
                              

ب- الخافي وا%كشوف

 ا+خ صخر ابو نزار

17 _ 11 _ 1993 

 سيداتي وسادتي الس7م عليكم ورحمة ا,

حديثا حديث  هذا اـل كون  ريد ان ـي تح وـن نزار عـضو اللجـنة اLركـزية لحـركة ـف ابو  صخر  سيد  قي باـل    نلـت
 (( )) . . .يـتطرق الى ـمستقبل ـحركة ـفتح ـحركة التـحرير الوطني الفـلسطيني ـفتح ، ابرز تنـظيم في م ت ف
عن نزار  ابو  مع ا+خ  سنتحدث  واستمراريتها ،  سطينية  ثــورة الفـل في انط7ق اـل عب دورا اسـاسيا  الذي ـل
فاق س7م وا+ـت ية اـل استمرار عمـل ضوء  في  سيما  طــورات ا+خـيرة و+  ضوء الـت في  هذه الحـركة  مـستقبل 

 _ . الفلسطيني ا+سرائيلي ومناخ التسوية بشكل عام في اLنطقة ، اه7 وسه7 بكم أخ ابو نزار

   أخ ابو نزار بصفتكم عضو لجنة مركزية لحركة فتح وبصفتكم عضوا متابعا عن كثب للتكوين السياسي
(( ثــورة الفـلسطينية هل(( اديا للـكفاح اـLسلح وانط7ق اـل رـي والـفكري داخل الـحركة ، ـحركة ـفتح لـعبت دورا 

 يمكن ان تحافظ على هذه الريادة في ظل مناخ التسوية وفي ظل مناخ البحث عن الس7م في اLنطقة ؟

 :ا3خ ابو نزار

    شكرا اخ محمد ، بداية +بد ان نؤكد ان حركة فتح منذ انط7قتها كانت تسعى الى تحقيق هدف محدد
كان هذه ا+هداف  يق  حو تحـق حرك ـن في الـت ستقلة  Lسطينية اـ دولة الفـل امة اـل ها اـق اهداف اوـل او مجمـوعة 
افة بادىء مجـموعة من اLنط7قات التي ـحكم هذه اـLسيرة ـنحو اـلهدف ـباستخدام ـك Lالك مجـموعة من اـ هـن
مي الوحـيد ارها الطـريق الحـت سلحة باعتـب Lشعبية اـ ثــورة اـل سلح واـل Lراسها الكـفاح اـ وكان عـلى  وسائل  اـل
لتحرير فلسط| و+قامة الدولة الفلسطينية اLستقلة، اذا هناك هدف وفتح تنطلق لتحقيق هدف ، وهو ابراز
الشخصية الفلسطينية اLستقلة ، التي لم يكن لها وجود قبل انط7قة حركة فتح كحركة مستقلة ، كشعب
عالم ، فـتح عـندما في اـل اسية  طة السـي ية وعـلى الخرـي ساحة الدوـل واجد عـلى اـل به ، كـت سطيني مـعترف  فـل
انطلقت لكي تقدم عشرات ا++ف من الشهداء، عشرات ا++ف من الجرحى واLعتقل| ، مئات ا++ف من
اLـناضل| الذين ـناضلوا و + زالوا يـناضلون من اجل تحـقيق هذه ا+هداف هي التي ـتسعى الـيها �ـقامة
الدولة الفلسطينية اLستقلة وليس ولم يكن هدفا في يوم من ا+يام الكفاح اLسلح او القتال وانما هو وسيلة
لتحقيق هدف وحركة فتح هي التي رفعت شعار الهجوم ، هجوم الس7م من اجل تحقيق هذا الهدف عندما
استطاعت ان تنتزع من اعدى اعدائها ا�عتراف بوجودها على الخريطة السياسية واخرهم الكيان الكيان
الصهيوني نفسه عندما اعترف بوجود م. ت. ف. التي تمثل ما تمثل من الشعب الفلسطيني من استق7لية

 . الكيانية ، هذا هدفا على طريق تحقيق هدفا اشمل وهو اقامة الدولة الفلسطينية اLستقلة
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 : ا8خ محمد

ما قد ـيكون ا+سلوب هو الذي تـغير هدفها وأـن ية ـل    اذا نـفهم من هذا الك7م أخ ابو نزار ان ـفتح ـظلت وـف
وجدتم هل  حالي ،  ربي اـل الدولي والـع ناخ  Lفي اـ ير ا+سلوب  ضرورة تـغ كم ـب كن وعـي هذه اLرحـلة وـل  ,في 
سهولة في ايصال مثل هذا التغير الى القواعد وكوادر فتح بمعنى تربية الفرد تربية اLناضل داخل حركة

 فتح الى اي مدى عرفت هزة مثل هذا التغير ؟

 :ا8خ ابو نزار

   حتى ا+ن لم يحدث هذا التغير �ن تحقيق الهدف ليس في متناول اليد + يزال هناك تداخل ب| التحرك
ير ـعلى ارض ير نـحتاج الى تغـي باـتجاه اـلس7م وـب| ا+ستمرار في الـكفاح اـLسلح وـلكي ـيحدث هذا التـغ
الواقع لكي يرى اLقاتل الفلسطيني انه بعد ان حمل مع البندقية غصن الزيتون عليه ان يغرز هذا الغصن
اتل الفـلسطيني ية اما ا+ن ف7 تزال في ايدي اLـق تون ـجديدة و + ـحاجة الى البندـق ـلكي يــزرع شجرة زـي
الفتحوي غصن الزيتون والبندقية لم يحصل هذا التغير بعد اتجاه الس7م عليك ان تحافظ على مثل هذا
ما وهذا  انه غـير مـستعد للـس7م  اشارة عـلة  خر  من الـطرف ا+ بدر  ما  ستعداد للقـتال اذا  الـس7م با�

 .نشاهده هذه ا+يام

 :ا3خ محمد

 _   لكن أخ ابو نزار بعد توقيع ا�تفاق الفلسطيني ا+سرائيلي يفترض أن مرحلة جديدة في ع7قتكم مع
ا+سرائيلي| قد بدأت بغض النظر عن طبيعة التسوية التي سيتم التوصل اليها بمعنى انكم اخترتم خيار
هذا ضمن  يه  من اLحافـظة عـل قدون ان +بد  نة تعـت وثوابت معـي شروط معيـنة  ضمن  اسرائيل  مع  س7م  اـل
التوجه نحو الس7م هل تعتقدون وانتم الذين تتابعون عن كثب تربية اLناضل ، تنشأته فكريا وعقائديا هل

 .شعرتم بضرورة تغير قواعد تربية اLناضل على ا+قل في ا�خذ بع| ا+عتبار Lا حدث من اتفاق

:ا8خ محمد

ها هي التي انطـلقت مـعها قد اـن فاخر ـبشكل ـمشروع ـعلى ما اعـت ما ـت    أخ ابو نزار ـحركة ـفتح كانت داـئ
سلطة الفـلسطينية امة اـل ما ـطرحت ـمشروع اـق ادية حيـن كانت رـي تح اـيضا  فاح اـLسلح ، ـحركة ـف شرارة الـك
على اي جزء يتم تحريره او الج7ء عنه هذا التميز اLتواصل لحركة فتح هل تعتبرون اقدام حركة فتح على

 . هذه اLراهنة على خيار الس7م نوع من استمرار لنفس الدور الط7ئعي

 ا8خ ابو نزار

ها قائدة ورائدة لـنضاله تجعـل تح ـك تح وـحقوق اـلشعب الفـلسطيني ـعلى ـحركة ـف واجب ـحركة ـف قد ان     أعـت
دائما في موقع الريادة �نها تعبر عن ضمير وتفاع7ت شعبنا الفلسطيني حيث ان ايدولوجية وفكر حركة
ما ـيخدم عة و + موـجهة أ+ ـب ـفتح ينـطلق من الـجماهير ، من ـمصلحة الـجماهير ، ـفهي ـغير ـخاضعة او تاـب

لة في عام  ترى88 ـمصلحة هذه الـجماهير ولذلك ـعندما رأت ان هذه الـجماهير اLنتـفضة في ا+رض اLحـت
ان من الواجب أن تقبل اقامة دولة الى جانب دولة اسرائيل جاء قرار اLجلس الوطني الفلسطيني بأع7ن
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قرار اساس اـل لى  دولة ـع امة  ريادة181 ا+ستق7ل وأـق من اـل وقف  Lهذا اـ أخذ  تح ـت حس ـنبض الجـماهير ـف  . 
كثيرون في اـلساحة الفـلسطينية و م.ت.ف. ولذلك نرى ان وـتأخذ هذا اـLوقف من الـقيادة وتتـحمل ومـعها اـل
فتح في موقفها هذا ايضا تمثل ضمير التحرك الفلسطيني ضمير الشعب الفلسطيني في اتجاه الخ7ص
من استمرار الصراع باتجاه تحقيق ا+هداف ومن اجل استمرار عملية النضال باساليب جديدة لتحقيق
ها الجـميع ـبغض الـنظر عن دولة الديمقراـطية التي يتـعيش ـب ية ثم اـل امة اـلسلطة الوطـن لة باـق ا+هداف الكاـم

 . الجنس او الدين او العقيدة على كامل التراب الوطني الفلسطيني

 :ا8خ محمد

   طاLا اـنكم تـتحدثون عن ـفتح كضمير للشعب الفلسطيني ضمير لـنضالته في اـلضفة الغرـبية وغزة ـبعد
ان اختارت القيادة الفلسطينية اLضي في هذا النهج السلمي ما هو تقييمكم لتجاوب قواعدكم في الضفة

 الغربية وغزة لهذا الخيار هل حصل تململ ، هل حصل تجاوب ، هل كان هناك انضباط فاجئكم ؟

 . ام تسأو+ت غريبة كيف تقيمون استجابة قواعدكم في ا+رض اLحتلة

 :ا8خ ابو نزار

جانب الخـصم في  ما حـصل  اما ـك س7م تـم سيرة اـل صالح ـم كانت ـل بآخر  شكل او  فاجئة ـب Lقد ان اـ    نعـت
عندما حصلت انتخابات صوتت لحزب العمل ضد حكومة شامير كان هذا يدل على ان هناك توجه لعملية
واشنطن وأع7ن ا+ـتـفاق في  التي ـتـمت ـبـعد اع7ن اـLـبادىء وـبـعد التوـقـيع  اـلـس7م فاـLـظاهرات اـلـكبرى 
 .بنصوصه الغامضة والجامدة اتفاق رديء وسيء ولكن القراءة الفلسطينية لهذا ا+تفاق بعد ان تم توقيعه
من م.ت.ف. تغير في مده الكثير فاصبح اLمثل للشعب الفلسطيني امام حكومة اسرائيل هو م.ت.ف. لم
داخل ا+رض في اLـستقبل  عن انتخـابات  عن اLـستقبل  حدث  حن عـندما نـت | ـن الك مجـلس وممثـل عد هـن ـي

 .اLحتلة نحن نريد ان تحدث وتجري هذه ا+نتخابات في ا+راضي اLحــررة هذا من جهة

   ثانيا نريد ان نعطي لشعبنا الذي حرم خ7ل ربع قرن وهو داخل ا+راضي اLحتلة تحت ا+حت7ل من
حن يذي ـن ستوى التنـف Lشريعي او عـلى اـ ستوى الـت Lسواء عـلى اـ سطينية  يادة الفـل ية الـق في عمـل شاركة  Lاـ
يجب ان نعطي هذه الفرصة لشعبنا ان يقوم بالعمل ، هي الديمقراطية الكاملة من اجل اجراء انتخابات
أخذ يه داخل اLـجلس الوطني الفـلسطيني ومن ثم ا+نتـخابات ـت يار ممثـل ها شعبنا عن اخـت عبر فـي ية ـي تكميـل

 . مداها من اجل انتخابات السلطة التنفيذية سواء في ا+راضي اLحــررة او في خارج الوطن

 : ا8خ محمد

التي ية  وامل ا+يجاـب من الـع كن  ما يـم شحن بأـقصى  ضرورة  نى  فاق بمـع كم الخـاصة ل�ـت كم قرأـت    اذا ـل
يمكن ان تحد من السلبيات هل تفهم من هذا بأنكم كحركة فتح تشعرون بأن على عاتقكم مسؤولية خاصة

 محورية داخل م.ت.ف. هل تشعرون نجاح ا+تفاق أو فشله رهان مطروح با�ساس على حركة فتح ؟
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 :ا8خ ابو نزار

   ا+تفاق مثل اي اتفاق اخر هو مدخل Lجموعة اتفاقات قادمة تعمل من خ7ل النضال والتمسك بالثوابت
والعمل على حشد كافة طاقات الشعب الفلسطيني وتوضيح موقفنا الذي يقرأ ا+تفاق قراءة فلسطينية لكل
اردنا ان نحـشد الطـاقات طـاقات كن اذا  اوسلو وـل في  وقع  الذين يعـارضون ا+تـفاق ايـضا كـما  خوة  ا+
طبيقه اجل ـت من  مل  يه ان تـع لى ا+رض عـل عا ـع اصبح واـق فاق  هذا ا+ـت ترى ان  التي  سطيني  اـلشعب الفـل
كل الـطـاقات الى حـشد  ومن ـهـنا ـنـحن نتـطـلع  التي ـيـخدم فـيـها ـمـستقبل اـلـشعب الفـلـسطيني  ـبـصــورة 
اLعارضة ل�تفاق والتي + تقبل جنب الى جنب مع الطاقات التي التي تقبل وترى بحيث تكون هنالك قراءة
اجتماعية ورؤية موحدة نستطيع عبرها ان نسلك الطريق الذي يؤدي الى ا�هداف التي نتمناها ومن هنا
يقع على فتح وعاتق فتح دور كبير جدا ، دور اساسي حيث ان الكثيرون من الذين يقرؤون ا+تفاق قراءة
نا ان أطر م.ت.ف. وعلـي داخل  وفي  تح  أطر ـحركة ـف داخل  وفي  تح  أطر ـحركة ـف داخل  صحيحة ـموجودين 
قراءة جماـعـية ـعـلى ـمـستوى اـلـساحة الفـلـسطينية بـقـضها وقضـيـضها ، وان هذه اـلـقراءة ـتـصبح  نـجـعل 
صف فاق ـن ريد اLـؤيد ل�ـت الذي ـي الوقت  فس  هم بـن عن دور اLـؤيدين �ـن قل  هم دور +ـي فاق ـل اLعـارض| ل�ـت
الكأس اLليان فأننا علينا ان نرى نصف الكأس الفارغ حتى نستطيع ان نملئه بطموحات وحقوق الشعب

 .الفلسطيني

 :ا8خ محمد

   اخ ابو نزار من ا+شياء التي لفتت انتباه العديد من اLراقب| هي هذه الحركية وهذا النقاش الساخن
اLتوتر احيانا داخل حركة فتح نفسها بخصوص ا+تفاق ، +شك مثل هذا ا+مر يمثل في الحقيقة ظاهرة
 .صحية على ان الحركة + تعاني جمودا وتحجرا حزبيا كيف تقيمون هذا التفاعل ب| اLعارض| واLؤيدين

 .خاصة انه كانت لكم وجهة نظر متميزة داخل حركة فتح

 :ا8خ ابو نزار

   هي كانت و+ تزال ، ـنحن اذا ـقرأنا ـنصوص ا+ـتفاق ـكما جاءت وـكما ـنشرت ـفهي ـنصوص ـغير مقـبولة
في ـطـابا سرائيلي اـLـفاوض  حاول ان يـقـرأها اـلـوفد ا+ اذا طـبـقت ـكـما ـيـريد ان يـقـرأها اـلـصهاينة ـكـما 

 كيلو مترا لكي يقتطع منها مساحة370 مؤخرا ، حيث انه نشر خارطة غزة ذات اLساحة التي +تزيد عن
 كيلو مترا لصالح اLستوطن| تحت شعار امن اLستوطن| ومسيرتهم ، علما ان عددهم + يتجاوز150 تزيد

اربعة ا+ف على حساب عشرات ا++ف بل مئات ا++ف من شعبنا اLوجودين في قطاع غزة ، هذه القراءة
مرفوضة و+ نقبلها ، وبهذا اذا اردنا ان ننظر الى هذا ا+تفاق من هذا اLنظور فهو اتفاق غير وطني و +
ومة ا+سرائيلية ند للحـك طرف  سطينية ـك عت منظـمة التحـرير الفـل عد ان وـق قرئه ـب اردنا ان ـن كن اذا  له ـل نقـب
قرار مع  سلطة الوطنـية اLـستقلة انـسجاما  قرارا بأنـشاء اـل سطيني  الوطني الفـل اخذ اLجـلس  وقد  فانـنا 

عام في  ـية ـعـشر  بدورته الثاـن الوطني الفـلـسطيني  ـوفد1974 اLـجـلس  وبدأ اـل رؤية ـجـديدة   ، اذا ـهـناك 
ذاته بتحقـيق اقـامة ية تحقـيق  في امكاـن شدد  سطيني ـي وبدأ اLـوقف الفـل مواقفه  عن  يتراجع  ا+سرائيلي 
 .السلطة الوطنية بهذا اLنظور يصبح ما نطبقه هو ناتج عن ان م.ت.ف. ادخلت مشروع مدريد الذي كان
نا ية اـن ية ومرـحلة نهاـئ  .ـموجود بـحيث ان يـحصل ان ـيكون اـLسار الفـلسطيني ـعلى مرـحلت| ، مرـحلة انتقاـل
عندما ندخل السلطة الوطنية الى غزة واريحا نكون قد دخلنا الى اLرحلة التهائية حيث ان ممثل الشعب

 . الفلسطيني موجود وسلطته الوطنية موجودة على ا+رض
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 : ا8خ محمد

الوطني قرار اLـجلس  من  سنوات  عد  لة ـب هذه اLرـح من  اقتربتم  كم  ية +شك اـن سلطة الوطـن ذكر اـل لى     ـع
ثوري ثل هذه اLرـحلة بمـعنى اLـجلس اـل Lقدون بأنكم ـمستعدون فع7 وجاهزون ـ يه ، هل تعـت الذي اشرتم اـل
الذي انعقد اخيرا اشار الى بعض ا7Lمح التي تميز الحياة داخل الكيان الفلسطيني القادم من تعددية
سياسية وحريات ومساواة ما ب| اLرأة والرجل والنظام الصحي والنظام التربوي الخ.. هل انتم جاهزون
ية التي ـظلت ـلسنوات شعارا وـلكن اـنتم ا+ن ـعلى ـمشارفها ـبشكل عـلمي لــورة هذه اـلسلطة الوطـن يا لـب عمـل

 .وواضح

 : ا8خ ابو نزار

   الجاهزية هي هنا عملية نسبية ننظر الى الواقع وماذا نريد وكيف نحقق ما نريد اذا عرفنا ان م.ت.ف.
ـاضة ـنا ان ا+نتـف ـريح واذا عرـف ـساط اـل ـلى ـب دولة ـع في  ـيم مؤســسات ودوائر ووزارات  استطاعت ان تـق

من اكثر  دولة ومؤـسـسات وـعـمل خ7ل  ـيم  ـهذا ا+ـعـجاز5 استطاعت ان تـق ظل ا+حت7ل ـف في  سنوات   
ية في عمـل لى ا+بداع  قادرين ـع نا  طاقت| بحـيث يجعـل هات| اـل وجد ـب|  ستطيع ان ـي سطيني الخ7ق ـي الفـل
هذا ها  التي يحمـل من الخـسائر  لل  نا نـق الذي يجعـل سليم  ية ا+داء اـل جاه اـلصحيح وعمـل قرار با+ـت خاذ اـل اـت
في الديمقراطي ، اLفـهوم الـوحدوي عـلى ا+رض  في طـياته وبحـيث يـتم تعـزيز اLفـهوم  ا+تـفاق الـسيء 
أخذوا دورهم فاءات وا+لتزام الوطني بـحيث ـي يع ا+خوة ـعلى ـمستوى الـك ية ـلكي ـيشمل جـم اـلساحة الوطـن
لة ـيجب ناء اLطاـحنات مع ا+خوة اـلعرب خارج ا+رض اLحـت نا اـلسابقة اـث واضحا ، وما جرى خ7ل تجارـب
هو التـفاف لجمـيع راضي اLـحــررة ، توجهـنا  سطيني عـلى ا+ سطيني فـل  _ان + يتـكرر نتيـجة تـطاحن فـل
ها الفـلسطينية الـكفاءات ا+كثر قدرة ـعلى الـعطاء ، ا+كثر الـتزاما باـLسيرة ـنحو هدفها الـنهائي اـقامة دولـت

 .اLستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 : ا8خ محمد

   سؤال أخ ابو نزار قد يبدو سابق لوقته لكن +بد من طرحه ا+ن ، انتم حركة فتح بمعنى داخل م.ت.ف.
ركة وفي مـع سلح  Lفاح اـ في الـك سطيني  ضال الفـل سيرة الـن قدتم ـم حاكم ،  حزب اـل وس| اـل | ـق تبرون ـب تـع
اخرى + ـتقل ضراوة وهي ـهجوم الس7م او مـعركة الس7م ـهناك خوف داـئما في حركات الـتحرر من انه
لدى اي صحية  نوازع  ناك  ستقل ـه Lيان اـ ومات الـك امة مـق حو اـق توجه ـن ية واـل سلطة الوطـن شاء اـل بدء اـن عد  ـب
التي تـحول دون ان تـكون حـركة فـتح تجـربة ماهي الـضمانات  قادت نـضا+ت الجـماهير ،  حـركة تـحرر 
اخرى �حزاب العالم الثالث ، قادت حركات التحرر ثم اصبحت حزبا حاكما ومهيمنا واحيانا حزبا قمعيا

 . للجماهير

 : ا8خ ابو نزار

   هو حقيقة تعبير الحزب الحاكم + ينطبق على فتح لسبب بسيط جدا، اذا اردنا من الناحية ا+يدولوجية
مات كل ا�حزاب والتنظـي في  وجود  قه ـم الذي تعتـن كر  تح الـف كر ، فـحركة ـف حزب ومـعنى الـف تـفسير مـعنى اـل
الفلسطينية وهو يتعلق بالوطنية الثورية وهو الحد ا+دنى ل�يدولوجية التي تربط الناس مع بعضهم البعض
فانه + يمـكن ان يـكون كان دينـيا او ماركـسيا او قومـيا  سواء  في اي تنظـيم  اي انتـماء �ي فلـسطيني 
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ورية اي انه ينـتمي الى هذا الوطني ويـعمل ية ـث صحيحا ا+ اذا كان هذا اLـناضل ـموجود في داـخله وطـن
على تحرير هذا الوطن هذه هي قمة ا+نتماء ا+يديولوجي الفتحوي ، الفكر ولذلك نجد ان فكر فتح هو فكر
الناس فكر الجماهير ، الفكر الوطني الذي يريد ان يحرر وطنه ولذلك + يمكن طغيان هذا الفكر نحن ليس
كل جامع ا+كبر اLـشترك ـل وهو اـل لدى ا+خـرين  ما فكـرنا مـوجود  ريد ان نرفـضه عـلى ا+خـرين واـن فـكر ـن
ا+خرين ومن هنا حققت فتح ا+رضية التي تجعل الناس الذين + ينتمون الى اي حزب يعتبرون انفسهم
هذه قرر ـمستقب7 عن من سيهيمن ، من سـيسيطر، من هو ؟ ان  اما من الذي ـي تح   .اـعضاء في ـحركة ـف
الجماهير امامها سيكون معروض انتخابات حرة لكي تختار الذي يصلح لتمثيلها ويصلح لتحمل اLسؤولة
سواء كان هذا ا+نسان ينتمي الى فتح او + ينتمي الى فتح عليك اختياره، هذا ا+ختيار هو الذي سيضع
فتح في مكانها الحقيقي ودورها الطبيعي و+ يمكن ان يقبل شعبنا الفلسطيني �ي تنظيم واحد ان يهيمن
قدم وفي ـت ية  دالة اجتماـع في ـع ستق7  حرا ـم ني وطـنا  ستطيع ان نـب ية + ـن وحدة الوطـن بدون اـل حن  يه وـن عـل

 . واستمرار للدور التأريخي اتجاه امتنا العربية ، اتجاه الوحدة العربية اتجاه مستقبل العالم

 : ا8خ محمد

   نعم ولكن م7مح الكيان الفلسطيني القادم وصو+ الى الدولة الفلسطينية اLستقلة ، هناك وعود على كل
هي ا+ن تظل وعود مع اقامة مجتمع ديمقراطي تعددي يوجد فيه حرية التعبير عن الرأي وضمان حقوق

 . ا+نسان وضمان اLساواة ما ب| اLرأة والرجل

ظل في  هذه  ودها  في بوـع مدى يـمكن ان ـت الى اي  سائل ان ـيسأل  لة ، لـل سانية النبـي يم ا+ـن هذه الـق كل     
 .منطق السلطة عندما تصبح في السلطة وعلى ا+رض

 :ا8خ ابو نزار

   هي + تستطيع ان تكون في السلطة وعلى ا+رض وحدها بدون مشاركة كل طاقات شعبنا الفلسطيني
هي + ـتستطيع ان ية  هذا من ـجهة من ـجهة ثاـن هذه اـلسلطة  يق  غالبيته + ـتستطيع ان ـتصل الى تحـق او 
دولة في اـل مل  اخر الـع شيء  دولة  شيء ومرحـلة اـل ثــورة  دولة فمرحـلة اـل مل جـديد لـل امج ـع بدون برـن ستمر  ـت
وادرها تح ان تـعمل ـعلى اعادة ترـتيب واعداد ـك فاءات تخـتلف اخت7ف كبير ـعلى ـف  .يـحتاج الى ـطاقات وـك
ا+ساسية اي يقوموا بالدور البناء من خ7ل بناء الدولة اLستقبلية او الدولة القادمة وهذا يحتاج الى طاقات
كثيرة موجودة اص7 في ا+رض اLحتلة و+ تنتمي الى فتح ولكنها تنتمي الى الوطنية الثورية الفلسطينية
وليسوا اعضاء في حركة فتح بعضهم قد يكون اعضاء بتنظيمات اخرى فيجب ان يأخذوا مواقعهم وعندما
يتم اجراء ا+نتخابات على ا+رض ويتم عبر ذلك اختيار اLمثل| للشعب الفلسطيني فأن حركة فتح ستأخذ
حجمها الطبيعي اذا اختار الشعب فتح ستكون ممارستها لهذه السلطة هو ناتج عن رضاء الشعب عنها،
استطاع ان ينـاضل ويـقدم حر منـاضل  شعب  سلطة وهيمـنة عـلى  هي + تـستطيع ان تـقوم بـفرض  اما 
عشرات ومئات ا�ف من الشهداء من اجل حريته ، من اجل استق7له وهو يريد ان يبني وطنا ديمقراطيا

 .وليس وطنا يقمع فيه
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 : ا8خ محمد

ية اـلوضع مخـتلف ، اعرف انا ـبسوء ـن ية واحـي انا بـحسن ـن    اخ أبو نزار الـبعض اعرب عن ـمخاوف ، احـي
 _ .اتجاه امكانية اقتتال فلسطيني فلسطيني في اLرحلة ا�ولى من قيام اLرحلة ا+نتقالية انتم في حركة
هو كـيف يمـكن ان سؤالي  هذا الـتوجه  الى خـطــورة مـثل  خرى بالحقيـقة نبـهت  وكل الفـصائل ا+  .فـتح 
تتعايشوا مع بقية الحركات ا+خرى كحركة حماس او الشعبية او الديمقراطية في اLرحلة ا+نتقالية كيف

 يمكن ان نضمن تعايشا ديمقراطيا سلميا ونحيد وتهميش اي توجه نحو استعمال الس7ح ؟

 :ا8خ ابو نزار

   ـتقديري اصبح هذا هاجس ـتلك الـحركات التي ـتعارض ا+ـتفاق بـنفس اـلدرجة الذي هو هاجس ـحركة
من ذلك واكثر  بل  عدو اـلصهيوني  هو اـل تال فـلسطيني  من اي اقـت تدرك اـLستفيد ا+ول وا+ـخير  ها  تح +ـن ـف
تال هذا ا+قـت اجل تحقـيق  من  وضعه  تم  قد  صهيونية مفـهوم ان  جذور قـراءته اـل في  فاق  هذا ا+ـت يحـمل 
مارس ية او ان ـي كون له سلطة وطـن كون له دولة وان ـي ير ـمؤهل ان ـي بات ان هذا اـلشعب الفـلسطيني ـغ و�ـث
 .الديمقراطية هذا موجود ان الفهم الحقيقي لهذا الواقع الجديد والذي بدأت م7محه السيئة تظهر عندما
تم اغتيال عدد من اLناضل| في حركة فتح الذين يؤيدون عملية الس7م والذين انا شخصيا اتهم مباشرة
سواء حـماس او سطينية  مات الفـل من التنظـي ايا  بأن  كر  يالهم و+ اـف هو وراء اغـت بأته  صهيوني  وساد اـل Lاـ
يدا ان ندرك ـج نا ان  لذلك علـي تح ،  في ـحركة ـف اضل|  هؤ+ء ا+خوة اLـن قد ـمست  ية  اـلشعبية او الديمقراـط
صهيونية واذا سيكون دوافـعه لعـبة  بذور او امكانـية ان يحـصل اقتـتال فلـسطيني فلـسطيني   _جذور او 
عدو هو اـل ذلك  الى خـلق  سعى  الذي سـي في اLنظـمات ا+خرى ان  تح او  في ـف كان  سواء  عا  نا جمـي ادرـك
الصهيوني والذي سيشعل نار الفتنة هو العدو الصهيوني واتفقنا على الحد الذي عندما وصل هذا ا+تفاق
صباحا لون  هم يحتـف تح وحـماس اـن فق ـف بأن اـت واشنطن  عد  فاق ـب جاه ا+ـت عبير الجـماهيري اـت ناء الـت في اـث
اشتباك عـلى ولم يحـصل اي  اسم حـماس  استيائهم ـب عبير عـلى  من قـبل فـتح ومـساءً ـت فاق  ابتهـاجا با+ـت
ـاية ـسطينية ، حـم ـاية الجــماهير الفـل ـسطينية حـم ـشرطة الفـل ـية دور اـل ـسلطة الوطـن ـكون دور اـل ا+رض ، ـي
في اخوانهم  لة  عة ومقاـت يس Lتاـب هذه ا+يام ـل راها  التي ـن صهاينة  من اعـتداءات اـل سطينية  كات الفـل اLمتـل

 .التنظيمات ا+خرى +نهم سيكونوا جنبا الى جنب با+تجاه الديمقراطي الحر اLستقل

 :ا8خ محمد

   سؤالنا ا+خير في هذا الحديث اLمتع كانت دائما توصف فتح والى ا+ن ان فتح هي ديمومة الثــورة لو
نطلب منكم ان تختاروا جملة أو جملت| لتحديد م7مح اLرحلة القادمة بخصوص فتح فماذا تقولون ؟

 :ا8خ ابو نزار

ية الى ثــورة الثقاـف ية الى اـل ثــورة ا+جتماـع قا+ من اـل عالم انـت أخذ طابع في اـل ثــورة ـت ثــورة ـمستمرة واـل    اـل
 .الثــورة الوطنية عندما يتحرر الوطن فنحن بحاجة الى ثــورة علمية نستطيع عبرها ان نكرس اخر اLفاهيم
طراز ـجديد ، ـنستطيع ان رها ان نـبني دولة فـلسطينية ـعلى  التي ـنستطيع عـب ية  فاهيم التكنولوـج وارقى ـم
حو ية ـن بور ا+مه العرـب كون جـسر ـع يـاً وان ـي كون خ7قـاً وط7ئـع لى ان ـي سطيني ـع سان الفـل قدرة ا+ـن ؤكد  ـن
كا ـعلى اLنـطقة عبر نة امرـي وحدتها وأن يـمنع في كل اـلحا+ت ان ـتكون ـمعبر اـلسيطرة اـلصهيونية او هيـم
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زحف اـلصهيوني وقف اـل الذي ـي ناء اـلسد  في ـب بدأ  ية الفـلسطينية. ـيجب ان ـن في التكنولوـج قدرة  اقة واـل الـط
على اLنطقة العربية ثم نحول ذلك الى جسر العبور الى الوطن العربي الكبير في وحدته اLشرقة والقادمة

 . بأذنه تعالى

 :ا8خ محمد

عن التـكوين نزار عـضو اللجـنة اLركـزية لحـركة فـتح واLـسؤول اLبـاشر  ابو  صخر  جزي7ً ل�خ  شكراً     
 . السياسي للمناضل| داخل هذه الحركة والى لقاء قريب بأذن ا,
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