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وُمطلق حرب الشعب قال إّن أي حركة تحرر يلتقي موقفها مع عدوها يجب أن تراجع موقفها.

واملحزن أن بعض اإلعالم العريب املحزن ما زال يردد هذه االتهامات ألبو مازن، بسبب الخلل يف 
الساحة العربية وغياب الحركة الشعبية العربية، شبه املقتولة. وهذا اإلعالم يردد كالببغاء وراء 
اإلعالم اإلرسائييل. وآخرها ما أذاعته محطات التلفزيون اإلرسائيلية عن حميل رسالة لتشكيل قوة 

أمنية لبنانية – مشرتكة يف املخيامت، وأنا ال أحمل رسالة كهذه إطالقاً.

س: ما الرسالة التي تحملها؟

ج: عموميات حول الوضع الفلسطيني الداخيل واللبناين وإطالع املسؤولني اللبنانيني عىل ما يجري يف 
عملية السالم وما جرى يف ضوء لجنة املتابعة بعد القمة العربية والقرارات بيننا وبني الواليات 

املتحدة.

س: ما أفق عملية السالم؟

ج: مسدود “عاآلخر”، ألن إرسائيل ال تريد السالم.

س: هل ستلجأون إىل الكفاح املسّلح مرة جديدة؟

ج: مل نرتك الكفاح املسّلح يوماً. وحرب الشعب هي أشكال متعددة. هناك َمن ال عالقة لهم بالكفاح 
املسّلح، ويستغلونه لخلط األوراق فقط، وهم جهلة فيه، وال يعرفون ما معنى حرب الشعب. 
وماوتيس تونغ قال إن حرب الشعب ال تسري بخط مستقيم، ومرة هادن ماوتيس عدّوه ليتفّرغ 

للحرب مع اليابان.

وأنا ال أريد العودة إىل التاريخ، أريد الحديث عن أيامنا هذه. نحن سقط لنا شهداء ولدينا اآلن 
جرحى وأرسى يف السجون اإلرسائيلية أكرث مام سقط وُأرس وُجرح للفصائل الفلسطينية مجتمعة، 

وقواتنا األمنية سقط لها أكرث من 1600 شهيد أخرياً.

نحن نقاوم بالسالح، لكن ليس يف اإلعالم. وإرسائيل اجتاحت الضفة الغربية قبل أن تجتاح غزة 
بثالث سنوات، ألّنهم يعرفون أننا نقاوم.

وثيقة رقم 96:

مقابلة مع عضو اللجنة املركزية لحركة فتح مروان الربغويث حول املقاومة 
الشعبية، واألرسى، واملفاوضات96 ]مقتطفات[

15 نيسان/ أبريل 2010

).....(

س: كيف تقرأ املوقف األمرييك األخري واألزمة بني إرسائيل وأمريكا؟

ج: أعتقد أن القول بوجود أزمة فيه مبالغة، ورمبا األدق القول إن هنالك خالفاً ومشكلًة، واألمر ناجم 
هذه  يف  وخاصة  املتحدة  للواليات  الحيوية  للمصالح  املتطرفة  اإلرسائيلية  الحكومة  تجاهل  عن 
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املنطقة، وإرسائيل ترص عىل رؤية مصالحها فقط، ويبدو أن هنالك لهجة أمريكية مختلفة، ولكن 
عميق،  اسرتاتيجي  طابع  ذات  اإلرسائيلية  األمريكية  العالقات  والتضخيم ألن  املبالغة  عدم  يجب 
وفريد من نوعه، ونتذكر جميعاً خطاب الرئيس أوباما يف القاهرة قبل عام من اآلن وهو مل يفعل 
شيئاً منذ ذلك التاريخ، وآمل هذه املرة أن يتخذ خطوات عملية إلنهاء االحتالل الذي ما كان له 

أن يستمر 43 عاماً لوال الرعاية األمريكية له.

س: ما املطلوب من اإلدارة األمريكية؟

الداعية إلنهاء االحتالل اإلرسائييل،  الدويل  اإلدارة األمريكية احرتام قرارات اإلجامع  املطلوب من  ج: 
وأمريكا هي التي عطلت فرص السالم بدعمها الال محدود إلرسائيل. إن املطلوب هو إنهاء االحتالل 
واالنسحاب إىل حدود 1967 وحل قضية الالجئني طبقاً للقرار الدويل 194 وإقامة دولة فلسطينية 
املنطقة، وأمريكا  السالم يف  القدس الرشقية، وهذا هو مفتاح  السيادة وعاصمتها  مستقلة كاملة 
تستطيع إجبار إرسائيل عىل ذلك يف بضعة أشهر، ألن إرسائيل تعتمد عىل أمريكا يف كل يشء مبا 

يف ذلك وجودها.

س: اللجنة الرباعية الدولية أصدرت بياناً قوياً ودعت إلنهاء املفاوضات خالل 24 شهراً، أال تعتقد 
أن هذه خطوة هامة؟

واستمرار  واالستيطان  االحتالل  ملواصلة  إرسائيل  لحكومة  سنتني  فرصة  ينح  الرباعية  بيان  ج: 
التسويف واملامطلة، والحكومة اإلرسائيلية ال تريد أكرث من سنتني من املجتمع الدويل، املطلوب 
من الرباعية اتخاذ قرار يدين إرسائيل ويطالبها بإنهاء االحتالل وبنقل األمر ملجلس األمن الدويل 
بتهويد  للعامل  وتحديها  الدولية  الرشعية  قرارات  رفضها  بسبب  إرسائيل  مبعاقبة  قرارات  التخاذ 
القدس وحصار قطاع غزة، ومواصلة االستيطان وأعامل القتل واالعتقاالت اليومية، وعىل الرباعية 
عام  منذ  املحتلة  والعربية  الفلسطينية  األرايض  من  االنسحاب  عىل  وتجبها  إرسائيل  تدعو  أن 
1967. واملفاوضات مل تثمر خالل عرشين عاماً، فهل ستثمر خالل 24 شهراً، وباملناسبة فقد تم 
التفاوض عىل كل يشء واملطلوب اآلن قرار إرسائييل بإنهاء االحتالل وليس التفاوض يف ظل تهويد 

القدس واالستيطان والحصار.

س: ولكن يالحظ أن هنالك إجامعاً دولياً غري مسبوق عىل إقامة الدولة الفلسطينية؟

الشهداء  وبفضل  التضحيات  بفضل  هو  الفلسطينية  الدولة  إقامة  عىل  الدويل  اإلجامع  هذا  ج: 
والجرحى واألرسى وبفضل الصمود العظيم لشعبنا يف وجه العدوان والحصار والقتل. وإرسائيل 
اليوم يف حالة حصار شعبي دولياً، واملطلوب تحويله إىل حصار ومقاطعة رسمية دولية، ويجب 
تقرير غولدستون  تفعيل  واملقاطعة إلرسائيل ويجب  الدولية  التضامن  تعزيز حركة  العمل عىل 

ومواصلة حملة مقاطعة املنتوجات اإلرسائيلية.

س: هل تؤيد استئناف املفاوضات؟

أنها  وزرائها  رئيس  وبلسان  مساء  تعلن صباح  مع حكومة  املفاوضات  من  ال جدوى  أن  أعتقد  ج: 
للدولة  القدس عاصمة  تكون  أن  لحدود 1967، وترفض  االنسحاب  االستيطان وترفض  ستواصل 
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لالجئني  العودة  حق  وترفض  سيادة،  ذات  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  وترفض  الفلسطينية، 
حكومة  هي  اإلرسائيلية  الحكومة  إن  الدولية.  الرشعية  قرارات  وترفض  األرسى،  تحرير  وترفض 
للتفاوض معها هو ذهاب إىل رساب وأوهام، وال  والذهاب  بامتياز،  واستيطان وعدوان  احتالل 
يجوز التفاوض مع حكومة هذا هو برنامجها ألنها املستفيد الوحيد من املفاوضات، بل نريد قراراً 
رصيحاً وواضحاً بإنهاء االحتالل وبدون ذلك ال معنى ألية مفاوضات، وليس مفهوماً إرصار البعض 
وتخفف  واالستيطان  االحتالل  لسياسة  غطاء  تشكل  أنها  رغم  التفاوض  ملجرد  املفاوضات  عىل 

الضغوط عىل إرسائيل.

س: كيف ترى أداء اللجنة املركزية لحركة فتح بعد املؤمتر السادس؟

ج: ليس لدّي تفاصيل عن القرارات، ولكن يبدو أن األداء بطيء، وأن التغيري محدود، وال يلمس كادر 
الحركة فرقاً بني األمس واليوم. ولكن من املبكر الحكم بشكل قاطع عىل األمور. وأنا أعرف أن 
معظم الفتحاويني والناس عقدوا آماالً كبرية عىل املؤمتر، وعىل أعضاء املركزية واملجلس الثوري 

أن يكونوا عىل قدر هذه اآلمال والتوقعات.

س: هل وصلت املصالحة الوطنية إىل طريق مسدود؟

ج: من املؤسف استمرار حالة االنقسام وهذه كارثة، واملصالحة الوطنية هي رضورة كام املاء والهواء 
لشعبنا، وهي ليست ترفاً أو تحفًة أو شعاراً، بل رضورة وجودية وحياتية باملعنى السيايس، وأنا 
قلت وأكرر إن الوحدة الوطنية هي قانون االنتصار للشعوب املقهورة وحركات التحرر الوطني. 
وأنا بهذه املناسبة أدعو الجميع للعودة لوثيقة األرسى للوفاق الوطني وإىل التمسك بها، وأدعو 
اإلخوة يف حامس للتوقيع عىل الوثيقة املرصية، وستتم مناقشة أية مالحظات والتعامل معها بجدية 
فور التوقيع، ويف الوقت الذي يقف معنا العامل صفاً واحداً ضد االحتالل والعدوان، ويجمع عىل 

إقامة الدولة، نحن يف حالة انقسام مخجلة قد نخرس بسببها كثرياً وال نستفيد من املناخ الدويل.

س: أنتم بادرتم إىل وثيقة األرسى للوفاق الوطني، ملاذا ال تبادرون إىل يشء جديد؟

لها،  وصلنا  التي  للحالة  وصلنا  ملا  بأمانة وصدق  األرسى  وثيقة  تنفيذ  تم  لو  أنه  ثقة  نحن عىل  ج: 
واملطلوب تغليب املصالح الوطنية العليا عىل املصالح الحزبية والشخصية، ويف كل األحوال فإننا 
سنتحرك قريباً باتجاه الدفع قدماً باملصالحة الوطنية وآمل أن ال نضطر التخاذ خطوات ستحرج 

جميع الفصائل والقيادات.

س: كيف تنظرون لتجربة املقاومة الشعبية يف مناطق متعددة يف األرايض الفلسطينية؟

هذه  يف  املقاومة  هذه  بقوة  ندعم  األحوال  كل  ويف  سنني،  منذ  الشعبية  للمقاومة  ندعو  نحن  ج: 
املرحلة، وهي أسلوب يتناسب مع الظروف املحلية والعربية والدولية ويجب مواصلتها وتوسيعها 
عىل أوسع نطاق، وندعو إىل أوسع مشاركة شعبية فيها، وهي تؤكد أن لدى شعبنا مخزوناً نضالياً 
ال ينضب، واملقاومة بكافة أشكالها هي حق مرشوع، ولكن من الرضوري اختيار الشكل واألسلوب 
والوسائل املناسبة لكل مرحلة وظرف، وطاملا أن هنالك احتالالً فخيار املقاومة ال مساومة عليه 

أبداً وإن اختلف الشكل من فرتة ألخرى قد متتد أو تقرص.
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وبهذه املناسبة أتوجه بالتحية لشعبنا وأدعوه ملزيد من املشاركة يف املقاومة الشعبية.

).....(

س: كيف تنظرون ملستوى االهتامم الرسمي الفلسطيني بقضية األرسى؟

الفلسطينية، ولو كانت كذلك ملا كان  القيادة  ج: برصاحة قضية األرسى ليست عىل جدول اهتامم 
آالف األرسى يف السجون حتى اآلن وبعضهم ما زال منذ 33 عاماً يف السجن مثل نائل وفخري 
البغويث وكريم يونس وأكرم منصور وعثامن مصلح وفؤاد الرازم وغريهم الذين تركتهم اتفاقات 
أوسلو وملحقاتها خلفها وهذا أمر مخجل ومعيب، املطلوب موقف فلسطيني يرص عىل اإلفراج 
وإيرلندا  إفريقيا  جنوب  يف  جرى  ما  غرار  عىل  مفاوضات  أية  يف  للدخول  كرشط  األرسى  عن 
والجزائر، والحقيقة أن األرسى ليسوا جزءاً من الخطاب السيايس الفلسطيني يف املحافل العربية 

والدولية، ونحن نتابع ذلك ونشعر مبدى تجاهل قضية األرسى.

س: لقد حصلتم عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية بدرجة الرشف األوىل قبل ثالثة أسابيع، 
كيف أنجزتم ذلك؟

ج: باملناسبة حصلت أيضاً عىل التوجيهي يف السجن عام 1980، حيث اعتقلت آنذاك خمس سنوات، 
عن  واإلبعاد  واملالحقات  االعتقاالت  بسبب  سنة  عرش  أحد  خالل  البكالوريوس  عىل  وحصلت 
عضو  وأنا  املاجستري  عىل  حصلت  ثم  رابني،  إسحق  اإلرسائييل  الحرب  وزير  من  بقرار  الوطن 
يف  1999، والحقاً  عام  القاهرة  للدكتوراه يف جامعة  1998، وسجلت  عام  الترشيعي  املجلس  يف 
اندلعت  االنتظار، حيث  بعد طول  األول  تويف املرشف  العربية، وقد  والدراسات  البحوث  معهد 
االنتفاضة ثم تعرضت للعزل االنفرادي بعد اعتقايل عام 2002 وكان متعذراً استكامل األطروحة، 
إدخال  أسري  لكل  يسمح  واملراجع حيث  الكتب  مئات  إدخال  من  األخرية متكنت  السنوات  ويف 
ثالثة كتب يف زيارة األهل، وأدخلت مجموعات كتب عن طريق عرشات األرسى وكذلك مئات 
املفتوحة، وطوال  العبية  بالجامعة  امللتحقني  السجن ومن كتب األرسى  املتوفرة داخل  املراجع 
األربع سنوات األخرية بذلت جهداً كبرياً والحمد لله أنني أنجزت األطروحة وكانت عىل مستوى 
مثل  ومعروفني  كبار  أساتذة  مبشاركة  لألطروحة  طويلة  مناقشة  وجرت  رفيع  وعلمي  أكاديي 
جداً  أشكرهم  وأنا  مسعد،  نيفني  ود.  الجرباوي،  عيل  ود.  يوسف،  أحمد  ود.  الجمل،  يحيى  د. 
عىل  بالشكر  وأتقدم  يوسف  أحمد  د.  املرشف  األستاذ  وخاصة  مالحظاتهم  وعىل  جهدهم  عىل 
البغويث ألنه بدون جهدها  املناضلة األستاذة فدوى  نحو خاص لزوجتي وحبيبتي ورفيقة دريب 
فيها  األوىل  الرشف  درجة  بحصويل عىل  التي ترشفت  الرسالة  إنجاز هذه  كان يل  ما  وتشجيعها 
وسيتم نرش الرسالة يف كتاب قريباً وقبل نهاية هذا العام وهي بعنوان “األداء الترشيعي الرقايب 
ومن  فلسطني”  يف  الديقراطية  العملية  يف  وإسهامه  الفلسطيني  الترشيعي  للمجلس  والسيايس 
خاللكم أشكر كل من ساعدين ووقف إىل جانبي إلنجاز هذا العمل، وآمل أن يكون فيها إفادة 

للمكتبة العربية والفلسطينية.

).....(


