
                                                                    

حوار لصخر حبش عضو اللجنة ا+ركزية لحركة فتح
مع جريدة فلسط; اليوم

 

 : ما هي اهمية افكار او مصطلحات مثل ا+جتمع ا+دني، والديمقراطية والحريات داخل1س
فتح؟ وما مدى اهتمام القاعدة بهذه اTفكار ؟

:1ج اجل  من  اهدافـاً تـسعى حركتـنا مـنذ انط+قتـها  هي انـها تـشكل   ان اهمـية اFفـكار واCـصطلحات 
وسيطرة وجود  هي نـتاج  فراغ. وانـما  من  هذه اCـصطلحات بمـضامينها اCقـصودة  تأت  ولم   .تحقيقـها 
ربة شتات وـغ  Zاحت+ل قـمعي واج+ئي وـب Zجزأ ـب Cسطيني اـ فاCجتمع الفـل واقع.  لى ارض اـل  ..نقـيضها ـع
مدني ـيـسوده اـلـقانون وتتـكـامل ـفـيه اـلـسلطات الـتـشريعية والتنفـيـذية الى مجـتـمع  وـفـقدان ـهـوية يتـطـلع 
والقضائية. وقد عبرت حركتنا فتح في نظامها اFساسي عن هدفها باقامة الدولة الفلسطينية اCستقلة ذات
السيادة والتي تحفظ للمواطنZ حقوقهم الشرعية على اساس العدل واCساواة دون تمييز بسبب العنصر
ناء مجـتمع ـتقدمي ـيضمن ـحقوق اFـنسان ويـكفل الـحريات ها لـب يدة، ـكما اكدت ـعلى تطلـع او الدين او العـق

.ZواطنCالعامة لكافة ا 

   ان اCصطلحات القائمة واCتجسدة على ارض الواقع مثل اFحت+ل واFستيطان وارهاب الدولة هي التي
مام بـمصطلحات الحـرية والديمقراطـية سطينية اFهـت شعبية الفـل اعدة اـل اعدة الفتحـوية والـق فرض عـلى الـق ـت
حل التي يقتـضيها  ية  طابع العمـل وهذا اFهتـمام F يـكون لفظـيـاً وانـما يحـمل  دني  Cجتـمع اCوالعـدالة وا. 
سائدة مقتـرنة بـوجود فالتجزئة والتخـلف والتبعـية مـصطلحات  هذه اCـصطلحات ونقيـضها   Zالتـناقض بـ
التي جـعـلت ـمـصطلحات اـلـوحدة وهي  اـلـغزوة اـلـصهيونية اFمبرياـلـية ـعـلى وطـنـنا الفـلـسطيني والـعـربي. 

 .والحرية والتقدم مصطلحات ذات مضمون ملتصق بالضمير الشعبي الوطني والقومي

 : ما مدى امكانية بناء مجتمع مدني يقوم على الحرية والعدالة ؟2س
ليس من السهل الحديث العملي عن قطع الجسر قبل الوصول الى ضفة النهر. وقد توضع التصــورات : 2ج

فة. واFستفادة يه ـبعض اCجتـمعات في دول اـلعالم اCختـل النـظرية الناـبعة من مقارنة اـلواقع الذي وصلت اـل
واقع ناء اCجـتمع اCدني F يـلغي، بل ـيستوجب اـلدراسة العمـيقة لـل قانون اـلعام لـب قائم ومن اـل من الـنموذج اـل
دني Cجتـمع اCطبيعي، ا سطيني، وبعمـقه اـل دني الفـل Cجتمع اCبا قوانZ الخـاصة  الذي تـسوده اـل خاص  اـل
العربي. ليس هناك استحالة امام ارادة الشعوب واFمم .ولكن هناك حقائق على ارض الواقع. واهم هذه
الذي دني  Cمع ا شرط اFول لقـيام اCجـت هي اـل التي  سيادة  هو غـياب اـل سطينية  نا الفـل في حالـت الحـقائق 
يرزح تـحت نـير اFحت+ل والحـصار يفتـقد الحـرية وفـاقد الذي   .يـصون الحـرية ويحـقق العـدالة واCجتـمع 
نا من مجـتمع الـكفاح والـنضال. مجـتمع ناء اCجـتمع اCدني ينـطلق في وطـن ية ـب يه. ان امكاـن اـلشيء F يعـط
قد حطـمت كون  ية اFسرائيلية ـت يود اFدارة اCدـن سرها لـق صارها وـك التي بانـت شعبية  ثــورة اـل اضة واـل اFنتـف
اخطر الحواجز امام بناء اCجتمع اCدني. وان ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلسها التشريعي

 .من وضع للقوانZ، رغم قيود اFتفاقيات يشكل اCقدمة ل+بتداء
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 : هل يمكن اعتبار حركة فتح من مؤسسات ا+جتمع ا+دني ؟3س
 حركة فتح في اCاضي وF تزال، تشكل حركة تحرر وطني ذات اهداف في مقدمتها تحرير فلسطZ :3ج

واقامة الدولة الديمقراطية اCستقلة وعاصمتها القدس. وقد اعتمدت حركة فتح استراتيجية الثــورة الشعبية
 .اCسلحة لتحقيق هذه اFهداف فهي بذلك F يمكن اعتبارهامن مؤسسات اCجتمع اCدني غير القائم راهنا
من خ+ل تحقـيق الذي ينبـعث  دني  Cجتـمع اCفإن مهماتـها لبـناء ا في اCـستقبل  اما حـركة فـتح   .ايـضـاً 
 .اFستق+ل وتجسيد الحرية والعدالة يجعلها حتمـاً جزءاً اساسيـاً من مؤسسات اCجتمع اCدني وهي بذلك
سيادة الكامـلة ومجتـمع مع مرحـلة اFستق+ل واـل ها الفكـرية والتنظيمـية لتتنـاسب  من بنيـت بد ان تـطور   F

 . الحرية والعدالة والديمقراطية

الى مجتـمع:4س شبه عـسكري  من مجتـمع  مدى امكانـية انتـقال ا+جتـمع الفلـسطيني  ما   
 مدني ؟

:4ج اوسلو اCجتـمع  حولت اتفاقـيات  دى عـلى طبيـعة تـطور مـسيرة التـسوية الراهـنة لـقد  Cهذا ا  .يتـوقف 
العسكري ومجتمع حرب التحرير الشعبية، بما شملته من كفاح مسلح وانتفاضة جبارة الى مجتمع مدني
سيادة واFستق+ل تع باـل ية F تتـم سلطة وطـن ظل  في  مدني  مع  ناء مؤسـسات Cجـت حاول ـب  .شبه ـعسكري ـي
عودة الى توجه ـبشكل جاد ـنحو اـل ياهو ـي اسة حـكومة نتـن راهن ونتـيجة لسـي بدو ان اCجـتمع الفـلسطيني اـل وـي
زاحف ية واFستيطان اـل مجـتمع اـلحرب اـلشعبية، مجـتمع اFنتـفاضة واFنـفجار اـلصارخ. فاCـمارسات القمـع
عادل ـيـنذر بالـتـصعيد س+م  الى  في اـلـوصول  امل  كل  واـلـغاء مرجـعـية اFتفاـقـيات والـعـمل عـلى ـطـمس 

 . العسكري وF يبشر باFستقرار الذي هو من مظاهر اCجتمع اCدني

 :  ما هي الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها من اجل بناء مثل هذا ا+جتمع؟5س

 الخطوات الصحيحة انط+قـاً من واقعنا الراهن تقتضي اFصرار على مواجهة حكومة نتنياهو وكسر :5 ج
حتى ية  سلطة الوطـن سيطرة اـل ناطق  عن ـم الدفاعي الـعسكري  عبر اـلصمود واFستعداد  شوكة غطـرستها 

 (يحسب قادة الجيش اFسرائيلي الف حساب قبـــــــــــــــــــل دخولهم حقول الشوك التي ستكون حقول)
الغام. كما ان على شعبنا الفلسطيني في مناطق اFحت+ل ان يرفع من وتيرة نضاله بما يسمح به القانون
الدولي من حق الدفاع والكفاح ضد اFعتداء واFستيطان واFحت+ل. ان التمسك باFتفاقيات من طرفنا في
ها الى سلة اCهم+ت هذا ية انه ـيمزق اFتفاـقيات ويـلقي ـب ياهو كل يوم باCـمارسة العمـل يه نتـن  .وقت يـعلن ـف
التمسك يجعل نتنياهو يستشري في سياسته ويغالي في تقدير قوته. وعليه فإن اCواجهة من اجل الس+م
هي الخطوة الصحيحة التي تجعلنا نقترب من انجاز دحر اFحت+ل، والحرية واFستق+ل. وحينذاك تكون

ZتشائمCجتمع الدولي اكثر تسارعا مما يتوقع اكثر اCخطوات بناء ا . 

اندماج ا+جـتمع الفـلسطيني ـبعدما:6س اجل  هي الخـطوات اـلصحيحة في التـعامل من  ما   
 عاد بدون مؤسسات الى مجتمع مؤسسات ؟

 لم يعد اCجتمع الفلسطيني بدون مؤسسات، وانما هو بحاجة الى تفعيل مؤسساته بشكل يؤدي الى :6ج
 .. ..تحقيق اFنجاز الوطني اCتمثل باFستق+ل ف+ اندماج للمجتمع في ظل اFحت+ل والخطوات الصحيحة
في كبير  اثر  سطينية ذات  ية فـل ها مؤسـسات وطـن عاني مـن التي ـت غاء حـالة اFهـمال  ضرورة اـل في  تكـمن 
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الوطني الفلـسطيني، واCجـلس ذلك اCجـلس  وفي مقـدمة  مـاضي وحـاضر ومـستقبل الـشعب الفلـسطيني 
شعب الوزارات اCركـزية لـل شكل  من دوائر ـت شعب عـنه  ما يـت وكل  ذية  سطيني، واللجـنة التنفـي اCـركزي الفـل
الفلسطيني. ان نشاط مؤسسة اCجلس التشريعي ومجلس الوزراء في السلطة الوطنية F يجوز ان يضع
الوزارات غي  جوز ان تـل ية F ـي الوزارات اCحـل الوطني. كـما ان  ذية واCجـلس  الرف دور اللجـنة التنفـي عـلى 
وضعيته بد ان تـؤخذ   F من اغلبـية ديمقراطـية وما يـشكله  في الـشتات  اCركـزية او الـشعب الفلـسطيني 

اFعتبار عند الحديث عن اندماج اCجتمع الفلسطيني، كيف؟ واين ؟!

 :  هل السج; غير ا+ؤهل اكاديميـاً بامكانه ان يدير مؤسسات مدنية؟7س

 . اCقصود هنا اCناضل اFسير الذي تحرر من اFسر وعاد ل+ندماج في اCجتمع وما اكثر هؤFء الذين :7ج
سرى Fحت+ل ان اFسجون ا الذين F يـزالون يـرزحون بـاباء وكبـرياء خـلف قـضبان  اكثر  وما   .تـحرروا، 
حاFتهم طبيـعة مع  من تاريخـنا حـاضرنا ومـستقبلنا. ويتـوقف عـلى طريـقة التـعاطي  جزء  هم  اCحـررين 
 .مستقبل حياتنا. لقد اعطى هؤFء زهرة عمرهم من اجل الوطن وبعضهم كان قادراً على اFستمرار في
التحصيل اFكاديمي وهو خلف القضبان. وبعضهم كان قادراً على اFستمرار في النضال وقيادة الكفاح
فة جاFت مختـل في ـم يادة  تؤهلهم للـق ادية  واصفات قـي تع بـم كان يتـم وهم خـلف الـقضبان. بـعضهم  سلح  Cاـ. 
وبعضهم تحرر وهو يعاني من تدهور في صحته النفسية او الجسدية او العقلية او الروحية. هؤFء جميعـاً
ً هامـاً في بحاجة الى ع+ج واعادة تأهيل Fكتشاف تلك القدرات الكامنة التي يمكن تحضيرها لتلعب دورا
ناء ـكما كان في مرـحلة الـنضال والـكفاح وـلكن في مرـحلة الـب  .اـعطاء اFسير اـCحرر اـلفرص لـيكون فاع+ً 
يـاً واقول عمـل ها  يـاً Fدارـت ؤهل عمـل ير ـم هو ـغ بادارة اي مؤسـسة  حق  حرر F تعطـيه اـل اسير ـم كونه  جرد   .ـم
وليس اكاديميـاً بمعنى الشهادات والدرجات النظرية فالتجزئة الحياتية في بناء مجتمع خارج من اFحت+ل

 . بحاجة الى وضع اFنسان اCناسب في اCكان اCناسب وفي الوقت اCناسب

 :  ما هي الطرق الصحيحة من اجل اعطاء هؤTء ا+عتقل; حقوقهم ؟8س

:8ج في القـيام  لم يقـصروا  حترام.. وبـما انـهم  Fكل التـقدير وا شعبهم  من  هؤFء اCـحررون يـستحقون   
ومن مة،  ظل قاـئ وية ـت صادية واCعـن ية واFجتماعـية واFقـت ساينة واCدـن فإن حـقوقهم اFـن ضالية  بواجـباتهم الـن
واجب السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ان تضع مهمة رعاية اسر الشهداء. ورعاية الجرحى
هذا الـجانب اCتعـلق بتأهـيل اولت الـسلطة الوطنـية  سلم اولوياتـها ولـقد  في  سرى اCحـررين  Fورعـاية ا. 
ومة حاد اFوروبي والحـك من اFـت جـاً خـاصـاً بتمـويل  لذلك برناـم ووضعت  مام  كل اFهـت  .اFسرى اCحـررين 
 .السويسرية وقد اعتمد البرنامج طريقـاً Fعطاء اFسرى اCحررين حقوقهم. حيث انطلق من اعادة تأهيلهم
هم يـاً ـل سليحـاً عمـل شكل ـت ها ـت يم اFكاديمي كـل تدريب والتعـل ني واـل يل اCـه كل حـالة. فالتأـه مع  اسب  ما يتـن ـب
شكل فرص العـمل ـي فإن خـلق  كل حـالة مـوقع للعـمل  هذا يتطـلب ـل ناء، وحـيث ان  ية الـب في عمـل للمـشاركة 
وتأمZ الـقروض ذلك تـشجيع اCـشاريع الخـاصة..  وقد يتطـلب  ية.  الذي يحـقق اFندماج والفعاـل اFساس 
والدعم اFسري والتأمZ الصحي، واFرشاد النفسي وكل ما من شأنه ان يحقق التوازن اFنساني ل+سير
اCحرر ليكون عضواً عام+ً بناءً في مجتمعه ويكون متمتعـاً بالصحة النفسية والجسدية والعقلية والروحية،
من ـحقوق هي اـيضـاً  يـاً  ً ايجاـب ها تـعطي للمجـتمع مردودا ما ـيضمن ان ـتصبح ـحقوقه التي يـحصل علـي وـب

 .هذا اCجتمع
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)9س اTسرى عسكريـاً واجتماعيـاً ؟(  : ما هي الخطوات الصحيحة من اجل تأهيلهم 
أشرنا إلـيه : إ9ج ما  سرى اCحـررين يتـضمن اFجـابة ن  Fحول حـقوق ا باFيجابـية عـلى الـسؤال الـسابق 

الواضحة على السؤال الراهن اCتعلق بتأهيلهم بشكل عام. اما بالنسبة للمجال العسكري فإن بعض هؤFء
ية هزة الـعسكرية واFمـن اطار اFـج في  مل  تؤهلهم للـع واصفات  قدرات وـم عون ـب الذين يتمـت اFخوة واFخوات 

 . فإن استيعابهم في هذه اFجهزة هو من اسهل الخطوات والتي قد تمت فع+ً

ما:10س في التنـظيم،  قون مـناصب  ناء اTجـهزة الـعسكرية T يتـل برزت ان اـب إشكالية  الك  هـن  
هو الحل لذلك؟ و+اذا تم منعهم ؟

:10ج رزهم التنـظيم  الذين ـف وهم  ناء التنـظيم  وآخراً اـب  ًFهم او ناء اFـجهزة الـعسكرية.  هم لـيسوا اـب داية   . ـب
للعمل في مهمات ذات طابع عسكري او اـمني. وهو بذلك حدد لهم موقعهم في اFطار التنظيمي الجديد
مع يوم  هذا اـل حق بالحـركة  الذي يلـت والذي ـيضم الـعضو الـنصير  عام للحـركة،  مي اـل كل التنظـي ضمن الهـي
ية ورـئيس اللـجنة التنفـيذية الى دولة ورـئيس اـلسلطة الوطـن عام للـحركة الذي ـيشغل مـهمة رـئيس اـل قائد اـل اـل

 جانب انه القائد العام لقوات الثــورة الفلسطينية.

   ان تنظيم حركة فتح وهيكليته العامة تبدو م+محها واضحة في تشكيل اCؤتمر العام للحركة حيث تكون
اللجنة اCركزية في قمة البناء الهرمي ويليها اCجلس الثوري ثم اCجلس العام ثم اCؤتمر العام الذي يضم

 % ( ) .  من اFعضاء العاملZ في اCجال العسكري واFمني اFجهزة السيادية51 بZ اعضائه ما يعادل

بة التنظيـمية وـيقوم بة الـعسكرية واـنما ـعلى اساس اCرـت    وهؤFء يأتون الى اCؤتمر ـليس ـعلى اساس الرـت
جهاز التفويض السياسي التوجيه بتأمZ الحياة الداخلية ل+عضاء الحركيZ في اFجهزة العسكرية. لقد
نص النظام اFساسي للحركة على ضرورة عدم اFزدواجية في اCهمات العسكرية حيث F توجد انتخابات
بZ اFطر اCدنية واFقاليم حيث تلعب اCؤتمرات الحركية دورها في تكريس اCفهوم الديمغرافي الذي يقوم
في اFـجـهزة مواقعهم  فإن  ساس  Fهذا ا وشروط اCرـكـزية الديمقراـطـية وـعـلى  اساس اFنتـخـابات  ـعـلى 

 .العسكرية هي ايضـاً مواقع تنظيمية

جزء:11س تم اقتـطاع  اذا  واقع وا+نـاصب التنظيمـية + في اـ+ ادخالهم  حـيث أنـكم T تـريدون   
 بسيط من راتبهم لدعم التنظيم ؟

:11ج  اعـتقد انه اصبح واضحـاً اـنهم ـحيث هم في اFـجهزة الـعسكرية هم اـعضاء في تنـظيم الـحركة وان 
دفع اFشتراك هذه الواجـبات  ومن  في الحـركة  وصفهم اعـضاء  هم ـب بدأ الحـقوق والواجـبات ينطـبق علـي  .ـم
قاليم Fفي ا صالح التنظـيم  في اFجـهزة العـسكرية ـل  Zعـضاء الحركيـFمن ا وهذا F يـتم دفـعه  شهري  اـل

 . واFجهزة اCدنية وانما هو لصالح الحركة بشكل عام

وانها لثورة حتى النصر
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