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على اسئلة مجلة السياسة الفلســطينيـة

من ـحـيث عBقـتـها: ضوء اـلـواقع اـلـراهن  هو ـتـصوركم ـNـستقبل ودور ـحـركة ـفـتح ـعـلى  س
بالسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها.. وعBقتها باNعارضة والشارع الفلسطيني. بما

في ذلك عBقة التنظيم مع اجهزة ومؤسسات السلطة. وكتلة فتح في اNجلس التشريعي؟
   يشكل الواقع الراهن لحظة استقطاب تاريخي يضع منطقة الشرق ا3وسط بمجملها على ابواب مرحلة
ـجديدة لـلصراع الـعربي اـلصهيوني ـبشكل عام ،واـلصراع الفـلسطيني ا3سرائيلي ـبشكل خاص. وتـعطي
ا^تغيرات ا^تسارعة وا^غايرة ^نطق التاريخ مجا3ً واسعـاً للتوقعات ا^ستقبلية بما يفرض على حركة فتح
ية تائج كل مـنها، واستنباط آـل بدائل ا^ـتاحة واسـتشراف ـن ̂ـستقبل ـعلى ضوء استـكشاف اـل ان تتـطلع الى ا

العمل ا3مثل لتحقيق اهداف ا^ستقبل.
   ان الواقع الراهن الذي تبدو فيه حركة فتح وقد خاضت مجازفة تاريخية بتوقيعها اتفاق اعoن ا^بادئ
بادل مع الحـكومة ا3سرائيلية، ـيشير الى ان ـمخاطر هذه ا^ـجازفة ـتفوق بدرجات ما واـتفاق ا3عتراف ا^ـت
تمخض عنها من ايجابيات. واذا كانت موازين القوى ا^ختلة لصالح العدو الصهيوني هي التي فرضت بل
واملت اتفاقيات اوسلو وما تبعها، فان التحول الذي طرأ على سياسة الحكومة ا3سرائيلية الجديدة برئاسة
نتنياهو تجعل هذه ا3تفاقيات مجرد حبر على ورق. حيث ان اهم ما تحقق ايجابيـاً على ارض الواقع هو
سلطة وطـنـية ـعـلى ارض فـلـسط�، وانـتـخاب رـئـيس ـلـهذه اـلـسلطة ومـجـلس ـتـشريعي بطرـيـقة ـقـيام اول 
̂ــستقبلية ـبـهذه اـلـسلطة قة ـحـركة ـفـتح ا oفان طبـيـعة ع في انـجـازها،  ساهمت ـحـركة ـفـتح  ديمقراـطـية 
الذي يادي  ودورها الـق التزام الـحركة ا3سـاسي بـمسؤولياتها  من  بع  وبا^جلس الـتشريعي تـن ومؤسـساتها، 

حقق هذه ا3نجازات على الرغم من كل ما يعتريها من نقائص او يواجهها من عقبات.
من الناحـية التنظيمـية والقانونـية ،وهي تـشكل  كل الـشعب الفلـسطيني  سلطة  هي     فالـسلطة الوطنـية 
قى هي ا3طار ا3شمل وتـب سطينية  ظل منظـمة التحـرير الفـل سطيني.. حـيث ـت شعب الفـل ية لـل ومة ا^حـل الحـك
واجده.. في الوطن ذية للمنـظمة ـتشكل الحـكومة ا^رـكزية لـلشعب الفـلسطيني في كل اماكن ـت اللـجنة التنفـي

وفي الشتات.
فاق اعoن قة ـعلى اـت فرد بالقرار ـلدرجة ان قرار ا^واـف داية ـعلى عدم الـت قد ـحرصت ـحركة ـفتح ـمنذ الـب    ـل
ية. ـفقد كان قرار اللـجنة ا^رـكزية ـبعد ̂ـبادئ لم يـتخذ في ا3طر الفتـحوية ـقبل ان يـتقرر في ا3طر الوطـن ا
̂ـركزي في ا^جـلس ا اقراره  تم  الوطني ا3شمل حـيث  طار  oهو رفـعه ل ̂ـبادئ  مناقـشتها اتـفاق اعoن ا
الفلسطيني. هذه ا^شاركة في القرار من قبل تنظيمات فلسطينية وشخصيات وطنية تشكل في مجموعها
تاج عoقات جبهـوية ها ـن تح ولكـن ودها ـف ية تـق ضية وطـن ية ـق سلطة الوطـن شكيل اـل ̂ـركزي، جعـلت ـت ا^جـلس ا
تائجه في ـن فاق  التي عـارضت ا3ـت قوى  عن حـرصها عـلى مـشاركة اـل عبرت حـركة فـتح  وقد  ديمقراطـية. 
لى الوطن ـع الى ارض  عادت  التي  قوائم  اشتملت اول اـل قد  الوطن. ـف الى  عودة  قدمتها اـل وفي ـم ية  ا3يجاـب
نسبة عالية من ا3خوات وا3خوة الذين ينتمون الى تنظيمات معارضة 3تفاق اوسلو.. ولقد حرصت حركة
فتح منذ البداية ان تكون عoقتها با^عارضة الفلسطينية لoتفاق منسجمة مع طبيعة عoقاتها مع اعضاء
في ا3يجابـيات ̂ـشاركة  من ا حاده تـحرم ا^عـارضه  اصطفاف  ية  فـتح ا^عـارض� لoتـفاق.. فـلم تـتم عمـل
سلبيات يل  سعى لتقـل الذي ـي مل  اطار الـع وفي  ناء..  قد الـب اطار الـن في  الرأي  ارسة  كانت مـم ،خـاصة اذا 
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ا3تفاق وتعزيز ايجابياته.
   لقد تحملت حركة فتح موجات ا^عارضة الحادة التي كادت ان تعصف بالسلطة الوطنية في ا^واجهات
في حداث الوقيـعة الدمـوية بـ� الـسلطة الوطنـية وحـركة حـماس  سرائيلية 3 التي افتعلتـها ا^ـخابرات ا3

. وبعد ان ثبت تــورط عمoء ا^خابرات ا3سرائيلية تم نوع من التفاهم19/11/1994 احداث مسجد فلسط� في
ً هامـاً في حماية السلطة، وب� حركة حماس التي ادرك عدد من الضمني ب� حركة فتح التي لعبت دورا
يابس من آمال ما هي ـتستهدف ا3ـخضر واـل موا ـفقط ،واـن نة التي 3 ـتصي� الذين ظـل ها ـخطــورة الفـت قادـت

الشعب ومستقبله.
عن اشرة  ̂ـسؤولة ا^ـب هي ا ارها  تح في ا3ـجهزة اـلسيادية، ا3من واـلشرطة باعتـب عزز دور ـحركة ـف قد ـت    ـل
ا^شروع الوطني. ولكنها حرصت ان تظل ابواب ا^شاركة للمنظمات والقوى ا^ؤيدة لoتفاق للمشاركة في
شعبية والنقـابات سلطات او ا^نظـمات اـل الوزارات او اـل في  سواء  ية  وكذلك ا^ؤسـسات ا^دـن هذه ا3جـهزة 

ا^هنية.
التي عبرت عـنه ا3رادة الـشعبية  فان طبيـعة تـشكيل ا^جـلس كـما  اما بالنـسبة للمجـلس التـشريعي.     
ية العـظمى من اـعضاء ا^ـجلس هم فتـحويون. بـعضهم لة لـحركة ـفتح، فالغالـب ته ـتحول دون ـتشكيل كـت انتخـب
في حددتها اللـجـنة ا^رـكـزية للحركةوبـعـضهم ـنـجح  التي  ـقوائم اـلـرسمية  في ا3نتـخـابات ـعـلى اـل ـنـجح 
قرار لم ـيكن  يادة..  سمتهم الـق عدم ـنجاح اـعضاء  الى  ما ادى  كافراد ـم قوائم ـخاصة او  ابات ـعلى  ا3نتـخ
الى حد ا3لتزام حيث كان غياب ا^نافس لحركة فتح هو الذي ادى الى التساهل اللجنة ا^ركزية صارمـاً 
والى ان يخوض ابناء حركة فتح معركة انتخابية 3 تقوم على اساس ا^ركزية الديمقراطية الحركية وانما

على اساس ا^ركزية الديمقراطية الشعبية.
ما ـيؤكد    فا^ـعارضة داخل ا^ـجلس الـتشريعي هي ـحالة ـمواقف شـخصية ـتضم اـعضاء من ـحركة ـفتح ـب

عدم وجود كتلة با^عنى البر^اني لحركة فتح داخل ا^جلس التشريعي.

هل ترون ضرورة لفصل التنظيم عن مؤسسات السلطة ؟: س
كل داخل مؤـسـسات اـلـسلطة عمoً وطـنـيـاً يرـتـبط بمـهـمات وـمـسؤوليات  من اـلـطبيعي ان ـيـكون الـعـمل     
من مـوقع كـفاءته لتحـمل ̂ـوقع التنظيـمي لoنـسان وانـما  من ا في ا^ؤسـسات 3 ينطـلق  مؤسـسة، والعـمل 
ا^سؤولية ا^نوطة به. وهو ا3مر الذي يؤكد ضرورة الفصل ب� مؤسسات السلطة وب� التنظيم، فo يجوز

" الـحزبي ـمما يؤدي" اـنشاء تنظـيمات افـقية وعـمودية في الوزارات وا^ؤـسسات بـحيث يـطغي علـيها اـلطابع 
الى الشلل وفصل الكفاءات ا^بدعة. وبا^قابل فان ا3عضاء الحركيون الذين يتبوؤون مواقع في الوزارات
من حـقوق خارج ا^ؤسـسات، بحـيث تـحافظ عـلى عـضويتهم بـما تـشمله  اطر خـاصة بـهم  من خـلق  3بد 
وواجبات. وفي مقدمة واجبات العضو حركيـاً ان يكون مخلصـاً في عمله الوظيفي في ا^ؤسسة وان ينفذ
ا^خطط الحركي الهادف الى تطوير السلطة الوطنية وتقرير الخط الوطني الثوري في ا^مارسة اليومية بما

يضمن ان يكون العمل الوظيفي يصب في التوجه الوطني العام.
جة للـمصاعب ا3قـتصادية وذلك نتـي ية  مع الطـموحات الحرـك راهن 3 يـنسجم  ية اـل سلطة الوطـن واقع اـل    ان 
ية ان سلطة الوطـن لى اـل صادي ـع فرض ا3غoق والحـصار ا3قـت قد  ومات ا3سرائيلية.. ـف ها الحـك التي خلقـت
عدد ية ـعلى ـحساب ا3بداع الوظيفي. ـفاعداد ا^تفرـغ� في اـلسلطة يـفوقون اـل تـتحول الى ـحاضنة اجتماـع
ا^طلوب بدرجات. والبطالة ا^قنعة وسوء ا3دارة جعلت من الخلط ب� الوضع التنظيمي وا^ؤسسات ما ينتج
عنه مشاكل ادارية حادة خاصة. وان متطلبات العمل الوظيفي ا^حددة تحتاج الى كفاءة وخبرة محددة 3
تلبيها الحالة النضالية العظيمة 3عضاء الحركة الذين قاتلوا وجرحوا.. وسجنوا وصمدوا في السجون. وهو
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امر 3بد ان يؤخذ بع� ا3عتبار ولكن 3 يجوز ان يكون ذلك على حساب الوطني الذي قاتل. هؤ3ء ا3خوة
عانوا من اجله. هذا الخلط الذي نشاهده في السلطة ناتج عن الوضع العام الذي لم يتح للسلطة انجاز
ية الـثورية التي تـحتم وضع ا3ـنسان ا^ـناسب في ها 3عادة التأـهيل والـتشغيل ـعلى اساس الفعاـل مخططاـت

ا^كان ا^ناسب.

( ) احزاب: مع  حزب سيـاسي يتـنافس عـلى الـسلطة  الى  فـتح  وجوب تحـويل  ترون  هل  س
اخرى؟

   فتح ليست حزبـاً، هي حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني. و3بد
ان تبقى كما هي الى ان يتم انجاز ا^همة ا3ساسية التي انطلقت حركة فتح 3نجازها. وهي اقامة الدولة
الفلسطينية ا^ستقلة وعاصمتها القدس ا^باركة. ان تحويل حركة فتح الى حزب قد يصبح امراً ملحـاً بعد
انجاز الدولة حيث 3بد من تطوير الفكر الفتحوي. من فكر ^رحلة التحرر الوطني الى فكر مرحلة التحرر
ا3جتماعي والتطوير ا3قتصادي.. وتمر حركة فتح اليوم في مرحلة انتقالية تتسع فيها لخلق حالة تزاوج
واقع اـلسلطة ما  الذاتي يتطلبـه ماء  ناء وا3ـن ماعي ا3قـتصادي. فالـب كر ا3جـت ثوري والـف الوطني اـل كر  ـب� الـف
الوطنية ويفرض على حركة فتح وضع برنامج عمل سياسي يشمل فيما يشمله ا^همات ا3ساسية للتنظيم

 :والذي يقوم على اساس ا^همات ا3ساسية التالية

استكمال عملية تحرير ا3رض وا3نسان في الوطن الفلسطيني. وعودة الoجئ�. بما يعزز خطوات.1
انبعاث الحلم الفلسطيني حقيقة راسخة على ارضه في دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس

ا^باركة.
̂ـستقل. وتعـزيز وتفعـيل.2 الوطني ا صاد  من تعـزيز ا3قـت التي تنطـلق  ماء  ناء وا3ـن رسيخ قـواعد الـب ـت

برنـامج التنمـية البـشرية ا^ـستدامة بـما يـضمن تـطور الـوضع الـصحي ا3جتـماعي وا3قتـصادي
والتربوي والثقافي لoنسان الفلسطيني.

مق.3 جذير الـع ويـاً لـت يـاً وترـب صاديـاً وثقاـف اسيـاً واقـت ية سـي سطينية العرـب صليب العoقات الفـل زيز وـت تـع
اـلقومي العربي في التسيج الوطني الفـلسطيني ولسد الـطريق امام ـمحاو3ت التغـلغل ا3سرائيلي

الهادف الى فرض حالة أسرلة على الشعب الفلسطيني في اطار سقفه الحكم الذاتي.

هل اصبحت فتح حزبـاً حاكمـاً. وان كانت كذلك ما هي عBقتها باNعارضة الفلسطينية؟: س
   ما سبق وقلناه يؤكد ان فتح ليست حزبـاً حاكمـاً.. هي في الواقع تنظيم وطني ثوري يقود ا^رحلة التي
كار عن ا3ـف وشموليته  موميته  يز بـع ثوري يتـم الوطني اـل كر  حرر وـطني. وـحيث ان الـف لة ـت ها مرـح تـتسم بكوـن
ا3سيرة لoيدويولوجيات ا^حددة. سواء منها القومية او ا3سoمية او ا^اركسية. فان الوطنية الثورية التي
الذي يجـعل مر  وهو ا3 شمولية  كل ا3يديولوجيات اـل هي متطـلب اسـاسي ـل تح.  شكل ايديولوجـية حـركة ـف ـت
كن فـتح حـرصت مـنذ خرى.. وـل حزاب ا3 من ا^نظـمات وا3 اشمل  شعب بـصــورة  الحـركة ترتـبط بعـامة اـل
البداية على عدم ا3ستئثار بالسلطة كما تفعل ا3حزاب الحاكمة في العالم. فقد عززت فتح مفهوم الوحدة
سطينية قوى الفـل مع ا^نظـمات وا3حزاب واـل وية الديمقراطـية.  ادية الجبـه شكيoتها القـي من خoل ـت ية  الوطـن
يادات ا^نظـمات في ـق ̂ـركزي او  في ا^جـلس ا سطينية او  ذية ^نظـمة التحـرير الفـل في اللجـنة التنفـي سواء 

الشعبية والنقابات ا^هنية.
قد ـحرصت ـفتح و3تزال ـعلى الـحفاظ ـعلى اـلسoح ا3ـمضى وا3قوى في ايدي ـحركات الـتحرر الوطني. ـل
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وهو سoح الوحدة الوطنية ، فا^عارضة والسلطة في الساحة الفلسطينية ليست على الصــورة ا^عهودة في
ا3نظمة ودول العالم ، فالفصائل ا^عارضة 3تفاق اوسلو لم تستبعد عضويتها في اللجنة التنفيذية ^نظمة

التحرير الفلسطينية وكذلك في ا^جلس ا^ركزي.
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