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:" " " الوطن" فتح لـ صخر حبش عضو مركزية 
G أحد راض عن الحكومة الجديدة.. عرفات ابتز ا;ركزية والتشريعي

•" " " فدا بإبقاء عبد ربه وزيرا حتى G تنهار الوحدة الوطنية" فتح رضخت Gبتزاز 

تعيa غوشة وزيرا ;لف القدس وبيت الشرق بداية لتصحيح اخطاء سري نسيبة السياسية•

امكانية اجراء اcنتخابات الرئاسية والتشريعية معدومة لعدم رغبة حكومة شارون في اcنسحاب•

•" اcنتحارية التي نسبت لكتائب اlقصى كانت مدفوعة الثمن.. شهداءها كانوا من" بعض العمليات 
الجهاد اcسoمي

عدم تعيa رئيس للوزراء بخoف خارطة الطريق يعني ان عرفات يرفض التدخل اlميركي•

اسهم شارون لدى اcدارة اlميركية انحدرت إلى حيث كانت اوراق نتنياهو قبل سقوطه•

رامون• الـيـعازر ـكـسب نـقـطة ـهـامة ـبـاستجابته للـمـطالب اlميرـكـية.. ـيـطور سـيـاساته لـلـفوز ـعـلى 
ومتسناع

حاوره عبر الهاتف شاكر الجوهري:
الزمن كفيل بتغيير بعض ا;واقف..

" ، مفوض" فتح بهذا اcستخoص خرجت من هذا الحوار مع الصديق صخر حبش عضو مركزية 
الشؤون الفكرية في كبرى الفصائل الفلسطينية.

اسر شخص وأداء الرـئيس ـي ناول  حوار يـت في أي  يدا  ضبط ـمخارج ـحروفه ـج تاد  الذي اـع رجل  فاـل
في اللجـنة أحد   G ن يعـلن أنl ،شعبية من مـواقف غـير  يس  ما راكـمه الرـئ ً بفـعل  بات مـضطرا عـرفات، 
ا;ركزية للحركة راض عن حكومة عرفات الرابعة.. بل هو يصرح بأن الرئيس ابتز اللجنة ا;ركزية، وكذلك
ا;جلس التشريعي، ليفرض هذه الحكومة، مستغo حرصهم عليه وعلى تمسكه با;وقف الوطني. ومع ذلك

فإن حبش يرى أن اللجنة ا;ركزية تتحمل كامل ا;سؤولية عن التشكيلة الوزارية الجديدة.
" فتح تخضع كذلك" وحبش الذي عرف  بصراحته الكبيرة، G يتهم فقط عرفات باcبتزاز، فها هي 
! " فدا بإبقاء ياسر عبد ربه وزيرا في الحكومة حتى G تنهار الوحدة الوطنية.." Gبتزاز اتحاد 

وبعيدا عن اcبتزاز، يقول حبش في هذا الحوار الذي جرى عبر الهاتف بa عمان ومقره في رام
ا�، إن تعيa الدكتور سمير غوشة اlمa العام لجبهة النضال الشعبي وزيرا لشؤون بيت الشرق وملف

القدس يشكل بداية لتصحيح اlخطاء السياسية للدكتور سري نسيبة.
وبذات الصراحة ينتقد حبش البيانات التي صدرت باسم كتائب شهداء اlقصى، تهدد باستئناف
العمليات اcستشهادية، في حال ادخال وزراء فاسدين في الحكومة. فهو يرى في ذلك تهديدات وبلطجة
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" إنه يـقول إن بـعض" ثم  فـتح ا;كلفـa بمتابـعة مـوضوع كـتائب اlقـصى.  في  خوة  Gترتـقي ;ـستوى ا G
" سقطوا" الذين  شهداء  كان اـل من، إذ  وعة الـث كانت مدـف تائب اlـقصى  التي ـنسبت لـك ارية  اcنتـح يات  العمـل

فيها من حركة الجهاد اcسoمي.
" ـخـارطة الـطـريق" به  ما تـقـضي  عدم تعـيـa ـعـرفات لرـئـيس ـلـلوزراء، بخoف  ويعـتـقد ـحـبش أن 

اlميركية، يعني أن عرفات يرفض التدخل اlميركي في الشؤون الفلسطينية.
يرى حـبش كود، حـيث  ومة اللـي من حـك مل  حزب الـع التي اخـرجت  طــورات  كذلك الـت حوار  ناول اـل ويـت

أنها تؤشر إلى انحدار اسهم ارئيل شارون إلى حيث كانت اوراق بنيامa نتنياهو قبيل سقوط حكومته.
التي تفـرضها سئلة  lعبر التـشكيك بخبـاثة بـعض ا يداعبنا فـيه  الذي تعـمد حـبش أن  حوار  نص اـل هـنا 

 ضرورات ا;رحلة:

س ما هي رؤيـتكم لحقـيقة اAسباب التي ادت :ـنسحاب وزراء حزب الـعمل من حـكومة شارون..؟:
وهل هي فقط الخJف على موازنة اOستوطنات..؟ ما هي د::ت هذا الخJف..؟

واحدة قاتلa ارتكـبا جريـمة   aتكـفي لتـفرق بـ G وحدها ما وراء اlكـمة.. فا;ـوازنة  هنـالك دائـما 
)001 كبرى، وخاصة ان بند ا;وازنة الذي يدور حوله الخoف G تزيد قيمته عن واحد في اlلف في ا;ئة(  % 

 مليار شيكل. اlمر الذي يؤكد ان الوحدة200  مليون شيكل من موازنة تصل إلى200 من ا;وازنة. فهو مبلغ
رية وراء اGنـفصال اما الـقضية الجوـه رها.  التي ـقصمت ظـه هي الـقشة  وازنة  كانت ـهشة. وان اـ; ية  الوطـن
صعود ظر  انه سيخـسرها إذا انـت عازر  بن الـي يرى  التي  ادمة  أمام اGنتخـابات الـق صال  ية اGنـف هي حتـم ـف
ترى مـركز الليـكود شارون  كانت نـظرات  وكذلك  إلى منـصة الحمـلة اGنتخابـية.  رامون ومتـسناع  حاييم 
ونتنياهو في وسطه مدعوما من حليفه ليبرمان الذي يريده شارون في هذه ا;رحلة ليشكل له شبكة نجاة
من رضاء  رضاءهم واسـت شارون اسـت اولة  ضد مـح  aعازر ـموضوع اـ;ستوطن بن الـي تار  وقد اـخ تة.  ولو مؤـق
ـمع باقي قـطـاعات ا;جـت عن  ضعفا  ـزيد ـعـشرين  ـية ـت ـماداتهم ا;اـل قوى اليـمـa بـجـعل اعـت من  يدعمهم 
ستيطان Gـلق با ـركي ا;تـع مع ا;طــلب اGمـي ـسجام  إلى اGـن اقرب  ـعازر  بن الـي ـاسة  سرائيلي. وسـي cا
وكامب ديفـيد، او ذكرات، واي ريـفر،  قرارات الـشرعية او اGتفاقـيات او ا; من حـيث  سواء   aوا;ـستوطن
مشروع ميتشل وورقة تنت. وهنا نشتم من موقف بن اليعازر رائحة اlصابع اGميركية التي بدأت ترى أن
سياسة شارون تشكل عبئا على السياسة اGميركية في ا;نطقة. واعتقد أن شارون قد وصلت أسهمه في

البيت اlبيض إلى ما وصلت إليه أوراق نتيناهو قبل إسقاطه.
لقد اختار حزب العمل الشعار الذي يرضي سياسة أميركا التي تعبر عنها خارطة الطريق التي

إسرائيل( حرب  من  استيطان ـخـير  بدون  اسرائيل  سoم  بالقول ان  ستيطانية  Gـتـبدأ ـبـإزالة اـ;ـواقع ا
 ).باGستيطان

نتنياهو بيضة القبان
هل هذه ا:ستقالة متصلة با:ستعدادات ا:ميركية لضرب العراق..؟

ضية مام بـق إبداء اGهـت من خoل  عرب  رضاء اـل ستهدف اسـت اسة اGميركـية ـت واضح ان السـي من اـل
الشعب الفلسطيني. ولقد مارس بوش ضغوطا على شارون في لقائه اlخير معه في البيت اlبيض لكي
يقول للعالم انه ضغط على شارون كي يتجاوب مع ا;طالب الفلسطينية كما انه ضغط عليه كي G يتدخل

في حرب الكبار.

2



هذا ا;وقف يعطي بن اليعازر تميزا عن موقف شارون الذي G يريد ان يلتزم.. مما يضمن الدعم
اGميركي لسياسة حزب العمل..

نع ية بـم طالب اGميرـك سهيل اـ; اجل ـت من  هي  عازر  بن الـي ها  سعى ـل التي ـي كرة  ان اGنتخـابات ا;ـب
شارون من التدخل في حرب الكبار.

هل تعتقدون بقدرة حكومة شارون على البقاء حتى موعد ا:نتخابات اOقبلة..؟

, يتوقف هذا ا;وضوع على رغبة نتينياهو حيث ان الذي يمسك بيضة قبان الكنيست هو ليبرمان,
ية ا;تـطرفة. فoءاته التي ـتشمل اسة شارون اليميـن عبئا ـعلى سـي ياهو. وهو ـيشكل  رجل اlقرب إلى نتـن اـل

, نا G يكـتفي, رفضا قاـطعا للبرـنامج اGمـيركي خارطة الطريق وإـنهاء السلطة الوطـنية وحزبه إسرائيل بيـت
بالحدود التاريخية لفلسطa وهو الذي طالب يوما بنسف سد أسوان.

ستطيع هو ـي كرة ـف إلى انتخـابات مـب والذهاب  ومة  اسب cسقاط الحـك الوقت مـن ياهو ان  اذا رأى نتـن
ذلك. اما اذا رأى ان الحكومة ا;قلصة التي يمسك بمفتاح بقائها او عدمه ستخدمه بفرض حالة تآكل على

شعبية شارون فهو سيعطي الفرصة لشارون لكي تزيد جرائمه ويسقط أمام مركز الليكود.

ان أجريت انتخابات مبكرة في إسرائيل، من تتوقعون ان يفوز بها..؟
اعتقد ان اcدارة اGميركية ستدعم سقوط شارون وخاصة ان الرئيس بوش يعتقد ان كل ما قدمه
دعم ا;ـبادرة ذلك  في  إسرائيل بـما  كان للحـفاظ عـلى مـصالح  في اجتـماع اللجـنة الرباعـية  من جـهد 
السعودية التي يرفضها شارون بشكل قاطع. وإذا أضفنا سيطرة نتنياهو على اللحظة ا;ناسبة بالنسبة
قادم للـيكود. اما بالـنسبة للـعمل ـفقد ـكسب بن الـيعازر له cسقاط شارون، فان نتـنياهو سيكون الرـئيس اـل
ومن ا;تـوقع ان يـطور سيـاسته ا;يدانـية ليـفوز عـلى بة اGميركـية،  استجابته للمطاـل من خoل  نقـطة هـامة 
ستؤول إـلـيه ما  مر يـتـوقف ـعـلى  lوبن الـيـعازر.. ـفـهذا ا اما ـبـa نتـنـياهو  رامون ومـتـسناع.  مناـفـسيه 
التحضيرات حول ساحة العراق ومدى قدرة اlمم ا;تحدة على انتزاع فتيل الحرب وإحداث صفقة تسوية

( ، وخاصة أن إنهاء( نصر بo حرب نفطية بa العراق وبوش الذي قد يقتنع بشعار الرئيس السابق نكسون 
الحرب والهزيمة في فيتنام تمت في عهد نكسون.. وحالة العراق اقرب إلى الهزيمة على ا;دى الطويل.

شارون أضعف
اذا لم تجر انتخابات مبكرة، كيف ستتعامل حكومة شارون اAكثر يمينية في الشأن الفلسطيني..

ميدانيا وسياسيا..؟

من ساقطة  به الحكـومة اـل قامت  أكثر مـما  به  ما تـقوم  صة  شارون ا;قـل لدى حكـومة  G اعتـقد ان 
اجتياحات واغتياGت واعتقاGت وهدم بيوت.

ان شارون بدون غطاء دولي من السمسار بيريس ومحلي من الجزار بن اليعازر هو اضعف بكثير
ستجابة للـمـطالب اGميرـكـية Gإسرائيل ا من ـمـصلحتها ان ـتـفرض ـعـلى  التي  أمام اـلـضغوط اGميرـكـية 
بالصمت وعدم التدخل في حرب الكبار. فإذا كان التوجه نحو الضغوط السياسية cعادة تشكيل التحالف
الذي ـتسيطر ـفيه السـياسة اGميرـكية ـعلى اـلعراق بدون حرب فان لـعبة حرب شارون ـتكون ضارة.. وإذا
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يه بان عـل قاء بينهـما  شارون خoل الـل بوش  استراتيجية فـقد ابـلغ  توجه يـفترض حـربا تكتيكـية او  كان اـل
إلى إسرائيل  بأنه اذا تعـرضت  شارون  وعد  بوش  كن  شارون. وـل عة  مع طبـي فق  أمر G يـت اط.وهو  ضـب اGـن
هجوم فان أميركا ستأخذ على عاتقها الرد بشكل كامل. وG تعتقد إدارة بوش بأن شارون سيتصرف كما

 حيث كان التحالف العربي اGميركي هو أساس التحالف1991 تصرف شامير عندما طلب منه الصمت عام
الدول جانب  من  صامت  الدعم اـل لى  قط الحـصول ـع هو ـف بوش  قه  في تحقـي رغب  ما ـي يوم ـف اما اـل الدولي. 
العربية ا;عتدلة في حال هجومه على العراق. وهذا الدعم ا;طلوب هو الذي جعل بوش يؤكد على شارون
عدم استغoل الـفوضى التي سترافق الـهجوم من اجل الـقيام بإجراءات ـحاسمة كترـحيل ـياسر عرفات او

القيام باجتياح قطاع غزة او فرض تهجير جماعي نحو اlردن.

التي من اـلضوابط  لل  انه يـق من حـيث  إضافيا لrردن  ديدا  حزب الـعمل تـه خروج وزراء  هل ـيشكل 
شمال اAردن عبر  قواته  دفع  ـيق التراـنـسفير اxجــباري، او  شارون ـعـلى تحـق إقدام  ـتـحول دون 

Oهاجمة غرب العراق..؟

كان وجود وزراء حزب العمل يعطي شارون غطاء اكبر أمام الرأي العام اcسرائيلي والدولي. وهو
مال هذا اGحـت سيجعل  ركي  شروع اGمـي غامراته باـ; ستلحقه ـم الذي  ضرر  كن اـل غامرة وـل أية ـم كب  قد يرـت

اضعف.

اOركزية غير راضية
" فتح إلى التشكيل الحكومي الجديد برئاسة عرفات..؟ والى أي" كيف تنظر اللجنة اOركزية لحركة 

حد انتم راضون عنه..؟

G اعتقد ان هنالك احد في اللجنة ا;ركزية راضي عن هذا التشكيل وG أستثني من ذلك اlخ أبو,
عمار نفسه. فهذا التشكيل هو إفراز لحالة اGحتoل والحصار ويلعب فيه اGبتزاز دورا كبيرا وخاصة ان,

كان به  قدم  الذي ـت الوزاري  عديل  ضد ـمشروع الـت مار انـطلق من ان ـموقف ا;ـجلس الـتشريعي  أبو ـع اlخ 
قة داية موـف شريعي ولـب صحوة للـت هو  حدث  ما  نرى ان  في اللجـنة ا;ركـزية  ضده شخـصيا. كـنا  مؤامرة 
تدمير والتـهديد ا;ـباشر للـفصل ـبa اـلسلطات. وجاء الـحصار اlـقسى واlشرس حول ا;قاـطعة وعمـليات اـل
لحياة اlخ ابوعمار الذي حرك الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل لدعم اlخ أبو عمار واGلتفاف حوله وحول
حاوGت كل ـم عل عـلى  شكل ردة ـف شعبية ـت بة اـل كانت الـه خب..  يس ا;نـت وصفه الرـئ ها ـب التي يمثـل شرعية  اـل
أميركا وإسرائيل للتخلص من القيادة الفلسطينية التي يمثلها ياسر عرفات. وبدل أن يأخذ اlخ أبو عمار
استمر عه،  فت ـم التي وـق مع ا;دني  ية واcسoمية ومؤسـسات ا;جـت قوى الوطـن كل اـل طالب  بار ـم بـعa اGعـت
ؤكد مدا ـعلى ان ما قام به ا;ـجلس الـتشريعي كان مؤامرة. وكان ـموقف اللـجنة ا;رـكزية في معـظمه ـي معـت
على ضرورة تقديم وزارة تنسجم مع برنامج اcصoح الذي وضعته الحركة قبل التعديل الوزاري ليشمل
تقليص عدد الوزارات وتفعيلها وعدم الخلط بa ا;همات الوزارية ومهمات التفاوض وتفعيل أعضاء اللجنة
في الـشتات. واعتـماد الكـفاءة الوزارة ا;ركـزية لتحـشيد طـاقات الـشعب الفلـسطيني  التنفيـذية بـوصفهم 
والشفافية والسمعة الطيبة عند التشكيل وليس مجرد التعديل.كما طالبت بإجراء تقويم ;مارسات الوزراء
بوزاراتهم ـهـموم ا;ـفـاوضات واGـتـصاGت واـلـجوGت عن اGهـتـمام  الذين حجبـتـهم  في وزاراـتـهم وـخـاصة 
استه مد اlخ أبو ـعمار في فرض سـي قد اعـت افة واcعoم. ـل وـخاصة وزارات التخـطيط والـحكم ا;ـحلي والثـق
استغoله لحـرصهم علـيه وعـلى من  قا  oبتـزازية عـلى اللجـنة ا;ركـزية وأعـضاء ا;جـلس التـشريعي انطGا
اـ;وقف الوطني الذي تـمسك به.. فاlخ أبو ـعمار يـقبض في يـمناه على ـجمر اـلثوابت الوطـنية التي تشكل
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الحد اlدنى ل�جماع الوطني والوحدة الوطنية في حa ترتفع حوله أصوات الفساد السياسي الذي يحاول
ان يفرط بهذه الثوابت. والذي يتهم اlخ أبو عمار بإضاعة الفرصة الذهبية في كامب ديفيد. هذا الحرص
شكل التي ـت سرى  يده الـي ضة  في قـب سلبية  آثاره اـل نرى  أبو عـمار جـيدا  ستغله اGخ  والذي ـي نا  من جانـب
ظل لحـظات اGحتoل والحـصار في  الذين يتعايـشون  شرار  lخـيار واlمن ا هب ودب  من  مـسرحا لـكل 

ومعركة اGنتفاضة وا;قاومة.
ها ها ـل التي حمـل هاون باlمـانة  التي تـت صالح اللجـنة ا;ركـزية  يا ـل سجل ايجاـب هذا ا;ـوقف G ـي ان 
عام الـحركي الذي انتخـبها. وـلكن درء ا;ـفاسد الناـبعة عن اـلصراع الداخلي هي أول من فرض ا;ؤتمر اـل

ا;واقف التي يوظفها العدو لصالحه.
ما ية لoبتزاز وخـاصة  درجة عاـل سطينية تعـطي  ية الفـل ساحة الوطـن داخل اـل وحدة ا;تناقـصة  ان اـل
يتعلق بالفصائل. كان من السهل استبعاد بعض اlسماء التي G تنتمي ل�حزاب في حa تمسكت بعض

القوى بممثليهم الذين هم أول من ينتقد تصرفاتهم وخاصة وزراء حركة فتح.

وفاء في غير موضعه
ما الذي جعل الرئيس يتمسك بوزراء كانت اللجنة اOركزية تريد إخراجهم من الحكومة..؟

اlخ أبو عمار لم يفرط بأي وزير سابق او Gحق سواء وافقت عليه اللجنة ا;ركزية أم لم توافق. انه
يتـمتع بدرجة عالية من الوفاء ;ن يستحق و;ن G يستحق. والذين أخرجهم من تشكيلة الوزارة ألحقهم او

هذه, في  سباب  lعن ا في الـبـحث  الوقت  إضاعة  من  فائدة   Gبأخرى و بالوزارة بطرـيـقة أو  سيلحقهم 
 الظروف.. وا;ستقبل للديمقراطية واGنتخابات القادمة.

والى أي حد يـمكن اعـتبار اللـجنة اOرـكزية شريكة في ـتشكيل هذه الحـكومة التي نـجحت ـفقط في
إدخال وزير واحد هو وزير الداخلية..؟

, حاول ان, لم ـت وهي  شكيلة.  هذه الـت عن  لة  ها تتـحمل اـ;سؤولية الكاـم واحد مـن وأنا  زية  نة ا;رـك اللـج
تزيد عدد أعضائها داخل الوزارة بقدر ما كانت تسعى لتفعيل الوزارة وتجسيد ادائها الذي لم يتطور منذ

الوزارة اlولى.

في والوزارة  من مطالـبة اللجـنة اOركـزية بالفـصل بـ� عـضوية اللجـنة التنفيـذية  هي الحكـمة  ما 
( اOركزية للوزارة..؟( الوقت الذي رشحت فيه أعضاء منها 

عد ربه ـب بد  اسر ـع هو اlخ ـي واحد  سوى ـعضو  ذية  نة التنفـي من أـعضاء اللـج الوزارة ـتضم  كن  لم ـت
من قـواعد حـركة فـتح الك مـواقف  وكانت هـن زهدي النشـاشيبي.  موجبه اlخ محـمد  خرج ـب الذي  عديل  الـت
عد ان تـخلص افة، وـخاصة ـب اسر ـعبد ربه بوزارتي اcعoم والثـق مام اlخ الوزير ـي وـكوادرها ـتجاه عدم اهـت
يت شكيل ـب مار بـت أبو ـع رضاهما اlخ  لذين اسـت طه واlخ ـيحي يخـلف اـل وكل  الوزارتa اlخ ا;ـت لي  من وكـي
اجل إحـيائه من  طه وتعيـa اlخ يحـيى يخـلف رئيـسا للمجـلس اlعـلى للتربـية والثقـافة  الـشعر للمتـوكل 
كان الـشعور ان أعـضاء اللجـنة التنفيـذية يـجب ان يهتـموا بالعملـية التفـاوضية بـوصفهم ا;ـرجع وتفعيـله. 
اlساس لعملية التفاوض وليس السلطة. وحيث ان اlخ ياسر هو رئيس دائرة اcعoم في منظمة التحرير
نا ية. وـك عام وـليس ـعلى ـمستوى اـلسلطة الوطـن مة ـعلى اـ;ستوى الفـلسطيني اـل هذه ا;ـه مارس  فيـمكن ان ـي
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نريد من اlخ أبو عمار تعيa وزير للثقافة واcعoم للسلطة. وقد استجاب اlخ أبو عمار أثناء ا;شاورات
افة وا�ثار. بة الثـق سلم حقـي لى ـت قة ـع شراوي با;واـف نع اlخت حـنان ـع ني شخـصيا ان اـق كرة، وطـلب ـم للـف
ولكنها وlسبابها الخاصة التي عبرت عنها عند حجب الثقة رفضت ذلك فبقيت اlمور على حالها وخاصة

( ان تنظيم فدا أصر على إبقائها على حالها وكان على فتح أن ترضخ لهذا اGبتزاز حتى G تنهار الوحدة(
الوطنية ؟

استنتاجات خبيثة
وما هي الحكمة من مطالبة اللجنة اOركزية بالفصل ب� الوزارة واOفاوضات، علما ان الوزير الذي
رشحته اOركزية للوزارة طامع باxمساك بملف اOفاوضات عبر بوابة ا:تصا:ت اAمنية للولوج إلى

اOفاوضات السياسية..؟

تم بان ـي توجه  كان اـل وقد  ية.  سلطة الوطـن يس اـل ذية وـل حت عـنوان اللجـنة التنفـي جري ـت اوضات ـت ا;ـف
G هم حتى عام بـحيث يتـخصص الوزراء في شؤون وزاراـت فاوض اـل ريق الـت الـفصل ـبa مـهمات الوزراء وـف
دوامة في  يدور  والذي  زمان  من  وقف  فاوض ا;ـت سل الـت لى ـحساب مسـل مام ـع لة اGهـت أوحال ـق في  ـتضيع 
وايا اlخ هاني الذي يتـحمل ثة حول ـن ريد اـلخوض في استنتاجات خبـي رغة من اـلشكل واـ;ضمون.وG ـن مـف

مسؤولية كبرى بدون تحقيقها لن يكون هنالك أي مجال للتفاوض.

ما هو تفسيركم لتعمد الرئيس عرفات لفظ اسم وزير الداخلية خطأ أمام اOجلس التشريعي..؟ هل
 في الوزارة بمبــررات بروتوكولية..؟17 تقصد التقليل من شأنه بعد إعطاءه الرقم

بدل هاني الـحسيني  نادي  هو ـي اسبة ـف راها مـن التي ـي قة  هم بالطرـي من يحـب يداعب  رفات  الرـئيس ـع
هاني الحسن ليصبح من أقاربه. وينادي ياسر عبده بدل ياسر عبد ربه. ولو كان شاكر الجوهري موجوداً

لناداه ياسر الجواهري. فزلة اللسان يتبعها اlخ أبو عمار بزلة أخرى انطoقا من ان نفي النفي إثبات.

ما الذي تتوقعون ان ينجزه هاني الحسن كوزير للداخلية..؟ وما هي قدرتكم على دعمه..؟

بد هو اlخ ـع هاني الـحسن  رشح اlخ  من  كان أول  قد  هاني الـحسن ـمصادفة. ـف يار  كن اخـت لم ـي
الرزاق اليحيى الذي كلف اlخ أبو عمار هاني الحسن cقناعه بقبول وزارة الداخلية. كان موقف اlخ عبد
ية والوكoء واlـمناء اـلعامون ورؤساء اlـقسام الرزاق اليـحيى ـمصيبا ـحيث ان جـميع ـقيادات اlـجهزة اlمـن
والشعب هم من أبناء حركة فتح. ومن ا;نطقي ان ـتتم قيادتهم من خoل عضو من اللجنة ا;ركزية يتمتع
بالتجربة في مجال اlمن واGتصاGت. وخاصة ان اlخ هاني في تقديري هو اlكفاء لهذا ا;وقع.وسنبذل

كل جهدنا في اللجنة ا;ركزية والحركة cنجاحه في هذه ا;همة الخطيرة التي هي مهمتنا جميعا ليس في,
سلطة وسيادته ولتـكريس  قانون  اية اـل قوى لحـم يع اـل الة لجـم من خoل اـ;شاركة الفـع ما  ركة فـحسب وإـن الـح

واحدة وقانون واحد على طريق بناء الدولة ا;ستقلة وعاصمتها القدس ا;باركة.

تصحيح أخطاء نسيبة
 (ما الذي يؤمل من هذه الوزارة ان تحققه، خاصة لجهة اxصJح، وهي اOسؤولة بوزرائها القدامى

عن الفساد الذي ترفل به السلطة..؟)19  من16
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السلطة تعيش وتعاني من حالة عجز وسوء أداء أكثر من ا;عاناة من الفساد الذي يضخمه بعض
 الخبثاء واlعداء ذوي ا;صالح الخاصة.

ستة من بيـنهم( قة هو ـتسعة وـليس ثoثة  نالوا الـث لوزارة الـجديدة لـي إن عدد الوزراء الذي أضيفوا ـل
. وهم هاني الحسن، سoم فياض، نعيم أبو الحمص، سمير غوشة، د.) وزراء في حكومات سابقة ـ ا;حرر

مع الوزارة  مة  سيس. ومـه يل ـق الرازق، نـب صوارني، غـسان الخطـيب، هـشام عـبد  شيبي، زهـير اـل احـمد اـل
إجراء حو  سعي ـن ساد. واـل ساد واcـف هو رأس الـف الذي  من اGحتoل  هو التخـلص  شعب  قوى اـل كل  مة  مـه
في اـلسيادة والـحرية واGستقoل ها اـلشعب الفـلسطيني ـحقه اـلشرعي  ؤكد فـي حرة ـي ية  انتـخابات ديمقراـط

الوطني.

بم تفسرون مطالبة اOركزية إخراج الوزراء الفاسدين دون اOطالبة بمحاسبتهم..؟

عن الفـساد السيـاسي وخـاصة عـندما الي فـقط وإنـما  عن الفـساد اGداري وا; يدور الـحديث   G
ضية بان ـق الوزراء  عن ـبعض  صريحات  صدرت ـت قد  امة. ـف فة ـع في وظـي  aسؤول اشخاص  ـم عن  صدر  ـي
إزالة إسرائيل. والـبعض نادى بة ـب ها تـعني ا;طاـل بة ـب ية اـلسoم وان ا;طاـل بة في وجه عمـل الoجـئa هي عـق
عودة. قدس وبـحق اـل في اـل التي تحـتوي عـلى التفـريط با;قـدسات  كامب ديفـيد  بقـبول وثيـقة كلنـتون بـعد 
عد ية ـب اضاع ـفرصة تاريـخ مار  أبو ـع تبرون ان اlخ  شارون ويـع مع ـمشروع  قة  حدود ا;تطاـب سليم باـل وبالـت
مار ان ـيسجل أبو ـع حرص اlخ  وقد  هو اGخـطر.  الي  ساد اcدراي وا; عد الـف لم ـي نا  من ـه يد.  كامب ديـف
قة التي يوزـعها فـاً ـمضادا ;ا صدر وـيصدر عن اـلسيد سري ـنسيبه حول ـقضية الoجـئa وحول الوثـي موـق
ويأتي تعيـa اlخ سرائيلية.  cمـنـية اlـجـهزة اlاحد مـسئولي ا مع يـعـلون  بـعد اـتـفاقه الشخـصي علـيـها 
شغر الذي  عن مـلف الـقدس   Gلبيت الـشرق ومـسئو وزيرا  سمير غـوشة عـضو الجـنة التنفيـذية  الدكتور 
سري سيد  ها اـل التي ارتكـب اسية  صحيح اlخـطاء السـي داية لـت شكل ـب صل الحـسيني لـي شهاد اlخ فـي باسـت

نسيبه والتي نتمنى ان يتراجع عنها برجولة سياسية بعيدا عن اGنتهازية التي G تليق بفيلسوف.

اعتذار الشعبية والديمقراطية
( الـنضال اـلشعـبي،فدا، حزب اـلشعب( ما سر تـمسك الرـئيس بتمـثيل ـفصائل هاـمشية في الحـكومة 

( ..؟( الشعبية والديمقراطية واxصرار على عدم تمثيل الفصائل الرئيسة في منظمة التحرير 

اlخ أبو عمار بوصفه رئيسا للجنة التنفيذية يعنيه دائما ان تتمتع التشكيoت الوطنية بأوسع الوان
شكيل في ـت شاركة  نه للـم من الطـلب ـم اسoمي  صيل وطـني او  ستثن أي ـف لم ـي هو  سطيني. ـف الطـيف الفـل

الوزارة وخاصة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية. وقد تحدث شخصيا مع اlخ عبد الرحيم ملوح في,
ا;عتقل الذي خطف إليه فاعتذر Gعتبارات تنظيمية وسياسية G تزال الجبهة الشعبية تراها. وقد تحدث مع

( ) ( ستعداد( Gعدم ا أبديا  ـقـيس ـعـبد الـكـريم اـلـلذين  أبو لـيـلى  ومع اlخ  نايف حواـتـمة  أبو اـلـنوف  اlخ 
" حماس والجهاد دوافع أخرى لعدم ا;شاركة." للمشاركة. ومعروف ان ;وقف 

من ذات وزراء الحكـومة كـيف انقـلب اOجـلس التـشريعي عـلى نفـسه فمـنح الثـقة لحكـومة تـشكلت 
التي جعـلت سباب الخفـية  Aهي ا وما  ذلك..؟  سر  وما  ستقالة..؟  إلى ا: اضطرها  التي  الـسابقة 

النواب يغيرون مواقفهم..؟

أبو من اعoن اlخ  رغم  مت باcزالة أو باcضافة. وـعلى اـل التي ـت عديoت  من ـبعض الـت رغم  لى اـل ـع
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عمار انه سيشغل جميع الذين اخرجهم من الوزارة اكثر من السابق باعتبار ان الخروج ليس خروجا من
بل هم ـق عبر أـعضاء ا;ـجلس جميـع قد  ية، ـف ية والداخـل مع ـبعض اـ;طالب الخارـج اوبا  ما تـج دائرة الـعمل وإـن
التصويت عن موقفهم من الوزارة. وقد تميز بعضهم بطرح سلبية التشكيل اG ان التصويت كان سياسيا
ول�خ أبو عمار شخصيا حتى G يحسب حجب الثقة وكأنه حجب عن اlخ أبو عمار الذي يحاول اGميركان

واcسرائيليون بكل جهدهم ابعاده عن القيادة.

 –هل تتوقعون اجراء ا:نتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في اOوعد اOقرر لها..؟

اعادت التي  ناطق  من اـ; سحاب  في اGـن بة  شارون راـغ ومة  قد ان اcسرائيليa وخـاصة حـك G اعـت
كن التحـضير لoنتخـابات ظور. وـل في ا;دى ا;ـن دومة  اجراء اGنتخـابات مـع ية  صبح امكاـن هذا ـت ها وـب احتoـل
وكأنها في ا;وعد ا;حدد ضرورة وطنية وشعبية cحداث حالة ضغط دولي على إسرائيل ل�نسحاب. وقد
أشارت خارطة الطريق باتجاه موعد لoنسحاب واGنتخابات يتجاوز ا;وعد الذي حدده اlخ أبو عمار أمام

ناير في ـي سارت اlمور2003 ا;ـجلس الـتشريعي  توفر إذا  قد ـت ية  ارطة الـطريق ان اGمكاـن اشارت ـخ  ـحيث 
يونيو/ .2003 حسب الجدول ا;طروح خoل حزيران

برنامج اOشروع الوطني
" الذي تـوصلت إلـيه لجـنة" الوطني  عن توقـيع مـشروع برنـامج العـمل  فـتح  اذا تراجـعت حـركة  O

اOتابعة في غزة، ولم تستجب Oطلب الشعبية والديمقراطية بتوقيع هذا البرنامج من قبل الفصائل
" أبو عـمار" رفض  في  وهل يكـمن الـسبب  حـماس موافقتـها..؟  سحبت  التي تـوافق علـيه، بـعد ان 

تشكيل قيادة موحدة وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير..؟

كانت وثيقة برنامج ا;شروع الوطني تستهدف استيعاب حماس والجهاد في اطار الوحدة الوطنية.
ضت في اطـارها. وحـa رـف ضوية  صائل ا;ـن ؤيده الـف الذي ـت امج منظـمة التحـرير  جاوزت برـن هي ـت هذا ـف وـل
حماس اصبح من غير الضروري أن تقوم الفصائل بتجاوز برنامج ا;نظمة. وفتح G تقبل ان تكون هنالك

قيادة موحدة وكأن اللجنة التنفيذية ليست القيادة ا;نتخبة من ا;جلس الوطني.

بعد تولي هاني الحسن وزارة الداخلية، هل ينسجم ذلك مع بقائه مسؤو: Oكتب التعبئة والتنظيم
في الداخل، وهو الذي سبق له التعهد لJدارة ا:ميركية باحتواء كتائب شهداء ا:قصى من خJل

موقعه التنظيمي..؟ ومن سيخلفه في موقعه التنظيمي..؟

تائب هذه الـك شهداء اGـقصى. ـف تائب  باحتواء ـك ركان  يره لoمـي هاني الحـسن وG ـغ هد  لم يتـع داية  ـب
في ا;قـاومة بدورها  قاليم وا;ـناطق لتـقوم حـركة فـتح  lفي ا من قـيادات  التي تـشكلت بمـبادرة ميدانـية 
التي ـتصدرها اللجـنة ية  لتزم بالتوجـهات الحرـك ها ـت زية، ولكـن نة ا;رـك من اللـج قرار  لم تـتشكل ـب اضة  واGنتـف
ضد بدور ـنضالي ـمشرف  تائب  قامت الـك وقد  ية واcسoمية.  قوى الوطـن ها اـل التي تعلـن وبا;واقف  زية  ا;رـك
التي ية  ياGت اGجراـم يات اGغـت لى عمـل عال ـع وكانت ردود اGـف لة.  ستوطنa القـت جـيش اGحتoل وقطـعان اـ;

اية دـيسمبر عام يال اـلشهيد ثابت ثابت في نـه تدأت باغـت قام2000 اـب  هي التي دـفعت ابن عم اـلشهيد لoنـت
تم وقد  يات.  شهيد عـب بة اـل شكلت كتـي يات فـت شهيد عـب يال اـل ها اغـت ثابت وتبـع ثابت  شهيد  تائب اـل شكيل ـك وـت
كون وحتى ـي شمل الجمـيع  حتى ـت شهداء اGـقصى  اسم  كـتائب  اضة ـب اسم كـتائب اGنتـف ماد  مـيدانيا اعـت
تم وقد  استراتيجية حـركة فـتح.  زمة ـب ية ا;لـت ضال ا;مـارسات الفداـئ ضد اGحتoل واGستيطان ـن ضال  الـن
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الخروج عن هذه اGستراتيجية بعد اغتيال قائد كتائب اGقصى في منطقة الشمال رائد الكرمي الذي ادى
ناطق قامي داخل ـم لة48 إلى الـعمل اGنـت استهدف مدنيa بـعضهم من عرب اGرض ا;حـت ، اlمر48  والذي 

الذي جعل اlخ أبو عمار يدين هذه العمليات. وقد تدخلت بعض التوجهات التي تريد ان تنقل حركة فتح
بأنه ها لoسـتشهاد  حددت مفهوـم تح  كن ـف حار. وـل ية Gستراتيجية اGنـت استراتيجيتها الفداـئ خارج  ـعسكريا 
بل ان هذا اlساس ـق لى  ضبط اlمور ـع وتم  زمان.  كان واـل في اـ; تائج  من اGهداف والـن جب ان ينطـلق  ـي
يات انتحـارية عن عمـل نت  التي اعـل فات  عض ا;خاـل وكانت ـب هاني الحـسن مـسؤولية التنظـيم.  سلم اlخ  يـت
إلى الـجـهاد وكان اـلـشهداء ينـتـمون  كانت مدـفـوعة الـثـمن  شهداء اGـقـصى  إلى ـحـركة ـكـتائب  ـنـسبتها 

اGسoمي.
بالنسبة ;همات اlخ هاني الحسن فيما يتعلق بالتعبئة والتنظيم والعoقات الخارجية فإنها مطروحة
للبحث أمام اللجنة ا;ركزية وخاصة ان مكتب التعبئة كان يضم مع اlخ هاني اGخوة حكم بلعاوي وزكريا

ا�غا واlخ حمدان امa سر ا;جلس الثوري والجميع تحت اشراف اlخ أبو عمار.

يستخدمون اسم الكتائب
هددت ـبـاستئناف العمـلـيات كانت  عن عمـلـية ارـئـيل، ـبـعد ان  اعJن ـكـتائب ا:ـقـصى ـمـسؤوليتها 

" حماس هي من نفذ" ا:ستشهادية ان اعيد تشكيل الحكومة من ذات الوزراء الفاسدين، وان كانت 
" ..؟" فتح العملية، هل يعني بداية انقسام افقي في تنظيم 

عن ـجهات ذات عoقة. ها ـتصدر  شهداء اGـقصى كـل تائب  عن ـك التي ـتصدر  انات  قد ان البـي G اعـت
إلى وصلت  ديدات  تداءات وتـه كاب اـع ية ارـت انات والـتصريحات لتغـط في البـي فالكثيرون ـيستخدمون اGسم 

حد التدخل والتهديد البلطجي في تشكيل الوزارة وهو أمر G يتفق مع أخoق وسياسة اcخوة في تنظيم,
حركة فتح الذين يتابعون موضوع هذه الكتائب.

" خارطة الطريق الذي قدمه لكم اOبعوث ا:ميركي وليم بيرنز..؟" كيف تقرأون مشروع 

نعتقد انها مشروع اميركي مرحلي يضاف إلى ا;شاريع السابقة التي عطلتها حكومة شارون مثل
عن عبر  ها ـت ريق اـن يز خـارطة الـط من اجحـافات. وتتـم ها  ما فـي كل  نت ـب مات ـت وورقة وتفاـه ـمشروع ميـتشل 

توجه اللجنة الرباعية التي تشارك فيها إلى جانب أميركا روسيا واGتحاد اlوروبي واlمم ا;تحدة. ومن,
ا;نطقي التعامل بحذر وخاصة ان أميركا تطرحها في وقت تقوم بتحضيراتها للعدوان على العراق. ومن
لتزم بأي من بـنودها وجدولها الزـمني وـخاصة ما يتـعلق باGستيطان. ا;ـفهوم ان الحـكومة اcسرائيلية لن ـت
هدف خـارطة ستيطان يـؤكد ان  Gحول ا داخل الكـيان الـصهيوني  إلى ان تفـكك حكـومة الـوحدة  اضافة 

.Gالطريق هو التوجه نحو العراق.. ليس ا

ـها اxدارة كانت قــررـت التي  ـسلطة  ـاسية لـل ـوقف اOقاطــعة السـي ـشروع ـت Oهذا اـ ـقديم  ـني ـت هل يـع
ا:ميركية..؟ وهل هي بداية :ستئناف ا:تصال مع الرئيس عرفات..؟

حد إلى اـل ها G ـتصل  شارون وـتصرفاته وـتصريحاته، ولكـن من  الة ـغضب  الك ـح واضح ان هـن من اـل
مع اlخ, ها  بار عoقاـت يد اعـت ها اGصوليون اـ;سيحيون، تـع التي ـيسيطر علـي ية  الذي يـجعل اcدارة اGميرـك

ندها في ـب ذلك  عن  ارطة الـطريق  عبرت ـخ وقد  نوان الرئـيسي لـلشعب الفـلسطيني.  ماده الـع مار واعـت أبو ـع
اGول حول ضرورة استحداث منصب رئيس وزراء ذي صoحيات. وهو أمر G يتفق مع التوجه الفلسطيني
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الراهن وقبل تجسيد اGستقoل الوطني وبناء الدولة ا;ستقلة ووضع دستــورها الذي يحدد طبيعة الحكم.

" خارطة الطريق" ماذا يعني تشكيل الحكومة الفلسطينية الرابعة على نحو مخالف Oا نصت عليه 
من ضرورة تعي� رئيس للوزراء في اOرحلة اAولى من مراحل هذه الخارطة..؟

الداخلي, سطيني  شأن الفـل في اـل والدولي  ركي  تدخل اGمـي رفض اـل مار ـي أبو ـع ذلك ان اlخ  ني  يـع
وخاصة أن وراء هذه الدعوة ما وراءها من البحث عن بديل يقبل بالشروط اGميركية ويقبل بالتفاوض على
اساس خطة شارون ا;عدلة في خارطة الطريق. وهي أمر كما اشرنا في البداية يتعارض مع طبيعة اlخ
رحات يد ومقـت كامب ديـف في  التي رـفضها  ورفض اGمoءات  ية  بالثوابت الوطـن يزة بالتـمسك  مار ا;تـم أبو ـع

                                    كلينتون.
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