
                                                                      

 / مجلة العودة عبد ا(جيد ابو غوش

 حوار مع ا9خ صخر حبش

 :س ماذ يوحي لك يوم ا9نطDقة في هذا العام ؟

بانذ و مـن :ج صهيوني وحـكومته  من الكـيان اـل واضح  اعتراف  ضمن  عائدين  الوطن  اقدامنا ارض  طأت 
 ..الشعب الفلسطيني له وجود وانه موجود، اصبح لذكرى اSنطQقة طعم آخر، ولون آخر. فقد تحقق ابراز
كانت قة  QنطSيوم ا ـها.  ـرارها وتثبيـت طويS ًQـق ـاضلنا  التي ـن ـسطينية  ـية الفـل ـثبيت لشـخـصيته الوطـن وـت
من اصحاب اSقQم  انذاك  الشخـصية الفلـسطينية غائـبة، ومغيـبة فلـسطينيـاً وعربـيـاً ودولـيـاً. فـلم يـتــورع 

 .. فلسطn وعرب ان يصحوا اSنطQقة واستراتيجيتها بانها من افرازات حلف السنتو

 لم تكن مجرد اعQن1965    ان الحقيقة تؤكد ان الرصاصات اSولى التي انطلقت في الفاتح من يناير عام
الوطن سادت  التي  في اrـفاهيم النـضالية  بـاً  Qكانت انق عن ميQد حـركة ثـورية مـسلحة فحـسب، وانـما 
ارسة n النظـرية واrـم زناد ـب n اSصبع واـل ناق ـب كانت اSنطQقة لحـظة الـع بة،  عام النـك نذ  له ـم ربي ـك  ..الـع
هي روح اSنـبـعاث قة  QنطSهذه ا ركائز  وكانت  حتى الـنـصر ـعـلى اـrـحك  استراتيجية اـلـثــورة   ..لـتـضع 
اتذكر تـلك اللحـظات وانا  يوم.  عن حظـيرة اSتـكال.. واـل من قـلب الظQم، بالعـمل بعـيداً  بالنور  الفتـحاوي 
في اـrـواقف واـrـواقع، فـلـسطينيـاً وعرـبـيـاً ودوـلـيـاً ما تـغـير  كل  من  حولي ـعـلى اـلـرغم   ..الـحـاسمة واـنـظر 
الى اSـتـعاظ وهي ـتـشد آذان نتـنـياهو اrتـغـطرس  تدق نواقـيـسها  قة  QنطSركائز ا  .. .. ..واسرائيليـاً ارى 
يوم سته ، ان  من مQـم الدبابات  صهر جـنازير  الذي تـن سطيني  حم الفـل مرارة الـل يذوق  اريخ وـل  .بدروس الـت
استراتيجية ـها  ـقوم علـي التي ـت ـركائز اSـسـاسية  لي ان اـل ـؤكد  ـية والثQـثـn ـي ذكراه الثاـن في  قة  QنطSا
اSنطQقة ، استراتيجية الثــورة حتى النصر هي التي زرعت في مرحلة الكفاح اrسلح واSنتفاضة الجبارة
 .وحصدت في مرحلة السلطة الوطنية ، وS زال امامها من البذار والحصاد الكثير الكثير فهي تبقى ركائز
عودة حق اـل ها  ما فـي صرف ـب تة غـير القابـلة للـت  ..اrـاضي والحـاضر واrـستقبل فاSستقQلية والحـقوق الثاـب
وتقرير اrصير واقامة الدولة الفلسطينية اrستقلة بعاصمتها القدس هي من ركائز اSنطQقة وتبقى ركيزة
وضرورية ضمانة اسـاسية  استمرار الـنضال  عال ـلضمان  امل الـف ما يحـقق التـك اشكاله و ـب كل   .الـنضال ـب

 .حتى تحقيق النصر

 .. .. .   ان ذكرى اSنطQقة اSولى تبقى راسخة في اعماقنا لنجدد عند كل منعطف تاريخي وارى ا�ن بأ
 .م عيني كيف يتطلع الينا شهداؤنا اSبرار من عليn وكيف يكابر اسرانا وجرحانا بعنفوان لنؤكد ان العهد
كز ـعلى دعائم راسخة وان هو الـقسم فـنحن نرى ا�ن سقف اSحQم الفـلسطينية يرـت هد، والـقسم   .هو الـع
قة ـتفرض ياهو ـفهي حقـي بة ـعلى اـلرغم من كل ـغيوم اللـيكود وـمراوغات نتـن ادمة قرـي نا الفـلسطينية الـق  ..دولـت
عاrي الذي ية ـلضمان اـلسQم اـل اريخ واـنسجامه مع مـنطق الـحياة وهي ضرورة حتـم ها فـلسفة الـت  ..حتميـت

 . بدون سQم فلسطn لن يكون له وجود
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 :س كيف ترى فتح اMن ؟؟

 حددت نظريتها الثورية1965  وحتى انطQقتها اrسلحة عام1957  حركتنا فتح ، منذ تكوينها ونشوئها عا :ج
 . ..كحركة تحرر وطني حددت فكرها الثوري انطQقـاً من اSلحاح الذي كان يفرضه الوطن فالوطنية الثورية
ناء الـحركة وباقي ناء الحركة بعضهم بعضـاً وبn اـب هي اSيديولوـجية التي حكمت العQقة والترابط بn اـب
 .افراد الشعب وقواه ومنظماته وفتح اليوم من هذا اrنظور S تزال كما هي تشكل اSطار الشعبي اrنظم
 .في آتون النضال الوطني ومنذ اSنطQقة حتى يومنا هذا تمرست حركتنا في مجاSت النضال وساحاته
اrختلفة لتستقر اخيراً على ارض الوطن بتجارب متكاملة متQحمة تنصهر في بوتقة الفكر الوطني الثوري
 .، ونندفع بايمان واصرار نحو تحقيق اSهداف التي انطلقت من اجلها نحن ندرك اين الثابت واrتغير في
 .مQمح اrسيرة النضالية فإذا كانت اrباديء واSهداف اليوم .تبدو وكأنما تم تجاوزها انطQقـاً من الحكم
نا الديمقراطية نا اrـلومة به فـنحن نتـطلع ـنحو دولـت  .ـعلى اSساليب الراـهنة ، ـفهذا قصور نظر ليست حركـت
هذه الحـقائق احدثت  فة يـفرض حـقائق عـلى اSرض وكـما  صراع بـأشكاله اrختـل وندرك ان اـل  . .اrـستقلة 
فإن وشعب ا� اrخـتار ،  عاد ،  تة ، ايديولوجـية ارض اrـي وايديولوجيته اrتزـم كر اـلصهيوني  في الـف شرخـاً 
 .الفكر الوطني الثوري بذر اليوم في هذا اrناخ جذور الوطنية الفلسطينية والديمقراطية الفلسطينية التي

 . تتيح للجميع ان يعيشو ا في ظلها بدون أي تمييز بسبب اللون او الدين او العقيدة

الوطن ، اSرض صبح  مرة ، ـي فان فـتح ، وSول  من الناحـية التنظيمـية  اما  من الناحـية الفكـرية ،  هذا     
الديمقراطي ناء  تأطير والـب ية اـل وما عمـل يادة الحـركة ولتنظـيم الحـركة  زية لـق ساحة اrرـك هو اـل شعب ،   . .واـل
ـزية اساس اrرـك ـلى  ـية ـع ـياة الداخـل ـعاث الـح ـدمة Sنـب ؤتمرات اS اrـق rعبر ا ـية  ـركة التنظيـم ـاكل الـح لهـي
ية والـعسكرية لـتشكل اـلطوق الفـتحوي الديمقراـطية ، بـحيث يتـحقق اـلوجود الفـتحوي التنظـيمي باطره اrدـن
من زيد  rلى اـ مل ـع ية ويـع سلطة الوطـن التي تجـسدها اـل نة  جازات الراـه سيرة ويحـمي اSـن rالذي ـيصون اـ. 
قدس ستقلة وعـاصمتها اـل rسطينية اـ دولة الفـل امة اـل وفي مـقدمتها اـق راسخة  يق الحـقوق اـل جازات وتحـق اSـن

 .الشريف، القدس اrباركة

 س هل تحبذ ان تتحول فتح لحزب سياسي داعم للسلطة ؟:

هذا السؤال كثيراً منذ ان عادت قيادة الحركة الى الوطن، ومنذ قيام السلطة الوطنية، ويبدو ان يتردد : ج
ية هي التي توحي ية وـغير العرـب ولة اـلحزب اـلحاكم ـكما هو اـلحال في ـبعض اSـقطار العرـب  ( )صــوره ومـق
سم. اذا بـقـيت البـنـية Sماذا يـعـني تغـيـير ا اسمها.. وS ادري شـخـصيـاً  ـبـضرورة ان تـغـير ـحـركة ـفـتح 
قد تح  ني ان حـركة ـف هذا يـع ظام ـف ير الـن طوير وتغـي اما ـت هو ،  ما  ها اSسـاسي ـك ية للحـركة ونظاـم التنظيـم
 ..حققت اهدافها كحركة تحرر وطني وهذا غير صحيح. فالنضال الوطني S يزال في اوج خوضه rعركة
التحرير. والوطن بمعظمه S يزال تحت اSحتQل، وحتى ما تحرر منه فانه محاصر بقيود اSعQم وشعارات

 .الخوف الصهيوني التي يعبرون عنا باصطQح اSمن

تزال  S وهي الوطني  ثوري باغتـباره اSساس rرحـلة التـحرر  الوطني اـل قد اعتـمدت حركتـنا الفـكر   ..   ـل
تخوض هذه اrعركة.. كما انها اعتمدت اSطر التنظيمية اrنسجمة مع هذه اrرحلة التي تتطلب ان يكون
ماد ايديولوجـية فرض اعـت حزب ـت صفة اـل ضروريـاً ان  يزال   S امر وهو   Qًكام ومدنيـاً مـت ها عـسكريـاً   .طابـع
عد وما ـب كون والحـياه  ظره لـل سفة الـن من فـل ية واقـتصادية وتنطـلق  عاد اجتماـع الج ـقضايا ذات اـب حددة تـع ـم
سطينية دولة الفـل ندما تتـجسد اـل الوطن وـع حرر  ندما يـت اكثر الحـاحـاً ـع ها ـقضايا ـتصبح  وهذه كـل ياه   .. .الـح
 . .اrستقلة والكثيرون من الذين يدعون الى تحويل حركة فتح الى حزب يعودون الى صيغة اSحزاب لكبرى
 . ..في الكيان الصهيوني سواء حزب العمل او الليكود واذا ما انطبقت هذه الصيغة على فتح فإنها S بد
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بإنخراط حزاب S يـسمح  Sقانون ا سيادية باعتـبار ان  في اSجـهزة اـل  nعامل غي عـضوية ابنائـها اـل ان تـل
 .اعضائها داخل الجيش واجهزة اSمن اما التطلع نحو صيغة اSحزاب الحاكمة في الوطن العربي ، فهي
سطيني ان شعبنا الفـل ها  عود علـي التي ـت من الديمقراطـية.  دنى  Sحد ا عن اـل احزاب وحـيدة بعـيدة  صيغة 
صيغة الحركة صيغة قابلة للـتطور، والتجديد وـتفادي الـجمود وتـفتح باب اSجـتهاد ، واـrبادرة ، اـنها حركة

 .اSبداع وهذا ما يضمن لنا استمرار ابداع الحركة
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