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  " فتح" التحرير الوطني الفلسطيني مين سر حركةألحديث صحايف 
  يف الضفة الغربية، مروان البرغوثي، يتحدث فيه عن عالقة 

  احلركة بالسلطة وفصائل املقاومة الفلسطينية
    ]مقتطفات[ .فلسطين احملتلة

  
[.......]  

إالّ إن . يف تسيير االنتفاضة تعتبر كبرى الفصائل الفلسطينية وعليها يقع عبء كبير "فتح"حركة : س
  املالحظ أن هناك أكثر من اجتاه فيها جتاه العديد من القضايا املهمة، أين يقف مروان البرغوثي؟

قف مع هذه االنتفاضة، يف وسطها ويف قلبها وال أحتاج لتحديد أين أقف، فأنا أمن الواضح أين أقف، : ج  
أي حماسة لالنتفاضة فهذا  ض العناصر موقف هنا أو هناك وال يبدونفإذا كان لبع[....] ومع هذه املقاومة أيضاً 

يمثلون هذه  ، ولكن من ينزل إىل الشوارع هم الذين"فتح"شأنهم، وهم بالتأكيد ال يمثلون املوقف احلقيقي حلركة 
  .احلركة

    
[.......]  

املقاومة مثل بالسلطة الفلسطينية من جهة وعالقتها بفصائل  "فتح"كيف تقيّم عالقة حركة : س
  واجلهاد اإلسالمي من جهة أُخرى؟ "حماس"

هي التنظيم القائد للسلطة الفلسطينية وتشكل أغلبية يف اجمللس  "فتح"غني عن القول إن حركة : ج  
كتنظيم والسلطة تقوم  "فتح"، ولكن العالقة بين حركة "فتح"التشريعي ورئيس السلطة الفلسطينية هو رئيس حركة 

امل والتعارض، بمعنى أننا ندافع عن هذا املشروع الوطني باعتباره نواة الدولة الفلسطينية على قاعدة التك
يف الوقت نفسه ما يحيط به من خماطر من أعداء شعبنا، و نحميه من كل.. ونسعى من أجل تطويره نحو الدولة

رض، بمعنى أننا نتكامل مع وثغراته ونواقصه املوجودة فيه ونعمل على أساس التكامل والتعانحميه من سلبياته 
هذا املشروع ونتعارض مع اخلاطىء فيه ومع املنهج الذي نرفضه، سواء كان سياسياً أو تفاوضياً أو إدارياً أو 

  .أمنياً أو مالياً
ومن هنا أعتقد أنه بعد انطالقة هذه االنتفاضة اجمليدة كان يجب وال يزال أن يعاد النظر يف جملة من   

والتفاوضية واألمنية واإلدارية واملالية يف السلطة الفلسطينية بما يحقق تعزيز اجلبهة  ةالسلوكيات السياسي
الداخلية الفلسطينية، وكان يجب أن يعاد تشكيل السلطة من جديد بما يكفل حالة من القوة وتعزيز املوقف الوطني 

  .واحلالة الوطنية
ونسعى [....] ته االنتفاضة من وحدة وطنية ويف ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية فنحن سعداء بما جسد  

من أجل بلورة برنامج سياسي مشترك وحتقيق أهداف جنحنا يف حتديدها، ووصلنا إىل تفاهم مع إخوتنا يف 

                                                 
 )"وقد أجرى احلوار عماد عيد. 27/7/2001، )بيروت" (االنتقاد) العهد.  

  
 



  200، ص )2011 ربيع( 86، العدد 22المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية وثائق فلسطينية

 

2 
 

وتأمين رحيله عن أرضنا وبالدنا، بما دف االنتفاضة هو إنهاء االحتالل واجلهاد وباقي الفصائل أن ه "حماس"
إقامة دولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشريف، وتأمين حق العودة لالجئين يف ذلك رحيل املستوطنين و

هذه الركائز تشكل برناجماً موحداً، نناقش أدوات االنتفاضة، ونناقش ما يجب جتنبه يف بعض .. الفلسطينيين
سطينية، ونعتقد أننا بحاجة ماسة حلكومة وحدة وطنية فل[....]. وكل هذا النقاش يدور بشكل أخوي . األحيان

  .حكومة انتفاضة تقوم بتحمل األعباء امللقاة على كاهل شعبنا
    

يف بعض األحيان حول جدوى العمليات يف فلسطين احملتلة عام  برغم هذه اإليجابيات هناك خالف: س
  ، كيف تنظر إىل هذا األمر؟48

ربما هناك اجتهاد لدى اإلخوة يف اجلهاد [....] أنا أعتقد أن هذا املوضوع ليس أبيض أو أسود : ج  
وبعض الفصائل على  "فتح"على وجه التحديد جتاه هذه العمليات ونحن نحترم اجتهادهم، وحلركة  "حماس"و

ها النضايل والكفاحي هو ال شك يف أن برناجم "فتح"يعني أن حركة .. األغلب وجهة نظر أُخرى واجتهاد آخر
مقاومتها لالحتالل واملستوطنين يف إطار األراضي الفلسطينية احملتلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة 

واإلخوة لديهم رؤية أُخرى تتعلق باجتهاداتهم ونحن نقدر هذا االجتهاد، ونقدر  "فتح"حركة هذه رؤية . القدس
    .. [....].دالظروف التي تدور يف هذا االجتها

    
ما رأيك يف الطرح باختصار عمل املراقبين الدوليين على رجال االستخبارات األميركية؟ وهل تعتقد : س

  أن املراقبين الدوليين قادرون على حماية الشعب الفلسطيني؟
عدد شهدائنا وجرحانا وبيوتنا التي  شعب الفلسطيني ليس مراقبين يحصونما يتطلع إليه ال: [....] ج  

ما كنا نتطلع إليه هو قوات دولية تقوم بحماية الشعب .. التي تداهم وخميماتنا التي تقصف م وقرانادته
  ... [....]من األراضي احملتلةنسحاب إسرائيلي شامل الفلسطيني عن طريق مراقبة تنفيذ برنامج ا

    
[.......]  

لفلسطينية والكيان، سواء بيرس برغم العدوان الصهيوين هناك لقاءات سياسية وأمنية بين السلطة ا: س
  أو األجهزة األمنية، كيف تنظر إىل مثل هذه اللقاءات؟

أعتقد أن عرفات يحاول بكل ما أوتي من قوة من خالل حركته السياسية والدبلوماسية أن يجنب : ج  
ال : مرة أُخرى الشعب الفلسطيني ويالت العدوان وفضح السياسة اإلسرائيلية ولكن أنا قلت ذلك وأكرر هذا الكالم

احلكومة وشريك لشارون يف  هذه جدوى من أي لقاء مع شارون وحكومته وأجهزته، وبيرس جزء ال يتجزأ من
ويف الوقت نفسه ال نعتقد بجدوى أي لقاءات أمنية وال ! اللقاءاتوى من مثل هذه وبالتايل ال جد[....] اجملازر 

ألن االنتفاضة دفنت التنسيق األمني بكل مفاهيمه، ويجب عدم  بوجوب االستمرار بمثل هذه اللقاءات على اإلطالق،
أرست خطاً سياسياً جديداً يجب على  العودة إليه بأي صورة من الصور، ويف الوقت نفسه نحن نعتقد أن االنتفاضة

ن األمم القيادة الفلسطينية أن تعمل بموجبه واملطالبة بمؤتمر دويل جديد للسالم لكسر االحتكار األميركي، ولتكو
وثانياً جدول أعمال من نقطة واحدة وهو جدول زمني .. املتحدة وأوروبا وروسيا وغيرها شركاء يف هذا املؤتمر

 194لالنسحاب اإلسرائيلي الشامل من األرض العربية والفلسطينية واإلقرار بحق الالجئين بالعودة طبقاً للقرار 
[....].  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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