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مروان البرغوثي

تفعيل كافة أشكال املقاومة

احلديدية يف  القضبان  من  أبعد  حتّلق  التي  بروحه  حرًا  لكن  جسدًا،  فيه  القابع  سجنه 

واألسوار املسيجة، ال يزال األسير مروان البرغوثي على حيوية وعنفوان املقاوم الذي 

ال يستكين.

"جملة  أسئلة  على  البرغوثي  مروان  يجيب  اجلماعي،  العزل  زنزانات  ومن  سجنه،  من 

أن املفاوضات آلت إىل فشل ذريع، بينما االستيطان يأكل ما  الفلسطينية”، فيؤكد  الدراسات 

وأن  الضيقة،  القدس  قليلة يف شوارع  أمتار  الغربية، وما بقي من  الضفة  أرض يف  تبّقى من 

كافة،  املقاومة  أشكال  تفعيل  ضرورة  على  ويشدد  نتيجة.  أي  بتحقيقها  بالتايل  أمل  من  ما 

وخصوصًا الشعبية منها، والتنازل عن املكاسب الفصائلية لتحقيق املصاحلة الضرورية يف 

سياق املواجهة املستمرة مع العدو، ويدعو إىل التقدم بطلبات االلتحاق بجميع مؤسسات األمم 

املتحدة من دون استثناء لتأكيد احلضور الفلسطيني، وتسهيل مالحقة إسرائيل أمام احملاكم 

منشغلة  حاليًا  كانت  وإن  قلبها،  يف  فلسطين  حتتضن  العربية  الثورات  أن  يرى  كما  الدولية. 

مصلحة  يف  تصّب  حتققت  إذا  أهداف  وهي  واالنعتاق،  والديمقراطية  احلرية  أهداف  بتحقيق 

القضية الفلسطينية. أّما فيما يتعلق باحلركة الوطنية األسيرة فيشدد على أنها موحدة، وأنها 

تمثل نموذجًا وحدويًا يأمل بأاّل تخترقه اخلالفات الفصائلية أكثر مّما فعلت حتى اآلن، وُيبدي 

تمسكًا بوثيقة األسرى للوفاق الوطني التي أجنزها املعتقلون من الفصائل كافة.

أسرى احلرية
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ماذا غيرت جتربة السجن بك على املستوى الشخصي؛ كيف تعيش، وماذا تقرأ،   
وكيف تتابع األوضاع السياسية؟ لقد اعُتقلت يف سنة 2002، أي قبل 13 عامًا، واآلن 

أصبح لديك حفيدة، كيف تتواصل مع العائلة، وما هي عالقتك بحفيدتك؟

الفلسطينيين. فعلى مدار عقود من  يتجزأ من حياة  والسجن جزء ال  االعتقال  إن جتربة   
جياًل  يتعرضون  فلسطين  وأبناء  لبالدنا،  واالستعمار  البريطاين  االنتداب  ومنذ  الزمن، 

املتجددة  الفلسطينية  املقاومة  صوت  إلخماد  استعمارية،  سياسة  من  كجزء  جيل،  بعد 

 1967 سنة  يف  غزة  وقطاع  الغربية  والضفة  للقدس  اإلسرائيلي  االحتالل  ومنذ  دومًا. 

تعّرض مئات اآلالف من الفلسطينيين لالعتقال والتعذيب والتحقيق، وال يزال يتوافد على 

السجون آالف الشبان والشابات، وبمقدار ما يؤشر ذلك إىل مواصلة العدوان واالحتالل 

واالستيطان واستخدام االعتقال لضرب املقاومة، فإنه يؤكد من جهة ُأخرى مدى إصرار 

شعبنا على حقوقه الوطنية واستعداده العايل للتضحية وحتّمل املعاناة يف سبيل حريته 

وعودة الجئيه ونيل استقالله وحفظ كرامته. لقد تعرضت شخصيًا لالعتقال كثيراً ـ منذ 

القاسي واملرير  االعتقال والتحقيق  ـ وعشت جتربة  كنت يف اخلامسة عشرة من عمري 

واملذل والوحشي يف فترات متفرقة منذ سنة 1976 حتى هذا التاريخ، ومنذ اعتقايل يف 

القدس  املسكوبية يف  مراكز  التحقيق يف  من  يوم  تعرضت ألكثر من 100  سنة 2002 

وللعزل  املطلق،  االنفرادي  للعزل  ذلك  وبعد  السري،  واملعتقل  تكفا  بتاح  ويف  احملتلة 

اجلماعي الحقًا، الذي ما زلت أوجد فيه، ومنذ اعتقايل مل تسمح سلطات االحتالل بدخويل 

السجن العادي.

لقد زادين االعتقال إيمانًا وقناعة راسخة ال تتزعزع بعدالة قضيتنا، وبحّقنا املقدس 

الذي تعرض لغزو استعماري استيطاين وتطهير  بلد اآلباء واألجداد،  يف بلدنا فلسطين، 

عرقي نادر يف التاريخ املعاصر.

عاشت جتربة مميزة من حيث  األسيرة  احلركة  فإن  االعتقال،  عن  معروف  هو  وكما 

التضامن  وروح  الكفاحية  املناضل  روح  على  واحلفاظ  البناء  وعملية  الداخلي  التنظيم 

واألخوة والتعاون والشراكة واالستعداد للتضحية ومواجهة االحتالل، وقد حدث ـ خالل 

األعوام األخيرةـ  كثير من التحوالت يف حياة األسرى الذين خاضوا سلسلة من اإلضرابات 

املتفرقة واجلماعية والفردية يف مواجهة طغيان سلطات االحتالل وسّجانيها.

من  خروجي  منذ  الكفاح  وإخوة  القيد  وإخوة  القيد  رفاق  من  كغيري  فأعيش  أنا  أّما 

العزل االنفرادي إىل قسم للعزل اجلماعي فيه أربعون زنزانة، ويف كل واحدة منها ثالثة 

إخوة، ومنذ نحو تسعة أعوام أعيش يف الزنزانة نفسها التي حتمل الرقم 28، وقد شاركني 

البرغوثي  أحمد  الدرب  ورفيق  والصديق  األخ  اآلن  معي  ويعيش  اإلخوة،  من  عدد  فيها 

)عدة  القسم  يف  معنا  ويعيش  )عبيات(،  سويلم  ناصر  والصديق  األخ  وكذلك  )الفرنسي(، 

أشخاص( من خمتلف الفصائل والتنظيمات، وهناك 70 أسيراً من حركة "فتح"، و25 من 

حركة "حماس"، و20 من حركة اجلهاد، و7 من اجلبهتين الشعبية والديمقراطية، ويوجد 

يف هذا القسم أيضًا عميد األسرى الفلسطينيين األخ املناضل القائد كريم يونس الذي دخل 



079 امللف/مقابلة تفعيل كافة أشكال املقاومة

قبل أيام عامه الثاين والثالثين يف سجون االحتالل.

أنا أمارس كغيري من اإلخوة حياتي اليومية برياضة صباحية لساعتين، وبعد ذلك 

اليوم  طوال  بالتعليم  أقوم  ثم  ولبن،  بيضة  عن  عبارة  عادة  وهو  فطوري،  بتناول  أقوم 

أقرأ  اجلامعي؛  التعليم  ذلك  يف  بما  والقضايا،  اجملاالت  شتى  يف  حماضرات  وإعطاء 

الصحف العبرية يوميًا وصحيفة "القدس" التي تصل متأخرة عن موعد صدورها، وأتابع 

مثل  السجون  إدارة  بها  تسمح  التي  الفضائيات  بعض  خالل  من  السياسية  األوضاع 

القناتين اإلسرائيليتين الثانية والعاشرة، وفضائيَتي فلسطين، والعربية، وكان وما زال 

جزءاً من إضرابات األسرى هو املطالبة بقنوات فضائية إضافية كي يتمكن األسرى من 

متابعة ما يجري من أحداث يف العامل.

وأتابع األوضاع السياسية أيضًا من خالل زيارات احملامي األستاذ الياس صباغ الذي 

يتواصل معي منذ عشرة أعوام، وكذلك من خالل زيارة زوجتي ورفيقة دربي األستاذة 

املناضلة احملامية فدوى البرغوثي، على الرغم من عدم انتظام هذه الزيارات العائلية.

أطالع كثيراً من الكتب، بمعدل 6 إىل 8 كتب شهريًا، ألن هذه تدخل عبر زيارة األهايل، 

واتابع جميع أعداد "جملة الدراسات الفلسطينية" التي حتظى باحترام وتقدير، وخصوصًا 

وتلتزم  الفلسطيني  بالشأن  تختص  نظر  ووجهات  ودراسات  مقاالت  من  حتتويه  ملا 

منتظم  بشكل  العربي"  "املستقبل  جملة  أتابع  كما  كبير،  حد  إىل  واملوضوعية  بالعمق 

وبعض اجملالت الفلسطينية مثل "شوؤن فلسطينية"، و"قضايا إسرائيلية"، وقد قرأت كثيراً 

من الكتب يف السياسة والتاريخ واالقتصاد والشأن اإلسرائيلي الدويل.

أتمكن يف  أفراد األسرة فهي غير ممكنة بصورة عامة، وأنا مل  التواصل مع  آلية  أّما 

وربى،  القّسام،  وهم:  السنة  يف  واحدة  مرة  سوى  أوالدي  رؤية  من  املاضيين  العامين 

وشرف، وعرب، الذين كانوا عند اعتقايل يف املدرسة االبتدائية واإلعدادية، وقد أنهوا اآلن 

جميعًا دراستهم اجلامعية.

وال  أره  مل  الذي  الله  عبد  وزوجها  ربى  البنتي  األوىل  حفيدتي  بوالدة  كثيراً  فرحت 

أعرفه سوى بالصور مع العائلة من خالل الزيارة التي تقوم بها زوجتي كل أسبوعين عبر 

الصليب األحمر الدويل، ومن خالل احملامي.

التعليم  نيل  لهم  يتسنَّ  ومل  التعليم  يف  يرغبون  الذين  األسرى  عشرات  أيضًا  هنالك 

الثانوي أو اجلامعي، وأنا أقوم بتعليمهم مع عدد من اإلخوة، وقد حققنا نتائج طيبة على 

مستوى تعّلم اللغات واملناهج اجلامعية.

االنقسام  آالم  من  الرغم  وعلى  فإننا،  اأُلخرى،  الفصائل  مع  بالعالقة  يتعلق  فيما 

األسود البغيض، تمكّنا داخل السجن من احملافظة على عالقة أخوية ورفاقية قائمة على 

االحترام والشراكة والعمل املشترك يف كل شيء، ونحن نعيش كأسرة واحدة من خمتلف 

الفصائل والتنظيمات مع مالحظة أن أغلبية السجون اآلن تعيش فيها الفصائل يف أقسام 

منفصلة، وذلك جّراء آثار االنقسام السلبية واملدمرة يف احلركة األسيرة، وبسبب سياسة 

إدارة السجون.
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نعم  اجلواب  كان  إذا  صاحلة؟  الوطنية  الوحدة  بشأن  األسرى  وثيقة  تزال  ال  هل   
التي  التعديالت  فما هي معوقات تطبيقها، وإذا كانت يف حاجة إىل تعديل فما هي 

تقترحها؟

 لقد كان لنا شرف املبادرة إىل صوغ وإجناز وثيقة األسرى للوفاق الوطني، والتي جاءت 
الكفاح  وحدة  جمعتنا  الفصائل،  خمتلف  من  مناضلة  قيادات  من  ونبيلة  صادقة  حماولة 

الفلسطينية  الساحة  الوطنية يف ظل ما شهدته  والطموحات  والزنزانات واملعاناة واألحزان 

يف سنة 2006 يف إثر االنتخابات التشريعية يف كانون الثاين / يناير 2006، وما جرى من 

حالة توتر داخلي فلسطيني، فبادرنا إىل صوغ هذه الوثيقة حماولين تقديم إجابة واضحة 

وصريحة بشأن حتديد الهدف اجلامع للفلسطينيين، واإلطار املالئم الذي يوّحدهم ويقودهم، 

والوسائل واألساليب واألدوات لتحقيق هذه األهداف. ومّثل التوافق على وثيقة الوفاق الوطني 

فلسطينيًا  فصياًل   13 فيها  يوّقع  مرة  أول  كانت  ألنها  الفلسطينيين  تاريخ  يف  نوعية  نقلة 

برناجمًا وطنيًا واضحًا وصريحًا وخطة عمل للمرحلة املقبلة، لكن من املؤسف أن الفصائل 

عهدها  على  حافظت  لو  جميعها  الفصائل  أن  وأعتقد  التوقيع،  هذا  حتترم  مل  وّقعتها  التي 

وتوقيعها الوثيقة ملا كّنا يف املشهد الصعب واملؤمل الذي نعيشه اآلن، وملا وصلت األمور إىل 

كارثة االنقسام املدمر، وأعتقد أن أي مصاحلة مستقباًل ليس لها مرجعية وأرضية مشتركة 

وقواسم كوثيقة األسرى، وليس مطلوبًا أي وثائق جديدة، وإنما التزام واحترام العمل وفق هذه 

الوثيقة كأرضية مشتركة متفق عليها.

لو ُطبقت وثيقة األسرى للوفاق ملا وصلنا إىل االنقسام

املفاوضات فشلت وعلينا إجناز املصاحلة وتفعيل املقاومة

 عشرون عامًا بعد أوسلو، ال سالم وال دولة، بل مفاوضات وانقسام. كيف اخلروج 
من هذا املأزق؟

 أول خطوة يف اجتاه اخلروج من املأزق الراهن هو التقدم نحو املصاحلة فوراً ومن دون 
أو مسؤول  فلسطيني، وألي فصيل  إذ ال يوجد مبرر ألي وطني  تأجيل،  أو  أو تسويف  إبطاء 

وقلنا  عاليًا  صوتنا  ورفعنا  مراراً  أّكدنا  وقد  األسود،  االنقسام  خندق  يف  للتمترس  قائد،  أو 

بمثابة  وهي  املقهورة،  وللشعوب  التحرر  حلركات  االنتصار  قانون  هي  الوطنية  الوحدة  إن 

املاء والهواء يف احلالة الفلسطينية ولشعب يرزح حتت أسوأ وأطول وأبشع احتالل يف التاريخ 

حالة  وإنهاء  مسؤولياتها،  حتّمل  إىل  والقوى  الفصائل  جميع  دعوة  جندد  نحن  املعاصر. 

يتواصل  وقت  يف  واحلصار  لالحتالل  تخضع  سلطة  على  الصراع  عن  والتوقف  االنقسام، 
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العدوان واالستيطان وتهويد القدس واألرض واالعتقال واحلصار والقتل والتشريد.

 إىل أين ستقودنا املفاوضات؟

إاّل إىل  بأوسلو، مل تفِض  إن جتربة عشرين عامًا من املفاوضات منذ مؤتمر مدريد مروراً   
أوسلو  منذ  إذ  االعتقاالت،  من  ومزيد  القدس،  وتهويد  االحتالل  وتكريس  االستيطان  من  مزيد 

حتى اآلن، تعّرض أكثر من 120,000 فلسطيني لالعتقال، وتضاعف االستيطان خمس مرات، 

مت عمليات تهجير وتدمير وإغالق مؤسسات يف مدينة القدس مل يسبق لها مثيل، والوقت  وُنظِّ

حان الستخالص العبر والدروس، واستذكار مقولة أينشتاين: ال يمكننا أن نكرر التجارب نفسها 

ونتوقع نتائج خمتلفة. ومن املالحظ أن عكازة املفاوضات نخرها السوس منذ زمن وهي عاجزة 

األرض،  على  والفاعلة  احلقيقية  املساندة  غياب  يف  سيما  وال  الوطنية،  األهداف  حتقيق  عن 

وغياب الدعم العربي والدويل، وغياب األسس واملرجعيات القائمة على أساس الشرعية الدولية. 

وأعتقد أنه يتوجب مواصلة العمل من أجل االنضمام إىل املنظمات والوكاالت الدولية من دون 

اجملتمع  إىل  ـ  وعربيًا  فلسطينيًا  ـ  والرسمية  الصريحة  الدعوة  توجيه  ويجب  إبطاء،  أو  تأخير 

واالقتصادي  السياسي  املستوى  على  وعزلها  إسرائيل  مقاطعة  أجل  من  ومؤسساته  الدويل 

واإلعالمي والعسكري واألكاديمي، وتفعيل املقاومة الشعبية على أوسع نطاق وانخراط اجلميع 

فيها، والعمل كذلك على مقاطعة املنتوجات والبضائع اإلسرائيلية ووقف جميع أشكال التنسيق 

األمني والتفاوضي واإلداري مع دولة االحتالل.

كما أن من الواضح أنه ال يوجد شريك للسالم يف إسرائيل، وليس هناك من ديغول وال دو 

السالم،  وإنما طغمة فاشية عنصرية متمسكة باالحتالل واالستيطان وتفضله على  كليرك، 

شيء.  أي  على  االحتالل  تفّضل  ومؤسسات  وحكومة  ونخبة  سياسيًا  جمتمعًا  إسرائيل  وأن 

ولذلك من غير املتوقع أن حتقق املفاوضات احلد األدنى من الطموحات الوطنية الفلسطينية، 

بل إن إسرائيل تستخدم املفاوضات لكسب مزيد من الوقت ولفّك عزلتها الدولية، وتراهن على 

حالة العجز التي تعيشها الساحة الفلسطينية يف ظل االنقسام والوضع العربي الراهن، مستغلة 

ذلك لتكثيف االستيطان وزيادة عدد املستوطنين على نحو يحول دون إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وعاصمتها القدس.

هو  وما  بناءها،  نعيد  كيف  بناء،  إعادة  إىل  بحاجة  الفلسطينية  الوطنية  احلركة   
أفقها السياسي؟

 اخلطوة األوىل إلعادة بناء احلركة الوطنية هي يف املصاحلة الوطنية وإعادة االعتبار إىل 
وثيقة األسرى للوفاق الوطني، وبناء وتطوير وحتديد الكيان املعنوي والسياسي الفلسطيني 

ممثاًل يف منظمة التحرير الفلسطينية ـ اإلطار اجلامع للفلسطينيين يف الداخل واخلارج ـ وعلى 

السلطة وإجراء  الشراكة للجميع، وكذلك يف حتديد مؤسسات  أساس ديمقراطي وعلى قاعدة 

االنتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية اجمللس الوطني، وتعزيز سبل وجماالت مقاومة 

االحتالل على املستويات كافة.



98جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0822014

هناك  هل  املسلحة.  للمقاومة  كبديل  الشعبية  املقاومة  موضوعة  طرح  يجري   
تناقض بين املقاربتين، وملاذا؟ وإذا كانا يتكامالن فكيف ُيبنى هذا التكامل؟

 إن املقاومة حق مشروع وواجب مقدس على كل الفلسطينيين حتى دحر االحتالل وقيام 
دولة فلسطينية مستقلة وإجناز حق العودة لالجئين الفلسطينيين وحترير األسرى. واملقاومة 

هناك  وليس  واألساليب  الوسائل  بكافة  حق  هي  الوطني  للوفاق  األسرى  وثيقة  أكدت  كما 

سلسلة  يف  مكتملة  حلقات  هي  النضال  أشكال  جميع  إن  بل  وذاك،  الشكل  هذا  بين  تناقض 

واحدة، ونطاق املقاومة واسع، وعلينا أاّل نختزل املقاومة بشكل واحد مهما يكن هذا الشكل، 

وال  استثناء  دون  من  وأنواعها  أشكالها  وتعدد  شموليتها  يف  هو  املقاومة  جناح  سر  إن  بل 

استبعاد لهذا الشكل أو ذاك أو وضعه يف حالة من التناقض. إن استخدام هذا الشكل أو ذاك، 

أو هذا األسلوب أو تلك الوسيلة يجب أن يتحدد وفق كل مرحلة، وبحسب مدى مالئمته وقدرته 

على حتقيق األهداف. وقد أكدت الوثيقة وحدة املقاومة وضرورة قيام جبهة مقاومة واحدة 

وقيادة موحدة، ألن ذلك من شروط جناح املقاومة، والشعب الفلسطيني لديه خمزون نضايل 

بحّسه  وهو  أشكالها،  جميع  ومارس  واملقاومة  النضال  من  تاريخي  إرث  ولديه  ينضب،  ال 

العميق وجتربته التاريخية يستطيع أن يختار لكل مرحلة الطريق والشكل اللذين يالئمانها، 

وقد أبدع يف ذلك يف كثير من املراحل.

الثورات العربية تؤكد أن األمة حّية وفلسطين يف قلبها

 كيف تقرأ الثورات العربية، وما أثرها يف القضية الفلسطينية؟

طويلة،  فترة  منذ  األمة  تاريخ  يف  وقعت  التي  األحداث  أهم  من  واحدة  العربية  الثورات   
وقد أكدت أن األمة العربية وشعوبها حّية وفاعلة، وكّذبت التنظير بأن االستبداد وقبوله من 

الشعوب العربية هما أمر يف صميم التكوين العربي. فالشرارة التي انطلقت من تونس حركت 

التبعية  نير  من  االنعتاق  إىل  شعوبها  وتطّلع  األمة  وحدة  وأكدت  الواحد  العربي  اجلسد  هذا 

الُقطرية فشلت  الدولة  أن  والتفرد، وخصوصًا  والديكتاتورية  والطغيان واالستبداد  والهيمنة 

فشاًل ذريعًا خالل العقود املاضية يف حتقيق أهداف األمة يف النهضة والتنمية واالستقالل 

القومي، ويف حترير فلسطين واألراضي العربية احملتلة وإجناز احلرية والديمقراطية، ومن غير 

اجلائز إطالق أحكام سريعة ومتعجلة على حدث كبير مل يمِض عليه سوى ثالثة أعوام وال يزال 

يتفاعل، وال سيما أن هناك قوى دولية وإقليمية وحملية ليس لها مصلحة يف انتصار هذه 

الثورات وحتقيق أهدافها الكبرى، ويف مقدمها االستقالل احلقيقي واحلرية والكرامة والعدالة 

املدن  الشوارع يف عشرات  الذين مألوا  املواطنين  بأن ماليين  ثقة  على  وأنا  والديمقراطية، 

والقومي،  الُقطري  املستوى  على  جديد  ديمقراطي  عربي  بنظام  يحلمون  العربية  والعواصم 

وأنهم يتطلعون إىل منظومة عربية جديدة تنهي حالة التبعية وتنجز االستقالل القومي وحتقق 

التنمية الشاملة وتأخذ بعين االعتبار خصوصية األقطار العربية وظروفها، وأن التحديات ال 
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فلسطين  الكبرى. وسيظل حترير  أهدافها  العربية إلجناز  الشعوب  أمام  هائلة وضخمة  تزال 

واألراضي العربية احملتلة احملك األكبر أمام هذه الثورات لتحقيق أهدافها، ونحن على ثقة 

وأن  واإلسالمية،  العربية  األمة  أبناء  وقلوب  وعقول  وجدان  يف  عميقًا  تعيش  فلسطين  بأن 

انشغالها وانشغال نخبها السياسية والثقافية عن فلسطين هذه األيام لن يطول ولن يمنعها 

اإلشارة  العادل. وجتدر  وكفاحه  الفلسطيني  الشعب  مقاومة  إىل  والدعم  املساندة  تقديم  من 

إىل أن شرط انتصار الثورة العربية هو توافق النخب والقوى السياسية والشبابية وخمتلف 

وحتريم  طرف،  ألي  اإلقصاء  سياسة  ورفض  الشراكة  على  العربية  اجملتمعات  يف  التيارات 

استعمال العنف والسالح يف الصراعات الداخلية، وصوغ دساتير يشعر فيها كل مواطن وكل 

قيم  وإعالء  احلوار  من  مزيد  إىل  يحتاج  الديمقراطية  بناء  وأن  احلقوق،  بحفظ  وجماعة  فئة 

التسامح واحترام الرأي والرأي اآلخر واحترام حقوق اإلنسان واملساواة واملواطنة، بعيداً عن 

تعزيز النزاعات الطائفية والعرقية واجلهوية، ألن التعددية يف األقطار العربية هي دليل غنى 

هذه األمة التي يجب أن تتسع جلميع التيارات من دون انتقاص من احلقوق أو تمييز، وذلك 

إىل كثير من  ذلك يحتاج  بأن  علمًا  بناء نظام عربي ديمقراطي جديد،  أمام  الطريق  سيمهد 

املثابرة والعبر واإليمان والشراكة.

"فتح" يف يوبيلها اخلمسين يجب أن تتمسك بثوابتها

كنَت من ضمن الذين حصدوا أعلى األصوات يف عضوية اللجنة املركزية حلركة   
هل  السابع.  للمؤتمر  جاٍر  والتحضير   ،2009 سنة  يف  السادس  مؤتمرها  يف  "فتح" 

تنوي الترشح مرة ُأخرى؟ وكيف تقّوم جتربة ستة أعوام من عضوية اللجنة املركزية 

حلركة "فتح" من داخل األسر؟

 يجب عقد املؤتمر السابع يف موعده املقرر بداية آب / أغسطس 2014 من دون إبطاء أو 
تأخير، وعلى احلركة ]"فتح"[ أن حتترم نظامها األساسي، وال سيما أن املؤتمر السادس الذي 

جاء بعد انقطاع عشرين عامًا كان مؤتمراً ِلَلّم الشمل وقد شابه كثير من املواقف والسلبيات 

التي يجب تداركها يف املؤتمر السابع، وخصوصًا يف جمال العضوية لضمان مشاركة حقيقية 

وواسعة للشبيبة واملرأة واألسرى احملررين وللكادر املناضل ولألقاليم والساحات يف الداخل 

واخلارج على حد سواء، وبما يفّعل أطرنا ومنظماتنا احلركية خارج الوطن، واملؤتمر سيكون 

براجمها  وجتديد  أطرها  ويف  فيها  جديدة  دماء  وضّخ  احلركة  وقيادات  أطر  لتجديد  فرصة 

وتفعيل مؤسساتها وأطرها.

 هل ال تزال "فتح" حمافظة على ثوابتها؟ كيف ترى وتقّوم احلركة وهي على أعتاب 
االحتفال بيوبيلها الذهبي )خمسون عامًا(؟

 حركة "فتح" تقترب من االحتفال بيوبيلها الذهبي يف العام املقبل مسّلحة بخمسين عامًا 
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من الكفاح والنضال اللذين تميزت بهما، وهي قدمت خالل تلك األعوام خيرة أبنائها: قادة 

عشرات  وقدمت  واالستقالل،  والعودة  احلرية  مذبح  على  شهداء  وعناصر،  ومقاتلين  وكوادر 

اآلالف من األسرى واجلرحى، وال تزال متمسكة بثوابتها الوطنية وبرناجمها وهي تتقدم نحو 

نصف قرن من عمرها النضايل حاملة راية احلرية والعودة واالستقالل. لكن عليها أن تواجه 

بيوبيلها  واحتفالها  يتوافق  بما  إجنازها  من  تتمكن  بأن  آماًل  الكبرى،  التحديات  من  جملة 

الذهبي ويف مقدمها حتدي إنهاء االحتالل واالستيطان، ورحيل احملتلين والغزاة عن أرضنا، 

وتمكين شعبنا من إقامة دولته املستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران / يونيو 

يف  حقهم  ممارسة  من  الفلسطينيين  الالجئين  وتمكين  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   1967

العودة إىل ديارهم طبقًا للقرار الدويل 194، وحترير جميع األسرى واملعتقلين، وهذا يمكن 

أن يتحقق من خالل اإلصرار على مواصلة مقاومة االحتالل ومقاطعة اقتصاده ووقف جميع 

أشكال التعاون والتنسيق السياسي واألمني والتفاوضي معه، وتفعيل املقاومة الشعبية على 

نطاق واسع وأكثر تأثيراً وفعاًل، وااللتحاق بكافة الوكاالت الدولية من دون إبطاء أو تردد. 

أّما التحدي الثاين فهو إجناز املصاحلة والوحدة الوطنية باعتبار أن الوحدة هي من ثوابت 

حركة "فتح" وواجب عليها كتنظيم قائد يف منظمة التحرير الفلسطينية ويف صفوف الشعب 

الفلسطيني ويف السلطة الفلسطينية، وعلى احلركة أن تكون مستعدة لتقديم أي تنازالت من 

أجل حتقيق هذا الهدف األسمى لشعبنا باعتبار ذلك ضرورة إلجناز حقوقنا الوطنية وجسر 

وكوادرها  قواعدها  وتفعيل  "فتح"  حركة  استنهاض  هو  الثالث  والتحدي  لالستقالل،  عبور 

وانخراطها على نحو أكبر يف مقاومة االحتالل.

ويف النهاية فإين على ثقة بأن شعبنا العظيم الصابر واملرابط واملكافح واملناضل، قادر 

على حتقيق أهدافه الوطنية املشروعة، وأن أجياله مصممة أكثر من أي وقت مضى على إجناز 

ن يعتقد أن الشعب الفلسطيني استكان أو تعايش مع االحتالل 
َ
احلرية والعودة واالستقالل. وم

أو مستعد للتضحية بحقوقه الوطنية أو أن املعاناة الطويلة وحالة القهر واإلذالل وجسامة 

التضحيات، ربما تدفعه إىل التخلي عن حقوقه الوطنية، فإنه واهم، ألن هذا الشعب العظيم 

الذي صنع واحدة من أنبل وأهم الثورات يف هذا العصر ووضع أعظم انتفاضتين يف التاريخ 

واملقاومة  الكفاح  مواصلة  على  قادر  وهو  أبداً،  الوطنية  حقوقه  عن  يتخلى  لن  املعاصر، 

والنضال حتى حتقيق أهدافه الوطنية. 


