
                                             

أجوبة صخر حبش
على اسئلة مجلة العودة

 فما67 :  بدأت حركة التحرير الوطني الفلسطيني بقيادة الجماهير الفلسطينية منذ عام1س
اOسباب التي ادت الى تراجعها بعض الشيء في اRونة اOخيرة ؟

 تعبيراً عن1965 كانت اBنط?قة ا<سلحة لحركة فتح تحت اسم قوات العاصفة في الفاتح من يناير عام : ج
تطلعات الجماهير الفلسطينية والعربية تجاه ا<واجهة مع الكيان الصهيوني الذي استهدف عبر نهب مياه

 . روافد نهر اBردن الى تكريس الوجود والتحفز نحو ا<زيد من اBحت?ل والتوسع

من رصنة اBسرائيلية  رسمي عـلى الـق بالرد العـربي اـل عة  ية مقتـن سطينية والعرـب كن الجـماهير الفـل لم ـت    
 . .خ?ل تـحويل روافد ـنهر اBردن وقد ـثبت حدس الـجماهير ـحe قامت اسرائيل ـبضرب ـمشاريع التـحويل
ً مباشراً على عملية التحويل بضرب نفق عيلبون وغيره من ا<نشآت ا<ائية  .. ..وكانت انط?قة العاصفة ردا

ومع تعلق الجماهير النسبي بخط الكفاح ا<سلح فان الخط الجماهيري العام كان يتطلع الى قوة الجيوش
مة ـحزيران وجاءت هزـي وقدرتها ـعلى الرد  ية  ؤكد ان اBرادة واBستمرار ـخاصة بالـنسبة1967 . العرـب  ـلكي ـت

تح وقد ازداد هذا اBلـتفاف  . .لـلشعب الفـلسطيني ـهما اBساس ولذلك الـتفت هذه الـجماهير حول ـحركة ـف
والدعم والتأييد بعد معركة الكرامة الخالدة التي اكد فيها الفدائي الفلسطيني ا<ناضل مع اخيه الجندي
 .اBردني على خط النار ان اBنسان هو العنصر الحاسم في الحرب وا<واجهة فكانت فتح تعبيراً عن روح
ثــورة اـلشعبية اـ<سلحة وB تزال ـحركة ـفتح هي هي وـلكن الذي ثــورة روح اـلحرب اـلشعبية روح اـل  . .. .. .. .اـل
تغير هو ان الحركة دخلت في ا<جازفة التاريخية التي تفرض عليها التفاوض مع الحكومة اBسرائيلية من
 . . . .خ?ل وجودها في قيادة م ت ف وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية والجميع يدرك ان اBجحاف الذي
ووصول اليـمe اـلصهيوني ومة اBسرائيلية  ية الحـك في بـن طرأ  الذي  ير  جانب التغـي الى  يات  ته اBتفاـق حمـل
بدأ هذا  كل  كبرى  اسرائيل اـل بأرض  ها والتـمسك  الى الغاـئ يات واـلساعي  نع باBتفاـق ير ا<قـت  .العـنصري ـغ
استقبال الـجماهير الفـلسطينية كان  نا ـكيف  قد رأـي الى ـنفوس الـجماهير ـل عام   .يـتسرب ـعلى هيئة اـحباط 
ثم كـيف يض  البيت اBـب في  ابو عـمار  صــورة اBخ  خاص ـل شكل  لة ـب وداخل اBراضي ا<حـت عام  شكل   .ـب
عد مرور سنوات ـعجاف ـبسبب التـعنت اBسرائيلي يوم وـب  .احـتشدت Bستقباله يوم عاد الى الوطن اما اـل
 . .اصبحت الجماهير تتطلع نحو دور فعال <واجهة غول اBستيطان الزاحف و<حاوBت تهويد القدس وهي
خاطئة عض ا<مـارسات اـل جارح ـب قد بـشكل  ها تنـت مة اB اـن اصرار وعزـي سلطتها الوطنـية ـب حول  تف  اذ تـل
وـبعض ـمظاهر الـفساد واBـفساد وـخاصة مع انـتشار فعاـليات اـجهزة اـ<خابرات اBسرائيلية داخل ـمناطق
كــورس الى  ضعاف الـنـفوس ليـنـضموا بالـفـعل او اـلـقول  واسقاط  اـلـسلطة ومحاوBـتـها ـتـضخيم اBـخـطاء 
راهن ـنحو واقع اـل ية في ـمهدها ولـقطع الـطريق امام ـتطوير اـل العم?ء ا<تـحفز ـلضرب تـجربة اـلسلطة الوطـن

 .الحلم الفلسطيني باقامة الدولة الفلسطينية ا<ستقلة وعاصمتها القدس ا<باركة

ما هي اOسباب او اـ_سببات لـتشكك ـبعض اـلقوى الوطـنية والجماهيرية ـبهذه الـقيادة:2س  
التاريخية ؟

 .لـيس جـديد عـلى حـركة فـتح ان تـشكك او يـشكك بـها الـكثيرون بـمن فيـهم الـقوى الوطنـية فالقـيادة : ج
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وكانت تـحرص دائـمـاً ان تـكون مبادراتـها محكـومة  .التاريخـية لحـركة فـتح تمـيزت بالـقدرة عـلى ا<ـبادرة 
 .بمجموعة عوامل تحفظ خط القدرة على اBستمرار او خط الرجعة للتهيئة لظروف اخرى لقد تصدت حركة
من وراء اBنط?قة وصفت  درجة  ية ـل ية ووطـن ية قوـم قوى عرـب سلحة  تاريخي باBنط?قة اـ< رارها اـل تح وبـق ـف
 ..بانهم عم?ء حلف السنتو وشككت بنوايا قوات العاصفة متهمةً اياها بمحاوBت التوريط واساءة التوقيت
 . ( . .. ) .وبدون تنسيق وهو ما عرف في جريدة الحرية في حينه بالتاءات الث?ث توريط توقيت تنسيق ولكن
 ..القدرة على اBستمرار وردود الفعل اBسرائيلية الحمقاء وسقوط الشهداء ووقوع اBسرى جعل فتح تعلن
ها هي اـ<سؤولة عن الـعمل وان قوات الـعاصفة هي الـجناح قوات الـعاصفة اـن يان اـلخامس ـعشر ـل  .ـبعد الـب
ثأر وشباب اـل عودة  طال اـل ثل اـب اخرى ـم سطينية  تح منظـمات فـل ذلك لحـقت بـف عد  تح ـب سكري لحـركة ـف  .الـع

 .<مارسة الكفاح ا<سلح

   ـلقد وصل اـلحد ان ـبعض ـقيادات ا<نـظمات الفلسطينية وبالتحديد اـحمد جبريل اـتهم ـفتح بالحـماقة يوم
حرب بدأ  سك بـم كان حـسب عـسكريته النظـرية متـم ركة الكـرامة  في مـع صمود وا<واجـهة   .اصرت عـلى اـل
وكانت رامة  في الـك تح ـفصمدت  اما ـف ته ،  صائل بنظرـي كل الـف التزمت  وقد  واهرب  اضرب  صابات   . . ..الـع
eكراء ..وحـ مة ـن هر، اول هزـي بانه B يـق وصف  الذي  بالجيش اBسرائيلي،  التي الحـقت  جزة  بادرة ا<ـع اـ<
تبنت حركة فتح قضية اBنتخابات البلدية داخل اBرض ا<حتلة وقفت ا<نظمات الوطنية الفلسطينية وكذلك
 .منظمات Bمتداد القوى العربية بمعارضة حركة فتح واتهامها وحe عبرت الجماهير الوطنية الفلسطينية
الوطني ا<نـاضل <نظـمة رجاBً يـشكلون اBمـتداد  بارادة واعـية واخـتارت  ها  عن قناعاـت الوطن  في ارض 
 . . ..التحرير الفلسطينية التحق ا�خرون بنا وبحركتنا لم يكن عفواً التمسك بان فتح هي حركة هي حالة
له بـكل وصول  هدف وتـسعى لـل سكون تتطـلع دائـمـاً نـحو اـل ضد الجـمود واـل  .ديناميكـية مـستمرة متـطــورة 

 ..الوسائل ا<تاحة

سواء اـلـخط السـيـاسي او الوطني الـنـضالي اـلـعام لحركـتـنا ـفـتح  صحة اـلـخط     وـلـقد اثـبـتت الـتـجارب 
الوطني بات ـمضمونه  اشكال التنظـيم وـث ددية  بالتطور وبتـع تؤمن  تزال   Bنا و كانت حركـت مي حـيث   .التنظـي
 .الثوري بe اBشكال السرية وشبه السرية والعلنية فطبيعة كل مهمة نضالية تحتاج الى شكل يتناسب مع
 .التطلعات نحو الهدف من ا<همة وهذه ميزة للحركة تجعل القوى الوطنية اBخرى تكتشف مؤخراً صحة و
من مـاً  عث داـئ ها تنـب ها اـن في مواقـف تح  يز حـركة ـف وما يـم كل اBتجـاهات  في  حوي  حرك الفـت  .ـمصداقية الـت
 . .خ?ل النظرة الفلسطينية ا<حضة فهي غير خاضعة وB تابعة وB موجهة ومن سوء الحظ ان بعض القوى
قوى قول ان اـل انة ـن كن ل�ـم ظام او ذاك وـل هذا الـن وقف  من ـم  ً ستــوردا ها ـم أخذ موقـف ية ـت سطينية والعرـب الفـل
الوطنية ا<ستقلة مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية مارست موضوع النقد والنقد الذاتي في اكثر
 .من مناسبة لكي تنصف حركتنا في مبادراتها وهو امر يجعلنا نتمسك بالوحدة الوطنية وبتعددية ا�راء

 . واBجتهادات باعتبارها ا<عـبّر اBساسي عن الديمقراطية الفلسطينية

هذا:3س في  اشر  تأثير مـب تح  في حـركة ـف هرم  لرأس اـل اخذت تطـفو  التي  هل للخeفات   " " 
التراجع ؟

 . ليس هنالك خ?فات في رأس الهرم، اذا كان ا<قصود بذلك اللجنة ا<ركزية وا<جلس الثوري فقرارات :ج
ية حول اتفاـق هادات  لتزم با<ركـزية الديمقراطـية واBجـت عام اـ< خط الحـركي اـل عن اـل عبر   .اللجـنة ا<ركـزية ـت
قد يه الـحركة ـل قوم عـل ثوري الذي ـت ها ـتساهم في اـ<زيد من الـحفاظ ـعلى اـلخط الوطني اـل  ..اوسلو وما تبـع
مرت حركتنا بأزمات فكرية وتنظيمية وكانت جميعها ناتجة ليس عن اجتهادات في ساحة العمل النضالي
الفلسطيني وانما كانت نتيجة لتدخ?ت خارجية ادت في النهاية الى اسقاط التابعe لهذه التدخ?ت مهما

عام هرم  الى رأس اـل وصلت  التي  فات  كان للخ? مواقعهم التنظيمـية واذا  فرز1983 . كانت  الى اـل  ، وادت 
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وطرد اBعضاء الذين تخلوا عن استق?ليتهم لصالح التبـعية ـ<خابرات الـنظام في سوريا، او تلك اـلصرعة
التي مارسها ابو نضال من قبل ثم ابو الزعيم بعد ذلك فان فتح تطرد من صفوفها كل تابع او خاضع او
 .موجه من اي جهة خارج ارادة الشعب الفلسطيني فاBستق?لية الوطنية الثورية الفلسطينية هي شرط من
ها ركة وخـط من الـح اكبر  هو  من  الك  بة فـليس هـن وقع او ا<رـت عدها اـ< هم ـب وية وB ـي  .شروط الـعضوية الفتـح
 .اBستق?لي الذي بدونه B تستطيع ان تحقق اBستق?ل الوطني فاBستق?لية الحركية هي شرط اساسي
 ..من شروط تحقيق اBستق?لية الوطنية ولهذا فان مظاهر التراجع الجماهيري التي تظهر احيانـاً من خ?ل
من فراد  B خاطئة هي نتيـجة مبـاشرة <مـارسات  في لـجان الط?ب والـنوادي انـما   ,اBنتخـابات ا<حلـية 

 .حركتنا في اطر تنظيم اBقاليم او اطر التنظيم في اجهزة السلطة الوطنية

هل ـمظاهر اـلقوة الـعسكرية وغـيرها ـلسلطتنا الوطـنية بـقيادة ـفتح اثرت سلبـاً ـعلى:4س  " " 
 نفسية ا_واطن كما حدث في جامعة النجاح الوطنية ؟

 ما يحصل في اطار جامعة النجاح او اطار الحركة الط?بية بشكل عام هو عملية استقطاب قوى فتية :ج
ـلتزم بخـطـها السـيـاسي من ـي وتؤطر  ـارها  ـمات الفـلـسطينية ان تـنـشر افـك كل التنظـي حق  ومن  ـاشئة   .ـن
 .. .والتنظيمي وهو حق رئيسي لحركة فتح كما هو لحركة حماس وحق للشعبية وباقي ا<نظمات واBحزاب
ابل فـيقوم اـلفران بدور الـكندرجي وـيقوم الـكندرجي بدأ الـخطأ ـعندما ـيتم ـخلط الـحابل بالـن  . ..والـفصائل وـي
 . .بدور الفران ساعتها B تستغرب ان تمضغ مع لقمة الخبز بعض ا<سامير وB تستغرب ان تجد حذاءك
 .في خابية الطحe وتنقل خطواتك فوق العجe عندما يتخلى التنظيم عن دوره واهتمامه بالحركة الط?بية
بي ـجة ان الـجـسم الط? ـكون النتـي ـعات ـت داخل الجاـم ـتح  ـاسم ـف ـيم ـب ـمة التنـظ من بمـه Bـهزة ا ـقوم اـج وـت
 .الجماهيري ا<ستقل ينحاز بشكل واضح باتجاه معارضة السلطة وعندما يكون بعض ا<رشحe او قادة
الحركة الط?بية من اجهزة اBمن التي تمارس عملية التحقيق مع الط?ب سواء كانوا مدانe او ابرياء فان
من اـ<فروض ان التي  ازتابع Bـجهزة اBمن  الى جـه استق?ليتها وتـتحول  ية  سيفقدون الـحركة الط?ـب هؤBء 
ومن مـحاوBت من امـتدادات ا<ـخابرات اBسرائيلية  امن الجـماهير  هي الحـفاظ عـلى  ها اBسـاسية  مهمـت
اثره اـلـسلبي ـعـندما يـتـحول يزداد  هذا اـ<ـوضوع  شراك العم?ء  في  اسقاط اBـبـرياء واـلـشرفاء   .اـلـعدو 
ية جميـعها فتـحوية ان  " " .اBستقطاب داخل الـعمل الط?بي والـجماهيري الى ـحالة صراع ـبe اـجهزة امـن
ثوري نه ا<جـلس اـل عبر ـع كل ـي في هـي تح  ضاء حـركة ـف ضم اـع الذي ـي عام  سيق ـبe التنظـيم الحـركي اـل التـن
سيادية في اBجـهزة اـل مل  مل الجـماهيري والـع مي والـع مل التنظـي اسي والـع مل السـي سؤولي الـع وجود ـم  . .ـب
وعملية التنسيق بe كل هذه اBجهزة مع بعضها البعض والحفاظ على العضوية الفتحوية للفرد باعتبارها
وعدم اـلـتداخل هذا التـنـسيق  شأن  من  به تنـفـيذها  التي ـيـناط  عن ا<ـهـمة   .حق ـمـقدس ـبـغض الـنـظر 
 .واBزدواجية ان يحفظ للحركة هيبتها واحترامها امام الجماهير وامام العالم باسره وهو اBمر الذي يجعل
العدو ا<تغطرس يدرك انه لن يستطيع ان يجد الثغرة التي يستطيع من خ?لها ان ينفذ الى خلق الفتنة،
ولن يجد في جدران الحركة الراسخة حجر سنمار الذي بنزعه يستطيع ان يهد ا<عبد والصرح الفتحوي
يه Bن التـماسك والت?حم واBصالة الفتـحوية هي التي ـتضمن الت?حم الـجماهيري ال?ـمحدود  .ـعلى من ـف

 . مع طليعتها الثورية حركة فتح

في:5س كانت  ـكـيف اـلـسبيل ـلـعودة ـفـتح ـكـقائدة وـمـرشدة للـجـماهير الفـلـسطينية ـكـما   " " 
 السابق ؟

الحركة في اBجتماع اBخير للمجلس الثوري تمت محاولة اBجابة على هذا السؤال ا<طروح على قيادة : ج
قدرة الحرـكية ية ان ا<ـعاناة التنظيـمية تنـعكس مـباشرة ـعلى اـل ناء اـلسلطة الوطـن  .ـمنذ اـلعودة الى الوطن وـب
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 .على قيادة الجماهير ولقد وضعت لجان ا<جلس الثوري ا<تخصصة توصيات للجنة ا<ركزية بشأن الوضع
ومن الـطبيعي ان عملـية  . .التنظيـمي والـوضع السيـاسي والـوضع اBمـني والـوضع الـشعبي الجـماهيري 
 .التـكامل واـلتداخل بe هذه اBوضاع هو امر B بد ـمنه فمـهمات رأس اـلهرم الـحركي في اللـجنة ا<ركزية
 .وا<جلس الثوري تشمل كل ا<همات الحركية في ا<جاBت ا<ختلفة واذا كانت القيادة الجماعية هي شرط
اـساسي من شروط ا<رـكزية الديمقراـطية فان اـ<سؤولية الـفردية هي اساس اBـنجاز الذي ـيتم عبر ـتوزيع
 .العمل والتنسيق بe ا<همات بما يضمن التكامل وهذا ا<طلب اBساسي يشترط وضع اBنسان ا<ناسب
واضح وفـاضح للمنظـمات في غـياب  عن قـيادة الجـماهير الفلـسطينية   .في ا<ـكان ا<نـاسب ان الـحديث 
 . .الشعبية وا<هنية الفلسطينية هو تضليل غير مقبول ومهما حاولنا تبرير ظروفنا الخاصة وظرف اBحت?ل
ية اـ<وحدة ـعلى ارض الوطن نا اـلشعبية وا<هـن  .فان هذا لم وB ـيجوز ان ـيشكل حاجزاً ـبe انـبعاث منظماـت
ندثر داخل كاد ـت راسخة <نـظمة التـحرير ـت ها الـقواعد اـل امة التي ـتشكل اتحاداـت فاـلصراع ـبe اBـمانات الـع
مؤخراً وقد حـصدنا  مة  اباته القاـئ واقع الجـماهيري ومنظـماته ونـق لى اـل سلبي ـع رها اـل سحب اـث  .الوطن ويـن
من ـبعض نواقص  الك  صحيح ان هـن  eسطيني تاب واـلصحفيe الفـل عام للـك حاد اـل ية اBـت ياب فعاـل جة ـغ  .نتـي
 .ا<زايدين ولكن الم يكن بامكاننا ان نسد الفراغ ونحافظ على وجودنا ولو بالحد اBدنى الذي يجعل دول
 . ..صديقة تقف لتنادي باص?حنا رغم انفنا كم من كلمة حق يراد بها باطل ولكن الحق الذي يراد به الحق
اجأ حتى B تـف رية  شرائح الجماهـي واضحـاً لـل امـاً  عود الـجماهير ان تـعطي اهتـم كي ـت بـاً ـل نا واـج هو ان علـي
قد كان اـتحاد الط?ب الفـلسطيني ية ـل نا في ا<نـظمات اBقليـمية والدوـل  .ـباسقاط او تجـميد ـعضوية اتحاداـت
 ..الرافعة اBولى التي جذرت الثــورة وكان نسغها اBول هو الذي اعطى لشعبنا وBمتنا حركة فتح فياسر
 .عرفات ولد في بوتقة اتحاد الط?ب وعبرها الى اتحاد الخريجe ثم الى اتحاد ا<هندسe ثم الى رئاسة
نا ان الة ضياع وعلـي عاني ا�ن من ـح ية ان هذا اBـتحاد ـي ذية ودولة فـلسطe واـلسلطة الوطـن  ..اللـجنة التنفـي
 .نعيد له دوره الفاعل حتى B ننسلخ من جذورنا ا<عطاءة وما يمكن ان يقال عن اتحاد الط?ب يقال عن
الوطني ارطة الـنضال  لى ـخ يات ـع من ا<ؤتمرات والفعاـل كثير  في اـل له دور ـحاسم  كان  الذي  حاد ا<رأة  اـت
رية التي تـحتاج ان قوى الجماهـي  .الفـلسطيني ، وكذلك اـتحاد الـعمال واـتحاد ا<علـمe ومروراً ـبكل هذه اـل
تعطي اهتمامـاً واعيـاً لدورها وBستقطابها للحفاظ على الخط الوطني الثوري الذي تمثله حركة فتح والذي
راسخ ية فـلسطينية ـعلى ارض الوطن ـخطوة صادقة ـنحو تحـقيق الـحلم اـل يرى في انـبعاث اول سلطة وطـن

 .باقامة الدولة الفلسطينية ا<ستقلة وعاصمتها القدس ا<باركة

وانها لثورة حتى النصر
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