
 مقابلة مع تلفزيون النصر

كون الذي ـي هذا  التراكم،  عزز  ما ـي ناطق ا8خرى ـب لى اـ> سطيني ـع وعد الفـل ستقبل اـل شر بـم ادمة ان نـب    ـق
مدخلنا ان العالم العربي ونحن نتكلم في عدد شعوب العالم العربي انا اقول لك كيف نحيي الشعب نقوي
عراق ازمة اـل في  سطيني  شعب الفـل يون ، اـل سيرة ا>ـل استطاع ان يـمشي ـم سطيني  شعب الفـل شعب ، اـل اـل
لم نع اـ>ظاهرات وـنحن  سلطة ـم لى اـل ركا ان يـفرضوا ـع اسرائيل وامـي وحاولت  عراق  في اـل سار ـمظاهرات 
نرد عليهم 8 على اسرائيل و8 على السلطة ، الجماهير سارت بعض اصوات في السلطة غلطت في هذا
ا>وضوع ولكن السلطة في ا8خير اعتبرت هذا ا>وقف ونحن ساهمنا في موقفنا الفلسطيني موقف عربي
لذلك نا  سبة ـل جدا بالـن وهذا مـوقف مـهم  عراق ا8خـيرة  ضرب اـل ريد ان ـت كانت ـت التي  وقف الهجـمة  بان ـن
خاطر يل اـ> ية الفـلسطينية وتقـل وحدة الوطـن قاء الفـلسطيني والتnحم الفـلسطيني واـل وقف الفـلسطيني والـن اـ>
التي ممكن ان تهدد السلطة ، انا في تقديري هي مدخلنا و8 نضع شعارنا اوسلو، ممكن نهي اوسلو من

 ....خnل ا>مارسة ونخلق

    الكnم جـميل لكnم جـميل وـلكن انت ـقلت شيء ـمهم جدا هي ا8عـتبارات الـعامة عـلشان ـنوصل للنـقطة
 .لrخ عبد الرحيم

قال من  ناك  عراق ، ـه مع اـل لى اـ>ستوى اـلشعبي  لوب ـتضامن ـع كان مـط التي  فترة  في ـنفس اـل     يـعني 
 ...هناك مؤثرين ، هناك عصابات ، هناك كذا

نزار: أبو  سيراتصخر  قا8ت و8 اـ> وضوع 8 ا8عـت في ـم قى  قة 8 نتـل حن بالحقـي مدان 8نه ـن مدان  كان   
 ...و8 قرارات من اسرائيل و8 اسرائيل تدين مسيرة ا>ليون وتقول ان هذا تحريض ، 8 ليس تحريض نحن
مدان ان يـقول اي اخ ان كان  ولذلك  بان يـمارس دوره  نـطالب بحقوقـنا ونـؤكد دور الـشعب الفلـسطيني 
هذه...كان عنوانها انه بnش تذهب ا8رواح هدرا ويشتبكوا مع ا8سرائيلي| بـحيث انه يصير طبعا نحن
مش حنشتبك معهم بان نقاتلهم بيصير هم يقتلونا بدون نتائج كان هذا ا8شعار ولكن اذا اساء ا8نسان

 .التصرف هذا 8 يمثل السلطة

   أخي عبد الرحيم استكما8 للموضوع نرجع الى نفس النقطة التي بدأنا بها ، تكلم ابو نزار عن عناوين
ضو انت كـع رايك  ناوين ـب ماهي الـع سطيني ،  البيت الفـل يب  ية وترـت وحدة الوطـن شترك ، اـل مل اـ> امة ، الـع ـع
يه ـبغض الـنظر ندنا ـفساد 8 نـحسد عـل هة اـلشعبية 8 ترـتيب هذا البيت ، ـكيف كان ـع مـكتب سـياسي للجـب

 ...كيف يمكن احنا يتطلع الينا اعدائنا ا8ن كيف يمكن ان يستغلوا هذه القضية

في جادين  حن بالفـعل  انه ـن واطن  عادي ، نقـنع ا> سان اـل عل ممـكن نقـنع ا8ـن واضح ، احـنا كـيف بالـف    
ية فـلسطينية فة من ـجهة وـنحن جادين بالـفعل اـيضا في ـتأسيس وحدة وطـن اربة ـمظاهر الـفساد ا>ختـل مـح

 .حقيقة تدافع عن حقوقنا كما اشرت سابقا بقليل

سمعنااAخ عـبد الرحـيم مـلوح: الذي ـي هور  كون الجـم كن ان ـي نزار يـم ابو  ها  ني فهـم  ...لم يحـظوا ب يـع
كان اوسلو  من  موقفي  ادعو �عادة احتnل  ولم  سلطة  تدمير اـل الى  ادعو  لم  انا  ضاء ،  في الـق شاركوا  ـي
قد ابو نزار يه وانا اعـت نع ـف نه الخ وانا ـموقف مقـت ية انه 8 ـيحدث ـعلى اـلشعب الفـلسطيني في حـي  ...امكاـن
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 .قطعنا في ا>وقف منه

زامي شرط اـل هو  هل  نه  اكبر ـم ية  في امكاـن كان  هل  سطيني ؟؟  شعب الفـل ية لـل ضرورا الزاـم كان  هل     
للتوقيع عليه ؟؟ هذا موقف ا8ن في حكم التاريخ لكن احب ان اقول بشكل واضح وصريح انه انا سادافع
 ( )عن ا>نطقة أ ، اذا بدو يجي ا8سرائيلي كان في هذا وحتى يكون ا8مر واضح انا ما اطالب فيه انه 8
اقات عبر اتـف الذي ـلحق باـلشعب الفـلسطيني  لم  زامات والـظ زامات وا8ـل جاوز اـلشروط وا8لـت لوب ـت ، ان ا>ـط
يا 8نه لف كـل شيء يخـتلف واخـت هذا  هدف اـلشعب الفـلسطيني  وصو8 لـل اقات  ما ـلحق من اتـف وعبر  اوسلو 
 ....ا8ن انا موقفي لم اوسلو كنت ضده ليس معه اما ا8ن ارى الواقع القائم بمعزل عن موقفي من اوسلو
هذا الـواقع اـلـقائم بيـصير مـسؤوليتي كسـيـاسي ، قائم ـفـقط عـلى اـلـشعب الفـلـسطيني ،  واقع  انا ارى 
هي وما  واقع  هذا اـل جاوز  يف ـت وضوع وـك هذا اـ> من  خروج  يف اـل حث ـك سطيني اـب مواطن فـل سؤوليتي ـك ـم
ا8مكانات التي اريد ان اجندها لتجاوز هذا ا>وقع ، ولذلك انا عندما ادعو الى حوار لكل القوى >ناقشة
ماهو استراتيجية الشعب الفلسطيني من تجاوز هذا الواقع كيف نخرج منه كيف نحافظ على اهدافنا ،
كيف نحافظ على حقوقنا 8يكون مصدر عقلي و8 موقفي انه كان لي موقف من اوسلو عندما وقع وبالتالي
امل اسية ، ـيجب ان اتـع قة سـي ما ارى حقـي وقف واـن اريخ ـم قد ـت انا 8 انـت ني  وقف يـع هذا اـ> جوهر  ير  لم اـغ
معها هذه النقطة التي احب ان اوضحها فقط في هذا الجانب ، اما فيما يتعلق الوضع كيف ترى ترتيب
كن فاق ـل اقول اـت اريد ان  في اـلوضع الفـلسطيني ، 8  فاق  صار اـت في  انه  قد  انا اعـت البيت الفـلسطيني ، 

يوجد حديث عن اتفاق في الوضع الفلسطيني انه اوسلو وصل الى طريق مسدود هذا صحيح ام 8 ؟؟
سان ا8خ ني ـل ذلك يـع في  ما  اوسلو ـب لى  وقع ـع من  ني  سان يـع لى ـل يل ـع وهذا ـق الخ  هار  اوسلو اـن    8نه 
هو من ياهو ـفقط  يار الخ ـليس ـفقط نتـن افة ا8نـه الى ـطريق ـمسدود وصل ـعلى ـح الرـئيس ابو ـعمار وصل 
نعى اوسلو قبل سنت| وانما على الجبهة الفلسطينية ، يعني اذا هذا الحديث عن هذا الواقع اذن يصبح
وضعهم الـقائم وقواه وقيادتـها ان يخـتاروا >عالـجة  ماذا عـلى الـشعب الفلـسطيني   ....الـسؤال ا8سـاسي 

 جميعهم ؟

   هل يتركوا الوضع ان اوسلو سوف ننتظر ماذا من الذي نعمله في هذا ا>وضوع ، نحن من وجهة نظرنا
ية لتوـحيد اـلشعب الفـلسطيني ، اعادة توـحيده، كثير عـمله في هذا اـ>وضوع ، في امكاـن ية لـل انه في امكاـن
اعادة وحدة قواها على اساس اهدافه ا8ساسية في هذا ا>وضوع هذه نقطة رئيسية في هذا الجانب في
ية ـلخوض ـمبادرة ـجدية 8نه ا8حتnل 8 يزال قائم ـبشروطه وـمعاييره في هذا ـعلى ا8رض ـموجود  ...امكاـن
الخ كادرات  يادي|  ست ـق يادي| لـي من الـق عددهم مئات ا88ف  خارج  من اـل اخوان  جاء  ارضه  غادر  ولم ـي
استحقاقاته شوا  وضوع ويعـي هذا اـ> في  شون هـمومه ومـشكnته  شعب ويعـي هذا اـل صفوف  في  لينخـرطوا 
قواه له وـل وحدة واللحـمة  اعادة اـل سطيني ـب شعب الفـل اعادة توحـيد اـل بدء ـب طة اـل هي نـق بدء  طة اـل تالي نـق وباـل
عن مـسيرة هذه الـوحدة عـندما تـحدثنا  له اسـاسه السيـاسي لـيس اسـاسي  اساس  وهذا   ...السيـاسية 
ا>ليون، مسيرة ا>ليون ارتبطت بعنوان سياسي كبير لو يمكن دعينا الى اي مسيرة ثانية غير هذا العنوان
 (لم يأتي ا>ليون ودعينا، ودعينا عندما جاء الهدف الكل تجمع ، هذا عنوان| اساسي| العنوان السياسي
اوسلو نا الـى جة ـه في النتـي ذلك  عد  هذا ـب في  وضعنا  يب  واعادة ترـت سطيني  الداخلي الفـل حوار  نوان اـل  )وـع
عندما تأتي هناك الى اوسلو ندرس معا كيف نعالج هذا ا>وضوع اما النقطة الرئيسية هل نسلم انه خيار
ها او فا علـي اوسلو اختـل كانت  مرات  احد اـ> اوسلو  يس خـيار  اوسلو ـل كان خـيار  سطيني كـله  شعب الفـل اـل
عن اجـهزة واقع  صحيح واـل حديث اـل رغم اـل طة ا8خرى  سطيني 8زال ، النـق هدف الفـل كن اـل ها ـل نا حوـل اتفـق
السلطة والديمقراطية والفساد وكل هذا ا>وضوع هذه احد ا8شكاليات التي يجب ان تعالج فيما بيننا 8نه
من الصعب اعادة ترميم الوضع الداخلي الفلسطيني واعادة بناء الوحدة واعادة بناء التnحم بدون معالجة
لدوره وتعـيد ا8عتـبار سطيني وان تعـيد ا8عتـبار  انت تـريد تعـيد ا8عتـبار للـمواطن الفـل وضع 8نه  هذا اـل

 .>سيرته ولدوره في تقرير ا>سائل
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وضع الداخلي كمؤسـسة ،  وضعك  كون  اساس ان ـي لى  بار ـع هذا ا8عـت يد  ريد ان تـع جانب ـت هذا اـل في     
 .ا>ؤسسة بشكل يجذب ا>واطن الفلسطيني لهذا الدور

 خليني اقف عند هذه النقطة اخ ابو نزار واسالك هذا السؤال

   فلسطيني بالفعل عندما قالت الناس فلسط| الكل تجمع والكل تكاتف والكل اطلع وبالفعل >ا كان في
كانت وسواء  شارع  | اـل ما ـب قة  ازمة ـث هذا  هائل ، ا8 يعـني  هذا الحـشد اـل فة فـكان  اخرى مختـل دعوات 

السلطة او ا>عارضة ؟؟
 8 أعتقد ذلك العنوان اللي كان والذي استطاع الشعب الفلسطيني ينتفض في يوم هبةاAخ ابو نزار:

ها دم ، كانت هـبة فـي تالي  سطيني وباـل شعب الفـل يه اـل وهو عـنوان يجـمع عـل قدس  فق واـل هو الـن  ...ا8ـقصى 
العنوان هذا عنوان الكيانية الفلسطينية التي تعني قيام دولة اسرائيل خمس| سنة والنكبة خمس| سنة
لم في ـحماس  نا  انه اخواـن ناس  في مnـحظات اـل انه  سوء اـلحظ  الك ـل في هـن  nفي اـجماع فـلسطيني وفع
يشاركوا بالزخم الذي كان يجب ان يشاركوا فيه وهذه في عليها عnمة استفهام >اذا ؟ بغض النظر عن
ا8سباب ، 8ن القضية كقضية وطنية هذه الناس التي قامت لكي تقول انه نحن كشعب فلسطيني عندنا
برنامج وبرنامجنا الواضح ونطالب بكقيادتنا ان تمشي في هذا البرنامج ومن هنا انا اريد ان اتفق مع ما
قاله ا8خ عبد الرحيم بانه يجب ان يكون هناك حوار وطني ليس عبد الرحيم وصخر هم الذين يقرروا ولكن
بدايات حاو8ت ،  بدايات وـم عن  بارة  هذه ـع ظر ،  حاو8ت ـبغض الـن في ـم يع  يه الجـم مع ـف حوار وطـني يجـت
ها خnف التي فـي رؤيا  جة اـل عام نتـي جة اـلوضع اـل رايي نتـي في  انا  ولذلك  حتى ا8ن  قة  ولم ـتكن موـف حوار  لـل
وجهة نظر والخnف حول عنوان انا بلتقي فيه مع بعض الناس واختلف مع بعض الناس ، هل نحن نعيش
في اسة ا8سرائيلي| 8نه  ياهو سـي اسة نتـن مأزقه ـبسبب سـي اوسلو يـعيش  اوسلو ، ام ان  نا ـبسبب   ...مأزـق
دولة يام اـل سطيني يحـقق ـق ضال الفـل راكم الـن كرار وـت يه اذا ـت شيء ـف كل  ظر  غض الـن ا ـب اوسلو >  ...داخل 

من قراري مجـلس ا8 اساس  )(242 ( الفلـسطينية وعـاصمتها الـقدس يـقوم عـلى  ) ويتكلم على الوحدة338 
 ...الترابية ويتكلم على ا8نسحابات ويتكلم كذا وكذا ولكن تنفيذ الحكومة ا8سرائيلية �لتزاماتها هو ولذلك
نحن هذا ا8تفاق لم يعد مجرد اتفاق فلسطيني اسرائيلي ولذلك انا اعتقد انه القيادة الفلسطينية حكيمه
بانها 8 تزال تعتبر ان اوسلو بكل ما فيها من عقبات وضعها نتنياهو في وجهة يعتبر سnح ضذ حكومة
نتنياهو وهو الذي على اساسه يصبح فيه هذا ا8تفاق وهذا 8 يمنع من انه بغض النظر عن راينا في هذا
فاوض ، 8 في ـبعض الـقضايا 8 ـت ها  نا ـل ندما قـل التي ـع سلطة  دعم اـل في  كاتف|  انه ـنحن ـنقف مـت وقف  اـ>

 .تذهبوا الى ا>فاوضات ويعتبر عدم الذهاب الى ا>فاوضات هو موقف تفاوضي 8نه خطأ ان نفاوض

   نتلقى من ا8سرائيلي| امnءات بفرض ا8مnءات ولذلك صار كان ممكن نعهر حكومة نتنياهو قبل سنة
 ...ولكن الذي حصل انه صار في نوع من ا8مال وا>فاوضات ا>باشرة وادخلنا الطرف ا8ميركي كشاهد ،
اذا الطرف ا8ميركي معروف انه منحاز ولكن نحن القصة ا8ساسية جزء من قوتنا واستمراريتنا انه كيف

 ...نخلق عالم عربي ودولي يساندنا وجدنا ان قرارات الشرعية الدولية هي

با>عنى الحقيـقي ، مفـاوضات انه 8 يـوجد مفـاوضات  جانب 8نه يـقال ا8ن  هذا اـل في     هـناك مnحـظة 
فلسطينية اسرائيلية هناك دردشات ولقاءات اميركية اسرائيلية ما يتفق عليه ا8ميركان واسرائيل بيحملوا

ويأتون ويحاولون ان يفرضوه على الفلسطين|.
نزار: ابو  وجداAخ  قول 8 ـي شان ـن يه عـل سطيني ـف طرف الفـل شارك اـل جب ان 8ـي اوضات ، ـي اقول ا>ـف انا   

شان لة عـل فترة طوـي فاوض حـكومته  ياهو ـي اوضوا ـبعض ، نتـن كان ا8سرائلي| يـف اوضات  سيرة ، 8ن ا>ـف ـم
في ها  في عزـت كان  ذلك  عن  ظر  غض الـن انا ا8تي ـب واقول  جن  ريد وـن فرض عـلى تnدارة ا8ميركـية ماـي ـي

%7 ازمتها من جبل ابو غنيم عندما صعد نتنياهو الى جبل ابو غنيم واعطى قضية قرار ا8نسحاب ا8ول ل
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 %     ... كان يريد ان يدبر ازمة وبالتالي كان يريد... قبل ان يتنفسوا الناس واذ هو بيطلع بقضية ثانية2 و
وثالثة ورابعة ومن يومها ا>فاوض الفلسطيني يلهث وراء نتنياهو الى ان قالوا نحن 8 نتفاوض ا8 بوجود
هذه ـقصة ياهو  ثل نتـن كودي ـم صهيوني لـي اـلطرف ا8مـيركي وـلسوء حظ الفـلسطين| ان اـلطرف ا8مـيركي 
اساسية الى ان تصعد ا>وقف لحد ما راح ا8خ ابو عمار وتقابل مع كلينتون وكلينتون قال لrخ ابو عمار
يه يه وـفكر ان ـيضغط عـل مـباشرة وـبكل ـبساطة انا مـحبط من نتـنياهو ومن سـياسته وصعوبة ان اضغط عـل
سيطرتي عـلى عدم  ارجاء نتيـجة  مع  انا بقـطع  شيراك  الى  وقال  شيراك  مع  اوروبا واتـفاق  من خnل 
الكونغرس ، اذن نريد ان نرى كل هذه ا>عاد8ت ولكن حتى بدأت اميركا تفكر في ا>بادرة عندما استطاع
ا>وقف العربي با>وقف الفلسطيني ان يمنع مؤتمر الدوحة الذي اصبح يضر با>صالح ا�ميركية وبالتالي
صار في اـ>بادرة ا8ميرـكية التي ـنحن ا8ن عايش| فيها والتي هي تـعتبر تصب في اسلو ناقص وـليس
ية بيـنهم وـنعرف انهاـعبارة عن اوسلو زائد هي ضد هي اقل من اوسلو ومع ذلك هي تـخلق ـمشكلة حقيـق
طوشة في البيت اـلواحد كل مرة ـيحاولوا ان ـيعاقبوا اـلعرب وـنحن ـمثل ما قال لك ـملوح صراعنا من اجل
حقوقنا الوطنية الثابتة ، ليس مجرد اشعارات تريد قتال ، نحن عمرنا لم يكن عندنا وحدة وطنية بتاريخنا
في منظـمة وحتى الـرفض  اطار منظـمة التحـرير  في  فات ودائـما عـندنا  nالفلـسطيني دائـما عـندنا خ... 
في قط  ذية وـليس ـف نة التنفـي في اللـج هو ـعضو  رضي  لم  رضي ام  سواء  لوح  يم ـم بد الرـح التـحرير ا8خ ـع
هذه في حـركة فـتح عـلى ان  اصرارنا  حن  انه ـن يدل عـلى  وهذا  اوسلو  وهو مـعارض  اسي  ا>كـتب السـي
السلطة الوطنية وهذه منظمة التحرير الفلسطينية ليست حكرا على تنظيم واحد حتى ولو كان يقدر يأخذها
ناك يس ـه الرأي ـل كان خnف  ما  حن مـه لذلك ـن هم  الى راـي جب ا8ستماع  شاركة ا8خـرين وـي جب ـم ها ـي كـل

 ...اجماع وبالتالي حتى على ا8ستقnل لم يكن هناك

   بالفعل اخي عبد الرحيم انت ا8ن عضو مكتب سياسي للجبهة الشعبية فهمنا وتكلمنا في هذا ا>جال
ولـكن ايـضا عـضو لجـنة تنفيـذية >نظـمة التحـرير الفلـسطينية ودعـنا نـقول كـيف يمـكن تفعـيل دور منظـمة

التحرير اذا جاز التعبير ا8ن في هذا الوضع الصعب والحساس والدقيق والخطير ايضا.

 ... انا اعتقد انه جرى في الفترة ا8خيرة لدور منظمة التحرير وهذا ومن وجهةاAخ عبد الرحيم ملوح:
نظري ومن وجهة نظرنا في الجبهة الشعبية يعني خطر حقيقي 8ن الشعب الفلسطيني وحدته ا8قتصادية
شعب هذا اـل هي مظـلة  اسمه منظـمة التحـرير  اطار  في  كان  لد ،  من ـب اكثر  في  وحدته مـمزق  وجد  8 ـي
هد في ـع كان  ظر  يادة ، ـبغض الـن هي الـق من  عن  ظر  عن الخnفات ، ـبغض الـن ظر  سطيني ـبغض الـن الفـل
الشقيري او في عهد يحيي حموده او عهد ياسر عرفات ، يعني كان اجمع الشعب الفلسطيني على شكل
كياني 8نه 8 يوجد تنظيم لوحده او اتجاه سياسي لوحده يستطيع ان يمثل الشعب الفلسطيني او ويدعي
تمثيل الشعب الفلسطيني ، الشعب الفلسطيني يعني رغم اي مnحظات انا اسمع مnحظات في الشارع

 عن منظمة التحرير وعلى دورها والخ.

   لكن هذه ا>nحظات تقف عند حد انه ما هو بديل منظمة التحرير ، انا 8 ارى بديل 8ن منظمة التحرير
قائم ان واقع اـل في اـل ها  يس ـمسموح ـل قدورها ، وـل يس بـم ستطيع وـل سلطة ، 8 ـت في اـل ستقل  دورها اـ> ها  ـل
عن بديل  كون  قدوره ان ـي كن بـم لم ـي اسnمي  اخر حـماس  اسي  يار سـي لة >نظـمة التحـرير اي ـت كون بدـي ـت
شعب ثل اـل التي تـم اسي  ياني السـي هي الـك رها  رير بعجـرها ، ببـج مة التـح رير ، منـظ مة التـح يل منـظ  ...تمـث
ياني حتى هذه اللـحظة >ـجموع اـلشعب الفـلسطيني ، هذه ـعيوب في البيت وهذه الفـلسطيني وا8طار الـك

 ...يسميها وسخ في ا>عبر وتريد ان تنظف ا>عبر لكن

الة الى ـح تالي ا8نطnق  عل تنـظيف وباـل سؤال ـكيف يـمكن بالـف من اـل ثاني  سؤال اـلشق اـل سألت اـل أنا     ... 
 ...اكثر
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يس اAخ عـبد الرحـيم مـلوح: شارع وـل في اـل حديث  جري  طة 8نه ، ـي هذه النـق الى  اشير  حبيت ان  انا 
هنا ، يجري حديث في الشارع انه انتهى دور ا>نظمة والخ والبعض يريد ان ينهي والبعض وانا اعنقد انه

 ... 8يوجد مصلحة للشعب الفلسطيني في معزل هذه القوى وهذا

   8 يوجد مصلحة للشعب الفلسطيني ان ينهي دور منظمة التحرير 8ن ا>نظمة هي حاملة اطار الكيان
السياسي وا>نظمة هي اطاره البرنامجي وهي تمثيله السياسي اصn حتى هذه اللحظة واى اخnل بهذا
نه او ـعلى ـيساره يـلحق ضرر بالنتـيجة ـقبل ان ـيصير دولة لـلشعب الفـلسطيني وـيصير الدور من ـعلى يمـي
دولة مستقلة بيصير ا>وضوع اخر الحديث عن دور >نظمة التحرير بنمط جديد ، بنمط اخر لكن يظل هذا
الدور قائم انما بنمط جديد ماهي طبيعته يمكن نقاشه التالي اما بعد ذلك انا اعتقد ان نقطة البدء هي
ان نعود نناقش النقطة ا8ساسية ويجب ان يعاد النظر في تركيبة برنامجها السياسي يعاد ا8عتبار الى
برنامج من يعاد ا8عتبار الى برنامج منظمة التحرير حق العودة وتقرير ا>صير والدولة يعاد ترتيب منظمة
يه في اـلسابق ـبشكل اـفضل من قوم ـف ها يـعني كانت ـت قوم بواجـب ها فعn ـت ها ـبشكل اـن التـحرير واعادة بناـئ
بار عاد ا8عـت كان ان ـي كل ـم في  عات اـلشعب الفـلسطيني  في تجـم ها  ومن واجـب هذا اـ>وضوع  في  حالي  اـل
كل هذه بـتـوافق  سس  توفرت ا8 دورها الـتـمثيلي اذا  لدورها الـتـمثيلي وـيـجب ان 8 ـيـتم الـتـطاول ـعـلى 
 ...ا>كونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية وتياراته السياسية نعيد النظر لدور منظمة التحرير ونعيد
بار الى هذا الدور وانا اعـتقد انه يـلحق ضرر حتى باـلسلطة ـعندما يـغيب دور منـظمة التـحرير حتى ا8عـت

 .بالسلطة يلحق ضرر في هذا الجانب

لم نا نتـك نزار ـك ابو  يل اـلشعب الفـلسطيني  هذه ودور منـظمة التـحرير وتمـث ناوين  أريد ان اـجمع ـب| الـع    
اماكن افة  في ـك يد لـلشعب الفـلسطيني  شرعي وـح ثل  سطينية مـم رير الفـل مة التـح شعار منـظ رفع اـل ما ـن داـئ
تواجده ، ا8ن السؤال وسؤال مهم جدا وكنت انت يجوز ان تتكلم هذا الكnم بايام ا8ذاعات بداية الثــورة
و8 حقا >ا اندرجت في الكادر الفلسطيني مهم جدا هذا العنوان قلنا وما زلنا نقول و8 اعرف اذا كان فيه
احد يختلف هذا ا>وضوع ا8ن ولكن انا اسمع فيه مشكلة العبارة هكذا الثــورة الفلسطينية استطاعت ان
كره ـبشكل عـكسي اي بالعكس قول ان اوسلو سيعيد اـل ـتحول الnـجيء الفـلسطيني الى ثائر وـهناك من ـي
8 سيعيد هذا الثائر الى 8جيء وما يحدث ا8ن في لبنان وبعض الدول العربية هو دليل على هذه العكسية

 ممنوع يقرب عليهم ممنوع يتعامل فيها اوضاع سيئة75 وظيفة من نوع الnجيء الفلسطيني في لبنان او
توط| وما ادراك هل بالـفعل ان اوسلو سيحول فـلسطيني من ـجديد الى 8ـجيء اـلحديث ا8ن يدور عن اـل

 .ومشرد في ارجاء الوطن العربي

يعني نحن عندما نnقي نعتبر اوسلو مشجب نعلق عليه كل مشاكل ا>نطقة العربية والتي  اAخ ابو نزار:
ية ية ضد اـلشعب الفـلسطيني والnـجيء هي ـقصة ـتظل في ـمراحل في عمـل  ... ...هي جرائم ا8نـظمة العرـب
 ...الثــورة الجزائرية كيف انتصرت وكيف هي خسارة وماذا صار في الجزائر وهذه قصة اخرى فيتنام في
 ...مشاكل ويريدون يnقوا ا8ميركان يساعدوهم ، اذن في مراحل في عملية الثــورة يجب ان نتعلم دروس
نا والذي 8 يتـعلم من دروسه يـخطأ ، اـلشيء ها عمـل ما فـي وـكيف ـنستفيد من ايجاـبيات وسلبيات كل ـعمل ـب
ا8ساسي وهنا الدرس ا8ساسي ا>هم جدا ان ما استطاعت منظمة التحرير ان تحققه و 8 تزال مسؤوله
ونوا اـعضاء الذين يرـفضوا ان يـك حتى  سطيني  كل اـلشعب الفـل التي تـجمع  مة  ها الخـي هي اـن قه  عن تحقـي
فيها يعني في منظمات فلسطينية ناشئة 8 تعترف بمنظمة التحرير يتكون بديل عن منظمة التحرير ومع
ذلك سواء رضوا او لم يرضوا خيمة منظمة التحرير 8زم تغطيهم وخيمة منظمة التحرير واللجنة التنفيذية
مة وهو رـئيس منـظ ية  سلطة الوطـن رير رـئيس اـل مة التـح هو منـظ يا  فاوض عمـل الذي ـي تالي  اقول اـل واريد ان 
التحرير والهيئة التي تفاوض في معظمها تتفاوض باسم منظمة التحرير ، السلطة الوطنية نتاج ، السلطة
لى هو ـع الذي  جزء  ذلك اـل لى  ية ـع سلطة الوطـن ية لـل هي وزارة محـل نا  شكلة ـه ية ، اـ> والوزارة ا>حـل ية  الوطـن
ارض الوطن والذي فيه سيطرة بشكل اخر للسلطة ، اما اللجنة التفيذية التي اخي عبد الرحيم عضو فيها
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هي الحـكومة ا>رـكزية لـلشعب الفـلسطيني وـهنا اذا انا ـكنت انا اريد ان اـغيب ـهنا وهو يـغيب عـنها وفnن
يغيب عنها و8 نرفع صوتنا من اجل اجتماعاتها انا في تقديري بكون نحن نشارك في هذه العملية ، انا
كانت كن منظـمة التحـرير  اوسلو وـل في  الى خnف  مات  عض التنظـي عن ا>ـوقف ا>ـبدئي ـب ظر  غض الـن  ...ـب
مشطوبة قبل اوسلو ، اوسلو انوضعت فيه منظمة التحرير رغم انف ا>خطط ا8سرائيلي الذي كان 8يريد
منظمة التحرير ، يريد ا>فاوض| الذي هم من ا>فاوض| فقط والحكم الذاتي بدون منظمة التحرير الى ان
 ...جاء ا8تفاق ا8خر الذي هو عندما نتحدث عن اوسلو نتحدث عن اتفاق| ، اتفاق اعnن ا>بادىء واتفاق
الى يؤدي  ريد ان  هو اعnن ا8ستقnل ـي الذي  من اعnن ا8ستقnل  شبه اـنسجام  جاء  بادل  ا8عتراف ا>ـت
ـقيام دولة فـلسطينية ا8عتراف من جانب ا8سرائيلي بمنـظمة التـحرير اـ>فروض ان ـيكون اعتراف ـبكل ما

 تمثله هذه ا>نظمة ما عدا القضايا التي تختلف معها.

   انا معك ولكن يبقى السؤال 8 اريد ان اقول لك نعم او 8 لكن حقيقة هل سيعود الفلسطيني الى 8جيء
 ومشرد من جديد بتقديرك ؟؟؟

نزار: ابو  وقتاAخ  من اي  اكثر  وهو يتطـلع ا8ن  جاوز مرحـلة الnجـيء  سطيني ـت قديري الفـل في ـت انا   
فس لى الـن اثر ـع اكثر  هي  ية  في البnد العرـب سطيني  شعب الفـل حاو8ت �ذ8ل اـل كان هـناك ـم ـمضى واذا 
رغم اعداء  زالون  اعداء و8 ـي من ظـلم تnسرائيلي 8ن ا8سرائيل|  فس  اشد عـلى الـن  ...وظـلم ذو القـربى 
مفاوضات السnم وان فيه 8 تزال عدم التزامهم با8تفاقيات يجب ان يكرس ان هذا الصراع سيستمر الى

 .ان تتحقق ا8هداف الفلسطينية

 ... ...   الو الو معك عاكف الغول يوجد سؤال لrخ صخر حبش وبلغه رايي في اعادة اللحمة واعادة ترتيب
 وهذه كان لها صدى ودور14/5 البيت الفلسطيني واقول بالنسبة >سيرة ا>ليون والتي خرجت قبل فترة في

كبير جدا على الساحة الفلسطينية بخصوص وهي كانت بمثابة رسالة للراي العام العا>ي والى اسرائيل
له حـقوق وبالـتالي يـجب ان يـأخذها مـثل تقـرير ا>ـصير ، اقـامة الـدولة بانه الـشعب الفلـسطيني  نفـسها 
الفـلسطينية اـ>ستقلة وهذه ا8مور من ـحقه ان ـيؤخذها واقول بالـنسبة الى اعادة ترـتيب البيت الفـلسطيني
كل زيون ـب ذاعات ، التلـف عبر ا8 سلطة  والتي توجهـها اـل ما  صبح داـئ هذه الخـطوات ـت بانه مثn خـطوه مـثل 
ريد نـطلع ـمسيرة ـعلى اساس يوم الفnني ـن ية ـعلى انه يـخرجوا ـمسيرة ـتقول انه في اـل ا>ؤـسسات ا8عnـم
اطnق سراح ا>عتقل| مثn ، خطوات جدية كثير من هذا النوع تnقي القوى التي لم تشارك مثل حماس

 ... . في مسيرة ا>ليون تnقيها بصــورة تلقائية تتطلع الى الشارع و قضايا وخطب

   برأيك وما دامك تكلمت عن الوحدة وعن التكرار وعن دعنا نقول توحيد الصف الفلسطيني حول عناوين
>اذا حماس لم تشارك في رايك ؟

   أنا ليس القصد ان احرجك ولكن كنت احب ان اسمع طا>ا انك تكلمت عن محاو8ت جدية وتجمع اكبر
ما بـ| قة  nعة الع وحول طبـي اسأله ا8ن  سوف  الذي  سؤال  وهذا بالفـعل اـل سطيني|  من الفـل عدد ممـكن 

السلطة وحماس ؟
 ...يجوز جوابي على سؤالك يتكون من خnل ا>داخلة ، يعني ممكن مثل ما يقول ا8نساني عاكف الغول:

 ... ...التي لم ـتشارك ـحماس اـنها ـتشارك لو كانت مثn اـلسلطة الـجماهير عبر مؤـسساتها ا8عnـمية بانهم
 ... .يخرجوا الى الشارع بطرق احتجاجية وانا اقول تلقائيا يعني الشعب الفلسطيني يتوحد لوحده

 ...   اـلسؤال ا8ول ، طبـيعة ـحماس مع اـلسلطة من ـجهة وـكيف ـتريد ان ـتراها ا8ن ـعلى ا>دى وـعلى مدى
ا>ستقبل ا>نظور وهل بالفعل في حال تكرار دعوات من هذا النوع تتوقع انه حماس تشارك اذا كان نعم

فلماذا واذا كان 8 فلماذا؟؟؟
واقع اـ>وجود ـعلى ا8رض ان ـهناك ـحماس ـعلى ا8رض ومـهما    انا اـيضا انـطلق ـبغض الـنظر اـلشيء اـل
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اختـلفت مع اـلناس ـيجب ان ـتعترف ـبوجودهم واذا انت ـتستطيع ان تـعمل مـفاوضات مع اـلعدو اـلصهيوني
فاوض كل ا8طراف داخل الفـلسطيني حتى لو الة للـت نا ـيجب ان ـتكون اقدر ـعلى ـخلق ـح نا وـه راعي ـه وـت
هوم سيادة تم ـعلى اساس مـف يه اـخطاء ـيجب ان ـتوضع ا8ـخطاء في سياقها الحقـيقي وا>ـحاسبة ـت كان ـف
القانون ، كل في السلطة مالها وما عليها حركة فتح ، مالها وعليها الجبهة الشعبية ، مالها وعليها وكذلك
نا مرت علـي ريده ،  الذي ـن ما  ضبط  حدد باـل تة وـن ية الثاـب من منطـلق ا8خوة الوطـن تالي ننطـلق  حـماس وباـل
فترات انه حقيقة كان هناك نوع من بغض النظر ، لم يكن كما قال اخي حوار وطني حقيقي كان عبارة
عن نوع من امتصاص نقمة او امتصاص جو كان نوع من التحدي ا8سرائيلي بعد عملية محنا يودا كان
مار ابو ـع من ا8خ  بوا  ايام طـل بل  كانوا مطلـق| ا8خ الرنتـيسي ـق موا حـماس  ريدون ان يتـه ا8سرائيليون ـي
اعـتقاله ـعندما الـتقى ـمعه ا8خ ابو عمار قبله 8ن هذا تعبير عن نوع انه 8 هذا في ـحضننا وـنحن نـحمي
 ...ابناؤنا واخوتنا وهم عندما قالوا هذه قبلة ا>وت لياسر عرفات ا8سرائيلي| ومع ذلك كان هناك حوار في
في اـ>ـوقع وضعت اـلـسلطة  التي تـعـتبر  كان ـهـناك بـعض التـصرفات  استمر ـلـكن  هذا اـلـحوار اذا  ظل 
يال ازمة اغـت اخرى اخـيرة مـثل  ازمات  هوم وفـيه  كون مـف جب ان ـي الذي ـي وهذا  ها  امام التزاماـت ا8ضعف 
اـلشهيد مـحيي الدين شريف ، الـقضية مـعروفة ـعندهم هم يـعرفون من هو اـلشخص ،ثnثة ايام وـنحن لم
نعرف من هو الشخص الذي مات ، وانا 8 اريد ان اتحدث عن قضية 8تزال في طي التحقيق ولكن حقيقة
يجب ان تتعزز الثقة ب| السلطة وب| ا8خوان في حماس وكان ممكن تعزيز الثقة ب| افراد ولسوء الحظ
انه في مرات كثيرة بتnقي بتعزز الثقة مع اخوتنا في حماس في قطاع غزه او الضفة الغربية لكن تأتي
بديل >نظـمة التحـرير ، حـماس من حـماس  حاول ان تخـلق  قوى ـت هذه ا>نطـقة ، هـناك  خارج  من  اصابع 
ليست بديل >نـظمة التحرير ، اـ>فروض هي جزء من الشعب الفلسطيني وهي ـكما اشار اخي ملوح هي
 ...خيمة الفلسطيني| سواء رضوا او لم يرضوا ، هذا الكnم نحن نحيي الشيخ احمد ياس| الذي قال فيه
 ...على السلطة السلطة ولكن نحن نفرض له و8 اعتقد انه انشاءا� هو يرفض ايضا ان تحاول من خnل
لقاءات الكويت وغيرها من الناس الذين هم ضد الفلسطيني| وضد مسيرة ا8مة العربية ، انهم يحاولوا ان

 ... .يخلقوا مشاكل للسلطة الوطنية لذلك نحن في اشارة التي تحث فيها ا8خر

 سنتان ونحن ندعوا الناس للذهاب الى ابو غنيم ، كنا نذهب الى ابو غنيم مرات كان عدداAخ ابو نزار:
سnم ريدون اـل اناس ـي ناك  انه ـه لى  يدل ـع ما  سطيني| ، ـم من الفـل اكثر  يم  ابو غـن لى جـبل  ا8سرائيلي| ـع
 +ويعتبرون نتنياهو اخطأ عندما ذهب الى ابو غنيم ولكن حقيقة لم يكن هذا التجاوب التجاوب الذي حصل
يل ها كل احداث اـلشعب الفـلسطيني ، شيء ذكرى ـيسمونها اليوـب 8نه ـعبارة عن لـحظة ـحرجة تجـمعت فـي
الذهبي عند ا8سرائيلي| ونحن هذه النكبة الذهبية التي ادت الى انبعاث ما اراه انا هو انبعاث الشعب
هذه تـخوف هذه تعطـيك تبـاشير ،  قة الكـفاح ا>ـسلح ،  nيوم ا8نط من  اهم  الفلـسطيني ، انبـعاث جـديد 
نتنياهو وتعطي مؤشر وتعطي مؤشر الى اميركا ان هذا الشعب الفلسطيني الذي ليس مليون مستعد ان
ية عـلشان ندفع اـلشعب الفـلسطيني اتل وهذه ارضية حقيـق ـيكون ـعنده ا8ف اـلشهداء ، اذن هو ـمستعد يـق
كل لى  ناس ـع قوا اـل كن ان يتـف شيء مـم وجد  تالوك 8ـي لى الـك شيء ـع وجد  جاد ، 8 ـي الوطني اـل حوار  الى اـل

 ...شيء لكن نتفق ما نتفق عليه يكون ملزم مش اتفق معاك

   لكن اخي عبد الرحيم دعنا نأخذ الجانب الثاني من ا>عادلة بالشكل التالي ، يعني كثير يتحدث الناس
ستمرار ستمرار النـضال وـنـحن الـعـناوين الرئيـسية 8 من ـعـناوين مختـلـفة 8 ومفكـرين وسـيـاسي| وـغـيره 
النضال برايهم ا8رادة ا>تجددة ، شعبنا يمتلك ا8رادة ا>تجددة للنضال ولكن الذي يصير مثل ما تفضل
ا8خ ابو نزار قبل قليل عندما دعيناهم الى ابو غنيم قياسا مع هبة ا8قصى كان العدد اقل >ا جاء عنوان
ا>ركزي الفلسطيني ، الكل هب و قام وهذا يرجعنا مرة اخرى الى نفس السؤال ، ابو نزار لم يوافقني انه
8يوجد عدم ثقة ما ب| الناس الذين عندهم ا8رادة ا>تجددة للنضال تتطلع 8توجد عدم ثقة بالحركة العامة
السياسية الفلسطينية ومن ثم هذا الكnم يخلق ان الناس سوف تخرج الى الشارع وفي نفس الوقت تكون
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 ...خائفة خاصة الحديث كأن في الفترة ا8خيرة سقط خمس شهداء اذا قلنا خمسة او تسعة واسيل دماء
 اربعمائة او خمسمائة شاب فلسطيني وبعضهم ا8ن اصبح معاق الكل يسأل اين النتيجة ؟

ضايااAخ عـبد الرحـيم مـلوح: كبرى والـق ضايا اـل وحده الـق سطيني ـت شعب الفـل اقول ان اـل احب ان  انا   
ا8ساسية ولكن اذا اعتقدنا ان الشعب الفلسطيني سيظل على مدار الساعة جاهز ويتابع هذه القضية ،
هذه نقطة ا8ستيطانية ، يعني انا اعتقد يريد تدقيق هذا ا>وضوع الشعب الفلسطيني وجماهيره يمكن ان
تزج في معارك اساسية كبرى تتفحص شروطها تتفحص نجاحها كما حصلت مسيرة ا>ليون كما حدث
نا ، نا وـه اعرف بـمسيرات ـه انا  ها ا8ستيطان  اما ـقضايا ـعلى اهميـت هذا  في  فق يـعني  فترة الـن  ... ...في 
يديمها اـلشعب الفـلسطيني ية 8 ـيستطيع ان  ركة يوـم هذه مـع واضعة اـجما8 8ن  كانت اـ>شاركة مـت  ...كان 
لحاله في ظل ا8مكانيات ا>توفرة في ظل الوضع ا>توفر وبظل في نفس الوقت الطرف ا8خر وما يحرزه
قة شكلة ـث وجد ـم قة فـي في ـمشكلة ـث قة 8  وعدم الـث قة  لق بالـث ما يتـع اما فـي هذه الـقضية ،  في  يات  من امكاـن
حقيقية مشكلة ثقة با>وضوع السياسي الشعب الفلسطيني ينظر انه دخل يعني جاء بمشروع سياسي لم
باداء نا  قة تتعـلق باداـئ في مـشكلة ـث حددة  ية اـ> فترة الزمـن ضمن اـل ها  حدث عـن الذي ـت له ا8هداف  يحـقق 
السلطة واداء ا>عارضة ، 8 اريد ان اضع السلطة تتعلق بالفساد تتعلق بكذا وكذا ففي اسألة كبرى عند
فق حول ـقضية الـن عه  ضرورة تجـم يس باـل كن ـل فق وـل حول ـقضية الـن هو يتجـمع  ولذلك  سطيني  شعب الفـل اـل
قة للـقضية ، قة لـلسلطة وللمـعارضة هم اـعطوا الـث يوم كانوا يـعني معـط| الـث زلوا الى اـلشارع في ذلك اـل وـن
اعطوا الثقة للقضية محددة في هذا ا>وضوع وهذه الرسالة يجب ان نخوضها وحتى الحديث ولهذا السبب
ها اـلصحيحة ستجد اـلشعب الفـلسطيني ـمثل ما اشار ندما ـتوضع ا8مور باتجته وجهـت قديري ـع انا في ـت

 .ا8خ ابو نزار 8 يدافع عن حقوقه ويدفع الثمن الغالي في هذا ا8تجاه

   انا قد اختلف مع اخي ابو نزار يـعني احد اسباب ا8حـباطات هو اـعطى تقـييم مع| 8ـتفاق الخـليل ،
هذا سألت  ناس  ني  دفع ، يـع الذي  من  وبدليل الـث طاه  الذي اـع بالتقييم  يس  يل ـل فاق الخـل انه اـت قد  انا اعـت

)1 السؤال انه هل يعني بعد النفق وبعد التضحيات كلها هل النتيجة انه )2 اش و( اش والنتيجة ا8هم في(
)2 ذلك انه اش اخذت ـقلب الخـليل وـقسمت ا>دـينة على مدارها في هذا اـلجانب 8نريد ان ـنعود للموضوع(

 .....ولكن ما زال ا8ستيطان ، الخليل معركتنا

 ...الو ا8خ ناصر فارس من رام ا� احب ان اسأل السيد ابو نزار ،

   ما هو تفسيرك لتأثير عملية السnم السيء على حركة فتح حيث اخذت تضعف شيئا فشيئا وكان ذلك
هو ضريبة للسnم التي يجب ان تدفع ونحن نعرف ان فتح هي حارسة النضال ومفجرته وكانت تسيطر
على تأييد الشارع وا8ن تخسر جزء مهم من شعبيتها وتتعرض للهزائم بسبب عملية السnم وموقفها من

السؤال الى ا8ستاذ ابو نزار بصفته مناضل سابق 8زال ؟   .. السلطة حيث اسال هذا

 قبل كل شيء نحن 8 نقف عند الكلمات والتمس لك عذرا ، حقيقة نحن واجبنا ا8ساسياAخ ابو نزار:
ان نكون صادق| واذا اردنا ان نتحدث عن حركة فتح قبل اتفاق اوسلو واتفاق اوسلو الذي عندما فرض
على حركة فتح نتيجة الظروف وموازي| القوى وعندما حصل خnف ونقاشات داخل اللجنة ا>ركزية وجدنا
هم وـلكن التزامي فاق ويـمكن انا واحد مـن ان ـهناك عدد من اـعضاء اللـجنة ا>رـكزية ـغير موافق| ـعلى ا8ـت
اوية قراءه فتـح اقرأه  كن ان  فاق ـكيف يـم هذا ا8ـت كي ارى  امارس دوري ـل ني  الذي جعـل هو  ركة  هذه الـح ـب
نا ـكيف ارى ـفيه ا8يجاـبيات واـلسلبيات وهذا الذي دفـعني ان 8 اـبقى خارج وادخل الى ارض الوطن واتـي

عد تح ـب نا ـف حاله حركـت وجدنا  الوطن  تأطير27 عـلى ارض  من اـل نوع  وجد اي  عد 8 ـي من ا8حتnل وـب سنة   
ثبيت اـلوضع الفـتحاوي في اـلساحة الفـلسطينية عبر ـخلق نا ان نـنهض و 8 نزال ـنحاول ان نـنهض لـت حاوـل
زية مؤتمرات وـعمل لترتيب اـلوضع الفـتحاوي داخل الوطن ولم ـيكن من اـلسهولة ان ية مرـك الة ديموقراـط ـح
ننجز ما نريد ان ننجزه بنفس السرعة خاصة وان هناك قوى معادية لنا من العدو الصهيوني التي تحاول
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سطينية شعبية الفـل ية اـل سيرة الديمقراـط ضرورية ـ> هي  والتي  ية الفتحـاوية  حتي ـمسيرة الديمقراـط تـعطل 
ونعتبر سؤالك مهم جدا ولكن هي الحالة حالة نسبية اين كنا عندما لم تكن هناك سلطة وطنية واين نحن
ا8ن بوجود سلطة وطنية ، كان عندنا حالة اسمها ا8نتفاضة وا8نتفاضة نعرف كم كانت انتفاضة جبارة ،
شبابنا ا>ناضل| الذين كانوا بعضهم يناضلوا ، بعضهم كان في السجون جاء اتفاق اوسلو بعجر وبجر
عن هي ا>ـسؤولة  صارت  سلطة وطنـية عـلى ا8رض ، فـتح  انه حـقق انـجاز اول  من ايجابـيات  وما فـيه 
هذاا8نجاز لم تقم با8ستئثار بان تسيطر سيطرة كاملة عملت انتخابات التشريعية عبر شعبنا الفلسطيني
يه ـكأشخاص نا ـف عن راـي فاق اوسلو ـبغض الـنظر  ناس الذي انـتخب في ظل اـت عدد من اـل هذا اـل خابه  بانـت
ظل في  الذي ـكـنا نعـيـشه  صارت ـعـلى ا8رض ، ـنـحن ا8ن نـعـمل ـعـلى ان اـلـواقع  واـنـما كحقـيـقه واـقـعة 
ا8نتـفاضة وـتتذكر في اخر اياـمها كانت ـهناك ايادي اسرائيلية وصلت الى ان ـتشوه ـمسيرة ا8نتـفاضة ،
بعض ا>ناطق كان هنالك تحت شعار ا>لثم| الخ ا>ستعرب| اليهود كيف قاموا بعمليات من الجرائم التي
يه ايجاـبيات ـنستطيع ان نـكرسها والتي يـعتبر انـتهت نتـيجة هذا ا8ـتفاق واقول اـيضا هذا ا8ـتفاق الذي ـف
ها ية الفتـحاوية التي تـتقوى ـب ها ـباصرارنا العـظيم ـعلى ان ـنصر ـعلى البـن ها سلبيات ـنستطيع ان نمحـي فـي
| نافس ـب كان هـناك ـت شعر اذا  حن 8 ـن مات ا8خرى ، ـن ية التنظـي ية حـماس وبـن شعبية وبـن هة اـل ية الجـب بـن
حركة فتح وب| أى تنظيم فلسطيني اخر على ا>وضوع الوطني اذا كان هو الذي فاز او نحن الذي نفوز ،
8 نعتبر هذا خسارة في الساحة الفلسطينية نعتبر الخسارة عندما جميعا يهزمنا العدو الصهيوني ولذلك
هذه عرف ا8سباب ، ـبعض  حن ـن ناك ـن نا وـه تح ـه في ا8نتخـابات تراجـعت ـف جح  من يـن نا ا8سـاسي  موقـف
ريد تـحرير ـكامل التراب الوطني ها ا8ـعداءالذين 8يـحبون ـحماس التي ـت ا8سباب اصn ـمدروسة وـيقوم فـي
الفلسطيني والتي تقوم بعمليات و8 انهم هم راضي| عن فتح 8ن فتح لم تكن في يوم من ا8يام ا8 ضمير

 ... .الشعب الفلسطيني والتي على حمايته في ا>ستقبل

...  ما هو رايك في الذي سمعته ؟؟

 طبعا نشكر ا8خ ابو نزار على جوابه ولكن بما انه هو تكلم عن النسبية هذهاAخ عبد الرحيم ملوح:
ونحن كذلك هذه النسبية نسأله عنها وهي نسبة الى ما قبل عملية السnم واليوم احنا وصينا تحدثنا عن

 .النسبية وهذه النسبية تشكوا انه حركة فتح تراجعت هي هذه النسبية نفسها التي تحدث عنها ابو نزار

   إن أنت تتكلم وبتأكد انه في تراجع لحركة فتح نتيجة اتفاق اوسلو وما تبعه من اشكا8ت مختلفة ، ا8ن
انا الذي افهمه منك كيف يمكن الخروج من هذه ا8زمة الفتحاوية اليس هذا السؤال ؟

لم تح  أكدين ان ـحركة ـف نزار وـنحن مـت ابو  هذا اـلسؤال وـكمان نـحسب ا8خ  عم  لوح ـن بد الرـحيم ـم    ا8خ ـع
تاتي اليوم فتح جاءت من ايام النضال ، ايام عندما كان فيه سnح حملت السnح ويام ما في سnم سواء

 .كان بغض النظر عن راينا في هذا السnم هي قادرة انها تعيش هذا السnم لكن 8زم نحافظ عليها

   كيف نريد ان نحافظ على نريد ان نحافظ على شيء من اروع ما انتجته ا8جيال الفلسطينية من اروع
 .ما قدرت احنا نعيشه

 ...هي فكرة الكفاح بحد ذاتها هي اروع ما انجبته التجربة الفلسطينية

نزار: ابو  خر اـلـشعباAخ  في ا8 عن الـنـسبية وـنـحن  هو حقـيـقة ـكـما ـتـحدثنا  تدقيق  في ـمـوضوع   ... 
الفلسطيني عبر في انتخابه للمجلس التشريعي وعبر عن التفافه حول حركة فتح في كل القضايا النسبية
ايام ا8نتفـاضة في  التي  كانت فيـها حـركة فـتح  في مرحـلة  به هـنا وهـناك  8 تـقاس بانتـخاب مجـلس طـل
ما نا داـئ مات ا8خرى وـك من التنظـي كبير  عدد  مع  جدا  واضح  شكل  اضة ـب قود ا8نتـف تح ـت  ...وضع حـركة ـف
فات مع التنظـيمات ا8خرى تألف يـمكن نـعمل تحاـل حرـيص| انه ـنحن 8 نـنجح بالـنسبية نـنجح من خnل اـل
سباب احد ا8 هو  التي تبنـتـها ـحـركة ـفـتح  شك ان ـتـعثر ـمـسيرة اـلـسnم  انا اعـتـقد 8  ولذلك  حتى ـيـتم 
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 ...ا8ساسية التي يعكس عليها وسيظل يعكس عليها سلبا الى ان نستطيع ان نحقق انجازات واختراقات
جاه تحـرير حرر باـت شعب اـ> من اـل حــررة  ساحات ا8رض اـ> من ـم زيد  التي ـت سnم  ية اـل ثبيت عمـل جاه ـت باـت
الذي عي  الدور الطلـي رايي ا8 ـب في  هذا  تم  ولن ـي ستقلة  سطينية اـ> دولة الفـل ها اـل قوم علـي التي ـت ا8راضي 
 ...تتحمله حركة فتح والتي ما تتحمله لوحدها هي حريصة ان تتحمله مع التنظيمات ا8خرى و التنظيمات

 .ا8خرى وليكن الى جانب فتح ...بنفس قوتها

خرى نزار فلـتـقوى التنظـيـمات ا8 ابو  التي تـفـضل ـبـها  اخي ـعـبد الرـحـيم يـعـني بـنـفس الطرـيـقة     اذن 
بالفعل ، اذن نحن نتكلم عن معارضة سواء كانت لها عnقة بمنظمة التحرير بشكل مباشر ومنطوية تحت
لواء منظمة التحرير او هي خارج اطار منظمة التحرير ، ا8ن يعني كان في تجاوب في العشرة والقيادة
ا>شتركة وا8ـتفاق ب| ـحماس والجـبهة اـلشعبية والديمقراـطية ـبحدود ثم ، هل هذا يـعني ان ـهناك صعوبة
ما تقف او تحول دون ان يكون هناك سقف معارض واحد مشترك اذ كان هنا نتحدث عن سلطة وعناوين
هة كون في ـهناك اـيضا ترـتيب ـعلى ـمستوى الجـب هذا ان ـي تح واعادة ترـتيب البيت الفـتحاوي ا8 يـعني  وـف

 .ا8خرى

هذهاAخ عـبد الرحـيم مـلوح: عن  سؤال  ها واـل لك التجـربة قيمـت ني ـت صعوبة يـع يه  داية تجـربة ـف  ... ... ... ـب
 ...القوى للمعارضة كلها 8 اعتقد 8نه لم تستطع تقارن تتوافق وانما تقارن من قضايا اساسية فيما بينها
حال 8نه الذي  هو  حول ـقضايا اسـاسية  ها  ما بيـن اسية فـي اربة السـي في ا>ـق قدرتها  وعدم  جانب  هذا اـل ي 
الوحدة ب| القوى السياسية يعني مختلفة او ا8ئتnف فيما بينها يريد ان يوفر قاعدة سياسية حتى تطبق
كن لم ـتكن اوسلو ـموقف من هذه ا8طراف وـل ما ـب|  فاق فـي يه >اذا اوسلو كان ـموضع اـت قوا عـل وحتى واـف
 ...اوسلو لوحده كافي ، كافي 8قامة ائتnف ف ب اوسلو بنلتقي في الشارع وفي حول موقف منه ممكن
يان وـلكن الـقضية ا8ـساسية كان في عدد من ـقضايا الخnفات كان نزل الى اـلشارع ونـحكي وـنصدر ـب ـن
منظمة التحرير موضع رئيسي ، موضع خnف رئيسي في هذا ا>وضوع ، ا>رحلية في العمل السياسي
موضع خnف رئيسي فعدد من العناوين يعني كانت موضع خnف وبالتالي لم يكن توفر اساس >وقف او
ارضية للـعمل اـ>شترك يه  اقات وـف من ا8تـف وجد ـمساحات  انه 8 ـي هذا 8 يـعني  ائتnف سـياسي ـمشترك ، 
ها اـلوضع ـتوسع من قديري انه رغم كل الـتطــورات ا8ـخيرة التي ـتحدث واـ>صاعب التي يواجـه وانا في ـت
مساحة هذه ا8مكانية للعمل ، ا>طلوب جهد ذاتي قيادي مشترك من كل ا8طراف 8نه في النهاية انا ارى
هذا التنـظيم و 8 ذاك التنـظيم و8 يزان 8  ية التي في اـ> اية الـقضية الوطـن انه في النـه تالي ،  اـ>وضوع كاـل
هذا ا>ـوضوع و8 تـفرق مـعي اتغـنى في  شعبية قـوية بالقـضية الوطنـية   ...تـفرق مـعي ان تـكون الجبـهة اـل
جاز فتي احـقق اـن انا وظـي اخر ،  جاه  ذاهب باـت سطيني  شعب الفـل ية واـل سابقة وان الـقضية الوطـن طو8ت  بـب
كرة هذا الـفصيل او ذاك ، في ظل ـهبوط استثنائي لـلوضع ، الـف لـلشعب الفـلسطيني لـيست مـنجزات الى 
الرئيسية انه بدون لو لم يبعث الشعب الفلسطيني لم تبعث الثــورة الفلسطينية تضعف مؤسساته مجسد

. ) ( مره وطول عمره سابق القيادة وطول عمره سابق الفصائل ولكن بعد ذلك)5 (عنه نزل الى الشارع ونزل
 حركة الشعب الفلسطيني تتجسد في اطار ما ام 8 ؟

 ... شيل الفصائل ودعه ينتصر 8 يوجد شعب هيك على

حرك عد ، ـت شعب ـق قام ، اـل شعب  شعب ، اـل عن اـل لم  ندما نتـك عل ـع انه بالـف كرة  عن الـف تذكرت  انا  اذا  <   
ارادة متجددة عم يواصل ، ا>شكلة عندنا فصائلية مثل ما تفضلت يعني الشعب استطاع ان يجد قواسمه

 5/ 14 ا>شتركة في الواقع في

 من خمسون سنة في هذا ا>وضوع5 /14  الشعب الفلسطيني طول عمره 8قياAخ عبد الرحيم ملوح:
 مثل ما اشرت عرضا ابو نزار كما14/5  ونتحمل على الجبهة كل ا8مور زائد ليس في14/5 وبالتالي 8 نقول

كن شعب وـل من دور اـل اصا  يس انتـق كل ا8طراف وـل ها  اشتغل علـي ية  فترة زمـن جة جـهد جـماعي ـل كانت نتـي
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ايضا له مؤسسات وله احزاب و الحزبية هي ارقى مستويات ا>جتمع ا>دني ، ان الفكرة ليست هنا التي
اريد ان اناقشها لم يكن يقدر أى اوسلو او الى ا8تفاقات ا8خرى ان توقع بالطريقة وان تفرض بالطريقة
التي فرضت ـبها لو كانت الحركة الفلسطينية بقواتها بكل قواه في وضع صحيح وفي وضع قوي ، هذه
كل كان  كذا ،  لى  نا ـع دريد و8 ذهـب لى ـم نا ـع اوسلو و8 ذهـب الى  نا  ندما ذهـب حن ـع سية اذن ـن طة الرئـي النـق
 ...الوضع العربي نتيجة هزيمة ونتيجة تردي واوسلو اوؤكدها هو الوحيد الذي الحق ا8زمة والهزيمة 8 كان
اوسلو نع  لم ـتستطع ان تـم ارضة  هذا اـ>وضوع وا>ـع في  يه  وصلنا اـل تائج ـلوضع ـنحن  كان ـن اوسلو  تائج  ـن

 .8نها لم تكن في قدرتها تمنع اوسلو كما لو كان في قدرتها تمنع اوسلو >اذا تسكت عليه

 يعني الحقيقة فيما يتعلق انه الهبات الشعبية التي ممكن تأتي نتيجة زلزال ، تعمل زلزالاAخ ابو نزار:
يصبح الناس يطلعوا ، بتصير ازمة بتصير كذا لكن في هذه ا>سيرة التي تمت في الذكرى لو لم يكن لها
نوع من الترتيب ونوع من الجهد العنوان دائما فلسط| ، عملنا عنوان فلسط| اكثر من مرة ولكن جاءت
نة التي هي ـعبارة عن ـفكرة خـمس| سنة ـعلى النـكبة ، دير ـياس| والـقسطل وكل هذه ا8مور ذكرى معـي

 لشهداء وشهداء الثــورة الفلسطينية كان الناس عرفوا انه في محور تاريخي بيصير وفي قوى25 وذكرى
 .معادية لتحقيق اهدافهم يعني موقف نتنياهو ساهم في انه هذه ا>سيرة تأخذ دورها

امل شهر ـك مدار  لى  يب ـع في ترـت وكان  دعوة  في  وكان  نادي ا8سير  عن  شباب  نا  كان مـع فترة  بل     ـق
 .25 >سيرة هل تدري كم طلع فيها ،

 ... الو الو مساء الخير

 ... ...   بالنسبة >سيرة ا>ليون حماس يعني حملة ا8عتقا8ت التي تصير في صفوفها هذا اكبر دليل على
 ... .اي 8ن 8 يشارك في هذه ا>سيرة

عن ا>ـشاركة عدم او احـجامهم  سي ـل سبب رئـي هي  صفوف حـماس  في  قا8ت  انت تعـتبر ا8عـت    يعـني 
با>سيرة ؟

الذين من  اخوتي واو8دي او جيـراني او  اشارك فرحـنا عـندما يـكون  اريد ان  انا اذا     بالـضبط كـيف 
 ...اعرـفهم انا و8 حول و8 قوة ـلهم ، ـمجرد اعـتقالهم 8سباب اـنهم 8 اله ا8 ا� ـبكون اعـتقا8ت ـكيف اريد

 ... ..بالنسبة لهذا وانما انا وتكون القضية والظروف العادية يعني حتى عندما جاءت السلطة وقبل ان تاتي
قال ضد ما ا8ن نرى حمnت اعـت نا استقبلناهم ـبكل بيـن  ...اـلسلطة و>ا جاءوا ـعلى رام ا� وـغير رام ا� ـك
ية كانت في ايام ا8نتـفاضة يـعني مدانه وعمnء وـمثل هذا اـ>سلم| وضد شباب ـحماس بيـنما اطراف ثاـن

 ... ... . النوع جاب سيرتهم بينما شباب حماس بينهم يعتقلون وانا في اعتقادي حماس لم تشارك

 او8 انا لي موقف حقيقة من عملية ا8عتقا8ت اذا لم تكن هناك دوافع قانونية 8عتقال اياAخ ابو نزار:
شخص بغض النظر من تنظيم حماس او من اي تنظيم ، انا ضد اعتقالهم لكن في حال ان يكون هناك
موقف وطني ضد العدو الصهيوني موقف وطني شامل بتقديري هذا الذي جعل اخواننا في حماس في
هذا ولذلك لم ـيكن  ولذلك لم ـيكن ـهناك ـموقف اـجماعي من هذه الـقضية  نابلس ان ـيشاركوا في اـ>سيرة 
مبرر ، انا تقديري غير مفيد وكنت اتمنى انهم يشاركوا ويعززوا موقفهم الذي يدعم ا>وقف الوطني والذي
قة ـخطأ او قل بطرـي يم معـت ومن اي تنـظ من ـحماس  اخوان  من  ناك اي اخ  في ـه كان  انه اذا  لى  ـيساعد ـع

 .ضد القانون يجب ا8خراج عليه فــورا

بد الرحـيم: يتاAخ ـع الذي دـع نوان  كون للـع شاركة بـت ية اـ> كون الـقضية وطـن ندما ـت قد ـمشاركة ـع انا اعـت  
كذلك سلطة  ند اـل ها معتقـل| ـع التي ـل اوسلو  اقات  ارضة 8تـف هة اـلشعبية ا>ـع انا 8 ارى ـمشاركة الجـب يه،  اـل
 ... .... ...ولها معتقل| و8 ارى مشاركة السلطة او هي عندما نزل اعضاء الجبهة الشعبية او شاركت فيه كل
 ...اللجان التحضيرية التحضير به وكان من وجهة نظرنا انه كان على ا8خوة في حماس ان يشاركوا في
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هذا في  ضد ا8حتnل  موجهه اـسـاسا  وهو  ذكرى نـكـبة اـلـشعب الفـلـسطيني  موجه 8ـحـياء  هذا الـعـمل 
 .ا>وضوع

   عندما تكون القضية موجهة اساسا ضد ا8حتnل يعني فيه تناقض ممكن ننميه قليn نؤجله قليn ، لكن
هذا 8 يلغي يعني عدم مشروعية ا8عتقال السياسي ، ا8عتقال السياسي في هذا ا>وضوع 8 يلغي عدم
عن ا>عتقـلـ| واـنـهاء ـحـالة ا8عـتـقال فراج  rوهذه ـقـضية ـيـجب ان نـنـاضل يـعـني جميـعـنا لل  ...ـمـشروعيته 

 . السياسي يعني تحت اي مبرر كانت في هذا ا8تفاق

 يعني هو حقيقة نحن نمر ا8ن في ظروف صعبة ونؤكد على ان وحدةشعبنا الفلسطينياAخ ابو نزار:
هي قوتنا ا8ساسية و8 يجوز ان نختلف على قضايا ، هناك قضايا اهم منها يجب ان نتفق من اجلها ،
كل العـقـبات التي ـتـستطيع فـيـها ان يـتـجاوز  وهي  سnحها ا8ـسـاسي  هي  وحدة اـلـشعب الفـلـسطيني 
وتقديري الحوار الجاد والصريح ب| كل اطراف الشعب الفلسطيني ضروري جدا وخاصة احياء وابعاث
منظمة التحرير بقوة وعلى راسها اللجنة التنفيذية والتي يجب ان يكون لها اجتماعات خاصة غير مندمجة
ية حتى تدعى ا8ستراتيجية الشاملة >ستقبل الشعب الفلسطيني وثقة مع اجتـماعات وزارة السلطة الوطـن
وتقول انها كل شعبنا الفلسطيني في الشتات وفي الوطن هو شعب قرر ان يكون شعب مناضل وخلع في

 .فترة ثوب اللجوء وانه عائد الى الوطن بأذن ا�

لوح: بد الرحـيم ـم ووحدةاAخ ـع قوقه  ووحدة ـح وحدة اـلشعب  هي  طة ا8سـاسية  انه النـق قد  مات اعـت الكـل
فترة ، ـنحن في مرـحلة من اصعب ها في هذه اـل اهدافه ـهناك ـحقوق واهداف ـلشعب ـيجب ان نـتوحد حوـل
 ...ا>راحل نحتاج في هذه ا>رحلة الى اعادة تقييم وضعنا نحتاج في هذه ا>رحلة ان استراتيجية جديدة
لتوصلنا الى اهدافنا بعد الوضع الذي نعيشه في هذا الجانب ومدخل هذا ا8مر هو حوار وطني شامل ،

 ....مدخل هذا ا8مر اعادة ا8حتnل للشعب ودوره في ا>واجهات
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