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الحلقة الثالثة

( الوحدة الوطنية في ظل ا;نتفاضة(

Cجيدة انتفاضة الحرية : خضر شاهJفي البداية نتحدث عن الوحدة الوطنية في ظل ا;نتفاضة ا
 .وا;ستقPل

 .بسم ا( الرحمن الرحيم  :أبو نزار

أن يشارك الجميع في تحقيق ومن الطبيعي    B شك في أي عمل الهدف منه يصب في مصلحة الجميع
في,  ,هذا الهدف لذلك منذ البداية كانت الوحدة الوطنية تشكل لشعب الفلسطيني في التوجه نحو أهدافه

البداية لم تكن ا_مور مجسدة باعتبار انبعاث الحركة الوطنية للنضال من اجل تحرير فلسط] كانت حركة
 فاصبح ـهناك وعي ـلتوجيه هذه الفصائل اeقاتلةKفصائل بدأتها ـحركة ـفتح ثم أصبحت مجموعة فصائل

لة والتي ـبعد عام يه ووحدة الـفصائل أو وحدة اـلقوى اeقاـت م اصبح1969 شكلت نوع ـمما ـيسمى وحده وطـن
عليها إجماع شعبي فأصبحت هي التي تقود منظمة التحرير واصبح هناك زيادة لقاعدة الوحدة الوطنية
هي واعد منظـمة التحـرير  من ـق اعدة  حادات كـق ثل اBـت شعبية ـم إشراك اeنظـمات واeؤسـسات اـل من خuل 

ضرورية, هذه اـلصيغة  كانت  يع  الوطني ليـتسع للجـم ثل اـلشرعي لـلشعب الفـلسطيني فاـتسع اeـجلس  اeـم
 .وسuح من أمضى أB سلحه ليست هدف وانما سuح أساسي ضروري في العمل النضالي استمر هذا
داخل ا_رض الوطن  داخل  شعبنا  طــوره باـنسuخ  في ـت والذي ـيشكل  هذا اـeوضوع  التـمسك الفـلسطيني ـب

اeحتلة فمنظمة التحرير ولدت في الشتات بشكل أو بآخر وأصبحت في أيدي اeنظمات في الشتات إلى,
أن تـجسد ذلك في اBنتـفاضة اـلكبرى وفي اBنتـفاضة اـلكبرى جـميع اـلقوى اeـنضوية في منـظمة التـحرير,

وجدة صيغة تـتحد مع بعضها الـبعض فـيما كان يسمى الـقيادة اـeوحدة لuنتـفاضة وإضافة إلى الـنضال,
إضافة جديدة القوى التي لم تكن منضوية في إطار منظمة الحرير بتحويل اخوتنا في حماس مما أدى,

هذه, مع بعـضهم البـعض  إطار يجـمع الجمـيع  بدون  كن  كبرى وـل داخل اBنتفـاضة اـل إحداث تـناغم  إلى 
أوسلو إB أنـها بـعد, في  إلى تحقـيق إنـجازات فـرضت منظـمة التحـرير  التي أودت باBنتفـاضة  التجـربة 

محادثات السuم طويت صفحت اBنتفاضة وأصبحت اeحادثات هي ا_ساس خuل تجربة سبعة سنوات,
,B كي عوائق ـل صهيوني أن يخـلق اـل عدو اـل استطاع اـل سة  إلى نـك رضنا  اضة تـع بدون انتـف اوضات  من اeـف

كان نتيجـتـها والتي  كامب ديـفـيد  جاءت مـفـاوضات  إلى أن  ما ـيـسمى باتفاـقـيات  وكل  يـنـفذ اBتفاـقـيات 
تخفيض توقعات الشعب الفلسطيني فكانت انتفاضة ا_قصى واBستقuل والعودة والقدس والتي هي ا�ن
, استطاعت فرض نفسها ضرورة للحفاظ على الثوابت أن تجمع الجميع بغض النظر عن ا_يدلوجية بينهم,
وبذلك نستطيع القول أن هذه اBنتفاضة ما كان لها أن تستمر هذه الفترة ضمن ظروف اeسيرة السلمية
ية وحدة وطـن ناك  كن ـه لم ـي لذلك  يات  أوسلو واBتفاـق حول  ناك إجـماع  كن ـه لم ـي انه  حظ  سوء اـل ومن  التي 

, أناس معـارضة وغـير معـارضة أBن, كان اeجـلس اeـركزي يجـمع  من التـفاهم  نوع  كان هـناك  مكـرسة 
 ,نستطيع أن نقول حول اBنتفاضة بشكل كامل أن كل اeؤسسات متحدة فيها السلطة بكل أجهزتها والقوى

, ية وا�سuمية ـبكل ـفصائلها وكذالك اeجـتمع اeدني ـبكل ـفصائله أصبحت اBنتـفاضة ـتشكل مـفهوم, الوطـن
الوحدة الوطنية الشاملة والحوار الدائم ليس من خuل الحوار بالحديث ولكن من خuل اeشاركة في الدم,
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 .والنضال واBستعداد للمجابهة

Cشاه عن:خـضر  جدا للـحديث عـلى ارض الـواقع  ضرورة  كان هـناك  هذه ا;نتفـاضة  تـحدثت أن 
اـلوحدة ـبC جـميع اhحزاب والـفصائل في انتـفاضة اhـقصى بمـعنى انه لم ـيكن ـهناك أهـمية ـلهذا,

قبل عودة القيادة وقبل مشروع أوسلو فقط كانت اJساعي إلى تفاهم بC اhحزاب.

نزار: جادأبو  استطعت إـي وحدة إB إذا  فرض اـل قدور  eيس باـ كن ـل ضرورية وـل ما  مة وداـئ ما مـه وحدة داـئ اـل
,B ـنهج الذي يـطرحهeيه إذا أراد إـنسان أن يـعمل وحدة ـعلى ا ا_ساس الذي يـجعل ا�ـخرين يـتوحدون عـل

يجد أحد يتحد معه وبالتالي الوحدة تقوم على برنامج ا�جماع الوطني بغض النظر أن يرى تفصيل كل,
أهدافه وكل فكره في نفس اBتجاه لذلك نحن وصلنا إلى نوع من اeنهاج عليه إجماع عام يقوم على أن,

طرد الذي ـيـقول أـنـنا ـنـريد  الوطني  هدف ـمـحدد مرـتـبط با�ـجـماع  وهذه اeـقـاومة ذات  هذه اBنتـفـاضة 
, حق, ستقلة والتـمسك ـب eدولة اـ امة اـل ستوطنات إـق eمن اـ الوطن  ير  يق الحـرية واBستقuل تطـه اBحتuل تحـق

الuجئ] بالعودة.
ريد, ريدها مثu ـي في وطـنه ـي طة  زيارة أي نـق سيل ـل جاء أي ـف شكل ا�جـماع إذا  الذي  هو  هذا  تالي     وـب

ـفصيل أن يـتنازل هذا ـغير مـقبول وـفصيل ـيريد تـحرير ـكامل التراب الفـلسطيني وهذا ـموجود في أدـبيات,
إلى, شاره  Bن نـحن نقـبل بـهذا دون اBواقع السيـاسي أ في اـل كن يـستطيع أن يـقوله  قوى وـل من اـل كثير 

قرارات ا_مم اeتحدة التي تؤكد على هذا اeوضوع ولكن ا_ساس في الوحدة التي جسدتها اBنتفاضة أن
اBنتفاضة وضعة البرنامج النضالي الذي عليه ا�جماع.

   كل القوى الوطنية وا�سuمية وا_ول مرة عبر التاريخ يكونوا في إطار واحد يصدر عنها برنامج واحد,
للفعاليات هنالك عدم الخروج عن هذا ا�جماع بشكل أو بآخر قد يحصل بعض الخلل هنا أو هناك ولكن

 شهر من اBنتفاضة يؤكد على أن الشعب الفلسطيني بكل فصائله قادر أن يتوجه اتجاه15منا تجسد ال
,  -صحيح ويوظف اBنتفاضة اBنتفاضة ليست هدف B أحد يريد أن تبقى اBنتفاضة عندما تحقق أهدافها,

قول الذي ثال اـل امج يؤدي إلى اـلخروج عن هذا ا�ـجماع ـم ية الـتفاوض أو وضع برـن من اجل تـحس] عمـل
 ,ليس حق العودة، هذا مرفوض والقول الذي يريد إبقاء اeستوطنات هذه القضايا مرفوضة من القوى.,

   وبالتالي مرفوضة من شعبنا لذلك في السلطة الوطنية هناك توجه حقيقي عبر عنه ا_خ أبو عمار، عندما
رفض كل اBمuئات في كامب ديفيد انه لدينا مشروع وطني متكامل هو الذي ناضلنا من اجله وسنستمر

 .في النضال من اجله

:Cم وانما ملموس على ارضخضر شاهPما دام هناك إجماع على اـلوحدة الوطنية وهذا ليس ك
حديث بـC القـيادة الفلـسطينية والـقوى, شهر اJـاضية هـناك  hل اPهذه ا;نتفـاضة خ في  الـواقع 

الوطنية واuسPمية للمشاركة بالقرار ومن ثم جاء هذا الحديث من خPل وسائل اuعPم وأيضا من
سبب ما  هذا الـحديث  ثم اختـفى  ومن  وسائل اuعPم  عبر  خPل بـعض الشخـصيات الفلـسطينية 

ذلك ؟

نزار امج: أبو  هذا البرـن لى  زيادة ـع هو  سلطة  في اـل قوى  كل اـل شارك  كن أن ـت حديث ـكيف يـم يأتي اـل نا  ـه
في الـسلطة, في بـعض الفـصائل B يـريدون اeـشارك  اخوة  هذا اeـوضوع مثu هنـالك  إلى  يؤدي  الذي 

تنسيق وبالتالي إذا أردنا شرط اeشاركة في السلطة للوحدة الوطنية لن نسعى لوحدة وطنية من القرارات,
أمني في فتح قد يقبلوا هذا القرار Bن فتح حركه تقود في السلطة أن تتفهم اeفاوضات في بفض القوى,

B تـقبل ـبوجود مـفاوضات ـلكن ـعندما ـتمت اeـفاوضات في ـطابا واBنتـفاضة ـمستمرة هذه اـلقوى أصبحت,
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ية في ا_حuم الواقـع جدا،  هم  يد ـم شيء ـج يا  هذا عمـل اوضات  لدعم اeـف جزء أسـاسي  اضة  ترى أن اBنتـف
 .عندما نريد أن نطلب شيئا فيجب أن نطلب اeستطاع

Cشاه في الـعـمل ا;نتـفـاضي ـعـلى طموحاـتـنا :ـخـضر  يؤثر ـغـياب التـنـسيق ـبـC الـفـصائل  ـكـيف 
الوطنية وكيف تؤثر ا;عتقا;ت السياسية على الوحدة الوطنية ؟

أوB اعتقد أن الشعب الفلسطيني كشعب وكقوى سياسية موحد حول أهدافه الوطنية: عبد الرـحيم ـملوح
يه إـجماع هذا عـل دولة  قدس ـعاصمة اـل رير اـeصير واـل عودة وتـق هي اـل والتي  ية  له ا_هداف الوطـن سبة  وبالـن

, اضة, وحدة خuل اBنتـف اعدة أسـاسية لـل أولى ـق اعدة  وهذه ـق كل الـفصائل واـلشعب الفـلسطيني  من  واسع 
وفي مواجـهة اBحتuل في اeـيدان  هذه الـوحدة  ستقuل والـعودة تعمـقت  Bا_خـيرة انتفـاضة ا_قـصى وا
والعمل اeشترك ب] مختلف الفصائل ومختلف التيارات السياسية والشعبية وممثلي اeجتمع الوطني شكل
هذه صحيح أن هـناك بـعض الـشوائب والـصعوبات واeـشاكل خuل   ,قـاعدة ثانـية أسـاسية لـهذه الـوحدة 
اeسيرة ولكن هذه اeشاكل أخرى التغلب عليها ومواجهتها بجهد سياسي وجهد شخصي وجهد تنظيمي

مشترك من الجميع ويتجاوز اeشكuت التي كانت تواجهنا أBن الصعوبة الكبرى واeشكلة ا_ساسية التي,
سuمية ما يـمـكن أن ـنـسميه بازدواـجـية الـخـطاب السـيـاسي ـبـ] اـلـقوى الوطـنـية وا� هذه اـلـوحدة  تواجه 

والشارع الفلسطيني وخطاب السلطة الفلسطينية هذه اeعضلة جرى التعايش معها والتغلب عليها أمل أن,
فترة ا_خـيرة, في اـل انه  رغم  قات  بات واeعـي هذه العـق جاوز  ادمة أن نـت ستقبل واeرحـلة الـق eفي اـ ستطيع  ـن

هناك محاولة جادة من قبل التيارات في السلطة eحاولة حسم هذا التناقض في الخطاب السياسي لوجهه
اذا أBن e ضية هذه الـق لب عـلى  سيجري التـغ يع ا_طراف  اركة جـم شعبنا ومـب وعي  قد أن  كن اعـت نه.ـل معـي
ا_مر بات واضحا بالنسبة لنا Bن شارون B يمكن الوصول معه _ي نتيجة في ممارسته على ا_رض في
مواقفه السياسية وبات ا_مر واضح رغم تقدم في الخطاب السياسي ا_مريكي وفي الفترة ا_خيرة بدون
تالي وقع الحـياز �سرائيل وباـل في ـم كا  مازالت أمرـي كن  قدم وـل ناك ـبعض الـت سبباته ـه باراته وـم قاش اعـت ـن
هذا في مواجـهة  شؤوننا الداخلـية ومـشكuتنا الداخلـية  كبيرة عليـنا معالـجة  كبير ومعـركة  شوط  أمامـنا 
إلى معاـلـجة اـلـشان جدا  هذا ا_داء بـحـاجة ـمـاسة  اـeـوضوع ـلـكي ـنـستطيع الـتـقدم واـلـصمود والـتـطوير 

توفير جمـيع مقـومات, الداخلي الفلـسطيني Bن قـاعدة اeـوضوع لـيس اeـوقف السيـاسي اeـشترك وإنـما 
الصمود الداخلي ومعالجة اeشاكل الداخلية بجوانبها اeختلفة حتى تتوفر عوامل الصمود يجب أن يتماسك
قاBت في مواجـهة اBحتuل. واBعـت شترك  شكل ـم اسية ـب قوة السـي سطيني واـل شعب الفـل الداخلي لـل يان  البـن

 .ستؤثر على الوحدة الوطنية وستقدم هدية لشارون في ضربه للشعب الفلسطيني

Cسيد ـملوح ما مدى تأثير ا;عـتقا;ت ـعلى اـلوحدة الوطـنية ـنريد جواب صريح هل, :ـخضر شاه
أثرت أم ستؤثر على الوحدة الوطنية ؟

اسبة ـنشكر :ـعبد الرحـيم ـملوح ية وا�سuمية باeـن قوى الوطـن قاBت لم تؤثر ـعلى العuقة ـب] اـل  ,هذه اBعـت
جميع القوى على ما رأيناه من تضامن معنا ولكن اeشكلة كانت ب] القوى ا�سuمية والوطنية والسلطة,

ية واـلسلطة ـمكون أـساسي من مـكونات مواـجهة اBحتuل وهي اـeكون ا_ـساسي في هذا اـeوضوع, الوطـن
مع ناقض ا_سـاسي  نرى أن الـت نا  ية _ـن سؤولية عاـل سئولية وـم هدوء وـم كل  وضوع ـب eحن عالجـنا اـ وآنذاك ـن

 .اBحتuل ومع شارون وقمعه وفاشيته لذلك هذا اeوضوع لم يؤثر ولكن استمرارها سيفاقم اeوضوع

Cمية والوطنية والقيادة :خضر شاهPسuالقوى وا Cقة بPتحدث عبد الرحيم ملوح عن تأثير الع
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الفلسطينية والوحدة الوطنية ليست فقط بC القوى الوطنية واuسPمية وإنما أيضا مع السلطة
الوطنية وخاصة قضية ا;عتقا;ت السياسية ؟

نزار ذلك لuلتـزامات تتعـلق بالـسلطة تـجاه بـعض: أبو  كانت مـوجودة ولـكن  شك أن اBعتـقاBت دائـما   B
,B تفاقيات هذاBمارسات نحن كما نرى ظروف عدم التزام الكيان الصهيوني وقيادته وحكومته بأي من اeا

 .يعني أن نبقى ملتزم] بما يتعلق بنا أن نقدمه في الوقت الذي يضربون بعرض الحائط جميع اBتفاقات

   لذلك كان يجب أن يكون هناك مواجهة وقد شاركت السلطة الوطنية بكل أجهزتها وكل قواها بدور فعال
يد Bـتهام ا_خ أبو ـعمار اومة وإذا أردنا أن نرى هذا ا�صرار اـلصهيوني العـن  ,في تـعزيز اBنتـفاضة واeـق
اضل] وB اeنتـفض] لن نكـبح جـماح اeـن نا  كانوا يعـرفون جـيدا بأـن هم  يدل عـلى اـن رهابي ا_ول   ,بأنه ا�
من التنـسيق الخـطاب السيـاسي للـقوى درجة عالـية  إلى  سعينا  بدأت بـعض اeـساعي للـحوار   , ,عـندما 
لتزم ـمعك في ية وهو لم ـي قول B ـتستطيع أن تـتفق مع شخص مرة ثاـن ريد أن ـي ية ـبشكل أو بآخر ـي  ,الوطـن
Bية أسـاسية و اية جـديدة ومرجـع أساس رـع لى  شيء جـديد ـع ناك  كون ـه ريد أن ـي نا ـن لذلك ـك رة ا_ولى  eا
من في أي لحـظة  وصل  لن تـت فات والتعـارضات  uهذه الخ في اeـوضوع أن  ما  أهم  كن  التزام وـل كون   ,ـي
 ,اللحظات إلى صدام وبعض الحاBت التي حصلت في غزة أو في رفح كان هنالك صدامات دموية كان
 , ,من الواضح أن هناك أصابع صهيونية مسؤولة عنها هذا أن أي وقت يصبح به خلل لدرجة يخلق البلبلة
وهذا يعني أن يأتي القرار من ا_خ أبو عمار والقوى الوطنية انه B يجوز اBستمرار B يجوز أن نتمادى
هي ها  لى لحـم قادر ـع تل الوحـيد اـل من الـق اشد  نه  ما ـيضر والفـت ستمر ـب ناد بحـيث أن أي جـهة ـت  , ,في الـع
في جرى  ما  عد  وحتى ا�ن وـب فاقم  هذا الـت بان B يحـصل  ية  سلطة الوطـن في اـل مة  ية والحـك وحدة الوطـن اـل
اغتيال زئيفي رد على اغتيال مسؤول الجبهة الشعبية ا_ول شيء طبيعي أن يكون له ردة فعل ولكن ردود
 ,الفعل بجب أن تكون لتنظيم مصالح الشعب هنالك اختuفات في هذا اeوضوع إB أننا في هذه القضية
وما شابهها من عمليات كما قال ا_خ ملوح لم يؤثر على انفضاض الوحدة الوطنية وانما عززها لكي يقف
الك شيء في كون هـن يادة مع ا_خ أبو ـعمار من اجل إـيجاد حل وإـيجاد صيغة ـلكي B ـي وتـجلس في الـق
 ,اeستقبل حول هذا اeوضوع لذلك نحن حريص] على الوحدة الوطنية كضرورة أساسية للحفاظ ليس فقط

 .على اBنتفاضة ولكن على السلطة أيضا

خضر شاهC ما تفسيرك على ما يقال من خPل وسائل اuعPن وأيضا بالشارع الفلسطيني بان:
السيد ياسر عرفات هو الذي يحرك ويهدأ من خPل ا;نتفاضة والقوى الوطنية واuسPمية ملتزمة
في اـلـقوى جراء ـبـعض اـJـقابPت لـبـعض الشـخـصيات  u واـفـقةJـقرارات وأـيـضا يـعـطي ا ـبـهذه اـل

الوطنية واuسPمية؟

 ,أنا برأيي أن هذا الحديث به كثير من التفاؤل يعني ا_خ أبو عمار حريص باعتباره اeسؤول  :أبو نزار
ا_ول عن كل شيء ولكنه يعرف إدراك حتى ا_جهزة التابعة له ليس من السهل السيطرة عليها Bن داخل

 .الشعب الفلسطيني تحركات خاصة عندما اعتمد الصهاينة مبدأ اBغتيال

 ,   مبدأ اBغتيال هو مبدأ القتل دون محاكمة وبالتالي أدى إلى أن تحتج السلطة حقيقة ولكن جميع ردود
تح في يال ـمسؤول ـحركة ـف ذلك اغـت ثال ـعلى  ثأر ـم يال كانت شـخصية وكانت نوع من اـل  ,الـفعل ـعلى اBغـت

 , ,طولكرم الشهيد ثابت ثابت هو أم] سر تنظيم وعضو مجلس ثوري الحركة لم تأخذ قرار اBنتقام من,
ظر لن ينـت يه  تل مـسؤول ـف الذي يـق حاBت التنظـيم  من اـل وكثير  إسرائيلي]  تل  ابن أخـيه فـق قرار   , ,اخذ اـل
 , ,موافقة ا_خ أبو عمار سوف يرد فــورا وهذا شيء مهم ويعرف شارون ذلك نحن نحاول مساعدة ا_خ أبو
اضة ودور صيغة اBنتـف رفع  في  حول دوره  فاهم  من الـت نوع  له  نا ـنسهل  درجة أـن إلى  وصول  في اـل مار  ـع
 ,اeقاومة بطريقة صحيحة حتى يكشف زيف الخطاب الصهيوني اeعتدي وا�رهاب وهذه الصــورة أصبحت
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له بان اصبح اـلشعب الفـلسطيني في ـحالة دفاع عن الـنفس وهو دفاع عالم ـك يه في اـل واضحة ونجـحنا ـف
 .مشروع

:Cكيف يمكن أن نحقق توازن الحفاظ على الوحدة الوطنية تضم كافة الفصائل وب Cخضر شاه
 .تعاطينا مع الواقع السياسي الجديد

يوجد فرق ب] الواقع السياسي الذي تم تعاطينا معه سابقا بغياب انتفاضة وبغياب وحدة قوى:  أبو نزار
ته للـموضوع ـكيف ـيعود ويـتفاوض دون ية ـعلى ا_رض كان واضحا أن اـeفاوض الفـلسطيني رغم رؤـي  ,وطـن
 ,معرفة التuعب اـلصهيوني في اـeوضوع ولم ـيكن ـهناك نوع من الرـقابة اـلشعبية على ما ـيجري وباـلتالي
 ,في يوم من ا_يام وافق اeفاوض] على انسحاب من ستة مدن وليست من سبعة في الخليل لو كان هناك

باعتبارها شكل من أشكال, حالة انتفاضية مستمرة الحالة اBنتفاضية هي عبارة عن تدعيم للمفاوضات 
 , ,الرعاية قوة العدو الصهيوني في اeوضوع تكمن في جيشه وقطيع اeستوطن] في أسلحتهم هذه الحالة
يأتي وـيـضع امuءات ـلـوجود الـجـيش ـمـعه ـعـندما ـيـكون جـيـشك اـلـشعبي سرائيلي   ,تـجـعل اـeـفاوض ا�
مذكرات ظاهرات ـمسيرات  شعبي ـم استنفار  عن  بارة  وهي ـع ها  دموي فـي مل  ناك ـع يس ـه اضة وـل   ,باBنتـف
 ,مهرجانات تجعل القضية حية باعتبار الشعب باللحظة التي تريدها مقاومة تتحول إلى مقاومة ومن هنا
فاوض eها اـ كون فـي التي ـي في اللحـظة  ناغم  الذي يخـلق الـت الدور  هذا  تالي  شعبية وباـل اومة   , ,اسمها مـق

مطالب كما يريد شارون بإنهاء اBنتفاضة هذا يعني انه سوف يذهب عاريا إلى بيت الضباع.

أوسلو: من خPل ـمشروع  من خPل الـفصائل واhحزاب  قة  شاهC ـكيف يـمكن أن ـتكون مواـف خـضر 
 .وللمفاوضات بC الوحدة الوطنية واJشروع السياسي

حصل هذا على ا_رض بعد أن بدأت اBنتفاضة وفي أوج الوحدة الوطنية عندما ضغط كلينتون :أبو نزار
ابا واستمرت حتى شهر قاءات في ـط توبر كان ـهناك ـل ندما ـحصلت انتـخابات ـعلى مدار3 في شهر أـك  ـع

 .ثuثة شهور وقع فيها كثير من الشهداء ولكنها استمرت

شنب عـضو اJكـتب السيـاسي لحـركة: أبو  إسماعيل  إلى اhخ  هاتف  عبر اـل شاهC يتـحدث  خـضر 
حماس أهP بك هل تشعرون في حماس بان هناك فتور في الوحدة الوطنية وكيف يمكن أن يؤثر

 .هذا الفتور على الوحدة الوطنية

 في تقديري أن الوحدة الوطنية تشهد تجلياتها وعلى العكس مما يظن البعض فيما :إسماعيل أبو شنب
نا B ـنستطيع أن تـقيس تبر ـغير وارد وإـن تور يـع ية الفـلسطينية ـمصطلح الـف  ,سمي بالفتور بالعuقات الوطـن
واحدة وـهموم ركة  وية ـنحن نـعيش مـع تور وحـي ناك ـف قول أن ـه الدول فu ـن ية بالعuقات ـب]   ,العuقات الوطـن
تآلفون تالي ـنحن ـم كــررة وباـل ية مـت تداءات يوـم يات واـع ونواجه في ـخندق واحد تجـن واحدة  واحدة وـتحديات 
من فـتح والجـهاد شابان  جدا  با_مس القـريب  هذا الـتالف  بطبيـعة الـحال والـظروف كلـها تـفرض عليـنا 
ذلك أن اـلـشعب من ـحـماس مـعـنى  وهو  أبو ـهـنود  لدم اـلـشهيد مـحـمود  سuمي ـنـفذوا عمـلـية لـلـثأر   ,ا�
 , ,الفلسطيني موحد تماما فما يؤلم حماس يؤلم فتح والجهاد ا�سuمي وباقي الفصائل والعكس صحيح
 ,وقد شهدنا أروع الصور بالتعاون ب] الفصائل بالرغم من اختuفاتها السياسية والعقائدية إB أن الوضع
نا وفي ترتيباـت نا  يع عuقاـت في جـم سه  ما نلـم وهذا  ستوى العuقات  في ـم كبير  قدم  إلى ـت شير  يداني ـي eاـ
 ,الداخلية وليس فقط الحوار ب] الفصائل على مستوى اللجان الوطنية وا�سuمية أو اللجان العليا ولكن
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الحوار الداخلي ب] الفصائل مستمر وهناك لقاءات ب] حماس وفتح على مستوى ثنائي ولقاءات حماس
 ,والجبهة الشعبية والديمقراطية هناك عuقات ثنائية مشتركة كلها لتعزيز التفاهم اeشترك من مواجهة هذا
العدوان الذي يمارس ضدنا لذلك أنا ارفض مقولة الفتور بل على العكس الواقع الفلسطيني يتعزز اكثر
الرؤى ـيجب أن تـخضع ـeصلحة في  ظر واختuفات  ناك اختuف وـجهات الـن أخرى ـه ية  كن كناـح  ,فاكثر وـل
واقع السـياسي اـلصعب B بد نا في تعـقيدات اـل ها ولكـن عا وسنلتقي حوـل اـلشعب الفـلسطيني سنتجمع جمـي
ندرك كـيف نفـكر eـصلحة حوارات معمـقة داخلـية نـستطيع أن نفـهم بعـضنا بعـضا وان   ,من أن يـجري 

شعبنا.

هذه العملـيات من الـسلطة بـوقف إطPق الـنار إ; تعتـقد أن  فترة  قرار مـنذ  شاهC هـناك   :خـضر 

 .ا;ستشهادية تؤثر على القيادة واJساعي الدبلوماسية وخاصة في هذه الفترة

شنب أبو  قدـيج : اسماعيل  تدي وـل طرف ا�سرائيلي اeـع من اـل تأتى  تداءات  تؤثر إطuقا أن اBـع  B ب أن
ما سمي في فترة ناء شعبنا خuل اـلشهرين اـeاضي] فـي ته ـعلى أـب صعد هذا ا�رهابي شارون من هجـم
التهدئة بشكل لم يسبق له مـثيل حتى أن شهدائنا ا_كثر من مائة وسبع] شهيد الذين سقطوا في فترة
التهدئة ما يعني ذلك أن العدوان ا�سرائيلي مستمر متكرر مستفيد من كل هذه الدعاوى يزيد من إراقة
 ,الدماء الفلسطينية Bنه B يريد شعبنا على أرضه وانما يريد أن يحتل ا_رض ويستوطن ويتوسع دون أن
 , ,يرى أي فلسطيني يقف في وجهه الواقع يقول أن من حق شعبنا أن يدافع عن نفسه أن هذه العمليات
نا في خان يونس ودماء ـمقاتل] وـعلى رأسهم أبو ـهنود واـيمن أبو حuوة قام لدماء أطفاـل لن تأتى إB Bنـت
 ,وغيرهم من أبطالنا الذين اغتالتهم يد العدو الغادرة بu رحمة وB هوادة في ظل ما عرف بفترة التهدئة
فان الوضع الفلسطيني الداخلي يجب أن B يحرج من ذلك فنحن موقفنا قوي فلسطينيا على كل ا_صعدة
عن سرائيلي وعلـيه أن يـكف  هو الـعدو ا� من يطـلب مـنا التـهدئة أن اeطـلوب مـنه التـهدئة  أن نـقول لـكل 
 ,عدوانه إذا كانت هناك عملية للتهدئة وأمريكا وبمبادراتها يجب أن تبذل جهد كاف للجم وكبح جماح هذا
العدوان من شعبنا هذا هو اeنطق الطبيعي وآB سيكون هذا طلب اBستسuم وليس إيجاد حلول بقدر ما

هو فرض اBستسuم تحقيق انتصار للعدو الصهيوني.

 :خضر شاهC بالنسبة للعمليات ا;ستشهادية إ; تضر سلبا على القضية الفلسطينية وخصوصا

Cق الـنار بـPقرار إط قاموا بتنفـيذ  الذين   CبـعوثJهـناك مـساعي أمريكـية وأيـضا هـناك بـعض ا
 .الجانب اuسرائيلي والجانب الفلسطيني

 ,في أن كل شيء في غير أوانه يكون سيئ وكل شيء إذا كان له هدف ما بعض ا_عمال B شك أبو نزار:
كي عالم ـل أمام اـل مبرر  شارون  مدينت] تـعطي ـل طال  ندما ـت شهادية خصـوصا ـع يات اBسـت مت العمـل التي ـت
 ,يتهم الفلسطيني] انهم يقومون با�رهاب لكن إذا درسنا أنها ردود فعل وليست هي الفعل وهي B تسعى

تح, في ـحركة ـف ـنحن  ية اـلسuم مخطـئ]  قويض عمـل ريدون ـت لذين ـي قول ـل ما ـت قدر  ية اـلسuم ـب قويض عمـل لـت
وفي القوى الوطنية وا�سuمية يوجد توجه عام من اجل هدف متفق] عليه وبالتالي يجب أن يكون تكريس
ثوابت نا ـعلى اـل عبر عن محافظـت ناطق اeكـتظة في اـلريف بـحيث ـن eهذا الـعمل اـلشعبي والـجماهيري في اـ
في ما يتعـلق  كن فـي جاز لتحقـيق الحـلم ـل ية دعمـنا _ي إـن سلطة الوطـن سطينية دعمـنا لـل سلطة الفـل دعمـنا لـل

م مع انه1948 , العمل العسكري في تقديرنا إذا eاذا يكون هناك عمل من هذا النوع في مناطق اeحتلة عام
لة لى ا_راضي اeحـت دولة ـع امة اـل ريد إـق نا ـن لذلك,1967 في برنامـج ناك احتuل  استيطان وـه ناك  تالي ـه وباـل

العمل ضد جيش اBحتuل واBستيطان بحيث يشعر ا�سرائيلي اeوجود في اeستوطنة انه في حالة خطر
 ,وليس الذي في تل أبيب اeوجود في مرقص ليس هو اeطلوب بقدر ما هذا عندما يقولون أن كل اeجتمع
ذلك اختuف ومع  يه ا�ن  مل عـل الذي نـع خط  جاوز لـل هذا ـت ضربه  مع ـعسكري وـيجب  هو مجـت  ,اـلصهيوني 
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فاقم مع اـلسلطة وـلكن ـكيف لود ـقضية يؤثر ـعلى الـعمل السـياسي في اـلسلطة ويـخلق ـت  ,الرأي B يـفسد ـل
 , ,نساعد السلطة في اكثر من مرة كان هناك اتصال مع ا_خوان وكان هناك نوع من فرض الرأي بالوقت
 , ,الذي يعلن به عن تهدئة B يستجيب ا�سرائيليون ونحن B نقبل الفرض والسلطة تعرف الفرق ب] عملية
زناد ل�عـمال الذي يطـلق اـل هو  شارون  تبر  تالي يـع شارون وباـل عل يعمـله  لرد ـف قام  أساس انـت قوم عـلى  ـت
 , ,اBستشهادية وليس الذي يقوم بهذا العمل كرد فعل ومن هنا نحن نرى في اeرحلة القادمة التي نعيشها
ا�ن أنها مرحلة تحتاج إلى توازن حقيقي وضبط حقيقي وإيقاع متماسك ب] مهمات السلطة لكي تدرأ
من ا�جـماع نوع  كون هـناك أي  نع أن ـي كي تـم كون هـناك وـل نع أن ـي كي تـم شرس وـل سكري اـل عدوان الـع اـل
الدولي كما حصل ضد بعض اBتهامات ضد ا�رهاب أن يطال ساحتنا الفلسطينية وخاصة أن ا_مريكان
ـمات والروس ـبـعض التنظـي مع ا_وروبـيـ]  حتى  ـمار  أبو ـع مع  ـقاء  من الـل رسميا   ,أرادوا أن ـيـصنفوا 
ضية غـير هذه الـق نا أن  كن قـل ناني وـل وحزب ا( اللـب شعبية والجـهاد وحـماس  هة اـل سطينية مـثل الجـب  ,الفـل

 , .مقبولة مطلقا كل شعبنا وكل منظماته هي منظمات تحرر وطني

التي جـسدتها ا;نتفـاضة اJجـيدة بـعد تأثرت الـوحدة الوطنـية  مدى  إلى أي  شاهC ا�ن   :خـضر 

أحداث أيلول ؟

قديري أحداث أيلول عملت  إرباك في العالم وبالتالي عملت إرباك في واشنطن اكثر من أيبت أبو نزار:
مكان آخر ولذلك نحن نuحظ أن الحملة التي تمت في أفغانستان نتيجة اeأساة التي حصلت في أمريكا,

 ,أدت إلى مأساة جديدة يعيشها الناس في أفغانستان كيف تحل هذه اeشكلة يعني عدد الضحايا وليس
كون من أن ـي بدل  من  نوع  انه  يدل ـعلى  هذا  من الـبشر  التي ـعلى مuـي]  لى ـفقط اـeصائب   ,,,,شرط القـت
في ا�دارة وولز  الدفاع ويلـتش]  وزير  صر  باول ـي كولن  طرح  ما  اسية ـك شاكل السـي eحل اـ توجه ـل ناك   ,ـه
عراق وسوريا والـيمن واـلصومال ريدون اـل هم ـي جاه وـنسمع اـن ية أن أفغاـنستان هي ـخطوة في اBـت  ,ا_مريـك
وحدة ية اـل وحدة الوطـن عزز اـل هذا  قديري  نة بـت إلى الهيـم عالم  من إخـضاع اـل نوع  ريدون  ني ـي  , ,وإيران يـع
 ,الوطنية اBن كلها في خندق واحد وان كان هناك مناورات حقيقية لدينا لكي نحافظ على أن كل فصيل
 ,فلسطيني يمارس النضال والكفاح من اجل موقف التحرر الوطني Bن بuدنا محتلة ومغتصبة هو موقف
صحيح وسليم وان ا�رهاب يجب أن يتوجه ضد شارون Bن العالم كله يتحدث في كل اeجتمع الدولي أن
إرهاب الدولة اeنظم الذي تقوم به إسرائيل B يجوز أن يكون محميا من ا�دارة ا_مريكية التي تتحدث عن

 , .مقاومة ا�رهاب نعم

 :ـخضر شاهC ما ـموقف الوطـنية واuسPمية من الـتحالف ضد اuرهاب والـقيادة الفـلسطينية من

هذا التحالف ونحن نرى ونشاهد ونسمع ما يدور من حرب شرسة من أناس أبرياء في أفغانستان
 .وغير أفغانستان

 B شك أن اeوقف اeبدئي الذي اتخذه الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية الفلسطينية وا_خ أبو :أبو نزار
عمار بالتحديد أن ما جرى في واشنطن من القتل _برياء ذهبوا ضحايا ناتجة عن سوء ا�دارة ا_مريكية
 ,في ا_صل لم تكن وـلكن صحيح أن جزء من البـنتاغون الذي هو أحد أساليب الضرب وـلكن حقـيقة هي
 ,عملية اجمع العالم أنها إرهابية وبالتالي B نستطيع ونحن ابرز صــورة لضحايا ا�رهاب في العالم وان
ما يمارس علينا من إرهاب يومي من حكومة شارون والحكومة ا�سرائيلية يدل على أننا B نستطيع إB أن
وضعوا ندما  التي ـع ية  طائرات ا_مريـك في اـل نا  عدوان علـي نا واـل رياء مثـل ضحايا ا�رهاب ا_ـب مع  عاطف  نـت
نا ـيجب أن ـيكون أول توجه _مرـيكا هو ـكبح ا�رهاب اـلصهيوني ضدنا وقد ـحصل ـعندما مـخطط كان رأـي
حاول شارون يركب اeوجه ويقول لبوش أن ما جرى عندكم يجري عندنا وصور ا_خ أبو عمار بن Bدن وان
لى قة ـع سبب] اـلسبب ا_ول أن الحقـي ذلك ـل ية رـفضت  كن ا�دارة ا_مريـك اعدة وـل هي الـق ية  سلطة الوطـن  ,اـل
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ارض الواقع ليست كذلك وBن حتى أل سي أي إيه تدرك أن الشعب الفلسطيني معتدى عليه وان شارون
كل الـقوى العربـية من  وكان مـوقف رائع  جانب ا�جـماع العـربي وا�جـماع ا�سuمي  إلى  هو اeعـتدي 
وا�سuمية التي رفضت ذلك اضطر أن يقيد شارون خمس مرات وتم تأنيبه من قبل بوش على هذا اeوقف
 ,وعزل كليا واصبح هناك نوع من الضغوط عليه صحيح انه يضرب الضغوط عرض الحائط في الضغوط
_نه يعتمد على اللوبي الصهيوني في إسرائيل وآخر تصريح عندما يقول بيريز وهو يبدو اعقل من شارون
ويرى أن الدولة الفلسطينية هي الطريق له لكي يسيطر على الشرق ا_وسط الذي يحلم به بعكس شارون

لذلك عندما قال له أن العمل الذي,  ,يريد من الصهيونية أن تسيطر على العالم وهذا غير معقول هذه ا_يام 
 ,تقوم به اBن سيغضب الوBيات اeتحدة ويحولها ضدنا قال له انه في كل مرة أتتحدث معك تقول أمريكا
 ,أمريكا أمريكا B تعمل شيء نحن اليهود الذين يحكم أمريكا وهذا ما أذاعه صوت إسرائيل ومكتوب في
 , ,واشنطن ريبــورت مما يدل إلى أي حد وصلت العنجهية لقد اصبح شارون العقبة ا_ساسية في طريق
بوش بالنـسبة إلى  ضغط وهنـالك ثـمانون نائـبا دفـعوا بـرسالة  ذلك هنـالك   ,الـسuم ويـعرف ا_مريكـيون 
عالم ـيرفض لوبي اـلصهيوني إB أن اeجـتمع الدولي ـمثل أوروبا وروسيا واـل اتج عن ضغط من اـل ـلشارون ـن
ناك أي كون ـه سليما ـنرفض أن ـي كان  نا  قول أن موقـف ولذلك ـنحن ـن من اBستئثار  نوع  ناك أي  كون ـه أن ـي
هو الذي  الدولي  رهاب يـجب أن يـكون مـعرف فـقط بالتحـديد والتعـريف   ,عدوان عـلى أي بـلد عـربي وا�

 .ا�ساءة إلى اeدني] ا_برياء وما يجري معنا نحن ضحايا ا�رهاب الذي يمثله شارون وحكومة شارون

في ما ـيـجري  ضد  سPمية اـنـتم  uعن اـلـقوى الوطـنـية وا شاهC يـعـني بنـهـاية اـلـحديث   :ـخـضر 

أفغانستان.

كن ـنحن ندين ا�رهاب : أبو نزار كان B مانع وـل يل في يد ا_مرـي تالي أن إذا كان وـثبت دـل نا كاـل  ,ـنحن قـل
بان عانوا وـيطالبون أن إذا كان ـهناك دBئل تـعطى وـلكن فرض ـعلى  ,فاـلشعب ا_ـفغاني شعب عانى وطاـل
كا لم ـتشاركوا ـفسوف ـتضربوا وأمرـي بأنه إذا  ظروف  ها  فرض علـي ثل باـكستان  الدول ـم ـبعض ـعلى ـبعض 
 ,بصفتها قادرة وخاصة انه توجد مشكلة ب] باكستان والهند يلعبون على كل التناقض اBن وبالتالي نحن
 , ,حريص] اBن ونحن سعيدين اليوم سمعنا صوت عمرو موسى وسمعنا صوت فاروق الشرع كلهم يردون

 , .على تهديد بوش للعراق هذا يعني انهم لن يسمعوا بعدوان جديد على العراق

 :خضر شاهC يتحدث عبر الهاتف اhخ صPح التعمري عضو اJجلس الثوري لحركة فتح وعضو
اJجلس التشريعي إلى أي دور لعبت ا;نتفاضة اJجيدة وساهمت في إصPح بعض الخلل اuداري

 .الحاصل في بعض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

زيز : صPح التعمري في تـع ساهمت  يداني  eصعيد اـ لى اـل وحدة ـع زيز اـل في تـع ساهمت  اضة  هذه اBنتـف
ـشؤون صعيد اـل ـلى  ـصحة وـع صعيد اـل ـلى  ـها مثu ـع نذكر مـن ـسلطة  ـعض مؤســسات اـل وتـحـس] أداء ـب
واضح كان  هذا  امة واBسكان  ثل ا_شغال الـع مار ـم الوزارات ذات العuقة با�ـع صعيد  لى  ية وـع اBجتماـع
 ,تماما مثu في محافظة ـبيت لحم عندما تعرضت مدنها وقراها إلى دمار كبير جدا وبحيث نجد وحدات
 ,ا_شغال تعمل مباشرة حتى في بعض ما عمر خرب ثم كان يعمر في الهجمة ا_خيرة تعرضت إليه بيت
 ,جاB ومخيم عايدة والعزة ومدينة الخضر وبيت ساحور كان التحرك من قبل الوزارة اeسؤولة تحرك سريع
ضل كون هـناك مـظاهر اـف كان ممـكن أن ـي اضة  هذه اBنتـف في  آخر  صعيد  كن عـلى  عال وـل حرك ـف وكان ـت
 ,للوحدة وB ادري يخطر إلى عقلي اeسيرات وتعدد الرايات التي كانت ترفع وكنت أحيانا تجد كل الرايات

وحتى في اBحتفاBت في إحدى اeرات اضطــررت أن انسحب من احتفال Bني لم أجد, ا_مامية فلسط] 
نا أن يبرز ما من ـعلم في هذا اـلكون ضحي من اـجله وأرـيقت لم ـيستحق ـم  ,ـعلم واحد لفـلسط] هذا الـع
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عبر عن ـحاضر اريخ مـجيد وـي عبر عن ـت له كالعلم الفـلسطيني والذي ـي له والـتضحيات من اـج الدماء من اـج
نضالي عظيم B يعقل أن نتغنى بالوحدة وابسط مظاهرها أن يكون العلم الفلسطيني هو العلم الذي يتدثر
قة هذه حقـي سطيني  جانب العـلم الفـل كن ـب قوى أعuمـها وـل صائل واـل رفع الـف من أن ـت مانع   B به الجمـيع, , 
واحد شيد  ناقض نـنشئ ـن في مظـهر مـت نا نظـهر  يه يجعـل نا عـل وعدم محافظـت يه  حافظ عـل  ,مظـهر ـيجب أن ـن
حن قديري ـن في ـت ضا  انا وأـي سطحي وبu معـنى أحـي حدا بعـضها  واحد عـلى  كل  من  رفع  شعارات ـت  ,اـل
ية اشيدنا الوطـن نا أـن كون ـل جب أن نعـمل عـلى أن ـت واسuمية ـي ية  سواء وطـن صائل  جانب كـف هذا اـل نا  أهمـل

 كشعب واحد.

وحدة وـلكن ـنحن ـنطالب ـكما ـتحدثت بـعوامل أسـاسية قادك ـهناك  صPح باعـت سيد   Cشاه  :خـضر 
وأنت تـقول نـحن فـقط نتغـنى اكثر ملمـوسة  هذه الـوحدة عـلى ارض الـواقع وتـكون  كي تتجـسد 

 .بالوحدة الوطنية

ربما لم تفهمني ربما هناك وحدة على ا_رض ما دام هناك دم من الجميع نحن متفقون : صPح التعمري
نا ومـنها حق اـلعودة يـعني ـعندما نا متـفقون ـعلى تحـقيق مطالـب  ,ـعلى طرد اBحتuل متـفقون ـعلى ـنيل حريـت
يكون هذا الحجم من التضحيات ثم B تلتزم ببعض اeظاهر قد تبدو بسيطة ولكنها ذات دBBت eاذا نقدم
إلى قدم عـلى عـمل يحـتاج  اكبر وB ـن إلى مجـهود  الذي بحـاجة  قدم عـلى العـمل  ضحية ا_كبر وـن عـلى الـت

 ,مجهود اقل ولكنه يعكس مضمون هذه الوحدة eاذا يبقى هذا الخلل البسيط؟

 :خضر شاهC رد سريع أخ أبو نزار الرايات واhعPم اJختلفة وأيضا الشعارات

في وقت من ا_وقات أنا شخصيا انسحبت من مسيرة لم أجد فيها سوى ثuث أعuم فلسطينية : أبو نزار
اله إB ا((  B في حـماس  خوة  Bأشار عـلم ا ية كـما  بالقوى الوطـن خاص  ماع  لك الليـلة اجـت في ـت  )وكان 

 ,ـمصرين أن ـتكون مرـفوعة وـنحن B ـنستطيع أن ـنقول مع اـلشهداء وراية فـلسط] B تـمنع أن ـيكون ـهناك
ـية ـوحدة الوطـن ـلم اـل هو ـع ـسطيني  ـلم الفـل ـكون الـع ـجوز إB أن ـي ـكن B ـي ـمة وـل ـكل مؤســسة ومنـظ رايات ـل
رفع ها دون أن ـت رفع راياـت قوى والـفصائل ـب قوم اـل تالي ـمرفوض أن ـت نا وباـل هو علـم تالي   , ,الفـلسطينية وباـل
 , ,العلم الفلسطيني وتقرر هذا اeوضوع بأنه B يجوز _حد أن يرفع راية دون راية فلسط] نحن في فتح
ذكرت في تح  ما أن ـف ية ـب رفع آية قرآـن رفع شعار الـعاصفة وـبعض ا_ـحيان ـت انا ـي لم فـلسط] وأحـي رفع ـع ـن
من ا_عuم ـكون ـهـناك مئات  ـنا حرـيـص] ـعـلى أن ـي ذلك ـك ومع  ـريب  ـتح ـق من ا( وـف ـقران ـنـصر   ( )اـل
الك كون هـن بان ـي يرة  ذلك خuل ا_شهر ا_ـخ في  ية وا�سuمية  قوى الوطـن جاوبت اـل تالي ـت سطينية وباـل الفـل
 ,مثu من يملك عشرين علم للقيادة العامة يجب أن يرفع عدد مماثل من أعuم فلسط] وبالتالي كان هناك
من لى ا_عuم _نه  ركز ـع ها ـت من خuل كاميراـت ووسائل ا�عuم  وضوع  eهذا اـ قوى ـب ظم اـل من مـع  , ,التزام 
ونات في التلفزـي صور  ها معـظم اـل في رام ا( ومـن قام  التي ـت زمة اeـسيرة اeركـزية   , ,اكثر اeـسيرات اeلـت
الك قول انه لم ـيعد هـن واقع اBن ـنستطيع أن ـن لم الفـلسطيني وـلكن ـعلى ارض اـل ادية تتـجنب الـع اـلقوى اeـع
 , ,التمسك الذي أشار إليه السيد صuح قبل قليل بالذاتي على حساب اeوضوعي مع أن اeوضوعي أهم
اسبة في ـجريدة اBنتـفاضة للمـن وبة  أصبحت مكـت حتى اـلشعارات  جزء  هذا  قديري  اكثر وبـت  , ,وله ـتضحية 
من هذه الـقضايا والتـخلص  زيز  جاه تـع هو إـجماع باـت كن ا�ـجماع اـeستمر  الك ـنشازات وـل ما هـن كن داـئ وـل

 .الشوائب بما فيها إطuق النار في اeسيرات
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وكان ـهـناك كان ـمـرسوما  الذي  هل تـغـير البرـنـامج السـيـاسي  شاهC دـعـنا نـتـحدث أ;ن   :ـخـضر 

اضة كان مـرسوما لPنتـف الذي  امج  هذا البرـن هل تغـير  اسية  من ـبعض الشخـصيات السـي بة   ,مطاـل
بفعل اJتغيرات السياسية أو حتى هل سيتغير ؟

نزار: ـعة هو أبو  ـشعارات وطبـي ـعة اـل من خuل طبـي ـيدانيا  ـمه ـم ـيدانيا ودـع ـمه ـم من خuل دـع ـطــوره  و ـت
 , ,اeمارسات، يوجد احتuل يوجد مقاومة يوجد استيطان يوجد مقاومة يوجد وقف أي نوع من عملية مسيرة
اضة عـلى ا_رض مـوجودة اضة اBنتـف وجد انتـف سطيني ـي شعب الفـل عات اـل يض توـق سuم ومحـاولة لتخـف  , ,اـل
مقاومة موجودة وباـلتالي حول البرنامج الذي تتمسك به منظمة التحليل والذي يقوم على أساس اBحتuل

 وقرارات الشرعية الدولية ا_رض مقابل والتي338, 242 وجوده غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية
 جميعها بما1967 كــررها بوش في خطابه ا_خير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على ا_راضي اeحتلة عام

 ,فيها القدس العاصمة وبالتالي B يجب أن يكون هناك مستوطنات هذا هو البرنامج أي إضافة إلى هذا
صهاينة دوربان ليـطرد اـل في  الدولي  وقف اeجتـمع  ية عـندما  جاءت باeمـارسة العمـل حتى اBن  البرنـامج 
 ,وأمريكا من اeؤتمر اeنظمات الغير حكومية عبرت عن موقف شعبي عمل حماية شعبية أهم من الحماية
ناء ناء ا�ـجماع ـليس أـث تأتى أـث ارسة  ارسة واeـم من خuل اeـم امج  في البرـن طور  ناك ـت تالي ـه ية وباـل  ,الدوـل
 ,طرح قضية معينة من خuل اeمارسة اصبح هناك اكثر قدرة على التفاهم بما فيها التفاهم مع ا�خوان
اضة دون أن استمرار اBنتـف ذاته  الوقت  وفي  اوضات  ناك مـف كون ـه ية ـكيف يـمكن أن ـي  ,في اـلسلطة الوطـن

 .تتعثر

شبكة اJنـظـمات الـغـير البرغوثي ـعـضو  إلى اhخ ـمـصطفى  عبر اـلـهاتف  شاهC يـتـحدث   :ـخـضر 

حكومية وأيضا رئيس اuغاثة الطبية ما دور الهيئات غير الحكومية في رفض ا;نتفاضة وترسيخ
 .وتقويض الوحدة الوطنية

 اeنظمات ا_هلية منذ اللحظات ا_ولى لuنتفاضة مع شعبها وجزء B يتجزأ مع عمليةمصطفى البرغوثي:
ية ية مع اـلقوى الوطـن نا في تuحم ـكامل اeنـظمات ا_هـل الـنضال الوطني وـكما ذكر ا_خ أبو نزار سابقا ـك
في ـخـندق الـكـفاح اـeـشترك واحد  في ـخـندق  كانوا  سuمية ومؤـسـسات اـلـسلطة اـلـرسمية الجـمـيع   ,وا�
لى رسائل أوB ـع عدة  اضة ـب هذه اBنتـف في  بارز  بدور  قامت  سطينية  ية الفـل قادي أن اeنـظمات ا_هـل  ,وباعـت
اثة يز للهuل ا_ـحمر الفـلسطيني وا�ـغ بارز ومتـم ناك دور  كان ـه اية للـجرحى واـeصاب]  قديم الرـع صعيد ـت
خرى والـعـمل اـلـصحي وـغـيره ـهـناك آBف من اeؤـسـسات اـلـصحية ا_ كبير   ,الطـبـية الفـلـسطينية وـلـعدد 
اeتطوع] واeعني] ا_ولي] الذي جرى تدريبهم وتنظيمهم وهناك على ا_قل ثمانية عشر ألف مسعف أولى
ما زالوا موجودين في ميادين الكفاح اeختلفة لعبوا دور حاسم في تخفيف إصابات الجرحى وفي تخفيف
صــورة عـامة صحي ـب في القـطاع اـل كبيرا  إسنادا  اسندوا  تالي  حدثت وباـل التي   ,مـضاعفات ا�صابات 
أيضا كان هناك دور كبير للمنظمات ا_هلية في تقديم الرعاية الصحية للمناطق اeحرومة واeحاصرة هناك

 , مريض يوميا أيضا في2000  إلى1500 على ا_قل ثمانية فرق متنقلة تعمل يوميا وتعالج مجانا ماB يقل عن
به قامت  الذي  الرائع  مل  ناك أـيضا الـع سطيني ـه صمود اـلشعب الفـل بذلك  سند  ناطق اeـحاصرة ـت eكل اـ, 
اeنـظمات الــزراـعية وا�ـغاثة الــزراـعية وغـيرها في شق اـلطرق وهذا لعب إسناد كبير في صمود اeواطن]
 ,وفي إفشال عمليا محاوBت الحصار الذي قام به اBحتuل أيضا قامت شبكة اeنظمات ا_هلية بالتعاون
أخرى مـثل الـسبيل واeجـلس الفلـسطيني للـعدل والـسuم واتـحاد الجمعـيات الخيـرية مع تجمـعات أهلـية 
وجمعيات الشبان والشابات اeسيحية واتحاد اeرأة الفلسطينية بمبادرة وطنية عظيمة هي ردا على ا�عاقة
الرسمية �نشاء حماية دولية للشعب الفلسطيني وهذه اeبادرة كانت مبادرة الحماية الشعبية الدولية التي
وفد وكان اـل وفد فرـنسي  يوم  استقبلنا اـل وقد  جدا  عالي  ستوى  إلى ـم وصلت  اشهر وا�ن  عدة  بل  بدأت ـق
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قه لفـلسط] وـهناك ـعشرات لة وـهناك وفد بلجـيكي في طرـي با الذي يأتي في إطار هذه الحـم الـعاشر تقرـي
جدا لـيس فـقط لـتوفير الحمـاية الدولـية للـشعب واضحة  في عملـية تـطوير  ستأتي  التي  خرى  الـوفود ا_
من خuل لقاءاـتـنا واـتـصاBتنا اجل ـبـناء وـتـرسيخ ـحـركة الـتـضامن الدوـلـية ـنـحن  من   ,الفـلـسطيني واـنـما 
ونشاطاتنا في الخارج أيضا أستطيع أن أقول لكم أن انعطافا يحدث أوB بفضل هذه اBنتفاضة الباسلة

 أيضا بفضل الجهد الذي تجريه هذه اeنظمات من اجل وصمود الناس وثانيا انعطافا يحدث في الخارج
حشد التأييد والدعم للشعب الفلسطيني هناك دعم ا�ن يتصاعد على ضرورة إنهاء اBحتuل وفهم افضل
للقضية الفلسطينية وبدون مبالغة أستطيع القول أن اBنتفاضة الشعبية حققت في عام واحد ما لم تحققه
عشرة سنوات من اeفاوضات من حيث توضيح القضية الفلسطينية وحيث الدعم والتأييد والتضامن الدولي
 ,لها طبعا B تنسى دور اeنظمات ا_هلية البارز في إعالة اeعتقل] الفلسطيني] وفي الدفاع عن حقوقهم
بارز لـلجان مكاـفحة هدم البيوت التي تـتعاون بارز ـبجانب الدفاع عن ا_راضي والدور اـل  ,وأـيضا الدور اـل
بارز سرائيلية وأـيـضا ـهـناك دور  البيوت ا� هدم  ـاسة  ضد سـي ـية  من اeؤـسـسات الدوـل كبير  عدد  مع 
للمؤسسات التي ـتقوم برـعاية التعـليم ـنحن نـتحدث عن شبكة واسعة من النشاطات اeدـنية والشعبية التي
قوم ا�ن سبق وان قامت بدور الـجهاز الوطني لـلشعب الفـلسطيني في ـغياب اـلسلطة في ظل اBحتuل وـت
 ,بدور ا�سناد الكبير لشعبنا وتؤدي دور هام وهي تقوم بأكثر من ست] في اeائة من الخدمات الصحية

وحوالي ية   % من خدمات اeعاق] وهناك جهد90 %  من خدمات التعليم ما قبل اeدرسي وحوالي100 ا_وـل
 ,خاص ـيبذل في رـعاية الجرحى واـeصاب] واـeعاق] على وجه التـحديد ـهناك العديد من اeراكز التي تم

إنشاءها من اجل رعايتهم.
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