
  

                www.palestine‐studies.org 

  
  ٦٤، ص )١٩٩٥شتاء ( ٢١، العدد ٦المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 

 

 مقابالت

  

  حوارات": الداخل"فتح 
  صريحة مع قادة ميدانيين

  *وفاء عمرو: أجرت املقابالت

أزمة متعددة اجلانب، أبرز يف الضفة الغربية وقطاع غزة " فتح"تعيش حركة 
اآلتية من " فتح"غموض عالقة احلركة بالسلطة الوطنية؛ احتكار قيادات : عناوينها

اخلارج للسلطة، واستئثارها باملناصب ومراكز القوة الرئيسية؛ شعور قيادة وأعضاء 
الداخل بالغبن وبتجاهل القيادة ألوضاعهم وحاجاتهم وماضيهم النضايل؛ غياب 

ية ذات شأن، وتفرد رئيس السلطة الوطنية السيد ياسر عرفات باتخاذ مرجعية حرك
القرار؛ وضع تنظيمي متردّ وتعطيل لالنتخابات الداخلية من جانب عرفات والقيادة 

، "الداخل"، الذي ما زال يف نظر "اخلارج"و" الداخل"امللتفة حوله؛ أزمة ثقة عميقة بين 
وتعبّر هذه األزمة عن نفسها . إىل الوطن على الرغم من عودته" خارجاً"كما يبدو، 

يف الضفة والقطاع، وبانتقادات " فتح"بموجة واسعة من التذمر يف أوساط تنظيم 
عنيفة للسلطة وأدائها يف احلكم ويف املفاوضات مع إسرائيل، وباملطالبة بإجراء 

تعيينات وإنهاء احتكار القيادة احلالية للسلطة وسياسة ال" فتح"انتخابات داخلية يف 
يف التعيينات ويف قوة " الداخل"الفوقية، وقبل ذلك كله باملطالبة بحصة أكبر لـ 

  .الشرطة الفلسطينية

لكن على الرغم من األزمة ومن االستياء الواسع النطاق من تصرفات القيادة 
يف قطاع غزة يف تعبئة أعضائه وأنصاره " فتح"مل يتردد تنظيم " اخلارج"اآلتية من 

                                                            

 .١٩٩٥فبراير /، وقد أجرت هذه احلوارات يف أواسط شباط"جملة الدراسات الفلسطينية"مراسلة  *
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وقوات الشرطة " حماس"ىل الشارع يف إثر االشتباكات التي حدثت بين والنزول إ
  .، وإظهار تأييده لعرفات والسلطة، واستعداده حلمايتهما١٨/١١/١٩٩٤بتاريخ 

يف املناطق احملتلة، كما يمكن استخالصها من " فتح"هذه هي صورة وضع 
، اثنان "فتح"قادة  املقابالت املنشورة أدناه، والتي أجرتها وفاء عمرو مع ثالثة من

، والثالث "الداخل"من القادة امليدانيين يف ) مروان برغوثي وسفيان أبو زايدة(منهم 
وهي صورة تبعث على القلق، وتستدعي توجيه . من العائدين إىل الوطن) نبيل عمرو(

  .األنظار إليها، على أمل بأن يساعد ذلك يف إصالح احلال

  
  *مروان البرغوثي

  ة مغيبةالهيئات القيادي
  يشعر بالتهميش والقهر" الداخل"و

  
  من اتفاق أوسلو؟" فتح"ما هو موقف  
o  ،ًاتفاق أوسلو هو من صنع معادلة . مل تصنع اتفاق أوسلو" فتح"أوال

قبلت االتفاق، " فتح"حركة . دولية، ونتيجة أفرزتها حرب اخلليج، إلخ
، "فتح"اه القانوين والتنظيمي داخل حركة وأخذ التصويت عليه جمر

". فتح"، ويف اجمللس الثوري لـ "فتح"وبالذات يف اللجنة املركزية لـ 
وكانت املوافقة على االتفاق مشوبة بالتردد؛ فقد كان هناك من حتفَّظ، 
وكان هناك جهات غير راضية، لكن األغلبية أقرّت االتفاق، وبناء على 

 .ذلك سارت األمور
التيار الرافض أو املتحفظ من االتفاق التزم قرارات األغلبية،       

 .وأعطى الفرصة ليرى ماذا سيحدث لهذا االتفاق يف التطبيق
                                                            

يف الضفة " فتح"، وأمين سر اللجنة احلركية العليا حلركة "فتح"عضو اجمللس الثوري يف حركة  *
ويعتبر نفسه أحد قادة احلركة يف . وهو من القيادات امليدانية، وقد أُبعد يف العام املاضي. الغربية

 .، ويتمتع بشعبية كبيرة"الداخل"
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  هل يعتبر اتفاق أوسلو خيانة؟"فتح"بالنسبة إىل مبادئ ،  
وبالتايل نحن مل . أوالً هو ليس معاهدة سالم، هو إعالن مبادئ. كالّ

وأعتقد أنه من غير املمكن توقيع . ئيلنوقّع معاهدة سالم مع إسرا
معاهدة سالم بين الفلسطينيين وإسرائيل قبل ان ينتهي االحتالل، 
. وحتل القضايا الرئيسية، ألن أياً من هذه القضايا مل يُحل حتى اللحظة

ما حدث باختصار هو أن القيادة أو باألحرى جزءاً منها وياسر 
  . دُ سيادة حقيقية للفلسطينيينليس هناك بع. عرفات، عادا وأقاما بغزة

  ويف تاريخها النضايل؟" فتح"إذاً كيف يؤثر هذا يف  
o "هي املدرسة . عاماً ٣٠ناضلت وقاتلت وأجنزت الكثير خالل " فتح

مل يكن . الكبرى للكفاح املسلح للشعب الفلسطيني، هي التي فتحت الباب
هي " تحف"حركة . أحد قبلها يعرف حرب الشوارع، وال الكفاح املسلح

  .التي ألهبت نار الكفاح املسلح، وهذا شيء جوهري
هناك تناقض بين املبادئ التي قامت . اآلن جاءت مرحلة جديدة      

عليها وبين األسس التي قام اتفاق أوسلو عليها، هذا " فتح"حركة 
لكن احلركات كلها تضع يف مرحلة التكون . صحيح، بل تناقض صارخ
جوة واسعة، وهائلة، وغير متصلة بين ما مبادئ، ومع الزمن تنشأ ف

وهذا ما . وُضِع من أسس يف زمن ما، وبين ما يُمارس يف زمن آخر
، ويف احلركة الوطنية الفلسطينية كلها، وليست "فتح"حدث يف حركة 

 . فقط هي التي تعاين هذا األمر" فتح"حركة 

  يف الشارع؟" فتح"هل أدى ذلك إىل إضعاف حركة  
o  ،فالشعب الفلسطيني ليس . ومن جهة أُخرى أفادهامن جهة أضعفها

ففي الشعب الفلسطيني أيضاً شرائح واقعية، . كله شعب كفاح مسلح
وفئات لها مصالح اقتصادية، وهناك من يرى يف التفاوض طريقاً 

هناك وجهات نظر خمتلفة، وكل منها لها . للخالص من االحتالل
على تأييد جماهيري ويعرف اجلميع أن اتفاق أوسلو حصل . جمهورها

أكبر كثيراً من التأييد الذي حصل عليه يف املؤسسات التابعة ملنظمة 
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الشارع جتاوب مع االتفاق، بمعزل عن ". فتح"التحرير أو يف مؤسسات 
وأغلبية الذين تظاهروا تأييداً . نصوصه، ألنه اعتبره نهاية لالحتالل

عن مبادئ  هو تخلٍق لالتفاق مل تقرأ نصوصه، وبالتايل مل تر أن االتفا
  . أو خيانة

  فتح"ما زال جزء من القيادة الفلسطينية، وحتديداً مَن بقي من قيادات "
  وتركيبتها؟" فتح"التاريخية يف املنفى، فما تأثير ذلك يف وحدة 

o  تاريخياً، وعملياً، القيادة الفلسطينية واملؤسسات الفلسطينية الرسمية
. ريباً من عمر الثورة الفلسطينيةعامًا تق ٣٠كانت خارج الوطن طوال 

يف هذه املؤسسات " الداخل"، وكوادر "الداخل"، وقيادة "الداخل"ودور 
االنتفاضة كانت العالمة املميزة . كان دوراً شكلياً، وال وزن له

، بعد أن أصبح الساحة "الداخل"والرئيسية للتوجه إلعطاء دور أكبر لـ 
بعد خروج املنظمة من بيروت،  ،١٩٨٢النضالية والوحيدة يف إثر سنة 

واالنتفاضة انتزعت ليس فقط اعترافاً دولياً، بل أيضاً مكانة للوطن 
وال شك يف أن مؤتمر . ولقيادته، ولكادره يف مؤسسات منظمة التحرير

أعطيا دفعة كبيرة ومهمة لدور " الداخل"مدريد وتشكيلة الوفد من 
حرى عادت القيادة إىل واآلن عاد جزء من القيادة، أو باأل". الداخل"

الوطن، ألن القيادة يف األساس هي ياسر عرفات، وحيثما يوجد ياسر 
عرفات توجد القيادة الفلسطينية، إذ إنه من الواضح، تاريخياً ويف 
األعوام األخيرة، أن قوة ياسر عرفات ونفوذه جعاله القائد الوحيد 

وأقول هذا من وصاحب القرار الوحيد بالنسبة إىل الشعب الفلسطيني، 
تاريخياً كان هناك ثالث حلقات قيادية مهمة . دون لف ودوران

بالنسبة إىل الشعب الفلسطيني، وأدت دوراً مهماً يف اتخاذ القرارات 
  .الرئيسية املتعلقة بالقضية الفلسطينية

، وكانت قوية بوجود "فتح"احللقة األوىل هي اللجنة املركزية حلركة      
. بو جهاد وأبو إياد وغيرهما ممن هم حتت التراب اآلنالكبار فيها مثل أ

مع ذلك، فإن . وال جدال يف أن اللجنة املركزية ضعفت بعد غيابهم
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لكن اتخاذ . وجود أبو مازن وأبو اللطف يعطي اللجنة املركزية دوراً ما
حتى وقت " فتح"القرارات املصيرية للشعب الفلسطيني منذ انطالقة 

 .، وهذا أمر معروف"فتح"املركزية لـقريب كان بيد اللجنة 
بعد عودة القيادة إىل الوطن وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية،       

مغيّبة تماماً، ومل تعد هي صاحبة " فتح"أصبحت اللجنة املركزية لـ
. القرار، وهذا أحد أهم أسباب غياب الدور الفتحاوي يف السلطة الوطنية

، لكن ال يوجد جلنة "فتح"جنة املركزية لـ يوجد يف السلطة أعضاء من الل
وحتى لو كان يف السلطة عشرون عضواً من اللجنة املركزية، . مركزية

والفارق كبير بسبب غياب . فإن هذا ال يعني أنه توجد جلنة مركزية
إذاً، هذه احللقة الرئيسية ضعفت يف . الدور احملدد والبرنامج، وغير ذلك

اد تغيب فيه، ونحن نتمنى أن يُعاد الدور إىل إثر اتفاق أوسلو إىل حد تك
اللجنة املركزية، ويف األساس أن يعود جميع أعضائها إىل أرض 

 .فال دور خارج أرض الوطن اآلن. الوطن
. أمّا احللقة الثانية فهي اللجنة التنفيذية، وهذه أيضاً ضُربت      

. ا أيضاً ضُربواحللقة الثالثة هي إطار القيادة الفلسطينية األوسع، وهذ
 إذاً، أين القيادة السياسية للشعب الفلسطيني اآلن؟

لقد استُبدلت هذه األطر كلها بمجلس السلطة الوطنية، وأنا أرى أنه       
. ليس من حق هذا اجمللس أن يمثل القيادة السياسية للشعب الفلسطيني

لكن هذا اجمللس يؤدي الدور . هذا جملس وظيفي ال جملس سياسي
. سي الرئيسي اآلن، ويف هذا األمر خطر على الشعب الفلسطينيالسيا

وقد أصبحت املرجعية السياسية الوحيدة للشعب الفلسطيني متمثلة يف 
ورئيس " فتح"صحيح أن ياسر عرفات هو زعيم . ياسر عرفات فقط

منظمة التحرير، ورئيس السلطة الوطنية، ورئيس كل شيء، لكن ليس 
وهيئاتها القيادية، هي التي تقود الشعب ، بأطرها "فتح"صحيحاً أن 

هي التي تقود السلطة " فتح"كما أنه ليس صحيحاً أن . الفلسطيني حالياً
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اجتهادات " فتح"لذلك توجد داخل . عرفات هو الذي يقودها. الوطنية
 .وخالفات بشأن هذا املوضوع

األرض احملتلة، كانت لنا اجتهادات فيما يختص " فتح"ونحن       
وأضيف أنه ال توجد خالفات سياسية جوهرية داخل . م السلطةبتنظي

، واخلالفات املوجودة مصدرها األدوار، ومراكز القوى، واملراكز "فتح"
 .يف السلطة الوطنية، والصالحيات

يف طبيعة احلال، إن أكثر جهاز كان حريصاً على مصلحة احلركة       
كان ". الداخل"ن جهاز ووحدتها، وعلى أالّ يأخذ مواقع يف السلطة، كا

يف استطاعتنا أن نشكل حالة ضغط هائلة على السلطة لشغل مناصب 
وزراء ووكالء ومديرين، لكن ساحمناهم بكل هذه السلطة، وبكل من 

صحيح أن بعض . بالضرورة" فتح"وهؤالء ال يمثلون حركة . عُيَّنوا فيها
موز عائالت، ، لكن عدداً كبيراً منهم ر"فتح"مَن يف السلطة أعضاء يف 

تعبير عن عشائر، وتعبير عن مراكز نفوذ اقتصادي، ومنهم أشخاص ال 
 .يحترمهم الشارع الفلسطيني، ومع ذلك مُنحوا مراكز يف السلطة

، وأنا أعبّر هنا عن رأي "فتح"بغض النظر عن ذلك، نظرتنا يف حركة       
لة ، هي أن هذه السلطة الوطنية هي نواة للدو"الداخل"احلركة يف 

ونحن ننظر إليها . الفلسطينية، ويجب صونها والدفاع عنها وإجناحها
باعتبارها كيان الوطن الذي سيمنح جواز السفر والهوية وشهادة 

ال تمنح أحداً شهادة ميالد، وال جواز سفر، وكذلك " فتح. "امليالد
لذلك، نحن مع الكيان بغض . والفصائل األُخرى" الشعبية"و" حماس"

 .حظاتنا بشأن سلوكيات وتركيبة السلطةالنظر عن مال
أعتقد أن هناك طريقتين إليجاد قيادة سياسية مرجعية للشعب       

أوالً، اختيار جملس تأسيسي للسلطة يضم، مثالً، خمسين : الفلسطيني
شخصاً حمترمين يف أوساط الشعب الفلسطيني، وأظن أنه يوجد لدى 

 يكون لهؤالء أي مواقع الشعب الفلسطيني خمسون حمترماً، بشرط أالّ
يف السلطة، وأالّ يتلقوا رواتبهم من خزينة الدولة؛ وثانياً، اخليار 
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فالنظام . االستراتيجي، وهو إنشاء نظام سياسي فلسطيني جديد
السياسي املوجود حالياً غير صالح، وقد يعيش عاماً واحداً أو عامين، 

أن نحتج على كيف يمكن . لكن نحن بحاجة إىل بنية سياسية جديدة
تعيين شخص ما؟ هل نكتب مذكرة؟ نحن ال يمكن أن نقبل أن يكون 
هناك صدام، بمعنى استخدام العنف، لكن يمكن أن يكون لتراكم مثل 

وبناء على ذلك، أرى أن االنتخابات العامة، . هذه األمور آثار سلبية
والدفع قدماً يف اجتاه االنتخابات، هما اخملرج الوحيد والرئيسي 

  .شعب الفلسطيني، ويجب أالّ نتهرب من هذا االستحقاقلل

  أال تخافون، أو أال يخاف البعض، من بروز وجوه جديدة يف
  االنتخابات تطالب بتغيير اجملرى السياسي احلايل؟

o االنتخابات ستكون تعبيراً عن هيكلية جديدة للشعب . بالتأكيد
وستفرز عناصر جديدة تمثل مصالح وجماعات خمتلفة، الفلسطيني، 

لذلك قد تضر االنتخابات . وتقوم بدور يف السياسة الفلسطينية املقبلة
  .البعض، لكن هي احلل للجميع، فليس هنالك بديل من االنتخابات

وأعتقد أن هذا يعزز قوة السلطة الوطنية ويمنحها شرعية أقوى،       
الوطنية الفلسطينية، بفصائلها وقواها كافة، وأود أن أضيف أن احلركة 

كلها . مدعوة إىل مراجعة أوضاعها، وبراجمها، وبنيتها، وقياداتها
بحاجة إىل مراجعة شاملة، ويف مقدم هذه املراجعة إقرار الصيغة 
الديمقراطية يف داخلها، وإالّ سنشهد خالل الشهور القليلة املقبلة حالة 

شقاقات، وتشرذماً، وستصبح الفصائل من االنقسام الالحمدود، وان
 .ومن هنا أهمية اإلسراع يف صوغ الوضع الداخلي. شظايا

، ال يف اللجنة "الداخل"، مثالً، حتى اآلن ال يوجد تمثيل لـ"فتح"يف       
أصبح هذا األمر غير مقبول وال يمكن . املركزية وال يف اجمللس الثوري

  . أن يستمر

  ما هي قوة . شعوراً بالتهميش والقهر" داخلال"يف " فتح"إن بين كوادر
  ردة الفعل التي تتوقعها إذا مل يتم تغيير الوضع الراهن؟
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o  قوية، والسبب هو أن القضايا األساسية " فتح"حتى اآلن، الوحدة داخل
من أجلها، مثل حق العودة وإنهاء االحتالل، مل ُحتل " فتح"التي قامت 

ية التي تدفع باجتاه وحدة احلركة وبالتايل، فإن العوامل السياس. بعد
على قضايا القدس، " فتح"هناك إجماع داخل . ما زالت قائمة

والالجئين، واملستوطنات، وإنهاء االحتالل، والدولة الفلسطينية، وهذه 
وجميع الفصائل " فتح"، وهناك تقاطع بين "فتح"الشعارات حيّة داخل 

 .والشعب الفلسطيني بشأن هذه الشعارات
لكن توجد داخل الفصائل جملة من اإلشكاالت، فالفصائل تعيش       

حالة اغتراب بين . حالة من االغتراب تشمل قياداتها وعناصرها
الشعار واملبادئ والنظم التي أُقرت يف الستينات والسبعينات، وطورت 

 .إىل حد ما، وبين الواقع اليوم
عاصفة  توجد هوة واضحة بين املاضي واحلاضر، ونحن أمام      

وال يجوز ألحد أن يهرب من . فكرية جديدة تهب على الشعب الفلسطيني
نحن نعيش تغييراً سياسيًا شامالً، ومل نكن نتصور . مواجهة احلقائق

قط أن نوافق على دوريات عسكرية مشتركة مع إسرائيل للمحافظة على 
هذا خارج . األمن، طبعاً ليس أمننا، بل للمحافظة على أمن إسرائيل

لسياق التاريخي للوعي الفتحاوي، وهذا صارخ يف الوعي الفتحاوي، ا
هل الدوريات املشتركة . لكن هذا جزء من التغيير الذي يحدث يف العامل

  حتدث هزة أعنف من سقوط االحتاد السوفياتي؟
موجودة أيضاً داخل " فتح"أنا أرى أن اخلالفات املوجودة داخل       

أكثر ألنها " فتح"بأُخرى، لكنها تظهر يف  الفصائل األُخرى، بطريقة أو
  . حركة منفتحة

  أكثر من الشعارات السياسية هو احلظر اخلارجي " فتح"لكن ما يوحّد
" فتح"مثالً، عندما استعان عرفات بـ". القبيلة"عليها كتنظيم وشعور 

" فتح"حلماية السلطة يوم حوادث مسجد فلسطين يف غزة، هبّت 
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الرغم من خالفاتها معه، وحتفظاتها حيال للوقوف إىل جانبه على 
  .عن صنع القرار يف السلطة" فتح"استبعاد 

o  ،عصبوية، فيها روح القبيلة، بل هي قبيلة، لكن " فتح"هذا صحيح
  .الفصائل أيضاً ما هي إالّ قبائل سياسية

  يف عالقة احلركة بالفصائل " فتح"كيف أثّرت اخلالفات الداخلية يف
 األُخرى؟

o ّنحن يف الضفة الغربية نقيم عالقات جيدة مع . دة وشائكةالقضية معق
يف " حماس"أعتقد أننا أقرب إىل . والقوى األُخرى كافة" حماس"

 .عالقتنا بها أكثر من أي وقت مضى

 بالسلطة يف غزة؟" فتح"ما هي عالقة . لكن الصورة يف غزة ليست هكذا 

o  لقد بدأت جتربة احلكم الذاتي يف . ليست قريبة من السلطة" فتح"يف غزة
" فتح"غزة، ولذلك بدأت تُطرح هناك يف وقت مبكر أسئلة مثل عالقة 

بالسلطة ليست عالقة سوية، وفيها " فتح"يف أي حال، عالقة . بالسلطة
هو التنظيم القائد ويتحمل " فتح"لو افترضنا أن تنظيم . مد وجزر

يف قيادة السلطة، لكان يجب أن يُعبّر عن ذلك من املسؤولية الرئيسية 
تُـحمَّل مسؤولية ما يجري، من دون أن " فتح"لكن . خالل أطر وهيئات

أن حتمي " فتح"تكون املسؤولية بيدها فعالً، وأمام األخطاء، على 
 .هذه املعادلة يجب أالّ تستمر. السلطة

  ؟يف مثل هذا املأزق" فتح"ما هو تبرير أبي عمار لوضع 
o  وأكرر أن احلل يكمن يف . يف مأزق" فتح"أبو عمار ال يعتقد أن

ولينتخب الشعب الفلسطيني من يشاء، نظام التعيينات مل . االنتخابات
موقتاً، " بلعوه"يعد متبعاً يف العامل، وال أحد يقبله، لقد قبله الناس و

 .واآلن يكفي

 هذه املرحلة االنتقالية، ماذا يمكن أن تفرز؟ 

o هذا يعتمد على الوضع السياسي، وهي قابلة لالحتماالت كافة. 
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نقوم بعملية تطوير داخلية باجتاه املأسسة وإشاعة " فتح"نحن يف       
. الديمقراطية داخل احلركة، وإنشاء التنظيم على أسس جديدة عصرية

نحن نطرح شعار جتسير املسافة بين األصالة واملعاصرة، نريد أن 
لذلك نحن . الة، لكن يف الوقت نفسه نريد معاصرةنحافظ على األص

نعمل بجد باجتاه إجراء انتخابات داخلية، واألمر بحاجة إىل مزيد من 
" الداخل"ولدينا ورشة عمل لدراسة كيفية جتسيد وحدة . احلوار والنقاش

هذه . قيادة" اخلارج"عناصر و" الداخل"ليس وارداً أن يظل ". اخلارج"و
معظم كوادر اخلارج عاد وأخذ . ة، وال هي سليمةليست عالقة متكافئ

ليس هناك واحد مل يأخذ منصب مدير عام أو وكيل، . مواقع يف السلطة
ال دور لهم " الداخل"، بينما من هم يف "اخلارج"ومن مل يأخذ عاد إىل 

 .بعد أعوام طويلة من النضال

  إضافة إىل استحقاقات املناضلين بعد "الداخل"ما هي مطالب ،
  الهم الطويل؟نض

o  الشباب، الكادر، عندهم جتربة حقيقية مع اإلسرائيليين، ومن األسهل
كثيراً على اإلسرائيلي التفاوض مع العائدين من أعضاء املنظمة من أن 

أنا على سبيل املثال ال يمكن أن ". الداخل"يتفاوض مع شخص من 
ليته يخدعني اإلسرائيلي ألنني أعرف تركيبته، وكيف يعمل، وما هي آ

كان من األفضل لو كان . كالماً فارغاً" يبيعني"ال يستطيع أن . األمنية
لذلك من جملة ما يشغل كادر ". الداخل"بين املفاوضين أشخاص من 

ملاذا . هو ما يجري يف املفاوضات، وحالة االستالب القائمة" فتح"
 نوقِّع اتفاقًا، يليه اتفاق، وكل واحد أسوأ من الذي قبله؟

من املعتقلين يف السجون اإلسرائيلية هم % ٦٠: سألة املعتقلينوم      
، فما مبرر إبقائهم يف السجون؟ لكن املفاوضات كلها "فتح"من حركة 

وبصراحة هناك انتقادات واسعة النطاق لطريقته . سُلّمت لنبيل شعث
لذلك هناك نقاش داخلي بشأن ضرورة وجود مرجعية . يف التفاوض

فيما يتعلق باالقتصاد، نسمع أيضاً تهماً بشأن و. سياسية للمفاوضات
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وأيضاً هناك . اجلمهور يجب أن يعرف ما يدور. توقيع صفقات خمتلفة
، وهم األغلبية "فتح"ويجب أالّ ننسى أن أبناء حركة . مسألة التوطين

الساحقة يف الشعب الفلسطيني، دفعوا ثمناً من عمرهم، ويريدون، 
. يريدون أن يُعطوا فرصة. استحقاق لهمهذا أهم . باختصار، أن يأكلوا

ال أحد يهتم بهم، ويشعرون بأنهم أمضوا عشرين عاماً يف السجون، 
ويتساءلون حلساب من، وملاذا؟ حتى يأتي فالن ليصبح وزيراً ويأخذ 

 ٣بعد . غداً سيحرقون لهم سياراتهم إذا استمر الوضع على حاله. سيارة
 .راء والوكالء واملديرينشهور سيحرقون سيارات جميع الوز ٤أو 

  
  *:سفيان أبو زايدة

  ليست هي السلطة،" فتح"
  واألعضاء يريدون قيادة حركية منتخبة

  
  من اتفاق أوسلو؟" فتح"ما هو موقف  
o  وربما . كان مع االتفاق قبل أن تُعرف تفصيالته" فتح"املوقف داخل

كان هذا نابعاً من األمل بالتخلص من الوضع الذي ساد بعد سبعة 
عوام من االنتفاضة، ومل يكن هناك بديل للتخلص من هذا الوضع أ

كان هناك اقتناع بأن االتفاق سيؤدي، . الذي أنهك شعبنا سوى االتفاق
. على األقل، إىل انسحاب شبه كامل من قطاع غزة والضفة الغربية

واألهم من ذلك، كنا نعتقد أنه سيتم إطالق جميع املعتقلين 
لذلك أعتقد أن وجهة النظر . اإلسرائيلية الفلسطينيين من السجون

السائدة كانت مع االتفاق بصورة عامة، ومل نلمس أي وجهة نظر 
 .معارضة لهذا االتفاق

                                                            

للسلطة  يعمل حالياً يف مؤسسة تابعة. يف قطاع غزة، وأحد قادة االنتفاضة" فتح"من قادة  *
 .الوطنية
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 أمل تبرز اجتهادات أو خالفات بشأن االتفاق بعد معرفة تفصيالته؟ 

o  فقط . يف األرض احملتلة" فتح"ال أتصور أنه كان هناك موقفان داخل
بل القيادة باالتفاق وتفصيالته، أرسلنا لهم أكثر من فور إعالمنا من قِ

رسالة بشأن قضية املعتقلين، وشددنا على ضرورة أن يتم دمج قضية 
 .املعتقلين يف االتفاق بصورة واضحة

  باعتبارها حزب السلطة، بأن تستحوذ "فتح"مع جميء القيادة أملت ،
مع " فتح"املت كيف تع. على دور كبير يف السلطة، غير أن هذا مل يحدث

 هذا الوضع؟

o  داخل األرض احملتلة، " فتح"، أي أبناء "فتح"احلديث هنا هو عن حركة
احلقيقة هي أننا فوجئنا منذ اللحظة األوىل . وبالتحديد يف قطاع غزة

داخل " فتح"بطريقة تعامل الطالئع األوىل لقادة القوات مع أبناء 
القاهرة كنا على األرض احملتلة، وال سيما أننا خالل مفاوضات 

بعد وصول . اتصال مباشر وتنسيق تام مع القيادة والوفد املفاوض
طالئع قادة القوات وبدء تشكيل قوات للشرطة من داخل األرض 

" فتح"احملتلة، ملسنا جتاهالً كامالً من قِبل هؤالء القادة ألبناء حركة 
خل تعاملوا مع أشخاص هنا وهناك، لكن التنظيم القائم دا. كتنظيم

مثالً، عندما وصلت القوات، . األرض احملتلة وقطاع غزة، تم جتاهله
الذين من املفترض " فتح"كانت لدينا قوائم كاملة بأسماء اإلخوة من 

أن يتم إحلاقهم بالشرطة الفلسطينية كي نتجنّب دخول أشخاص مشبوه 
لكن الصفعة األوىل كانت جتاهل هذه القوائم، . فيهم أو غير كفوئين

ار أسماء أُخرى، وهو ما فتح اجملال أمام دخول كثير من واختي
كما تم جتاهل . األشخاص الذين ال يستحقون أن يخدموا يف الشرطة

لكن أخطر ما يف األمر كان . أشخاص ممن ناضلوا وقادوا االنتفاضة
وبين قيادة القوات التي " فتح"عدم قيام تنسيق كامل بين إطار حركة 

 .عادت إىل الوطن
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 كيف تفسر هذا التصرف؟ 

o  ليس لدي أي تفسير، نحن هنا يف الداخل مل نتعامل مع هذه القيادة أو
لقد تعاملنا مع القيادات . تلك، العسكرية أو السياسية، بصورة خمتلفة

كلها بالقدر نفسه من االحترام والتقدير، وكنا نتوقع أن يتعامل اجلميع 
مل نكن نرغب يف أن . التقديربالقدر نفسه من االحترام و" فتح"مع حركة 

نكون جزءاً من الصراعات الداخلية بينهم، مل نكن نرغب يف أن نكون 
كان هدفنا، بصدق، العمل على بناء . طرفاً يف تقوية أحد ضد أحد

 .املؤسسات الفلسطينية
يف الداخل، وحتى هذه اللحظة، أقوياء، وهم الذين " فتح"أبناء        

 ١٨/١١وربما كانت حوادث مسجد فلسطين يف . يقودون الشارع عملياً
القيادات والقوات ال تستطيع حماية السلطة، وال . أكبر دليل على ذلك

هم الذين قاموا بحماية السلطة " فتح"أبناء وكوادر . حماية الشارع
 .والشارع

  ؟ هل تخاف السلطة من "فتح"لكن مع ذلك، مل تقم السلطة بتلبية مطالب
  ؟على األرض" فتح"قوة 

o لكني أعتقد أنه حدثت خطوات . ربما كان هناك خلل يف عملية التنسيق
وهذه هي ". فتح"فعلية يف اجتاه بناء املؤسسة التنظيمية حلركة 

وتفعيلها " فتح"اخلطوة األوىل التي يجب أن نقدم عليها، أي بناء حركة 
واألخ الرئيس أصدر، يف الفترة األخيرة، بعض التعليمات . كمؤسسة

 .زز هذا االجتاه، ويف مقدمها إجراء انتخابات داخليةالتي تع

 ما هو الهدف املأمول من االنتخابات الفتحاوية؟ 

o أؤمن باالنتخاب إيماناً مطلقاً. أنا شخصياً ال أؤمن بتعيين األفراد .
االنتخاب هو انتخاب قيادات احلركة يف خمتلف املناطق، ومن ثم 

يريدون أن يروا قيادة " فتح" أبناء. اختيار قيادة احلركة يف اإلقليم
هذه هي اخلطوة األوىل على طريق بناء مؤسسات . منتخبة من قِبلهم

 .داخل احلركة
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  ؟"فتح"العلنية بعد العمل السري، هل سببت مشكالت حلركة 
o  ال . مدريد بصورة شبه علنية] مؤتمر[كانت تنشط قبل " فتح"حركة

كانت تنشط سياسيًا " فتح"بالعكس، . أتصور أن هذا أوجد مشكلة حمددة
بصورة علنية منذ زمن طويل، يف اجلامعات، ويف املؤسسات، ويف 

أعلنت توقفها " فتح"والسرية كانت فقط يف العمل العسكري، و. املعاهد
 .عن العمل العسكري

أنشطتها كلها، . تنشط سياسياً على نحو علني" حماس"حتى       
السرية فقط يف اجلناح . ةالسياسية واالجتماعية واالقتصادية، معروف

 .العسكري

  ؟"فتح"هل أدى جتميد أو وقف العمل العسكري إىل إشكاالت داخل  
o من مرحلة التضحية " فتح"بعد توقيع االتفاق، انتقل كل إنسان يف . كال

إىل مرحلة االستحقاق؛ بمعنى أنه بعد أن كان يف السابق يفكر يف كيف 
ستحقاته من هذه احلركة، يضحي، أصبح اليوم يفكر يف كيف سيأخذ م

وهذا أنشأ جماالً للتنافس واحلساسيات . أين يعمل، يف أي دائرة
 .والصراعات

 .أعتقد أنه كان ال بد من أن نمر بهذه املرحلة      
  وهل من املمكن أن تتحول "فتح"إىل أي مدى أضعفت هذه الصراعات ،

  إىل تنظيم آخر خمتلف؟" فتح"
o مرحلة انتقالية، ومل نفقد األمل لدرجة نحن يف . ال أتصور حدوث ذلك

أستطيع القول إننا يف . ستتعرض للتفتت أو التمزق" فتح"أن نتصور أن 
ليس . مرحلة جزر اآلن، لكن مرحلة اجلزر هذه لن تطول، يف تقديري

سوى أن تطور نفسها وأداءها، " فتح"هناك خيار يف األفق أمام حركة 
 .مؤسستهاوأن تتأقلم مع الوضع اجلديد وتبني 

  أين هم اآلن؟". فتح"ما هو مصير مطارَدي 

o لو . لو كان لهم جمال آخر يعملون فيه لعملوا فيه. دخلوا جمال األمن
كان هناك جمال آخر للحصول على لقمة العيش، وللعمل يف مؤسسات 
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لكن املشكلة األهم التي . أُخرى غير مؤسسات السلطة، الختلف األمر
هي مشكلة آالف الشبان الذين مل  نواجهها كل ساعة وكل حلظة

املشكلة األساسية هي أن يجد الشاب الذي ناضل . يحصلوا على عمل
. وضحّى، والذي يُعتبر مصدر الرزق لعائلة كاملة، عمالً يرتزق منه

نريد : هناك آالف يأتون يومياً إىل املراكز كلها، ولهم طلب واحد حمدد
. قر، ال يفكر يف أي شي آخروعندما يشعر اإلنسان باجلوع والف. عمالً

 .وشعبنا يف أغلبيته مهدد بالفقر
وبعد أن يجد اإلنسان عمالً، ويؤمن مصدر رزق، تبدأ املشكالت       

واملشكلة . وهذا أمر طبيعي جداً. املتعلقة بالرتبة واملوقع وطبيعة العمل
احلقيقية التي نواجهها اآلن هي األشخاص الذين ال نستطيع توفير 

 .ل لهم، وليست تلك املشكالت األُخرىمكان عم

  بالسلطة؟" فتح"ما هي العالقة التي تربط  
o أنا شخصياً ال أستطيع أن أفهم طبيعة العالقة التي . هذه قضية معقّدة

، هذا "فتح"ليست السلطة، والسلطة ليست " فتح. "بالسلطة" فتح"تربط 
القرارات تكون السلطة يف اللحظة التي تُتخذ فيها " فتح. "شيء أكيد

ووجود أشخاص أو قيادات . كافة داخل احلركة، ومن ثم تنفذها السلطة
" فتح"داخل السلطة ال يعني أن " فتح"أو أعضاء من اللجنة املركزية لـ 

مثالً، يف اللحظة التي . كمؤسسة" فتح"وأنا أحتدث هنا عن . هي السلطة
يكون برنامج اقتصادي، أو مشروع اقتصادي، و" فتح"يكون فيها لـ 

لديها القدرة على تنفيذه من خالل السلطة، نستطيع حينئذ أن نقول إن 
هي السلطة " فتح"لكن ال نستطيع اآلن أن نقول إن . هي السلطة" فتح"

 . ، كمؤسسة، أي تأثير يف السلطة وقراراتها"فتح"يف الوقت الذي ليس لـ 

  ؟"فتح"لكن أبا عمار هو رئيس السلطة وزعيم 
o  يف . ، ورئيس منظمة التحرير"فتح"أبو عمار رئيس السلطة، ورئيس

يتصرف كرئيس حلركة " فتح"السلطة يتصرف كرئيس للسلطة، ويف 
 .ف.ت.يتصرف كرئيس لـ م. ف.ت.ويف م". فتح"
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  على تهميش دورها يف املرحلة احلالية؟ هل " فتح"ما هي ردة فعل
 حقيقة؟" فتح"يمثل أبو عمار 

o ألن أبا عمار هو "فتح"يقول إن أبا عمار ال يمثل  ال يستطيع أحد أن ،
الرمز يف املراحل كلها، ولديه قدرات غير طبيعية تفوق قدرات من 

لكن هناك أولويات، وما نسعى له هو أن تكون أولويات أبي عمار . حوله
ومن خالل اخلطوات التي اتخذت يف الفترة ". فتح"هي بناء حركة 

عات األخيرة، نشعر بجدية هذا التوجه، أي األخيرة، ومن خالل االجتما
 ".فتح"بناء املؤسسة احلركية لـ 

  هل يعني هذا أن ياسر . هي التي قامت بحماية السلطة" فتح"قلت إن
 وتقويتها؟" فتح"عرفات ال يدرك، بما فيه الكفاية، أنه ال بد من تعزيز 

o هي التي حتمي " فتح"أبو عمار يدرك أن . أبو عمار يدرك هذا الشيء
السلطة، وهي التي حمت السلطة عندما تطلّب األمر ذلك، وهي قادرة 
على حماية السلطة، والسلطة ال تستطيع أن حتمي نفسها من دون 

 ".فتح"

  كتنظيم بالفصائل الفلسطينية األُخرى " فتح"كيف يؤثر ذلك يف عالقة
 املعارضة للسلطة؟

o حوادث مسجد فلسطين ال وعلى الرغم من . حتى اآلن العالقات جيدة
مستمرة، كما أن العالقات بين أفراد " حماس"تزال االتصاالت بـ 

نسعى ونتمنى " فتح"نحن يف . التنظيمين على الصعيد الشخصي جيدة
مع هذه املرحلة بموضوعية، " اجلهاد اإلسالمي"و" حماس"أن تتعامل 

حارب ونطالبهما دائماً بالنضال معنا لبناء مؤسسات هذا الوطن، ون
" حماس"لكن هناك اقتناعاً لدى حركتي . جميع مظاهر الفساد

" فتح"، كما أنهما تدركان أن "فتح"بأن السلطة هي " اجلهاد اإلسالمي"و
بعد احلوادث . هي التي حتمي السلطة، وقد أثبتت احلوادث األخيرة ذلك

 ".اجلهاد اإلسالمي"و" حماس"بـ " فتح"مل تتغير عالقة 
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 طيني مالحظات على أداء السلطة، ويوجد تذمّر منهالدى الشارع الفلس .
بالسلطة وضعتها يف وضع املتهم على الرغم من عدم " فتح"وعالقة 

 .والسلطة" فتح"وضوح العالقة بين 
o  ال تؤثر يف جمريات األمور يف السلطة، فإن " فتح"يف احلقيقة، مع أن

أن يفكر ومن حق الشارع . الشارع يعتبرها مسؤولة كلياً عن السلطة
هي التي جلبت السلطة، وهي القادرة على " فتح"بهذه الطريقة، ألن 

إضعافها، وهي القادرة على حمايتها، وبالتايل ال بد من حتميلها 
 .املسؤولية األوىل واألخيرة عما يجري، أكان إيجابياً أم سلبياً

  بشأن الوضع السياسي الراهن؟ كيف تقوّمون " فتح"ما هي مالحظات
 ؟املرحلة

o يف تقديري أن املأزق يكمن يف االتفاقات التي وقِّعت مع إسرائيل .
الثغرة . االتفاقات كان فيها ثغرتان أساسيتان أثّرتا يف جمريات األمور

األوىل هي بقاء املستوطنات يف مناطق احلكم الذاتي، وما تبع ذلك من 
والثغرة األُخرى كانت قضية املعتقلين . دوريات مشتركة وصدامات

كان يف اإلمكان إجبار . أثيرها السلبي يف الشارع الفلسطينيوت
إسرائيل على إخالء املستوطنات يف قطاع غزة، ألنه يوجد إجماع 

وحتى . إسرائيلي يتقبل تفكيك املستوطنات وإخالءها يف قطاع غزة
اآلن، أنا عاجز عن فهم كيف قبل الطرف الفلسطيني توقيع اتفاق أوسلو 

أمّا قضية املعتقلين، فكان . املستوطنات قبل اتفاق على إخالء
املفروض أالّ يتم توقيع أي اتفاق قبل احلصول على ضمانات إلطالق 

 .جميع املعتقلين قبل االتفاق

 والسلطة، كيف تقوّمون أداءها؟ 

o أما كيف . ال أعرف كيف يقوّم أهلنا يف الضفة الغربية األداء الفلسطيني
 .سطيني فأمتنع من احلديث عنهنقوّم نحن هنا يف غزة األداء الفل

  يف قطاع غزة؟" فتح"متى ستجرون االنتخابات الداخلية يف 
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o االنتخابات هي من أجل . املفترض أن تبدأ يف مطلع الشهر املقبل
أعتقد أن هناك فارقاً بين االنتخابات التي جرت . اختيار قيادات جديدة

نتخابات يف رام اال. يف رام الله وبين االنتخابات التي ستحدث يف غزة
الله مل يجر اإلعداد لها جيداً، بينما هنا استعدينا جيداً، وآمل بأن تكون 

املهم هو تثبيت فكرة االنتخابات، ال األشخاص الذين . النتائج حسنة
وقد أثبتت . ونتائج االنتخابات ستعكس مزاج الشارع. سينتخبون

اس الذين ناضلوا االنتخابات يف رام الله أن الشارع يريد أن يختار الن
 .وهذا حقه. معه، والذين عرفهم يف امليدان

  إىل حزب سياسي؟" فتح"هل ستتحوّل 

o  ستتحول إىل حزب سياسي، مع أن جزءاً كبيراً " فتح"ال أتصور أن حركة
 .من عملها هو عمل حزبي فعالً

 

  *:نبيل عمرو

  االعتقاد بوجود
  والسلطة وهم،" فتح"تناقض بين 

  ميليشيا السلطةاليوم هي " فتح"و
  

  من اتفاق أوسلو؟" فتح"كيف تقوّم موقف 

o  من االتفاق هو امتداد ملوقفها من العملية السلمية ككل؛ " فتح"موقف
فقد تبنت مواقف مؤيدة، يف وقت مبكر، وهو ما يعني أن اخلط السياسي 
السلمي هو توجه احلركة، وكان أبو إياد أول من رفع شعار األرض يف 

.  إبان دورة اجمللس الوطني الفلسطيني يف عمّانمقابل السالم يف
هي التي قادت اجمللس الوطني الفلسطيني بكل مبادراته " فتح"و

                                                            

كان سفير منظمة التحرير الفلسطينية يف موسكو، ". فتح"عضو يف اجمللس الثوري يف حركة  *
 ".احلياة اجلديدة"وعاد إىل أرض الوطن يف إثر اتفاق أوسلو، وأصدر صحيفة أسبوعية باسم 
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وقراراته السياسية السلمية، والتي حتوّلت نتيجة ذلك إىل ما يمكن 
، على الرغم من .ف.ت.تسميته حزبَ أو ميليشيا املوقف الرسمي لـ م

ا، التي مل تؤثر يف التزامها وأدائها التباينات يف مواقف احلركة نفسه
 .على األرض

واختلف الوضع بالنسبة إىل أوسلو اختالفاً كبيراً بسبب صيغة       
فأوسلو كانت ترتيباً سرياً، وبالتايل عرف الناس ما تم . أوسلو نفسها

، باستثناء عدد قليل "فتح"واجلزء األكبر من . االتفاق عليه بعد إجنازه
. هم صلة بأوسلو، مل يكن على علم بما يجري يف أوسلوجداً ممن كان ل

وقد أثّر ذلك يف املوقف الداخلي، فظهرت التمايزات واالختالفات 
وال . لالتفاق" القراءة الفلسطينية"و" القراءة اإلسرائيلية"ومصطلحا 

يستطيع معارضو أوسلو طبعاً أن يفعلوا شيئاً جدياً حياله، ألنه عندما 
، "فتح"و. ف.ت.هو صاحب الصالحيات املطلقة يف ميكون أبو عمار، و

وحممود عباس، وهو من بقي من التاريخيين اآلن، مع هذا االتفاق 
ونالحظ أن . وصنّاعه، يصبح من الصعب على اآلخرين فعل أي شيء

كل من اتخذ موقفاً معارضاً مل يستطع أن يحقق شيئاً جدياً، ال على 
، وال على صعيد عدم االلتزام "فتح"صعيد زعزعة الوضع الداخلي يف 

 .بأوسلو
بعد التوصل إىل اتفاق أوسلو، ال قبل ذلك، : هناك مسألة أُخرى      

وتمّ احلصول . ف.ت.اجتمعت اللجنة املركزية واجمللس الثوري وأُطر م
على املوافقة على االتفاق بالتصويت، وكانت املوافقة نتيجة شعور 

وبالتايل كان من الصعب . ملدريد اجملتمعين بأن اتفاق أوسلو امتداد
ومع ذلك، فقد كان هناك حتفظات، ومل يلتزم . اتخاذ مواقف رافضة

املتحفظون قرارات األغلبية، وحتركوا إلقامة حتالفات خارج إطار 
وتبيّن بعد سبعة شهور من تطبيق اتفاق أوسلو أن هذه ". فتح"حركة 

ذلك هو أن أي حتالف التحالفات أيضاً مل تكن جدية وال فعّالة، وسبب 
وهذه . معارض لسياسة ياسر عرفات يجب أن تكون له قاعدة عربية

مثالً سورية ال تستطيع أن تقّوي خصوم . القاعدة العربية مزعزعة
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عرفات ومواقفهم ضد االتفاق ألنها تتفاوض مع إسرائيل بشأن 
وقد أصبح واضحاً تماماً أن هؤالء غير قادرين على . التوصل إىل اتفاق

تشكيل معارضة جدية، نتيجة التذبذب وعدم االستقرار يف سياساتهم 
فقد كان البعض يُصرح بأنه يوافق بشروط، ويف اليوم . ومواقفهم

التايل يعلن أنه رافض، ويف اليوم الذي يليه يعلن أن االتفاق خيانة، 
ويف اليوم الرابع يصرح برأي آخر، ولذا مل يكونوا مقنعين، وفشلوا يف 

 ".فتح"ارضة جماهيرية أو تنظيمية داخلبلورة مع

أمّا على صعيد املعسكر املؤيد لالتفاق، فقد نشأت خالفات هي       
وهذه . األصعب، ألنها كانت داخل املعسكر الفعّال ال املعسكر احملتج

اخلالفات سببها فني ال سياسي؛ بمعنى مَنْ يملك هذه الصالحيات أو 
ت غير اجلوهرية، وغير السياسية، هذه اخلالفا. تلك، ومن ال يملكها

" فتح"على األداء السياسي بصورة جيدة، فأصبحت " فتح"أضعفت قدرة 
أوسلو ليسوا هم ] اتفاق[مرتبكة تماماً، وبرزت ظاهرة أن صنّاع 

. وهذا أحدث ارتباكاً وفجوات كبيرة يف العملية التفاوضية. منفذوه
ها باءت بالفشل، وجرت حماوالت لترتيب املرجعية التفاوضية، لكن

فأبو مازن موجود يف تونس، وله . وذلك بسبب التشتت اجلغرايف
حتفظات حيال العودة وممارسة العمل من هنا، األمر الذي جعل من 

كما أن إسرائيل نفسها ابتعدت . الصعب ترتيب املرجعية التفاوضية
 اآلن إسرائيل. كثيراً عن نص االتفاق، ومل يعد اتفاق أوسلو هو املرجع

وضعت مرجعية جديدة تماماً، وهي الفعل وردة الفعل، أي اإلجراءات 
ويضاف إىل ذلك الوضع العام . األمنية، األمر الذي يُربك املفاوض

القاسي الذي ال يساعد يف تكريس صيغ مستقرة، مثل اإلغالق 
ومع ذلك مل تصل األمور . والصراعات الداخلية والوضع االقتصادي

وعلى األرجح لن تصل، ألن الصراع الداخلي يف . داخلياً إىل حد اخلطر
بالتحديد لن يوصل األمور إىل حد اخلطر، وال سيما بعد االنشقاق " فتح"

غير قابل على " فتح"، حيث أصبح الوضع داخل ١٩٨٣الذي حدث سنة 
من احملتمل أن يخرج شخص ما . اإلطالق حلدوث انشقاقات جدّية
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وقد يعود أو ال يعود، لكن الكتلة  ،"فتح"يتبنى اجتهاداً مغايراً من 
األساسية التي يخشى منها خرجت وعرفت، وتشكل اجلسم احلركي بعد 

  .ذلك ممن بقي، ومن بقي ليس لديه القدرة الكافية إلحداث انشقاق
فيما يتعلق " فتح"لقد كان أداء . نأتي إىل موضوع الكفاح املسلح      

يف املاضي، قبل توقيع . قتالياًبالكفاح املسلح دائماً أداء سياسياً ال 
اتفاق أوسلو، عندما كان الوضع يحتاج إىل تسخين كان يجري تسخين 
حمدود ومسيطر عليه، وتم تنفيذ هذا املنهج داخل املناطق احملتلة، وتم 

  .تنفيذه على صعيد لبنان، وتم تنفيذه على صعيد العمليات اخلاصة
بنى " فتح"ك بالتأكيد لدى عندما يكون األمر هكذا، ال يكون هنا      

عسكرية متكاملة ومتماسكة تشكل شريحة أو كتلة قادرة على فرض 
صدر . لذلك مرّ قرار وقف الكفاح املسلح وااللتزام به بسهولة. رأيها

بعض االحتجاجات من جانب شبان متحمسين، وجرى استخدام شعار 
الكفاح املسلح من أجل حتقيق مصالح سياسية، رفعه أشخاص 

، وعندما انحلت مشكلتهم، "أين الكفاح املسلح؟" الله أكبر: حينصائ
  .اختفى الشعار

يف تقديري، . لذلك، فإن املعارضة غير جدّية على هذا الصعيد      
تملي عودة اللحمة، ال " فتح"تتشكل اآلن أوضاع داخل ومن حول حركة 

من  مثالً،. ألن اجلميع مقتنعون بضرورة ذلك، وإنما ألسباب موضوعية
كان يراهن على أن دمشق أو عمان أو عاصمة ما أُخرى ستقدم له دعمًا 
ملواصلة سياسة ضد عملية السالم، هو اآلن مصاب بخيبة أمل، ألن 

  .اجلميع يريدون مصاحلة
 مبرر سيفقدون اخلارج يف "فتح" من بقي من إن ،إضافة إىل ذلك      

 يخجلون باتوا ارجاخل يف من بأن ونشعر نلمسها، مسألة وهذه .وجودهم
 الدولة فيه تقول وقت سيأتي أنه ويدركون املنفى، يف وجودهم من

 اآلن فعندكم ومعارضة، مغايرة اجتهادات لديكم كان إذا :لهم املضيفة
 اخلارج يف الوجود مبرر بدأ وبالتايل الداخل، من وغيّروا اذهبوا أرض،

 حركة فرضته الذي االستقطاب إىل مشدودة اآلن "فتح" أن كما .يضعف
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 ال هذا كل لكن .الشارع يف التوحد إىل مضطرة وهي عليها، "حماس"
 ما، منعطف يف الداخلية الصراعات لتفاقم معرضة ليست "فتح" أن يعني

 حركة أي وحدة تضمن التي الثالثة الرئيسية العناصر فقدان هو والسبب
 دفاله القوي؛ التنظيمي البناء املوحّد؛ السياسي الفكر :سياسية

  .عليه املتفق السياسي
 السياسي والهدف ".فتح" يف حالياً موجودة غير الثالثة العناصر هذه      

 على وتنفيذه والتزامه بتفسيره يتعلق فيما خالفات توجد املعلن
  .األرض

 فعندما اخلارجي، التحدي أو اخلارجي اخلطر دائماً  يوحدها "فتح"      
 كانت ما إىل األمور تعود زال، أنه تتخيل وعندما تتوحد، ما خطر يبرز
  .عليه

 وهذا الفلسطينية، السياسية احلياة احتكارها يف هي "فتح" مشكلة      
 السياسية احلياة تظل أن ضمانة هو املزايا أبرز .ومزاياه حماذيره له أمر

 وضآلة السياسي اجلمود هو احملاذير وأبرز فعالً، فلسطينية الفلسطينية
  .التطور

 أن أو مفتوحة، ديمقراطية بتعددية إالّ املأزق هذا من اخلروج يمكن ال      
 احلياة تظل ال كي متعددة، منابر نفسه الفلسطيني اجملتمع يفرز

 القطب :وضعيفين متشرذمين قطبين أسيرة الفلسطينية السياسية
 دائماً تظهر املعارضة لكن تمامًا، موحداً وليس متشرذم اإلسالمي

 بصورة بتطويرها إالّ لها حل وال متشرذمة، "فتح"و موّحد، بمظهر
  .ديمقراطية

 الفلسطينية؟ بالسلطة التنظيم "فتح" عالقة هي ما  
o هي "فتح"و "فتح" هي السلطة .اندماجية عالقة بالسلطة "فتح" عالقة 

 .الكعكة لتزيين فقط موجودون واآلخرون السلطة،
 بذلك وأعني غنائم، موقع أمام أنفسنا جند سلطة أي تأسيس بدء عند      
 وال الكايف، بالقدر وسياسياً  فكرياً معبئين غير أشخاص دائماً  يوجد أنه
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 إبراز بدأوا "فتح" من أشخاص وهناك .التاريخية اللحظة معنى يدركون
 يتصرفون بدأوا العاديون الناس وحتى بحصتهم، واملطالبة ماضيهم

 صموداً كان ودالصم ".فتح" على مقصوراً يكن مل الصمود ألن هكذا،
 لكنه وتفصيالً، جملة مرفوض التفكير هذا أن وأعتقد .وجماهيرياً شعبياً

 أي املألوفة، بطريقته اإلشكال هذا يحل أن يحاول عمار أبو .موجود
 .املناضلين بعض على واملناصب الرتب وتوزيع الترضيات، بطريقة

 .مئة وتغضب شخصاً ترضي الطريقة وهذه
 ال ألننا الوظائف، حتديد يف املعيار هذا وجه يف بقوة نقف أن يجب      

 عبارة نصبح أن أي اجلزائرية، التحرير جبهة جتربة هنا نعيد أن نريد
 من ضربت واجلبهة ضربت، اجلزائر .للمناضلين خدمات مؤسسة عن

 املعنوي حقه وإعطائه املناضل تكريم بين نخلط إالّ ويجب .ذلك جراء
  .الوظيفي األداء وبين

 اخلارج" قيام من الداخل يف وكوادرها "فتح" قيادات لدى تذمر يوجد" 
 بروزاً  أكثر "اخلارج"و "الداخل" بين االنفصام وأصبح .دورها بتهميش

  ذلك؟ على تعليقك هو فما ،"اخلارج" عودة بعد
o يف واالستمرار .االنتخابات إىل "فتح" تعود أن يجب لكن موجود، هذا 

 حتل أن يجب .اخلالف يعمق "الداخل" "فتح"و "اخلارج" "فتح" عن احلديث
 .باالنتخابات املعضلة هذه
 احملافظة، التنظيمات من "فتح"و احملافظة، التنظيمات يف القيادات      

 على الراديكالية التغييرات من وتخاف للتنظيم إدارتها بأساليب تتشبث
 الشبان من جمموعة جاءت إذا وتخشى مصاحلها، وعلى مناصبها،

 أولئك بناه ما كل لهدم اجملموعة هذه تسعى أن لالنتخابات نتيجة اجلدد
 حدوث تاليف بالتحديد، عمار وأبو القيادة، حتاول لذلك .سبقوها الذين

 االنتخابات ضد أنه يعلن وهو ".فتح" داخل دراماتيكية تغيرات
 تطيعوأس .جزئية تنفيسية انتخابات ومع التعيينات مع وأنه الفتحاوية،
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 القيادة، رغم تواصل، مل عندما كبيراً خطأً ارتكبت "فتح" قاعدة إن القول
 .الله رام يف بدأت التي االنتخابات عملية

 قادرة غير السلطة وإن السلطة، بحماية تقوم التي هي أنها "فتح" تقول 
 كلها واألمن الشرطة رجال تشكيلة أن من الرغم على نفسها حماية على
  القول؟ هذا تفسر كيف ،"فتح" من

o عن واحلديث وهم، جمرد هو والسلطة "فتح" بين تناقض بوجود االعتقاد 
 ترى أن حتب "فتح" يف تنظيمية جهة عن أو معينة أجهزة عن صادر ذلك

 عن عبارة أصبحت أنها تقول أن تستطيع ال ألنها النحو، هذا على األمور
 الغنائم توزيع أن وويبد السلطة، ميليشيا هي اليوم "فتح" ".دولة" موظفي

 .منطقي غير خطاباً يولد

 سياسي؟ حزب إىل "فتح" حركة تتحول أن يمكن أنه تعتقد هل 

o ديمقراطية تشكيالت نفسها "فتح" من ينبثق أن يمكن لكن .مستحيل 
 .خمتلفاً اجتهاداً تتضمن أنها غير ،"فتح" اسم حتمل وتظل

 عمار؟ أبو اختفى إذا "فتح" تنتهي هل 

o ،وإنما وحدها، "فتح" يف ال كبير، خلل سيحدث لكن .احلد هذا إىل ليس ال 
 .يحدث أن يمكن بما التنبؤ يستطيع أحد وال .ككل الفلسطينية احلالة يف
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