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( ابو زياد في البالوع( محاضرة ا7خ ابو نزار في دورة الشهيد 

ا7خ احمد
( هذه( في  من تكـلم  ، اول  نزار ابو  صخر  قائد  الدورة، يـصادف ا?ن، ان يـكون ا?خ اـل هذه  في 

،FتكلمIالدورة، واخر من يتكلم، ?نه مفوض التعبئة الفكرية في الحركة، وبالتالي من حقه ان يكون اول ا
نرحب به في محاضرته ا?خيرة، والتي لها عنوان، كنا نناقش قبل قليل، ماذا يعني هذا العنوان، الوسط
يد لـتطوير الـعقل، ابل للـنقاش، وشيق لdستماع، وبالتأـكيد مـف الذهبي، في اIـمارسة الـنضالية، ـموضوعه ـق

( ابو نزار وليذهب إلى الوسط الذهبي.( …. اهd وسهd، باخينا القائد 

" ابو نزار" ا7خ صخر حبش 
بسم اp الرحمن الرحيم، ?شك ان ا?نسان فرح في ان تجد تلك الوجوه اIضيئة، والتي تعلو تلك
ا?ضاءة، هي نتائج الدورة وحقيقة نحن كنا، ومن زمان يعني، قبل اربعF سنة، كنا نحضر دورات، وكنا
نشعر انها تكريس في حياتنا، محطات مهمة جدا، ليس فقط من اIعلومات التي نكتسبها، تعلمنا، ولكن
 …اكـتشافنا لzـخرين، يـمكن ـنكون ? ـنعرف ـبعض، ـبعرف اـلناس شيء، اجداد… في ـطلب الـعلى… وـعلم
الذين ناس  اكثر اـل هم،  ناس ـعلى حقيقـت عايش يـكشف اـل التي تـجعل الـت هذه اـلصحبة  وصحبة……  واخdق 
ناه، رفة، وـيحدد اـلشيء مـع هم، هم في ـنفس اـلشقة، نكـتشف…… اـلسفر لـلخارج، يـخلق نوع من اIـع نعرـف
تم… تم اـن الذهبي، اذا رأـي وسط  انا اـل اسميه،  ما  لى  كزا ـع ضالي، مرـت سان، ـتصرف ـن يف يـتصرف ا?ـن ـك
هذه في  ما  واهم  حوار ـمـشتركة،  البرونزي، أو النـحـاسي، أو الـحـجري، نتـعـلم ـنـحن ـيـكون ـعـندنا ـلـغة 
الدورات، هو انه يجب ان يكون هناك لغة مشتركة،……، هذا ا?صطdح ليس غريبا علينا، استخدمناه من
واعد ارسة، وـق اسس للـم ناك  ها، ان ـه رأتم فـي قد ، وـق لم…… اعـت ندما نتـك حن ـع تالي ـن سنة، وباـل شرين   …ـع
اعدة، اذا عن الـق خرج  انه  واضح  كون  لط، ـي شي ـغ مارس أي اـنسان  ندما ـي تالي ـع ارسات اـلصح، وباـل للـم
اردنا ان نبدأ بداية متناسقة مع هذا اIفهوم، انه ا?نسان كانسان، الذي يتحول إلى انسان مناضل، في
 … …تركيبته، في مكونات اساسية، تلعب دور اساسي في شخصيته، قوته الجسدية …، التي تتحول ثم
يه مـكونتF اـساسيتF، التي هي الـبعد الـجسدي تالي اول ما يـتولد طفd، ـف تـتحول …، ثم يـتولد طفd، وباـل
والبعد النفسي، النفسي الذي يضع هو ا?نسان، فهي التي تبعث الحياة، وبالتالي مصدر الحياة النفس،
 … …لذلك عندما يموت ا?نسان، لم يقولوا روحه طلعت، وانما هي النفس، يا ايتها النفس اIطمئنة، ارجعي
إلى ربك راضية مرضية، فهي التي، ? تفنى، ? تفنى اما الروح… عند اp، وهي ثالث اIكونات، ثم اIكونة
ا?ساسية، التي تنمو مع ا?نسان، إلى ان يكبر وهي العقل، ويبلغ رشده، والرسول عليه الصdة والسdم،
عب دورا عة، تـل ونات ا?رـب هذه اIـك قل،  هذا الـع مل  ما يكـت بل  رسالة، ـق هم اـل نزل علـي لم ـت لذين  ياء اp، اـل وانـب
تالي كل اـلناس يطـمحوا ان عة ا?ـنسان في ـحياته، اذا اـختار ان ـيصبح مـناضل، وباـل  …اـساسيا في طبـي
يكونوا مناضلF… لذلك… بدرجة من التوازن بF هذه اIكونات، ا?ستراتيجية والنفسية، والروحية والعقلي،
?ن لكل من هذه اIكونات مهمة خاصة، وطبيعية قابلة للتغيير، أو للتطوير، وبعضها غير قابل للتغيير، فان
ا?نسان ببعده الجسد هو موجود، وله غرائز محدودة، ? يقدر ا? ان يجوع وياكل، و? يقدر ا? ان يعطش
ويشرب، و? يقدر ا? ان يكون عنده غريزة حسب البقاء في الجنس، و? يقدر ا? ان يكون فيه مجموعة من
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القضايا، قد تتحول تزيد أو تنقص، قد تتحول من شيء معقول إلى شيء شهواني فاضح، وبالتالي البعد
هذه في  الذي يكـبح جـماح  من  شء…  إلى  عود  شهوانية، لـت اطار اـل من  خرج  وقد ـي قد يطـغى،  الجـسدي 
الحالة، في نفس او?، وان كانت امارة بالسوء، فهي التي تلجأ إلى ايها راضية مرضية، ففيها كثير من
الشيء، لكن هذه النفس ايضا، عندما تقول امارة بالسوء، اذا التقت مع جسد شهواني، فانها تخرج من
ا?نسان عن اIعقول، وبالتالي لكنها ممارسات تخريبية، ممارسات ضارة، اذن ما هو الحل، اp سبحانه
وتعالى وضح في داخل النبي ادم، ما يمكن ان يسمى في علم النفس، الضمير، التي هي الروح، الروح
التي تسعى في ا?نسان إلى الصمود وا?كتمال، بحيث انه يعمل على محاربة كل ما هو غير مفيد، اوله
قوا تالي اذا اـلناس انطـل تالي الروح هي التي تـكبح ـجماح شهوة الـجسد، وباـل ـنزعات ضارة بالـجسد، وباـل
صوفF، أو ناس اIـت ند ـبعض اـل عرف ـع ما ـي ستوى،  لى ـم فوق ـع درجة ـت إلى  الروح،  وسمو  الروح،  جاه  باـت
بعض الناس الذين يصوموا ويصلوا، بيصير نفسه وجده عبارة عن شي، خاضع كليا للبعد الروحي، هو
يوجه، ?تـجاه والذي  الذي يـسيطر،  في حـياة ا?نـسان،  اهم مـكون  فانه يفـقد  روحي، اذا طـغى  البـعد اـل
Fتوازن ـب عة ـخلق اـل صحيح هو الـعقل، فان الـعقل هو مـفتاح اIـمارسة، الـعقل هو اIـفتاح الذي ـيحدد طبـي
 …اIكونات الثdثة ا?خرى، فd للروح، من ان تطغى. ويخرج عن ارادة النفس والروح، وبالتالي هو العقل
الذي يخلق حالة التوازن، هو الذي اp سبحانه وتعالى، وضعه في كل الناس، وعلم فيه كل ا?ديان، كل
ا?ديان، كيف تكون اIمارسة، سواء في ا?ديان الغير سماوية، أو ا?ديان.. أو، تجد انها دعوة إلى عدم
الذي ـيـسيطر خرى، الوـحـيد  جزاء ا? في الـتـكوين الـبـشري ـعـلى ا? في الـجـسد،  واحد  سيطرة عـنـصر 
وسلبياتها، ها  ونة، ايجابيـت بار اIـك اخذ بـعF ا?عـت ما ـي كون داـئ الذي ـي هو  ونات،  هذه اIـك هذه  مل… ـل  …ويـع
وبمنعها ان تذهب بعيدا، Iا نقول عن اIركزية الديمقراطية، ? تليها مركزية مطلقة، و? ديمقراطية مطلقة،
اما اIركزية الديمقراطية، فهي الوسط الذهبي في العملية، اذا اخذنا هذه الكلمة، نفهم ايش معناها، وفي
ناس، وـيكون ناكم امة وسطا، لتـكونوا شهداء ـعلى اـل اـلقرآن الـكريم، اp سبحانه وـتعالى ـيقول، وكذلك جعـل
الرسول عليكم شهيدا، اذن في جزء ، قال و? تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، و? تبسطها كل البسط، وقال،

في ا?رض مـرحا..، الذي يـسيطر و? تمـشي   ـبـيدل اـلـنبي ادم، ـكـيف يـكون ـبـهذه اIـكـونات، اذن عرـفـنا 
له ـيسير في ا?ـتجاه اـلصحيح، دون انـحياز يؤدي به إلى لة ـعلى ـمسيرة ا?ـنسان، بـحيث تجـع سيطرة كاـم
الدمار يسار أو يمينا فهو هذا العقل، ومن هنا… كمنا حكينا في اIحاضرة ا?ولى، مثل ما قال ا?خ احمد
نا يل، انا مـحاضر مـحظوظ، بان ـيكون اـلشاطر واـIشطور وما بينـهما ـنحن الـكامل، هذا يرجـع  … …ـقبل قـل
في ضالية،  ارسة الـن في اIـم عب دوره  يف، بيـل شوف ـك بدنا ـن تالي  رفة، وباـل صدر اIـع هو ـم قل  إلى ان الـع
مرحلة التفـكير، ـمجال التفـكير والـتعبئة ?ـحظوا انه، حتى تبسط التفـكير والـتعبئة ?ـحظوا انه، حتى تبسط
ا?مور، يعني ابسط ما يمكن ان نقول، انه يبدأ الفكر بوضع نفسه، على صفحة بيضاء، وبالتالي الرسام
ديب وتـبع الريـاضيات اIعـاصرة، أي امامه لـوحة بيـضاء، الـكاتب والـشاعر وا? بده ان يـرسم، يـكون  أو 
شيء… تبدأ في البياض، وبالتالي ناخذ، عندما تختار ان تبدأ على البياض، تبدأ لكي تبحث عن الحقيقة
في هي اIرحـلة ا?ولى  هذه  مع بـعضها،  ومة،  هذه اIعـل راقب  ومة، ـت هذه اIعـل سجل  ومة، ـت عن اIعـل حث  تـب
ها سابقا في ـمجال النـظرية، في ـمجال اIـمارسة، هذه النـظرية رفة، ـتحدثنا عـن هوم اIـع ية التركيز، مـف عمـل
التي ومات  هي اIعـل ما  وجودة،  ير ـم التي ـغ ومات،  شو اIعـل ها  حدد فـي ومة، ـت ها اIعـل حدد فـي انك ـت تقـتضي، 
تحتاجها، من اجل ان تحد فيها ما متطلب لك، من خdل اIعلومات اIتكاملة، عن اي وضع ما، سواء كان
وضع تغيير ثوري، أو وضع شركة، أو وضع عمل، يحتاج ا?نسان شو الذي يريده، وبالتالي يصير عنده
دخول إلى معرفة ماذا تريد، ودخول إلى معرفة اين هو، وبالتالي يصير عنده دخول إلى معرفة ماذا يريد،
ودخول إلى معرفة اين هو، وبالتالي بده يكتشف، وبالتالي تاتي الصفحة ا?خرى، تاتي بعد هذا الجهد

 ـباضdعها الثdثة، اIـكونات العـظيم الذي يـحتاج الى، والذي ـتسميه اـلصفحة الـحمراء، التي ـتركز علـيها،
ا?ساسية، اIبادئ، وا?ساليب، وIا يكون عندي خط ابيض، فتصف فيها، فهو الذي يغذيها، وتتفاعل معه،
لونه لث،  هذا اIـث نا  ومات اعطـت هذه اIعـل ضاء،  صفحة البـي هذه اـل إلى ان  هذه النظـرية، تحـتاج  ية  قوم كـن ـت
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احمر، وفي داخله في ابيض، نdحظ انه حتى يكتمل العلم الفلسطيني، يجب ان يتكرس هذه النظرية في
الناس، فبيصير عنده اللون ا?خضر، شو ا?خضر يعني، الخضار ماذا يعF الخضار، يعF في هذا…،
حن لي ـن هذا الخـضار، اـل مع النظـرية، اعـطت  بذرة اكـفاء  بذرة،  اء واـل Iهذا ا جدد،  هذا الـت هذا العـطاء، 
خط التي تخـلي ايـضا، و?حـظوا ان  هي  الوان اسـاسية،  ربع  هذه ا? حتى ? ننـسى، ان فـيه  علـشان، 
بادئ، باـتجاه ا?ـبيض، باـتجاه النـظرية، باـتجاه…، باـتجاه التنـظيم، ثم باـتجاه اIـمارسة Iا?هداف، وخط اـ
والذي سار،  هو ـم اسود،  بس ?نه  كان ارزق،  لو  اسود، ?نه  نا  اذا ا?سود، ?نه علـم Iخط، و هي اـل التي 
يمارس، يجب ان يكون حذرا، تتطابق بF النظرية اللي راح تضعها، وتمثلها في التنظيم، اIمارسة هي
ربي راح عالم الـع تح، اـل ثــورة ـف انه ـب  ،Fقائل نا  حن ـك انه ـن من خdل  ضا، وتكـتشف  ني النظـرية اـي التي تـغ
ثــورة، ضرب اـل عالم العـربي، ـف من اـل اخوي  يعـمل جحـافل مـسلحة، ويعـمل وبنعـمل، طـلع ا?نظـمة العـربي 
والعالم وقف يتفرج، وبالتالي ليس عيبا ان يكون خلل في اIعلومة… في النظرية، فالنظرية قابلة للتطوير،
خاصة اذا كانت النظرية هي نظرية الثورية الوطنية، كما هي حركة فتح، وليست هذه ايدلوجيا، بما يعني
كر جال الـف في  حن،  ندنا ـن في ـع سفية بـيصير  كون، والحـياة الفـل عد اـل وما ـب بالكون،  لق  ما يتـع طرح  انك ـت
واIعرفة، هذه الصــورة اIتكاملة لdنسان، في كاتب اميركي، عمل شغلة مهمة، وهي منها استوحيت، انه
عن ا?بداع، اسمه، ويـحكي  ستة،  هو ـمستخدم ا?لوان اـل عة،  في ا?لوان ا?رـب كر  وضوعه الـف لى ـم اركز ـع
لونF، الـلون لوان ا?ربـعة، لـكن فيـها  هذه ا?  dهو مـصدر التـطوير ومـستخدم فع الذي  ا?بداع الخdق، 
ا?صفر، واللون ا?زرق، طبعا انا عندما اتطلع للعلم الفلسطيني، اشوفه… يطلع على ?شمس، وبالتالي،
قة، صار ـعندنا، ـيجب ان ـيكون ا?ـنسان في ـحالة والـبحر، ?نه هذه متـكونات… الفـلسطيني، ومن ـهنا حقـي
 …تفكيره ان ? يتقمص نمط واحد، و? يكون نمط معF، مفكر وبس،…. يجب ان يكون قادر يعني ينتقل
من محل إلى محل، شريطة ان ? يقوم بعملF أو اكثر في نفس الوقت، يعF انا Iا اقول فكر، علشان…

 … … …العملية التفكيرية، لن كلها، هو يسميها نظرية الكل باكش انه يعF معناه البحث عن اIعلومات، اذا
والخ، الخـضار قدة  حذر واـل حط عـلى اـل حط مثd…، يـت في مـوضوع النظـرية، اذا ـت واطف والتكـامل  عن الـع

شمس سيطرة اـل ــزرافة واـل ونوا والتنظـيم و ال ا تـك I ،من اللحـظات في لحـظة  لك  قول  أمل، ـي هي ا?مل والـت  
ضية في ـق كل يحـكو يحـكي  شكل، ?، ?زم اـل واحد يحـكي  كل  نة،  ضية معـي شان تبحـثوا ـق  …مجتمـعF عـل
واحدة، علشان يصير في نوع من …، بحيث ان كل واحد يخطر بباله، كيف نريد العواطف، او كيف نزيد
ذاته حد  هذا ـب واقع،  هذا اـل ني  التي تـغ ومات،  من اIعـل وعة  جد مجـم حدد…… ـن يف ـن ا?فراج وا?مل، او ـك
يعطينا، محدد اساسي لدرو التفكير في عملية…… ، في شلغة ثالثة، التي هي نحن قرأ،ا عنها، وتبناها،
وموجودة، احببت ان اركزها هنا، وهي جزء من عملية اIمارسة النضالية، التي نحن ?حظنا… حركة فتح،
اسمه واحد  كانوا، اذا اـلـواحد ـيـتذكر  كثيرن  اطر ـحـركة ـفـتح، ـبـعد اـيـلول، ان ـهـناك  في  انه  واكـتـشفنا 
 …مصيبة… وحديد، كانوا يزاديو علهي اللي السما، انتم كذا، وكذا طلعوا كلهم مخابرات اردنية، فتشوا

البيوت، هم الذين خبوا ا?سلحة، فيدل عل انه ? تنسى.
ها في ية للـعمل الـنضالي، هذه تـعتبر ?ـن لول نكـتشف ان ـهناك ناس ـعندهم ـنزعة تخريـب  …داخل اـي
نزعة تخريبية عن قصد وعماله، وفي نزعة تخريبية عن سوء تصرف، وعدم معرفة، الثانية اقل خطر بكثير
من ا?ولى، ولكن قد تكون نتائجها اسواء ?نه الطرد الى فهم، النوايا، ولذلك نقول في تلك الحالة، يجب ان
من في مرحـلة  انه  انه بحـيث  سلم  جب ان ? ـن مط ـي كن الـن وجود، وـل هو ـم لي  مط، اـل هوم الـن ناك مـف كون ـه ـي
اIراحل جنبا مثل، اكتشفنا احد ا?خوان، الذي كان مكلف في عمل تجسسي عندنا، ووضع في السجن،

بل حد ـق تالي ـل ها، وباـل لف ـب كان مـك انه  اعترف  ) ايلول، كان محكومن عليه با?عدام، وموجود في17 (هو 
ا?من، الي هو الرصد ايامها، وبالتالي صارت في ايلول، وصارت احداث ايلول، الزIة قال ما تعدموني…
ودمر جي  بي  اخذ ا?ر  قالوا  شباب  ساعمله، واـل الذي  ماذا  شو  جي  بي   … …وانا ـعسكري اـعطوني ار 
زانة، فـطلع هذا اـلرجل ـكيف، في لـحظة ضعف ـعند نك، وجاء ودفع نـفسه في الزـن نك، عـي ابات، عـي ثdث دـب

رفوا في عدو، تـع ومات، يـعني69 ،67 اـل لوا.. صريح اذا كان بده ـيصير يـعطي نوع من اIعـل  …، صاروا يعـم
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 …في بعض الناس، يقول لك عليهم، ولكن كان البعض يقول ان اضحك عليهم، لكن يأتي الينا ويقول لنا
تبرة ان هو عال، بـيصير في اخذ وـعطا، في اـIوضوع… ، نـع قول له روح وـت نه، ـنحن ـن  …ما هو اIـطلوب ـم
هذه الحـادثة طلعـنا رحـنا عـلى في  لم يـخبر، لـكن  الذي  في الـنوع  كان  هذا الـشخص  عمـيل منعـمي، 
ا?حراش، الرجل اسمه عبد العزيز ا?طرش، وظل الرجل اسير تلك الغلطة، انني غلطها في حياته، وشعر
انه مشان اp، وراح إلى ابو اياد، وقال بدي اعمل أي عمل، اريد ان اكفر عن ذنبي، وتتذكروا عليه خطف
الطيارة مع علي طه، هذا الشهيد التالي مع علي طه، الذي يريد ان يقاتل، اذن حتى التخريبي، اذا كانت
من نوع  من  يه،  عدل ـف انت ان ـت ضعف أو لـحظة، مـمكن  جة  مش نتـي ية  عة تخريـب انه طبـي وجدته واكـتشفته، 
انا، ? ـيجوز ان ـيتم العdج اـلطبيعي ـعلى ـمسار اـIصلحة اIـمارسة اـلضرورية، ـلكن ? ـيجوز ان ـيكون احـي
 …العامة، اذا كان… ضروريا، ففي مراكز ا?عدام يتم، ولد كان في القصاص مياه ا?ولى ا?سباب، هذا

والتي ازية،  هي الشـخصية ا?نتـه التي  ها  هي نعرـف لي  اخرى، اـل هذا الشـخصية، شـخصية  جدا،  هم   …ـم
 …بموجب باستمرار، بعد اIعركة السياسية، تجد…

وهو الذي يبحث عن اIصلحة الخاصة على حساب اIصلحة العامة، يعني انتهازي، بمعنى من اين
 …تأكل الكتف، لصالح الذات، وليس لصالح العمل العام، في كتاب النقد الذاتي، اعتقد الشباب وعندهم،
ثة، مائة صفحة من الـنقد الذاتي، ـمنه ما ـيريد ـلكن في شـخصية ثاـل له حوالي ثdـث  ……أو يـمكن يؤـمنوا، ـك

سنة اتذكر  انا  وبدنا  ها بنتائجـها اIعـروفة،  حن نعرـف  ) ، كان بعد احداث السلط، وتعرفوا69 (شخـصية ـن
اواخر ستينات، أو  داية اـل في ـب الذين دخـلوا  قدامى،  تح اـل في حـركة ـف اخوة اـعضاء  ناك  صار ـه رامة،  الـك
الخمسينات، وكانوا في السعودية أو في الخليج، وصــورتهم عن الثــورة، صــورة عن كتالوك، انه يجب ان

نه ……، جاءوا في آخر ال ثوري دغري، ـمثل ما كان يـحكي ـع  ) ، شعار، يشوفو شو الوضع،69 (ـيكون اـل
بعضهم كان جاي ومخلص عdقته، وبده يتفرغ، فعندما جاء، ووجدنا في قواعدنا، موجودين، قائد القاعدة

 ) ،69 … (يقولوا عنه بيقولوا عن ا?تي، ومش ملتزم، وفdن يهرب، وفdن يعمل كذا، الذي كان موجود في ال
ومش عارف العلم ا?حمر، والعلم ا?خضر، والفصائل… مع بعضها، قال شو هذه ثــورة، مش هيك الثــورة،
سdم عليكم، سحب حاله وردح، مع انه جاي يتفرغ هذه النوعية اللي بده يصير حقيقة، Iا يشوف الخلل،
بة، ـنحن ـنسميها، التي ـيريدها ـعلى الـكتاالوك، هؤ?ء، وان كانوا… وـلكن عيـبهم ا?ـساسي، ان …هذه تركـي
من من يـعـني، تـلـعب دور  برأي  هم يـقـوموا بـعـمل،  ـثــورة ، وباـلـتالي  داخل اـل في  الرديئة   … …العـمـلة 
ية اـللي هي تـبحث عن ذاته، وـعطاءه اـلروحي، ـعلى انه ية، ا?نتـهازية الذاـت  …ا?نتـهازية، ا?نتـهازية التجريـب
ايش ممكن يعني وايش يعمل، بعكس ذلك انا اتذكر مثل الشهيد كما ل عدوان، كان مهندس ناجح والخ،
كان في قطر، وكان محروم بسبب أو ?خر، من ان ياخذ اIوقع الذي يستحقه في داخل حركة فتح، يعني
 …كان من اIؤسسF ا?وائل كان عضو لجنة مركزية، لكن كان في لحظة من اللحظات، كان عليه بعض
عت اولة تـب كاتب، الـط Iاحد اـ لى  جاء ـع اتذكر  ني  وضع، يـع وشاف اـل جاء  ندما  يدخل، ـع يدخل أو ?  ناس  اـل

 ….اIسؤول عليها قزاز، قال له الثــورة

الذي هذا  هذه عـكس…،  ارجع،  انا بطـلت  وقال  وسب زوجـته وا?و?د،  رجع،  واصر ان ? ـي جاء،  ـف
لة في ا?عdم، ـعندنا    …ـعندما رأى الـخلل، شجعه ان ـيستمر، ـفجاء  ا?عdم، انه أو شغلة يـعمل هذه النـق

 …ـمكاتب ـموجودة في البيوت، وفي ـعمان، فـطلب اول شغلة ان يـنقل اـIكاتب أي مع ا?حراش، ـنحن ـنريد
لم تـتـجاوب الـقـصة، ـفـلم ـيـرجع  … …ان نـعـمل اعdم لـلـثــورة واـIـقاتلF، عـلـشان ـنـقدر نـعـمل، الـقـصة …، 
مش زي وزارة التخطـيط عـندنا يـستأجر بـيوت وعـمارات راح عـلى منطـقة جـبل الحـسF وعـلم بركـسات، 

 ) مئة مرة، وتوفر فلوس، مع انه انا من انصار، ان ? يكون عندمنا17 (اليوم، انت بدك تعمل بركسات اقد
و? مكتب مؤخر، ?زم نحن هذا الحكي الذي قالوه…

فترة هذه الشـخصية/ لك اـل ثــورة الفـلسطينية، ا?عdم في ـت لة اـل تح، ومـج  … …وصرنا نـطلع ـنشرة ـف
وشجعت ان ها ،  في اـن كانت اـلسبب  التي  الذهبي، الشـخصية …،  وسط  هوم اـل ارست بمـف  … … …التي ـم
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كم درس الذي كـل آخر،  مط  إلى ـن نأتي  كثيرا،  ها  توب عـن هذه ومـك ورية، ـف لدعم الـحركة الـث هم   … …يأتي، ـم
 …ادارة، ويعرفوه، وهي شي يحاول ان يدرس الواقع، يعني من سوء الحظ، انه كان في بداية الثــورة واي

 … … …ثــورة في نوع من ا?ستبيان، يقدم إلى الطdب، بصــورة، يعF في نصف ساعة زمن يكونوا معبيه،
هذا يعطي نمط لتركيب الشخصية لكل واحد من ا?خوان، و? واحد فينا، في تركيبته النفسية، والجسدية
 … … … …والروحية، وبالتالي في عندنا اشياء مختلفة، ا?ن ا?نسان اIناضل الذي يدخل في عمل ثوري،
،Fشيئن اسـاسي في  به ……، اذن  قوم  الذي ـي مل  ارسة، الـع كل اIـم في  ية اسـاسية،  هي عمـل مل ،  في ـع
 …يتركز عليهم، ا?نسان اIناضل باتجاه العمل …، وا?نسان وحقوقه وواجباته، ا?ن التوازن بF ا?نسان
وعمله، من الذي ـيحدده، اIسؤول ـعنه في الـعمل، فـعندما ـيكون اـIسؤول، الذي يـكلف اـلناس بالـعمل، اهم
شيء عنده هو انجاز العمل، بغض النظر، عن ا?نسان الجسدية والنفسية الخ، هذا بيكون ? يعنيه مطلقا،
الذي سان،  قوم ا?ـن اضل، يعـني عـندما ـي سان اIـن هدف… ا?ـن حتى اـل سعادته، و?  سان و?  ني ا?ـن راحة ـب
يفرض على واحد مريض، انه ?زم تقوم بالعملية ويعرف انه مريض، معناه انه هو يريد ان يفرض ارادته،
تالي الـعمل ـتحت ـعنوان ية مش راح ـتضبط، مش راح تـنجح، وباـل تالي العمـل  …يـكسر ارادة ا�ـخرين، وباـل
الذي يـمـكن ان ـنـسميه هو  كبرى للـعـمل ـعـلى ـحـساب ا?ـنـسان،  الذي يـعـطي اهـمـية  هذا اـلـنوع   ،……

قديش يعـطي اهمـية للعـمل نة،  درجات معـي يه  كون ـف عا ـي استبدادي، ا?ستبدادي، طـب  … …دكـتاتوري، أو 
في هرام  الذين ـبـنوا ا? ناس ? يعنـيـهم مطـلـقا، يـعـني  في  استبدادية ـمـوضوع مخـتـلف، ـلـكن   …شغلة 
 … …الزـمانات، …، علـيهم كم واحد… ـتحت الـحجر، علشان يأتي غـيرهم، عـلشان يـبنوا اـلهرم، لكن اـلناس
من اكثر  هم  حن نقيـم ندنا، ـن شهداء ـع حن اـل ني مثd ـن يذكرهم، يـع احد  كن  لم ـي لى الطـريق،   … …الذين ـع
ا?حياء، ونقول يا الذي استشهد، ?نه كسب شي شهادة، كسب روحية عملية، في هذا العمل ا?ستبدادي،
بات، احد التركـي اوله،  الذي  مل ا?ستبدادي،  هذا الـع نا  من ـه شهيد،  يس  ضحية وـل هو  طل،  شهيد بـي  …اـل
موجودة… داخل الثــورة، مسلكيات… يقول لك بكل بساطة، بعد مسك التخطيط، الباحث في طبيعة عمله،
هو ايجاد عمل، من خdل تهيئة ظروف للبحث، لكن اذا بده كل يوم يداوم في مركز ا?بحاث، من الساعة

 ) … … ، إلى الساعة الثانية، هذا مجال بقعد مع بعض يشربوا قهوة مع بعض، هذا مجال، ? يوجد8(
 … … … …بحيث. ويعF بده Iا يأتي واحد القصة، بيعطي، يهيأ، ظروف لdنسان عمله، وبدك تعمل بحث

يوم ثاني  ريد….  الدنيا ـب احد،  هو  يا ـعمي  لك  قول  ارسة بـي من خdل اIـم نا  تالي، ـه  ……مع ا?خوة، وباـل
هم،… ـعلى ـحسب الـتساهيل، ـلكن بده ـعمل، شوي بـيصير اهم شي ـعنده، هو ا?ـخرين ـعنه، يرـيهم، يد لـل
 … …لكن ليس بالقدر الذي يعني ? يطلب من ا�خرين، ان يقوموا بواجباتهم، بقدر حقوقهم، وبالتالي هذا
النوع من الذي تسميه الناس ا?نساني، العاطفي، هذا ا?نسان العاطفي هو نقيض ا?ستبدادي لذلك في
اIعادلة نdحظ في الرسم البياني فيه، الخط ا?فقي، هو باتجاه، هذا ا?تجاه ا?ستبدادي، وهذا اهم شي
 … … …عنده الحل، هذا ا?نساني، مفيش عمل، ولكن في ا?تجاه، يكون فيه بF العمل، وهنا يكون عندنا
 …مرحلة معينة، في داخل، يعني كل انسان، كل واحد فينا، نادر ان تجد اثنF بيطابقو، واحد يمكن يكون

، وبالتالي هذه تركيبة، هذه اIعادلة اكثر قدرة على العمل،%17 ،%7 … هنا، واحد ممكن هنا، وواحد هون،
 …هو الذي يشكل كامل، بF العطاء العملي والعطاء ا?نساني نون زائد، هنا بيكون في عندي الشخص…
 … …ع، ما دام ا?نسان… معناه بيظل متوازن بF الذي عمله عمل كبير جدا، اIعركة كبيرة، كيف يخوض
هذا ثل  كون يـم لي بـي مل الـنضالي. واـل في الـع الذي ـيخوض  كن  عام، وـل مط اـل كذا، الـن مل أو   …حرب أو يـع
هذا استبدادي،  هذا  نا  ناس، اذا قـل من اـل رابع  نوع اـل امل أو اـل جزء الـع في  كون،  انه ـي عام بـحيث  اـلخط اـل
هذه  Fربط ـب الذهبي، اـل وسط  ا يـمكن ان ـنسميه اـل I هذا اضل،  هو اIـن لي  امل اـل هذا اIتـك عاطفي،   … ..اـل
بة ? ـيساهم ? في نا في هذه اIنـطقة القرـي نا، أو ـه اعد ـه نا في شخص ـق ية، ـه ية، وهذه العمـل  … …العمـل
هذا مال،  في ـع مل و?  في ـع  ? ،Fعامي مدراء  لون  ندنا يعـم كثير ـع في  لذلك  مال،  في الـع مل و?   … …الـع
النوع الذي نسميه ا?نسحابي، وفي ا?نجليز يسموه..، فهو الذي يمثل مفهوم الوسط الذهبي في اIمارسة
النضالية في مجال الحقيقة، نحن يجب ان نرفض فكرة ان ا?نسان له نمط، وهو فعd دكتاتوري، أو نحن
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ناس، انه من ـمصلحتنا، حتى ـنكون حازم، وحتى لم اـل لم ونـع ناس، انه ـيجب ان نتـع لم اـل لم ونـع يج بان نتـع
يا ـقضية تدخل علـن ايدينا، ا?ن   Fحي ـب موذج  هذا ـن ية، ?ن  يه ديمقراـط كون ـف وحتى ـي زية،  يه مرـك كون ـف ـي
هوم بار مـف اخذين بـعF ا?عـت قرار الـنضالي،  خاذ اـل عة اـت في تحـديد طبـي وهي الـقضية ا?سـاسية،  اخرى، 
 …الوسط الذهبي، وهنا هي قضية الوسط الذهبي في اIمارسة ا?ولى، هذا عنوان الذي نحكي عنه، ما
نا يك، ـك استراتيجية وهذه تكـت هذه  استراتيجية،  زاوية  ندنا  استراتيجي، في ـع اسمه  ندنا شي  دام في ـع
نا يوـميا،  … …استخدمنا هذا الـتعبير، وـهنا اIـبدأية، اسف ـهنا ، ـفهذه اIـكونات ا?رـبعة ـموجودة في حياـت

 …ونحن نشتغل، ا?ن في عندنا موقف، ا?نسان عندما يضع نظريته، يبقى عنده طموح لهدف ما، اللي هو
ما، باـتجاه تالي هي لـيست داـئ لك الـخطــورة الdزمة من اجل اـلوصول استراتيجية ـمحددة، وباـل  …ولذلك ـت
واحد، من هنا نdحظ شغلة مهمة جدا، انه في لحظة من اللحظات، يكون مطلوب منا ان نتخذ قرار، هذا
 …القرار له دور استراتيجي، وله بعد تكتيكي، التكتيكي ا?ستراتيجية لكن القار واضح عند بعض الناس،
زاوية صdبة، اـل تالي يفـضلوا ان يـكون مـوقف فـيه  نا التكتـيك راح نخـسر، وباـل لو عمـل انه  يرون   …الذين 

التكتيكية، هذه زاوية واحدة، فهو اIوقف ا?ول، موقف صdبة اللسان هذا اIوقف الذي ? يساوي من امل:
تالي ـليس تالي هو متـمسك ـبكل …، يـعني استراتيجية هي التكـتيك، وباـل تحـقيق هدف… من اجل …، وباـل
 …لديه قدرة، ممارسة هذا حالة، هذه موجودة عندنا، في الحركات الثورية، في الحالة الثانية، اللي بيصير
 … … …عنده ياخذ اIرونة في ا?ستراتيجية، هذا الشخصي الذي في التكتيك وا?ستراتيجية، ا?نسحابي
أو ا?نعزالي، أو عن طريقة الشخصي، اللي واp ان مالي، هذا الشخص عندما يكون في مرحلة معينة،
صلب ستراتيجية، واذا  مش راح يحــصل ا? صلب التكتــيك،  حظ ان علــيه، ان يــاخذ الــقرار، اذا  dي
ا?ستراتيجية مش راح يحصل تكتيك، وبالتالي يحصل على أي نوع من الفتات، و يعني عمليا هي هذه
مو، جاه الـن آخر، اـت شي  في  كن نdحظ  هذين خـطF اسـاسيF، ـل ورية،  في الـحركات الـث  …الشـخصية، و 
هذا هذا،  هو  لي  صdبة التكتيكـية، اـل رونة ا?ستراتيجية واـل Iرونة التكتيكـية، اـ Iبة ا?ستراتيجية، واـdص اـل
الشخص، اللي هو اداة الزوايا اIتقاطع، عندما يتقاطعوا يعطيك شخصية، من نوع غريب، يمكن اكبر مثل
Fوكانت فـلسط اصر،  بد الـن عد ـع جاء ـب قائد،  رونة ا?ستراتيجية… ـبصفته  Iمارس باـ ندما  ها…، ـع كان علـي
هي له  إلى مـصر، فـاصبح التكتـيك بالنـسبة  ورجع  استراتيجية عـندما انـحاز  من  جزء  والوطن العـربي 
قدس تكتـيك، في مـوضوع طـابا، طـابا بالنـسبة لـل صلب  قدس،  في مـوضوع اـل مرن  ستراتيجية، فـكان  ا?
وسط ورية، اـل في الحـركات الـث شكل خـطر  ضا  نوع اـي هذا اـل تالي  قدس، وباـل شان اـل جة، عـل كانت النتـي  …ـف
صdبة ا?ستراتيجية، ية، اـل صdبة التكتيـك حدد اـل الذي ـي  ،Fتوازن Iاـ Fالخطـ F سير ـب الذي ـي هو  الذهبي، 
 …واIرونة التكتيكية، بمعنى اننك تريد ان تصل إلى هدفك، لكن هدف ? يتخلى عنه، حتى ولد تحليت، في
انك حقيقة تقول، الرسول عليه الصdة والسdم، Iا جاء وقال له في صلح الحديبية، تتذكروا، قال له هذا
 … … …موقع بF ابو سفيان ومحمد رسول اp، رسول اp، استراتيجية وتكتيك، بس هو …فهذا اIنطلق
صdبة ا?ستراتيجية F اـل الذهبي ـب وسط  اطار اـل في  ورية  عة مفـهوم اIركـزية الـث حدد طبـي نا ـن الذي يجعـل
هر، اسميها نظـرية الـن انا  ولذلك  هر،  وصل، الـن شان ـن قة ……، عـل لى طرـي نا ـع ية، ـه رونة التكتيـك Iواـ… .…… 
نا هي ـتصل إلى ـه تالي  ها، وباـل نا عـن لي تكلـم هر، يـجمع كل الـحاجات اـل واـلوسط الذهبي في ـموضوع الـن
في انه يتـحرك  الذي يـشق طريـقه، بحـيث  تالي النـهر  عام، وياـل هذا ا?تـجاه اـل إلى هـنا،  شكان تـصل  عـل
ا?تجاه العام، اذا النهر في مرحلة من اIراحل مش هكذا، وبالتالي كثير مهم ان يكون معروف، انه في
 …اتجاه عام، وان النهر عندنا ?نه في نوعF من ا?نهر، في النهر يسموها…، وفي انه يسموها…، النوع
لي ـماشيه قات اـل ياه، وهي ـماشي، الطـب نا، يعـطيه ـم بع ـه نده ـن هر وهو ـماشي، يـبقى ـع لي هو الـن ا?ول، اـل
تالي ـمياهه تزيد، هو يزيد  …فيها، ـتكون مـعبأ باـIياه، يـعني عالي، وبيصير وهو ماشي تعـطيه ـمياه، وباـل
كن… يه ـل بع ـف هي الـن كون ـف طالع، ـي وهو  ثاني  من  نوع  وفي  اكثر،  ياهه  صارت ـم ما  في لـك ياه  Iية اـ  …كـم
 … … …ملقات مياه…. اللي هي عdيه، وبالتالي مياهه تبصير تنزل في التربة ولذلك يصب في بردى، اذن
 …هذا النهر هو هذا النهر لن يصل إلى أي نوع… اIسيرة السنوية، وهي تبدأ بزخم وهي ماشية، الناس
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 …? يروها، بيطلعوا منها على الطريق، ا?نشقاقات اللي تبصير في يعني اIنشقF، الصح، فالتالي بطلع
تدعمه، سلطة راح  تالي ـحكى ان اـل عام، وباـل عن اـلخط اـل خرج  لع،  الذي ـط هر  هذا الـن هر، ـطيب  في ـن هر  ـن
 …وكذلك اللي طلع من هنا في هذه اللحظة، هذا النهر، من هذا اIنطق، ما نسميه انحراف يساري، وهذا
انحراف يساري، وهذا انحراف يمني في الحركات بيصير فيه موقف يمF ويسار، كل شي في الدنيا له

 ـعلى يـمF وله شمال، في شي ـليس له يـمF وـياسر، شي طبيعي حتى الـنهر مرات ـتجد، ـعندما تـمشي
 …النهر ا�خرون، نهر نهر الراين، بتdقي انها ماضية في تعرفات، مرة تضيف، ومرة تعرض، بيكون هنا
ياه Iية اـ هر، Iا ـتكون كـم  … …في ـحركات تدلك مرات كثيرة ـعلى …….، هذه يدل ـهنا في لـحظة، ـهنا الـن
كون ـعرضها مئة مائة وـي ناك،  إلى ـه نا  من ـه كون ـعرضها  نا، وـي اشية ـه Iية اـ هي ـنفس الكـم نا،  اشية ـه Iاـ
،Fالفكر اليسار والفكر اليم Fتكون اسرع، يكون ارتفاع اكثر وتكون اسرع، اذن تقول الفرق ب Fوخمس
وبالتالي الحركة… لكن عندما يصير من عندك.. هنا، معنا صار في خلل فكري ادى إلى التباعد وعندما
ها ـتوصل إلى، بـحيث اعد الـفكر داخل الـحركة، بـتصير بـعضها وبـتصير…، إلى اـن  …تتـباعد الـحركات، يتـب

جزر، ها  في داخـل حتى  ها، ويـتصير  لي فـي ناس اـل من اـل كثير  تذكر  تاريخي،  لة  في مرـح كون   … ……ان ـي
ها، ـهنا واضح جدا، انه في هذه اـIسيرة، في ـعندك ناس ـعندهم ـنزعات، إلى ان …،  …هذه اـلحا?ت فـي
 …طبيعة الهدف الذي هم ذاهبF له، لكن في تحصيله، باتجاه في مرحلة من اIراحل يكون يكون اتجاه
اخذ بعـF ا?عتـبار عـلى سريع، اذا  هذا الـهدف اـل سريع،  هدف  سيحقق  هذا   …اخر، تـحت عـنوان، ان 
ني، أو ا?ـنحراف الـيساري، هذا يـمكن ان ـنسميه ا?ـنحراف اليمـي نا،  نا أو ـه هدف ا?ستراتيجي ـه  … …اـل

 …ا?ـنحراف اليمـيني هو الذي ـيضحي با?ستراتيجي من اجل التكـتيك، فيـقبل ـعلى ـحساب اـIصلحة …،
تالي هو  …هذا ا?ـنحراف، نا اجل ـمصلحة …، وباـل زايد ـعلى اـلهدف…. ـم  ا?ـنحراف الـيساري هو الذي ـي

في ثــورة الفـلسطينية  من اـل ربة،  قول ـنحن ـعشنا التـج اذا ـن I ،اجل ا?ستراتيجية من  يك  في التكـت  …الذي 
حركة فتح، كنا نعرف ا?خ اIناضل اp يشفيه، ناجي علوش احد رموز فتح، الذين دخلها من حزب البعث

 الحركة، مثل ما نحن كنا بعثيF أو شيوعيF، أو اخوان مسلمF، لكن هدفنا الفكر الوطني، … كليا داخل
والبعض حاول في مرحلة من اIراحل، انه يدخل على حركة فتح، علشان يحاول يكسبها، بالفكر، الكادر
اللي هو مغيره، يعني لم يتخلص كليا، البعض صار يتجه اتجاه، يف ممكن نعملها بعدين ولذلك كنا نعمل
من لة  في مرـح شام  ية، اـل إلى ـحركة ديـن حول  كان يـبحث ـكيف تـت كذا، والـبعض  مع  شام،  مع اـل  …ـجسور 
في حافظ عـلى الـخط الـعام  الذي  من  هؤ?ء يعـطوك امثـلة…، ا?ن  سdم، وبالـتالي   …اIـراحل، فـتح ا?
قدر ـتضم زي ما ـت كل  من اللحـظات،  كل لحـظة  في  حن  اشي، وـن هر ـم هذا الـن ندي  انا ـع ركة،   … … …الـح

 … ….معركة الكرامة، وبالتالي اسرع ما يمكن، معركة نdحظ انه انت جئت علشان تعمل الوسط الذهبي،
الديمغرافي في هذا النهر، فانك تقيس اIسافة بF هذه وهذه اIفروض هذا هيك…،

اللي بده يرضي اليمF، بده يرضي اليسار، طيب مرات يكون اليسار صح، واليمF غلط، ومرات
Fموقفه صح، واليسار موقفه غلط، بس مش صح متكامل بمعنى انه لو جئنا هنا، النهر، ب ،Fيكون اليم… 
تالي اـلوسط جاء في اـلوسط  ….هذه النـقطة، وـبF هذه النـقطة، نdحظ انه ـهكذا، ـعلى شكل صحن، وباـل
كون نا، فـت الذهبي ـه وسط  كان اـل طة، اذا  هذه النـق تالي  طة، وباـل مق نـق هو اـع الذي  وسط   … …الذهبي، اـل
إلى اIـوقف اقرب  انه  هو بحـيث  هذه النقـطة الـخط الـلي  كان عـند  هي …، لـكن اذا  هذه   … …النقـطة 
وسط هذا…، اذن اـل لى  ريب ـع خط، ـق هذا اـل صير  تالي بـي ني وباـل إلى اليمـي ساري  من الـي اقرب  صحيح،  اـل
الذهبي، وسط الخط العام، ويشكل ا?غلبية العظمى منه، كمية اIياه، ولو ?حظنا كل الذين يعرفون فيزياء،

كون بطيئة، وفي وسطه هذا اـلوسط الذهبي، هر، ـت ياه سرعة الـجريان ـعلى اطراف الـن Iيـعرفوا انه اـ… … 
بيكون هنا، لكن في الوسط ا?كثر… وبالتالي ياخذ شكل… وبالتالي الوسط الذهبي في نظرية النهر ، هو

ي ـننوه1ذلك اـلخط الذي ـيصل، ـبF اـعمق، التي تـمثل اIجـموعة الـعامة للـمياه في اسرع ـحركاته، هذا الذ
إلى نأتي  نا  جاه اـلخط اـلصحيح، وـه الذي ـيستمر باـت هو  تالي  الذي ـيضمن ا?ساس، وباـل هو  وهذا  نه،  ـع

 …نهاية هذه علشان نسمع ا?سئلة ونشوف وصل الذهب أو لم يصل.
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ا7خ محمود
يار يا اخ صخر، انت تكـلمت عن ا?ـتجاه اليمـيني، وعن ا?ـتجاه الـيساري، في التفـكير، ما هو الـت

السائد ا�ن في قيادات الحركة، هل هو اتجاه يسار أو اتجاه يميني،؟
ا7خ صخر حبش

 ………وبالتالي اصبحت اIصلحة انهم الناس ، بدي احد يسألني اياه…….، ?حظوا كيف ا?خ ابو
انة، يـمكن انا لdـم كذب، ا?ن  هذا  ير  لك ـغ قول  والذي ـي نا …….،  نا ـنحن ـك عه، كـل لي ـم وفد اـل مار واـل  ……ـع
هذا به، عـلى ان  يد، يمـكن حكـيت  كامب ديـف إلى  ابو عـمار  يروح  ما  بل  ها، ـق لي كتبـت لي ……، اـل  … …اـل
دفة اـللي بتـخلي الـنهر داـئما يـمشي، مرات اـلرجل، انه هو ربان اـلوسط الذهبي، يـعني هو اـللي ـحامل اـل
 .. … …بتdقيه، بس هو بده ، …، بتdقيه، بس هو بده ….، …، وبدا هو يجمع اكبر عدد ممكن من الناس
الذي ـلـهم  Fوباراك، وـبـعض الفـلـسطيني التي نقـلـها دـيـنس روس  من خdل اIعـلـومات،  اخذ  حوله، ا?ن 
مصلحة، انه يكون مستقبل فلسطF مرتبط باسرائيل وياسر عرفات يحشروه، وانتم شايفF اللي …، جبل
ابو غنيم، وفش مفاوضات، ثاني يوم نخ، اضغط عليه بنخ، ا?ن ابو عمار ليش كان يتساهل، ?نه كان فيه
عنده شيء اسمه مرونة تكتيكية وصdبة مبدأية، و?حظوا من يومها، حتى في موضوع اعdن الدولة، ا?ن
بدنا هو ? يمـلك ا?رض، واذا  في مرحـلة  ساؤل  كان الـت اين ا?ستراتيجية والتكتيكـية، ـف كم،  سـأشرحها ـل
نسأل حالنا السؤال اIنطقي، كابناء حركة فتح، وانا واحد من الناس وبعضكم من فتح مثلي، انا اصوت
في لـحظة من اللـحظات، يه اـجماع،  كون عـل حتى ? ـي كن  يه، وـل بة ـف حتى ا�ن، ـليس ـعلى الرـغ اوسلو  ضد 
على فكرة اسقاطه ا?ن هو انتهى، دور انتهى، لكن ارى خدمة معينة، اعطاناحالة التراكم التكتيكي، في
هة اـلشعبية، خرـجنا من اـIسار الفـتحاوي إلى اـIسار الفـلسطيني، لـحظة من اللـحظات، ا?خوان في الجـب
ما، شعبية داـئ هة اـل كن الجـب حن، ـل نا ـن عدين جـئ وراكم وـب نا  نا، ورجـع ظر ـل من ـن سيد  ?حـظوا الديمقراطـية 
ونا، ولذلك ـنحن ـنخاف ونا، ـباستمرار، فش حل، ?زم يلحـق عد ان نـطلع ـمشوار يلحـق يك، ثم ـب يـفرضوا التكـت
منهم، هذا هو البيت اIوجود في الثــورة، انا ? اخاف من الجبهة الشعبية، ?نه دائما يقولوا لنا دائما غلط،
يظل في عندنا ناس، وانا من الناس، استخدم احيانا اللي يمنع ا?نهيار، اللي يمنع التبعية، واIرونة انهم
 …يسيطروا، وخلي …، والصdبة، ، يكون لها دور، واIرونة لها دور، وبالتالي هذا كثير مهم في ان يكون
يار اـلسائد ا?ن، في ـحركة ـفتح، هو الذي عارف، ـمثل ما قال ا?خ ابو ـعمار، راح إلى مـعروفا، ولذلك الـت
ناة اIـطروحة كن Iا كانت الـق وافق، ـل يه وهو راح ـي تون راح ـيضغطوا عـل يد، ـتحت شعار، ان كليـن كامب ديـف
لي قائد، اـل رجل اـل ذلك اـل هو  صdبة، فيـقدر يتـنازل، ?نه …، تركيبـته،  استراتيجية، فيـها   … …هي قـناة 
ولذلك انـسحب موقفه،  هذا  انه يـكون  سنة،   Fله اربعـ شعبه،   …مـربوط مـصلحة حـياته كلـها، ومـصلحة 
ا?ميركان، لدرجة كبرى، يمكن حكيتها في اIرة السابقة، انه اضطر كلينتون ان يعتذر، بطريقة، نحن قد
 …اسئنا ـتقدير ـياسر عرفات، انت ـكقائد ـلهذا الشعب، وكذلك وكذا، حتى كليـنتون وان كان على ـفهو في
 …صف …، حركة فتح، يعني في اللجنة اIركزية لحركة فتح، الشي الخطر العام، قد يكون هناك نزعات
من هنا وهناك تكتيك واستراتيجية، لكني الخطر العام، هو الخطر الذي يؤكد على صdبة اIبدئية واIرونة

التكتيكية.
ا7خ:

بار هذا الـنهر هو ـمسيرة ما هي ا?ـنهر، أو اـلشعب النـهرية، …، التي تـفرعت عن هذا الـنهر، باعـت
 … … … …حركة فتح، وردت تقاطعت مع بعضها كماه مره، من نبع آخر، وصبت في هذا وفي يجري فيها

 … …هذا النهر، حتى لو أي نهر ابعد، أو كل هذا يصب في منظمة التحرير باعتبار هذه
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ا7خ صخر حبش
 …حقيقة نحن منظمة التحرير،فعd، يمكن نسمي هذه ا?رض، اللي هي عن فلسطF كلها، فكرة
ثم ته،  هي اهمـي كم  سابقة  في اIرحـلة اـل نا  نا، مرحـلة التنظـيم ، وقـل هو قـل لي  بالفكر اـل بدأت  تح،   …انه ـف
انتقلنا إلى مرحلة، تنظيم النخبة، وبالتالي بدأت سلوله من عF صغيرة، وبدأت تمشي وبدا الناس يدخلو
فالبعض قال ?،  صار البـعض  جاء  انه  في خdف،  صار  قة  dصارت قـصة ا?نط ما   …فيـها، ا?ن اول 
 … ….توقف، أو انزاح على اليمF أو اليسار، عبد الكريم ولكن الذي رأى انه ضرورة ان ندخل، واعتبر هو
ولم ناس…  من اـل لي حـصل  قة، اـل dقدروا ان يعمـلوا انط الذين  وابو جـهاد،  جدا، يـاسر عـرفات  يـساري 
في اـIسيرة، Iا  Fاخرى، ا?ن وـنحن ـماشي يارات  لوا ـت لم يعـم كافراد …،  ما كـقطرات،  هار واـن عدوا كاـن يبـت
هي كانت تحتـضن اIـسيرة، الـلي  مش منظـمة التحـرير، الـلي  حاولت ا?رض،   …اIـسيرة ثبـتت حالـها، 

 محاولة، ليحولوا نهر الثــورة، زي نهر  …سورية، زي ما حكينا عنها في قصة ، ومحمد وعرابي، انه حصل
سيرة، Iل اـdهر خ واستمر الـن رفض،  الذي  هذا الكdم  ني، ـف ندهم يـع ني، ويخـلي ـيصب ـع هم يـع بردى تبـع
ستوى لى ـم كرت ـع خرج، ا?ن، ـف بدها ـت طرات  وعة ـق ها ـتصب، ومجـم هار اـن وعة اـن ناك محـاولة Iجـم كانت ـه
ريض، هر ـع في، ـن انه  لت  يار اسـاسي، اذا ـق هو ـت تح  كون ـف لى ان ـي نا حرـيصF ـع سطينية، ـك ساحة الفـل اـل
ثل وسطه، وتـم في  ما  تح داـئ كانت ـف الخ،  سطيني  الوطني الفـل هر منظـمة التحـرير، جـيش التحـرير  اسمه ـن
التيار العام فيه، فاصبح يمF فتح في كل الحا?ت، هو يسار يمF آخر، ويسار فتح هو في كل الحا?ت،
يار في داخل ية، فانت صرت ـت هو يـمF الـيسار ا�خر…، ـعلى يمـينك ـهنا، جـبهة الـنضال واـلصاعقة العرـب
نهر كبير، لكن نحن مبدأنا في هذا الحديث، نحكي عن فتح، انه ممكن نعزز النظرية اللي نمشي فيها،
وفعd في عندنا، الناس اللي طلعوا من عندنا، وجدوا مسار آخر يمشوا فيه مع آخرين، ولم يكن ممكن ان
وابو خـالد وسى  ابو ـم هى …،  هى، انـت الذي انـت هو  عراق،  في اـل يار  عراق، فطـلع ـت ضال و? اـل ابو ـن شق  يـن
 …العملة، كانوا في فتح، لكن Iا طلعوا وين راحوا، على مسار بره، اللي هو سورية يعF راحوا للصاعقة
تح، يار ـف مة، راـفضF، يـعني ـت لى اIنـظ عوا ـع هؤ?ء طـل حتى  هم،  عوا ولكـن ا طـل I تالي ريل، وباـل  …واـحمد جـب
 … …يستطيع ان يطلع منه ? يسم له ان يستقر في النهر، ، يعF قوي جدا، اساسي في قوة هذا التيار
في  ،dيارات ا?خرى… لفـتح، زي مث عض الـت من اللحـظات، ـب في لحـظة  انه،  ومن هـنا نdحظ  جارف،  اـل
 …مرحلة مرحلة الهيئة العامة للثــورة، اp يرحمه …، كل هذه التيارات، دخلت كافراد وليس كتيارات يعني

 ا?ن كثير داخل، يمكن اIرة السابقة، احد ا?خوان سأل Iاذا، ا?فراد في اIنظمات، في دخلوا كافراد،
مش بره،  من   Fجاي لي  ناء فـتح اـل هو اـب انه، ـف سؤال  سأل  فراس  تذكر  فراد، يمـكن ـن عض ا?  …عـندنا ـب
اخوه ندنا  في ـع انه  اجاوبه،  لم  هذا  صح،   Fذلك الحـ في  اجاوب  لم  كن  انا يـم قة،  يوم، حقـي ستوعبF لـل ـم
ندنا جزء من عم، ـموجود في اIؤـسسة، ـمفروض ان ـيكون في ـع  … …ـموجود في اIؤـسسات، ا?خ ـعبد اIـن
قاليم، اطر ا? داخل  سكري، تنظـيم  داخل الـع في  سكري، والتنظـيم  ركن الـع هو اـل لي  مي، اـل نا التنظـي عمـل
ـظام ـله الـن ـلي ـك ـية، واـل اطر اIؤـسـسات الحكوـم داخل  ـشعبية، تنـظـيم  اطر اIنـظـمات اـل داخل   …تنـظـيم 
ا?ساسي، هؤ?ء ياتوا على اIؤتمر، لكن كل هؤ?ء يجمعهم اطار تنظيمه اساسيه، سواء اللجنة اIركزية، أو
في هذا الخـلل  ندنا  في ـع حن  عض، ـن مع بـعضها الـب كون  جب ان ـت التي ـي ثوري، أو الهيئات   …اIجـلس اـل
كر اـIوحد داخل ربط كل هذه ا?مور مع بـعضها، هو ذلك الـف Iجو اـ ندنا، واـل جو اـلسائد ـع كن اـل التنـظيم، ـل

الحركة.
ا7خ

ـعند الـتقاء النـقطة الـنهر بالبحر، ـكيف يـمكن ـتسيير أو تكـييف هذا الـفكر اـلوسط الذهبي Iا ـنسأل
عليه، عند مرحلة اندماج النهر بهذا البحر، يعني نمضي هذه الفكرة في …؟

9



ا7خ صخر حبش
 …يعF هو اIجاز، اللي نحن الحقيقة يمكن الخارطة، لو اتطلع على نهر ا?ردن، اللي جاري من
في هذا ـيصب  تالي  ساح، وباـل اسمه التـم يه  يد ـف من رـف بع  هذا يـن كن ا?ردن،  شمال للجـنوب، ـل  … … …اـل
الذي هر  هو الـن هر  وبذهن الـن يض،  حر ا?ـب حر، والـب ذهن الـب في  ما  لع داـئ انا اتـط وسط،  حر ا?ـبيض اIـت الـب
ثوابت اـللي ـنحن ـيحرر ـكامل التراب الوطني الفـلسطيني، ولذلك انا في ا?ستراتيجية الـبعض يرى انه اـل

ـها، ـنا علـي ـثوابت حكـي انه اـل بده يـقـاتل عـلـشانها،  ابو ـعـمار  ثوابت تكتيـكـية، وا?خ  هي  رة اـلـسابقة،  Iا 
ا?ستراتيجية هي كل فلسطF، ولكن كل فلسطF موجودة، كتائب في هذه الثوابت، و? يمكن ان يتحقق ا?
التراب امل  حق تحـرير ـك انك ? ـتضيع  عودة ـف حق اـل ندما ? ـتضيع  انت ـع عودة،  حق اـل هو  كل فـلسطF ـف ـب
الوطني الفلسطيني، واقامة الدولة الديمقراطية، هذه ? تساوم عليها، لكن في الوضع الراهن، اللي طرحته
في في اـلـسلطة، و?  اني ـلـست ـعـضوا  انا شـخـصيا اـطـرحه ـبـهذا اIـعـنى، باعـتـبار  هذا اIـعـنى،  في 
 …اIفاوضات، وبالتالي Iا جئنا، وقلنا لكم في اIرة السابقة، ا?نترنت موقع فتح، تعالوا فاوضونا، نحن ?
ـوقف Iـوجود اـ ـكون ـم ضروري ان ـي ـوقف  هذا ـم ـتالي  ـمة، باـل ـاسم اIنـظ ـرفات يـحـكي ـب ـاسر ـع ـفاوض ـي ـن
وفي ا?نترنت، ظام ا?سـاسي،  يه الـن توب، ـف وقف ا?ستراتيجية، مـك Iتح، اـ ركة ـف ا?ستراتيجية، و?حـظوا ـح
لب، ها، او?د ـك اصلح فـي شان  يوم افتحـها عـل كل  لى ا?نترنت،  لي ـع احد ا?خوان، Iح  يوم   …….وهذاك اـل
تح، في ـف شي  وجد  انه ? ـي ولوا  يروا، ويـق كن ـفقط ليـغ شي وـل مش  مرات كdم،   Fوحاط كو  ?حـقني ـعلى اـل
يعF بمعنى انه ايضا، نحن في عندنا معركة، ايضا في هذا ا?طار، ولذلك انا اعتقد الوصول ال مرحلة
النهر، يعني الوصول إلى البحر، نحن ا�ن قريبF من مرحلة انحاز عظيم جدا على شط البحر، اللي هي
اقامة الدولة الفلسطينية اIستقلة، هذا يعتبر انجاز كبير، وهو انجاز يهز اركان الكيان الصهيوني، خاصة
وان التوجه العام عندنا، ان هذا توجه مرتبط اساسا بينابيع النهر في عاIنا العربي وعاIنا ا?سdمي كله،
الداخلي، ـخـاصة اـلـلي عـمـلوا الـقـضايا اـلـلي نـحـكي عـنـها، في اـلـوضع  مش مرـتـبط ـفـقط  ببره،  مرـتـبط 
 …والقضايا اللي تحدد حدود، ا?ردن وسورية ومصر، مش مع اسرائيل، وبالتالي عمق بشري، ومسارات
 …اساسية، وقلنا فيها… نظرية اIرحلة هذه، النهر، نوقفه هنا، عند هذا، حتى تجمع اIياه، شو تساوي،
 … …في السد شو تساوي، و تعمل بعدين اIرحلة تعبر ا?ساسي Iرحلة قادمة، اخرى يعني نحن لسنا
 … …بصدد، اليهود مشكلتهم ا?ساسية انهم عارفF حتى افكارنا، يقول عليهم كلهم بدهم يكسحونا بهذا

قة تالي هو منـطلق من هذا اIنـطلق، حقـي بان، وباـل عدو ا?ول لdـنسان هو الثـع  ………..اIـعنى، بمـعنى ان اـل
الدين اليهودي هو هكذا، يعني ونحن نتحدث عن الديانات، لو تروح على …، وهي ليست ديانات سماوية،
فهي اكثر رافة وحكمة، واقرب إلى القرآن الكريم، والى ا?نجيل، من كdم اليهود، الذي يعتمد، انه نقصه
الرجل غير اليهودي، الحمار، أو البغل، وبالتالي هو ? شي، يعني عندما يقول، كل شي هالك ا? وجهه،
نا هو يـتحدث ـكما  …ـنحن من ا?شياء الـهادفة واـIشروحة ـعندنا، هذا ـتعبيرهم، ولذلك، سـياسيا، وـلكن ديـن

يعتقد.
ا7خ

بالنسبة لتقسيم التنظيم، إلى تنظيم مؤسساتي، هو عبارة عن خلق تيارات، داخل النهر هذا ربما،
خارج عات  هي تتاـب كون  ما ـت الذهبي، ورـب جامع  الذهبي، أو اـل اسم  جد الـق بان ـن كبير،  يتطـلب مـنا جـهد 

النهر، أو على ا?قل دوامات، تعطل مسيرة النهر.

ا7خ صخر حبش
هذا وارد في الواقع الذي نحن نحكي فيه، خاصة عندما نضع الناس، في قوالب معينة، ونحطها
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من وزارة لى مؤسـسه  يروح ـع طل  قط، ـب في ا?من ـف اشتغل  في ا?من،  اشتغل  له  قول  يه، بحـيث ـن  ……ـف
تح، هذا واقع ـموجود ا�ن، نتـيجة الـخلل التنظـيمي باطه في ـف عه، ويـنسى ارـت ـيصير ـيشتغل في اـلشغل تـب

، من اIواطنF في السلطة الوطنية، في الضفة والقطاع،%90 اللي قلنا عليه، سابقا، تتذكروا انه، اكثر من
، و?%10 من الذين جاءوا من بره، له منيح، منيح اذا كان فيه%10 هم اهلنا الذين كانوا هنا، واذا كان في

، لكن هذا الجسم ا?ساسي، في عملنا التنظيم، كان تركيبة انه فش عنده تنظيم، كان%10 اعتقد انه فيه
بارة مع ـبعض، ا? ـع ناس  اطر تـجمع اـل وجد  الة ـحشد، ? ـي رامة، ـح عد الـك ما ـب الة تنظـي حاله، زي ـح حاله،   

فيما يتعلق ببعض اIهمات اللي كانت فيها تيارات في الغالب تشتغل، من خdل التنظيم، محدود، Iا جاءت
السلطة، وبدأت مؤتمراتنا، حتى تحاول ان تقلل من هذا التهور، زي ما قلنا في مؤتمرات الصF، وثdثة
ا?ف واربعة ا?ف، لdقاليم، مؤتمر الحزب الجمهوري، الذي علموه في امريكا علشان بوش، لم يصل إلى

 ) ا?ف واحد، الصينيF فش عندهم مؤتمرات، اذن نحن عم نحاول ان نخلق وضع تنظيمي انت تحلم6(
به، بـحيث انه Iا ـيكون الواحد عضو في تنـظيم، في اطاره، هو في تلك اللـحظة اللي ـبيروح على اـلقوات
في هو  بروح ـعلى ـف اخرى،  مة ـنضالية  في مـه هو  ية، ـف يدخل ـعلى وزارة الداخـل مة ـعسكرية  في مـه هو   …ـف
من اكثر  وقد  فة،  ها، وبمـهمات مختـل ها وواجباـت واحدة، حقوـق هي  تالي الـعضوية  اخرى، وباـل مة ـنضالية  مـه
Fمهمة في مواقع مختلفة، اما عندما اقول، ان نمطه، خلع هذا… نحن نقول ليش السفير يظل عشر سن
قوات قوات، اـل لي ـيشتغل في التنـظيم ? ـيشتغل في اـل وـعشرين سنة، يـمكن ـيشتغل شلغة اخرى، وIاذا اـل
،Fبان ? نخـلط بـ يج  في العـمل التنظيـمي، لـكن  وصاروا يـشتغلوا  من اعـضائها…  كبير  جزء  نفـسها، 
مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات حركة فتح، هنا الخلل الذي نحكي عنه… ، هنا يجب ان يكون نوع
لي اطار وظيفـته اـل ضمن  يه حـقوق وواجـبات،  هو مـوظف، وعـل انه هـناك  من ان يـكون ا?نـسان مـعروف، 
 …يشتغل بها، لكن داخل حركة فتح هو مش موظف، هو شريك، شريك يصنع قرار، بيروح عبد اIنعم وهو
مسؤول في مكتب تنظيمي عالي جدا، وبيروح في الوزارة، وهو مدير عام، لكن اذا كان الوكيل مش من
فتح، بده يرد عليه اداريا، واذا كان الوكيل من فتح، ومرتبته التنظيمية انه عضو لجنة اقليم، مش عضو في
مكتب مركزي ايضا، بده يرد عليه اداريا لكن Iا بدهم.. مع بعض على التنظيم، بيصير ا?خ هو مسؤولة،
ية، ?نه اـيضا، استكمال ية ? اIكاـن ية، ? الزمـن وـهكذا ـيجب ان ـتكون ا?مور، وـنحن لم نـقطع اـIسافة الكاـف
تحرير ا?رض، بيخلينا تغطرس، مرات الدواحات اللي كل يوم بتاخذ من الطبقة،وليه بدنا نروح نسبح، كل
يوم الثاني، مش عارف شو مجيهم في طبرية هذه، نازلة فيهم شفط، خطيرة، وانا في تقديري جزء منها،
تأتي دوامة  سرائيلي، مفـيش  في داخلـنا، بالتوربيـنات الـلي تـحت اIـياه الـلي عاملـها ا? مرتـبط حقيـقة 
 …لوحدها لحركة فتح كيف بتصير دوامة، تركيبه الناس …، لكن واحد عميل، بيتطلب منه يعمل فريد يعمل
دوامة، بيخرب، لكن بيروح بيطلق، واحد اطلق رصاصه على بنت، كلكلم عشتم تجربة البلد وا?معري هذه
? تصدق ان هذه عفوية في وراها جهاز متكامل اسمه الشاباك، وكان يديره مسؤوله قبل فتره، وابعد بعد
اغتيال رابF، لكن هو قادر يشتغل مركز بيريز للسdم، يتباهى بانه، استطاع ان يجند عمdء من الشعب
الفلسطيني، فوق ما يتصور، بما فيهم أول ما جاءت السلطة، يقول استسهلنا، قديش كان داخل السلطة،
اول ما جاء الناس اندفاع لdرتماء في احضان ا?سرائيليF، ? تصدقوا، حتى على الحدود حتى، يقول
ابو فdن وابو عdن، عم يخدمه Iاذا، كان عندهم نوع، حتى من اIواجهات، حتى امريكا Iا دخلت، صار
مستعدة تعطي اIوازنات ?جهزة امنية عندنا وا?خ ابو عمار منعها، ولو مسؤول ا?من، بيصير يأتي اليه
 …فلوس من اميركا، بيصير يشتغل ?ميركا، بعض اIمارسات بعض ا?جهزة، بدها تقوي حالها، صارت
كن لي مـم خاوات، اـل لى اـل ساعد ـع واطن، ـت Iاية ا كون ـعF لحـم هي تحـمي، وـت كون  من ان ـت بدل  ساهل،  تـت
يكون لها مردود، وبالتالي صار يصبح ا?ن، مع الحالة السيئة، التي وصلنا اليها، الدوامات اللي حكيت
عليها، في داخل نهرنا، صارت الـقصة بترجع للخلف، وباـلتالي صار ـفيه قرار، بانه مـمنوع اخذ تصميم
عن ـقضية ما ـتسمع  كل  رصيف،  رفون اـل بالي، وـنحن متبـعF،والذين يـع غازي الـج من  من اـلشرطة،  حتى 
رها ?نه يـحكي عن يخـطها قائد اـلشرطة في نابلس، رافع دعوه ـعلى ـجريدة اـلرصيف، وـعلى مدير تحرـي
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بدهم انه للـشرطة،  اساس  مواد بـناء، فعـلى  شيكل  الف   Fباربع رايح بـاسم الـشرطة، مـشتري  واحد، 
شرطة ?زم تحـاسبه، فdنه واحد، اـل يه  اشتري، اذن ـف ضل  في عـصيره، اتـف باع  ها ـت شف اـن سددوه، اكـت ـي
طاله شـخصيا، مع انه هو الذي تبر ان هذه ـت اشيد بـجريدة اـلرصيف انه اـIسؤول لم يـحسب ـحساب، اـع
بل شرطي، ـق جب ان يحـاسب اـل انه ـي فروض  Iغازي الجـبالي…، اـ لو  وضوع،  Iكبر اـ لك ـت تالي  صر، وباـل ـق
طع اسبه بـق صارت، يتـح عادي اذا  مواطن اـل فروض اـلشرطي أي يـحمي،  Iعادي، ?ن اـ ا?ـنسان اIواطن اـل
يده، الشرطي اذا صارت ?زم تقطع رأسه، مش وبالتالي هنا بدنا نقول وين، تدخل عdمات ا?سئلة، قد
الذي يعمـله، هذا الخـلل  تائج وخـسائر  ية، ـن واسباب غـير عمـل دوامة ?سباب شخـصية،  كـون،واحد عـمل  ـي
في حارب العمdء  قول، اذا بـن حن ـن ولذلك ـن نا،  قي جبهـت قدر ان نـن هذا العـمل، ـن من خdل  كون  تالي ـي وباـل
نا، ـتكون ـنحن قادرين ـعلى ان ـتكون ـمسيرة الـنهر، باـتجاه واحد، مـتضامن ـباسرع ما يـمكن، حدود جبهـت
ضفافه اقرب ما يكون ببعضها البعض، وكل ما زادت مياهه زادت سرعته، وكلما اصبح البحر يضوي في

.pاعييننا، زي الشمس، والبحر ازرق، والشمس صفراء، وهي ا?بداع وا?قل باذن ا
ا7خ

اخ صخر، عندما يصبح هذا النهر الفلسطيني في النهر العربي، ?نشاء الدولة الفلسطينية، وتاخذ
طبيعتها بتكوين مؤسساتها وديمقراطيتها، هل تعتقد، أو ما هي الصــورة، بان يتdشى، وهذا النهر، هل

 …يزيد هذا النهر،… البحر العربي

ا7خ صخر حبش
،Fسط اهدافه تحـرير فـل احد  وهو  شكل  هر، ـي هذا الـن حن  ية ?نه ـن يت با?يجاـب انت انتـه انك  قد  اعـت
 ….تحرير كامل، واقامة الدولة الديمقراطية، هذه حددها لك، التقدمي ثما اقامة اIجتمع العربي، التقدمي
 …اIوحد، اللي هو عندما يلتقي بهذا البحر العربي، كما قلنا في البداية ان فلسطF هي الطريق الوحيد،
 …هي اللي توحد كل الجزء اللي بF البحر …، ا?رض اIوجودة، هذول بدهم يتفاعلو مع بعض في ساحة
ية مة العرـب عالى… ا? سبحانه وـت  pقدس عـاصمة ا سطF، اـل قدس….عـاصمة فـل قدس، اـل كون اـل واحدة، وـت

قديري، هذا هذه، فـلسطF في ـت هر الـعذوبة هي وا?سdمية، وفـلسطF ستكون هي الـقلب بالـنسبة ـل  … الـن
سمك شان اـل وبة عـل وحة فيـها ?زم تـكون مطـل درجة اIـل كان، يعـني البـحار،  وحة، وان  يس اIـل ا?ساس، وـل

 …يعيش، وبعدين، الثــورة، بدها السمك يكون في اIياه، و?زم تضبط.

ا7خ
 …اخ ابو نزار، اذا كان الوسط الذهبي ، فتح، اIسيرة النضالية لغة ا?ن، فبماذا تفسر وضح فتح

اللي وصلت له ا�ن؟

ا7خ صخر حبش
اللي وصلت له ا?ن. فيه منطلقF لتفسيره، ايجابا، وسلبا، ايجابا هو جود هذا الوسط الذي، حفاظ
ومن خdل تراـكـمات ?ـنـجازات تكتيـكـية، ـلـكن استراتيجيات ـمـحددة،  من خdل  ـعـلى ـتـراكم ا?يجاـبـيات، 
 …خdلها، كان هناك سلبيات اخرى، موجودة من خdل، يمكن الخلل في اIعلومات، ا?ساسي لحركة فتح،
صار حرب لط، ا?ن Iاذا  صح، وكل ا?ـخرين ـغ نا  رجع ـنحن نـحاسب انـفسنا، بان ـنحن ـك  … …يـعI Fا ـن

بيننا وبF ا?ردن، مضبوط حرب حرب،
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تبر تزال ا?ن تـع وهي ?  ضرتنا،  دولة  اكثر  سوية  سورية،   Fنا وـب حرب بيـن يات،  سليبات أو ايجاـب
قلب العروبة النابض، يعF ما شاء اp عليه، ا?سد يخلف اسد شبل، والشرع بيقول علينا، ومع ذلك، نحن
كنا ندافع عن حالنا، لم ندرس جيدا، كيف نتعامل خاصة مع بعض الشغdت، يمكن نحن نعتز بها، نحن
سطينية، جـيدا، ساحة الفـل في اـل ركزي الديمقراطـية  Iمارس اـ لم ـن حن  حت عـنوان الديمقراطـية، وـن نا ـت ترـك
 …ولذلك تركت ليكون فيها، لكن مش من سوء حظنا انه في اللحظة اللي كان، فتح قادر تتفاهم مع النظام

ية4/11 ا?ردن، ـنسبيا، بـحيث انه ? ـيصطدم ـبها، ـبعد ما ـفشل في مـعركة الـكرامة، وـبعد  ـفصار ـفيه امكاـن
لكن اللي خلي، ?حظوا ان فتح لم تكن تخوف، يعF اتذكر انا لم كان محمد رسول، مسؤول اIخابرات،
هة كن جـي لم ـي والخ،  شعبية  هة اـل شيوعيF، أو الجـب مع اـل فة  صــورة مختـل تح، ـب اضلي ـف مع مـن كان يتعـامل 

 ..شعبية، كان قوميF عرب،

نحن في فتح، ….، وفتح بتركيبتها منعت الناس، انه دخل في تركيبة ا?ساسي، الجو ا?سdمي،
 …الروحي، الديني، النفسي، مش جايه علشان، ، يعكش ا?خرين، سوا ءكان حزب بعث، أو قومF عرب،
 …جايF،… لذلك النظام ا?ردني كان ضد التنظيمات ا?خرى، ا?ن Iاذا فتح بعد معركة الكرامة، تقريبا
ضرب الليـكود بن غـوريون مثd، عـندما  به  عب  الذي ـل الدور  ها، فـتح ـب مات، وفـتح داوـت هذه التنظـي رجـعت 
في جال، وا?خـرين دخـلو  Iتح فتحـنا اـ في ـف حن  ها، ….هd، ـن لي فـي في اـل سفينية  فدمر اـل  …ا?سرائيلي، 
ظام الحـكم، ا?ردن عـنده إلى قـلب ـن وصول  خارج ا?ردن، لـل مع  مع ا?ردن، بعـضهم  مـساومات، بعـضها 
كان F، أول  ضباط ا?ردنـي F ـبعض اـل شعبية، وـب هة اـل F الجـب يه مخطـطات ـب كان ـف يف  ية، ـك ومات كاـف معـل
انكشفت الشغdت صارت معروفة يعني، اللي حصل انه كان مطلوب، هذه التنظيمات، انه يكون لفتح نوع
التي بـعضها من الـقضايا  كثير  وسمح ـل طائرات  سمح لـخطف اـل عايزه،  هي  ما  ثل  ها، تتـبجح ـم …، ?نجلـي
سفينة، طه، اـل كانت طـيارة عـلي  ره الوحـيدة،  Iاتذكر ا اها،  طائرة خطفـن حن اول  في… ـن ناس  شافوها اـل
 ……وكانت باشراف اخينا اp يرحمه ابو يوسف النجار، وكان رد الفعل على، صار العمل الخارجي هو
زيز بد الـع تذكروا ـع شباب،  حتى اـل الدور،  من  نوه  ني ـك هذه، يـع سغdت  جاءت اـل ها  ومن يوـم  …ا?ساس، 
عن عمـلـية ـخـطف اـلـطائرات، ـعـند الجبـهة هو اIـسؤول ا?ول  كان  الذي  طه،  طرش، اـلـفدائي، وعـلي  ا?
لول، ـبطل ـفيه جـبهة شعبية، ـمسكF لم ـيجد ما ياكله، ـليش  … …اـلشعبية، Iا ـتركوه، ـبعد ما طـلعوا في اـي
سفر له اخـطف طـيارة، يعـني قـصتها قـصة، نـزلوا بـجواز  قال  ابو يـوسف   … ………راح لفـتح، فاخـونا 
 ….اسرائيلي، وـعلى اساس اـنهم ـيهود، كانت كثير محـكمة، اخو نتـنياهو ـقتل في هذه ، نتـنياهو كان من

 ……، من الذين دخلوا الطائرة، اخوة الذي قتل،

فهذه العملية، اللي خلت في تقديري انه نحن اخطأنا في موضوع، الفوضى اللي سمحت في ظل
 …الثــورة، نحن كنا نتباهى بالديمقراطية…، لكن Iا كانت تتصوب، على بعضها البعض، كنا نخسر، كثير،
في ازمات في لبنان، كنا مش بس بنخسر… نخسر احترام الناس لنا،وبالتالي لم نكن موفقF في كثير

من الحا?ت.
ا7خ

فتح… بما فيها اليمF، واليسار، وفيها اIعتدل، تستطيع فتح ان توقف بF اليمF واليسار، وتجري
ندما شرة، ـع هي الـفصائل الـع لي  شرة، اـل وديان الـع قول اـل بار، ـن صح اعـت لو  اذا  I ،هار هذا الـن سار  في ـم
،dاـتحدث لم هذا النهر، وضاعت في اـلصحراء، يـعني تاهت في الصحراء، فـلماذا يـعني، اجتمعت مث… 

عدد من ……، مصدر قوة اكثر.
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ا7خ صخر حبش
ما هم، لـيست ـفصائل،واـن لي بتـحكي عـن هم هؤ?ء، اـل لي تـحكي عـن قديري، الـعشرة هؤ?ء اـل انا في ـت
ذلك التـجـمع هو  ا ـيــكـون،انا اـعـتبر الـفـصيل،  Iوين ـتـنــزرع، و  …هي ـمـسائل، وباـلـتالي الـفـسيلة ـتـعرف 
التنظيمي، صاحب ا?رادة اIستقلة، فانا بالتحديد ? اقدر ان اقول، انه الصاعقة عبارة عن فصيل، يصب
حزب راقي،  عث الـع حزب الـب نا  لف مـع عث ?نه مخـت حزب الـب باط اسـاسي، ـب بط ارـت صيل مرـت رنا، ـف في نـه
البعث السوري، فالصاعقة ماخذه ـموقف ـمنا، بـعكس حزب الـبعث العراقي، ?نه مـتفق مـعنا، وـيصب مـعنا
يف، انه ـك لع،  ندما نتـط انه ـع مه، ?ـحظوا  كبيره وتنظـي ريل بـت ندنا، اـحمد جـب جاه، اـعضاء ـع  …في ـنفس ا?ـت
واحد اخر  مة، اp يرـحمه  هي ـحركة عظـي عرب،  قوميF اـل حتى اـل واحد،  هذه الـفصائل من ـفصيل  ـخرجت 

 سنة اكبر عشر سنF من جورج حبش، وهو اIفكر القومي ا?ول91 مات في ا?مس، من مؤسسيها، عمره
في العالم العربي يعتبر يعني، مع انه الناس لم يحكوا عنه كلمتF، اللي حاصل، ان هذا اIفكر هو اللي

كان التـجمع ا?ول تح، ـف ورية لـحركة ـف ثوري، الـث الوطني اـل دمج مع ـحركة  مات، ا?ولى  …ـمقدرش يـن  للتنظـي
، كان تجمع رفضت الجبهة الشعبية دخوله، وكانت1967)  سنة1) ( اللي عملهم ابو عمار، في شهر12 (اللي

شهر شكلة  لوا67 )  ،12 (هي ـم عرب، عـم قوميF اـل كانت حـركة اـل ها  شعبية، قبـل هة  يه جـب كن ـف لم ـي ها،  ، قبـل
هم، اـللي هي اـحمد ية علـي ها، قرـب هم، مجـموعة ـل لوا لكـنهم لم يـكونوا مجمـعF، هd اـنضم ـل  …تنظـيمات وعـم
 …زعرور، واحمد جبريل، وحركة القوميF العرب، اللي هو ابطال العودة، عملوا هذا التجمع وطلع مF اكبر

 …واحد عسكري فيهم، احمد جبريل، وصار هو القائد العام، العسكري لهذه

هذا تنظيم كان ممكن ان يلعب دور اساسي، لو ظل متماسك، كان بيصير في عندك حقيقة، نهر
رها وية بفـك اسكة وـق شعبية متـم هة اـل كان الجـب لو  بس،   Fيه حزـب كون ـف لد ـي ني ـب تح، يـع اسمه ـف  …. …كبير 
إلى ـنـشوء سمح الخdف بيـنـهم  دعم، وبـيـقدر يـخـلق ـحـالة تـنـسيق ـلـكن  الوطني اـلـثوري  اـلـقومي، الـفـكر 
تنظـيمات، و?حظوا انا رأيي بان كل تركـيبة الجـبهة اـلشعبية، تركـيبة قوـمية من اجل فلسطF، يـعني قرار
 … …مستقل، لكن عندما تشكلت الصاعقة، تشكلت العربية وتشكلت حركة مش عارف شو، وبالتالي صار
زلوا وـطخوا ـبعض، فترة،ـن عد  امة، ـب يادة الـع ريل، وـعمل الـق لع، اـحمد جـب واحد ـط داخل الـحركة، أو  التdعب 
طلع جورج حبش، اختلف مع ابو النوف نائبه، اختلفوا، طلع صار ايش هذه بF اقول فسائل مش فصائل،
ية عة، خـمسة والديمقراـط صارت ارـب عت  امة طـل يادة الـع صاروا ثdثة، الـق عت  ية طـل …صارو اثـنF ديمقراـط
هذه ـندك  في ـع ـتالي  ـورية، وباـل ـشعبية الـث مرات، الـحـركة اـل ـشقت، ثdث  ـشعبية اـن ـF، اـل ـشقت مرـت  …اـن

 …الفصائل، هذه الفصائل، كلهم ? يقدروا ان يجمعوا في مؤتمراتهم، قد اللي جمعه في نابلس لحاله،

? اريد ان اقلل، ولكن مرات ? يكون العدد هو ا?ساس، الفعل هو ا?ساس، وبالتالي من هنا، ان
صبوا عـندنا، ?حظ صحراء، و? ـي في اـل في مـياه…  واحات  عن  انت، عـبارة  قول  ما ـت هؤ?ء زي  قديري،  ـت
اIوجودين ا?ن كلهم، وين العشرة، الشعبية موجودة ـعندنا والديمقراطية موجودة عندنا، اللي مش عندنا،
اللي فش عندهم قرار فلسطيني مستقل…، وبعدين جاءت حركات اخرى، مثل حزب الخdص، وحماس عم

بيجي معنا، نحن عندنا اجتمعا اسبوعي، ثاني فيه عشرة فصائل ويجينا واحد جديد.
ية، ـتيار فلسطيني، يمF شحادة، اختلف مع تنظـيمه الخ،  …الجبهة الشعبية، جبهة التحرير العرـب
وصار عباره عن تيار فلسطيني من داخلنا، حركة حماس، طلع تيار فلسطيني، حزب الخdص، لكن ماذا
Fلم يعد قراره، مرتبط بهيئة عليا، خارج اطار القرار الوطني الفلسطيني، يع Fيعني تيار فلسطيني، يع
FسلمIمية خارجية تعطي قرار، له، ? تزال حماس، تطلب قرارها من حركة ا?خوان اdيوجد قوة اس ?
اIوجودين في عمان، ثم تحاربها عمان، مع انها كانت توظفها لصالحها، ولذلك حتى يصير ا?نسان قادر
 …على ان يشكل فصيل، يتجه باتجاه البحر، حركة فتح تكون معه، كما يكون قرار مستقل، كما هو قرار

فتح اIستقل.

14



ا7خ
Fؤتمرات، السؤال بIاخ ابو نزار، لغاية اللحظة هذه، أي مسؤول…. ذكر عن مشكلة ا?قاليم في ا

 … … …قوسF، ان هناك قيادات معنية يخلق مثل هذه الحالة، لصالح… أو من الوساطة هذه…؟

ا7خ صخر حبش
 …او? كالتالي، انه نعرف لو? الوسط الذهبي، كان موجود، كان ما كان فيه مؤتمرات، يعF يعرف
بان مؤمن  يدعو ،  لي ـب ناس، اـل من اـل واحد  انا  اقول،  اريد ان  انا  بار،  بدأنها، باعـت حن  يف ـن ناس، ـك  …اـل
في ـعـنده ـخـلل ?زم ـنـضبطه، واـلـلي ـعـنده ايجاـبـيات، ?زم كل اـعـضائها ?زـمـF ـلـنا، واـلـلي  ـحـركة ـفـتح، 
لذلك ـنـحن كل …،  هي  كل ـحـركة ـفـتح، ? ـتـقدر ان تـحـقق اـنـجاز، وـحـركة ـفـتح  نـكـرسها، وـهـكذا، يـعـني 
تم يار، ?ـحظوا اـن ما اسرع ـت تالي كـل  …حرـيصF ان ـيكون ـعندنا، نـظرية لdصdح، من خdل التـجمع، وباـل

كلما اسرع التيار في اتجاه، بتصير سرعة اIياه في اتجاهه، بتصير ا?طراف تتقرب على بعض …،
نحن في حركة فتح داخل حركة فتح، اللي تمثل هذا التيار، وفي تقديري نحن ناخذ عم من ا?خ
ابو عمار، ?نه في مرحلة من اIراحل، Iا جئنا نطرح موضوع التنظيم، في غزة …، وكان فيه هناك نوع من
… … وا?من، عدد كبير من الشباب دخلوا ا?جهزة، النظام ? يسمح بان ا?خوان في اجهزة ا?من، بان
يكونوا اعضاء في مؤتمرات التنظيم، وصارت الضجة الكبرى الخ، إلى ان دخل ابو عمار، وقال ? يصح،

في ? ـيـجوز انه ـيـشاركوا  صار ـفـيه  شوية،  هذه ـحـسمت اـIـوضوع وـبـعدين ـهـنا…  هؤ?ء،   Fاـلـدمج ـبـ 
ا?نتخابات، ولكن ? يشاركوا في هذه العملية التنظيمية، ? يتحرشحوا هذا اللي كان ممكن…

وجد انه ? ـي لك،  قول  اقدر ان   ? dلي مـوجود، ه عن التنظـيم، والخـلل اـل شوف، تحـكي  بدك ـت اذا 
يه انه ? ـيصير ـف في ـمصلحتهم  انه  احد،  اسمح  اقدر ان  ناس، ?  في ـبعض اـل يادة  داخل الـق في  ندنا،  ـع
له عdقة يس  يدير ظـهره، ـل ية،  سلطة الوطـن في اـل وقع  اخذ ـم هم، اذا  واحد فـي ةـ، واـل يه حرـك كون ـف تنظـيم، ـي

بالحركة، و? تغرق عنده، لكن في تقديري هذا يكون، هذا زIه عاجز عن،
وبالتالي مش هو اIقياس، اIقياس انه القائد العام، عم يحاول يراكم ايجابيات، في بعض ا?خوة
تم بدأ اـساسي للتنـظيم، ان ? ـي هم، التراجع عن ـم لي مـمكن يـتصرفوا سواء في ـمسؤولF أو انه ? ـي  …اـل
الخلط بF اIهمات ذات الصيغة ا?جبارية، ذات صيغة ا?نتماء، اللي هو في العمل العسكري، ما في حد
كن مـمكن يـعمل انتـخابات وفي التنـظيم، ? بة، ـل في الدنيا، يـعمل انتـخابات عـلشان ـيشوف ـمF قائد الكتـي
احد يعمل انتخابات علشان يشوف مF رئيس ا?ركان، بده يتعF تعF، ?نه فيه مواصفات محددة في هذا
لي ناس اـل يم، اـل شان ـيصير ـعضو مـجلس اقـل يم أو عـل يم، اقـل سر تنـظ  Fشان ـيصير اـم كن عـل اـلشخص، ـل
عة رـئيس ا?ركان، بده يتـعامل با?وامر، ا?وامر هي ا?ساس، هذا اـلحزب كان ـموجود في يـختاروه، طبـي
ني عرب، يـع ية، ـليس اـلصF قد اـل  …اـلحزب اـلشيوعي اـلسوفيتي، واـلحزب اـلشيوعي اـلصيني، ا?مة العرـب

 …وبالتالي، والحزب الشيوعي الصيني، كان ماشي بهده الطريقة،

كان احيانا يعمل نوع من ا?نتخابات، علشان القادة، يعرفوا طبيعة رأي الجنود فيهم، القائد الذي
? ينجح في …، بنقلوه إلى مكان آخر، في اطار، نحن لم نصل إلى هذا اIوضوع، ?ن تجربتنا كانت طول

الوقت تجربة ثورية، وبالتالي العمل العسكري عمل مهم، ……،
امن ايه،  في جـهاز ا?من، جـهاز ا?من  انت  له خـلص،  قول  سجن، ، بـي في اـل كان   …أو امـبارح 
تح، في تح، قال له ـليس لك عdقة بـف ية، ـطيب وـف وقائي، امن اـلشرطة شو هؤ?ء، قال له هؤ?ء سلطة وطـن

تح،) قاط ـف عض الـن في ـب  ، قوات العـاصفة سطيني اIحـكوم ـب الوطني الفـل قول جـيش التحـرير   … …ناس بـي
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ناس، هذا الـحكي ا?ن الـخلل ـكيف يتـعالج، يا اما بدمك مة ـفتح في وصلت ـهكذا اـل  … …وـتقول مـمنوع كـل
تعالجه بالوسط الذهبي، ويطول الروح وتلملم الناس، وتعمل ا?نجازات التي يحققها شوفوا ا?خ ابو عمار،
Iا راح هو ومارس على اساس الوسط الذهبي.. على اساس، الصdبة اIبدئية وا?مور التكتيكية، Iا جاء،
كيف ارضى، مش بس فتح، قرب الجناح، كل الجناح النضالي، يمينا ويسارا له، وبالتالي صار فيه نوع

من الشعور، انه اصبح… لهذا السبب، وهذا العمل، انجاز عظيم,
ا7خ

 … …اخ ابو نزار، في ظل، كيف تفسر ماذا حصل في اوسلو؟ واضح جدا، ، الوسط الذهبي هل
هناك كان الوسط الذهبي؟

ا7خ صخر حبش
في ناه  هر، وحطـي ماء الـن من  نة،  اخذنا عـي قد  كون  ما ـن ثل  انه ـم اوسلو، خـاصة  في  يه خـلل  كان ـف
كم والذين ـيدرسون ياه لـعبت دور، كـل بارة عن ـم هر، هي ـع اIـختبر، وكانت نتـيجة اIـختبر…، كان خارج الـن
من مـياه النـهر، شويه  شويه  فيـزياء، ويـرحوا عـلى اIخـتبرات، يـاخذ عيـنة علـشان يعـمل عليـها، فـاخذوه 
نواقص، مة عن اـIساجF، في كثير من اـل لوا ـهكذا ـيصير، صار اـتفاق انه ما في كـل  …وحـطوها، انه اعـم

 ) … خلل، يمنعوني ان اصوت …، لكن لقيت فيه اشياء، حتى هذه22 (وانا Iا ـطلب ـمني ان اصوت لـقيت
 …القصة، تقول انه، في، في تبعد، مرحلة البرونز علشان توصل للذهب، قديش بدك تمر بمراحل،

ولى، ان ية ا? يات، ا?يجاـب في ايجاـب يات، اذا  شوف ا?يجاـب وحدها، ـن سلبيات ـل شوف اـل نا او? ?ـن قـل
اوسلو كان مرفوض إلى ان جاءت اتفاقية اخرى اهم من اوسلو، اوسلو عندما تقرا…

بس Iا ـتاخذ، رسالة راـبF ـبكل جdفـتها لdخ ابو ـعمار، ا?عتراف بمنـظمة التـحرير اIـمثل لـلشعب
الفلسطيني في اIفاوضات الجارية، هذا حكي كان… على مدى الف سنة، اسرائيل ? تعترف بدون شعب
فلسطF، و? تعترف بدون منظمة فان ا?عتراف اIتبادل، و? تعترف بدون منظمة، فان ا?عتراف اIتبادل،
 … …هو اتفاق اخر، اخطر من اتفاق اوسلو، وهذا اللي على اوسلو كلكم شفتوه، كلنا بغض النظر عن Iا

يع عد توـق يض، ـب البيت ا?ـب في  وهو  استراتيجي  في مـوقف   ) ، انه هو93 ) ( ،94) (   سبتمبر،13 (شفناه، 
ية، وـعلى رأسها نوع، واذا باIؤـسسات ا?ميريـك كا مـمنوع ا?مـيركي مـم لم الفـلسطيني في امرـي عالم الـع واـل

" ، يبحثوا كيف يصنعن ا?ف ا?عdم علشان يزينو…،" سي أي ايه ال 
فانت دخلت بالعلم الفلسطيني، وبالهوية الفلسطينية، وقائد الشعب الفلسطيني، والناس Iا شافوه،
نازل انت  اوسلو عـلى فـكره، ?نه  من  ستقdل اخـطر  ستقdل، اعdن ا? صار فـيه اجـماع، زي اعdن ا?

عن مـوقف ستقdل، عـبارة  اعترفت بـاسرائيل، ?نه اعdن ا? انت  احد يـعترف فـيك،  ما  بدون   …مجـانا، 
 ) اللي وافقنا عليه ايضا، وانا لم اصوت معه ايضا، انا وغيري،242 … (السdم من اجل اعdن الدولة، لكن

فال Iاذا، ?نه ية، ثdثة صوتو لم ـنصوت ـعلى اعdن ا?ستقdل، ولم نـحضر ا?حـت  …اتذكر عـثمان ابو غرـب
 …نحن لم نرى فيه ا?ستقdل، شفنا فيه اعتراف باسرائيل، هكذا، ?نه نحن اقرب على ، وبالتالي حقيقة
نا شفنا الـخلل في وا?ستراتيجية، يـمكن ـيتذكر يه، جـئ  …اوسلو كان، في شي اـللي خdه، ـتقدر ـتستمر ـف
ا?خوان اللي كانوا عايشF في تونس، اول خلل كان فيه، انه كان كويس، صار فيه يعملوا يعده، اIفروض

وافق عـلى لي ـي  ) بنفذه، مش يصوت حوله، وقسم ا?رض إلى أ، ب، ج، وقسم الناس إلى ?جئ242F (اـل
والى كذا وابيض واحمر واخضر، هذا الحكي واضح فهي لعبة كبرى، لدرجة انه في مرحلة من اIراحل،
في ـطابا، يـمكن اشرت ـلكم ـبها في اIرة اـلسابقة، ـكيف دخل اـيهود باراك ـعلى اـلخط، ـعلى ـطابا، وـعطل
هذه الـقـصة اIـعـروفة، ا?ن اـلـلي ـحـصل بالـنـسبة دافوس،  في  وابو ـعـمار  هو، عـلـشان بـيـريز،   …ودخل 
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وندخل راكم  بدنا ـت توجه، اه كـيف  في عـندنا  صار  حن  هدفنا، ـن عن  لف  هدف يخـت لdسرائيليF، عـندهم 
 …الناس جوه، في عندنا نقطتF من اIهمات في اوسلو، تكن موجودة، ، وهي ا?نسحاب، كلمه ا?نسحاب،
مكتوبه اتفاق، ا?نسحاب من اراضي فلسطينية، واخطر ما فيها، انسحاب شي من الضفة الغربية، يعني
من زمان، حا  غزة ارـي في  كان  حا ـمشيت، ?نه  غزه ارـي كان مـمكن تـمشي، ، تـمشي،  ما  وحدها،   …غزة ـل
تعروفا ان غزة، قامت بها حكومة فلسطF، لكن اريحا قامت بها الضم، مؤتمر اريحا… بسهولة اللي بده

يقرا التاريخ.
هاتF النـقطتF، ـعطوك غزة هي اIدخل لـتحرك قوات فـلسطينية من ا?ردن ـعلى ارـيحا، عـلشان مـن
يصير في حدود، بF اريحا وبF ا?ردن، بالتكامل ورفح ومصر، وغزة واحدة وبالتالي… ا?ستكمال ا?ن
في قوات وان ـمشترك  هم اـل لي  هم ان يرجـعوا، اـل لي ـمسموح ـل اضلF، اـل كان اIـن اتذكر  طة،  هذه النـق في 
بداية ا?تفاق ا?ول، هو ان القوات يجب ان تكون، من قوات منظمة التحرير الفلسطينية، اللي تحمل جواز
سفر، اما مصري أو اردني، أو ويثقة مصرية، أو جواز سفر اردني يعF اللي حامل وثيقة لبنانية يعني،
اللي حامل وثيقة عراقية أو سورية ممنوع ان ياتي، هذه واحدة فقط، طب نحن قلنا وبعدين، يمكن حكيتها
الوطن اIحـتل، ودائرة الثقـافة، شؤون  حن عـندنا دائرة  سال وـن ا  I ابو عـمار انه ا?خ  سابقة،  رة اـل Iكم ا ـل
شو مازن،  ابو  إلى  قول  فراح ـي ها،  ساوي فـي شو ـن ية، دوائر منظـمة التحـرير،  شؤون ا?جتماـع  …ودائرة اـل
صار من اـن مازن  ابو  انه  شايفو  واحد،  نا خمـسمائة  له اعطـي قال  يه،  سهل عـل مازن ـي ابو  ريدونه،  لي ـت اـل

التراكم،
به، نا  شو التزـم خذ  قابله،  شي ـم مش راح تـعطي  انت  ما دام  خذ  ني،  بدأ اـلصحيح يـع Iهذا اـ… 
 … … …واحد يسألني، شو نحن التزمنا فيه، و? شي، لذلك هم Iا وقفوا ضد باراك، Iا اخذنا الخليل، لم
 …ناخذها كلها، ?نه اخذنا جزء من الخليل، طلع شغله عن نتنياهو عن رابF، واتذكر ان يومها، قلت لdخ
 …ابو عمار وسلموني رجع الناس، ان مسكت القائمة قلت ?رجع النساء، طبعا انا مش مع اوسلو، يقول
نزل، ابو بده ـي شعبنا  كل  له ?،  نا  اوسلو، قـل موافقF ـعلى  بس الرـجعة يـعني   pشاء ا مار، ان  ابو ـع ا?خ 
عمار لم يحصرها بالناس اIوافقF، بيكونوا بدهم يا امتياز، يمكن يكون شخصي، ?نه في خدش للمبدأ،

نا  ) واحد من الجبهة200 (لكن بده اـلناس اللي رافضF، علشان يدخل …، ـفواقف على هذه الدـخلة، ودخـل
لوح وتـيسر ـخالد، ـمشان اp بدنا ريل…، واp اتذكر، كل ما اروح ـعلى ـعمان، ـم اـلشعبية، حتى اـحمد جـب

 … .ندخل، يستقبل، ياتي هنا ويحكي ضدنا، ماشي،

بسم اp، وبسم فتح نختتم هذه الدورة.
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