
                                              

جلسة حركية
صخر حبش في لقاء مع كوادر العراق

بمناسبة افتتاح مكتب حركة فتح في بغداد
14_12_1992 

   اHخ عزام اHحمد نقول انه ابتداء من اليوم في مكتب حركة فتح كان على عجل ، وكنا حريص& ان يتم:
نا واصلت تح، رغم ان حركـت تاح اQـكتب بـحضور اHخ صخر ابو نزار ، ـعضو اللـجنة اQرـكزية لـحركة ـف افـت
ية ـب& اوساط شعبنا الفـلسطيني ولم تنـقطع لـحظة واحدة ها التنظـيمي والـنضالي في اـلساحة العراـق عمـل
عن نضالها وعملها التنظيمي ، اH انه جاءت فترة اغdق اQكتب في الفترة التي تعرفونها كلكم، ماب& عام

وفي اـلساحات75 هذه اـلساحة  في  نا  كون ـل تدنا ان ـي ما اـع ناك مـكتب ـك كن ـه لم ـي عام،  هذا اـل داية  حتى ـب  
 اHخرى. اH ان عملنا التنظيمي والنضالي مثلما قلت قد تواصل.

ها ـمنذ عراق ثم عادت اHمور الى مجارـي نا وـب& اHخوة في اـل عد فترة اHنـقطاع التي ـحصلت بيـن    اذاً ـب
 ، هناك رغبة بأن يقتصر التمثيل الفلسطيني في العراق على مكتب Qنظمة التحرير الفلسطينية.1978 عام

اعادة افـتـتاح ـمـكاتب الـفـصائل ابو ـعـمار ـعـلى  رغم اـلـحاح اHخ  في اـلـعراق وـجـهة ـنـظر  خوة  Hلدى ا
الفلسطينية التي اغلقت مكاتبها هنا، اH ان فكرة اHخ ابو عمار لم تdقي في ذلك الوقت القبول من اHخوة
نا التنظـيمي رغم عدم وجود مـكتب، وهذا ما كان معظمكم او جميـعكم قد شهد ـهنا مع تأـكيد شرعية عمـل
مختلف اQراحل التي مر بها عمل حركتنا في العراق ، ولكن في السنوات اHخيرة بعد ان بدأت فصائل
نا لـيكون ـمقر لنشاطنا اQقاومة في اعادة مكاتب ـلها في اـلعراق، كان Hبد من اعادة افـتتاح مـكتب لحركـت

 اQتواصل.

من خdل تـواجدنا لدى قيادتـنا Qمـارسة النـشاط  في الـسنوات اHخـيرة  رغم التوجـهات     حقيـقة يعـني 
وسيطرتنا او قيادتنا Qنظمة التحرير الفلسطينية، اH انه كان Hبد امام وجود عدة فصائل في ساحة واحدة
قا ـفاصd ـب& ـعمل مـكتب منـظمة التـحرير الفـلسطينية واـلسفارة الفـلسطينية وـب& ان ـيكون ـهناك ـخطا دقـي
هي بـيت لـكل الفلـسطيني& حتى نـحافظ عـلى ان منظـمة التحـرير والـسفارة الفلـسطينية  نـشاط حركتـنا 
وليست مقتصرة على تنظيم حركتنا التي تقود النضال الفلسطيني، الى جانب الرغبة الذاتية لدى معظمنا

 بأن وجود مكتب لحركتنا يعطي حيوية اكثر للنشاط التنظيمي والجماهيري.

كان ما  لة ورـب فترة طوـي نذ  تب ـم تاح اQـك اعادة افـت لى  قة ـع اخذ مواـف وتم  سببان  تان او اـل عت الرغـب    اجتـم
شها التي تعـي اسة التـقشف  تأخير سـي اسباب اـل كانت  قة،  لى اQواـف شهور حـصلنا ـع نذ ـعشرة  تأخير ، ـم اـل

 .حركتنا وثــورتنا

تاح اQـكتب وهو الذي عاش فترة مـهمة في قة كان اHخ صخر ابو نزار من اQتحـمس& Hعادة افـت    وحقـي
وعاش فترة  لك اـل في ـت استمرار  يتردد ـب وكان  سبعينات ،  داية اـل ستينات وـب اية اـل في نـه يم  هذا اHقـل حـياة 
تجربة اقليم حركة فتح في العراق، وعندما كان حماسه هذا، بتقديري انه يعيد في ذاكرته تلك اHيام التي
ساعد شكل سـي وجود باـل اعادة اـل ما ان  ساحة.. حـت هذه اـل في  نا  واسع لحركـت ها اQد الجـماهيري اـل كان فـي
نزار ابو  صخر  وجود اHخ  هذا اQـكتب ـب تح  تم ـف نا حرـيص& ان ـي نا وـنشاطنا ، ـك في عمـل نا  عة ـل باـعطاء دـف
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سواء ـعلى اـQستوى التنظـيمي او عا  نا جمـي ما يهـم الى  نه  قائه واHستماع ـم نا الـفرصة اوH لـل تاح ـل حتى ـت
هذا اعادة  في  سعادة  ما نـقول اـل وكذلك ليـشاركنا ايـضا ، H نـقول الفـرحة واـن عـلى اQـستوى السيـاسي 
سرقها والتي  عراق  ساحة اـل في  شاط  هذا الـن شرعية ـل اعادة اـل شعر ان  نا ـن من جـديد، Hنه يجعـل اQكـتب 
عا لـخلق فترة واـيضا كانت داـف لك اـل لة ـت ها لم ـتغب طـي فترات وحاولوا طـمسها، ولكـن الـبعض في فترة من اـل
ها واـQشاكل التي واجهـت عن اـلصعاب  ها الفـتحاوي ـبصdبة ـبغض الـنظر  كوادر مـجربة ـتحافظ ـعلى انتماـئ
هذه سيجعلنا ان نـكون اهd لتحـمل  شعــورنا الـيوم باكتـمال الـشكل بالتأكـيد  التي تعـرضت لـها، يعـني 
اQسؤولية في عملنا وحتى نعطي لحركتنا تواجدا اكبر وفعالية اكثر وليس مجرد بناية موجودة مثلنا مثل
وقائده لنـضاله قائدة لـهذا الـشعب  التي جعلتـها  هي  اHخريـ& ونـحن حـركة حيـوية وحيويتـها النـضالية 
الوطني، لذلك هي مسؤولية علينا جميعا، علينا ان نفكر قليd كل في موقعه، حتى يشعر ان هناك مسؤولية
يه في ـمضاعفة الـجهد والـنشاط سواء ـعلى اـلصعيد التنظـيمي او ـعلى اـلصعيد الـجماهيري الذي ـياخذ عـل
فترة اـلسابقة، اHخ ابو نزار ـموجود ـهنا ـكما تعـلمون ـمنذ اكثر من تاح هذا اQـكتب اكثر شرعية من اـل بافـت
قاء هذا الـل ستغل  كن ـن اسية وـل طــورات السـي من الـت كثير  عن اـل نه  وسمع ـم به  قى  ما بـعضكم الـت اسبوع، رـب
نا ونحن اتعبناه في زيارته وارى ان يكون ذات طابع تنظيمي بداية، وان كان بشكل موجز ، ثم يلقي علـي

هذه من كثرة اQحاضرات ومن كثرة الندوات التي اقامها سواء في بغداد وفي البصرة.
   نستغل هذا اللقاء.. ربما بعضكم لم تتح له الفرصة اQشاركة في اللقاءات التي حصلت، لكي يقي لنا
ضوءاً على اهم التطــورات التي تهمنا وتهم مسيرتنا النضالية ومن ثم نفتح الحوار في اي موضوع سواء

طرح او لم يطرح ومهما كان ونحن نشعر اننا في لقاء تنظيمي وليس في ندوة جماهيرية..
   طبعا واHخ ابو نزار كما قلت لكم في بداية عمل هذا اHقليم واكبه منذ البداية وشارك في عملية بنائه
في البدايات وايضا لطبيعة الساحة وحيويتها وكذلك طبيعة التحديات التي واجهت العراق والتي تواجهنا
نا اكثر من اي اخ من اHخوة وهي ـنفس الـتحديات جـعلت اHخ ابو نزار ، يـعني يـعيش مـع بـنفس اللـحظة 
اعضاء اللجنة اQركزية اHخري& وان كنا نطمع بان نرى الجميع وعليه مسؤولية اكبر كونه يتولى مسؤولية

مكتب التعبئة الفكرية في حركتنا.

اIخ صخر ابو نزار:
 بسم ا� الرحمن الرحيم

   بداية، وباعتبار ان هذا اHجتماع هو اجتماع حركي نقول باسم ا�، باسم فتح، باسم فلسط&، نفتتح:
هذه الجلسة الحركية اQوسعة وندعوكم للوقوف دقيقة صمت اجHd واكبارا لشهداء وقراءة الفاتحة.. Hشك
التي يـستطيع ان ومن خdل الـظروف الـصعبة  من خdل ممـارساته  شرعيته  ان التنظـيم الـثوري يـفرض 
كادر اسهل فd ـيكون ذلك ناء اـل ما اصبح ـب ما اصبحت ظروف الـعمل التنظـيمي سهلة كـل ها، وكـل ـيستمر فـي
في يم  هذا اHقـل في  ناءه  تم ـب الذي  كادر  قول ان اـل ستطيع ان ـن صdبة واHكثر مواجـهة، وـن كادر اHكثر  اـل
قول ان ماهو اHن ـموجود في اـلظروف اـلصعبة هو الـحصيلة اHـساسية او صخرة صلبة التي يـمكن ان ـن
هذا اHقليم قد بني عليها ولذلك انها صلبة ، ونحن اذ نفتتح في هذا اليوم او نعيد افتتاح في هذا اليوم
ثــورة الحـجارة ، ثــورتكم اQقـدسة ،  تاح  مع افـت يا  تواكب زمـن سطيني ـي الوطني الفـل مكـتب حـركة التحـرير 
في الذي  زخم  هذا اـل عالم اـجمع، ـب قول لـل قة لـت قوة متدـف سادس ـبصdبة وـب ها اـل تدخل عاـم شعبكم  اضة  انتـف
نا وشعبنا في الخارج نستطيع ان نجترح اQعجزات وان الداخل وهذا التواصل والترابط والتdحم مع اهـل
شائر الى ـب اخرى ـتضاف  صر  شارة ـن ها تـعطي ـب اهدافنا ، اـن الى  وصول  اجل اـل من  صعاب  كل اـل نذلل 
ما تابع  الذي ـي هذه اHيام، ـخاصة  في  ها  ها اHن ـتصل ذروـت قول اـن التي ـنستطيع ان ـن هة  اـلصمود واQجاـب
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ودرجة يان الجـماهيري  درجة الغـل من  زيد  التي ـت هذه اQـصادمة  طل،  صامد الـب غزة اـل في قـطاع  جري  ـي
في وهو  يدخل  هذا الـيوم الـثالث  في اHرض اQحتـلة اHن ،  شعبنا  اQواجـهة ، ونـقول وتعـرفون جـيدا ان 

حصار شبه مكتمل نتيجة تصعيد العمليات اQسلحة داخل اHرض اQحتلة.
   هنا نسأل بعد مرور عام ويزيد على مدريد، الذين ارادوا منه ان يكون مقبرة للثــورة الفلسطينية ، مقبرة
رغم من كل اـلظروف قبرة لـحركة التـحرير الوطني الفـلسطيني، انه ـعلى اـل Qنـظمة التـحرير الفـلسطينية ، ـم
الصعبة التي احاطت باQنظمة وبالثــورة كل الظروف واQؤامرات اQحكمة التي حاولت ان تفصل ب& اهلنا
الوطن هذه اQنظـمة،  صفية  حاولوا ـت سطينية بحـيث ـي لة وـب& منظـمة التحـرير الفـل في اHرض اQحـت وشعبنا 
الفلسطيني اQعنوي ، كل هذا قد فشل ونرى ان هذا الترابط يزداد ويتوثق رغم كل ما حاولوا ان يضعوه
وافق، Hـنهم هم H ـيعترفوا باQنـظمة وـلكن يه اQنـطقة Hن ـت من شروط مجـحفة وـنفق مـظلم ادـخلت واقـحمت ـف
من قرار  يأتي اـل سط& دون ان  قة بفـل dله ع ية  ساحة الدوـل شيء عـلى اـل جري  بانه H يمـكن ان ـي عترفوا  ـي

،الذي يلعب وH يراه احد ، واختباؤا وH تظهروا)e inviseble player!اQنظمة. وكانوا يسمونها الdعب الخفي(
والى اخره، الى ان بدأت اللحظة اHخيرة التي عشتموها ايضا، عندما كان هنالك اQؤتمر في اتاوا Qتعدد
والذي كان فيه رئيس الوفد الفلسطيني هو عضو في اQجلس الوطني الفلسطيني، وكان هذا احد الشروط
كانت والتي  ركزي ،  Qجـلس اـQالوطني وا قرار اQجـلس  سطينية حـسب  رضها منظـمة التحـرير الفـل التي تـف
اسرائيل ترفض دخول اي مكان فيه عضو مجلس وطني فلسطيني، وقاطعوا معظم لجان اQتعدد Hن فيها

 اعضاء مجلس وطني فلسطيني.

   نحن غيرنا عضو اQجلس الوطني الذي كان يتابع وهو ايلي سامبر، وارسلنا عضو مجلس وطني اخر
له رئـيس الـوفد اHمريـكي ، قال  حاول ان يحـتج رئـيس الـوفد الـصهيوني  اسمه محـمد الحdج ، وعـندما 

ستطيعوا ان)Inviseble player((  كنتم زمان قد تعودتم على الـ( كم، اHن ـت تم مفتـح& اعيـن تروه واـن  H الذي  
، فكان مطلوب منهم ان يغمضوا اعينهم ، وهذا نوع من التطور والتحوير وفرض)) Hتروه وتغمضوا اعينكم 

الشروط ولكن بالنضال ، وكان معروف جدا ونحن ندرك انه بداخل حركتنا كحركة فتح ونحن H نتكلم في
ؤيد داخل الحـركة ـت الك مـواقف  نا هـن داخل حركـت في  انه  اقول  رية ،  ندوة جماهـي في   Hرجان وطـني و مـه
اخذ الـقرار بـالذهاب ، الى مـدريد ، ولـكن عـندما  الذهاب  الى مـدريد، وهنـالك مـواقف تـعارض  الذهاب 
انه كان الـشعار،  من مـوقع الـحرص عـلى الـوحدة، وبالـتالي  التي تـعارض تـعارض  فـاصبحت اQـواقف 

( عدو يـنسحب من( قه، ـكيف يـمكن ان نـجعل اـل الذي نحـق هدف  دريد H يـمكن ان يـعطي اـل كان ـم ، اذا  ـطيب
 مدريد.

   كان امامنا واحدة من اثنتان، اما ان نخلق شرخ داخلي، وهو ما كان يطمحوا له على مستوى الساحة
واما ان يـقول الجمـيع نـحن موافـقون، ان نـقول نـحن الفلـسطينية ، عـلى مـستوى اQنظـمات الفلـسطينية، 
موافقون ونحن نعلن كل يوم ان الشروط التي ذهبنا اليها الى مدريد، وهي شروط صاغها شامير وباركها
ها، ، وهذا Hـيجوز ، بـيكر، شروط تـلغي م.ت.ف. اذا م.ت.ف. ـتوافق ـعلى اـQشاركة في مؤامرة ـتصفية ذاـت
ولكن كنا ندرك ايضا ان اQؤامرة اHخرى لحالة الربط ايضا موجودة من حيث عملية التصفية حتى تكون
ضمير ، Hن الـحـسابات من  واعز  الذين اـنـساقوا وراء اـلـسيد اHمرـيـكي دون  ايدي ـبـعض اـلـعرب  ـعـلى 
هذا في حـفر الـباطن H نـستطيع ان تـقول ان  جرى  لدى الحـكام بـعدما  الـضميرية والحـسابات العربـية 
النظام الذي اخذ جيوشه الى حفر الباطن ليقاتل اهلنا وشعبنا في العراق يمكن ان يخجل وH يذهب الى
مدريد Hن منظمة التحرير لم تذهب ، النظام السوري لن يفعل ذلك ، وH نقول ان الضغوط التي وضع فيها
اHردن واـQلك ـحس& بالتـحديد ، انه Hيـمكن ان ـيقول، وا� انا H عdقة لي، اH ـعندما ـتوافق م.ت.ف. وهم
كانوا بحاجة للمنظمة، ولكن ايضا كان ممكن ان يلعبوا اي دور بدائل، ولذلك حتى تونس التي نقيم فيها
كم تـخرجوا ـخارجا، واما ان ية اـن ارسة العمـل بديل في صياغة صفة من خdل اQـم ية، ان اـل ـنحن بدأت عمـل

((  . تكون مهمة العرب مثلما صفوكم سابقا ان يصفوكم مرة اخرى((
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اسية وانت ـتعرف كل انواع اـلسكاك& ركة السـي هذه اQـع كانت الـقصة اHـساسية انه ـكيف تدخل الى     ـف
والسيوف اQشرعة لضربك، كيف انت تدخل في عملية تدرك جيدا انك لن تحقق فيها اHنجاز الذي تريد،
لن تحقق فيها الهوية الوطنية ، ولكن تستطيع ان تحقق فيها اQواجهة لتقليل الخسائر والذي يتابع واعتقد
انه من اHقاليم القليلة التي لم ينقطع وصول نشرة فتح اليها هذا اHقليم، بحكم اHتصال الدائم، قد تأتي
نى هو رأي الـحركة بمـع به الـنشرة  ما تكـت هو رأي الـحركة ،  الذي  عام  الرأي اـل وهذا  وجودة  كن  تأخرة وـل ـم
اننا نحن قلنا انه هناك احد موافق على مدريد، ولكي ينجح مدريد ويدعنا نأخذ كل اهدافنا التي نريدها،

 دعونا نصعد الكفاح اQسلح.

انه دريد  في ـم والذي Hيرى  جوم.  هدف للـه وحدة اـل لدفاع  وحدة اـلصف ـل هي اHساس ،  وحدة   ..   اذا، اـل
عدو ضد جـيش اـل صعد اQواجـهة  يه ان ـي سلح ، عـل Qفاح اـ صعد الـك يه ان ـي شيء، عـل الى  وصل  يمـكن ان ـي
الصهيوني وضد جيش اQستوطن& حتى يضعف اQفاوض اHسرائيلي ، وبذلك H تتحقق اهداف اسرائيل.
ند كثير من اHخوان كون ـع هذا ـي نا ـعلى اسـاسه، يـمكن  نا وهذا ما دخـل هذا واضح بالـنسبة ـل    كان كل 
يم، وـلكن في ـمكان اخر، كانت واضحة اـلصــورة وكانت الذي قابلتهم انا في شهر آب ـهنا في هذا اHقـل

 هنالك اسئلة كثيرة حول ماذا يمكن ان نحققه منها ؟.

ما كثيرة، ان  صريحات  له ـت مار  ابو ـع كن اHخ  طة، يـم الى نـق صل  لة ـن سنة كاـم عد  هذا ـب كل  عد     اHن ـب
دريد، كان الـبعض بوا الى ـم قة ـعلى ـمستوى الذي، اول ما ذـه صفر وهو حقـي كون  يه يـمكن ان ـي وصلنا اـل
الواهم يعتقد انهم سيحضروا معهم دولة فلسطينية. اذا، كان مغشوش، والبعض الواهم اHخر كان يعتقد
انهم سيسلموا ويمضوا على م.ت.ف. وايضا كان تقييمه غير سليم ، الذي حصل خdل العام اQاضي اننا
عرب ، ايدي اـل صفية كامـلة عـلى  سطينية ـت ثــورة الفـل صفية اـل التي اخطـرها ـت لل الخـسائر  استطعنا ان نـق
بانعزالها وعزلها، وقلنا ان اQؤامرة كانت تقوم على اربع ركائز التي حاولنا اكثر من مرة نحن لعزل الكيان

عام في  قرار  ـقول ان الـحـركة1975 اـلـصهيوني ، انتزـعـنا  ـية ـي ـية العموـم من الجمـع مم اQـتـحدة،  Hمن ا  
الصهيونية حركة عنصرية او صنو العنصرية، وهذا القرار ظل عبارة عبارة عن سيف مشرع امام الحركة
اـلصهيونية، ـعندما كان بـيكر يـقنع الـكيان اـلصهيوني بأنه ـليس من ـمصلحة امرـيكا وH الـتحالف الثdثـيني
لوا ، وهم اـكيد ان ابل كل شيء ، ـفقط تحـم ان ـتشارك اسرائيل في الـقتال ، لذلك ـنحن سوف نعطـيكم مـق
هذا تم تخـربوا  تم اذا دخـل كن اـن ية وـل عرف حـجم العمـل حن ـن حالف وـن هذا الـت كل  صر عـلى  لن ينـت عراق  اـل
غاء نا ـمشاكل كبرى، ـفقط اصبروا. ـفكان احد شروط اHسرائيلي& ، اـل قوا ـل تم تخـل تم اذا دخـل الـتحالف واـن

ضمانات)) أخذوا في قرارات  ها بدأوا ـي صنو العـنصرية احد اـلشروط اHـساسية ومـن قرار اـلصهيونية   ((اـل
باتريوت ، مجـموعة شروط وضعوها حتى ـيستطيعوا ان ـيسكتوا ، ـلكن اهم قرار ها قرارات اـل اـلقروض ومـن
كانوا يريدونه هو الغاء قرار الصهيونية وتذكروا من اول لقاء لبيكر الى الجمعية اHممية ، ذهب ليعلن انه
Hزم وانه قضية غير اخdقية ان توصف هذه الحركة بانها حركة عنصرية وكان يقول ان الحركة الصهيونية

 هي حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي وبدأ يجمع اHصوات من اجل ان يعطيها شرعية النضال.

 اين خطورة هذا اMوضوع ؟

   خطــورته انه عندما يعترف العالم والجمعية العمومية واHمم اQتحدة بقراراتها ان الصهيونية هي حركة
التحرر الوطني للشعب اليهودي ، هذا يعني ان كل حركة تتصدى لقتالها هي حركة ارهابية ، من الحركة
التي تتصدى Qواجهة هذه الحركة الصهيونية عمليـاً ، هي حركة التحرر القومي العربي بشكل عام، لكن

هذه ـحركات)) خاص، اذا  مة التـحرير الفـلسطينية ـبشكل  تح ومنـظ الوطني الفـلسطيني ـف  ((ـحركة التـحرير 
 .ارهابية. اذا، منظمة التحرير يجب ان تطرد من اHمم اQتحدة

   Hحظوا هذين الهدف& اHساسي& ، ركيزت&، تكريس الصهيونية وضرب م.ت.ف. لكي تأتي اQفاوضات
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بعدها. الثنائية يكون فيها وفد من الداخل ، وH يوجد منظمة، وبالتالي يقرروا عdقات ثنائية ب& كل اقليم
لى حـساب اHمن حدة ـع لى  طر ـع كل ـق مي ـل صهيوني فيتحـقق اHمن اHقلـي يان اـل مع الـك حدة  لى  ربي ـع ـع
قات dتـعدد يحقـقوا عملـية التـطبيع بحـيث تـصبح العQوفي ا وهذا انـجاز عظـيم بالنـسبة لـهم ،  الـقومي ، 
يج يج الى اQـحيط وجود شرعي وـمشروع وـمبارك لدى ـحكام الخـل واـلوجود الـكيان اـلصهيوني في من الخـل
نة اـلصهيونية نة اـلصهيونية ـعلى هذه اQنـطقة او فرض الهيـم داية اـلسيطرة والهيـم تالي ـتكون النتـيجة ـب وباـل
اQطلقة على هذه اQنطقة، لكن بتقديرنا بغض النظر عن الرأي الشخصي لكل انسان ، Hنه طبيعة ظروف
اQعادلة اHخرى لم تجرب بعد، لكن ما خضناه ، استطعنا ان نقول اننا قللنا الخسائر ، ويمكن اHرباح او
اQكاسب التي يمكن الواحد كان يفكر انه يطمح فيها Hخواننا الذين كانوا يعتقدوا انه كان ممكن ان يكون
سdم ها والحـمد � ـب نا خرجـنا مـن مة واـن كانت محـك ؤامرة  Qنى ان ا انه بمـع ولوا  جاءوا ليـق وضع احـسن،  اـل

 ولكنها H تزال مستمرة.

بة وضع خـطوط اللـع الذي  حاز،  وسيط اQـن وسيط ، اـل به اـل الذي لـع ضليل  هو الـت ؤامرة  Qفي ا ما     واخـطر 
بحيث فعd يدمر العdقة، يدمر اQنظمة ويحاول ان يفرز قيادات من الداخل التي تلعب دور للموافقة على
الحكم اHداري الذاتي ، باعـتبار انه الذي يده في النار ليس مثل الذي يده في اQاء. واHهل في اHرض
ناس هؤHء اـل صهاينة ان  كان واـل وجد اHمرـي كن  ونوا، وـل تدفعهم Hن يـك كن ان  صعبة مـم هم اـل لة وظروـف اQحـت
الذين تكلفوا بمسؤولية ان يكونوا فدائي& على اQستوى السياسي يخرجوا عزل من السdح ، لكي يواجهوا
العدو الصهيوني سجانهم وجها لوجه ويتحدثوا معه بنفس الدرجة من الحدية التي تجابه بها خصمك وانت
لة سواء في غزة او في ـقطاع غزة .كان كبيرة في اHرض اQحـت زانة اـل عد ذلك إنك عائد الى الزـن ـتعرف ـب
هذا وجودا يدل على كم كان هؤHء الناس مخلص& وكم كانوا شجعان في اQواجهة وانا من الناس الذين
يواكبون العملية ويطلعوا على طريقة الحوار، ولكن كانت الظروف مثلما قلنا بالنسبة الى معادلة او توازن

 القوى ليس صالحهم بل كان مجرد تقليل الخسائر هو انجاز الى ان كانت الجولة اHخيرة.

من خdل عرف  رسمية لـتجس الـنبض لـت ير اـل قاءات ـغ سمى بالـل ما ـي عبر  ها  تم فـي التي  سابعة     الجـولة اـل
الحديث غير اQسؤول حول الى اي مدى يمكن ان يتنازل العدو الصهيوني ، الى اين واصل& ؟ فاكتشفوا
ما يلي ، طبعا انا كنت ضد هذه اللقاءات غير الرسمية لسبب بسيط جدا، Hنني بحكم طبيعتي البحثوية
 ..واطلع على كل ما يكتبون اHمريكان. وقد اصدروا اربعة كتب تحت اسم السdم البناء من اجل السdم ،
دـليل اـلسdم ، صنع اـلسdم واخر واحد اصدروه مؤخرا وهو ما يزال ـجديد ، وقد عـملوه ـعلى اساس انه

( Building for peace (اذا نجح بوش مرة ثانية او اذا نجح كلينتون يكون دليل العمل واسمه متابعة السdم.
(Guide to peace )(Making peace among Arab and I sraelies Pursing peaceخ عزام عندماHاربع كتب عند ا ( 

 يصــورهم تتطلعوا عليهم ، ونحن نرسلهم ملخص& ومن الحجم الصغير حتى يطلعوا عليهم اHخوان.

ير اوضات الـغ هذه اQـف اوضهم  وبدون ان تـف يـاً  قول، مـعروف عمـل التي ـت دراسات  من اـل يدل وغـيره  هذا     
اQباشرة ، ماذا يريدون ، وQاذا ؟ Hنهم يضعون تقارير سرية وفي هذه اHيام Hيوجد شيء سري ، وفي بلد
ناء اHنتـخابات اضطر الجـمهوري& ان ـيسربوا ـبعض اـلسيناريوهات ها حزـب& ، اضطروا اـث كا فـي ـمثل امرـي
عالم من اجل الـنظام اـلعاQي الـجديد ـلبوش ، ويـمكن في اـلدراسة التي التي كانت ـمعدة لـلسيطرة ـعلى اـل
عاQي الجـديد ظام اـل حول الـن ولة  دراسة مـط وهي  ادسية ،  ريدة الـق في ـج انا وـنشرت  ها  وقد كتبـت انـتشرت 
والتحديات وكانت موضوع الندوة التي شاركت فيها انا ، حقيقة فيها تفاصيل ومفيد انه ابن التنظيم يطلع
H ءHصل هؤHخوان انه من اdن يريد ان يتابع فقلنا لQ علومات موجودةQعليها ، وفيها تفاصيل كيف ان ا
عض من ـب سحاب  الك اـن هر اHردن. هـن شاطيء ـن لى  سحاب ـع اسمه اـن شيء  وجد  سحبوا Hـي ريدوا ان يـن  .ـي

 .اQواقع التي فيها كثافة سكانية في اQدن والقرى الفلسطينية

 في اQئة،33    وقد ـثبت ان ـمساحة كل هذه اHراضي حتى اHن التي لم ـيضعوا يدهم علـيها، H ـتزيدعن
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عادل وهي ـت يري  Qراضي اـHالى ا سموها  ية اHراضي ـق التي33 بـق ثم اHراضي  با،  ضا تقرـي في اQئة اـي  
عليها اQستوطنات والطرق واHراضي التابعة لها والقدس، فقسموا اHرض اQحتلة الى اربع اقسام ، عمليا
وهذه اراضي اQـستوطنات  سطيني&،  هذه للفـل سطينية  دن الفـل Qقرى وا اراضي اـل ها،  حديث عـن H قدس اـل
يسموها القرى الصهيونية هذه ل�سرائيلي&، واHراضي اQيري يتم اHتفاق على كيف تتم اHدارة اQشتركة
بينهم ، اما كيف يتم اHنسحاب ، فd يوجد انسحاب من الضفة الغربية وH يوجد امل وH بذرة وH صــورة
ولذلك عمـلـيا بمفـهوم من اQـفـاوضات ،  من اول اـQـنادين ل�نـسحاب  ابو ـعـمار  اصبح اHخ  ولذلك  لـعـمل ، 
الرسمي عندما قرر بعد كل الضغوط التي وقعت علينا حقيقة، قرر ان H يرسل الوفد الرسمي الذي يتألف

 عضوا حسب النصوص، واكتفى بارسال اربعة حتى تصبح اHتصاHت غير رسمية.14  عضوامقابل14 من
   هذه حقيقة خdصة سريعة للجديد الذي حصل ويمكن انا اشعر انه كثير مهم ان نجيب على ما يدور

 .في خلد اHخوة من تساؤHت بطريقة مركزة حتى نغني هذا اللقاء ونستفيد منه اكبر استفادة ، وشكرا

وذكرت الـوسيط، طبـعا هـناك: وسوريا ،  حول دور مـصر واIردن  اسأل  اريد ان  انا  سؤال 
 .وسيط امريكي ، ولكن هناك وسيط عربي، الذي هو مصر معنا ايضا هناك نقاط يجب ان
من وسمعنا  سرائيلي ،  Iردني ا Iـتـفاق اIفي الجـلـيل ، يـعـني ا اسرائيليا واردـنـيا   _تذكر 

بعض الفئات انه كان هناك شبه اتفاق بl سوريا واسرائيل وانه كان هناك وفود..
 : .   اHخ صخر ابو نزار واضح ، هذه نقطة مهمة هو حقيقة احد القرارات التي H تزال منظمة التحرير
هي دول اـلطوق يـاً  ية عمـل تالي اHطراف اQعـن ية، وباـل ها هي التـنسيق الـكامل ـب& اHطراف اQعـن متـمسكة ـب
بما فيها مصر ، باعتبار مصر عندها خبرة وعندها عdقات يمكن ان تسهل وان H تكون ضدنا بل تكون
معنا، والذي حصل ان هذا يتم ، ويتم بطريقة ان كل مرة يتفاهموا ان يكملوا في الجولة الثانية ام H، لكن
ريدون هل ـت ذاهب& ، اي بمعـنى  حن  ولون H ـن كانوا يـق نذهب   H نا ان في ذهـن حن  نذهب وـن مرة كـنا  كل 

الذهاب ام H ، انتم احرار.
   في لحظة من اللحظات في الفترة التي كان فيها شامير، كنا نعرف انه لن يحصل اي شيء وشامير
أعلن بعد سقوطه بانه كان على استعداد Hستمرار الحوار واQراوغة لعشر سنوات دون ان ينسحب عن اي
 ((ذرة تراب في اHرض ، واضح، فاصبح واضح جدا وقال ان هذا الحديث قد قلته في مدريد في اHفتتاح
من سحاب  كون اـن بانه ـي مون  وهم يحـل جاءوا  قد  عرب  كان اـل انه اذا  ذكر،  قد  نص  في اـل كان  قة  ، وحقـي
ابل سdم مـق شعار  وكان  سdم  فاهم عـلى اـل في اHرض ونـت حن مـوجودين  & ، ـن  ))اHرض، فيكـونوا مخطـئ

.Hم ، هذا اوdيوجد ارض مقابل س Hم ، وdس
قذرة ضمانات اـلـقروض ـعـنده ـمـشكلة داخـلـية ، فـلـعب لـعـبة  شامير ان  شعر  جاء راـبـ& ـحـ&     ـعـندما 
وشاطرة بالنسبة له وهو عدو يلعب لعبته ، فقدم اHنتخابات وبدل ان تكون في نوفمبر ، قدمها الى حزيران

 دقيقة ، الذي هو سنة كاملة ، فقطعه الى نصف& وبالتالي اصبح90 ، فذهب وقطع ماتش الكــورة الذي هو
ادمة ، ـفصار ماذا ؟ مرـتبط بانه ـهناك انتـخابات اسرائيلية ـق ناس من اجل ـعقد صفقة مرـتبط ـب اـنشداد اـل

يعتقد بانه من هنا الى اHنتخابات اHسرائيلية لن يحصل شيء.
الى شيء يـؤجل  كل  الدورة سيـصبح  هذه  انه بـعد  في النـشرة ومـوجود عـندكم     وكـنا نـقول ومكـتوب 
اHنتخابات اHخرى ، فذهبت السنة اHولى التي حسب نص مدريد يجب ان تكون اQرحلة تنتهي في خdل
فق لة الـحكم الذاتي اHداري اQـت ية قد بدأت ويدخلوا في مرـح اوضات اHوـل كون اQـف ـموعد اـقصاه سنة ، وـت

 ) والتي هي اQرحلة اHنتقالية التي من اQفروض بعدها انه هناك حق تقريرPISGA ( عليه والذي ندعوه نحن
اQصير، يعني الشروط التي وضعناها نحن، لكن حقيقة بعدما جاء راب&، بدأ يلعب لعبة اخبث، وواضح
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انه عرف  وبوش ـي بوش ،  ية ـل داية الحمـلة اHنتخاـب الك ـب وكان هـن عرب اQـوجودين،  عة اـل عرف طبـي انه ـي جدا 
سيكون هنالك دور مؤثر على الناخب اHمريكي ، الى أى مدى تحقق السdم في اQنطقة باعتبار هو يقوم

(( نام ، واستطاع ان(( قدة فيـت زيل ـع استطاع ان ـي عاQي  انه ـبطل  قوم ـعلى  كا ، ـت ته في امرـي زما تبـع الكرـي
يحقق نصر، كيف يصور العراق على انها بلد كانت تريد ان تستغل ، وبلد رابع اقوى جيش في العالم،
يعني انه ضرب قوة عظمى، كل هذا كان يريد ان يستغله في اHنتخابات ، لكن شيء مهم بالنسبة له ان
تبدو اHنتخابات سلسة وماشية، ولذلك كان هنالك ضغط علينا ، مثلما كان هنالك ضغط على شامير منذ

 البداية بانه ابدا لن ندفع لك القروض اH اذا اعلنت عن وقف اHستيطان.

   وفعd حصل وقف اHستيطان وتقلص اHستيطان ، ولكن مبدأ اHستيطان لم يتراجع عنه راب&، ومع ذلك
ومن اجل كسب الصوت اليهودي او على اHقل تقليل العداء ، Hن الصوت اليهودي بشكل عام ينصب الى
اـلحزب الديمقراطي وـليس اـلحزب الجـمهوري ، وـلكن يـقلل اـلعداء، يـعني يـفكر بـكسب اكبر عدد مـمكن من
الناس الذين ممكن ان يكونوا متعاطف& مع اسرائيل. اعطى لراب& ، راب& بدأ يلعب لعبته التي هي كيف

واسف&_ اردني،  جدا فلـسطيني فلـسطيني، فلـسطيني  اسف& خطـير  ساف&. عـنده  Hفي زرع ا  _يـبدأ 
 _فلسطيني سوري ، Qاذا ؟ Hنه اي حل منفرد متفق عليه سيكون عبارة عن صفقة كامب دايفيد جديدة ،_

ضية لى حـساب الـق ريده ـع شيء ـي كل  أخذ  ريد ان ـي انه ـي ناه  هذا مـع صفقة ـف هذه اـل يدخل  ريد ان  والذي ـي
انا رجـعت قول وا�  كي ـي قدس ـل وعن اـل سطينية  ضية الفـل عن الـق نازل  سادات، ـت عل اـل ما ـف سطينية مثـل الفـل
سيناء رغم انه لم يعدها ، اعادها منقوصة السيادة وH تزال محتلة من الجيش اHميركي واسلحة اHنذار

 اQبكر.

 ((   هذا الكdم عرض اول ما فكر بالفلسطيني& ، قال، انا عندما اتسلم سانسحب من قطاع غزة، قطاع
كاد ان الذي  ية وخdف  سوء ـن بذرة  داية  وشجع ـعلى ـب حاول ان يـخلق  اريده، ـفسأدعه ـف  H انا هذا   ))غزة 
يصل الى مدى خطير جدا ب& فتح وحماس، ، وحقيقة البعض تسائل من الذي سيحكم اذا اسحبوا، من
اية وفي النـه اناس وطنـي&.  في ـحماس،  ناس  عب دور وـبعض اـل كر ان تـل كانت تـف قوي، ـحماس  يم اـل التنـظ
لوا اهل ـحماس ، كان الذين ـيصلوا وـيصوموا لـيسوا ـخونة وH ـجواسيس وH الخ، وH اهل ـفتح ـيجب ان يقـت
هناك شعور كيف نستطيع ان نمنع هذا اHقتتال. اكتشفنا انه هنالك بعض القيادات ممكن ان تكون واهمة
اـنها مـمكن ان تـحقق شيء، قد تـلعب دورا خـطيرا، قد ـتكون مأجــورة ، قد ـتكون..... كل شيء مـمكن ان
في التي  سdمية  Hهي الـقوى ا اسdمية  الذي يـضبط حـماس كحـركة  يـكون متـوقع، ولـكن اكتـشفنا ان 
 ..الخارج، والذي في الخارج اصd هم انواع ، وهي قيادتها شيء في بون وشيء في عمان وشيء في ،
ريدون هم H ـي عرف اـن حن ـن ولون ـن نا يـق الى العdقة مـع اقرب  هم  الذين  نة ، والـبعض  وهـناك مزاجـيات معـي
حماس كبديل ، يريدوا من حماس ان تقتل اHصيل فيندفن اHثن&، مثل الفكرة التي كان السوري& يفكروا
بها في السابق ، اي ان يخلقوا قيادة بديلة ، لم يكن قصدهم في الواقع ان يصنعوا من ابو خالد العملة

 .قائد اهم من ياسر عرفات. كانوا يريدون ان يخلصوا من اHثن& حتى يخلو لهم الجو

   هذا الكdم اصبح مفهوما ولذلك تدخلت الجماهير الفلسطينية وحسمت لصالح اQوقف الفتحاوي والذي
عامل& عـمل هم  تابع اخـبارهم اـن وهو ـي واحد  هذه اHيام اـل يتراجعوا ، ويمـكن  بدأوا  في حـماس  اHخوان 
مواـجهة ضد اـلعدو الصهيوني وخاطف& واحد ويـفاوضون من اجل ان يطـلقوا سراح اـحمد ياس& ، ـيقول

 .الحمد �، فاQزيد اQزيد من الحماس الشديد ضد هذا العدو هذا اHسف& نقول نحن اننا افشلناه.

   لعبوا اسف& اخر ، وهو اسف& خطير جدا ، ذهبوا اعلنوا ، السوري& بادروا في مرحلة وهي بضغوط
وورقة جوHن ،  كل اـل ــورقة الوحـيدة ، نـحن نعطـيك  هي ال حافظ اHسد ورقـتك  يا  انه  وبوش ،  من بيـكر 
 _الجوHن هي الــورقة الوحيدة التي ممكن ان تلعب بها صــورة كامب دايفيد بطريقة تخدم الحل السياسي

في انه  قرر  Qوعد اـ Qوكان اـ بوش  كامب25 . ـل في  قاء  تم ـل من اHنتخـابات ان ـي اسبوع  بل  ني ـق  اكـتوبر ، يـع
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 .دايفيد ب& بوش وراب& وحافظ اHسد ، وهذا ما تحدث به راب& وكانوا يحكون به

   مقابل هذه الصــورة سيكون ويبدو لكل امريكي في هذه اللقاءات انه لقد حقق بوش بعد ان نجح كارتر
 _في اسقاط السمكة الكبيرة التي كانت اساس الصراع العربي الصهيوني ، التي هي مصر، لقد حقق
تال لى ـق قادر ـع ربي اـل ظام الوحـيد الـع من الـن شرعيتها  اخذت  ها  بار اـن اسرائيل باعـت وجود  صار  بوش انـت
اسرائيل، وهو فقط بالنسبة لبعد العراق وازمة العراق وظروف العراق، باقي سوريا التي عندها صواريخ
ها ، وH تزال هي ندها مؤـسسة ـعسكرية ـبغض الـنظر من الذي يحكـم يات ـعسكرية والخ، وـع ندها امكاـن وـع
 .اHن التي تشكل خطر مباشر فيقول له هذا قد يساهم في انجاحه ، لكن في اللحظة الحرجة لن يستطيع

ذلك ،_ لى  شاكل ـقضت ـع وعة ـم فة ومجـم لق بالطاـئ يد Hسباب تتـع كامب دايـف الى  يذهب  حافظ اHسد ان 
فتحركوا باتجاه الحلقة اHضعف ولو ممكن ان يساعدهم ، فرضوا على اHردن ، فرضوا على اHردن ، اي
H ها اـلحديث مدت، والتي فـي كانت قد سميت اـجندة الـعمل والتي اعـت التي  ــورقة  نه سيوقع ال انه ـغصبا ـع
من حدود ، ولـيس  عن  اراضي محتـلة ويتـحدث   .ذكر للـقدس وH يعـتبر اHرض اQحتـلة ، الـضفة الغربـية 
لوا، H، خروج عن كل اHـتفاق وكأنه وفد فـلسطيني ـمشترك ، منـطلق انه وا� ـنحن نترك الفـلسطيني& يكـم
الجزء كل من هو اخذ حصته ونسي الباقي يصارع مثلما هو يريد، ومن هنا قامت قائمة منظمة التحرير
الفلسطينية حقيقة، وكان هنالك موقف حاد اضطر الوفد اHردني ان يتقبل كل التعديdت التي حصلت Hنه
في خـطابه اHول اذا لك حـس&  Qحتى اـ تون،  جاح كليـن بوش وبـن سقوط  سقطت ـب  dاص ها  ــورقة كـل هذه ال
تذكرتوه، قد عمل من اجل بوش والذي تكلم به عن العراق والخ ، فسقط بوش ، والكويتيون رايتم كيف ردوا

 عليه ، فرد عليهم بخطاب اقل حدة، ، هذا طبيعة اQوقف& الذين حصلوا.

تا الذي يـعتبر بـي هذا اMـكتب  الذي افتتحـنا   q الحـمد Iالرحـمن الرحـيم ، او qسؤال ـبسم ا: 
فلسطينيا مؤقتا انشاءاq الى ان يعود البيت الفلسطيني اIصيل على ارضنا الطيبة.

ها بة اHخ ابو ـعمار اشياء كثيرة جدا، وـلكن يخبـئ    ـيشيع الـبعض ان الـحلول ـمعدة وجاهزة، وان في جـع
على الشعب الفلسطيني ، طبعا هذه اشاعات H نستمع اليها ولكن نسمع من الشارع، ما اطار ما يدور

 .في ذلك ؟

   ثانيا الى متى ستظل التنظيمات الفلسطينية تشنع وتشوه وتهاجم وتعاقب حركة فتح بانها مستسلمة:
 ومنبطحة الى اخر هذا الجمل والكلمات التي ما اتىء ا� بها من سلطان ؟.

حادا: كون ـهناك اـت يات او ما شابه ذلك ان ـي قد اHتفاـق ضمن اـلشروط لـع صحيح ان من  ثا هل ـحقا     ثاـل
 فدراليا او كونفدراليا مع اHردن، وشكرا ؟

باQئة: جاهزة ومطبـوخة للـحل ، اكـيد مئة  اوH، هنـالك ان يـكون هنـالك مخطـطات  نزار ابو  صخر     اHخ 
ها بنفـسي انا ترجمـت التي  هذه الكـتب  قرأ  ياريت ـت  dعن ، فع لك  وانا احـكي  مـوجود. واHمريـكان وقـلت 

(( بعضها. طابخ& فعd اوHد الحرام ، وH يدعونا نضع ملحا على الطبخة ، لكن حقيقة عندما ننظر اليها((
ريدها ـنحن، نا التي ـن ها سم، ـفهذه الطـبخة قادرين ان ـنعرف ـكيف سنرميها وـكيف ـنصنع طبخـت راها كـل ـن
أكل Hنك وانت H ـت أكل  انك ـت سك  مل نـف ناس ، ان تـع ند  ضيف ـع وانت  ظاهر  مرات ان تـت ضطر  صحيح ـت
 .تشعر ان اHكل سيضرك ، ومع ذلك انت تشارك من اجل الفرصة اQناسبة ما يخططوا له هم ليس قدرا

 ..علينا، هذه قصة اساسية ، فيما يتعلق بالجزء الثاني التنظيمات..

 : .مقاطعة يعني ليس في جعبة اIخ ابو عمار

ني نا، يـع مار ـم ابو ـع جدا، ان  لي ـلسبب ـبسيط  هم ـع قد ـف هو  لي،  هم ـع قد ـف  ، H نزار ابو  صخر   :   اHخ 
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عندما اتحدث انا، فهذا معناه انه نحن عندنا، H يوجد في جعبة ابو عمار، يوجد في جعبة ابو عمار ما
يقتـلهم. ما يـقولوا كل يوم انه هو العـقبة امام اـلسdم، وـيجب ان تـعرفوا في كل لـحظة من اللـحظات، Qاذا
العقبة ؟ Hنه H يتحرك، H تتحرك ذبابة بعيدا عن وجه حنان عشراوي اH بقرار من ابو عمار ، يعني حتى
تعرفوا هذا ، يعني H يتم شيء اH بمعرفته ومشــورته ، واذا حصل شيء غلط يتحاسبوا واذا صار شيء
صح يتحاسبوا، ولكن حقيقة اHدارة اQباشرة للعملية موجودة بحكم طبيعة الضغوط التي تأتي على الوفد،

 . تأتي على ابو عمار وعلى القيادة الفلسطينية اQتواجدة في تونس

كانت منظـمة التحـرير الفلـسطينية ما  ايام  قديما،  حظ.. نـحن  H ،فيـما يتعـلق بالتنظيـمات الفلـسطينية   
ها قول علـي ية وـن وحدة الوطـن لى اـل نا حرـيص& ـع صفيها ، ـك ية ان ـت لى اHنظـمة العرـب جب ـع ية وـي شكلة عرـب ـم
وحدة الفصائل، لكن حقيقة اHن عندما اصبحت الوحدة الوطنية قصة اكبر كثيرا، اصبحت شعبنا اQتواجد
سرائيلي& Hهو ملـيون ونـصف او ملـيون& مـوجودين ويـريدون ان يعـتبروهم ا الذي  داخل اHرض اQحتـلة 
واHمريكان هم الشعب الفلسطيني الذي من حقه ان يدخل في اQفاوضات وفي اللعبة ومنظمة التحرير هي
اجل من  اتل  حن نـق صبح ـن نا ـن عودة ـه ية Hحد لـل وجد امكاـن هم ، وH ـي ستوطنوا حـيث  جب ان ـي ها ـي  .وHجئـي
الوحدة الوطنية لوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهذا هو اHساس فيها لذلك عندما نdحظ
ماذا ، الـقـيادة اQتـنـفذة ل م.ت.ف. يـعـني في اـلـشام وـتـصدر ـبـيان ـيـقول  وا� ان ـهـناك ـعـشر تنظـيـمات 
هذه فذة ، Hن  كون متـن جب ان ـت يادة ، ـي عن هـكذا ـق فذة ، وا� يـل يادة غـير متـن لو ـق انه  قول  ستطيع ان ـن ـن
القيادة شاعرة يشرعينها وانها تأخذ هذه القوة بتنفيذها من الشعب ، Hن ا� يــزرع بالسلطان ما H يــزرع
تاز ، ـلكن ضعيف ، ـفهذا ـمضر ل�مة ، اـلحاكم تالي اـلحاكم حتى لو كان فـهمان وعادل ومـم بالقران، وباـل
القوي هو الذي لصالح اHمة ، Hنه اذا كان ذنبه عليه وخيره لdمة، اما الحاكم الضعيف العادل فخيره له

.Hعند ا� وشره ل�مة، فنحن من اجل الخير ل�مة ومن اجل ذلك فنحن متنفذين ونص هذا او
استمرار ـعلى: شديد ـب نا ـعتب  في اـلشام، ـخارطة.. ، ـل التي ـتستخدم  الى الـخارطة  ندما نـنظر  يا ـع    ثاـن

اخواننا في الشعبية ، ونعرف كيف حقيقة انه بحكم ظروفهم ، هم ليسوا فتح، اوH نعرف انهم هم ليسوا
فتح، ل فكرا وحجما وH قدرة على اQواجهات، وهم عودونا باستمرار على مقولة يمارسونها احسن منا على
ولوا نا ويـق لوا شغلة ، ـنحن ـنسبقهم فيلـحقوا ـب كل مرة يعـم قد الذاتي، في  قد والـن ـمستوى ـمركزي وهي الـن
رفض، وـكيف هة اـل مرة جـب لوا  تذكروا ـكيف عـم من الـقصص ، ـت لوا  رنا، يـعني H يخـج نا ـنحن تأـخ اـلحق علـي

 عندما صارت انتخابات البلديات في اHراضي اQحتلة، وكيف عندما صار دائما عندهم القدرة هذه.

H ندهم البيت ـع البيت H ـيستحمل ـتشويش،  يد ،  قي مـف هم ـحضور حقـي هم وـل عة ظروـف قدرين طبـي    ـنحن ـم
ـيستحمل ـتشويش ، فبـتقديري هؤHء ـعندما تـنظر انت ـكيف يجـمعوا، ـكيف يجـمعوا، يـعني اذا اـلواحد ـيريد
نور من اخر الدنيا، ماذا قالوا، قال رجل ـطيب اسمه ـعربي عواد، هذا ية اـل لم بـق ان ـيكبر عرس يذهب وـي
اسمه حزب شيوعي ، والحزب الشيوعي الذي هو متأصل داخل اHرض اQحتلة، بشير البرغوثي والخ، وابو

(( فتح يعني لستم انتم، يعني اذاعنده احد فهم هؤHء ،(( خالد العملة هذا حركة تحرير وطني فلسطيني 
وبعد ذلك عندهم شيء اسمه ، نحن عندنا عضو اللجنة التنفيذية سمير غوشة وعضو اللجنة التنفيذية علي
هم في اـلشام زعdـن& مـنهم وكذا ، لذلك اHخ ابو ـعمار استخدم هم اثـن& ثdثة اخوان ـل اسحاق، هؤHء فـي
ريد ان وية Hنه اذا ـت عوا ـكسور مـئ هم يطـل هة اـلشعبية والـكسور الـعشرية،  هي الجـب هذه الـعشرة  عبير ان  ـت
تعد على اHرض ، H يطلعوا شيئا، لذلك من هنا فليسوا هم اHساس ، في ما يتعلق باHتحاد الكنفدرالي،

عام من  الذي  سطيني  الوطني الفـل قرارات اQجـلس  هذا  شيئا مخـبأ ،  يس  الدورة السـادسة1983 هذا ـل  ، 
قدنا مؤتمر ـعمان ، واصبحنا ـنحن ـكوفد84 ـعشرة في اـلجزائر اقر ان اHـتحاد ، H وفي عد ان ـع  ـتكرس ـب

مشترك في مدريد ، نحن نقول اHتحاد كونفدرالي ب& دولتي اHردن وفلسط& على اساس ديمقراطي حر
دولة الفـلسطينية اـQستقلة، وهو ـليس رـغبة شـخصية من اي يام اـل ـبعد اHستفتاء اـلشعبي ، وهذا مرـتبط بـق

 احد وانما هو قرار من مجلس وطني تقرر وH يزال موجود في النص ، وشكرا.
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سؤال تحدثنا كثيرا عن العملية السياسية ولم نتحدث عن التنظيم، Iن هذا اجتماع حركي:
في تنظـيم حـركة فـتح ، اذا عن تغيـيب اMؤسـسة التنظيمـية، يعـني اي عنـصر  لم نتـحدث   ،
Iحظنا في الخلف يوجد هناك تغييب ، يوجد هناك شلل للتنظيم، يعني سواء بشكل منظم

او بشكل عفوي السياسية ، يعني اين وصلت حركة فتح ؟
 :   اHخ صخر ابو نزار شكرا، اول شيء نحن نطرح، ولم نكن نريد ان نتكلم قلنا مثلما طرح اHخ عزام ،
قال ذلك  بل  الى اـلسحور ، ـق ستبقوا  ني اذا انفـتحت وا�  كثيرا، Hـن حديث  في اـل اريد ان استـفسر   H انه
الشباب ، يd نحضر سحور ، وهذه الوجوه فعd الواحد يسعد ان يراها باستمرار، لذلك نحن نشكرك انك
فتحت السؤال اوH، ولكن انت تعرف ان هذا اللقاء هو يدل على الحيوية التنظيمية اQوجودة في اقليم مثل
اقليم العراق، وهو من اصعب اHقاليم Qعلوماتك ، وانت عارف، واذا نريد ان نأخذ ان الحديث الذي تحكي
يم الذي انت به ، لذلك H ـيوجد يم اـلعراق ، فـتكون انت واحد من اQـقصرين في اHقـل يه ينـطبق ـعلى اقـل عـل
هذا في  سر اHقلـيم ، وH يمـنع معتـمد اHقلـيم ان يبـني تنظيمـيا حـديديا  قرار مـركزي يمـنع اHخ امـ& 
اHقليم، واذا كان في شيء من هذا النوع فانا اتحمل مسؤوليته ، لكن ليس هنالك قرار ، وانا امس كنا
& شباب اHخرـي ية اـل هم بـق جارين مـع تح  شباب ـف انه  ته ،  الذي راـي قاء  في الـل سعدت   dفي الـبصرة ، وفع
اQستقل& للتنظيم، وكانوا ملته& في اHنتخابات وغيره وغيراته ، مما يدل على انه ، وقد شممت انه هناك
روح تنظيمية حيوية في هذا اHقليم ، وطبعا انا اقول لك اتمنى ان تكون كثير من اHقاليم بهذا اQستوى،
هناك اقاليم ، وما تقوله انت صحيح ، هناك بعض اHقاليم ، ونحن H نستطيع ان نظبط وضعنا في سوريا
وH في لبنان ، وانتم تعرفون Qاذا، وفي اHردن عندنا مأساة نستطيع ان نحكي عنها، وهناك اقاليم اخرى
، وانا عندما ازور ليبيا ، اجتمع في اQناطق والتقي مع ناس ، وفعd يسعد اHنسان في اQناطق التي فيها
كل في  نا  الواقي ـل الدرع  ها  ية اـن ية التنظيـم في العمـل يرى  سر ،  يم واـم&  مد اقـل سطينية ، ومعـت ية فـل جاـل
ضربة او نـكسة سمح ا� ـحصلت   H وية، واذا دولة الـق مل اـل كي يـع يم ـل ريد تنـظ سيرتنا ، واذا انـتصرنا ـن ـم
في اQفـاوضات نـريد هذه الـضربة، واذا حـصل الخـلل  الذي ينـهض بـعد  نـريد التنظـيم الـقادر اQتمـاسك 
التنظيم القادر ان يجترح معجزات جديدة لكي تستمر الثــورة، يعني عملية اHستمرارية ، ان التنظيم الذي
يغلق مكتبه قبل عشرين سنة ويأتي يفتحه اليوم ، هذا تنظيم Hنه حيوي وموجود على اHرض ، ويجمع هذا
، من التنظيم الذي غيركم انتم وقادر ان يجمع ناس يقول عليهم تنظيم، حقيقة H نستطيع ان نغالي ونقول
ان عندنا تنظيم حديدي ، ونكون نكذب عليكم، ونحن لم نتعود اH الصدق مع بعضنا البعض ، وH نستطيع

ان نعاقب انفسنا ونقول اننا Hنملك شيئا، Hننا نكون نغالي ونزيد اQسؤولية.
   اHهم بتقديري من التنظيم الذي هو موجود في الخارج هو العمل داخل اHرض اQحتلة والذي يمكن هو
نا هذه اHيام ، ـخاصة ـبعد ان ـتمت ـمحاوHت ـلضرب التنـظيم داخل ـقبل ان ـيسأل احد هو الذي ـيشغل باـل
اHرض اQحتلة ، حقـيقة ـهناك الـخطر ، اـنتم سمعتم عن شيء اسمه الـلجان السياسية، الـلجان السـياسية
وجوه في اHرض اQحتـلة،  كوادر اسـاسية منـاضلة  من  حاولوا ان يـشكلوها مبـاشرة بـعد مـدريد،  التي 
الذين يـؤيدوا هؤHء  مذ،  قال  وشكلوا بـهم،  الذين تـحرروا وخـرجوا مـوجودين تـعالوا  الـسجون، اQنـاضل& 
مسيرة مدريد ، ولكن نحن نرى مدريد من اول ندواته، ذهبوا قطعوا الزيتون واخذوهم ليضعوهم في بنادق
العدو الصهيوني ، و بالصدفة ان احد اHطفال بعد مدريد وضع الغصن، وبعد اربع وعشرين ساعة كانت
ته، فصارت فعd ان هذا بداية الشرخ الفـلسطيني الفلسطيني، انه ـهناك ناس مع مسيرة البندـقية قد قتـل
السdم وانه الذي ليس معها فهو ضدها ، فسنقاتله ، واصبح هؤHء ممكن ان يتحركوا بواجهة رضا العدو
ستفعلون ؟ ماذا  الذين ـمـعه  افرض ـفـشلت اQـفـاوضات ، اـنـتم  اـلـصهيوني، وـهـنا ـيـصبح الـخـطر يـعـني 
في انه  درجة  قة ـل هه بطرـي في وـج نا  والذي فعd ـنحن وقـف نا الـخطر  ديدة ، ـه قرى ـج روابط  الى  سيتحولوا 

في ال تذكرون  سميت مـحاوHت لفـصائل الـسdم ، فـصائل الـسdم اذا كنـتم  شكلت لـكي39نـشرة فـتح   
 تضرب الثوار في الجبال.

10



                                              

هم سلموا انـفسكم، ولوا ـل ناس الذين ـيحاولوا ان يـتصلوا باHخوة اـQطاردين ويـق نا في ـبعض هؤHء اـل    وـه
ـموجودين ، ـنحن قطـعنا كل هذا، يـعني نـعمل ـباستمرار ـعلى ـقطع دابر كل هذه اـQحاوHت لتـكريس الـعمل
لوا في اQؤـسسات ، مؤـسسات  .التنظـيمي ـهناك شيء عـلني بالـنسبة لـلشباب ، فليـظهروا ، يتـحركوا ، يعـم
 ..الدراسات ، ـلجان اHـتحادات، ـلجان يـعني كل ما يـمكن ان ـيكون ـعمل نضالي عـلني ، لكن ـهناك الـعمل
كن لم ـي لو  لة ،  في اHرض اQحـت الذي يحـصل  هذا  صعيد ،  تال ، ـت سري ، عـمل الـق مي ، العـمل اـل التنظـي
 .وراثة نوع من التنـظيم ـليس ـكتالوجي ، Hنه H ـيوجد احد ـعلى الـكتالوج اـلسوفييت هم الذين ـفكروا اـنهم

من) يزال تنظيمـنا احـسن  ما  سة  واحدة، ـل مرة  وسقط  هر   (عامل& تنظـيم عـلى الكـتالوج ، رايـتم كـيف 
 تنظيمهم ، وشكرا.

 سؤال لو سمحت ، من خ~ل محاضر كتب الس~م، تصورك للمرحلة القادمة..:

ها من  :   اHخ صخر ابو نزار هو يـمكن ان ـيكون من ـحسن حـظنا ان اHدارة الـجديدة لـيست في تركيبـت
نفس نوع اHدارة السابقة، وهنا حقيقة مهم ان نفرق ب& القضايا اHستراتيجية التي يقرها الكونغرس في
بار ان ـهناك ـقضايا استراتيجية اـساسية ، رـئيس الجمـهورية ـبشكل شـخصه يـلعب ، له تأثير امرـيكا باعـت
جدا، وـعـندك الرأي اـلـعام ـقـضية ـهـامة  ركائز ،  اربع  ربع اHدارة. امرـيـكا ـتـقوم فـيـها ـعـلى  ما ـيـسمى 

 الكونغرس هي القضية الثانية، ثم اHدارة التي هي تابعة للرئيس ، الوزراء الخ ، ثم الرئيس نفسه.

 سنة ديمقراطي ، يصبح هناك صدام بينهم ، ف36d    عندما يكون الكونغرس ديمقراطي ، مثلما هو من
ست التي لـي ضايا  في الـق كن  ها ، ـل فاق الحزـب& علـي التي هـناك اـت ضايا اHستراتيجية  لى الـق قوا اH ـع يتـف
استراتيجية يستطيع الرئيس ان يفرض شروطه هو واHدارة معه بحيث انه يستطيع ان يقنع الرأي العام
كان انه  في اHنتـخـابات  التي Hحـظـتم اـنـتم  باخر وـيـخوض معـركة ـمـثل معـركة ـحـفر اـلـباطن  بـشكل او 
 (( )) .اـQرشح& ـيعايروا بوش فـيها ، انه انت قد اخطأت في ذـهابك الى اـلعراق اـلعراق بلد كان يمكن ان
الذي وانت  قويته  وانت  اسلحة  ته  وانت اعطـي لوس،  ته ـف الذي اعطـي وانت  ته  الذي عمـل انت  صديق ،  كون  ـي
 .دفعته ليذهب الى الكويت وفضحوا قصة ابريل غdسبي وتصريحات جون كيلي وكل هذه القضايا دخلت
حزب كر اـل طة بـف ظرة مرتـب هو اHدارة الجـديدة ، ـن الذي  ظام الجـديد  ظرة الـن لذلك ـن بة اHنتخـابات ،  في لـع
الديمقراطي اHمرـيكي وـليس اـلحزب الجـمهوري اHمرـيكي ، ـهناك فارق ـب& اHثـن& ان اـلحزب الجـمهوري
دائما كان يعيش في ظdل الحرب الباردة ، وهو الذي عاش فترة وكان في كل مرة يعيش تصعيدها مع
 .الوجود السوفياتي الحزب الديمقراطي عندما كان يحكم كان باستمرار يحاول الوصول الى حل وكان من
هذا لوا  التي مـث بارزة  من اHسماء اـل رزهم ،  قراء ، اـلشمال والـجنوب واـب ياء والـف اـنصار اـلصراع ـب& اHغـن

،))2 ((السياسة كارتر ، وتذكروا هذا الذي عمل كامب دايفيد ، Hنه عمل اQصالحة ، وهو الذي عمل سالت
كان له  عل ؟ ، قـب ماذا ـف غان  ىء رـي ندما اـت كن ـع قارات، ـل عابرة لـل صواريخ اـل ية اـل لى اتفاـق اكد ـع الذي  وهو 

 ومن اجل ان H يستمر في قصة فيتنام ، لم يرشح نفسه للحكم مع67كيندي، جونسون، من اجل حرب ال
انه كان كما تعرفون ، نادر، في تاريخ امريكا بوش كان اول واحد يصير معه ان يكون رئيس وبعد ذلك

ندي واـكمل اـلسنت& ل لة كـي ابات وورث مرـح دخل اHنتـخ الذي  ابات وـيسقط ، الوـحيد  عد64 يدخل اHنتـخ  وـب
ذلك دخل اHنتخابات دورة واحدة ، وكان بامكانه ان يكمل وينجح، ولكن كان تركيبته كديمقراطي ليس مع
الحرب الباردة ، وH يستطيع ان يحل مشكلة فيتنام فانسحب ، فجاء نيكسون ونيكسون الذي صعد وهزم
في فيتنام نتيجة اQد الذي كان مع اHتحاد السوفياتي في حينه ، لكن عندما اتى ريغان اتى لينتقم ، ال

 سنة والتي حكمها ريغان وبوش هم الذين ضربوا امريكا الى الحضيض اقتصاديا، فاصبحت اكبر بلد12
في اـلـعالم ، اكثر ، يـعـنيPlus  تريـلـيون دوHر4 مدين  مواطن4  ، يـعـني  كل   اHHف بـلـيون دوHر ، يـعـني 

 . الف دوHر ، كل مواطن36 امريكي مدين عمليا هو واحفاده مدين ب

فاق هذا اHـن في  وها اHن  التي ترتكـب مة  بوش ان الجرـي قول ـل كان ـي ياردير،  يرو اـQرشح اHقـتصادي اQـل    ـب
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هذه الهيمـنة اموال احـفاد احـفادكم بـاسم  تأكلون  اموال احـفاد احـفادكم ،  الديون انـكم تـسرقون  وهذه 
والعـظمة ـيجب ان ـتحل فاQشكلة اHقتصادية هي اQشكلة اHـساسية ، وـليس فرض الهيـمنة والبلـطجة التي
كان ممكن ان يفرضها نظام بوش ، لذلك تركيبة النظام العاQي الجديد في راينا هي التي ستلعب دورا
اـساسيا في ـكيف سيكون حل الـقضية في ـمشكلة اـلشرق اHوسط، لن ـتكون ـعلى اـلصــورة التي رسمها
بوش ان يهيمن بالقطب اHمريكي الواحد على العالم ليفرض نظام عاQي جديد ، احادي القطبية والباقي
كله خدم، في هذه الحالة تكون الهيمنة الصهيونية، اسرائيل تفرض نفسها على العالم العربي وهي القوة

 . اHولى واHخيرة والهيمنة الصهيونية

   انا بتقديري ان هذا سينحسر وبدأ ينحسر وبدأ واضحا ان الحرب اHقتصادية بدأت تلعب دورها في
(( اتفاقية التجارة Hن الفرنسي& بدؤا يتوسطوا، الفرنسي& انفسهم بدؤا يتوسطوا باتجاه(( اتفاقية الغات 

ها والتي ـل سابقة ،  لة اـل عالم ، اQرـح قوى اـل من  قوة عـظمى  وهذه  شرعي وـحيد ،  ثل  ان منـظمة التـحرير مـم
يا وبقيـتهم، يلـعبوا دور ـمهم ـلصالح الـقضية الفـلسطينية وـعلى صالح الـقضية ابان واQاـن دور مع اوروبا والـي
H شهر القادمة بفك الحصار عن العراق، واناHل اdالعربية ، من ابرز الناس الذي يمكن ان يساعدوا خ
اكتمكم من الناس اQستبشرين خيرا بأن فك الحصار عن العراق والذي يجب ان يبدأ عربيا، معناه يعيد
نا ـم� ـتحدي سخيف جدا ـعشناه في تاريـخنا وصفحة سوداء جدا  ..ـموقف ـعربي وحدوي اكثر من وينقـل
اسمها صفحة حفر الباطن ، عندما هذه الصفحة ليس من السهل الغاءها، ولكن عندما تطمس قليd ويعود
سطينية Hن قديري بالتأكـيد انتعـاشة فـل الك بـت ستكون هـن قل  عراق ـي الذي عـلى اـل عود الحـصار  فس وـي التـن
يدرك شعب اـلعراق ان اQؤسسة اـلرسمية على مستوى حكومة ودولة التي ـتقف وـموجودة في ـخندق واحد
مع العراق حكومة وشعبا هي منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، صحيح هنالك اناس لهم
حن كن ـن نده ـمشكلته الخـاصة، ـل واحد ـع كل  كن  الخ ، ـل يا  من وليـب سودان والـي ثل اـل كر ـم واقف جـيدة H تـن ـم
واHخوان في العراق في خانة واحدة ولذلك املنا والعمل جاري عليه وبمجيء اHدارة الجديدة وبالتغيرات

 .  بداية انفراج لصالح قضيتنا انشاء ا� وشكرا93 التي تحصل في العالم بتقديري سيكون عام

سطيني، مـوضوع الـصومال ، التـواجد اIمريـكي ، حقيـقة عن اMـوضوع الفـل خروج   :سؤال 
 .....انت تحدثت عن

ناظر زيون ـم لى التلـف شاهدوا ـع الذين  كثيرين  ناس اـل من اـل كم  اظن اـن تم  نزار يـعني اـن ابو  صخر   :   اHخ 
راقي شعب الـع كن اـل والخ ، وـل راقي محـاصر  شعب الـع كم اـل ني  انه يـع اقول  انا  حتى   ، H صومال ، ام اـل
نا ان ورغم انه مـحاصر وـعنده ـمرضى وـعنده ـنقص حـليب ، ـعندما يرى صور اـلصومال ـيشبع، يـعني فقـل
نا العربية ، وحقيقة القصة هذه قصة خطيرة جدا، ما جرى في الصومال هو اسوأ وصمة في تاريخ امـت
كيف اندفعت لها امريكا ، ليس لها عdقة بمفهوم اHطماع البوشية اHولى ، Hنه هو مودع ولن يسأل في
شكلة حل ـم يف ـي كر ـك عالم ـف ظرات ، وHحـظوا ان اـل من الـن ظرة  في ـن كان  الذي  قة  كن حقـي هذه الـقصة ، ـل
من  .الصومال ، كل مرة يرسلوا تموين الى الصومال ، الذين يملكوا السdح يسرقوه والباقي& يموتوا اذاً 

 سبب مجاعة الصومال ، اهل الصومال انفسهم، اذاً هنالك خلل.

هذا في  هذا الخـلل كـيف يـتم مـعالجته ، اHن هنـالك مقـولة جـديدة ، Hتنطـبق اH عـلى الـصومال     اHن 
العصر يمكن، ومرات قليd في اثيوبيا ، انه عندما يصبح اهل البلد متخلف& لدرجة انهم يأكلون بعضهم

 .البعض، يقول لك ليس اسوأ من اHستعمار اH عدم اHستعمار

من ان ـتستعمرني اH ان اسوأ  ثل اـلصومال ، فعd ـليس  لد ـم هذا الـعصر اH ـعلى ـب في  هذا H ينـطبق     
في كانوا  ندما  كان ـع الذي  رجل اHـبيض  ها اـل وقد لعـب رجل اHـبيض  رسالة اـل هي  هذه  وكانت  ستعمرني  ـت
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افريقيا آكلة لحوم البشر ، عندما جاؤوا ، اHستعمار ليس كله سيء ، هنالك شيء جيد وهناك شيء عاطل
، وـلكن ـعندما تـتحرر ـمنه انت تتـعلم وـيصبح ـهناك شوية ـحضارة ، ـحضارات ، ـهناك بdد لو ـتركت تـبقى
انا بـتـقديري ان امرـيـكا تـلـعب لـعـبة اHن ، اHن اعـتـقد اـنـها هذا فـيـما يتـعـلق باـلـصومال ، ـلـكن  متخـلـفة، 
ستحاول ان تنسحب منها، ولكي H يكون الواحد محكوم بعقدة اHمريكي فقط ، هذا ابن الصومال الذي
معه سdح ويقتل العراة والجياع لكي يمنع عنهم اHكل ، هذا تستحق ان تقول انه يحمي وطن ، H يحمي
وطن ، فهكذا اQستعمر يصبح احسن منه ، ومع ذلك نحن رسميا ، وانا اتكلم تنظيميا ولكن رسميا ندين
اي تدخل امريكي ونقول ان اHجرام الحقيقي هو اجرام الجامعة العربية ، ولوكان هنالك موقف موحد كان
يذهب هنـالك باعتـبار ان من اي جـيش عـربي مـوحد ، جـيش الجامـعة العربـية  بـكل بـساطة تـرسل فيـلق 
الجامعة العربية ليست استعمارا ، وانما حل Qشكلة خطيرة، سؤالك مهم جدا ، وليس بعيدا عن الصــورة

 . وهو ارتباط بالصــورة الكاملة

 مقاطعة هناك تلميحات انه له ع~قة بالسودان ، ويهدده.:

 :   اHخ صخر ابو نزار اHن ، كيف يستطيعوا ، السودان يحل مشكلته وH احد يهدده ، اQشكلة انه تنتقل
& اHن افاق ، اHمريكـي تح  ما تـف كثيرا  شجون واHسئلة  له  حديث  شغلة، يمـكن اـل ضايا ، Hحظ هـناك  الـق

يار اHسdمي ، وHـحظوا اـنهم يـقولون اـنهم في الديمقراـطية ، ـتحت الديمقرال ، ـنقول))  ((مـتخوف& من الـت
ية ابات ديمقراـط ندما ـحصلت انتـخ اذا ـع Q ، سعودية ، فيندـهشوا في اـل ية  الك ديمقراـط هل هـن عالوا ،  هم ـت ـل
د Qمن ا خائف&  اذا اـنـتم ، ـفـقالوا H ـنـحن  Q ، تتركوهم لم  اذا  Q ،ناس في اـلـجزائر ، ونـجـحوا   ..وحرة 
بار ان كان ، باعـت الذي ـيخوف اHمرـي بع  من البـع جزء  هو  اصولي  ير  اصولي او ـغ اHسdمي ـبغض الـنظر 
شروع Qهذا اـ ندهم مخـطط Hستيعاب  لذلك اHن ـع قة ،  موه بطرـي اصبحوا يفـه ندهم ،  شهاد ـع هوم اHسـت مـف
نا، ا، نرى تنظيـم حتى ـنستطيع ان  حاوHت  Qمن اـ بذل  كم ـن اعرف  انا  ني  جدا، يـع كبير  اHسdمي ـبشكل 

 نأخذ فيزا �حد اHخوة لكي يستطيع ان يصل الى تنظيمنا في امريكا ، وابدا H يوجد.

   وقيادات اHخوان اQسلم& وقيادات الحركات اHسdمية مدعوين باستمرار وندوة وراء ندوة في امريكا،
 .Qاذا ؟ هنا عملية محاولة اHستيعاب وسحب البساط من تحت هذه الحركات

اسم اHخ عا ـب ندهم اسئلة ، يـعني ـنشكركم جمـي وجد ـع بدو انه اHن اQـكتب ـجديد وبرودة واـلشباب H ـي    ـي
مؤيد رفعت واHخ عزام ، والطdب لم يحضروا ، وH يوجد احد ليسأل ، والسdم عليكم ورحمة ا� وبركاته

ًdجزي ً  .وشكرأ
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