
 

 " "محاضرة ا/خ صخر حبش أبو نزار

في كادر مخيم قلنديا

   يشرفني ويسعدني ان اكون معكم هذه الليلة، وانا ادرك حرص ا6خوان على تسجيل ا*حاضرة وهذا
ثوري ية للـعمل اـل 6 يـمنع ان نـتحدث قليR ـقبل ا*ـحاضرة ـبشيء يـمكن ان ـنسميه ا*قبRت ، ا*قبRت القانوـن

 .الفتحوي يبدأ شعراً

ية الـفصحى غة العرـب ثــورة حتى الـنصر بالـل اسمه ثــورة حتى الـنصر وهذه اـل يـاً     ـنحن لدينا شعاراً حرـك
شعبي شعر اـل في اـل حوي  كر الفـت في الـف نا  زبط وقـل مة 6زم ـت في كـل ها  انا شخـصيـاً jعبر عـن ها   " "ترجمـت
الدنيا بضـرسه ويـحرق نفـسه زي شوك  ما يهـبط ، يطـحن  عزم الـثائر عـمره  الفلـسطيني يـبدأ ليـقول ان 
تأخر ، ورجل  قدم  رجل ـت خط الرجـعة  وحافظ  ثــورة  تاف اـل فوق اـك شعبط  تردد وا*تلخـبط وا*ـت شمعة وا* اـل
 . .وبالنسبة له الثــورة شغله يمكن تزبط هي الثــورة فيها يمكن ويمكنش ـليش اتسد الدرب علينا ، ابعد ،
شعب سيت اـل يااللي ـن شعب  سيت اـل يااللي ـن زبط.  مـاً 6زم ـت وصعبة وحـت لة  سكة طوـي نك اـمشي   .صف يمـي

ودوره في الحرب
   على العموم انا سعيد بان التقي بهذه الوجوه ا*شرقة ا*تحفزة وانا اعرف انكم التقيتم مع خمسة من
 .ا6خوة ا6حباء قبلي، وارجو ان يكون حديثنا الليلة في موضوع يتكامل مع كل ما سمعتموه الحديث عن
الفكر الفتحوي ، اي اننا لم نبدأ ثــورتنا هكذا دونما تخطيط ودونما تنظير ودونما فكر يحدد اين نحن والى
نا الى عود ـب ها ـت بار اـن لة باعـت ها مـعكم هذه اللـي ناوين من اـلضرورة ان نبحـث الك مجـموعة ـع توجه ، هـن اين ـن

57  ـهناك انطRقة لـحركة ـفتح نـظريـاً عام1965 جذور الـفكر الفـتحوي، ولو سألنا سؤال بانه لو لم ـيكن سنة
عام  عبر اول الوثائق الحركية، ا6ول كان اسمه بيان حركتنا والثاني كان اسمه هيكل البناء58 وتنظيميـاً 

 .الثوري

   في ا6ول بدأ الفكر الحركي يوضع ويتبلور في مرحلة النواة ، مرحلة التأسيس، في مرحلة التأسيس
سوف او كل فيـل سان  في ا6ـن اديـاً  كر ـم كي يتجـسد الـف طور ـل بدأ الـت ثم  هو اjساس ،  نواة   .كان تنظـيم اـل
منظر يمكن ان يتصدى *شكلة في التاريخ ويضع لها حلول ، هذه الحلول تحتاج الى جسر يربط الفكر
ناك كون ـه سان 6 يـمكن ان ـت في ا6ـن اديـاً  كر ـم وبدون ان يتـجسد الـف يم  هو التنـظ وهذا الـجسر  ارسة  با*ـم
عود الشخـصية كن ان ـت كان يـم هل  تح  الك حـركة ـف كن هـن لم ـت لو  ذلك ،  كن  لم ـي لو  سالنا  ورية   .حـركات ـث

عام كانت  التي  سطينية  ،57 الفـل ظام65  و58   صهيوني والـن ريالي اـل قرار ا6مـب زقة اـل شتتة مـم  . شخـصية ـم
من ان تـصبح حـركة فـتح ما حـصل  كان يمـكن ان يحـصل  هل   .العـربي انـها 6 تـجوز ان تبـعث كـثــورة 
وتصبح الثــورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح ملئ العالم سمعه وبصره؟
كن في تح ، ـل ناه انه كان يـمكن ان ـتجري كل ا6مور بدون ـحركة ـف صحيح مـع هذا  نا ان  اـلسؤال اذا اجـب
عن ظر  غض الـن تح ـب سيولد حـركة ـف سطيني  شعب الفـل كان اـل ولدت  تح كـما  ولد حـركة ـف لم ـت لو  انه  نا  رأـي

 عام الهزيمة48 ا6شخاص ولكن الفكرة كانت ضرورة حتمية ، *اذا ؟ 6نه بعودة الى الجذور ندرك انه عام
لى شرق ا6وسط ـع في اـل صهيونية  ية واـل قوى ا6مبرياـل صار اـل كن انـت سطيني وـل شعب الفـل مة اـل ست هزـي لـي
العالم العربي بتكريس زراعة وغرس ذلك الجسم الغريب في جسم ا6مة العربية، كان هذا هو جوهر فكرة
جذور الى اـل عود  الى ان ـن يدفعنا  وهذا  ية،  ما كحـركة امبرياـل يس كحـركة يهـودية واـن صهيونية ـل الحـركة اـل

56 وندرك صحة الفكر الفتحوي الذي انبثق في وقت كانت فيه الناصرية والفكر القومي في مدهما بعد عام
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كر وـطني ثوري ، كان ا*د ا6سRمي ـموجود وان58  و57 ، وحدة ومع ذلك كان ـهناك ضرورة *يRد ـف  . واـل
يـاً وا6كثر ناء فـلسط� ا6كثر وـع من اـب وكثير  قة،  في ا*نـط وكذلك ا*د ا*ارـكسي  نه ـموجود  كان ـمحارب لـك
 .ثقافة وا6كثر ثورية وجدوا طريقهم من اجل حل القضية الفلسطينية قضيتهم عبر ا6لتحاق بهذه ا6حزاب

   لكي ندرك صحة الفكر الفتحوي كان علينا ان نعود الى الــوراء ونفهم الحركة الصهيونية ونحدد بداية
 .ما هو التناقص في هذه ا*نطقة منطقة الشرق ا6وسط اذا ادركنا من هي اطراف التناقض نستطيع ان
 .نحدد طبيعة هذا التناقض وجوهر هذا التناقض ومظاهر هذا التناقض ثم ساحة هذا التناقض الرئيسية
 وهل تستطيع ا6فكار السائدة القومية وا6سRمية وا*اركسية ان تحل هذا التناقض على طريقتها ام 6 ؟

   الفكر القومي رأى في ميRد إسرائيل وفي الحركة الصهيونية عدوانـاً على ا6مة العربية وبالتالي رأى
الوحدة العربية هي" ان القضاء على هذا العدوان يقتضي توحيد ا6مة العربية في مواجهته فكان شعار 

"ً ، هذا بكل بساطة يدل على ان الفكر القومي العربي كان مجزوءا طريق العودة او طريق تحرير فلسط�
6ن ا*عرفة فيه كانت تنظر الى الساحة ليس من كل جوانبها كانت نظرته للحركة الصهيونية وكأنها حركة
ية ، صالح ا6مبرياـل اجل خـدمة ـم من  هود  ضلل الـي ية ـت يس حـركة امبرياـل ية وـل من ا6مبرياـل ودية مدعـومة  يـه
وكان الفكر ا*اركسي 6 يرى ا6 انها نتيجة الصراع الطبقي نتيجة صراع بحيث اذا وقف العمال العرب
في فلسط� مع الـعمال الـيهود ضد ا6ستغRل وضد ا6ـقطاع وضد اـلرأسمالي� يـمكن ان يعيشوا بسRم

 .وهذه نظرية كانت 6 تنسجم مع طبيعة الصراع

ارقى هي  رأسمالية او  ارها حـركة  صهيونية باعتـب ضد الحـركة اـل عروف  وقف مارـكسي ـم الك ـم كان هـن    
Rتالي كان ـهناك عداء ـب� الـفكر ا*ارـكسي والـفكر اـلصهيوني ولـكنه لم ـيكن مؤه ية، وباـل ـمراحل ا6مبرياـل
 .لحل ا*شكلة على ارض فلسط� اما ا*وقف ا6سRمي الذي كان يرى سواء في حزب التحرير او حركة
ا6خوان ا*سلم�، بان العودة الى ا� والى بناء الدولة ا6سRمية هو الكفيل بمحاربة الصهيونية باعتبارها

 . حركة دينية اي ان ا*شروع مشروع ديني.

نا من اول من ـفكر في ـعصر الـتنوير وـبعد النـهضة ـبهذه ا*نـطقة وباليهود    رجـعنا الى اـ*اضي ـنحن وقـل
 نابليون كان في اوروبا احد القياصرة الذين يحكمون فرنسا وبالتالي من اجل حلمه لكي1799 , فيها سنة

يهزم البريطاني� اعداؤه كان ا6ستعماريون يحاربوا بعضهم في تلك ا6يام، وكان العالم ا*تخلف عبارة عن
قانون هو  قوان� ا6ستعمار  في  جوهر اـلصراع  وكان  اكثر ،  من يـحكم  ريالي�  ساحة لـلصراع ـب� ا6مـب
خر ان ـعالم ا� ولى وان ـعـلى اـل ـدرجة ا6 من اـل ـوقات  هي مخـل ستعمارية  ـقوى ا6 هذه اـل ـفوق اي ان  الـت
 .يحترمها هو مولود من اجل خدمتها نظام السادة والعبيد حتى في نفس اوروبا كان نظام ا*لكية ثم نظام
قانون ا6ـساسي الذي فوق هو اـل نذ ثــورة اسبارتيكوس كان قانون الـت تذكر ـم رعاع وـن ا6ـقطاع ثم ـنظام اـل
يسير هذه القوى نحو قانون ثاني اسمه قانون ا*صلحة ، مصلحة نابليون لهزيمة بريطانيا هو ان يذهب
لن ندما ذهب الى ـمصر شكليـاً اـع ند فـع ند ، ـطريق ـمستعمراتها في الـه ها ـطريق الـه الى ـمصر لـيسد علـي

 نيسان20 اسRمه بدايةً من اجل مصر ثم عندما صعد باتجاه عكا قبل هزيمته في فلسط� قال اعطى في
 . اول وعد لليهود بان عليهم ان يعودوا لكي يعيدوا دولة إسرائيل وامجاد إسرائيل1799

 .   كان يريد بذلك ان يكون له حلفاء في ا*نطقة اصدقاء له واعداء jهل ا*نطقة لكي يسدوا الطريق على
يا في طريـقها الى الـهند لم ـتكن ـقناة اـلسويس قد فـتحت حتى ذلك الوقت نابليون ـبعد ان ـهزمه  . .بريطاـن

ً واصبح حاكمـا1807ً " " نيلسون في معركة ابو قير ركب سفينته وعاد الى فرنسا وسنة  اصبح امبراطــورا
امات، ـخشي ان ها حاـخ هود وفـي ها ـي اوروبا فـي في  كثيرة  ناطق  لى ـم سيطر ـع 6وروبا بـقضها وقضـيضها، 
تقوم بريطانيا باستنساخ فكرته بإقامة دولة لليهود في فلسط� ، وحتى يسد الطريق على اليهود جمع عام

هبرين وفـيه1807 اهم حاخـامات80 " "  ا*جـلس الكهـنوتي الـصهيوني ا6عـلى ا*ـسمى الـسان  من   عـضو 
إسرائيل اليهود وجعلهم يعلنون رسميـاً في بيان ان اليهودية هي دين لليهود وليست قومية، وان اليهود في
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اوروبا مواطنون في بRدهم يعتنقون الديانة اليهودية وذلك بقصد ان يسد عليهم الطريق حتى 6 تستغلهم
 . 1807 بريطانيا لنفس الفكرة هذا سنة

 قتل نابليون في معركة واترلوا واستطاع البريطانيون الذين هزموه ان يعيدوا التفكير باقامة1815    سنة
عد ان ـتحرك مـحمد ـعلي وانا اـتحدث عن جذور اـ*شكلة في اـلشرق هود في فـلسط� كان ذلك ـب  .دولة للـي

 اصبح واليـاً على مصر واخذ بالتوسع على حساب الدولة العثمانية ، توجه1805 ا6وسط، محمد علي سنة
الى الشمال والـجنوب ووصل الى ا6ناضول واليمن وابراهيم باشا سيطر على سوريا وجزء من العراق ،
 .ـتحالف مع اـلجزار ومع داود ـباشا واصبح هـنالك ـمشروع خـطير ضد اـلدولة ا6ستعمارية في ذلك الـح�
فبريطانيا التي كانت عدوة لفرنسا عندما رأت العدو الجديد ينهض في منطقة الشرق ا6وسط وفي شمال
افريقيا باسم ا6سRم وباسم العروبة ، باسم وحدة اللغة ، وحدة التاريخ وحدة الجغرافيا وجدوا ان هناك

عام ستعمار  ً فـشنوا علـيه حـربـاً انتـهت بـمؤتمر ا6 كبيرا  لـكي يفـرضوا عـلى محـمد عـلي ان1840 خـطراً 
يتراجع مندحراً الى مصر وا6 عزلوه وبالتالي بدأت فكرة رئيس وزراءبريطانيا في ذلك الح� با*رستون،
ثم تبعه شسبري وسلزبري من اجل الحديث عن اقامة وطن لليهود في فلسط� ، ولكن اليهود رفضوا لم
يجدوا اي اذن صاغية من يهود اوروبا الذين كان وضعهم ا6قتصادي مسيطر في اوروبا وكانوا يعيشون

 وـبعد1877 ـجيداً ، ولذلك لم يـفكروا بان ـيعودوا الى فـلسط�. استمرت هذه الـقضية با6غراءات حتى عام
فاق مع الفرـنسي� 6ن ا*ـهندس دـلسبس كان فرـنسي ، اشا با6ـت ناة اـلسويس في ـعهد اسماعيل ـب ـحفر ـق
وبالتالي البريطانيون خافوا ان تكون هذه بــؤرة للفرنسي� في مصر قد تسد عليهم الطريق ولذلك حاولوا
سط� في فـل سط� وظـنوا ان هـناك  في فـل سويس وفـكروا ان يفتحـوها  فـتح قـناة جـديدة مـضادة لقـناة اـل

 م تحت400  م على رأس البحر ا*يت وبالتالي400 مناطق تحت مستوى سطح البحر ، الغور تصل حوالي
سطح البحر يمكن ان تشكل ش6Rت نياغارا، فقط تحتاج الى من يشق الطرق ففكروا انه عبر مرج ابن
ريض حر ـع ناك ـب ساعتها ـه صبح  كن ان ـي ناة فيـم شقوا ـق لو  ريا  الى جـنوب طـب طــورة  ند الطـن ومن ـع عامر 
 .عرضه عشرات الكيلومترات يغطي منطقة الغور وبالتالي يمكن من خRله ان يفتحوا باتجاه البحر ا6حمر

 .طريق ثاني

مع يت  حر اـ* هي الـب ناة البحـرين  ناة البحـرين ، وـق كر ا�سرائيليون ـبشق ـق وهذه ا6يام ـنسمع ـكيف يـف    
اجل من  هذا  كل  مة  ضـاً قدـي هذه اـ*شاريع اـي حر ا6ـحمر يـعني ان  مع الـب يت  حر اـ* حر ا6ـبيض او الـب  .الـب
السيطرة على هذه ا*نطقة ولكنهم وجدوا طريقة اسهل حيث قاموا باغراء الخديوي الذي اغرقوه بالديون.
ية ناة اـلسويس ـبشراكة بريطاـن ناة اـلسويس، وـتحولت ـق ودزرائـيلي استطاع ان ـيشتري اسهم ـمصر في ـق

، ساعتها لم تعد بريطانيا بحاجة1882 الى ح� حصلت ا6زمة في مصر وتتذكرون كلكم ثــورة عرابي سنة
اريخ بالتـحديد كانت لة ـ*صر في هذا الـت اصبحت محـت هي  ها  موا دولة 6ـن  .الى ان تأتي باليهود ـلكي يقـي
ها قام ـب صر  يال القـي ناك محـاولة 6غـت كان ـه روسيا بالتحـديد،  في  شرقية  اوروبا اـل في  كبرى  ازمة  ناك  ـه
مجـموعة من ا*تطرف� التي هي بداية الفكر الشيوعي اياـمها الـفكر ا*اركسي لم يكن متبلــوراً، 6ن عمر

 . سنة فقط عندما اعدم شقيقه الذي كان متهمـاً باغتيال القيصر وبالتالي كانت12 لين� في تلك الفترة كان
هناك و6دة *نظمة احباء صهيون ، الصهاينة الذين هم اليهود الذين كانوا يريدون كيهود كانبعاث يهودي
صهيوني بخمـسة ؤتمر اـل ضية ا* وسبقت ـق ودية  كرة يـه صهيون اول ـف سط� منظـمة احـباء  الى فـل عودة   .اـل
نه انه انة اليـهودية ، كان ـمعروف ـع رتزل في ذلك الـح� لم ـيكن حتى يـفكر بالدـي بـاً 6ن هـي ـعشر سنة تقرـي
 .علماني غير متدين لكن حصلت مشكلة درايفوس في فرنسا وحولته الى ان يتبنى هذه الفكرة الصهيونية
في مـشروع يـهودي باليهود  يأتي  اجل ان  من  ثم الـسلطان العثـماني  ووجد ان علـيه ان يقـنع بريطانـيا 
ته ندما اقنـع ها ـع درجة اـن دولة ـل هذه اـل في  عه  اوبة ـم ير متـج يا ـغ وجد ان بريطاـن نه  ودية، ولـك دولة يـه ـمشروع 

 ان يذهب الى اوـغندا 6ـقامة وطن للـيهود ـهناك ـلحل ـمشكلة الـيهود في روسيا ـبعد قرارات ايار1903 سنة
 . اصبحوا مواطن� من الدرجة الثانية والثالثة مضطهدين وبالتالي كحل *شكلتهم يقيموا لها دولة81 سنة
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 . لكن ا*ؤتمر الصهيوني بعد وفاة هرتزل اكد ان هذه الدولة يجب ان تكون في فلسط�

، صحيح ان الثــورة1905    لم يجدوا لهم من يدعمهم الى ان قامت بداية الثــورة البلشفية في روسيا سنة
بانه عليـكم ان تخـشوا الفـكر عالم  في اـل ية  قوى ا6مبرياـل عالم ونبـهت اـل روسيا لكنـها نبـهت اـل في  فـشلت 
الدول ولذلك اجتمـعت  حرر  ريد ان تـت حت ا6ستعمار ، ـت هي ـت التي  عالم  غزوا دول اـل بدأ ـي الذي   .الجـديد 

 في مؤتمر ـمشهور اسمه مؤتمر ا6ستعمار الذي دعا له كاـمبل بـنرمان، كان وزير1905 ا6ستعمارية سنة
غال واسبانيا والبرـت سا والنـمسا  شملت فرـن استعمارية  سبع دول  دعا  هذا ا*ؤتمر  وفي  يا  ية بريطاـن خارـج
داية في ـب وقالوا  الدول ا6ستعمارية  درسوا ـكيف ـنحافظ ـعلى ـمستقبل  عوا لـي الدول اجتـم هذه  كل  يا،  وا*اـن
هذا ا*ؤتمر ان الدول مثل ا6نسان تبدأ شبابـاً ثم تنهض تكبر ثم تشيخ ثم تنتهي. واوردوا امثلة عن دول

 ووصلوا الى1907 - 1905 . العالم الفارسية والرومانية واليونانية الدول التي كبرت ثم انتهت ودرسوا من سنة
كانت يا، حـيث  يس وزراء لبريطاـن اصبح رـئ الذي  رمان  بل بـن مؤتمر كاـم اية  في نـه جداً  هم  قانون ـم وضع 
النتيجة ان الخطر الذي يهدد مصالح الدول ا6مبريالية وا6ستعمارية في العالم يأتي من تلك ا*نطقة التي
نا من اجل غة ـمشتركة ، وانه علـي انة ـمشتركة وـل اريخ ـمشترك ودـي ها شعب ترـبطه ـت جوـهرها فـلسط�، وحوـل
مصالحنا في هذه ا*نطقة ان نتركها مجزأة ولكي نتركها مجزأة علينا ان نجعلها متخلفة وعلينا ان نمزقها

 .بحيث يكون حكامها تابع�

من خRل التـجزأة والتخـلف تأتي  سيطرة  ووجدوا ان اـل كي يـسيطروا ،  هم جـرهم ـل    ا*ـصلحة بالنـسبة ـل
هو كـيف جوهره ا6سـاسي  الذي  ناقض  هي مـظاهر للـت ية  جزأة والتبـع ية ، 6حـظوا ان التخـلف والـت والتبـع
يستغلوا هذه ا*نطقة ، ووجدوا ان هذه ا*ظاهر 6 تكفي 6ن الناس بدأوا يتحرروا وحتى يتRفوا ا6صطدام
اقره او قانون  ضمن  هذا الجـسم الغـريب  وكان  هذا الجـسم الغـريب  ــزرعوا   .معـهم رأوا ان عليـهم ان ي
 .استراتيجية اسمها استراتيجية التوتر الدائم هذا الجسم الغريب مهمته ان يحافظ في واقع هذه ا*نطقة

 .العربية على التجزأة والتخلف والتبعية ، اي ان من يريد التقدم ستقف إسرائيل امامه 6فشاله

كون قوم ـت التي ـت وحدة  قول ان اـل لذلك ـن هي ـطريق التـحرير  وحدة  قول ان اـل قومي ـي كر اـل كان الـف ولذلك     . 
ستحافظ هي  كبر ـف موا وـت ركت لتـن اسرائيل اذا ـت ولذلك رأوا ان  وها ،  ية ان يمزـق إسرائيل وا6مبرياـل مهـمة 

عام  ،48 على التجزأة وعلى التخلف وعلى التبعية 6ن مصلحتها في ذلك. وهذا الواقع الذي كان موجوداً 
ورغم وجود الناصرية التي جاءت برئيس قومي عربي مؤمن دعا الى الوحدة العربية باخRص ودعا الى

 وجد نفسه56 التحرير باخRص لكن النتيجة كانت ان الشعب الفلسطيني الذي آمن بهذا الخط حتى عام
محتRً في غزة، ووجد ان الرئيس عبد الناصر رغم كل اخRصه لكنه وقف امام هذا الغزو الصهيوني الذي
رياليت� كبيرت� ـلكي يـحتل جزء من ـمصر، وـلكن اـلصمود بدولت� امـب ها وجاء مدعومـاً  اـحتل سيناء بكامـل
عدوان، ـخاصة ان هذا اـل حول  الخ  سعيد و  بور  في  دعم ـمصر واـلصمود اـلشعبي اـ*صري  الذي  الـعربي 
دولة عظمى اخرى وجدت ان هذا العدوان ليس في مصلحتها وهي امريكا ولم تكن داخلة على الخط في
استراتيجيـاً اطـاً  طة ارتـب نده مرتـب اسرائيل ـع كن  لم ـت الذي  ذلك اـ*شروع  عن  عرف  كن ـت ولم ـت ذلك الـح� ، 
يا وفرـنسا من ـمصر وذلك من بامرـيكا، وايزـنهاور وفق نـظرية اـلفراغ في اـلشرق ا6وسط ان ـيطرد بريطاـن
هو صبح  كي ـي رياليت� ـل دولت� امـب اركان  قوض  بان ـي وذلك  عـاً ،  عرب طـب يس ـمصلحة اـل اجل ـمصلحته وـل

.  .ا6ول في العالم هذا او6ً

 "   ثانيـاً بالنسبة �سرائيل هناك عRقة قوية تربط حكام امريكا باستمرار خاصة عندما يكون من الوايس
ها إسرائيل فـي جاه  هم ـت تالي نظرـت وبالتــوراة وباـل يـاً با6نجـيل  طة عاطـف ستانت ا*رتـب سون بروـت  "انجـلو ساـك
الى اين يـقف ا6مريـكان بالنـسبة  وهو  ندركه دائـمـاً  وهذا يـشكل فهـمـاً يـجب ان  نـظرة دينـية وتـعاطف ، 
سنة اصر  بد الـن هذا الرـئيس ـع جة  يـاً نتـي ية ثاـن عواطفهم الديـن مع  ثم  مع ـمصالحهم او6ً  فوا   .إسرائيل ؟ يـق

 ) كانت موجودة وكان يقودها الشهيد مصطفى حافظ،4    ( كان هناك حركة فدائية فلسطينية والكتيبة1965
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تدأت ـلكن كانت ـهناك نـقطة كثير من وضع ـفتح ـعندما اـب هوا في وضع اقوى ـب ندما انـت فدائيون ـع  .وكان اـل
واحدة ان هؤ6ء الفدائي� كانوا يتحركون بقرار غير فلسطيني ، وعندما وقع ا6تفاق وهو اتفاق خطير كان
يسمح لRسرائيلي� ان يمروا بقناة السويس ويمنع اي عمل فدائي وان قطاع غزة بحاجة الى تدويل حتى

سنة هذا  له مـصر  عود  في57 6 ـت رفض8 ،  غزة  في قـطاع  سطيني  شعب الفـل سحبوا اـل كانوا سيـن  . اذار 
تدويل قطاع غزة واصر وواجه وسقط شهداء من اجل اعادة مصر عبد الناصر لكي يكونوا هم وليس ا6مم
 .ا*تحدة الذين يديرون شؤون غزة وهذا يدل على عمق الترابط القومي عند ابناء فلسط� لكن خRل تلك

 التي استمرت ستة اشهر كانت هناك مقاومة فلسطينية ، قام بها فلسطينيون كان56 الفترة فترة ا6حتRل
تابع و6 خـاضع و6 ير  سطيني ـغ كون الفـل كي ـي شرط اسـاسي ـل سلح  فاح اـ* في ان الـك هم دور اسـاسي  ـل

 .موجه من اي جهة

 كان هنالك بدايات وهنا نشهد للشهيد ا*رحوم ا6خ ابو جهاد54    اذا تذكرنا في بداية العمل ا*سلح سنة
يات ـكفاح ـمسلح وهو شاب بـعمر54 الذي بدأ سنة  سنة ، هو واـلشهيد ابو رمزي وآـخرين بـعضهم19  عمـل

في مـصر رسمي  ظام اـل من خRل الـن فدائي  د اـل جاء ا* كن عـندما  كانوا يفـكروا بـهذا ا*ـوضوع وـل احـياء 
عد عودة ـمصر ـب عد  هى ـب الذي انـت في57 وهوا*د  شعبية  اومة اـل سلح او تجـربة ا*ـق فاح اـ*  ا6 ان تجـربة الـك

قطاع غزة كان لها دور اساسي وكان لها رموز في حركة فتح كان فيها ا6خوان ابو ا6ديب وكمال عدوان
 .وابو يوسف النجار وعدد كبير من شبابنا الذين كانوا في غزة اثناء الحصار والذين شاركوا فيها التيار
داية الـحركة التي ـيجب ان هم ـتوحدوا مع ـبعض ، وكانت ـب يار ا*ارـكسي كـل قومي والـت يار اـل ا6سRمي والـت
كر ية اي ان الـف كون وطـن جب ان ـت مع حـركة ـي هم  عن خلفيـت ظر  مع بـعضهم ـبغض الـن ناس  هؤ6ء اـل وجد   .ـت
ً عليك ان  .الذي يجمعهم هو فكر وطني والفكر الوطني هو مدخل 6ي فكر آخر ، فلكي تكون امميـاً جيدا
ً ً او6ً، ولكي تكون قوميـاً جيداً عليك ان تكون وطنيـاً جيداً او6ً، ولكي تكون مسلمـاً جيدا تكون وطنيـاً جيدا

لور ـبعد عام تالي كان هذا اـ*وقف الوطني هو الذب بدأ يتـب يـاً ـجيدأ. وباـل يه57 عـليك ان ـتكون وطـن  والذي ـف
شروط جـمع وكان  ناس  الذي يجـمع اـل كر  هذا الـف ولد  بدون ان ـن نا  من اـن لق  الذي انـط نا  يان حركـت صدر ـب
ها لم وها ـفوجدوا اـن اضراب وجرـب لوا في  ناس دـخ ونوا ناس طازة 6ن اـل كر ان 6 يـك هذا الـف ناس في   " "اـل

 . تجلب شيء وبالتالي وجدوا ان تجمعهم بفكر وطني ثوري هو ا*طلوب

   الناس اصحاب الخلفيات ا6خرى كانوا يريدون ا6لتحاق بفتح وهم 6 يعرفون طبيعة هذا التكوين 6نه
داية قوم ـب يه ـت قوم ـعلى اساس سري ونـظرية التنـظيم ـف يه ـي يه سري والتنـظيم ـف نـاً سريـاً الـفكر ـف  .كان تكوـي
نواة ، التي ـتناقش الـفكر وـتضع النـظرية الـثورية ، وكانت هذه النـظرية بنـظرية الـتأسيس كان هو تنـظيم اـل
اشرنا الكـيان هذا النـظام كـما  واضحـاً ان  كان  ومن خRل التجـربة  اهداف اسـاسية.  ثة  Rترتـكز عـلى ث
اجل من  ية  وضعته ا6مبرياـل هود، ولكـنه كـيان  هو كـيان فـيه ـي سط�  وجد عـلى ارض فـل الذي  صهيوني  اـل
ناه ـفسنكرس ـمصالحها لتـكريس الـتجزأة والتـخلف والتبـعية وهذا الـكيان الذي هذه اهدافه، اذا ـنحن حارـب
توجه ـلضرب ندما ـن تالي ـع وحدة ـطريق فـلسط� ، وباـل وحدة ولـيست اـل نا فـلسط� ـطريق اـل ولذلك قـل وحدة  اـل
عدو اـلصهيوني الذي ـيريد توجه لـل اـلعدو اـلصهيوني في فـلسط� فسـنضعف تأثيره ـعلى الـتجزأة وـعندما ـن
حن تالي ـن قدمنا ، وباـل راكم ـت ازدياد ـت من خRل  هذه الحـالة  في  حارب التخـلف  نا ـن كرس التخـلف فاـن ان ـي
ستوى لى ـم ورية ـع ية الـث قوى الوطـن استقطاب اـل من خRل  ثم  نا  في منطقـت قدم  عزز الـت حارب التخـلف وـن  .ـن
العالم العربي علينا ان ندخل بحيث ان نقلل الى درجة النهاية اي تبعية اخرى حيث رأينا كيف استطاع
 .النظام في مصر ان يلغي التبعية التي كان يعيشها نظام ا*لك فاروق عندما جاء نظام عبد الناصر حتى
ا6ردن في تلك الفترة وبسسب ذلك ا*د تخلص من السيطرة ا*باشرة البريطانية وطرد كلوب باشا وعرب

 ثم قامت الوحدة ب� مصر58 . الجيش ، هذا نتيجة ا*د الذي يقلل التبعية وفي العراق قامت الثــورة سنة
 .وسوريا

   لم تكن قدرتنا في ذلك الح� على ضرب عامل التجزأة عند العدو الصهيوني لدرجة تمنعه من ان يعيد

5



 

تفكيك الوحدة، فانتصر علينا بانه اعاد التجزأة ب� مصر وسوريا، ومن هنا ثبت ان الخط الصحيح هو ان
 .تحارب العدو الصهيوني من اجل الوحدة و6 تحقق الوحدة من اجل مواجهة العدو الصهيوني ثم اكتشفنا
من قترب  تالي ـن جزأة ، وباـل ضرب الـت ززنا  ما ـع وحدة كـل من اـل ززنا  ما ـع ية فكـل حديث عRقة جدـل هذا اـل ان ـل
الوحدة ونقترب من التحرير ،، وبالتالي كلما عملنا من اجل التحرير نعمل من اجل الوحدة وكلما عملنا من
 " "اجل اـلوحدة نـعمل من اجل التـحرير ـفاصبح شعارنا ـطريق فـلسط� ـطريق اـلوحدة يـعني اـلوحدة تؤدي
 .الى فلسط� وفلسط� تؤدي الى الوحدة ، وهذا اخذ وقتـاً حتى اصبح مفهومـاً عند الكثير من الناس هذا
فدائي هو الـعمل اـل الذي  فاح اـ*سلح  التراكيز ا6سـاسية الـك كر الفـتحوي  هوم الـف من مـف جزء ا6سـاسي   .اـل
وـتطويره الى حرب ـعصابات ثم الى حرب متـحركة، ثم اكـتشفنا من خRل التـجربة ان هذه اـلحروب ـيجب
يس مـجرد جيـشـاً صهيوني ـل من ان الـعدو اـل الذي ينطـلق  ستراتيجي  هذا الفـكر ا6 ان يـكون لـها فـكر ، 
يحارب جيش وانما وجود استعماري استيطاني وقاعدة لRمبريالية اذا لم يتوجه ضدها الشعب بقضيضه
فليس ممكنـاً ان يقدر على التغلب عليها وبالتالي كان شعار حركة فتح انه ليس حركة الكفاح ا*سلح هو
هي الطـريق الحتـمي الوحـيد لتحـرير الطـريق الحتـمي لتحـرير فلـسط� وانـما الـثــورة الـشعبية ا*ـسلحة 

 .فلسط�

ثــورة اـلشعبية اـ*سلحة الفـلسطينية التي 6 يوم ـنحن في هذه الجـلسة وفي هذه ا*ـحاضرة جزء من اـل    اـل
فالثــورة الـشعبية اجل تحـرير فلـسط� ، والقـصة 6 تنتـهي عـند اتـفاق هـنا او هـناك ،  من  تزال تـستمر 
ا*سلحة لم نقل الكفاح ا*سلح 6ن ا6نتفاضة جزء من الثــورة الشعبية ا*سلحة ، اي مظاهرة على جبل ابو
ثــورة من اـل جزء  هو  ضد ا6ستيطان  يان  سلحة ، اي ـب شعبية اـ* ثــورة اـل من اـل جزء  ضد ا6ستيطان  يم  غـن
 .الشعبية ا*سلحة ، ا*سلحة بكافة الوسائل فكريـاً واعRميـاً وسياسيـاً وغيره لذلك نحن نعيش هذه ا*رحلة
ثالث اـلشيء ها ـعلى ا6رض ، هذا اـلشيء اـل ها ثRـث� سنة حتى ـنستطيع ان ـنصلها ونحقـق  .التي مر علـي
تة ـلشعبنا ية الثاـب ثــورة اـلشعبية اـ*سلحة ثم الـحقوق الوطـن نا ، ا6ستقRلية ثم اـل اـلرابع وا6ـساسي مثـلما قـل
الفلسطيني ، والحقوق الثابتة التي وضعناها نحن في مرحلة من ا*راحل ، نحن وضعنا في ايدينا تحرير
كامRً ، وـتصفية الـكيان اـلصهيوني واـقامة اـلدولة الفـلسطينية اـ*ستقلة وـعاصمتها اـلقدس فـلسط� تـحريراً 
في مـاً  يزال قاـئ الذي 6  هدف ا6ستراتيجي  هو اـل هذا  دولة الديمقراطـية ،  نا اـل دولة قـل هذه اـل في  والتي 
هود ربـاً ـب� الفـلسطيني� ، الـي نا لـيست ـح داية ان حرـب في الـب اشرنا  ما  ندرك ـك حاوي وـنحن  كل فـت ضمير 
والعرب ، ا*سلم� وا*سيحي� وانما حربنا ضد ا6حتRل ا6ستيطاني الذي اقام دولة إسرائيل على جزء

 . من فلسط� وا6ن هو يسيطر على كل فلسط�

سطينية دولة الفـل امة اـل وعادل ودائم ا6 باـق شامل  سRم  ها  كون فـي سط� 6 يمـكن ان ـي هذه فـل قول ان     ـن
 .الديمقراطية التي يتعايش فيها جميع ا*واطن� بغض النظر عن الدين او الجنس او العقيدة هذا شعار
ما طرـحته في ـمسار ـتطور الـنضال داية 6نه لم ـيكن مـفهوم ـعند كثيرين، واـن لم تـطرحه ـحركة ـفتح في الـب
ـنا ان نـعـمل ستراتيجية 6ن السـيـاسة والـفـكر السـيـاسي ـيـقول، ان علـي قة ـبـ� التكـتـيك وا6 Rومـعـرفة الع
قل نا ننـت عام والتي تجعـل عام بالتكتـيكات التي ـتوصلنا لـلخط اـل ـباستمرار في اـتجاه اـلخط ا6ستراتيجي اـل
 .عبر تطبيق ا*مكن وتحويله الى حقيقة وعندما يصبح ا*مكن حقيقة يصبح شيئـاً ثانيـاً لم يكن ممكنـاً اقرب
هذا التي تـجعل  وعة ا6نـتصارات اـلصغيرة  تالي مجـم قة وباـل الى حقـي حوله  من ان ـن نـاً  كون ممـك  .الى ان ـي
شعب ، ودائـمـاً حرب اـل نا  بالتراكم ، 6ن حربـنا كـما قـل الذي نـتوقعه  من النـصر العظـيم  شRل العظـيم  اـل
لة ا6مد ـفهي تـحتاج الى وقت ـطويل وـتراكم وـنحن 6 ـنحارب ها طوـي لة ا6مد و6ـن نا كانت حرب طوـي بتجربـت
نق ني يعـت كر دـي رين اسـاسي� ، ـف ناك فـك اصبح ـه ولذلك  يه ،  عداء ـمجذر ـف عدو اـل حارب  ما ـن فراغ واـن في 
التلمود وينطلق من ان فلسط� ارض بR شعب لشعب بR وطن وان وجودنا نحن اليوم على جزء من ارض

 .فلسط� يعتبر بالنسبة لهؤ6ء اننا مغتصب� وموجودين بالغلط ويجب اخراجنا من هذه البلد

   هذا الفكر الصهيوني اليهودي لكنه ليس هو الفكر الوحيد الذي يسود في دولة إسرائيل، و6 هو الفكر
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الوحيد الذي يسود الكيان الصهيوني و6 في ا*فهوم الدولي لعملية الصراع ، هنالك فكر صهيوني عملي
يوم ـيريدون يرى انه كان ـيسمح 6ن ـتكون دولة إسرائيل التي يـهوديـاً يعتبروـنها من الـنيل الى اـلفرات ، اـل
 .الوصول بها الى نهر ا6ردن ا6ن عندما قامت حركة فتح وعندما اتهمت عند بعض القوى عندما اطلقت
الرصاصة بانها حركة تريدان تــورط ا6نظمة العربية في حرب غير متكافئة، وانها قامت بهذا العمل دون
 .تنسيق، وان توقيتها لهذا العمل كان غير صحيح بتقديرنا كفتحوي� ان عبقرية الحركة هو انها اختارت
ية محاولـتها ية ـخرجت ـبقرار ـلكي ـتحارب إسرائيل في عمـل توقيت ا6كثر مRـئمة والذي كان في ـقمة عرـب اـل
في قت  التي انطـل روافد نـهر ا6ردن عـنه ، اي ان ا*عـركة  الى النـقب ان تـحول  تحـويل مـياه نـهر ا6ردن 
مؤتمر القمة كانت معركة حدود ب� هذه الدول وب� إسرائيل ، وبالتالي معركة الحدود ينتفي فيها الوجود
الفلسطيني ، وفتح كان عليها ان تثبت ورغم انشاء منظمة التحرير الفلسطينية بغض النظر عن ا6هداف
ا*خلصة ايجابيـاً لكن كانت هناك اهداف سلبية، كانت بوادر الكفاح ا*سلح الذي تقوده حركة فتح موجودة

1/1/65 وبدايتها على ا6رض وعملية ا6ستطRع كانت موجودة على ا6رض وكان يمكن ان تتم ا6نطRقة قبل
ظام من الـن جزء  سطيني  واقع الفـل جاءت عـندما اكتـشفنا ان هنـالك محـاولة لجـعل اـل توقيت  ية اـل كن عمـل وـل
ثوري شرط jي عـمل وطـني  استقRلية وا6ستقRلية  ها  باي مـبادرة ـل قوم  ستطيع ان ـي العـربي بحـيث 6 ـي
وبالتالي هو ركن من هذه ا6ركان ، ا6ستقRلية والكفاح ا*سلح والثــورة الشعبية هي حقوق ثابتة للشعب

 . الفلسطيني

بل ذلك الـح� ـق ثاق قومي في  تة وكان ـهناك شيء اسمه مـي عن الـحقوق الثاـب    صحيح ان ا*نـظمة قالت 
عة ها كانت تاـب ها اقترحت ان الـكفاح اـ*سلح ـطريق وـحيد لتـحرير فـلسط� صحيح لكـن ثاق الوطني واـن  .ا*ـي
Rاحد ف من  اذنـاً  أخذ  قت دون ان ـت ها انطـل تح باـن يزت حـركة ـف نا تـم ية ـه وعة ا6نظـمة العرـب  .وخـاضعة *جـم
سنتو ، فعRً عـندما ها عميـلة لحـلف اـل في حيـنه باـن والذين اتهمـوها  توريط اخافـها و6 التنـسيق اخافـها  اـل
 .قــررت حركة فتح تلك ا6نظRقة كان توقيتها صحيحـاً والبيان ا6ول الذي صدر 6حظوا يمكن نحن عندما
صوتنا في اللـجنة ا*ركزية على اـتفاق اوسلو ا6ـخير لم يكن هـنالك اـجماع بالعكس، لو صوتنا فعRً لكان
ية ان ندخل دون ان ـيكون هـنالك ـتصويت نا طا*ا ـهناك ـخطوة وامكاـن نا قـل من ا*ـمكن ان ـيسقط اـلقرار لكـن
فة يه مخاـل فاق ـف هذا ا6ـت تبر  سطيني اـع ركزي الفـل في ا*جـلس اـ* قرار الـتصويت  وأخذنا  اها   .بحـيث دخلـن
ولذلك قلـنا دعـونا نـقوم با*جـازفة ولـكن دون ان تتحملـها فـتح وانـما ستراتيجية عـندنا  لبـعض القـضايا ا6

ثــورة الفـلسطينية ـباسم منـظمة التـحرير ـباسم ا*ـجلس اـ*ركزي في اـلسابعة ـعندما انطلـقنا سنة  في65 . اـل
 ونحن ننظم الناس ويمكن فتح اصبح استراتيجيـاً مفهوم57 القيادة عندما اجتمعت قالت نحن من سنة 1/1

توبر نذ اـك سنوات ـم عبر ـخمس  لة فـلسطيننا  ته مـج التي طرـح رها  بدأ59 فـك تح  نا، ـحركة ـف عدد ا6ول رأـي  اـل
يبشر بالفكر الذي يقوم على الركائز الثRث التي تحدثنا عنها، و6 يجوز ان هذا الفكر الذي اصبح معبئـاً
ان ينطلق بعملية فدائية او اثنت� وينتهي حتى 6 تتكرر الخسارة التي نتجت عن ثــورة القسام، يجب ان

 قامت36  ،35 يتواصل ، ثــورة القسام فشلت من اول ضربة في يعبد ، لكن الجو الفلسطيني بعد ذلك سنة
الثــورة كلها والثــورة كانت عربية ولم تكن فلسطينية ، كانت بقيادة فوزي القاوقجي وكانت بياناتها تصدر
نا لك التـجربة وـك من ـت نا ـنخاف  ولذلك ـك في فـلسط� ،  سوريا وـليس  في ـجنوب  ثــورة  عام لـل قائد اـل اسم اـل ـب
حريص� على ا6سم الذي نختاره فكان اسم العاصفة الذي اختير وصدرت به البيانات ، باسم العاصفة

 . بعدها وكان عندنا شهيدان سقطا لسوء الحظ15 القيادة العامة لقوات العاصفة البيان ا6ول والثاني حتى
ايدي سقط ـب انه  شهيد  ناه ـك ندما نعـي نذكر ـع لم  وسى  عوش احـمد ـم وسى وجRل ـك ية احـمد ـم ايدي عرـب  .ـب
عربية حرصـاً على هذا الخط الذي نريد من خRله ان نحارب العدو الصهيوني ، كنا حريص� على ان 6

 كان هنالك محاولة لتعذيبه فبعثت حركة16/5 نخلق اعداء ، عندما وقع ا6سير ا6ول محمود بكر حجاز في
رقم هو بـيان  الذي  ذلك الحـ�  في  كــورت فـالدهايم  الى  رسالة  اسم العـاصفة16 فـتح   وبـعدها ارتـبط 

 .باعتبارها الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح
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والذي نا،  اوسلو جازـف لى  نا ـع ندما جـئ لذلك ـع عة  خط الرـج جازف نـحفظ  نا وـنحن ـن ازفة ـك هذه ا*ـج اذا  *   
نا ـكنا ـنقول بالنسبة 6وسلو يRحظ في نشرة ـفتح التي كانت ـتعبر عن رأي اللـجنة ا*ركزية ـباستمرار باـن
الى ها  سندخل فـي التي  ازفة  هذه ا*ـج نا ان  ية ، وقـل ازفة التاريـخ نا ا*ـج نا دخـل فة واـن هذه اـلشروط مجـح ان 
كان ومن هـنا  ية  ية وقومـية ودوـل سRمة وطـن باطواق  ها  قادرين عـلى تطويـق كون  سنتبناها عـندما ـن  .الوطن 
شعارنا كيف نقرأ اتفاق اوسلو وكلنا سمعنا عن ا6تفاق او قرأناها لكننا لسنا كلنا الذين درسناه ، 6ننا
عندما ندرس اتفاق اوسلو ا6ول وانا شخصيـاً عندما صوتت ضده كنت مقتنعـاً وانا ضده ان فيه كثير من
اساس لى  قوم ـع ية ـت سRمة وطـن اطواق  مل  اداءنا ونـع واستطعنا ان نحـسن  اها  التي اذا دخلـن يات  ا6يجاـب
سRحنا ا6ـمضى، هي  ية  وحدة الوطـن نا الوحـيد وان اـل اوضات لـيست طريـق حوي، وان ا*ـف كر الفـت ية الـف توـع
� وان وعودة الRجـئ نازح�  عودة اـل عة رأس  ارها طلـي ستدخل باعتـب الوطن  الى  ستدخل  التي  نا  وان قواـت
عد ان نحـقق وان ـنضمن ها، ا6 ـب الدخول فـي ستطيع  لن ـن نا  ندرك اـن جب ان  هائي ـي حل الـن في اـل ضايا  الـق
هذه وقع معـنا  الذي  حزب العـمل  ندرك ايـضـاً ان  في ا*ـراحل ا6نتقالـية. وكـنا  ستحقاقات  كل ا6 تنفـيذ 
ا6تفاقيات هو حزب استطاع ان يمرر هذه ا6تفاقية اثناء التصويت في الكنيست باغلبية اصوات العرب

ذلك الحـ� في  كانوا  بأي5 الذين  ابداً  لم يحـظى  مل  حزب الـع هد  في ـع اوسلو  فاق  اصوات بحـيث ان اـت  
ية اليـهودية ليـكودية وسواها اـلعدد ا6كبر ية يـهودية كانت ا6غلـب  ضد اـتفاق اوسلو في59  صوت او60 . اغلـب

اصبحوا56 ـحـ� ان اصوات اـلـعرب اـلـيوم اـلـعرب  اوسلو واـلـباقي يعـتـمد ـعـلى  مع اـتـفاق  في11 .  ـفـقط   
زلزال ا6كبر الذي جاء ـعلى منـطقة اـلشرق ا6وسط ـبعد نا ـكنا ندرك ، انه يـمكن ان اـل الكينـيست نRحظ اـن
العدوان الثRثيني على العراق قبل سبع سنوات وذلك كيف استطاعت امريكا ان تجند قوى بما فيها قوى

ية ومن اجل ـمصالح قـطرية ـمصر من اجل ية وـلسوء اـلحظ قوى بعـث يار دو6ر ـخاضت مـعركة ضد8 عرـب  مـل
 . مليار دو6ر سنوي مليون� مصري كانوا يعيشوا في العراق.5 العراق مع ان دخل مصر من العراق كان

عدوان الذي كان عراق، اـل عدوان ـعلى اـل ية باـل مزق ا6مة العرـب ً في ان ـي ً كبيرا    اذن ـلعب ا6ستعمار دورا
كل سيداً ـل صبوه  كان لـن ساير ا6مرـي لو  صدام  يس  سط� ، الرـئ جانب فـل الى  وقف  عراق  هو ان اـل سببه 
ا*نطقة فقط اذا تنازل عن دعمه لRنتفاضة وللقضية الفلسطينية، ودعوا الجو العام يكون جو مصالحة ثم
يمكن لتعاون ضمني بينكم وب� إسرائيل والسعودية ان يفتح لكم ابواب ا*نطقة هذا ما كتبه مارتن انديك
اسمه بلد ينغ فوربيس البناء من اجل السRم ،  " "ودينيس روس سيء الصيت هؤ6ء الذين وضعوا كتابـاً 

 بعد اعRن ا6ستقRل حاولوا فيها اغراء العراق لكن العراق رفض88 هذا اخطر وثيقة كتبها الصهاينة عام
 في ـعمان في ذلك ا*ؤتمر الذي ـتحدث ـفيه ـبعد ان انـتصر1990  شباط28 " " وصدام ـحس� بط الدمل في

يج 6ن من الخـل كان ان يـنسحبوا  لى ا6مرـي نا وـع في منطقـت حرب  هت اـل يه ، انـت وقال ـف ايران  مع  ربه  في ـح
بترول لـلعرب هم الذين ـيحددوا اسعاره الخ وا6خ ابو ـعمار بذل ـجهد كبير ـلكي يـجمع  ..الخـليج لـلعرب واـل

 مؤتمر ايار الذي حصلت فيه ا6شكا6ت ب� العراق وب� الكويت التي90 العرب في العراق في ايار سنة
من فط  اسعار الـن كي تـخفض  عة لRستعمار ـل كون تاـب لى ان ـت الى25 اصرت ـع بوط6  دو6ر  مع ان ـه  دو6ر 

فان حد  هذا اـل الى  سعر  يار دو6ر ، وعـندما يهـبط اـل عراق *ـل واحد يعـني خـسارة اـل بدو6ر  سعر البرمـيل 
 . مليار دو6ر سنويـاً وهذا لن يجعلها قادرة على بناء نفسها20 العراق ستخسر

مة هزم الهزـي لم ـي عراق  نا ان اـل عراق ، وـحسن حـظ ضد اـل هذا الـحشد  كان ان يـحشدوا  واستطاع ا6مرـي    
حتى نرى  ما  عراق ـك كن اـل سيطرة وبـجلب عمRء وـل ظام وباـل ير الـن اها بتغـي زموه اـي نوا ان يـه كانوا يتـم التي 
من موقفهم  رغم  الذي  وهذا ا6صرار  صمود  هذا اـل كن  ها حـصلت اخـطاء وـل ندرك اـن حن  صامد وـن  .ا6ن 
ية فاق اوسلو ا6 اـنهم يدعموا الـقضية الفـلسطينية بـقضهم وقضـيضهم ، حتى ـعندما قــررت الـقمم العرـب اـت
صدام ـحس� اذكر ان ا6خ  عراق ،  من اـل سنوي  ها ـخمس مRـي� دو6ر  ـمساعدات لـلشعب الفـلسطيني مـن

هذه خذ  مار  ابو ـع قال لRخ  ناك ،  حرب60 وانا ـكنت ـموجود ـه في  انت  اخي  يا  مار  ابو ـع له  قال  يون ـف  مـل
 .وهذا كثير، فقال صدام العراق عندها سفينة كبيرة قدر ما نعطي منها هذا خير والخير يجلب لنا الخير
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   وهذا ا*وقف يؤكد ان عدم الحاق الهزيمة بالعراق هو الذي اسهم بان تدخل منظمة التحرير في عملية
يس هـناك اساس ان ا*نطـقة هـزمت وان ـل قام عـلى  الذي  مؤتمر مـدريد  كانت بـداية   .ا*جـازفة التاريخـية 
 " "منـظمة تحرير وـيقوم بلدينغ فوربيس على ـعنوان انه ـليس هنالك منظمة تحرير كانوا يـفكروا بان قضية
فلسط� هي قضية عربية وقضية ا6نتفاضة قضية داخلية في إسرائيل يمكن ان يحلوها من خRل قيادة
اضة جر انتـف الذي ـف شعبنا  كن  الخ وـل صنعها  وموا ـب هم يـق يادات  من ـق اضة او  يادات ا6نتـف من ـق ية   ..داخـل
وحدته مع شعبه في اـلشتات وكان مة تـمسك بمنـظمة التـحرير الفـلسطينية وتـمسك ـب يادة عظـي مة وله ـق عظـي
 .اوسلو في ايجابياته ا6ساسية انه 6ول مرة يحصل شرخ في الصهيونية العا*ية فهي كانت تنطلق من
اوسلو فاق  في اـت كان  التي  يات  في ا6تفاـق اصبح هـناك  شعب بR ارض ،  شعب ـل  Rسط� ارض ب ان فـل
 " " .ا6ول ـب� حـكومة إسرائيل واـلوفد الفـلسطيني في اـلوفد ا6ردني الفـلسطيني اـ*شترك اـتفاق اوسلو يا
 " "اخواني من شق� الشق ا6ول اسمه اعRن ا*بادئ والذي تم في اوسلو باعتباره مشروع سري ، يعني
انا كنت عضو لجنة مركزية ومع ا6خ ابو عمار طول الوقت ، كنت معه ونحن عائدين من الص� واليابان
 " "واعطاني في الطريق اوراق قال لي يا اخ صخر شوفلي شو ها*شروع هذا مشروع نرويجي اعطونا
ته قة ، واعطـي لى ا*نـط يرس ، ـمشروع ـكيف ـيسيطروا اقـتصاديـاً ـع هذا ـمشروع ـب له  لت   .اياه ا6صدقاء فـق
 .النقاط التي فيه بعد شهر من ذلك واذا امامنا في اللجنة ا*ركزية يطرح هذا ا*شروع وهو مشروع متفق
بـ اؤمن  كان كـله جـيد لوافقـنا علـيه ، 6ني  في اللجـنة ا*ركـزية ونـحن 6 نـعرف ، فـلو  اخوان لـنا   "فـيه 
هذا مار  ابو ـع نا لRخ  يه وقـل نا ـف نا رأـي كن جـيداً وقـل لم ـي نه  مان لـك حوائجكم بالكـت لى ـقضاء   " .واستعينوا ـع

 . سيء اذا لم يكن هناك اتفاق اخر

فاق ا6ول وقع في / 19    ا6ـت  8 / ثاني وقع في 93  / 9 اـل  9 / بادل ـب� ا6خ ابو93  فاق ا6عتراف ا*ـت  وهو اـت
بار ا6خ ابو ـعمار رـئيس منـظمة التـحرير الفـلسطينية، يـعني انه ا*ـمثل اـلشرعي الوـحيد ـعمار وراـب� باعـت
شعب واصبح ـهـناك  با�خر  احدهما  اصبح ا6تـفاق بـ� كـيان� يـعترف   .للـشعب الفلـسطيني وبالـتالي 
 .واعترف بحق هذا الشعب وبا6تفاق معه عندما ذهب ا6خ ابو عمار لتوقيعه في واشنطن حاولوا ان يلعبوا
راجع ، انا  شباب ـحـضروا الـطـيارة  يا  ابو ـعـمار  هو 6 تـغـيروه ، ـفـقال   " "اول لـعـبة ـفـقالوا اـتـركوه ـكـما 

 .فاضطروا لقبول ا6مر

هو في الكنـيست  يل  وكول الخـل لى بروـت صويت ـع ضده ، والـت هو  الذي  فاق  فذ ا6ـت اضطر ان يـن ياهو     نتـن
اتفاق على قرارات اوسلو ، واضطر ان يقوم بعملية وصفت في إسرائيل بانها 6 اخRقية ، كلكم تذكرون
ا6ـتفاق الذي ـعقده مع شاس من اجل درعي ا*ـتهم بالـفساد ان يـع� بار اون مدعي عام من اجل تبرأة
نا قرار في الحـكومة ـتؤكد ان اـتفاق اوسلو الذي ـليس قدراً علـي درعي وهذه اـلصفقة اـجراها ـلكي ـيأخذ اـل
 .فيه اجحاف كبير ولكننا نحن صنعة قدرنا على ا6رض وهذه الوجوه التي اعرف انا معظمها ان لم يكن
وسائل النـضال من  ما امكنـهم  كل  جميعـها جـربوا ا6عتـقال وجـربوا ا6حتRل وحمـلوا حـجارة ومـارسوا 
لم نـكن عـرضة فيـها من الـخارج عـشنا تـجارب  اخوانكم الـقادم�  جاهزين *مـارستها ، ونـحن  ومازالوا 
في احراش ا6ردن او  في  في ايـلول ا6ردن او  كان  سواء  اكثر  بل كـنا عـرضة للـموت  لRعتـقال فـقط ، 

قرار كـيسنجر، سنة نا اـلعرب الذين اـنصاعوا ـل  ا*ـعجزة التي68  ـحصلت مـعجزة سنة67 اـلحروب مع اخواـن
قوات التحـرير من  اتل  ها عـشرين مـق تح ومـع من ـف عدد  حدودة اـل قوات ـم صرت  مت عـلى ا6رض حـيث انـت ـت
رامة في الـك صمدوا  الذين  تح  من ـف اخوانهم  مع  هم  شهدوا جميـع بالخير ، اسـت نذكرهم  شعبية ـيجب ان  اـل
لم ناس  من اـل وكثير  صدفة  هذه  كن  ولم ـت كثرة،  لى اـل نة ـع لة ا*ؤـم ندما تنـتصر الـق وصنعوا ملحـمة بطـولة ـع

رامة في الـك عددها  كان  الذي  تح  غامرت حـركة ـف اذا  حتى ا6ن * رفوا  كن ان400 يـع كان يـم بانهم  اتل   مـق
يسحقوا جميعهم كيف خاضوا معركة وسلموا حالهم ضد قانون حرب العصابات وهذا مفهوم تطور الفكر

 . الفتحوي العسكري

   ما كان يمكن لحركتنا ان تخوض هذه ا*جازفة لو6 انها استطاعت عبر التحالفات وعبر تنظيمها السري
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في الجيش ا6ردني الذي كان يتابعه ا6خ الشهيد ابو صبري وا6خ ابو جهاد ا� يرحمه، وكان ا6خ ابو
في الـجيش حظ اـنشق  سوء اـل ياء وبـعضهم ـل من اـلضباط بـعضهم اـح عدد  عه  ركزه ا6سـاسي وـم يد ـم  .الوـل
طاع عن الـق كان ا*ـسؤول ا6ول  الذي  ثة  بالخير مـشهور حدـي نذكر  فاهم� وهـنا  كانوا مـت الذين  ردني  ا6
ـحارب ندخل لـن ـستطيع ان  ـحن 6 ـن ـنا ـن وقال ـل ً اســاسيـاً  ـبوا دورا الذين لـع ـناس  اهم اـل ومن  ـشرقي  اـل
ا6سرائيلي� في فلسط� في الضفة الغربية ، ولكن اذا دخلوا شرق النهر فاصمدوا انتم وسيكون لنا دور
، هذا الذي جعل ا*جازفة التاريخية التي خاضتها حركة فتح في الكرامة مجازفة محسوبة بحيث ان الذي
اوقع الخسائر ا6ساسية با*دفعية، هم ضباط اصبحوا فتحاوي� في معظمهم وهم الذين دمروا الدبابات
وابو ناري  حزام اـل مع اـل شعر عـندما فجـرها بجـسده  ابو اـل حي  التي دمـرها رـب الدبابات  لك  جانب ـت الى 
ست ها لـي له اـن عالم ـك وقالوا لـل مة  صنعوا بطـولة عظـي الذين  شهداء  هؤ6ء اـل سفوري.  دية والـف وابو  شريف  اـل
حرب في اـل صر الحـاسم  هو العـن سان  ما ا*ـعارك، 6ن ا6ـن إسرائيل واـن هزم  التي ـت هي  حرب الخاطـفة  اـل
وليست القوات وا6جهزة وغيرها. ولكن ثبت شيء جديد هو ان هذا التحالف ب� الفدائي وا*قاتل النظامي

 عندما73 اذا حصل هنالك تنسيق فنحن نستطيع ان نحقق انتصارات عظيمة ، وقد 6حظنا ذلك في عام
قامت حرب رمضان في ايام مباركة مثل هذه ا6يام، حيث استطاع جيش مصر ان يحقق عبور كانت معه
ثــورة نان قوات اـل نا في سوريا ولـب الك ـل يادة مـحمد ـجهاد، وكان هـن قوات فـلسطينية ـموجودة في ا*ـعركة بـق
الفلسطينية التي لعبت دوراً خارقـاً بحيث انها احتلت مساحات اكثر من ا*ساحات ا*طروحة علينا لنقيم
عليها السلطة الوطنية ، مما يدل على ان هذا ا6نسجام وهذا التكامل ب� القتال النظامي والقتال الفدائي

 .لعب دوراً اساسيـاً

قامت بـها الـقوات العربـية ان التي  الى تـلك ا*ـفاجئة  التي ادت  كثيرين 6 يعـرفون الحقيـقة     يمـكن ان 
 وهو غافل عن امره ، في ذلك الح� ثــورتنا الفلسطينية خاضت معركة73 تضرب الكيان الصهيوني سنة

ونخ تذكروا مـي ذلك الحـ� با6رهاب ،  في  اسموه  ما  ضمن  ركة  كانت مـع خارج  في اـل ضد ا6سرائيلي� 
لد الى ـب لد  من ـب جرات  سه ويـحمل ا*تـف خاطر بنـف كان ـي مه ا�  اياد رـح ابو  ناك ا6خ  نا وـه يا6ت ـه  . .وا6غـت
طبعـاً كان يراهن على الحظ ، والحظ مرات بدل ان يفتحوا الشنط التي مع اخي ام� الهندي واخي ابو
شيء كل  صادروا  كانوا  حظ وا6 ـل شنطة ا*Rبس ،  حوا  وحد فـت في ا6من اـ* كانوا  الذين  ـهشام وا6خوان 
وكان عملية ميونخ والعمليات ا6خرى لم تحصل. ما الذي حصل انه كان مسؤول ا6ستخبارات العسكرية
هم الذين  دراسة طبـيـعة الـتـطــورات الـعـسكرية ـعـند ـخـصمه  كانت مهـمـته ا6ـسـاسية  التي  سرائيلي  ا6
ياريف ، انـشغل بالفلـسطيني� وعينـته غـولدامئير مستـشارها اهارون  اسمه  وكان  الـسوري� وا*ـصري� 
ثــورة تابع اـل واقع الخـصم ـي دراسة  نى ـب جب ان يـع كان ـي الذي  كل جـهازه  اخذ  تالي  شؤون ا6رهاب وباـل ـل
الفلسطينية ، في معركتنا نحن فقاموا اخواننا با*فاجأة التي يجب ان يسجلها التاريخ لRمن ا*وحد ولRخ
بدايتها من  حرب رـمضان  حتى  الك تـنسيق  وكان هـن ظار  ولوا ا6ـن رفوا ـكيف يـح الذين ـع شباب  اياد ولـل ابو 

 . لنهايتها ب� قيادة فتح والقيادة في سوريا والقيادة في مصر

   كل هذا يذكرنا بقضية اساسية هي اننا ونحن ا6ن نعيش معركة على ا6رض مع عدو صهيوني عنده
في خـارطة ها  شرب ميـت ها وـي مائة ينقـع الى  واحدة  من  خرائط  كل اـل مار  ابو ـع قال ا6خ  ما   " "خرائط، وـك
شعب من اـل وهذه الخـارطة ميزتـها ا6سـاسية ان هـناك ايـمان  التي عـلى ا6رض،  هي  سطينية  واحدة فـل
الفـلـسطيني ـبـها اـنـها ـخـطوة اـسـاسية لتحـقـيق الـحـلم الفـلـسطيني ا6ول ، ـحـلم اـقـامة اـلـدولة الفـلـسطينية
ية لم ـنجد من يصوت ضدها سوى امرـيكا ومكيرونـيزيا وعاصمتها اـلقدس هذه مدـعومة من الشرعية الدوـل
كا بدأوا ـيشعروا ان ـهناك ـتضارب ـمصالح وان هود في امرـي يه الـي ما ـف  .العـظمى ا6ن اـلشعب ا6مرـيكي ـب
نتنياهو ان يقوم بمجموعة خطوات من شأنها ان تضر با*صالح ا6مريكية، وبالتالي تضر بمستقبل اليهود
في امريكا الى جانب انها تضر بمصالح إسرائيل. وكان اكبر مؤشر في هذا العصر في هذه ا6يام هو
مؤتمر الى  الذهاب  اجل  من  سطيني�  الدول العربـية وعليـنا كفـل ــورست عـلى  التي م ضغوطات  كل اـل ان 
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تالي فا6مرـيكان واستراتيجييهم ـبما فـيهم ياهو كان اـلسبب وـلسنا ـنحن وباـل  .اـلدوحة باءت بالـفشل 6ن نتـن
صموئيل لويس الذي كان من اكثر ا*ناصرين 6سرائيل يقول علينا ان نحمي إسرائيل من سياسة نتنياهو
وان نحمي نتنياهو من نفسه. اذن نحن 6 نستبشر خيراً من امريكا 6نها تبحث عن مصالحها، لكن عندما
ـتصبح ـمصالح امرـيكا ـمهددة ـبسبب الـخصم وـبسبب مواقـفنا اـلصحيحة وتـمسكنا با6تفاـقيات رغم كل ما
 .فيها من اجحاف هو مصدر قوتنا 6ن اتفاقيات الشرعية الدولية هي التي تجعل الناس في ا6مم ا*تحدة

 مندوب صوتوا معنا بما فيه ا*ندوب البريطاني الذي صنعت بRده14 والجمعية العمومية ففي مجلس ا6من
إسرائيل، وبما ـفيه فرنسا وباـلتالي ـهناك موقف اوروبي وـموقف ـياباني وـموقف عا*ي كله بسبب تمسكنا
ية ا*تـمسك بالحق ، ا*تـمسك بالحق 6 ـيؤكد ـعلى تحـقيق اـلحق ، صحيح انه ما ضاع حق باـلشرعية الدوـل
حق وراءه مـحارب ضاع  ما  قول  ولذلك ـن اوضات  طالب با*ـف بة 6 تكـفي ان ـن كن ا*طاـل  . .وراءه مـطالب ، ـل
يجب ان يكون هذا ا*طالب محارب هم يتحدثوا عن حقل الشوك نقول الشوك نضعه في عيونهم ونحن في

، نقولها ونحن في السجن ايضـاً نقولها، ونحن جاهزين 6ن نسجن وجاهزين 6ن نستشهد في"C " مناطق  
ناس قـصـاً ، قص باـل نازل ـي الذي  سرطان  ابو اـل عن ا�  رصاص ـل وت باـل الى ا* اشتقنا  نا  شوارع 6ـن  .اـل
وبالتالي يجب ان يفهموا ان لدينا معركة وهذه ا*عركة من حسن حظنا ان ا6خ ابو عمار رغم كل ما يدعيه
 .ا6سرائيلي� وعمRئهم وادواتهم عن صحته 6ثارة بلبلة ، الحمد � صحته شباب بالنسبة 6و6د جيله هو
ابو عـمار زيارة ا6خ  قدر ا*ـوقف نـراقب  وهو يعـمل لـيل نـهار ، وبالـتالي ان نـكون عـلى  شبابـاً  اكثرهم 
لواشنطن ، نكون متحفزين بأن يكون موقفنا على مستوى الساحة في اقليم القدس في اقليم الوطن كلها
 :بحيث يكون هذا التحرك داعم لذلك ا*وقف الذي تبناه ا6خ ابو عمار تنفيذ ا6تفاقيات ، 6 للخرائط ، نعم

قال من اـ*ساحة عم 6ـنسحاب اـ*راحل الثRث ، ا6نـت  " الجزءA " "  تصبحB " " الى ا*ساحةA "لRـنسحاب ، ـن
 " يجب ان 6 يكون من اجل الدخول في الحل النهائي وانما هو خطوةC " الذي يـنسحبوا ـمنه من ـمناطق

مدعوم� اقوى  وقع  في ـم حن  فاوض وـن حتى ـن هائي  حل الـن الى اـل وصول  اخرى لـل سحابات  لى طـريق اـن ـع
فلسطينيـاً وعربيـاً ودوليـاً ، وحتى اعطيكم ا*جال لRسئلة حتى نغني هذه ا*حاضرة في ان نبدأ من كامبل

ً لكم1998  الى1799 بنرمان ومن نابليون سنة  .  التي نحن على ابوابها وشكرا

 :س ا/عتراف باسرائيل هل هو حق بالوجود ام بالواقع ا/سرائيلي اDطروح ؟

في :ج بالوجود ولـيس بـحق  عتراف  وجاء ا6 هذا الـوجود،  واقع ورفـضنا  كان هنـالك   نـحن مـنذ البـداية 
إسرائيل عن اي  وجود شيء وا6عتراف بوـجودها شيء اـلحديث  في اـل إسرائيل  وجود ا6عتراف ـبحق   . .اـل
وهذه مشكلة القائمة بالنسبة ل¡سرائيلي� الذين يريدون أن يعترفوا بحق إسرائيل في الوجود والذين هم
إلى ا�ن غير قادرين على تعريفها. ومن هنا مدخلنا اjساسي أن هذا اعتراف نسميه اعتراف التبابسو
اعتراف من خRل قرار الشرعية الدولية الذي اقر رغمـاً عنا والذي قلنا في إعRن ا6ستقRل كما تذكرون
ية ودولة امة دولة عرـب عن الـظلم الذي ـلحق باـلشعب الفـلسطيني إثر قرار التـقسيم الذي أقر رـغمـاً ـعنا بإـق
ية ـعلى ية واـلساحة الدوـل نا نتـيجة ـتطــورات الـعمل السـياسي في اـلساحة العرـب تالي ـعندما وافـق يـهودية وباـل
هذه الدولة لنـقيم دولتنا ننطلق من أن دولة الكيان الصهيوني القائمة هي أيضـاً غير شرعية دوليـاً إ6 إذا

قامت الدولة الفلسطينية، وبالتالي هذا هو مدخلنا با6عتراف بهذا الوجود وليس في حقهم بالوجود.
 :س ماذا يقول اYخ أبو نزار في إقليم القدس والتغيير الجذري الذي يجري؟

وما دور ابناء فتح في بناء اDؤسسات في ظل وجود أبناء فتح في بوتقة اDحسوبية؟
 هذا السؤال التنظيمي، هو سؤال حق يراد به حق، ويجب ان نقر حقيقة بكل ا*Rبسات وكل ا*عيقات :ج

سلطة لة لـل سيطرة كاـم ناطق  في ـم وجودة  الوطن، وبـعضها ـم اقاليم  كل  في  يم  ناء التنـظ نا لـب وجودة أماـم اـ*
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وعة كل مجـم هو ـب الذي  قدس  يم اـل كن إقـل ية وـل ضفة الغرـب في اـل غزة أو ـبعض اjقاليم  طاع  ثل ـق ية ـم الوطـن
موجود في مناطق السيطرة ا�سرائيلية، بل الضم ا�سرائيلي، وا*ناطق التي تحاول إسرائيل أن تجتث
نا فـقضية اـلقدس لـيست ـقضية سهلة، كل اjسباب. ومن ـه ها ـل كل ـعمل فـتحوي أو كل ـعمل فـلسطيني مـن
وليست قضية يتحمل مسؤوليتها أبناء تنظيمنا في القدس الذين عهدنا فيهم ا6خRص والتضحية، وكرسوا

ً نضاليـاً اكثر من ا�ن.  قبل مجيء السلطة للقدس دورا

   وا�ن يرى الناس أن هناك حاجات كنا نستطيع عملها في القدس سابقـاً و6 نستطيع ان نعملها اليوم
ها، وهذا شيء طبيعي jن إسرائيل ا�ن تـخشى من أي ـتطور ـعمل في اـلقدس ـيحدث حل واـلسلطة جنـب
رضوه، هم أن يـف حاولون  الذي ـي حل  لى حـساب اـل قدس ـع في اـل سطيني  شعب الفـل ريده اـل عي ـي هائي واـق ـن
إلى عـمل دؤوب مخـلص، أبـناء قدس  في اـل نا. هـنا نـحن نحـتاج  كل محـاولة ـل ولذلك يـحاولوا أن يـضربوا 
القدس 6 يتطلع ا�نسان أين أنا وإنما أين القدس؟ ونتيجة الخلل الذي حصل في العمل التنظيمي. نحن
نبارك ا*بادرات ولكن دائمـاً ا*بادرات التي تكون بقرار قد تؤدي إلى مبادرات أيضـاً بقرار. أنا افهم انه
يجب أن تكون هناك ديمقراطية لكن يجب ان تكون هذه الديمقراطية في الحركة هي مركزية ديمقراطية.

أي أنها مركزية نابعة من القاعدة، القاعدة تختار وهناك قرار للجنة ا*ركزية في هذا ا*وضوع.
ثوري في ا*جـلس اـل وإخوان  زية  في اللجـنة ا*رـك إخوان  من  زية لجـنة خـاصة  شكلت اللجـنة ا*رـك    ا�ن 
مع جـهد هذه اللجـنة  تائج  استبق ـن اريد ان  قدس. 6  ضايا اـل عة ـق أجل متاـب من  طوارئ الحركـية  ولجـنة اـل
اخواننا في القدس على ا6رض من اجل انبعاث اقليم القدس، الحفاظ على ا*ؤسسات في القدس ووضع
خطة كاملة 6شكال العمل التنظيمي في القدس. 6 يجوز ان يكون هناك شكل تنظيمي واحد في القدس.
فالقدس لها ظروف مختلفة وحركة فتح تميزت دائمـاً بانها عندما وضعت نظامها ا6ساسي الذي سيكون
مع كل واحد منكم نسخة منه الليلة، نRحظ انه في الظروف التي نستطيع ان نجري فيها انتخابات، نعمل
انتخابات لكن في ظروف ممكن ان تكون فيها ا6جراءات ا6منية تقتضي ان يتم فيها تعيينات. وبالتالي
فة بـموضوع ندما ـتخرج اللـجنة ا*كـل نا تخـتلف. وـع يم، يـعني ظروـف يم واقـل ارنة ـب� اقـل ـنجد ان 6 نـخضع ا*ـق

ً *ا فيه مصلحة الجميع. القدس بتوصياتها وفي حال الوصول لنتائج انشاء ا� ستكون خيرا
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