
                                                            

صخر حبش ل%سواق
 تنظيم فتح اسقط رموز ا2من الوقائي فاوقف عرفات ا2نتخابات

 مهمتهم تحويل تنظيم الحركة الى حزب السلطة

 .نفوض سورية استعادة الحمة الفلسطينية وتحرير الجو4ن سابقة على طريق تحرير القدس•

ابو مازن رفض ان يكون وزير ديكور اشترط ان يكون شريكا._•

 .. .ابو عمار يزور ا4ردن قريبا اجماع في اRركزية على رأب الصدع•

 حاوره شاكر الجوهري

   تركز الحوار مع صخر حبش عضو اللجنة اRركزية لحركة فتح مفوض الشؤون الفكرية والدراسات على
ية في الـحركة التي ـكشف عـنها قرار اـيقاف ـعقد مؤتمرات وانتـخابات اـRناطق التنظيـمية الخgفات الداخـل
قرار الذي اـتخذه ـياسر ـعرفات ـبعد ان اسفرت ا4نتـخابات عن لة ، وهو اـل لـحركة ـفتح في ا4راضي اRحـت

 .سقوط أنصار الزعيم الفلسطيني ممثلp في قيادات جهاز ا4من الوقائي

 _   غير ان بداية الحديث كانت حول العgقات الفلسطينية ا4ردنية والفلسطينية السورية. في هذا الصدد
توقع اRسؤول الفلسطيني ان يقوم ياسر عرفات بزيارة قريبة لxردن يلتقي خgلها جgلة اRلك حسp بعد
طول فتور في العgقات اتسمت به عgقة الجانبp منذ الصيف اRاضي وكشف حبش ان اجتماع اللجنة
استعادة العgقات ضرورة  لى  شبه اجـماع ـع شهد  قد  تونس  في  مؤخرا  قد  الذي ـع تح  زية لحـركة ـف اRرـك
سطينية سلطة الفـل p ا4ردن واـل اسفp ـب بدق   p سمح 4سحق راـب وضرورة ا4 ـي ية ،  سطينية ا4ردـن  _الفـل
 _مبديا اعتقاده بأن ا4شارة في اعgن واشنطن ومعاهدة السgم ا4ردنية ا4سرائيلية الى رعاية اRقدسات

pتمت بطلب من راب pمية في القدس والتوطgا4س. 

   واضاف حبش ان عرفات هو اكثر اعضاء اللجنة اRركزية لحركة فتح معرفة بجgلة اRلك وان خصوصية
 :العgقات بينهما تجهلها اللجنة اRركزية ل، لذلك فقد قال له اعضاء في اللجنة اRركزية انت الوحيد الذي
واشار لوب  رسلها 4 يـمكن ان تـحقق اـلصدع اRـط جان ـت وفود او ـل أية  لك ، وان  Rبل رأس اـ عرف ـكيف يـق  .ـي
حبش الى ان ا4تصال الهاتفي الذي اجراه عرفات مع جgلة اRلك مساء ا4ربعاء اRاضي في اعقاب لقائه

 .مع رابp جاء بناء على توجه اللجنة اRركزية

قدومي اسة فاروق اـل    اللـجنة اRرـكزية لـحركة ـفتح قــررت اـيضا رأب اـلصدع مع سوريا وارسال وفد برـئ
 , .رئيس الدائرة السياسية الى دمشق لهذه الغاية ويفترض ان تتم هذه الزيارة في غضون ايام قليلة

   واكد ـحبش ـعلى ان منـظمة التحريرـتؤيد ـبكل قوة استعادة سوريا لـكامل اـلجو4ن �ن استعادة اـلجو4ن
تان الوـحيدتان من ا4راضي تبر ـمؤشرا ـهاما ـحيال ـمسألة اـلقدس ذلك ان اـلجو4ن واـلقدس ـهما اRنطـق تـع

 . اللتان جرى ضمهما 4سرائيل بموجب قانونp صادرين عن الكنيست ا4سرائيلي1967 التي احتلت عام
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كانت ـتـحت اـلـسيطرة التي  راضي الفـلـسطينية  سؤال ـكـيف ـنـسي اـRـفاوض الفـلـسطيني ا4 وردا ـعـلى 
 _ حيث لم يشر اليها مطلقا في اتفاق اوسلو القاهرة،1967  ، واحتلتها اسرائيل سنة1948 السورية منذ عام

pماب التي تبـلغ مـساحتها  راضي  هذه ا4 مترا مربـعا.. اي تـقارب نـصف200_150 : قال حـبش ان   كيـلو 
مساحة قطاع غزة ليست ا4راضي الفلسطينية الوحيدة التي نسيها اRفاوض الفلسطيني ، فقد تجاوز من
 .قبلها القدس واشار الى انه يجري في الوقت الحالي التركيز على معالجة هذا الخطأ من خgل سوريا،

 وـليس الى اـلحدود1967 ـحيث ـيصر الرـئيس اـلسوري ـعلى ضرورة ا4ـنسحاب ا4سرائيلي الى حدود عام
الدولية التي كانت قائمة بp سوريا وفلسطp ايام ا4نتداب البريطاني ويقول حبش اRهم هو تحرير هذه

سوريا, سوريا ونـحن نـفوض  مع  ذلك يـسهل التـفاهم بـشأنها  سرائيلي ويـعد  من ا4حتgل ا4 راضي  ا4
 . باستعادة هذه ا4راضي من اسرائيل

اشهرها منطـقة الحـمة تبر  التي تـع هذه ا4راضي  بأن  سوريا  اسرائيل تحـاجج  الى ان  واشار حـبش     
سرائيلي وـفـقا ـلـقرار التـقـسيم ـلـعام ويرد اـلـسوريون علـيـهم1948 الفـلـسطينية ـيـفترض ان تـتـبع الـقـسم ا4  

بالقول ان قرار التقسيم كان يعطي كامل منطقة الجليل العرب اذا اردتم العودة لقرار التقسيم.:

هنا نص الجانب ا\تعلق با2وضاع التنظيمية من الحوار:

اRؤتمرات وا4نتخابات الحركية التي عقدت في بعض اRناطق الفلسطينية واوقفت.. من الذي قرر•
عقدها.. ؟

يه ا4خ ابو• لة ـمجا4 نضاليا يـتبع مـكتب ا4رض اRحتلة الذي ظل يشرف عـل  (كانت ا4راضي اRحـت
من اختـصاص مكـتب ا4رض الوطن اRحـتل  داخل  وكان بـناء التنظـيم  حتى استـشهاده   )جـهاد 
داخل ا4رض اRحتـلة 4 يتـبع مكـتب وكان التنظـيم   ( )اRحتـلة وجـناحه العـسكري القـطاع الغـربي 
ؤتمرات Rها ا التي اقرـت ية  صيغة الهيكـل ته لـل تأطيره وهيكلـي في  بع  ركزي، و4 يـت Rعبئة والتنظـيم اـ الـت

 ( ) .العامة للحركة واRححدة في النظام ا4ساسي الداخلي وانما يخضع لgستثناءات

   مع قيام ا4نتفاضة، ومع اندماج جماهير شعبنا في العملية النضالية، ومع دخول معظم كوادر وقيادات
التنظيم الفتحاوي الى السجون اصبح لدينا من التنظيم الذي يشكل تيارا عاما فتحاويا ، ولكنه غير موطر

 .. .. كما هو وارد في النظام على شكل خgيا وحلقات واجنحة وشعب ومناطق الخ

ــورها ا4خ ابو ية في كثير من اـلحا4ت كان يبل الك اـتصا4ت خيـط كانت هـن ير انه ـبشكل او بأخر ،   (   ـغ
 )جهاد في النهاية في اشكال من النضال ، ويؤطرها في واجهات جماهيرية مثل ا4تحادات الجماهيرية
قوي للـحـركة كان هـنـالك اـيـضا تنـظـيم  في الجاـمـعات ومؤـسـسة اـلـشبيبة وغـيـرها   .والـنـشاطات الطgـبـية 

 .. .ا4سيرة اRناضلون داخل السجون كان تنظيمهم من اقوى التنظيمات

 .. ..   ا4ن نحن نعيش فترة جديدة مرحلة جديدة وجدنا أنه مع اختفاء السرية اRطلقة وظهور درجة عالية
من العلنية، او شبه السرية، اصبح الوجود داخل الوطن..
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 سرية التشكي%ت ل`فراد

 شبه السرية أم شبه العلنية

كوادر اسـاسية لدينا  يزال  ابات.. 4  في ا4نتـخ يدخل  سري 4  لدينا تنـظيم  يزاول     شبه اـلسرية ، �نه 4 
قد صلح  قول ان اـل رفض أن ـي شاف �نه ـي رفض ا4نـك ؤتمرات وـي Rهذه ا رفض  من التنظـيم ـي ضخم  وحـجم 

تحقق مع العدو.
   بعد مدريد كان قد ظهر توجه لتشكيل اللجان السياسية التي كانت عبارة عن تيار قياداته بشكل عام
هي من قيادات التنظيم في فتح التي رأت ان السgم قد بدأ ، ودعت الى العمل السياسي، ونادى ممثل

 .هذا التيار ، سري نسيبه، بوقف ا4نتفاضة

يه ورـفضوا هذه اRـقولة، والـتحق ـخيرة شباب ـفتح بالـلجان السـياسية من اجل ان    ـلكن اـلشباب ثاروا عـل
 .يحبطوا مخططها ا4ساسي الذي كان يهدف الى كشف كل تنظيم فتح في الضفة الغربية

ضالي جال الـن Rمن اـ هرب  فا 4يجـيز اـل نا موـق نا وقـف دريد، لكـن مؤتمر ـم قاد  مع انـع قت  ظاهرة تراـف هذه اـل    
قاء عـلى ا�طر الخيطـية ما ، ويتمـسك با4ـب ا ان ا4حتgل 4يزال قاـئ Rضروريا، طا يزال  الذي 4  سري ،  اـل

السرية اRوجودة للعمل السري.
ناء شعبنا واصبح اـلعدو ـيعرف اعضاء التنـظيم ومن    ـغير انه، وـبعد ان اعـتقل العديد ، بل الكثير من اـب
كن ـعلى اصبحت اـلسرية تتركز ، 4 ـعلى ا4فراد، وـل قد  لذلك ـف ية،  تح او اـلشعبية او الديمقراـط تم الى ـف يـن

اRهمات والتشكيgت التنظيمية، واصبحت اRهمة ا4ساسية هي الحفاظ على سرية اRهمات والتشكيgت.

مرجعية ابو عمار
   في هذه الفترة ، وبعد اوسلو، اضيف الى عضوية اللجنة اRركزية للحركة عضوان جديدان هما مسؤو4
واصبحت هـناك لجـنة صل الحـسيني  غا وفـي ية ا4خوان زكـريا ا4 ضفة الغرـب غزة واـل في قـطاع   ..التنظـيم 
 .. .مركزة في الضفة الغربية، واخرى في القطاع هؤ4ء هم الذين اولكت لهم ادارة العمل التنظيمي واصبح
القطاع الغربي وكامل التنظيم داخل ا4رض اRحتلة.. اصبح عمليا تحت سيطرة ا4خ ابو عمار رغم وجود
داخل الذي ـيشرف ـعلى الـعمل  هو  ظل  ابو ـعمار  كن ا4خ  يم، ـل عبئة والتنـظ ته Rـكتب الـت حاقه وتبعـي قرار باـل

 .ا4رض اRحتلة بصفته اRرجعية ا4ساسية

   لذلك فأن شرعية ما يجري داخل ا4رض اRحتلة، بما في ذلك ما يجري داخل السلطة الوطنية. مستمدة
 . .من ابو عمار بصفته قائد فتح والسلطة وهو يتحمل مسؤولية ذلك امام اللجنة اRركزية وقد بلغ ا4مر ان
زية، ودون قة اللجـنة اRرـك اسية ، ودون موـف جان السـي في الـل لوا  الذين عـم تح  يادات ـف مار ـق ابو ـع حول ا4خ 
 .مشاورتها ، بل وبالرغم من معارضتها ، حولها الى العمل في ا�من الوقائي وهذا يعني تحول التنظيمي

 .الى جهاز أمن وقائي وهو 4 يزال تحت ا4حتgل

هذه مسألة اساسية معروفة اRشاكل التي جرت اليها..
   في ضوء ذلك ، وبسببه، اصبحت قاعدة التنظيم تتململ �نها 4 تريد العمل في ا�من 4 تريد ان يكون
 . ..خيرة مناضليها في اجهزة امن السلطة 4 تريد ان يصبح التنظيم هو تنظيم السلطة 4 تريد ان يصبح

 التنظيم هو الحزب الحاكم.

ها ستفقد كل ـمصداقيتها ـخاصة وان اـلظروف حاكم ، فاـن هي اـلحزب اـل ريد ان ـتصبح  تح ـت    اذا كانت ـف
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هو هذا  خرى.  مع التنظيـمات ا4 وحدة وطنـية  صعبة. لكنـها يمـكن ان تـكون الـحزب الـقائد.. ان تـشكل 
 .التوجه

 اgمن والتنظيم

   لهذا لقنا انه حيث مناطق السلطة الوطنية التي تتوفر فيها العلنية ، وحيث اتاح ا4نكشاف امام العدو
 .وقدرا من العمل العلني في الضفة الغربية، فأنه يجب تأطير التنظيم حتى نصل الى درجة عقد اRؤتمرات
تأطير التنظـيمي او4. ـلكن هذا لم ـيعد واردا ـبعد ان اصبحت بدأ باـل ما ـن بدأ بـعقد اRؤتمرات واـن اي ان 4 ـن
اللـجنة اRركزة في اـلضفة الغرـبية ، وهي اللـجنة ا4ـساسية ، يـعمل بـعضها في ا4من ، فاصبحت الـقاعدة

 غير راضية عنها وترفض ان تجري عملية التأطير من خgلها.

   القيادات التاريخية للتنظيم في ا4رض اRحتلة وقيادات الحركة ا�سيرة التي امضت سنوات طويلة في
السجن 4 تريد ان تكون جزءا من السلطة عبر العمل في جهاز ا4من مسؤولوا التنظيم 4يريدون التحول
ية في عمـل تاريخي  له دور  الذي  تح  في تنظـيم حـركة ـف ضاء  ونوا اـع ريدون ان يـك ما ـي امن واـن ضباط  الى 

التغير والتطوير.
 .   هؤ4ء تداعوا �ن تعقد مؤتمرات كان يجب ان يشرف عليها مكتب التعبئة والتنظيم اRركزي لذلك شكل
هم ا4خوان عبئة والتنـظيم اـRركزي ـجمال اRحـيسن ، ـخالد ـمسمار وا4خت ام صبري واضيف ـل  .مـكتب الـت

مروان البرغوثي أمp سر التنظيم في الضفة الغربية وصgح القدوة امp سر التنظيم في قطاع غزة.
   وكلفت هذه اللجنة بالذهاب الى قطاع غزة للعمل على تأطير التنظيم وصو4 الى عقد اRؤتمرات وكذلك

 .الحال في الضفة الغربية

   لكننا استمعنا لدى ا4جتماع ا4خير للجنة اRركزية في تونس الى طرح من ا4خ فيصل الحسيني يقول
فيه انه ليس باستطاعتنا ان نعرف الجو العام في الشارع والوضع التنظيمي فيه ا4 بعقد مؤتمرات في

 .اRناطق دون ان نؤطر الناس لعدم سهولة ذلك. ولنر ماهي اتجاهات الناس من خgل اRؤتمرات

 .   النظام ا4ساسي للحركة يقول تبدأ ا4نتخابات في حركة فتح في اRناطق ما قبل اRناطق يعتمد مبدأ:
في اشبا4  كانوا  من  قادة  هم  كانوا  هم  كثير مـن p �ن اـل كرة التعـي ضون ـف ناس ا4 يرـف p غـير ان اـل التعـي
سجون ا4حتgل في  سجن  ولى تقـضي احكـاما باـل كانت القـيادات ا4 يوم  التنظـيم وتـولوا قـيادة التنظـيم 

وصلت للبعض الى اكثر من عشرين عاما تولى خgلها الشباب الصغار قيادة التنظيم.
تولى يار لجـنة ـت تم اخـت هي ـكيف ـي روحة  كرة اRـط اصبحت الـف مي  توازن التنظـي يق اـل اجل تحـق ومن     ا4ن 
 . .تأطير التنـظيم في كل منـطقة هذا شكل من ا4شكال ـيضمن ا4ستفادة من ـجهود الجـميع وقد وضعت
من فترة  ية ـل في الخgيا التنظيـم مل  ارسة الـع ها مـم ؤتمر مـن Rفي ا شاركون  الذين سـي واصفات لxـعضاء  ـم
ما فوق ـبسبب ـنشاطه اRتـعلق بـعضويته في الـحركة ومع زمن ، او ان ـيكون سجن Rدة ـعشر سنوات ـف  .اـل
عدد ني ان  وهذا يـع مائة ـعضو  من اربـع واحدة �كثر  في منطـقة  ؤتمر  Rضاء ا عدد اـع فع  قد ارـت  ..ذلك ، ـف

اعضاء التنظيم في هذه اRنطقة يتجاوز السبعة ا4ف عضو.
قة ؤتمرات غـير مطاـب Rرية انتخـبت مجمـوعة ا استمزاج جماهـي ؤتمر مـثل حـالة  Rفان ا كل ا4حوال،  في     

للنظام.
 .   انا في تقديري انه 4 يزال هناك خgفات في وجهات النظر الذي يقول ان ما جرى يتعارض تعارضا
كامg مع النظام يكون مخطئا، 4ن النظام يقول ان ا4نتخابات تبدأ من عند تنظيم اRنطقة متجاوزة الخgيا
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 . .والحلقات وا4جنحة والشعب لقد جرت العادة على عدم ا4لتزام بحرفية النظام ففي مؤتمرنا العام ا4خير
وجدنا ان اRؤتمر يـتسع في اRؤتمر  ظام ـعلى ـمشاركتهم  الذين ـينص الـن الى  رابة ا4لف ـعضو   .اضيف ـق
 . .. .لهؤ4ء اريد ان اقول ان حركة فتح متحركة لم نخضع لنص النظام وفي اRؤتمر تم تغيير النظام وفقا Rا

جرى في اRؤتمر.
انا من اكثر الناس تشبثا بالنظام ، لكن النظام متحرك وليس جامدا.

 .   باRقابل فان الذي يقول ان ما جرى في مؤتمرات اRناطق التي عقدت مطابق للنظام هو ايضا مخطىء
 .ان ما جرى ليس مطابقا للنظام ، لكنه في الوقت ذاته ليس ضد النظام بشكل مطلق

_    لهذا، ففي تقديري انه يجب ا4ستفادة من هذه الظاهرة، ويجب اذا تمـكنا ان نشرك مكتب التعبئة_
والتنظيم اRركزي في اRناطق ا4خرى للعمل على تاطير الكوادر من لجان محايدة 4 تتبع، وليست موظفة
في السلطة الوطنية. ان 4 نقول ان جهاز ا4من الوقائي، او جهاز ا4من اRركزي ، او مجموعة من الناس
pفات القائمة بgورغم كل الخ ، pهي التي ستؤطر التنظيم لدينا توجه لجمع كل الناس كل الفتحاوي.. . 
ابناء فتح من الناحية السياسية او من ناحية الرؤية التنظيمية.. فكل ابناء فتح يجمعهم في النهاية قانون
اRركزية الديمقراطية والنقد والنقد الذاتي الذي يقيم كل انسان ودوره، وبعد ذلك يجب ان تنتخب القاعدة

 ويستمزج رايها الذي يوصل الى عقد مؤتمرات تفرز قيادات مباشرة.

 ..حتى القيادات التي تنتخب في اRناطق وفقا للنظام، فان انتخابها ليس مطلقا

لى لوا ـع الذي جـع  pمن ـب يادة اRنطـقة  يار ـق حق اخـت يم  ظام لجـنة ا4قـل جزءا ويـعطي الـن خب  ؤتمر ينـت Rا   
يار ثgثة تم اخـت يادة ا4دنى بحـيث ـي لى للـق يادة ا4ـع يار الـق لى اخـت نص ـع ظام ـي ؤتمر الـن Rفي ا  .ا4صوات 
في ا4نتـخـابات لـتـشكل مـنـهم الـقـيادة اي ان يـخـتار لـعـضوية الـقـيادة خـمـسة ـعـشر فازوا  الذين   .ارباع 

 .شخصا من العشرين ا4وائل الذي حصلوا على اكثر ا4صوات

   لذلك في تقديري ان العملية معقدة، لكن يجب ان يهتم بها وان ندفع باتجاه ا4هتمام بها لgستفادة من
هذه النتائج، و 4 يجوز ، وغير مسموح �ي احد ان يستعمل التنظيم داخل ا4رض اRحتلة كبالون اختبار
 . .من اجل ان يروز قوته وقوة جماعته وهذا اخطر ما في اRوضوع 4نني ان نجحت اقوم بتكريس النتائج،

 .وان فشلت يصبح اRؤتمر غير شرعي

هذا غير مقبول.
عرفات اجاز اRؤتمرات.

 هل تريد القول ان البعض حاول ان يروز قوته من خ%ل ا\ؤتمرات ا2خيرة ..؟

اعتقد ذلك.

من هو هذا البعض..؟
   ست في صدد تحديد ا4سماء، الذين اعنيهم يعرفون انفسهم ، ا4نتخابات التي جرت وكان يفترض ان
يسبقها تأطير للتنظيم ن تمت انطgقا من اعتقاد بامكانية ان تكون نتائج اRؤتمرات لصالحهم ، لقد فرض
ا4من الوقائي ثgثمائة عضو اضافي على احد اRؤتمرات من اجل ان يغير النتائج ومع هذا فقد سقط رمز

5



                                                            

لم الذي احـضروهم  هذا يعـني ان  صوتا فـقط   pسبع في اRنطـقة اRعنـية وحـصل عـلى  وقائي  من اـل  .ا4
 ينتخبوهم ايضا

من هي الجهة التي اتخذت القرار بعقد ا\ؤتمرات..؟
من هو  صل الحـسيني  زية فـي في اللجـنة اRرـك سؤو4  ضوا ـم تم ـع ية  ضفة الغرـب في اـل ركزة  Rاللجـنة اـ   ( ) 

 ( ) .الناحية العملية نائب مفوض مكتب التعبئة والتنظيم ابو ماهر

 .   ابو ماهر له تحفظ على ما جرى وقال لهم ما تفعلوه خطأ ، وانا قلت لهم خطأ انا كنت مع التأطير او4
ية بـتأطير التنظـيم وتـرفض اما ان تـقوم اللجـنة الحاـل هو  الذي قـيل  ؤتمرات غـير ان ا4جتـهاد  Rثم عـقد ا
 .القواعد عملية التاطير من خgلها، واما ان تجري ا4نتخابات او4 ثم تقوم القيادات اRنتخبة بعملية التاطير
مؤتمر ، وـتعرف قد  من اRـمكن ان يـع مار ، �نه ـليس  ابو ـع اركة ا4خ  قديري ان اRؤتمرات ـعقدت بمـب وفي ـت

ميزانية له دون موافقة ابو عمار.
سر  pهو امـ نة  ظر معـي صلحة وجـهة ـن Rذلك ـ عل  وقد ـف البرغوثي ،  مروان  كان  ؤتمرات  Rوالذي ادار ا    . 
 .التنظيم وله عgقة مع كل ا4طراف وهو يحاول ان يجمع كل ا4طراف وبالفعل فقد اقترح البعض ا4تفاق
على قائمة بد4 من تنافس عدة اطراف داخل اRؤتمر، ذلك ان الخgفات ن بما فيها الخgفات السياسية 4

 . .تمنع العمل في اطار سياسي واحد تظل نقاط اللقاء اقوى واكثر من نقاط ا4ختgف

 الحسيني والبرغوثي

هو ـمسؤول ية وفـيصل الحـسيني  في اـلضفة الغرـب سر التنظـيم   xهو اـم البرغوثي  مرون 
 ..التنظيم في الضفة الغربية هل من تداخل..؟

وقد سر اللجـنة،   pهو اـم ومروان  ية  ضفة الغرـب في اـل ركزة  Rيس اللجـنة اـ هو رـئ  .    4 فـيصل الحـسيني 
اضيف الى عضوية اللجنة بعد عودته لxرض اRحتلة حيث انه اعلى مرتبة تنظيمية منتخبة في الداخل بعد
ثة اعـضاء gالداخل ث في  في اRجـلس الـثوري للحـركة يـوجد ا4ن  فترة ابـعاده عـضوا   .ان انتـخب خgل 
في ركزة  Rافة اـعضاء اللجـنة اـ خارج ز وـك أطر اـل ضمن  وقد انتخـبوا  قط ،  ثوري ـف في اRجـلس اـل  pخب منـت
بة تنظيـمية من مروان البرغوثي ـباستثناء فـيصل الـحسيني ، ـلكن فـيصل ـليس ية هم اقل مرـت اـلضفة الغرـب

 منتخبا ، لكنه معp في اللجنة اRركزية.

اذن فان مروان البرغوثي وان كان قد انـتخب ـعضوا في ا\ـجلس اـلثوري ا2 انه ـعx تعيـينا
 امx لسر التنظيم في الضفة الغربية ..؟

 . .4 يوجد احد منتخب في الداخل كل اRواقع في الداخل تشغل بالتعيp ؟

الداخل في  ؤتمرات التنظيمـية  تم ايـقاف عـقد بقـية ا\ انه  كل مـاسبق  من  يمـكن ا2ستنتاج 
 وانتخاب قيادات للتنظيم gن ا2نتخابات لم تحقق اهداف الذي ارادوها ..؟

لي انـهم يـواصلون طولكرم فـقالوا  في  خوان  مع ا4 تم ايقافـها الـيوم اتـصلت  انه  رسميا  لم نـسمع     . 
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).11/11/1994 ( ترتيباتهم لعقد اRؤتمر اجري هذا احوار يوم الجمعة اRوافقة

 .لم يتخذ قرار حركي رسمي بوقف اRؤتمرات وا4نتخابات

 نتائج ا2نتخابات وراء وقفها:

وقف ـعـقد) ابو ـعـمار  بان  صباح اـلـيوم الجـمـعة  اسرائيل  ذاعة  g صرح الذين  احد   (ـلـكن 
 . ا\ؤتمرات لحx اعادة انتحار القوات ا2سرائيلية

 . . .هذه وجهة نظر اخرى اRوضوع مختلف لكن احمد الديك ليس ناطقا بلسان ابو عمار

قدمته ا2ذاعة ا2سرائيلية بوصفة ناطقا باسم حركة فتح في طولكرم
   تقديري ان نتائج ا4نتخابات اثرت على قرار استمرارها ، وليس 4نها مخالفة للنظام، وا4 لكانت اوقفت

 . .من البداية كان يمكن لxخ ابو عمار ان يوقفها قبل ان تبدأ

ابو ـعـمار ـيـوقف الذي ـجـعل  هو  بترتيب الـنـتائج ا\طـلـوبة  من اـلـوقائي  ـيـبدو ان ـفـشل ا2
ا\ؤتمرات.

 .انا 4 استطيع ان اتكلم قبل ان اناقشه في هذا اRوضوع

 .. الذين كانوا يرفضون عقد ا\ؤتمرات هل شاركوا فيها ام 2 ؟

ؤتمرات، Rقد ا ارضون ـع كانوا يـع الذين  وقد حـصل  يع ،  ها الجـم شارك فـي  gؤتمرات فع Rقدت ا ندما ـع    ـع
 .وتحديدا الحركة ا�سيرة على غالبية ا4صوات

كافة ا2حزاب العربية التي تولت السلطة في اقطارها فشلت في اقامة دولة الحزب وتحولت
الى احزاب لـلدولة. ـكيف ـتعالجون هذه اـ\سألة في ـفتح ، وقد ذكرت انت من ـقبل قـليل اـنكم
تح اجل تحـويل ـف من  بدو  ما ـي كن اـلسلطة تـعمل ـك حزب اـلسلطة ـل  ..ترـفضون ان ـتصبح ـفتح 

الى حزبها..
   السلطة ليست حركة فتح ، لقد رفض اعضاء اللجنة اRركزية لحركة فتح اRشاركة في السلطة واختاروا

 . ثgثة من بينهم فقط للمشاركة فيها اضافة لxخ ابو عمار

هاني ديب،  ،ابو ا4 مازن  ابو  فاروق اـلـقدومي،   ...   اـعـضاء اللـجـنة اRرـكـزية ـبـمن فـيـهم الرئـيـسp ـمـثل 
في شاركوا  لم ـي الداخل  في  كثيرون  اخوان  وكذلك  سلطة،  في اـل سوا  هؤ4ء لـي كل  زكي..  باس  الحـسن، ـع
تاريخي وزنه ودوره اـل مار ، بـحكم  أبو ـع اما  سلطة  يم اـل تح ، ـليس تنـظ يم ـحركة ـف فان تنـظ لذلك  سلطة   . .اـل
فدا وجبـهة النـضال من التنظيـمات ا4خرى مـثل  اخوان  سلطة  في اـل وجد  سلطة. وـي هذه اـل في  فيـشارك 
قائد لـتحالف ا4حزاب ا4خرى ـكما جرى  . ..اـلشعبي ـنحن ـلسنا حزب اـلسلطة و4 حزب التـعددية اـلحزب اـل
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في العراق في وقت سابق لم يكن خgله مسموحا لxحزاب ا4خرى العمل داخل الجيش ، نحن 4 نستطيع
ذلك ، و4 ستطيع  كــورات فـتح 4 ـت ارها دـي رها باعتـب شعبية او غـي هة اـل مع حـرمة حـماس او الجـب  .التعـامل 
 .تركيبتها الوطنية تسمح بذلك ، نحن ليس لدينا تركيبة ايديولوجية تناقش ا4يديولوجيات ا4خرى وا4خرون
هي سلطة  سلطة ولـيست اـل في اـل قود  حن ـن قود ، ـن تح ان ـت ستطيع ـف ية 4 ـت وحدة وطـن بدون  نا  يون مثـل  .وطـن

 ..التي تقود ا4خرين

حزب السلطة
 !!!حقيقة ان فتح هي التي تقود السلطة 

 .   السلطة تضم الى جانب فتح ، كما ذكرت لك ، فدا وجبهة النضال الشعبي ما يجري ا4ن عبارة عن
 % .. من مساحة ا4رض الفلسطينية مختبر صغير مساحته مائتي كيلو متر مربع.. انه ملعب كرة2 تجربة

ية ولـفتح اصg وـجهة ـنظر  . .قدم ـلكي تـنشر في كل الوطن ـيجب ان ـتشرك كل اهل الوطن في هذه العمـل
 .فيما يجري انا ادفع الكل 4نجاح تجربة السلطة لتحويلها الى سلطة وطنية والى دولة فلسطينية مستقلة،
 .من اجل استمرار النضال ا4ستراتيجي لكن هذا الكgم 4 يوافقني كل الناس على طرحه البعض يرى
ية ية او الدوـل فة انا 4 ارى اRعـطيات العرـب قة مختـل  .ضرورة ـتفويض هذه اـلسلطة ، واستمرار الـكفاح بطرـي
تح نا اقول ان ـف يه ومن ـه راكم عـل  . .ـتساعد ا4ن ما ـتستطيع ان ـترسخه ـعلى ا4رض هو الذي يـمكن ان ـت

 .غير مؤهلة �ن تتحول الى حزب سلطة، وانما يمكن ان تكون تنظيما قائدا للعملية الجارية

التي حـصلت في ـبيت فاقول ان ا\ؤتمرات وا2نتخـابات ا2ولى  الرأي  لي ان اخاـلفك  اسمح 
ـلحم ورام ا� كانت مـحاولة من اجل تـحويل التنـظيم، من خ%ل ا2من اـلوقائي ، الى تنـظيم
هذا اـلـتوجه وـنـجح التنـظـيم بـقـياداته ا\ـنـاضلة اوـقـفت العمـلـية مؤـقـتا  .اـلـسلطة ـحـx ـفـشل 

 بانتظار تهيئة الظروف بشكل افضل 2نجاز مهمة تحويل التنظيم الى تنظيم السلطة..؟

راها قد ـيكون ـهناك من يرى تـحويل تائج التي ـت  .   ـمعروف انك صحفي خبيث يـمكن ان تـتوصل الى الـن
تح التي ـيرفض اـعضاؤها حتى ا4ن زية لـحركة ـف تح واللـجنة اRرـك اعدة ـف كن ـق تح الى تنـظيم لـلسلطة ن ـل ـف
 ..اRشاركة في السلطة ـبمن فـيهم ابو مازن عراب اوسلو.. 4يريد ان ـيكون وزيرا في اـلسلطة ، لـكنه يريد
حادث كل  صبح ـل ندها ـي ستقلة ، ـع Rسطينية اـ دولة الفـل الى اـل ندما ـنصل  كي تنـتصر ـع سلطة ـل يدفع اـل  ..ان 

 ..حديث

وزراء ديكور
 هل رفض ا2شتراك في السلطة لخ%فه مع راس السلطة ام بسبب وجهة نظر معينة ..؟

 . .   هناك خgف بشأن وجهات نظر معينة هما يتفقان على اشياء ويختلفان على اشياء لكن عندما تتعدد
وزيرا، كون  بذلك اRـهم ان ـي رضى  عض ـي كور الـب ناس ان يكـونوا وزراء دـي عض اـل رفض ـب هادات ـي  . ..ا4جـت
وزير من ان يـكون  شريكا وا4 فg عـضو اللجـنة اRركـزية 4 يـرضى بـاقل   .والبـعض يـرفض ا4 ان يـكون 

 . .شريكا في السلطة ابو مازن 4 يرضى ان يكون اقل من شريك
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 .لنعد ا2ن الى حديثك السابق عن اللجان السياسية واضح انها لم تشكل بقرار من اللجنة
 . ا\ركزية ، وانما بمبادرة من سري نسيبه

   في تقديري انها كانت مبادرة تسعى الى استعجال السgم قبل وصوله، ولها عgقة بعقلية الناس الذين
عاشوا على هامش ا4نتفاضة. لم يكونوا مناضلp في صلب ا4نتفاضة او في صلب التنظيم، وانما كانوا
 .جزءا من النضال النظري الذي كانوا يعبرون عنه في كتاباتهم ولقاءاتهم بالتحديد فان ا4خ سري شاب
4مح في عقله ، وفي تقديره انه 4 توجد إمكانية للكفاح اRسلح وا4ستمرار فيه ، ولذلك يجب ان نتصالح
يادة الى هذه تائج اكثر من خgل اـلصلح ـعندما وصلت الـق هود وـجهة ـنظره انه يـمكن ان نـحقق ـن  . .مع الـي

 .القناعة وذهبت الى اوسلو بدت امامه فرصة للعمل في هذا ا4تجاه

 .   وفي هذا ا4طار بدات ا4غراءات 4عضاء التنظيم في الخروج ضمن وفود التفاوض

 .   ذات وفد من الوفود ا4ولى ضم سبعp عضوا بعضهم كان يريد رؤية القيادة من الخارج فقط ما حدث
ان كل واحد من اـعضاء اـلوفد حاول ان يـحضر ـمعه اكبر عدد مـمكن من اـعضاء التنـظيم لxستقواء ـبهم.
ضرورة قات ـب وصائب عرـي لدى حـنان عـشراوي  شعور  الك  كان هـن تح  من ـف طاء  الى ـغ وفد يحـتاج  كان اـل

 .التأكيد على انهم ليسوا قيادة بديلة ، بل انهم يريدون العمل مع فتح

يروا اجل ان  من  من اعـضاء التنظـيم  كبيرة  اعداد  اخراج  ساعدوا عـلى  هود  فان الـي ذلك  جانب  الى     
(  . ( )الوخم اRوجود ويعودوا متأثرين وقد سمعت هذا الكgم من الشباب انفسهم وقالوا لي قد رأينا الوخم(

اهدافهم قوا  صهاينة يحـق ولن نجـعل اـل هر  شرق الـن سنتركه  لداخل  عود ـل ما ـن نا فـي خارج لكـن في اـل وجود  Rاـ
كان الداخل بعـضهم  سلبا عـلى نـضال  يؤثر  في الـخارج  التي راينـاها  والثرى والفـنادق   .بجـعل الـبذخ 
يتشكك في ثورية الثــورة عندما ينام في احدى غرف فنادق الدرجة ا4ولى وهو الذي خرج من السجن قبل

فترة قصيرة.
جاه �خراج التنـظيم من ـتحت ا4رض ووضعه فوق نا وجود اـت ندما 4حـظ ذلك، ـخاصة ـع نا كل  قد اوقـف    ـل

سطحها ، بما في ذلك الذي لم يسجنوا ايضا.
 ..   يgحظ هنا ان تسعp باRائة من الذين شاركوا في اRؤتمرات ا4خيرة كانوا من الذي دخلوا السجون

 .. انهم معروفون لدى اسرائيل عضويتهم في الحركة لم تعد سرا، لكنهم ليس مؤطرين.

عض كون ـب قد ـي جرى،  ما  كل  فة ـب gله اي ع يس  مؤطر ـل اخر  لة ا�ن تنظـيم  داخل ا4رض اRحـت وجد     ـي
ا4فراد شاركوا في اRؤتمرات، ـلكن لديهم تنظـيمات ـموجودة 4 احد يعرـفها ـغير ا4ـعضاء اRخـتصp ـبهذا
اRجال ، 4ن حركة فتح 4 تزال تؤمن انها حركة سرية. يوجد اعضاء مؤهلp اكثر من الذي فازوا لكنهم لم

 .يشاركوا في اRؤتمرات 4عتقادهم ان ا4رض 4 تزال محتلة وان امامهم مهمات نضالية قادمة

 فكرة اللجان السياسية

افة اـعضاء الى ـكشف ـك اطار مخـطط ـيهدف  في  جاءت  اسية  يل ان الـلجان السـي بل قـل ـقلت ـق
 التنظيم. من هو صاحب هذا ا\خطط وهل سري نسيبه ضالم فيه..؟

 .   في ـتقديري انه صاحب فكرة يعـتقد اـنها هي الفكرة التي ـتخدم طـبعا هذه الـفكرة كان ـمرضيا عـنها
 .امريكيا واسرائيليا
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في_ اسرائيلية  ية  كانت هـناك مـشاركة امريـك انه  قط، ام  هذه الخـطة ـف عن  كان مـرضيا  هل 
 وضعها ..؟

   كان تطلع الرجل هو الوصول الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقد اصدر كتبا مشتركة بهذا الشأن
فاق الى اـت وصل  تم الـت ندما  جذور ، وـع ضية  اصبح للـق تم اعgن ا4ستقgل  ندما  اسرائيليp ـع تاب   .مع ـك
اوسلو اعتقد البعض ان طريق اوسلو تؤدي الى ذلك ، فحدث التسارع في تشكيل اللجان السياسية التي
هذه عة اـRوضوع ووضعت حدا ـل عام اـRاضي كلـفني ا4خ ابو ـعمار بمتاـب ها ـنظام اـساسي وفي اـل  .وضع ـل
 . .اللجان الغيتها من الوجود احضرت الكادر ا4ساسي لهذه اللجان بما في ذلك ا4خ سري نسيبة وقلت
بارة عن تنـظيم بديل لتنـظيم ـحركة ـفتح يه هو ـع اسية باـلشكل اRـطروحة ـف  .له ان اـلحديث عن الـلجان السـي
 .ا4خ سري اوضح لي انه 4 يـقصد ذلك ـغير اني فوجئت بالعgقات ا4خطبوـطية ـبعد ذلك، وفوجئت با�خ

 .ابو عمار يحول هذه اللجان الى امن وقائي

 .   هذا القرار لم يعرض على اللجنة اRركزية وقد رفضه ا4خ ابو ماهر ، ورفض التعامل معه

سلطة، امن اـل ضمن  اسية  جان السـي اصر الـل من عـن وقائي اRـشكل  من اـل ابو عـمار يعـتبر ا4    ا�ن ا4خ 
 .والبعض يعتبرهم أمن فتح كما انهم قيادات فتح

 ..   انا اتساءل كيف يمكن لxنسان ان يكون قائدا في تنظيم ويعمل في ا4من في الوقت ذاته بالتأكيد ان
 . اعضاء التنظيم لن يعملوا معه في هذه الحالة، 4ن السلطة ليست فتح

ها يادات امن اـلسلطة هي ذاـت كون ـق هوم ان ـيكون ـهناك امن داخل التنـظيم ـيخدم الـحركة، اما ان ـت    مـف
 .قيادات التنظيم فهذا غير مقبول بالنسبة لنا انه مرفوض من قبلنا في اللجنة اRركزية كما انه مرفوض من

 .قبل القاعدة

 اوقفنا ا2حزاب البديلة

حزب سيـاسي انه يـقوم بتـشكيل  اشيع  سري نـسيبة بتـشكيل اللـجان السيـاسية  بدأ   xحـ
 ..بتكليف ياسر عرفات

اقدم الوقت  في ذات  اسبة  تابعه باRـن لي شخـصيا � حول اRـوضوع  ابو عـمار  صحيح 4ن  هاذا غـير     . 
رضوان ابو عياش على تشكيل تنظيم اخر تحت اسم التكافل ا4جتماعي ، وقد نظرنا اليه ايضا باعتباره
الى اعـلى رزها  اجل ان تـب من  اطر فـتح  مد عـلى  التي تعـت شكيgت  فت واوقفـناه ان الـت بديg ل  ما   .تنظـي

 . .باعتبارها حزبا جديدا كنا ننظر أليها على اساس انها تأخذ من فتح نحن كنا نركز على فتح

 .   اخطر شيء في التنظيمات الجديدة هو ما يسمى ا�ن با4من الوقائي انا في تقديرير انه امن ممتاز
 .جدا عندما تكون مرجعيته ا4خ ابو عمار في اطار السلطة الفلسطينية

من في الحـركة  ونوا اـعضاء  ما يـك في التنظـيم، واـن كون  وقائي ـيجب ا4 ـي في ا4من اـل مل  الذي يـع كن     ـل
 .خgل مواقعهم في ا4من

التي في ا4جـهزة  مواقعهم  من خgل  مؤتمرات فـتح  في  كانوا يـشاركون  من  في اجـهزة ا4 عاملون     اـل
اخر غـير شيء  بالتنظيم التنظـيم  سك  الذي يـم هو  ركزي  Rكون ا4من اـ جوز ان ـي كن 4 ـي ها ـل لون فـي  . .يعـم
موقعه في  كل  فاء  ضاء ا4ـك فرز ا4ـع الذي ـي باره الجـسم ا4كبر  بالتنظيم باعـت ضاء يلتحـقون   . ..ا4من ا4ـع

 .. ..سواء في ا4من الوقائي او ان التنظيم او القوات او ا4عgم الخ
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 رفض التنظيم

 .. لكن ا2من الوقائي ا�ن هو اداة تحويل التنظيم الى تنظيم السلطة ؟

 ..   لذلك فان ما يجري ا4ن هو رفض التنظيم لعملية التحول التنظيم يرفض ان يكون تنظيم السلطة، 4نه
كادر ولـهم مخصـصات التنظـيم يـضم من موظـفون لـهم  من ا4 في ا4 كل التنظـيم   . .4 يمـكن ان يـشغل 
 ..عشرات بل مئات ا44ف ا4من يستطيع ان يصرف على الف عضو ، ولكنه 4 يستطيع ان يصرف على
 . .كل اعضاء التنظيم 4 يمكن ان تكون هناك صيغة تجعل ا4من هو الذي يقود التنظيم التنظيم يجب ان
تح ـيجب ان في ـحركة ـف ية  ناك هيكـل في ا4من ـه يم وـليس  واقع التنـظ في ـم فرغ  أناس بـعضهم مـت قودوه   .ـي

 .تحترم

وجود مواـجـهة مؤخرا  الداخل  في  عن التنـظـيم  صدرت  التي  من البـيـانات  واضحا  كان 
اختراق التنـظـيم ـوقائي  من اـل ـوقائي ـحـيث ـيـحاول ا2 من اـل ما ـبـx التنـظـيم وا2 ـية  حقيـق

 . والسيطرة عليه

 .   هاذا ما حدث في رام ا� وفي الكثير من اRواقع اRفروض ان قيادات التنظيم السابقة التي انخرطت
في ا4من الوقائي ان يتركوا قيادة التنظيم �خرين يتعاونوا معهم حتى يجعلوا التنظيم يدعم السلطة بد4

 .من ان ينقلب عليها
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