللجـنة اMن تـقوم عـلى 
الخارج واMخ ابو عمار يلتقي اMخوة ابو اللطف وابو ماهر واMخ محمد جهاد كلما سنحت الظروف وذلك

 .للتشاور. كما ان اجتماعا يضم الجميع في الخارج هو قيد اMعداد

تابع هم وـت ؤخذ رأـي بالتمرير وـي قرارت  مع اMخوة حـيث ان هـناك  صال  تم اMـت مة ـي قرارات مـه اية   " "   ان 
 .القضية حيث يبقى مفهوم ا>ركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية مبدأ راسخا داخل اطار حركة فتح

هو تقيـيـمك ـ:ـوقف اـلـسلطة الوطـنـية وـخـاصة ـبـعد اـيـفاد وما  زمة العراـقـية  في ا.  ......رأيك 
مبعوثh للوساطة من قبل سيادة الرئيس ياسر عرفات الى العراق ؟؟؟

لع ناك تـط كان ـه غرب ،  بارد ـبg اـلشرق واـل سوفيتي واـلصراع اـل حاد اـل حرك اMـت وايام ـت يد  زمن بـع نذ     ـم
 .امريكي للسيطرة على مصادر الطاقة في العالم وكتب الكثير عن حدود القوة اMمريكية في ا>نطقة وقام"
في كبيرة  ية  وكانت هـناك رغـبة امريـك بترول ،  وسيطرتها عـلى اـل كا  عن امرـي دراسة  مل  تاكر بـع  "روبرت 
كان وبدأ اMمرـي الوقت ،  ذلك  في  نام  في فيـت ها  لى هزيمـت ية ـع بترول اـلشرق اMوسط للتغـط لى  سيطرة ـع اـل
يأ ذلك ، ـحيث ـه في  سعودية  ايدتهم اـل وقد  شيوعي  سوفيتي اـل من ا>د اـل ية  الدول العرـب في  خوف  شر اـل بـن

 .اMمريكان السعودية >واجهة حرب ضد اMتحاد السوفيتي

تالي عاد اMمرـيكان كا مواقـعها وباـل ثــورة في افغاـنستان وايران وـفقدت امرـي    ـبعد عدة سنوات حدثت اـل
زمة العراقـية الكويتـية oنتـقال لMفي كيفـية الـسيطرة عـلى النـفط العـربي ، فـكان ا اخرى  مرة   -للتفكـير 
والحرب العراقية اMيرانية التي ساهم اMمريكان في اطالة مدتها من اجل ضرب العراق وايران ولكن وفي
حرب بحـكم في اـل صار  لى اMنـت عراق ـع ساعد اـل ما  ايران ـم لى  ية ـع مة اMمريـك عاظمت النـق نة ـت مرحـلة معـي

 .موقفه وصoبته

 .   طول ا>عركة بالنسبة للعراق كان جزء من تهيئته >عركته من اجل فلسطg وبالتالي حرص اMمريكان
مارتن اندك" واMسرائيليون علــى ضرب العراق القوي وتدميره او ضمــه الـى الدوامة اMمريكية ، وقد قام 

" " " " " و دنيس روس بتأليف كتاب البناء من اجل السoم بعد انتصار العراق على ايران حيث سعى
وحتى تغيـير اسلحته وتنـاسي القـضية الفلـسطينية ،  مع الـعراق لتقلـيص  الى عـقد اتفاقـيات  اMمريـكان 
زمة اجتـياح الـكويت M استدرج ذلك وبالـتالي  رفض الـعراق   ....ا>نـاهج الـدراسية ومـبادئه الحزبـية حـيث 
ية الدول العرـب تدفع  ولم  اخر ،  لداً  له ـب oحتM ية شرعية الدوـل عن اـل خارج  عراق  الدولي اـل با>فهوم  واصبح 
دية وبـعضها رـغبة ها ـلحل اMزمة سلميـاً وباـلضغط ـعلى الرـئيس صدام ـحسg ، بـعضها Mسباب عقاـئ بثقـل
في السيطرة على ا>نطقة العربية ، وحدث الخلل ودفعت بعض الدول العربية ثمن ذلك بمشاركتها بقوات

 .عسكرية الى جانب قوات التحالف في ضرب العراق

اسقاط ـنظام عراق ، ـحيث حاولوا مراراً  يج واـلسعودية وـبقي اـل    بذلك سيطر اMمرـيكان ـعلى بترول الخـل
عراق ـعلى تدمير تل اـبيب قدرة اـل كبير ـل رويج اـل بع ذلك الـت صمد رغم الـحصار ، ـت نه  غداد ولـك الـحكم في ـب

 " " بصواريخها تصريح ريتشارد بتلر وذلك لتبرير ا>وقف اMمريكي

   من العراق ، حيث وجد اMمريكان انفسهم في مأزق نتيجة لعدم قدرتهم على الضغط على نتنياهو لدفع
ية اـلسoم ، ـمما دفع برـئيس الوزراء اMسرائيلي بتـحريك ادوات اـلصهيونية في البيت اMـبيض لتفـجير عمـل

 .اMزمة العراقية من جديد التي كان اولها تصريح ريتشارد بتلر

ضد الـعـمل وسوريا  واضح واوـلـها اـلـسعودية وـمـصر  كان ـلـلدول العرـبـية ـمـوقف  رة  هذه ا> في     وـلـكن 
وعي اـلـشعب الى  ضافة  Mمؤتمر اـلـدوحة ، با واضحـاً ـمـنذ  ذلك  بدى  وقد  الـعـسكري ـلـضرب اـلـعراق ، 
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 .اMمريكي وعدم رغبته في ارساله ابنائه الى الحرب

لر برزت ازمة ـتفتيش الـقصور الرـئاسية" بـت  "   وـلكن اـلعراق ورغم كل ذلك ـبقي صامداً وـبعد ـتصريحات 
حيـــث اصر العـــراق على ان بعثة التفتيش هي لغرض التجسس وليست عملية تفتيش ، حيث كان عدد

 في البعثة ، فأوقف العراق عمل بعثة التفتيش ، وحصلت اMزمة في ا>رة اMولى15  من اصل9 اMمريكان
 .والتي عادت بعد عمليات الضغط على العراق وقبل بها

وجوب عدم  واضحا ـب روسي  قرار اـل كان اـل وقد  اسية ،  قرارات اMمم ا>ـتحدة Mـتستثني الـقصور الرـئ    ان 
لى تعطـيل كان ـع وقد دأب اMمرـي حدة ،  قرارات اMمم ا>ـت فذ  جب ان تـن وانه ـي عراق  ضد اـل قوة  استخدام اـل

 .تنفيذ العراق للقرارات وافتعال اMزمات حتى يتم تبرير استخدام القوة ضده

   وهنا جاء ا>وقف الفلسطيني بايفاد اMخ عزام اMحمد الى بغداد بعد لقاء اMخ الرئيس ابو عمار بوزيرة
عراق ، وقد ية مادلg اولبرايت التي اصرت ـعلى وجود اسلحة الدمار اـلشامل في اـل  " "اـلخارجيه اMمريـك
قرارات فذ  لم يـن الذي  يس الوحـيد  عراق ـل باء وان اـل هذه اMـن صحة  عدم  واضح ـب يس مـوقف  كان لoخ الرـئ

gمريكية بالكيل بمكيالMالشرعية الدولية وانتقد سيادته السياسة ا. 

لر  " "   وقد كانت رسالة الرـئيس الفرـنسي جاك شيراك تـتضمن ـخطة ـتقوم ـعلى اساس ان ـيقوم ـفريق بـت
بتفتيش خارج القصور على ان تتشكل لجنة خاصة بتفتيش القصور الرئاسية تتشكل من دبلوماسيg من
فتيش هاء الـت قط اـن يس ـف عراق وـل لى اـل فروض ـع هاء الحـصار اـ> ضـاً باـن ساهم اـي سا وـت روسيا واـلصg وفرـن
طوي عـلى التي تـن خاطر  عراق اـ> في اـل وضيح لoخوة  تم الـت وكذلك  ية ،  الى الحظـيرة الدوـل عراق  يد اـل وتـع
عة جددا ذرـي نه ـم ستتخذ ـم كا  يف ان امرـي فتيش وـك ية الـت هاء عمـل ني Mـن جدول زـم لى التـمسك ـب اصرارهم ـع
التي سطينية  رسالة الفـل وافق الـعراق عـلى مـضمون اـل وقد  عراق ،  ضد اـل ضربة العـسكرية  Mستخدام اـل
 .تضمنت ا>شروع الفرنسي والتي كان لي شرف حملها وبذلك ساهمنا الى حد كبير في نزع فتيل اMزمة

دور ـحركـــة ـفتح فـــي ـقيادة اـلشعب الفـلسطيني والفعاـليات اـلشعبية الفـلسطينية في ـمثل
 !!!هذه ا:رحلة الحرجة

وهو ـبـناء اـلـدولة الفـلـسطينية  Mـنـجاز العـظـيم ، اMن وـبـعد تحـقـيق ـخـطوة ـعـلى ـطـريق اMدور الـحـركة ا   
 - - .ا>ستقلة خطوة السلطة الوطنية وهي خطوة تحرير جزء صغير من اMرض وجزء كبير من الشعب

عادل ما ـي لى  سيطرة اM ـع نا  يس ـل ية ـل سيادة اMمـن ها اـل ما فـي ساحة ـب لى ـمستوى اـ> من ـمساحة%3    ـع   
ية ، ـحيث ان مـعظم شعبنا يـعيش ـعلى هذه اـ>ساحة في اـلقرى وا>دن وا>خـيمات الى جانب اـلضفة الغرـب

 .سيطرتنا ا>نقوصة على بعض القرى والخرب والتي للجانب اMسرائيلي السيطرة فيها

ية ، سلطة الوطـن اطار اـل ضمن  تدخل  ها  شعور اـن تع ـب ها تتـم فـــي معظـم يــــة     ان الجماهـيـــر الفلسطيـن
ولذلك لها دور كبير في بناء هذه السلطة ، وشعــورنا في حركة فتح اننا ونحن نقود هذه الجماهير نتحمل
مسؤولية بناء هذه السلطة وبدون هذه الجماهير ، Mيمكن ان يتم بناء شيء له اساس حيث ان عملية البناء
ليست شخصية او فردية ، انما هي عمل جماعي ولذلك نرى ونشدد في هذه اMيام على اهمية التحركات
انه دون التحرك الجماهيري حتى في ا>ناطق التي ليست لنا سيطرة كاملـــة الجماهيرية ، وندرك تمامـاً 
لوM التـحرك في البـلدة القديـمة ،  رت  لم يـكن باMمـكان مـنع جـولة او> عليـهـــا مـثـل الـقدس مثoً ، حـيث 
ضد شعبنا  ماهيري ـل حرك الـج انات الـت لى امـك حرك ـع هذا الـت يدل  قدس ، ـحيث  في اـل شعبنا  ماهيري ـل الـج
ً ، اMمر الذي يسنده دائمـاً النسيج ا>مارسات اMسرائيلية سواء في جبل ابو غنيم او في ترقوميا مؤخرا
ها عاطف الجـماهير مـع ودها وتـكسب ـت ها تـق كل الجـماهير ولكـن تح لـيست  ورغم ان ـف تح ،  الوطني لحـركة ـف
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 .وزخم الفعاليات الشعبية يدل على التواجد القوي لحركة فتح

   نرحب بجميع اMخوة في الفصائل للمشاركة في الفعاليات الشعبية ، قوتنا الحقيقية كفلسطينيg ليست
بعدد البنادق التي نملكها وليست بعدد ا>دافع والطلقات ، ولكن قوتنا تكمن في تميز الفرد الفلسطيني ،
في مرحلة الكفاح ا>سلح الذي اعتمد على طoئع ثورية مستعدة للتضحية مؤمنة اMمر الذي بدا واضحـاً 
قائد يزة لـل هذه التـحركات ولذلك كان ـهناك صيغة متـم يه  قوم عـل ية الـنصر الذي كان اMساس الذي ـت بحتـم
الفلسطيني الى ان حدث التراكم التي اشرك الجماهير الفلسطينية في العمل الجماعي الذي عبرت عنه
اMنتفاضة الجبارة، فاMنتفاضة هي حركة الجماهير ، حيث ان الكفاح ا>سلح اذا لم يكن في اتجاه توجيه

 .الجماهير الى حركة التحرير الشعبية يتحول الى حرب عصابات

ما شعبية ـم جاه التحـضير لحـركة التحـرير اـل ها باـت من خoل عمـل راكم  استطاعت ان ـت تح  كن حـركة ـف    وـل
عام في  قت  التي انطـل مة  اضة العظـي كبرى واMنتـف اضة اـل سميه اMنتـف ما ـن سلة87 احدث  جة لسـل كانت نتـي  

كبرى جاءت زمان واـ>كان ، وـلكن اMنتـفاضة اـل انتـفاضات صغيرة ـقصيرة ا>دى ـليس لديها شمولية في اـل
أخذها ، ـبعد ان حان الوقت Mن ـيكون لـلشعب الذي ـتمرد من خoل شعــوره ـباستحقاقاته التي ـيجب ان ـي

 .وقد اثبت ذلك قدرة حركة فتح واستعدادها >سايرة طموحات الجماهير الفلسطينية

عام في  اضة  عام88    ـجماهير اMنتـف اراضي  ية تـحرير  الوطن ـبصياغة كيـف داخل  في  طالب  كانت ـت   67، 
 .....حيث لم يكن حديث الجماهيــر الفلسطينيــة في مخيمات جباليـــا وعسكـــر وبoطــة الخ ا>هجرين من

 عن تحرير كامل ارض فلسطg ، حيث كان ا>د الجماهيري يؤكد ضرورة احداث48 اMراضي ا>حتلة عام
ذلــك استجابت  .ـخطوات تـحقق التراكم ولذلك نادوا ـبضرورة دحر اMحتoل وتحـقيق الـحرية واMستقoل وـل

سنة لن اMستقoل  تالي اـع نداءات ، وباـل لك اـل سطينية لـت يادة الفـل تح والـق لى88 م.ت.ف وحـركة ـف يدل ـع ما   ـم
بدون الجـماهير Mيمـكن لحـركة فـتح تحقـيق وانه  ونداءات جـماهير اMنتفـاضة  شعــورنا واحترامـنا لرغـبة 

 .اهدافها

 ....نداء القدس واستجابة ا:واطنh لدعوة ا.ضراب ما هي مدلو.ته على الصعيد السياسي
في اسرائيل الـغاء أي تـواجد فلـسطيني  الذي تـحاول فـيه حكـومة  الوقت  في  ا.سرائيلي 

ا:دينة ا:قدسة ؟؟؟
   تمت الدعوى الى اMضراب بمبادرة من تنظيم فتح في القدس ضمن عملية اعادة بناء التنظيم كأقليم
بالتحرك عـلى وشعارات وانـما  التي Mتـقال فـقط وMتـعبر عنـها بيـانات وملـصقات  وMثـبات عـروبة الـقدس 
 .اMرض التي تصبح محــررة عندما تكون اMقدام التي تطأها تشعر بالحرية وبقدرتها على ا>واجهة ولذلك
فان مساحة اMرض ا>حــررة هي بمساحة اMقدام التي تتحرك عليها بحرية اMمر الذي قد نشعر به ونحن

 .داخل السجون

قدس يهـودية وان عالم ان اـل ظاهرة خطـيرة تـريد ان تـقول لـل وجدوا ان هـناك  قدس عـندما  في اـل نا     اهـل
العرب فيها مجرد سكان قد يرحلوا في أي وقت ، وقفوا وقفة رجل واحد وعبر موقف اهل القدس عن اراء

 .جميع الفصائل الفلسطينية

بالقرار  gسرائيليMتذكير ا عادة  Mقدس و اجل اـل من  حرك عـاجل  كان وراء ـت حدث  الذي يعـتبر242    اـل  " 
 الخاص بالقدس والذي يعتبر ا>دينة اراضي محتلة يجب اMنسحاب252 " القدس مدينة محتلة وكذلك القرار

 .منها ، حيث اصبحت قضية ا>دينة ا>قدسة ملحة ويجب وضعها على جدول اعمال البحث في ا>فاوضات
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دور حركة فتح في بناء السلطة الوطنية ومؤسساتها ؟؟
با اقا مرـك فاق اوسلو والذي اسميه اتـف لك ا>ـجازفة التاريـخية التي هي اـت    Mشك ان ـحركة ـفتح تتـحمل ـت
حيث يتضمن اعoن ا>باديء ثم اMعتراف ا>تبادل حيث استطاعت حركة فتح ان تنتزع من رابg اعترافا
لم فاوض ، حـيث  وهي الجـهة ا>خـولة بالـت سطيني  شعب الفـل شرعي والوحـيد لـل هي ا>مـثل اـل ان م .ت. ف 
يا تتحـمل والتي عمـل اكد ان قـيادة م. ت. ف  وهذا  من قـبل مـما يـعد انـجازا عظيـما  مر،  Mعترف بـهذا ا ـي
مسؤوليتها حركة فتح سواء بشخص اMخ ابو عمار واخوانه اعضاء اللجنة التنفيذية او اللجنة ا>ركزية او

 .ا>جلس الوطني هذه اMغلبية تجعل فتح تتحمل ا>سؤولية

فاق نتـحمل هذه اـ>سؤولية ـمعا ـعلى ـقلب رجل نا ـمؤيدين او مـعارضg لoـت    ـنحن في ـحركة ـفتح سواء ـك
 .واحد ونـعمل ـعلى تقـليل الخسائر اـ>وجودة في اMـتفاق وزيادة ا>ـكاسب ـحيث اصبح اMـتفاق والتمسك به
ها صبح اMستحقاقات فـي التي ـت هذه ا>رحـلة  في  سطيني وخـاصة  شعبنا الفـل ضية هـامة عـلى مـستوى  ـق
ية تـعني اـ>زيد من تـحرير اMرض واـ>زيد من تـحرير اMـنسان وكذلك فان اMستحقاقات في ا>رـحلة اMتنقاـل
مرت سطينيا حـيث  شعبيا فـل با  يات مطـل طبيق اMتفاـق اصبح ـت وبذلك  سطيني  صالح ا>واطن الفـل في  ها  كـل

 .سنوات على هذه اMستحقاقات ويجب ان يعمل من اجل تطبيقها

   تدرك حركة فتح ان دخولها الى هذه ا>عترك ينقلها من مرحلة الثــورة الى مرحلة بناء الدولة حيث ياتي
 بناء الدولة ونحن في حالة صراع مستمر أي مرحلة بناء الدولة بالتقسيط بناءها

شبرا شبرا وتحرير اMرض شبرا شبرا ومن عدو M يريد ان يحــررها ويتشبث داـئما انه ضد اـقامة هذه
الدولة ، حيث انه هناك صراعا بg الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة حركة فتح والكيان الصهيوني بقيادة

 .حزب الليكود

   هناك قوى كثيرة داخل ا>جتمع اMسرائيلي تدعم السoم وتؤيد حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته
 .ا>ستقلة وكذلك حقه في تقرير ا>صير ولكن القوى ا>تحكمة اMن M تعترف بذلك

   حركة فتح هي التي تعترف وتطالب بحق تقرير ا>صير وتطبيق قرارات ا>جتمع الدولي ولكن هناك قوى
 .داخل ا>جتمع الفلسطيني تنظر الى اتفاق اوسلو باعتباره خطأ ما كان يجب ان يحدث ومن هنا تحملت
خدم مـصالحنا ما ـي اوسلو ـب فاق  طوير اـت داية عـلى ـت وقد حـرصنا مـنذ الـب سؤولية اMسـاسية  حـركة فـتح اـ>

 .وتحقيق الهدف اMستراتيجي اM وهو اقامة الدولة

   كان اتفاق اعoن ا>باديء Mيتضمن شيء اسمه ا>جلس التشريعي بصــورته الحالية ولذلك يعتبر انجازا
ان نقوم بتشكيل مجلس تشريعي وقد اثبتت اMتخابات التشريعية التواجد القوي لحركة فتح في ا>جلس
مما يكسب الحركة قوة ومصداقية على صعيد السلطة التشريعية اضافة الى تواجدها القوي في الهيئات
داخل الـسلطة ولذلك أي خـلل  هي مقـومات الـدولة  هذه الـسلطات الثoث  التنفيـذية والقـضائية حـيث تـعد 
سلطة لك  من يـم سلطة او خارجـها Mن  داخل مؤسـسات اـل نا  سواء ـك تح  له حـركة ـف جب ان تتحـم ية ـي الوطـن
بالتعيg او ا>ـكـافاءه او اصدار اـلـقرار  سلطة  من يـمـلك  هو نـفـسه  صoحات  Mاصدار اـلـقرار ـبـهدف ا
ا>حاسبة سواء كان ذلك على مستوى ا>ؤسسات ا>دنية او العسكرية او التشريعية حيث ان معظم كادرها
كون جب ان Mـت ية ـي وحدة الوطـن هي مرحـلة اـل عة ا>رحـلة  شرك ا�خـرين Mن طبـي حن ـن حاوي وـن كادر فـت هو 
السلطة سلطة حر كة فتح فقط اننا لسنا حزبا حاكما حينما يعتلي الحكم يغير الطاقم الى طاقم فتحاوي
يجب ان يصل اMنسان الفلسطيني الكفؤ الى ا>وقع ا>ناسب بغض النظر عن انتمائه السياسي حيث ان
واحد ولـيس قانون  وسلطة  واحدة  سلطة وطنـية  الوطني يحثـنا عـلى ان نبـني  الوطني وحـسنا  انتمـاءنا 
سلطتنا قف مـعا لحمـاية  لف معـها ـن قد تخـت التي  مات اMخرى  مع التنظـي تح  فان حـركة ـف ولذلك   gسلطت

الوطنية وأي عمل خارج اطار حماية السلطة نعتبره مزايد ومضر.
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هل ترى فتح حزبا سياسيا في ا:ستقبل القريب ؟؟؟
ها جمـيع مقـومات اسي ـل هي تنظـيم سـي يس القـريب مـنه Mن حـركة فـتح  كن ـل عم وـل في ا>ـستقبل ـن    ---- 
الحزب اM انها كحركة تبلور موقفها نتيجة لتحرك اMحزاب اMخرى حيث لم نطرح ايدولوجية تتعلق بالكون
والحياة وما بعد الحياة على الطريقة ا>اركسية او القومية او اMسoمية وانما نطرح فكر وطني ثوري يقوم
عليه في اMساس هدف واضح ومحدد وهو تحرير هذا الوطن وتحقيق اMستقoل والحرية ، بعد ذلك يصبح
لى يؤهله لoجـابة ـع ما  اريخ ـم ستقبل والـت اسة واـ> ها عoقة باMقـتصاد والسـي ومات ـل الذي يحـكم مـق التنظـيم 
جميع اMسئلة مما يقتضي من حركة فتح تطوير مواقفها اMيدولوجية بحيث تبدو حزبا ، ان اMفكار الوطنية
لة ورية متكاـم بارة عن ـفكر ونـظرية ـث امج ـعمل وهي ـع ية ـتضع ـخطة وبرـن كار عمـل ها اMن هي اـف التي نحمـل
تقوم على اساس ان الهدف هو تحرير فلسطg واقامة الدولة الفلسطينية ا>ستقلة ، ثم نسعى بعد ذلك الى
في تـفـاصيل الـفـكر ندخل  لم  ذلك اـفـكار ـعـامة  كل  ثم اـلـسoم اـلـعا>ي ،  ومن  توـحـيد ا>نـطـقة العرـبـية 

gنطرح فلسفة وانما فكر وطني ثوري يحرر فلسطM قتصادي او الفكر الفلسفي حيث انناMا. 

تابع وهل ـت حتى ا.ن ؟؟  ية الفـلسطينية  يم حـركة ـفتح اداء مؤسـسات اـلسلطة الوطـن ـكيف تـق
الحركة محاسبة منتسبيها ا:عينيh في مؤسسات السلطة حh حدوث التجاوزات ؟؟؟

لى ارمة ـع مة جـماهيريه ـع سلطة اMن حـيث ان هـناك نـق عن اداء اـل راضيا  كون  سان ان ـي ستطيع اMـن    Mـي
gداء جيد وبMالنقمة النابعة من حرص على ان يكون ا gاداء السلطة ولكن في نفس الوقت هناك فرق ب. 
النقمة ا>دفوعة اMجر من ا�خرين بحيث تبحث عن نقاط الضعف ومظاهر الفساد وتضخمها بحيث تعمل

 .على تدمير مؤسسات السلطة

قد ورية ومن شروط هذا الـن كل الـحركات الـث هو شرط من شروط الـحياة واMستمرار ـل قد الذاتي     ان الـن
نا في الوقت الذي ـتحدث به عن اداء اـلسلطة والـنقد الذاتي تحديد ماـهية اMيجاـبيات والسلبيات ، ـحيث اـن

 .يجب علينا ان نبg ايجابيات هذا اMداء قبل التحدث عن السلبيات

ها وجود وهي تـثبت استمرارية وـجودها ، ـمنذ قدوم نتـنياهو    من اMيجاـبيات اـنها ـتصارع عدوا M ـيريد ـل
الى الحكم منذ سنتg وهو يحول جاهدا ضرب السلطة الوطنية ويهيء نفسه Mعادة احتoل ا>ناطق التي
انسحبت منها القوات اMسرائيلية لكي يلغي وجود السلطة ولكن السلطة استطاعت الصمود ومقاومة هذه

 .اMهداف وبنفس الوقت حاولت خلق حالة من اMستقرار رغم صعوبة الظروف

من ا>ـشاكل عـلى مـستوى استطاعت الـسلطة الوطنـية ان تـحل العـديد  مدى زمـني قـصير  وفي     نـحن 
قة ـحيث كانت هذه ا>ؤـسسات رية العمـي يم واـلصحة باMضافة الى الوزارات ذات اMـمتدادات الجماهـي التعـل
تحت اMحتoل وهي اMن تتمتع بقدر كبير من الحرية اضافة الى ا>شاكل ا>الية ومواردها الضعيفة حيث
استطاعت السطلة استيعاب العدد الكبير من الكادر للعمل من اجل الحياة ولكن قدرته على البناء ضعيفة

 .فاصبحنا نعاني من نوع من البطالة ا>قنعة مما اوجد بعض الخلل في بنية مؤسساتنا

عام النخـبة طاع اـل ستوعب الـق عدد اMكبر عـلى ان ـي ستوعب اـل حتى ـي خاص  طاع اـل تدعيم دور الـق جب     ـي
دارية >ؤسـسات الـسلطة ا>ختلـفة ، حـيث انـنا مجتـمع Mالـقادرة عـلى ادارة العملـية السيـاسية والعملـية ا

 .ناشيء يعيش ظروف اقتصادية صعبة جدا

كان والذين   gناس ا>تهـم ضد اـل قاب ـيجب ان M يـخضع لـتضخيم ـمظاهر الـفساد  ثواب والـع بدأ اـل    ان ـم
من ضمنهم خيرة الناس بينما كان البعض من الفئات السيئة لم يتعرضوا Mي من اMتهامات ، ولكن كل
كن قاب ، وـل اجل اMفادة والـع من  سلطة  مال اـل جدول اـع لى  درجة ـع هي ـم ساد  ظاهر الـف قة بـم اMمور ا>تعـل
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شنتها اMجـهزة ا>عـادية لتـضخيم وتـكبير التي  جاء نتيـجة للحمـلة ا>ـسعــورة  وكانه  ذلك  يـجب ان Mيـبدو 
موضوعة الفساد في السلطة حيث ان اجراءات اMصoحات تأتي ليس كنتيجة رد فعل حيث ان السلطات
ها ـتشن هذا فاـن تاقلم مع رغباـتها وـل ية الفـلسطينية لـل اMسرائيلية ـتحاول ـجاهدة اـلضغط ـعلى الـحركة الوطـن

 الحمoت بداعي الفساد

   بالسلطة وذلك للتشهير ، ولكننا في الحركة حريصg على كرامة مواطنينا وتتم معاقبة ا>تجاوزين حيث
تمت معاقبة العديد ممن هم في مراكز قيادية سواء مدنيg او عسكريg واذا كان هناك تاخير في النظر

في بعض القضايا فن ذلك يتم حتى تكتمل لدينا الصــورة وحتى Mيبدو اMمر وكانه نتيجة ضغط داخلي.
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