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هذا الكتاب، الصادر عن احلملة الشعبية إلطالق سراح القائد املناضل مروان البرغوثي )أبو 
القسام( وكافة األسرى،  عبارة عن مجموعة من املقابالت، واحلوارات، والرسائل، والبيانات، 
الصادرة عنه، أو التي اجريت معه، بواسطة احملامني خضر شقيرات، والياس صباغ، ونشرت 
في الصحف احمللية والعربية والدولية ووسائل اإلعالم اخملتلفة. وهي تثبت بجالء أن صوت 
العربية  واألمتني  الفلسطيني،  الشعب  التي عرفها  البرغوثي  مروان  املناضل  القائد  وإرادة 
العزل  زنازين  في  واميان  وصالبة  قوة  ازدادت  بل  هي،  أجمع، ظلت كما  والعالم  واألسالمية، 
االنفرادي، ووراء القضبان، ومتكن املناضل مروان البرغوثي من كسر واختراق اجلدران واألسالك 
الشائكة واألسوار، وايصال صوته رغم ظروف العزل والقهر والقيود، وأصر على التواصل مع 
الزنزانة، كما  راية احلرية والعودة واالستقالل داخل  شعبه وأمته ومع العالم بأسره، رافعاً 
ورمز  االنتفاضة،  الوطن وشوارعه وساحاته، وهو مهندس  رفعها عالية خفاقة في سماء 
املقاومة، ورمز الوحدة الوطنية، ومؤسس وقائد كتائب شهداء األقصى في فلسطني، وقائد 
التنظيم، وأمني سر حركة فتح، وعضو اجمللس الثوري للحركة، والنائب في اجمللس التشريعي 
وعضو  الفلسطيني،  الوطني  اجمللس  وعضو   ،2006 عام  وانتخب مجدداً   ،1996 العام  منذ 
اجمللس املركزي ملنظمة التحرير، وحامل درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم السياسية 
من جامعة بيرزيت، ودرجة املاجستير في العالقات الدولية من نفس اجلامعة، واحملاضر في 
قبل  السياسية  العلوم  في  الدكتوراه  رسالة  يحضر  وكان  األعتقال،  قبل  سابقاً  اجلامعة 
وأب  البرغوثي،  فدوى  واملناضلة  احملامية  من  متزوج  وهو  االحتالل،  قوات  قبل  من  اختطافه 

ألربعة أوالد، هم القسام الذي شارك والده السجن عدة سنوات، وربى وشرف وعرب.
سجون  في  عاماً  عشر  خمسة  يقارب  ما  اآلن  حتى  قضى  البرغوثي  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املؤبد.  العام 2002 واحلكم عليه بالسجن  اإلحتالل، منها ثمانية اعوام قبل اختطافة في 
وكان قد تعرض الى العديد من محاوالت االغتيال الفاشلة خالل انتفاضة االقصى، وكانت 
الشعبية  االنتفاضة  قبيل  سنوات  لعدة  فلسطني  خارج  ابعدته  قد  االحتالل  سلطات 

االولى.
بعد اختطافه في العام 2002 رفض القائد املناضل مروان البرغوثي رفضا قاطعا الدفاع عن 
نفسه امام محكمة االحتالل او متثيل اي محام له، مؤكدا عدم شرعية تلك احملاكم وبطالنها 
بإعتبارها جزءا ال يتجزأ من االحتالل االجرامي. وقبل ذلك فشلت طواقم التحقيق في زنازين 
وأقبية اخملابرات االسرائيلية من إنتزاع أي اعتراف منه رغم قسوة التحقيق ومرارته وقذارة 
اساليبه الكثر من مئة يوم مبا في ذلك مركز التحقيق السري )1392(، ومركزي التحقيق في 
املسكوبية وبيتاح تكفا. وقد اتهمت إسرائيل املناضل البرغوثي باملسؤولية عن االنتفاضة 
ومقتل 104 إسرائيليني، واملسؤولية املباشرة عن مقتل 26 إسرائيلياً، واصدرت حكمها عليه  

بالسجن خمسة مؤبدات وأربعني عاما )540 سنة(.
مروان  املناضل  القائد  قدمها  التي  السياسية،  املرافعة  على  ايضا  الكتاب  هذا  ويشتمل 
البرغوثي، وهي شهادة للتاريخ، تؤكد مدى الصالبة والشموخ واإلرادة التي يستمدها من، 
ويعبر بها عن صالبة وشموخ وارادة الشعب الفلسطيني العظيم، وقد رد البرغوثي على 
قضاه احملكمة فور صدور احلكم عليه بالقول »اذا كان ثمن حرية شعبي فقدان حريتي، فأنا 

مستعد، وكل االسرى مستعدون، لدفع هذا الثمن«



 
فلسطيني مائة باملائة

عن  صدرت  وتصريحات  ومقابالت  وبيانات  رسائل  على  يحتوي  الذي  الكتاب  هذا 
األخ القائد املناضل مروان البرغوثي منذ أن أتيحت له الفرصة بذلك بعد اعتقاله 
عام 2002 ليشكل رؤية ثابتة  ذات أبعاد سياسية ونضالية وتنظيمية جتمع بني 
متثل  وجريئة  وطنية صادقة  حرارة  ذات  ولكن مبجملها  واالستراتيجي  التكتيكي 
رجالً شجاعاً يتعالى على اخلاص في سبيل العام، قادراً وببديهة سياسية محنكة 
أن يعطي القرار وال يتعثر في اإلجابة، متبصراً وبصيراً وكأنه رجل في برنامج له 

أهداف واضحة ال حتيد عن املطالب باحلرية واالستقالل وإنهاء االحتالل...
حامل  جماهيرياً  احملبوب  والبرملاني،  األسير  والسياسي،  املقاتل  البرغوثي  مروان   
وأسيراً  طالباً  كان  أن  منذ  مراحلها  كافة  في  الصعبة  الفلسطينية  التجربة 
ومبعداً وأمني سر حركة فتح في الضفة الغربية ولم ينحاز إال لشعبه وقضيته 
إلى  واقعي  احلق،  باملائة كما يصف نفسه، عنيد في  مائة  وقناعاته، فلسطيني 
في  مبدع  والتعبير،  الرأي  وحرية  بالتعددية  يؤمن  دميقراطي  االستفزاز،  درجة 
اخلروج من األزمات وفي تقدمي احللول، حريٌص على الوحدة الوطنية الفلسطينية 
واملشاركة كحرصه على روحه، يكره االحتالل واالستعباد والذل والفساد، ليس له 
حلم سوى حلم احلرية واالستقالل، متفائل، ميسك باألمل حتى في أقسى الظروف 
واحملن، يشحنك بالفرح، مؤمٌن بالنصر وبانتصار احلق على املدفع، يشتبك دائماً مع 

الغموض ومع الليل، في ملعان عينيه ضوء ال ينطفئ.
الذي  الرجل  السجن،  دخوله  منذ حلظة  البرغوثي  مروان  ميثل صوت  الكتاب  هذا 
وامليدانية في  السياسية  الساحة  وإبعاده عن  وعزله  اختفائه  األعداء على  راهن 
مرحلة احلرب الشرسة على السلطة الوطنية وتقويضها وحصار واغتيال الرئيس 
أبناء  بحق  البشعة  اجملازر  وارتكاب  الغربية  الضفة  احتالل  وإعادة  عمار  أبو  الرمز 

شعبنا الفلسطيني.
 الرجل الذي لم يذكر حتى اسمه للمحققني طوال مائة يوم في التحقيق، وقد 
ان خاب  والتشويهية بعد  النفسية  والقهر واحلرب  التعذيب  أنواع  تعرض لشتى 
أمل قادة إسرائيل أن يجدوا البرغوثي رماداً في جرة، فوجدوه صلباً ال يعترف بهم 
وال بإجراءاتهم وال مبحاكمهم صارخاً في وجههم: »االحتالل إلى زوال«، متمسكاً 
وثوابته  شعبه  قضية  عن  الدفاع  وفي  االحتالل  مقاومة  في  الشرعي  بحقه 

الوطنية...
 أنه املقلق الدائم لدولة إسرائيل، لم يستطع السجن ان يوقف حصانه اجلامح 
ازداد حب شعبه له، وصار اسمه عنواناً  البطولية، كأنه لم يسجن،  وال صوالته 



لكل األحرار والشرفاء في العالم، حاضراً في كل حني، فهو ليس أسيراً عادياً، لم 
يستسلم لزمن وروتني األسر وأوامر السجان، منفلت من العتمة، له موقف عند 

كل قضية، له رأي مسموع ومؤثر في كل أزمة.
اعتقد اإلسرائيليون أن خمسة مؤبدات وأربعني عاماً كفيلة أن تدفن البرغوثي في 
الغياب واملنفى وبال رجعة، ولكن هذا الرجل الذي حول محاكمته إلى محاكمة 
وإعالمية  وسياسية  قضائية  تظاهرة  أكبر  في  جرائمها  على  االحتالل  دولة 
يديه  رافعاً  أوسع  وبحضور  بقوة  االحتالل منذ عام 1967، عاد  شهدتها محاكم 
املكبلتني إلى األعلى، خارجاً من ثوب الضحية إلى مشهد رجل احلرية الباحث عن 
دولة إسرائيل  املناضل ضد الظلم والقهر والعنصرية، معرّياً  العدالة والتعايش، 
اإلسرائيلي  اجملتمع  في  وقعاً  أكثر  وكلماته  بخطابه  ليكون  وجرائمها،  وأعمالها 

الذي بدأ يشعر وكأن البرغوثي أصاب
احلقيقة الغائبة وأوقعهم في مأزق أخالقي وإنساني وقانوني مرتبكني بني أسئلة 

مصيرية تقع في املسافة بني عبء االحتالل وثمن السالم....
 من يقرا هذا الكتاب الذي يجمع بني التصريحات واملقابالت الصحفية اخملتلفة 
وما صدر عن مروان البرغوثي طوال 6 سنوات من اعتقاله يكتشف معالم اخلطاب 

السياسي ملروان البرغوثي في مسائل عديدة وكثيرة نبرز أهمها:
 

أوالً: املقاومة واملفاوضات...
التمسك  مؤكداً  النضال،  من  وحيد  شكل  إلى  االرتهان  البرغوثي  يرفض 
املقاومة  جانب  إلى  والتفاوضي  والدبلوماسي  السياسي  العمل  بإستراتيجية 
املشروعة التي كفلتها املواثيق الدولية والشرائع السماوية، ويقول مروان أن هذا 

اخليار سيبقى رئيسياً وأساسياً لدى حركة فتح طاملا بقي االحتالل.
ويوضح البرغوثي أن الهدف الوحيد للمفاوضات يجب أن يكون ترتيب االنسحاب 
اإلسرائيلي الشامل من األراضي احملتلة عام 1967 وال معنى للتفاوض حتت وطأة 

االستيطان والعدوان واالعتقاالت وبناء اجلدار واحلواجز العسكرية وغيرها...
ويرى البرغوثي أن املفاوضات واللقاءات اجلارية منذ ثالث سنوات ما هي إال ذر رماد في 
العيون ولتضليل األسرة الدولية، بل ان إسرائيل تستغل هذه املفاوضات لتكريس 

االحتالل ولفرض حل من جانب واحد على الشعب الفلسطيني....
 وفلسفة البرغوثي في هذا اجلانب تستند حسب قوله بأننا نعمل من أجل السالم 
ونقاتل ونناضل من أجل السالم ولكنه السالم الذي ينهي االحتالل واالستيطان 
ويتيح لنا إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة مستقلة دميقراطية عاصمتها 

القدس الشريف ويحقق حق العودة لالجئني طبقاً لقرار الشرعية الدولية...
 



ثانياً: التسوية السياسية...
 ان مفتاح حل الصراع حسب مروان البرغوثي يتمثل في إنهاء االحتالل كلياً عن 
العودة  الالجئني في  القدس الشريف وحق  األراضي احملتلة عام 1967 وعاصمتها 

وفق قرار 194 واإلفراج الشامل عن جميع األسرى الفلسطينيني والعرب.
بالسالم  استراتيجياً  قراراً  بعد  تأخذ  لم  إسرائيل  حكومة  أن  البرغوثي  ويعتقد 
ال يستوي مع  السالم  وأن  املفاوضات  إسرائيل غير جادة في  وأن  االحتالل،  وإنهاء 

االستيطان واالغتياالت واالعتقاالت والتجويع واحلصار.
ويقول البرغوثي أن املفاوضات لن تثمر ما لم تتخذ حكومة إسرائيل قراراً بإنهاء 

احتاللها للشعب الفلسطيني.
التجربة السابقة وأكد  إلى االتفاقيات اجلزئية وتكرار  العودة  البرغوثي من  وحذر 
بإجناز  الفلسطيني  املفاوض  وطالب  املؤقتة  احلدود  ذات  الدولة  يسمى  ملا  رفضه 
املوقف  بثوابت  والتمسك  قضايا  أية  تأجيل  وعدم  منقوص  غير  شامل  اتفاق 
اليوم األخير في عمر االحتالل هو  أن  البرغوثي  واعتبر  الفلسطيني اجملمع عليه، 

اليوم األول للسالم في املنطقة.
 وقال مروان أن املشكلة ليست في أن يكون هناك نيلسون مانديال فلسطيني بل 
املشكلة في إسرائيل أنه ليس هناك »دي كليرك« حتى اآلن الذي كان له الشجاعة 

إلنهاء نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا...
التخاذ  حاجة  هناك  بل  للمفاوضات  حاجة  هناك  يعد  لم  أنه  البرغوثي  ويعتبر   
التحديد، وهم يستخدمون املفاوضات  القرارات من اجلانب اإلسرائيلي على وجه 

للتهرب من االستحقاقات وليس كأداة للتوصل لسالم حقيقي.
 

ثالثا: الوحدة الوطنية الفلسطينية...
أدان مروان وبشدة وألم ما قامت به حماس في قطاع غزة وما صحبه من أعمال 
ضربة  ذلك  واعتبر  واجلغرافي  السياسي  الصعيد  على  خطير  وانقسام  دامية 
على  التي  األسرى  ولوثيقة  السياسي  وللنظام  الدميقراطية  للتجربة  شديدة 
في  وطنية  وحدة  حكومة  أول  وهي  الوطنية،  الوحدة  حكومة  أقيمت  أساسها 
قبل  مراجعته  حماس  على  استراتيجي  خطأ  ذلك  معتبراً  الفلسطيني  التاريخ 

فوات األوان.
للتجربة  انتكاسة  ويشكل  الداخلية  بالكارثة  االنقالب  البرغوثي  ووصف   

الدميقراطية واعتبره طعنة في الظهر وطعنة للشراكة الوطنية.
غزة  قطاع  على  السيطرة  بإنهاء  تردد  بال  قراراً  تأخذ  أن  حماس  البرغوثي  ودعا   
متهيداً للبدء في حوار وطني شامل يفتح الباب إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
ولعضوية اجمللس الوطني على أساس قانون التمثيل النسبي إلعادة صياغة الوحدة 
الوطنية، وعلى أسس جديدة قائمة على حترمي استخدام العنف والقوة املسلحة 



في فض النزاعات والصراعات الداخلية، واحترام الشرعية الفلسطينية ممثلة بـ 
م.ت.ف وبالرئيس املنتخب واجمللس التشريعي املنتخب. والزال البرغوثي يعتقد أن 
إعادة  بعد  داخلية،  ملصاحلة  أساساً  الوطني تشكل  الوفاق  وثيقة  األسرى  وثيقة 

األوضاع في غزة إلى ما كانت
عليه قبل 14 حزيران 2007 وتشكيل حكومة توافق وطني عناصرها من شخصيات 
مستقلة ومهنية حتظى بالقبول من الكتل البرملانية، وهي حكومة انتقالية تقوم 
مبهمة إعادة توحيد مؤسسات السلطة وبنائها والتحضير لالنتخابات التشريعية 

والرئاسية القادمة.
البرغوثي دائماً يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية وأنه ال خيار أمام الفلسطينيني 
إال الوحدة على أساس دميقراطي والعمل املشترك وترسيخ مبدأ الشراكة ورفض 

سياسة اإلقصاء والتفرد.
  ويرى مروان أن من يريد أن يواجه االستيطان واالحتالل ويسير بالشعب الفلسطيني 
الوطنية،  الوحدة  بدون  ذلك  حتقيق  يستطيع  ال  واالستقالل  والعودة  احلرية  نحو 
الثوابت الوطنية وهي سياج املقاومة وهي في احلالة الفلسطينية  فهي سياج 

ضرورة كما املاء والهواء لإلنسان.
ويقول مروان ان املستفيد الوحيد من حالة االنقسام هم أعداء شعبنا.

 
رابعاً: حركة فتح واملؤمتر السادس....

وأنه تخرج  باملائة،  أنه صناعة فلسطينية مائة  ويقول  يفتخر مروان بفتحاويته، 
من صفوف هذا الشعب ومن بني فقراء هذا الشعب وهو يعتز بذلك ويستحق هذا 

الشعب أن نضحي من أجله ألف مرة...
الكثير وهو أعطاها عمره وحياته،  الكثير  التي أعطته    مروان يتحدث عن فتح 
أن تستمر  تزال مؤهلة  ال  الفلسطيني وهي  الشعب  بأنها حركة  فتح  ويرى في 
ألنها  األخيرة،  السنوات  في  نكسات  من  أصابها  ما  رغم  الشعب  هذا  قيادة  في 
حركة أعطت عشرات اآلالف من الشهداء واجلرحى واملناضلني والقيادات ومتكنت 
من بعث الشعب الفلسطيني من حتت رماد النكبة، ومتكنت من بناء أول سلطة 
وطنية فلسطينية وإرساء جتربة دميقراطية في ظروف استثنائية نفاخر بها كل 

العالم...
كل  في  الوطني  للمشروع  وحامية  ريادية  ستبقى  فتح  حركة  أن  يؤكد  مروان 
احلرية  واجناز  الوطني  التحرر  مشروع  استكمال  هي  لفتح  األولوية  وأن  موقع 
على  الفلسطينية  املكتسبات  حماية  في  دورها  وتواصل  واالستقالل  والعودة 
املستوى الدولي والعربي واحمللي وحماية النظام السياسي الدميقراطي والقوانني 

والتشريعات وفي مقدمتها القانون األساسي...
 



ويستعرض مروان أسباب تراجع حركة فتح خاصة في انتخابات اجمللس التشريعي 
السياسة  بسبب  وانهيارها  السالم  ثمن عملية  دفعت  فتح  أن  األخيرة موضحاً 
احلركية  األطر  في  وجمودها  التنظيمية  احلياة  شلل  ثمن  ودفعت  اإلسرائيلية، 
القيادية وعجزها عن التجدد، وما غياب انعقاد املؤمتر السادس عقدين من الزمن إال 
دليل ساطع على هذا العجز، وأن انعقاد املؤمتر أصبح املعيار واملؤثر احلقيقي على 

مدى استخالص حركة فتح العبر والدروس...
العام  املؤمتر  لعقد  التحضيرية  اللجنة  إلى  رسالة  البرغوثي  مروان  وجه  وقد 
السادس حلركة فتح أوضح فيها رؤيته وتصوره لهذا املؤمتر، والقائمة على أساس 
أن يكون ممثالُ حقيقياً إلرادة القاعدة الفتحاوية في الوطن والشتات وأن ينجح في 
إقرار نظام سياسي وهيكلية جديدة تأخذ تطورات العشرين عاما املاضية، كذلك 

إقرار برنامج سياسي يصون الثوابت الوطنية واملبادئ التي قامت عليها احلركة...
ويرى مروان أن عام 2008 هو عام التجديد والتغيير في حركة فتح ومن أجل نفض 

الغبار الذي علق بها ومن أجل بث دماء جديدة في عروقها وفي قيادتها.
باجتاه  والدفع  الواسع،  التغيير  إلى  تستند  السادس  املؤمتر  مروان حول عقد  رؤية 
وجوه حركية جديدة إلى القيادة، والى توسيع القاعدة االنتخابية في املشاركة، 

ويركز كثيراً على محاسبة الفاسدين ومن أساء إلى احلركة.
 مروان يتابع باهتمام عالي الوضع الداخلي في فتح ومتمسك مبوقفه بأهمية أن 
يشكل  املؤمتر  أن  معتبراً  فاعلة،  وقطاعات  أوسع  قطاعات  السادس  املؤمتر  يضم 
ولتعزيز  الداخلية  للمصاحلة  فيه مؤمتراً  يرى  وهو  للحركة  تاريخي هام  منعطف 
وحدة احلركة بني الداخل واخلارج وبني األجيال بحيث تتاح الفرصة للكادر الذي حرم 

من املشاركة ألكثر من عشرين عام أن يشارك في املؤمتر.
 

خامساً: أسرى احلرب...
قضية األسرى هي الهاجس الدائم عند مروان البرغوثي، ويركز مروان على أهمية 
العمل على جتاوز جتربة إعالن املبادئ في أوسلو الذي لم يأت ولو بجملة واحدة على 
قضية األسرى ومت جتاهلهم متاماً، كما ان االتفاقيات الالحقة مثل اتفاق القاهرة 

وطابا وواي ريفير عجزت عن اإلفراج عن جميع األسرى واملعتقلني.
االعتراف  إسرائيل  إجبار  على  العمل  الفلسطينية  السلطة  مروان  ويطالب 
باألسرى كأسرى حرب أو مقاتلني من أجل احلرية كما هو احلال في جتارب العالم 

ووفق االتفاقيات الدولية.
ويرفض مروان أن يبقى األسرى رهينة لالشتراطات اإلسرائيلية العنصرية ويبقى 

القرار بأيديهم مبا يتعلق باإلفراج عنهم.
ويعتبر مروان أن األسرى هم موضع إجماع للشعب الفلسطيني ناضلوا وقاتلوا 
من أجل وطنهم وشعبهم وقضيتهم ومن واجب شعبهم وسلطتهم وفصائلهم 



وقياداتهم حتريرهم.
ويرى أن أي اتفاق سيتم التوقيع عليه ال يشمل اإلفراج الشامل عن كافة األسرى 

واملعتقلني لن يكون مقبوالً أو مشروعاً ولن يكتب له النجاح.
وفي كافة رسائله يركز مروان على أولوية اإلفراج عن األسرى القدامى الذي يقضون 

أكثر من عشرين عاماً إضافة إلى النساء واألطفال واملرضى.
ويذكر مروان كيف يتعرض األسرى الفلسطينيون والعرب في السجون اإلسرائيلية 
إسرائيل  وترفض حكومات  واإلذالل،  واالضطهاد  القهر  إجراءات  من  إلى سلسلة 
التحرر  في حركة  وأعضاء  احلرية  أجل  من  ومقاتلني  بهم كأسرى حرب  االعتراف 
الوطني، وتصر حكومة إسرائيل على تقدمي األسرى حملاكم عسكرية جائرة وباطلة 

وظاملة وهي محاكم ناطقة باسم االحتالل وأجهزته األمنية.
ويرفض مروان بشدة املوقف اإلسرائيلي التعاطي مع األسرى كمجرمني وإرهابيني 
إنهاء  هو  السالم  ومفتاح  واحلرية  السالم  أجل  من  مناضلون  هم  األسرى  ألن 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  إقامة  من  الفلسطيني  الشعب  ومتكني  االحتالل 

القدس الشرقية.
ويشرح مروان عن واقع األسرى الذين ال يحظون بشروط حياة إنسانية، من إهمال 

طبي، وتعذيب، وعزل انفرادي، وحرمان من الزيارات...
البرغوثي نفسه تعرض لتحقيق قاسي للغاية وللعزل االنفرادي ملدة ثالث سنوات 
وال زال يتواجد في قسم العزل اجلماعي في سجن هدارمي، وقد رفض الئحة االتهام 
املوجهة له ولم يعترف بقانونية محاكمته واعتقاله، واعتبر أن اعتقاله باطل وأنه 

مقاتل حرية وقد دعا إلى مقاطعة محاكم االحتالل وعدم التعاطي معها...
احلرية الفردية ال تعني شيئاً ملروان البرغوثي، فاحلرية احلقيقة بالنسبة له هي في 

حرية شعبه ووطنه، هو متفائل دائماً أن زوال االحتالل قريب.
في  شريكاً  األسيرة  احلركة  أصبحت  بالسجن  مروان  وجود  خالل  ومن  مرة  وألول 
وعلى  األسيرة  احلركة  قيادات  صاغتها  التي  األسرى  فوثيقة  السياسي  القرار 
رأسهم مروان البرغوثي شكلت القاعدة األولى حلكومة وحدة وطنية وأساساً حلل 

الكثير من اإلشكاليات الداخلية.
 

سادساً: رؤية بنائية...
 املتابع لكتابات ورسائل مروان البرغوثي يجد أن له رؤية بنائية واضحة حول بناء 
إليها،  الوصول  آليات  وحول  الفلسطينية  الدولة  وبناء  الفلسطيني  املستقبل 
مبدأ  إلى  تستند  واالقتصادية  واحلقوقية  االجتماعية  األبعاد  ذات  الرؤية  وهذه 
والفردية،  العامة  احلريات  واحترام  القانون  وسيادة  الثالث،  السلطات  بني  الفصل 
والرأي  والتفكير  العقيدة  حرية  واحترام  وحمايتها  السياسية  التعددية  واحترام 

والتعبير واحترام حقوق املرأة بشكل فعال وحقيقي.



ويتطلع مروان إلى دولة يكون فيها للقضاء دوراً حاسماً إلحقاق احلقوق والدفاع 
عن قضايا الناس.

ويركز كثيراً على نبذ العنف واستخدام السالح والقوة في حل اخلالفات الداخلية 
وعدم تغليب املصالح احلزبية على املصالح الوطنية.

وحول الوضع االقتصادي يرى البرغوثي أنه ال ميكن جناح أي خطة تنموية في ظل 
استمرار االحتالل وفي تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية 
وانتشار مئات احلواجز واستمرار سياسة االستيطان ونهب األراضي وعزل مدينة 
القدس وجتويع قطاع غزة ومحاصرته ويقول أنه يجب حترير االقتصاد الفلسطيني 

من تبعية االقتصاد اإلسرائيلي.
البرغوثي من أكثر املنادين الى االصالح االداري واملالي واألمني واالقتصادي، ويدعو 
واحترام  املواطنة  روح  وتعزيز  للقضاء  املتهمني  وإحالة  الفساد  ملفات  فتح  إلى 

القانون وحقوق اإلنسان.
 

سابعاً: الرجل املتفائل...
مؤمن  واملستقبل،  بالنصر  متفائل  املستمر،  بالتفاؤل  مفعمة  مروان  كلمات   
احلرية  املقدس في  إميانه بحق شعبه  تفاؤله من  االحتالل، يستمد  زوال  بحتمية 
واالستقالل، وحلم مروان الوحيد ليس سوى نهاية االحتالل وإقامة الدولة املستقلة 

وعودة الالجئني وانتهاء رحلة العذاب واملعاناة التي يعيشها شعبنا العظيم.
  

اخلالصة:
 هذه قراءة سريعة لهذا الكتاب الذي ال أدعى أني استطعت أن أقف على كافة 
جوانبه، فهو مزدحم باألفكار اخلالقة والرؤية الثابتة، يتسم بالشمولية والوضوح 
بل  القراءة  يستحق  والسجون،  السجان  يقارع  كبير  قائد  عن  صادرة  والصراحة، 

أكثر من ذلك يستحق أن يكون برنامجاُ سياسياً للحاضر واملستقبل.

عيسى قراقع
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ستون عاماً من الصمود واملقاومة
البرغوثي: في ذكرى النكبة جندد العهد بحق العودة املقدس

وال مساومة عليه

  أكد النائب مروان البرغوثي أمني سر حركة فتح في الذكرى 60 للنكبة 
على الصمود األسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومة االحتالل ورفضه 
للنكبة وما ترتب عليها مؤكداً على عظمة الشعب الفلسطيني وقدرته 
على مواجهة املشروع الصهيوني االستعماري الذي عمل على شطب شعب 
والتي عمد  السياسية  اخلارطة  ومن  الذاكرة  ومن  اجلغرافيا  فلسطني من 
الفلسطيني  الشعب  لتهجير  والعدوان  األرهاب  أساليب  كل  الستخدام 
وطرد  واملدن  والبلدات  القرى  مئات  دمرت  حيث  وأرضه  وطنه  من  وطرده 
مئات اآلالف من الفلسطينيني وحولهم إلى جموع من الالجئني، وقد جاء 
إنطالق الثورة الفلسطينية املعاصرة في يناير 65 بقيادة حركة فتح كأول 
تأسيس  جانب  إلى  النكبة  على  الفلسطيني  للشعب  وجماعي  ثوري  رد 
م.ت.ف املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والكيان السياسي 
واملعنوي للشعب الفلسطيني في كل مكان. وقدم الشعب الفلسطيني 
قوافل الشهداء واألسرى واجلرحى على مدار ستة عقود قابضاً على حقوقه 
ديارهم  الى  الالجئني  عودة  املقدس،  العودة  حق  مقدمتها  وفي  الوطينة، 

وبيوتهم وبالدهم التي طردوا منها عن طريق العدوان واألرهاب.
وإكبار  إجالل  بتحية  نتوجه  فإننا  املناسبة  هذه  »في  البرغوثي  وأضاف 
لشعبنا العظيم على صموده في الوطن والشتات وفي مخيمات اللجوء 
مواصلة  على  ولشهدائنا  لشعبنا  والقسم  العهد  وجندد   48 داخل  وفي 
النضال والكفاح من أجل ممارسة شعبنا حلق العودة وإن هذا احلق ال ميكن 

ألي قوة على وجه األرض أن تلغيه أو أن تقفز عنه.
وإن حركة فتح في هذه املناسبة جتدد العهد على رفض أي مساس بحق 
حق  بإحقاق  إال  يتحقق  لن  األحتالل  بإنهاء  يبدأ  اللذي  السالم  وإن  العودة 

العودة لالجئني الفلسطينيني طبقاً للقرار الدولي 194«.
من جهة أخرى دعا البرغوثي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى 
أوسع مشاركة في الفعاليات والنشاطات الوطنية والشعبية في الذكرى 
مساس  ألي  ورفضاً  العودة  بحق  التمسك  على  تأكيداً  وذلك  للنكبة   60
بهذا احلق ودعا الفصائل الوطنية واإلسالمية الى العمل من أجل الوحدة 
للمصاحلة الوطنية على قاعدة إعادة األوضاع الى ما كانت عليه في قطاع 



شخصيات  من  عناصره  وطني  توافق  حكومة  وتشكيل   ،2007/6/1 غزة 
اجمللس  ولعضوية  وتشريعية  رئاسية  إنتخابات  وإجراء  ومهنية  مستقلة 
وثيقة  بتنفيذ  االلتزام  الى  إضافة   2009 القادم  العام  مطلع  مع  الوطني 

األسرى والعمل على أساسها من اجلميع.
من  ينتقص  حل  بأي  يقبل  لن  الفلسطيني  الشعب  أن  البرغوثي  وأكد 
حقوقه الثابتة أو ميس ثوابته الوطنية وأن إنهاء األحتالل وجالئه عن األراضي 
احملتلة عام 67 مبا في ذلك املستوطنني واملستوطنات وإقامة دولة فلسطني 
وعاصمتها   1967 حزيران  من  الرابع  حدود  على  السيادة  كاملة  مستقلة 
واإلفراج   194 الدولي  للقرار  طبقاً  لالجئني  العودة  وحق  الشرقية  القدس 

الشامل عن جميع األسرى واملعتقلني.

2008/5/11



األخوات واإلخوة..
أمناء السر وأعضاء جلان األقاليم

األخوات واإلخوة أعضاء اللجنة التحضيرية وجلنة اإلشراف 
األخوات واإلخوة أبناء فتح البواسل

يسعدني أن أتقدم إليكم بكل احملبة والتقدير جلهودكم من اجل عقد مؤمتر 
اإلقليم، والتقدم لعقد االنتخابات في أطار الهيكل احلركي، وأهنئكم على 
الثقة املمنوحة لكم لقيادة احلركة لتحقيق ذلك، وحتمل املسؤولية في هذه 
النجاح والتوفيق في مهمتكم  تاريخنا، وأمتنى لكم  املرحلة احلاسمة من 

الوطنية والتنظيمية والسياسية.

األخوات واالخوة املناضلني
تعلمون أننا منر في مرحلة فاصلة في تاريخنا ونواجه حتديات جسام وغير 
مسبوقة، األمر الذي يتطلب منا حتديد رؤية واضحة على املستوى السياسي 
والوطني والتنظيمي، وباعتبار أن حركتنا الرائدة فتح هي صاحبة املشروع 
شعبنا  لوحدة  األمان  وصمام  املشروع  هذا  وقائدة  الفلسطيني  الوطني 
ورحيله  األحتالل  إنهاء  أمام شعبنا هو حتدي  التحديات  أولى  وأن  ونضاله، 
ومستوطنيه عن األراضي احملتلة عام 1967، وإقامة دولتنا املستقلة كاملة 
وتاجها  األمة  ودرة هذه  املدائن  زهرة  الشريف  القدس  وعاصمتها  السيادة 
للقرار  طبقاً  الفلسطينيني  لالجئني  العودة  حق  تنفيذ  وضمان  اخلالد، 
أو  قيد  دون  واملعتقلني  األسرى  جميع  عن  الشامل  واإلفراج   ،194 الدولي 
الفتحاويني  لكل  األول  والهم  األول  التحدي  هذا  وسيبقى  متييز.  أو  شرط 
من  انطلقت  الرائدة  حركتنا  وان  الفلسطينيني.  ولكل  الوطنيني  ولكل 
الفلسطينية من  الوطنية  الهوية  بعث  وقد جنحت في  الوطن  أجل حترير 
الهوية وجسدت احلضور  الفلسطينية واستعادت هذه  النكبة  حتت ركام 
الوطني للشعب الفلسطيني، وبعثت كيانه السياسي من جديد من خالل 

رسالة األخ القائد املناضل مروان البرغوثي الى األقاليم



م.ت.ف املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، والحقاً 
من خالل السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد كان حلركة فتح شرف إطالق 
املاضية،  العقود  مدار  على  املسلحة  الثورة  قيادة  األولى وشرف  الرصاصة 
شرف  لها  وكان  األولى،  الشعبية  االنتفاضة  قيادة  شرف  لها  كان  كما 
إقامة أول سلطة وطنية على أرض الوطن ألول مرة في تاريخ شعبنا، وكان 
حلركة فتح الدور الريادي والقيادي في انتفاضة األقصى وانتفاضة القدس 
وانتفاضة احلرية واالستقالل، وقدمت التضحيات اجلسيمة إلى جانب أبناء 

شعبنا العظيم. 

األخوات واالخوة املناضلني

إن حركة فتح التي أقسمت على حترير الوطن واستعادة حقوقنا الوطنية 
لن تنطفئ شعلتها إلى أن يتحقق هذا الهدف املقدس ولن يعقل أن تصاب 
باليأس واألحباط والتردد والتراجع، وإننا وبعد ستني عاماً من النكبة وأكثر 
املباركة أكثر  أربعة عقود من االحتالل وثمانية سنوات من االنتفاضة  من 
نضالنا  في  قدماً  املضي  على  مضى  وقت  أي  من  وعزمية  وإرادة  تصميماً 
الفتحاويني  كل  واجب  وان  الثابتة،  الوطنية  حقوقنا  أجل  من  وكفاحنا 
إنطلقت  التي  العظيمة  باألهداف  والتمسك  الثوابت  بهذه  التمسك 

وناضلت من أجلها حركة فتح.

األخوات واالخوة املناضلني

 ان حتقيق الهدف الوطني الكبير املتمثل في احلرية والعودة واالستقالل لن 
يتحقق إال بالعزمية واإلرادة التي ال تنكسر وبالتصميم ومبواصلة النضال، 
ولن يتحقق هذا الهدف إال من خالل وحدة شعبنا وجتسيد الوحدة الوطنية 
في إطار م.ت.ف التي حتتاج إلى التجديد وإلى التفعيل والتطور وإعادة البناء 
الوطني  الصعيد  على  الشراكة  إلى جتسيد  إضافة  للجميع،  تتسع  التي 
في إطار السلطة الوطنية. وقد عملت فتح دوماً من أجل الوحدة الوطنية، 
وأكدنا دوماً أن الوحدة الوطنية هي سياج االنتفاضة واملقاومة، وأن العبث 
بالوحدة الوطنية هو جرمية ال ميكن القبول بها، ألن الوحدة الوطنية القائمة 
على الهدف الواحد واملوحد هي شرط إلجناز احللم الوطني باحلرية والعودة 



واالستقالل.
كما أن حركة فتح آمنت دوماً بقيام الوحدة الوطنية على أساس دميقراطي، 
تتراجع  لن  فتح  حلركة  استراتيجي  خيار  هو  الدميقراطي  اخليار  فإن  ولهذا 
وعلى  النتكاسات.  اخليار  تعرض هذا  ومهما  التضحيات  بلغت  عنه مهما 
أصرت  الرائدة  حركتهم  ألن  واالعتزاز  بالفخر  يشعروا  ان  الفتحاويني  كل 
على إقامة نظام سياسي دميقراطي، ومتسكت بإميانها احلقيقي بالشراكة 
الوطنية والتعددية. وقد أكدنا منذ انطالقة االنتفاضة على شعار »شركاء 
شعار  على  التشريعية  االنتخابات  في  وأكدنا  القرار«،  في  ..شركاء  الدم 
»شركاء في امليدان شركاء في البرملان«، وحرصت فتح منذ إقامة السلطة 
وتشريعية  في شهر 1996/1 لكن  رئاسية  إنتخابات  إجراء  الوطنية على 
وأرادت فتح من خالل هذه االنتخابات جتسيد  قاطعتها معظم الفصائل، 
البناء الدميقراطي، وآثرت الشراكة على االستفراد باحلكم. وفي العام 2005 
انتخابات رئاسية وجرت في جو نزيه دميقراطي، وفي ظل  قررت فتح إجراء 
وفي  وبلدية،  محلية  إنتخابات  إجراء  الى  اضافة  املرشحني،  من  كبير  عدد 
انتخابات  إجراء  على  والضغوط-  اخملاطر  كل  رغم  فتح-  أصرت   2006 عام 
تشريعية، شهد لها العالم بأسره على نزاهتها وشفافيتها ودميقراطيتها، 
أبو  الرئيس  النتيجة، وكلف  وفازت بها حركة حماس، واحترمت فتح هذه 
 24 من  احلكومة  احلكومة، وشكلت حماس  بتشكيل  مازن حركة حماس 

وزيرا واستفردت باحلكومة.
 وفي ظل األزمة الفلسطينية املستشرية، وفي ظل احلصار، وازدياد اخملاطر 
احملدقة بالتجربة الدميقراطية بادرنا- إلى جانب عدد من قادة الفصائل في 
وطنيا  برنامجا  وضعت  التي  األسرى،  وثيقة  وصياغة  وضع  إلى  السجون- 
شامال، ومهدت الطريق حلكومة الوحدة الوطنية. ولكن شعبنا فوجىء مبا 
السلطة،  ووحدة  الوطن،  ووحدة  شعبنا،  وحدة  ومتزق  غزة  قطاع  في  جرى 
ووحدة القضية، ووحدة القيادة. وال زال شعبنا، حتى هذه اللحظة، يعاني 
من هذا االنقسام اخلطير، ويدفع ثمنه غالياً، هذا االنقسام الذي يستفيد 
أن ينتهي، وعلينا أن نسعى بكل ما  منه فقط أعداء شعبنا والذي يجب 
أن اخلطوة األولى مطلوبة  اوتينا من قوة لوضع نهاية له. وقد أكدنا مراراً 
من حماس بإعادة قطاع غزة  إلى السلطة الشرعية، وأن توافق على أجراء 
الرئاسية،  االنتخابات  وأن  خاصة  جديدة،  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 
تستحق في يناير القادم. إضافة إلى ذلك، فإننا أكدنا على ضرورة صياغة 



جديدة للمؤسسة األمنية، تقوم على أساس وطني ومهني وعصري، وتكون 
مؤسسة خاضعة للمستوى السياسي املنتخب، وفقاً ملا يحدده الدستور 
املؤقت للسلطة الوطنية، بعيداً عن النزاعات احلزبية، وعلى هذه املؤسسة، 
الوطن،  وتدافع عنه وعن  الوطنية، ولوحدة الشعب  للوحدة  رمزاً  أن تكون 
واننا لن نتخلى عن دورنا في العمل دوماً من اجل الوحدة الوطنية، ووحدة 
الشعب والوطن والقضية والسلطة والقيادة، ألن هذه املسألة ال تخضع 
للمزاج أو للرغبة وإمنا هي ضرورة وطنية، وشرط لتحقيق األهداف الوطنية، 
وستبقى فتح دوماً رمزاً لوحدة شعبنا، وهي أكبر من كل اجلراح واآلالم، رغم 

أن الوجع واآللم كبير وعميق.

 األخوات واالخوة املناضلني

ان حتديد الهدف، كما ذكرنا، ومن ثم اإلطار القادر على حتقيق هذا الهدف 
يتطلب أيضا التأكيد على الوسائل األساسية واملناسبة الجناز ذلك. وإننا 
نرى- انطالقاً من التجربة التاريخية العميقة حلركتنا الرائدة ولشعبنا- أن 
اجلمع بني مختلف أشكال النضال، وتعزيز أي شكل منها- في ظروف ما- 
هو شيء أساسي، ولذلك فقد دعونا دوماً الى اجلمع املبدع واخلالق بني العمل 

السياسي والتفاوضي والدبلوماسي من جهة، واملقاومة من جهة اخرى.
أن اجناز احلقوق ال يستقيم على قدم واحدة، ولذلك ال  التجربة علمتنا  ان 
واحلكيم حتى يقف نضالنا على  والواعي  واملبدع  بد من هذا اجلمع اخلالق 
قدمني ثابتتني، وإننا نرى أن االرتهان الى طاولة املفاوضات فقط لن يقود الى 
اجناز احلقوق، خاصة مع هذا العدو الشرس الذي ميارس اإلرهاب والقتل واجملازر 
والعدوان على مدار الساعة وأن التفاوض يحتاج إلى ما يسانده على األرض 
العمل  أن  أيضاً  نؤمن  وإننا  العليا،  يخدم مصالح شعبنا  من فعل مقاوم 
املقاوم يجب أال يدير الظهر للعمل السياسي والتفاوضي، بل على العكس 
من ذلك، فإن التكامل هو املطلوب، وهذه هي الرؤية احلقيقية حلركة فتح 
وأن أية محاولة إلفراغ هذه الرؤية من محتواها ستلحق ضرراً بالغاً باحلركة. 
وقد متكنت احلركة خالل العقود املاضية، من اجلمع بني العمل السياسي 
احلقوق  الجناز  الطريق  هذا  في  االستمرار  احلركة  واجب  من  وأن  واملقاومة، 

الوطنية.



األخوات واالخوة املناضلني

املتعاقبة  إسرائيل  حكومات  مع  التفاوض  في  املاضية  السنوات  جتربة  ان 
أثبتت مبا ال يدع مجاالً للشك أن حكومات اسرائيل غير جاهزة وغير ناضجة 
للسالم. وما لم تتخذ حكومات إسرائيل قراراً استراتيجياً بإنهاء االحتالل، 
مقدمتها  وفي   ،1967 عام  احملتلة  األرض  عن  املستوطنني  قطعان  وجالء 
واملطلوب  السالم.  الى  تقود  لن  املفاوضات  هذه  فإن  الشريف،  القدس 
على  التفاوض  وليس  اإلحتالل  إلنهاء  وجدول  ترتيبات  هو  عليه  التفاوض 
إنهاء االحتالل أم ال أو حتسني شروطه. وحتى اآلن لم يثبت أن هناك حكومة 

إسرائيلية مستعدة لذلك. 
ان موقفنا يجب ان يكون واضحاً، وأكدنا على ذلك مراراً: إن اليوم األخير في 
شعوب  أكثر  وشعبنا  املنطقة،  في  للسالم  األول  اليوم  هو  االحتالل  عمر 
األرض توقاً للسالم ألنه أكثر شعوب األرض معاناة وعذابا وقهرا واضطهادا 
ونزيفه لم يتوقف خالل ستة عقود مضت، ولكنه في نفس الوقت مستعد 
تتخلى  ال  الشعوب  ان  لكم  اؤكد  و  في سبيل حقوقه.  والنضال  للكفاح 
عن حقوقها وال تتنازل عنها بسبب املعاناة مهما بلغت، وواهم من يعتقد 
أن شعبنا سيتخلى عن حقوقه أو يصل إلى حالة يأس وإحباط، وال يوجد 
شعب على وجه األرض يستسلم في نضاله من اجل نيل حقوقه، هناك 
قيادات أو أحزاب أو حركات أو حكومات تفعل ذلك حتت الضغط أو القهر أو 
املصالح، أما الشعوب فال تفعل ذلك قط. وشعبنا العظيم خير مثال على 
مئات  وتدمير  والعدوان،  واجملازر،  والطرد،  والتهجير،  القهر،  رغم  فهو  ذلك، 
القرى، والبلدات، وتشريده من وطنه، بقي صامداً وعصّياً على الكسر في 

كل أماكن تواجده.

األخوات واالخوة املناضلني

الوطنية  الفصائل  كافة  وقعتها  التي  األسرى،  وثيقة  اعطت  لقد 
واإلسالمية، التفويض الكامل للرئيس أبو مازن ولـ م.ت.ف بإدارة املفاوضات 
على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية على أن يتم إحالة أي أتفاق مصيري 
إلى استفتاء شعبي، أو إلقراره من اجمللس الوطني الفلسطيني بتشكيلته 
اجلديدة. وذلك إمياناً منا أن الشعب هو السيد واحلكم والفيصل وأن ال صوت 



يعلو فوق صوت الشعب، ومن حقه أن يقرر مصيره، ولكن املؤشرات على 
األرض تؤكد بوضوح أن احلكومة اإلسرائيلية غير جادة في هذه املفاوضات، 
وهي تواصل عملية تهويد القدس واالستيطان ومصادرة األراضي وتوسيع 
املستوطنات ونشر مئات احلواجز و تصعيد االعتقاالت واحلصار والعدوان دون 
توقف، لذلك علينا أن نحافظ على أعلى درجات اليقظة واحلذر وأن ال نبني 
أوهاما،ً ألن حكومة إسرائيل لم تتخذ قرارا إستراتيجيا- كما أكدنا-  بإنهاء 
الوطني  بدورها  تقوم  أن  حركتنا  من  يتطلب  وهذا  واالستيطان.  االحتالل، 
تهربها  تبرير  إسرائيل  محاولة  وأن  اجملاالت،  كافة  وفي  الصعد  كافة  على 
والرئيس  ضعيفة  الوطنية  السلطة  أن  باالدعاء  السالم  استحقاقات  من 
أبو مازن ضعيف وأنه ال يسيطرعلى غزة هي محاولة فاشلة لتبرير التهرب 
اإلسرائيلي من استحقاقات املفاوضات، وما يترتب عليها. وقد أشاعوا في 
السابق أن العقبة أمام السالم هو الرئيس الراحل الشهيد القائد الرمز أبو 
عمار الذي رفض بصالبة الرؤية اإلسرائيلية للحل، وسمعنا الترحيب الكبير 
واستعدادهم  مازن  أبو  بانتخاب  وإسرائيل  املتحدة  الواليات  من  والزائف 
ملساندته! و لكن ما هي احلصيلة بعد أكثر من ثالث سنوات ونصف على 
انتخابه؟ لقد واصلت إسرائيل تدمير السلطة الوطنية وحصارها، وعملت 
عمليات  واستمرار  فتح،  حركة  الفقري  عمودها  تدمير  و  إضعافها  على 
األغتيال، والقتل، واإلستيطان، واحلصار، واالعتقال، وتدمير االقتصاد الوطني 
وغير ذلك من املمارسات. أن هذا يثبت بشكل قاطع كذب وافتراء الدعاية 
أن  بل  فلسطيني  شريك  وجود  عدم  في  ليست  فاملشكلة  االسرائيلية، 
نؤكد  واننا  احلقيقية تكمن في غياب شريك اسرائيلي للسالم.  املشكلة 
ثقتنا بأن األخ الرئيس أبو مازن سيتمسك بثوابت املوقف الفلسطيني وأنه 

يحظى بثقة شعبنا في هذا اجملال.

األخوات واالخوة املناضلني

حتدي  هو  الداخلي،  واحلركي  التنظيمي  املستوى  على  التحديات،  أولى  أن 
وخاصة  لها،  تعرضت  التي  الكبيرة  الكبوات  بعد  فتح  بحركة  النهوض 
خسارتها لإلنتخابات التشريعية، إضافة الى خسارتها للسلطة الوطنية 
ان  واحمللية.  البلدية  االنتخابات  في  كبير  جلزء  وخسارتها  غزة،  قطاع  في 
التحديات ال يتم من خالل الطبطبة  ومواجهة  استنهاض احلركة مجدداً 



شروط  أولى  وان  احلقيقية.  األمراض  وإخفاء  املشكالت  جوهر  عن  والقفز 
العالج، ألي مرض، هو في القدرة على تشخيصه أوالً، وبشكل دقيق،  ثم 
إختيار العالج املناسب، وفي الوقت املناسب، وان التشخيص والعالج املتأخر 
للمرض قد ال يجدي نفعا. وإننا على ثقة أنه ال زال أمامنا متسع للمعاجلة 
األولى بهذا االجتاه هي في  األزمة، وإن اخلطوة  املأزق وهذه  واخلروج من هذا 
آلية  ووضع  وقعت  التي  القاتلة  األخطاء  عن  املسؤولية  بتحمل  اإلقرار 
صحيحة لعالجها، ودون شك، فإن السبب الرئيسي، مما تعاني منه احلركة، 
والذي أدى الى حالة الترهل والتسيب والتآكل هو غياب احلياة التنظيمية 
واحلركية، وغياب املؤسسة األم وهي املؤمتر العام. فمن غير املعقول أال تعقد 
احلركة مؤمترها على مدى عقدين من الزمن، ولنا أن نتخيل حجم املتغيرات 
الدولية واألقليمية واحمللية التي وقعت خالل هذا الوقت، والتي لم تستطع 
هذه  ومواكبة  محاكاة  على  وأطرها-  قيادتها،  في  اجلمود  بسبب  احلركة- 
بالغاً بسمعة  التي أحلقت ضرراً  املظاهر  التطورات، واستشرت جملة من 
احلركة وبسلوك وبقوة احلركة، رغم أنه ليس من العدل واملنطق أن تسود 
صورة سلبية حلركة فتح بسبب حفنه من املنحرفني والضالني الذين آثروا 
همهم  كان  والذين  والوطن،  احلركة  مصلحة  على  الشخصية  املصالح 
استخدام مواقعهم في احلركة وأجهزتها وفي السلطة الوطنية ملصالح 
وتهمش  القيادية  املؤسسات  دور  وتراجع  القوى  مراكز  برزت  حيث  خاصة، 
هزمية  وإن  واملسائلة.  احملاسبة  كلياً  وغابت  األجهزة،  حلساب  التنظيم  دور 
السلطة في قطاع غزة، بهذه السرعة، وبهذا الشكل املهني، أمر يستدعي 
املرور على  احملاسبة الشديدة، وعلى أعلى املستويات، ودون استثناء، وعدم 
هذا األمر بشكل عابر. ومن املؤسف، أن املسؤولني احلقيقيني عن كل ذلك  
العام  املؤمتر  انعقاد  فإن  هنا  ومن  اللحظة،  حتى  منهم  أحد  يحاسب  لم 
في  يساعد  لعله  األولى  الدرجة  من  فتحاوية  وطنية  مهمة  هو  السادس 

استنهاض احلركة.
نحن نتطلع إلى مؤمتر يعزز وحدة احلركة، ويقويها، ويحافظ على عنفوانها، 
والشتات،  واملنافي  الوطن  وحدة  واخلارج،  الداخل  وحدة  وحدتها،  ويجسد 
واحد،  ومصيرها  واحد،  وتاريخها  اجلغرافيا،  توزعت  وإن  واحدة  فاحلركة 
ونضالها واحد، وإطارها واحد، وقيادتها واحدة، والكل قدم التضحيات. ونرى 
في هذه احلركة، صمام األمان، والضابط حلرية شعبنا واستقالله وعودته، 
واسعاً  الباب  ويفتح  األجيال،  لتدافع  محطة  يكون  أن  احلركة  ملؤمتر  ونريد 



لألجيال اجلديدة والشابة لتأخذ موقعها ودورها في قيادة احلركة ومتنحها 
بالتكامل  نؤمن  ونحن  دماء جديدة في شرايينها.  وتبعث  الالزمة،  الطاقة 
التي مورست  اإلقصاء-  ونرفض سياسة  والتضامن،  والتعاون  األجيال،  بني 
على مدار السنوات املاضية- وسببت العجز في صفوف القيادة وحالة من 
التدهور وعدم القدرة على القيام باملهام اجلسيمة التي يتوجب على قيادة 
احلركة القيام بها. ونتطلع إلى مؤمتر يؤكد على الثوابت والرؤية السياسية 
والتنظيمية والوطنية التي أشرنا اليها، ان آمال الفتحاويني معقودة على 
املؤمتر وعليه أن يتسع ويكون اتساعه بحجم اتساع احلركة، وليس ضيقاً 
أو محصوراً، وأن تتاح فيه الفرصة لكل من يستحق عضويته، وحرم منها 
خالل السنوات املاضية، خاصة كادر احلركة داخل الوطن الذي لم تتسنى 
له الفرصة للمشاركة في اي مؤمتر منذ االنطالقة وحتى اآلن، وحان الوقت 
ليأخذ دوره ومكانه على كافة املستويات، كما أن جيالً كامالً خارج الوطن، 
وخالل العشرين عاماً املاضية، لم تتاح له املشاركة، وحان الوقت ألن يشارك، 

ويأخذ فرصة، وعلينا أال نضيق ذرعاً مبشاركة أكبر عدد ممكن.
 وأن مؤمتر حركة فتح السادس ال يعقد بألف عضو أو ألفني وإمنا يجب أن 
من  عضو  آالف  ثالثة  عن  الظروف  اسوأ  في  يقل  وال  ذلك،  من  أكبر  يكون 
فرصة  وهو  االستحقاقات،  أصحاب  من  أحد  استبعاد  ودون  املستحقني، 
لوضع برنامج يواكب األحداث والتطورات، ويؤكد على ثوابت املوقف، ويكون 
فرصة لتجديد النظام الداخلي األساسي الذي يحتاج إلى تعديالت أساسية 
وأثرَي  وجوهرية، وكذلك يحاسب فيه ويساءل كل من أساء لهذه احلركة 
قيادات  النتخاب  فرصة  وهي  حق،  بغير  مناضليها  وحساب  على حسابها 
جديدة حتظى باإلحترام والتقدير، وتزيد من قوة احلركة وحضورها في أوساط 

شعبنا.
وهي  املؤمتر،  هذا  في  للشبيبة  وبارزة  فاعلة  مشاركة  إلى  نتطلع  وإننا 
مناسبة نوجه فيها التحية للشبيبة الطالبية والفتحاوية في اجلامعات 
نتائج مشرفة في  التي حققت  الشبيبة  الثانوية، هذه  واملدارس  واملعاهد 
فتح  إن  املتجدد.  ربيعها  وهي  فتح  وهي ضمير حركة  املواقع،  من  العديد 
واحلركة  الفلسطيني،  الشعب  حركة  وستبقى  األجيال،  كل  حركة  هي 
والعودة  احلرية  حركة  واعد،  مبستقبل  اجلديدة  لألجيال  األمل  متنح  التي 
حضور  يترجم  أن  مبكان،  األهمية  من  وكذلك  والدميقراطية.  واالستقالل 
الشبيبة على األرض، في املؤمتر، ومؤسسات احلركة. واألمر كذلك بالنسبة 
ودورها فاعل، منذ  الكثير،  الكثير  زالت،  للمرأة، فهي مناضلة، وقدمت وال 
انطالقة احلركة، وحتى اآلن، وفي االنتفاضتني، وفي تاريخ ثورتنا، وعلى مدار 



عقود، وفي بناء الوطن، والسلطة الوطنية، وقد حان الوقت ملنحها مكاناً 
يليق بنضالها وفعلها في مؤسسات احلركة، وأن تأخذ مكاناً اساسياً في 
عضوية املؤمتر، مبا ال يقل عن 30% ، وكذلك في الثوري واملركزي وفي كل أطر 

وهيئات احلركة.
باعتبار  املؤمتر،  ووفاء، إلجناح  بإخالص  العمل  الفتحاويني،  واجب كل  من  إن 
أن بقاء فتح، وقوتها،  الدرجة األولى، حيث  وفتحاوياً من  ذلك واجباً وطنياً 

واستمرارها، هو ضرورة للوطن والشعب الفلسطيني.

األخوات واالخوة املناضلني

قبل سنوات  اليه  بادرنا  الذي  واألقاليم  واملناطق  الشعب  إن عقد مؤمترات 
املرجوة،  النتائج  الى  تصل  لم  ولكن  املؤمترات  من  سلسلة  آنذاك  وعقدنا 
كافة  على  املؤمترات  عقد  من  املتواصلة  السلسلة  هذه  ظل  في  واآلن 
الفتحاويني  ثقة  من  وتزيد  النفوس،  في  األمل  تبعث  فإنها  املستويات 
ألن  املستويات،  كافة  وعلى  كبيرة  واجباتكم  وإن  وأطرهم،  بحركتهم 
قيادة اإلقليم من املفروض أن تشرف على جميع مؤسسات وأطر وهيئات 
األطر  لتفعيل  تعمل  وأن  معها،  تتعاون  وأن  اإلقليم  مستوى  على  احلركة 
والعلو فوق  والعمل على جمع الصفوف  الكادر  والتواصل مع  التنظيمية 
اجلراحات الشخصية، ألن مصلحة شعبنا فوق كل شيء. وإنني على ثقة 
أنكم قادرون على القيام بهذه املهمات، وإنكم ستساهمون في استنهاض 
احلركة، وفي وضع برامجها، وفي تفعيل مباديء احملاسبة واملسائلة، وتعزيز 
في  والشعبي  اجلماهيري  النضال  لتعزيز  والعمل  الداخلي،  النقد  مفهوم 
وفي  األراضي،  ومصادرة  القدس  وتهويد  والعدوان  االستيطان  مواجهة 
التضامن مع األسرى واملعتقلني، وأذكركم أن أكثر من 55%، من األسرى في 
أبناء حركة فتح ومناضليها وقياداتها وكوادرها،  سجون االحتالل هم من 
وهذا يؤكد، أن حركة فتح، هي حركة مقاومة، لم يتقدم عليها أحد، ال في 

املاضي وال في احلاضر ولن يتقدم عليها احد في املستقبل.
 وقد حان الوقت كذلك، لالهتمام البالغ والتحضير اجليد للعمل في اجملالس 
أستعداد  على  نكون  أن  وكذلك  القادمة،  النتخاباتها  والتحضير  البلدية، 
أال  خيار  أي  حتتمل  ال  التي  القادمة،  والتشريعية  الرئاسية  لالنتخابات 
فتح  إستراتيجية حركة  يرى في  زال  ال  وهذا ممكن، ألن شعبنا  فوزنا  خيار 



اإلستراتيجية الكفيلة بتحقيق أهدافه املشروعة.
 

األخوات واإلخوة املناضلني

أرجو أال أكون قد أثقلت عليكم بكثرة املالحظات املوجزة، وآمالً أن جتد آذاناً 
وأمتنى  وبإخوانكم.  عالية،  بكم  وثقتي  مفتوحة،  وعقوالً  وقلوباً  صاغية، 
لكم النجاح والتوفيق، وآمل أن نكون على تواصل بقدر ما تسمح به هذه 
العظيم  وبشعبنا  أوالً،  باهلل  ثقتنا  أن  وثقوا  والقاسية.  الصعبة  الظروف 
الصامد املرابط ثانياً، والذي يستحق منا أن نضحي، ونضحي، ونضحي من 
أجله، وثقتنا بحركة فتح العظيمة والرائدة يدفعنا إلى اإلميان املطلق بحق 
شعبنا وعدالة قضيتنا ونيل األهداف التي ناضلنا من أجلها، وثقتنا بالنصر 
ارادتنا وعزميتنا ال تنكسر.  وبإجناز احلرية والعودة واالستقالل ال تتزعزع، وأن 
وأنا على ثقة، أن هذا االحتالل اجملرم زائل، وأن مصيره لن يختلف عن مصير 
النازية والفاشية  والعنصرية واإلرهاب، وأن موعدنا قريب ولقاءنا في القدس 
قريب، وسنحتفل فرحا في شوارع وأزقة وساحات وباحات املسجد األقصى 
وكنيسة القيامة وترفرف األعالم  على أسوار مدينة القدس وفي سماءها 
حيث ترفرف أرواح شهدائنا العظام األكرم منا جميعاً، ستستقبل شعبنا 
العظيم العائد من رحلة الكفاح والنضال ليستريح في القدس، ولينعم 
باحلرية والعودة واالستقالل والسيادة والكرامة الوطنية التي ال تتحقق إال 
السيادة  املستقلة، كاملة  الفلسطينية  الدولة  وفي ظل  احلرية،  في ظل 

وعاصمتها القدس الشريف.

أخوكم
مروان البرغوثي )أبو القسام(
سجن هدارمي
زنزانة رقم 28
2008/5/4



في مقابلة خاصة مع األيام
البرغوثي: إعادة األوضاع إلى ما كانت عليه وانتخابات مبكرة

 مطلع العام القادم
 

هل  االسرى  وثيقة  صدور  على  سنوات  ثالث  مرور  بعد  »األيام«: 
تعتقد أن اجملتمع الدولي اضاع فرصة بعدم تبني هذه الوثيقة؟.

 دون شك، فقد كان على اجملتمع الدولي ان يتعاطى بطريقة مختلفة مع 
وثيقة االسرى التي تعتبر حدثاً تاريخياً مهماً في تاريخ احلركة الفلسطينية 
ألنها قدمت وألول مرة برنامجاً وطنياً شامالً تلتزم به فصائل العمل الوطني 
واالسالمي، وحددت بشكل غير مسبوق الهدف اجلامع للنضال الفلسطيني 
املتمثل في انهاء االحتالل لالراضي الفلسطينية العام 1967 واقامة دولة 
فلسطينية كاملة السيادة عليها وعاصمتها القدس الشريف وتنفيذ حق 

العودة لالجئني الفلسطينيني طبقا للقرار 194 وعلى حترير االسرى.
وكانت هذه هي املرة االولى التي جتمع فيها كافة فصائل العمل الوطني 
العربي  االجماع  موقف  مع  يتوافق  وهو  الهدف  هذا  على  واالسالمي 
املناسبة لتحقيق هذا  الوسائل  انها حددت  الدولي، كما  وموقف االجماع 
الهدف واكدت احلق املشروع مبقاومة االحتالل الى جانب العمل السياسي 

والدبلوماسي والنضال اجلماهيري واملفاوضات.
وفي الوقت نفسه فإن الوثيقة حددت االطار الذي يقود الشعب الفلسطيني 

ومرجعيته السياسية ممثلة مبنظمة
التحرير الفلسطينية وضرورة تفعيلها وانتخاب مجلس وطني جديد لها 
وجلنة تنفيذية جديدة كما اكدت على حكومة وحدة وطنية وكذلك على 

جبهة موحدة للمقاومة ذات مرجعية موحدة.
ومن املؤسف ان اجملتمع الدولي لم يتعاط بشكل ايجابي مع هذه الوثيقة 
باستثناء بعض املواقف االوروبية، كما ان حكومة اسرائيل اتخذت موقفاً 
الدولي  اجملتمع  اضاع  وبذلك  ضدها،  الدولي  اجملتمع  وحرضت  منها  عدائياً 

فرصة تاريخية للتعاطي مع موقف فلسطيني موحد وقوي ومقرر.

»األيام«: مباشرة بعد صدور الوثيقة قال البعض انها تلبي معظم 



املطالب. هل  تلبي هذه  ال  انها  قيل  ثم  الرباعية  اللجنة  مطالب 
تعتقد بأنها تلبي فعالً هذه املطالب؟

للشعب  عليا  وكمصلحة  فلسطينية  وطنية  كضرورة  صدرت  الوثيقة   
او  الرباعية  اللجنة  تلبية لشروط  او  تأت استجابة  لم  الفلسطيني وهي 
غيرها وامنا لتلبية شروط ومصالح الشعب الفلسطيني ومن أجل وحدته 
التي  الفلسطينية  االزمة  ملعاجلة  الوثيقة  وضع  الى  بادرنا  وقد  الوطنية، 
وطني  جهد  وهي   ،2006 العام  جرت  التي  التشريعية  االنتخابات  اعقبت 
مخلص وقد اجمعت عليها فصائل العمل الوطني واالسالمي ومت توقيعها 
في 27 حزيران 2006 من قبل قادة وممثلي الفصائل كافة واصبحت بذلك 

املرجعية السياسية والبرنامج الوطني اجلامع.
 

بهذه  التمسك  جديد  من  مشعل  خالد  أعلن  مؤخراً  »األيام«: 
الوثيقة »كما هي« او »رزمة متكاملة« هل تعتقد ان ذلك يشكل 

مدخال العادة احياء هذه الوثيقة من جديد؟
 إن اعادة تأكيد خالد مشعل على التمسك بالوثيقة والتزامه بها واستعداد 
الى  اجلميع  وندعو  ونحن نشجع  به،  نرحب  امر  هو  وفقها  للعمل  حركته 
بتوحيد  كفيلة  ألنها  الوثيقة  لهذه  ودقيق  أمني  بتنفيذ  لاللتزام  العودة 
الفلسطينيني والعادة الوحدة للوطن وللشعب وللقضية وللسلطة ألنه 
يجب ان يكون لدينا رئيس واحد وحكومة واحدة وبرملان واحد وسلطة واحدة 

وبرنامج وطني واحد والوثيقة كفيلة بتحقيق هذا الهدف.

الوثيقة ما زالت أساساً صاحلاً للمصاحلة

اقامة  هدف  على  التأكيد  الوثيقة  تضمنت  سياسياً  »األيام«: 
اتفاق بعد  أي  الدولة في حدود 1967 وعلى اجراء االستفتاء على 
فضالً  التهدئة  على  واكدت  بالتفاوض  التحرير  منظمة  تفويض 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  بناء  اعادة  عن  حتدثت  انها  عن 
واعادة بناء االجهزة االمنية على أساس مهني.. هل تعتقد ان هذه 
العناصر تشكل اساساً صاحلاً ملصاحلة داخلية فلسطينية؟وهل 
ما  باالعتبار مستجدات  لتأخذ  الوثيقة  هذه  لتطوير  من مسعى 



بعد االنقالب في غزة؟
الوثيقة، كما ذكرنا، تشمل حتديد الهدف بدقة والوسائل واالساليب واالطر 
ورئيس  الفلسطينية  التحرير  تفويضا ملنظمة  انها منحت  املناسبة كما 
الوطنية  باالهداف  التمسك  قاعدة  على  للتفاوض  الوطنية  السلطة 
واحالة أي اتفاق الى الشعب ليقرر بشأنه كما انها دعت الى بناء مؤسسة 
امنية على أساس وطني ومهني بعيدا عن الفصائلية واحلزبية والى حظر 
ممارسة  من  منتسبيها  ومنع  االمنية  للمؤسسة  السياسي  النشاط 
السياسي  للمستوى  االمنية  املؤسسة  وخضوع  السياسي  النشاط 

وااللتزام بقراراته.
واننا نعتقد ان الوثيقة ما زالت تصلح اساساً ملصاحلة داخلية اضافة الى 
حكومة  وتشكيل  مازن  ابو  الرئيس  الى  واملؤسسات  املقرات  اعادة  ضرورة 

توافق وطني.
عناصر احلل

»األيام«: الوثيقة تتحدث عن حكومة تكنوقراط وقد اعلن مشعل 
قبول تشكيل حكومة تكنوقراط حلني االنتخابات.. وانت نفسك 
اعلنت سابقا ان اخملرج من االزمة الداخلية هو االنتخابات فما هي 
اآللية الجراء االنتخابات؟وما هو املوعد الذي تراه ممكنا الجراء هذه 

االنتخابات؟
إننا نرى ضرورة ملحة في عقد مؤمتر وطني للمصاحلة الوطنية على قاعدة 
واعادة  الوطني،  الوفاق  وثيقة  االسرى،  بوثيقة  الكامل  االلتزام  واساس 
الى ما كانت عليه قبل 14 حزيران 2007 في قطاع غزة والضفة  االوضاع 
الغربية وتشكيل حكومة توافق وطني عناصرها من شخصيات مستقلة 
هذه  حجم  تعكس  ان  على  البرملانية  الكتل  من  بالقبول  حتظى  ومهنية 
الكتل في تشكيل هذه احلكومة وهي حكومة انتقالية تقوم مبهمة اعادة 
التشريعية  لالنتخابات  والتحضير  وبنائها  السلطة  مؤسسات  توحيد 
نهاية  يأتي متوافقا مع  ان  اجراءها يجب  ان  ارى  والتي  القادمة  والرئاسية 
وعلى  الثاني 2009  اي في شهر كانون  مازن،  ابو  للرئيس  الرئاسية  الفترة 
القوى  كل  عليه  اجمعت  الذي  الكامل  النسبي  التمثيل  قانون  اساس 
انتخابات عضوية اجمللس الوطني ألن هناك حاجة  الى  السياسية، اضافة 
ماسة وضرورية لتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 



التي تعيش حالة من العجز ومن االهمية مبكان التسريع في انتخاب جلنة 
تنفيذية جديدة متثل فيها كافة القوى الفلسطينية.

املصاحلة الداخلية ضرورة وطنية

الداخلية في ظل  املصاحلة  بامكانية حتقيق  تعتقد  »األيام«: هل 
التأثيرات اخلارجية اخملتلفة على مختلف االطراف؟

مخلص  كل  اجلها  من  يعمل  ان  يجب  وطنية  ضرورة  الداخلية  املصاحلة 
وصاحب ضمير وطني وال خيار امام الفلسطينيني اال الوحدة على اساس 
دميقراطي والعمل املشترك وترسيخ مبدأ الشراكة ورفض سياسة االقصاء 
السفينة  قيادة  تستطيع  انها  اعتقدت  اذا  حماس  وتخطيء  والتفرد، 

الفلسطينية لوحدها واالمر ينطبق على حركة فتح كذلك.

الفلسطيني  الشعب  ارادة  واحترام  اجلميع  مشاركة  تقتضي  احلكمة  إن 
بالنهج  استراتيجياً  قراراً  اتخذت  فتح  وحركة  الدميقراطي،  اخليار  واحترام 

الدميقراطي وال رجعة عنه وهي دفعت ثمناً كبيراً في سبيل ذلك.

وإن من يريد ان يواجه االستيطان واالحتالل ويسير بالشعب الفلسطيني 
الوحدة  بدون  ذلك  حتقيق  يستطيع  ال  واالستقالل  والعودة  احلرية  نحو 
الوطنية فهي سياج الثوابت الوطنية وهي سياج املقاومة وهي في احلالة 
حركة  في  االخوة  وعلى  لالنسان  والهواء  املاء  كما  ضرورة  الفلسطينية 
حماس ان يبادروا التخاذ اخلطوة االولى حتى يفتح باب املصاحلة وان االطراف 
ان  عليها  ان  اال  والدولية  االقليمية  بالضغوط  تأثرت  وإن  الفلسطينية 
حتافظ على بوصلتها الوطنية باجتاه القدس وعلى كل االطراف ان تستثمر 
الفلسطيني  والشعب  فلسطني  ملصلحة  والدولية  االقليمية  عالقاتها 

وليس العكس.
 

نثمن الدور املصري

تقدم  لتحقيق  املصرية  اجلهود  مع  تتقاطع جهودك  أين  »األيام«: 



على مختلف املسارات وكيف تقيم اجلهود املصرية بهذا الشأن؟

الشعب  لتوحيد  مصر  في  االشقاء  بها  يقوم  التي  الكبيرة  اجلهود  نثمن 
وانهائه  احلصار  مواجهة  على  الفلسطينيني  ومساعدة  الفلسطيني 
الساحة  في  الصدع  لرأب  ستستمر  اجلهود  هذه  ان  ثقة  على  ونحن 

الفلسطينية.

ونحن على تواصل مع االشقاء في مصر ونتبادل االراء واالفكار وكذلك مع 
مختلف القوى الفلسطينية للبحث عن افضل السبل واالليات املناسبة 

النهاء حالة االنقسام املأساوية.

                       



مقابلة »خاصة« لصحيفة القدس )2008/4/28(
 

القائد املناضل البرغوثي : نهاية االحتالل حتمية وأقرب كثيرا مما 
يتصور الكثيرون

حوار داخل السجون إلعادة الوحدة...ومؤمتر فتح السادس سيعقد
 هذا الصيف وأي محاولة لتعطيله ستفقد الهيئات

 القيادية شرعيتها
 

 أكد النائب األسير مروان البرغوثي ان الوقت حان لوضع حد حلالة االنقسام 
والوطن  للشعب  الوحدة  وإلعادة  الفلسطينية  الساحة  تشهدها  التي 
خاصة  مقابلة  في  البرغوثي  اكد  كما  الوطنية.  والسلطة  والقضية 
لصحيفة القدس أجرتها معه بواسطة محاميه خضر شقيرات من قسم 
العزل في سجن »هدارمي« وجود حوار داخل السجون من اجل الوصول الى 
شاملة،  وطنية  مصاحلة  الى  والوصول  الفلسطيني  الصدع  لرأب  صيغة 
مشيرا الى ان العودة الى وثيقة االسرى تشكل مدخال اساسيا حلل االزمة. 
واعرب عن امله بأن تتم عملية تبادل االسرى قريبا وقال انه متفائل ازاء ذلك. 
الى ثمار حقيقية للمفاوضات اجلارية  الى عدم وجود مؤشرات تدل  واشار 
انه يرى ان نهاية االحتالل  حاليا بني اجلانبني الفلسطيني واالسرائيلي، اال 
حتمية واقرب مما يتصور الكثيرون. وحتدث عن اوضاع حركة »فتح« وقال ان 
املؤمتر السادس للحركة سيعقد حتما خالل هذا الصيف وان اية محاولة 
لتعطيله ستدخل »فتح« في ازمة اكثر عمقا وخطورة، واعرب عن تفاؤله 

بفجر جديد للشعب الفلسطيني... فجر احلرية والعودة واالستقالل.
 

وفيما يأتي نص املقابلة:
 

هي  الفلسطيني  الشعب  ابناء  بال جميع  التي تشغل  القضية 
»فتح«  بني  التناحر  والقطاع،  الضفة  بني  املؤسف  االنقسام 
الدولة  حلم  وأد  الى  تؤدي  قد  أنها  اجلميع  يرى  والتي  »حماس«  و 
الفلسطينية، ومع االخذ بعني االعتبار بأنك اسير وال متلك احلرية 
بني  للتقريب  دور  بأي  تقوم  هل  بحرية،  اتصاالت  واجراء  للتحرك 

الطرفني وانهاء هذا الوضع املأساوي؟



قلوب  أدمى  وقد  واحلرقة  لألسف  يدعو  الفسطيني  اإلنقسام  أن   
عن  انبثقت  التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  وانهيار  زال  وال  الفلسطينيني 
وثيقة االسرى كان حدثاً مأساوياً واحلقت ضرراً بالغاً بالشعب الفلسطيني 
لوضع  الوقت  حان  وقد  الفلسطينية،  واملصالح  الفلسطينية  والقضية 
والوطن والقضية وللسلطة  الوحدة للشعب  حد حلالة االنقسام وإلعادة 
أعداء  هم  االنقسام  حالة  من  الوحيد  املستفيد  ألن  وللقيادة  الوطنية 
اننا  إال  واملريرة  القاسية  الظروف  من  الرغم  وعلى  اعتقالي  ومنذ  شعبنا. 
متكنا من مواصلة دورنا في خدمة شعبنا في محطات رئيسية وأساسية 
األولى  الهدنة  وبخاصة  استثناء  دون  من  باجلميع  االتصال  على  وحافظنا 
عام 2003 مع »حماس« و »اجلهاد«، وقد أرسلت وفداً آن ذاك ومت التوصل الى 
صيغة إتفاق مشترك وذلك حفاظاً على وحدة املوقف الفلسطيني، وكذلك 
في  املشاركة  على  و«اجلهاد«  »حماس  في  االخوة  تشجيع  على  حرصنا 
االنتخابات احمللية والتشريعية المياننا العميق بالشراكة الوطنية وجتسيداً 
ملبدأ رفعناه منذ اليوم األول لالنتفاضة »شركاء بالدم شركاء بالقرار«، ثم 
التشريعية  االنتخابات  أعقبت  التي  الفلسطينية  االزمة  محطة  جاءت 
وثيقة  السجون لوضع وصياغة  الفصائل في  اإلخوة في قيادة  فبادرنا مع 
االسرى التي حظيت بإجماع وتأييد من الشعب الفلسطيني، والتي وقعت 
من جميع فصائل العمل الوطني واالسالمي في 2007/6/27 وهي أول وثيقة 
توقع من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل االسالمي، 
وهي التي مهدت الطريق لقيام حكومة الوحدة الوطنية، كما أنها منحت 
وعلى  الوطنية،  باألهداف  التمسك  على  وشددت  للمفاوضات،  تفويضاً 
الوطني  او موافقة اجمللس  الشعبي،  الى االستفتاء  قادم  اتفاق  أي  خضوع 
الفلسطيني اجلديد الذي يشارك فيه اجلميع، كما أننا واصلنا اجلهد املمكن 
واملتواضع إلجناز أتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية، وقد اعتبرنا إجناز هذه 
اقترحت  وباملناسبة فقد  الفلسطيني،  الشعب  إجنازات  أهم  احلكومة من 
شخصياً فور تشكيل حكومة الوحدة الوطنية البدء في حوار استراتيجي 
بني »فتح« و«حماس«، لوضع رؤيا شاملة، واإلتفاق على استراتيجية موحدة 
والصراع،  التوتر  اسباب  كل  وإنهاء  األقل،  على  القادمة  العشر  للسنوات 
وقد بعثت برسالة مفصلة ومقترحات محددة بهذا الشأن لقيادتي »فتح« 
و«حماس«، ومن املؤسف أن هذا احلوار لم يتم، وجاءت األحداث في قطاع غزة 
لتقطع الطريق عن هذا احلوار، وتنهي حكومة الوحدة الوطنية، ونعود حلالة 



من  الرغم  وعلى  الفلسطيني،  الشعب  تاريخ  في  مسبوقة  غير  إنقسام 
األلم الذي أصابنا كغيرنا من أبناء شعبنا لألحداث الدامية، وجلوء »حماس« 
وإنهاء  الصدع  لرأب  جهدنا  بذلنا  فإننا  اخلالف،  حلسم  العسكرية  للقوة 
حالة االنقسام، وبذلنا ونبذل جهودا حثيثة إلنهاء هذه احلالة، والوصول الى 

مصاحلة وطنية شاملة.
 

حوار داخل السجون

ان  اخيراً  املعتقل  من  خروجه  بعد  البيتاوي  حامد  الشيخ  اعلن 
بني  للمصاحلة  االسرى  بعثها  مقترحات  رمبا  او  مبادرة،  هنالك 
»فتح« و »حماس« متى سنسمع تفاصيل هذه املبادرة وهل ميكنك 

اعطاءنا فكرة عنها؟
 

املقيدة  للظروف  نظراً  متقطع  بشكل  السجون  داخل  حواراً  أجرينا  لقد 
رؤيا  الى  وصعوبة االتصال ونحن بصدد تعزيز وتكثيف هذا احلوار للوصول 
وانا  االقتراحات،  ونتبادل  الرأي،  ونتبادل  باجلميع،  اتصال  على  ونحن  شاملة 
مصر،  في  واألشقاء  واالسالمية،  الوطنية  الفصائل  قادة  مع  اتصال  على 
إلنهاء  صيغة  الى  الوصول  أجل  من  للعمل  وذلك  املستويات،  أعلى  وعلى 
حالة االنقسام ونحن نعتبر أن العودة الى االلتزام الكامل بوثيقة األسرى 

وثيقة الوفاق الوطني يشكل مدخالً أساسياً حلل األزمة الفلسطينية.
 

انتخابات مع انتهاء والية »ابومازن«

اجمللس  وتغيب  »ابومازن«،  الرئيس  والية  انتهاء  موعد  اقتراب  مع 
التشريعي واعتقال عدد كبير من اعضائه، يتخوف املواطنون من 
ان تصل االمور الى وضع اكثر سوءا مما عليه الوضع اآلن، هل لديك 
املأزق  هذا  من  مخرج  اليجاد  طريقة  بأية  تسهم  وهل  افكار،  اية 

املرتقب؟
وإنهاء  الفلسطيني  الصدع  لرأب  نيأس من مواصلة اجلهد  لن  كما ذكرت 
انتخابات  الى  تقود  وطنية شاملة  الى مصاحلة  والوصول  االنقسام  حالة 

تشريعية ورئاسية جديدة مع انتهاء والية »أبو مازن« في 2009/1/9.
 



املؤمتر السادس لفتح

االمور  وصلت  اين  هو  عنه  جواباً  نسمع  وال  يتكرر  الذي  السؤال 
كثيرون  فيه  يرى  والذي  »فتح«  السادس حلركة  املؤمتر  باجتاه عقد 

حبل النجاة من الوضع املزري الذي وصلت اليه احلركة؟
لتعطيل  محاولة  واية  الصيف  هذا  خالل  حتماً  سيعقد  السادس  املؤمتر 
أكثر  أزمة  في  احلركة  وسيدخل  الشرعية،  القيادية  الهيئات  تفقد  املؤمتر 
عمقاً وأكثر خطورة، وأعتقد أن هنالك حتضيرات جادة جتري من خالل انعقاد 
مؤمترات األقاليم، وهذا أمر جيد واللجنة التحضيرية تواصل اجتماعاتها، 
وكنت أمتنى أن تضم ممثلني عن قطاعات أوسع وقطاعات فاعلة، وأن تعمل 
أكثر،  بجدية  وتدرسها  املالحظات  لكل  تستمع  وأن  حيوية،  أكثر  بشكل 
ونحن ننتظر مؤمترا للمصاحلة الداخلية ولتعزيز وحدة احلركة بني الداخل 
واخلارج وبني االجيال وبني املرأة والرجل، وأن تتاح الفرصة للكادر الذي حرم من 

املشاركة ألكثر من عشرين عاماً ان يشارك في املؤمتر.
 

لسنا مع االقصاء

هل تشارك الرأي اولئك الذين يتحدثون عن جيل قدمي وجيل جديد 
في احلركة، وتشبث اجليل القدمي بالسلطة ورفضه افساح اجملال 

للجيل اجلديد ليقوم بالدور املطلوب منه؟
ان غياب التجديد للقيادات والهيئات في احلركة هو الذي أدى لهذه احلالة 
واحلديث عن جيل جديد وقدمي والى حركة ال تتجدد قياداتها بشكل منتظم 
فإنها تصاب بالعجز والفشل والتكلس وتعاني من شيخوخة العقل وليس 
اجلسد فقط ونحن من دعاة تعايش األجيال وتعاونها وتكاملها، ولسنا مع 
اإلقصاء، وأعتقد أن قيادة احلركة بتعطيلها للمؤمتر خالل عقدين من الزمن، 
في  القيادية  الهيئات  في  املشاركة  من  جيلني  وحرمت  األقصاء  مارست 
احلركة وتتحمل الى حد كبير مسؤولية ما حلق في احلركة من أضرار وترهل 

رتيب وجمود وخسارة لالنتخابات التشريعية وهزمية السلطة في غزة.
 

حان الوقت للتجديد واحملاسبة

كيف تفسر هذه الفوضى داخل حركة »فتح« مقابل هذا االنضباط 
داخل »حماس«؟

داخل  في  الصحية  التنظيمية  واحلياة  والهيئات  املؤسسات  تعطل  أن   



احلركة وغياب املؤمتر واستشراء مظاهر األنانية الشخصية والفردية ومراكز 
والفوضى، وغياب  الترهل  الى حالة  أدى  الفساد قد  القوى وبعض مظاهر 
االنضباط والى شعور الكوادر بالظلم والتجاهل، وعدم فتح الباب أمامها 
للمشاركة قاد الى حالة التسيب والفوضى وغياب وعجز القيادة عن القيام 
بدورها ومتابعة ورعاية أبناء احلركة ويجب التمييز بني احلالة الدميقراطية 
وتعدد االراء واالجتاهات التي متيزت بها حركة فتح طوال تاريخها وبني حالة 
الفوضى ومراكز القوى والتسيب والترهل وقد حان الوقت لتجديد القيادات 
او  او مالياً  وارتكب فساداً سياسياً  احلركة  واحملاسبة لكل من اساء لهذه 
أمنياً او أخالقياً او تنظيمياً وحان الوقت ان يتقدم الصفوف من مينح احلركة 

مزيدا من الثقة والتأييد لدى اجلمهور الفلسطيني.
 

تبادل االسرى بني مد وجزر

هل لديك معلومات عن آخر ما وصلت اليه قضية تبادل االسرى، 
والتي نسمع احيانا اننا على بعد خطوات من اتفاق بشأنها، ثم 

تبدو االمور وكأن االتفاق ما زال بعيدا جدا؟
  آمل ان تتم عملية التبادل قريباً، وأنا متفائل ان هذا سيتم ان آجالً أم عاجالً، 
وهي امر حيوي وهام للشعب الفلسطيني ولألسرى على وجه اخلصوص، 
وهذا  وهبوط،  وجزر وصعود  بني مد  التفاوض  متر عملية  ان  الطبيعي  ومن 
ما جرى في صفقات سابقة ونحن على تواصل مع االشقاء في مصر ومع 

الفصائل اآلسرة للجندي ونتابع ما يجري أوالً بأول.
 

اللقاءات مع االسرائيليني

مسؤولني،  وغير  مسؤولني  من  االسرائيلية،  الشخصيات  بعض 
تدعي انها جتري اتصاالت معك، وتتبادل معك االفكار حول العملية 
السلمية، ما مدى صحة ذلك، ومن هي هذه الشخصيات اذا كانت 

ادعاءاتها صحيحة، وهل هنالك امور علنية واخرى سرية؟
  منذ اعتقالي وحتى هذه اللحظة لم ألتق بأي مسؤول اسرائيلي رسمي 
ومن  اللقاء معي،  االسرائيلية يحظر عليهم  قرارا في احلكومة  ألن هناك 
التقيت بهم من أعضاء كنيست فقط منهم العرب واليهود ومن أعضاء 
الكنيست اليهود الذين زاروني حييم ارون رئيس حركة ميرتس وافرامي سنيه 
من حزب العمل وعمير بيرتس وجميع اعضاء الكنيست العرب. وباملناسبة 



أن  دوماً  فيها  اكدت  التي  الرأي  تبادل  هو  اللقاءات  هذه  في  يجري  ما  فان 
عام  احملتلة  االراضي  عن  كلياً  االحتالل  بإنهاء  يبدأ  الصراع  انهاء  مفتاح 
دولته  وإقامة  تقرير مصيره  في  الفلسطيني  الشعب  بحق  واالعتراف   67
الالجئني  وحق  الشريف  القدس  وعاصمتها   67 عام  حدود  في  املستقلة 
االسرى  جميع  عن  الشامل  واإلفراج   194 الدولي  للقرار  طبقاً  العودة  في 

الفلسطينيني والعرب.
 

اتصاالت مع جهات وشخصيات في كل العالم

نشرت القدس قبل ايام رسالة منك الى وزير خارجية فرنسا، هل 
يعني هذا ان هنالك اتصاالت بينك وبني سياسيني ودبلوماسيني 

عرب او اجانب، او من الطرفني؟
اجلهات  من  الكثير  مع  تنقطع  ولم  مستمرة  واالتصاالت  اعتقالي  منذ    
والشخصيات الرسمية والشعبية في انحاء مختلفة من العالم وخاصة 
خالل  من  مستمرة  واتصاالت  عديدة  لقاءات  جرت  وقد  العربي  العالم 
ال  وزيارات  مميز  بجهد  تقوم  التي  زوجتي  خالل  ومن  متثلني  شخصيات 

تتوقف.
 

محاولة لعزلنا

ماذا عن اللقاء الذي كان من املفروض ان يعقد بينك وبني الرئيس 
االسرائيليون؟ هل حاول  ومنعه  كارتير،  السابق جيمي  االميركي 
كارتر بعدها االتصال بك بطرق غير مباشرة، اي عن طريق وسطاء؟ 
انه  مع  اللقاء  بعقد  التصريح  االسرائيليني  رفض  تفسر  وكيف 
للجانبني  ايجابية  امور  حتقيق  في  يسهم  ان  املمكن  من  كان 

الفلسطيني واالسرائيلي؟
  احلقيقة أن الرئيس كارتر لم يكن أول شخصية دولية تطلب اللقاء بي 
داخل السجن وقد رفضت احلكومة اإلسرائيلية ذلك، وال زالت مستمرة في 
سياسة حظر زيارة الشخصيات لنا، في محاولة لعزلنا عن العالم اخلارجي 
وفي محاولة لتغييب صوتنا املعبر عن ارادة شعبنا وانتفاضته ونضاله، وقد 
القريبة منا وكذلك  الرئيس كارتر لقاءات مع عدد من الشخصيات  أجرى 

زوجتي.



 
»ال« مؤشرات الى ثمار للمفاوضات

العالء  ابو  ولقاءات  اوملرت   - ابو مازن  لقاءات  اي فائدة في  ترى  هل 
في  تقرأه  الذي  غير  عنها  معلومات  اليك  يصل  وهل  ليفني   -

الصحف؟
 ال يوجد أي مؤشرات تدل الى ثمار حقيقية للمفاوضات اجلارية بني اجلانبني 
الفلسطيني واإلسرائيلي، رغم انها زادت عن عشرات اللقاءات ولم تؤد الى 
واالغتياالت  القدس  وتهويد  األراضي  ومصادرة  واالستيطان  العدوان  وقف 
احلصار  وسياسة  واحلواجز  الوطن  أوصال  وتقطيع  اجلماعية  واالعتقاالت 
فأن  األحوال  كل  وفي  غزة  قطاع  في  شعبنا  لها  يتعرض  التي  والتجويع 
قليلة تفصلنا عن نهاية هذه املفاوضات لنعرف ان كانت ستصل  اشهراً 
الى نتائج ذات قيمة أم ال وبإعتقادي فان حكومة إسرائيل لم تأخذ بعد قرارا 
استراتيجيا بالسالم وإنهاء اإلحتالل، وجتدر اإلشارة إلى إنني اتابع ما يجري 
من خالل وسائل اإلعالم من جهة وبعض املعلومات التي تصلني من الرئيس 

أبو مازن بني الفينة واألخرى وبهذا القدر أو ذاك.
 

نهاية االحتالل حتمية

عادل  سالم  فيه  سيتحقق  الذي  اليوم  ان  ترى  هل  اخير،  سؤال 
وشامل ودائم بني الفلسطينيني واالسرائيليني ليس بعيداً، ام ان 

السالم سيبقى حلماً من املستحيل حتقيقه؟
هذا  وان  الكثيرون  يتصور  مما  وأقرب  حتمية  االحتالل  نهاية  ان  أرى  إنني    
االسطوري  والصمود  االنتفاضة  متكنت  وقد  له  مستقبل  ال  االحتالل 
كبير  عبء  الى  ألصحابه  رابح  مشروع  من  االحتالل  حتويل  من  لشعبنا 
وثقيل ال يستطيعون حتمله وانا متفائل بنهاية هذا االحتالل وبفجر جديد 
للشعب الفلسطيني فجر احلرية والعودة واالستقالل، وان اليوم االخير في 

عمر االحتالل هو اليوم االول للسالم في هذه املنطقة.
 



مقابلة خاصة مع القائد املناضل مروان البرغوثي
في الذكرى السادسة الختطافه

 
 

الذكرى  في  الفلسطيني  للشعب  البرغوثي  مروان  يقول  ماذا 
السادسة الختطافه؟

 هذه فرصة لتجديد العهد والقسم مع شعبنا وشهدائنا العظام وأسرانا 
وجرحانا ولتجديد العهد ألمتنا العربية واإلسالمية ولكل األحرار في العالم 
على ان نواصل الصمود والنضال والكفاح في سبيل اجناز حقوقنا الوطنية 
أتوجه  فاني  املناسبة  وبهذه  واالستقالل،  والعودة  احلرية  اجل  ومن  الثابتة 
واملنافي  الوطن  في  العظيم  الفلسطيني  لشعبنا  وإكبار  إجالل  بتحية 
والشتات وأشد على أياديهم وأحيي هذا الصمود األسطوري العظيم وهذا 
وأني على  املعاناة والعذاب والعدوان املستمر  الذي يبديه في حتمل  الصبر 
هذه  وستصل  واستقالل  حرية  شجرة  ستثمر  شعبنا  تضحيات  أن  ثقة 
التضحيات إلى حتمية نهاية االحتالل األسود واألطول في التاريخ املعاصر 
وعلينا أن نواصل بعزمية وإصرار، التمسك بأهدافنا الوطنية وثوابتنا، وأني 

على ثقة عالية أن فجر احلرية آت ال محالة وانه أقرب من أي وقت مضى.
 

االنقسام  ظل  في  الفلسطينية  الساحة  في  الوضع  ترى  كيف 
الداخلي؟

 الوضع الفلسطيني الداخلي احلالي يدعو للحزن ولألسف وهو مؤلم لكل 
الضمائر الوطنية احلية وهو  وجع دائم لشعبنا  وأنا أدعو إلى إنهاء حالة 
للوطن  الوحدة  إعادة  والى  الوطنية  املصاحلة  في  التسريع  والى  االنقسام 
وللشعب وللقضية وللسلطة، والى العلو على اجلراح مهما كانت عميقة 
وطنية  هي ضرورة ومصلحة  الوحدة مجدداً  اجناز  وان  وهي كذلك،  ومؤملة 
من الدرجة األولى وقد أكدنا دوماً ان الوحدة الوطنية هي سياج االنتفاضة 
املصالح  سياج  وهي  الفلسطيني  الصمود  وسياج  املقاومة  وسياج 
اخلطوة  يتخذوا  ان  حماس  في  اإلخوة  على  وأمتنى  الفلسطينية  الوطنية 
املطلوبة بأسرع وقت ممكن لفتح الباب مجدداً للحوار واللقاء، والعودة إلى 
احترام وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وهي ال زالت صاحلة لتوحيد الشعب 



الفلسطيني في برنامج وأطر صحيحة وواضحة.
 

متنع  التي  هي  اإلسرائيلية  األمريكية  الضغوط  ان  يقول  البعض 
إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ؟

 ليس من شك ان إسرائيل مرتاحة  من حالة االنقسام الفلسطيني وهي 
ضغوطاً  مارستا  وإسرائيل  املتحدة  الواليات  ولكن  االنقسام  هذا  تغذي 
شديدة ملنع مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة وقد أصرت 
حركة فتح والرئيس أبو مازن على إجراء االنتخابات مبشاركة حماس ودون قيد 
أو شرط واحترام نتائج هذه االنتخابات رغم كل الضغوط، وكلف الرئيس 
حكومة  بتشكيل  هنية  إسماعيل  السيد  حماس  كتلة  رئيس  مازن  أبو 
فلسطينية جديدة رغم كل الضغوط، ويجب ان يكون واضحا، وهذه هي 
اجتاهات متعددة  الفلسطينية تخضع لضغوط من  الساحة  ان  احلقيقة، 
وكثيرة ولكن اإلرادة الوطنية املوحدة كفيلة بحماية الساحة الفلسطينية 
وإنقاذ  الفلسطيني  الوضع  إلنقاذ  الوقت  حان  وقد  ضغوط،  أية  وبإفشال 
الوطنية شكل  الوحدة  انهيار حكومة  وأن  الوليدة،  الدميقراطية  التجربة 

خسارة فادحة ال تعوض بثمن.
 

الداخلية  لألزمة  البرغوثي  مروان  يراه  الذي  احلل  هو  ما 
الفلسطينية؟

هي  البوصلة  كانت  وإذا  اإلرادة  وتوفرت  النوايا  صدقت  أذا  واضح  احلل   
والى  املصالح  لهذه  احتكمنا  وإذا  الفلسطيني،  للشعب  العليا  املصالح 
في  زلنا  ما  إننا  وأدركنا  شعبنا  تضحيات  احترمنا  وإذا  الوطنية،  الثوابت 
مرحلة حترر وطني، وان طرفاً بعينه ال يستطيع ان يتجاهل األخر أو ان يقود 
الساحة مبفرده وان التعددية السياسية والفكرية واحلزبية والعقائدية لدى 
الفلسطينيني متجذرة وأية محاولة لتجاهلها أو االنقالب عليها لن يفيد 

احد وال ميكن ألي طرف أن يتجاهل إي فصيل أو حزب أو رأي، هذا
اإلميان  في  احلل هو  وان  دميقراطي في فلسطني،  نظام  وقيام  بناء  أردنا  إذا   
أساس  على  والتعددية  الشراكة  باحترام  والتعهد  واإلقرار  احلقيقي 
في  اجلامع  األدنى  احلد  وبرنامج  والوفاق  التوافق  ومراعاة  كامل  دميقراطي 
مرحلة التحرر الوطني ومن غير املعقول واملقبول أن تتجاهل حركة حماس 
السفينة  قيادة  مبفردها  ميكنها  انه  تعتقد  أو  فتح  حلركة  الظهر  تدير  أو 



الفلسطينية والعكس صحيح كذلك، والتعاون والشراكة بينهم ومع كل 
القوى والفصائل هو ضرورة وطنية ومن الدرجة األولى، وكل عاقل يدرك ذلك 
وال مكانة للتفرد لكائن من كان في الساحة الفلسطينية وهذا الشعب 
يستحق من قادته وفصائله التوحد والشراكة، واعتقد ان على فتح وحماس 
التجاوب مع املبادرات العربية والفلسطينية الداعية للحوار والوحدة إلنهاء 
حالة االنقسام ولتحقيق املصاحلة الوطنية، وال ميكن أن نقبل باستمرار هذا 
الوضع القائم بأي حال من األحوال، ويجب ان يصار الي إعادة وحدة السلطة 
واملؤسسة  الواحد  والبرملان  الواحدة  واحلكومة  الواحد  الرئيس  خالل  من 
وااللتزام  والقضية،  والوطن  الشعب  واحلفاظ على وحدة  الواحدة،  األمنية 
بوثيقة الوفاق الوطني وتنفيذها بكل أمانة ودقة والتقدم نحو االتفاق على 

موعد النتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

 كيف ترى املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية واللقاءات بني أبو 

مازن وأوملرت؟
اجلارية  واملفاوضات  اللقاءات  هذه  في  يجري  ما  تفاصيل  بدقة  نعرف  ال   
لم  املفاوضات  أن هذه  يعكس  األرض  نلمسه على  وما  الواضح  ولكن من 
تفضي الي شيء حتى اآلن فالعدوان اإلسرائيلي متواصل للعام الثامن على 
وفي مقدمتها استمرار  وأساليب متعددة  ووسائل  ويأخذ أشكاالً  التوالي 
وإغالق مؤسساتها  القدس  وتهويد  األراضي  ومصادرة  االستيطان  حمالت 
واجملازر،  واالغتيال  القتل  سياسة  إسرائيل  مواصلة  وكذلك  الفلسطينية 
وسياسة فرض احلصار الظالم واإلجرامي على قطاع غزة، ونشر مئات احلواجز 
في الضفة الغربية وعمليات االعتقال اليومي لعشرات الفلسطينيني، وأن 
هذه املؤشرات تدل على أن إسرائيل لم تتوقف عن العدوان وإنها ليست جادة 
في املفاوضات وان السالم ال يستوي مع االستيطان واالغتيال واالعتقاالت 
إسرائيل  حكومة  تتخذ  لم  ما  تثمر  لن  املفاوضات  وان  واحلصار  والتجويع 
قراراً استراتيجياً واضحاً بإنهاء االحتالل واجلالء عن األراضي الفلسطينية 
املستقلة  دولته  إقامة  من  الفلسطيني  الشعب  ومتكني   67 عام  احملتلة 
طبقاً  الالجئني  قضية  وحل  الشريف  القدس  وعاصمتها  السيادة  كاملة 

للقرار الدولي 194.
 

لكن الطرف اإلسرائيلي يدعي ان الرئيس أبو مازن ضعيف وال ميثل 
جميع الفلسطينيني. ما رأيك؟



 الرئيس أبو مازن هو الرئيس الشرعي واملنتخب من الشعب الفلسطيني في 
انتخابات حرة ونزيهة ودميقراطية راقبها واشرف عليها العالم بأسره، وحتى 
يناير 2009 لديه تفويض كرئيس شرعي للشعب الفلسطيني والسلطة 
الوطنية بإجراء املفاوضات وهو رئيس م.ت.ف اخملول بإدارة مفاوضات الوضع 
النهائي، وجتدر اإلشارة الي إننا اتفقنا في وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت 
على  باملفاوضات  الرئيس  بتفويض  الفلسطينية  الفصائل  جميع  عليها 
قاعدة التمسك باألهداف الوطنية الثابتة وااللتزام بإحالة إي اتفاق للحل 
النهائي يتم االتفاق عليه مع احلكومة اإلسرائيلية لالستفتاء الشعبي أو 
ولذلك  القوى،  كافة  فيه  تشارك  الذي  اجلديد  الوطني  اجمللس  على  عرضه 
مازن  أبو  الرئيس  الن  صحيح  وغير  باطل  ادعاء  هو  اإلسرائيلي  االدعاء  فان 
حالة  أن  شك  دون  ولكن  الفلسطينيني  وميثل  ومنتخب  شرعي  رئيس  هو 
الفلسطيني  املوقف  تضعف  القائمة  الفلسطيني  الداخلي  االنقسام 
تتحمالن  املتحدة  والواليات  وإسرائيل  الفلسطيني،  املفاوض  وتضعف 
الوطنية، وإسرائيل عملت بكل ما  السلطة  األولى في ضعف  املسؤولية 
على  وذلك  فتح  وحركة  الوطنية  والسلطة  مازن  أبو  إلضعاف  تستطيع 
عكس ما تدعيه من دعم ألبو مازن ألن الذي يواصل االستيطان ومصادرة 
والتجويع  احلصار  يواصل  ومن  السلطة  يضعف  القدس  وتهويد  األراضي 
واالغتياالت واالعتقاالت ونشر مئات احلواجز ويدمر االقتصاد الفلسطيني 
يعتدي على الرئيس أبو مازن، وإسرائيل هي التي دمرت السلطة وأضعفتها 
الف   11 تعتقل  زالت  ما  التي  وهي  األمنية  وأجهزتها  ودمرت مؤسساتها 
أسير فلسطيني بينهم أكثر من النصف من أبناء حركة فتح ومناضليها 

التي يرأسها أبو مازن.
 

اجلانب اإلسرائيلي يتحدث عن إعالن مبادئ جديدة أو تفاهمات أو 
اتفاق على الرف مؤجل التنفيذ، ماذا تقولون؟

ان االتفاقات اجلزئية قادت الي جانب عدم احترام إسرائيل لها، كذلك لعدم 
تنفيذها ومواصلة سياسة االستيطان والعدوان، ولذا فأنني احذر من الدخول 
في اتفاقات جزئية وتكرار التجربة السابقة، وقد أكد اجلانب الفلسطيني 
الفلسطيني  املفاوض  وعلى  املؤقتة،  احلدود  ذات  بالدولة  ملا يسمى  رفضه 
التمسك بهذا املوقف وبضرورة اجناز اتفاق شامل غير منقوص وعدم تأجيل 
ولن يكون  الفلسطيني اجملمع عليه،  املوقف  بثوابت  والتمسك  أية قضايا 



من احلكمة تكرار جتربة اتفاق إعالن املبادئ أو تفاهمات جزئية، وان إي اتفاق 
ال يضمن التنفيذ الكامل ويحمل ضمانات واضحة وينهي االحتالل الكلي 
عن األراضي احملتلة عام 67 سيكون عاجزاً عن حتقيق األهداف الوطنية، وان 

مفتاح السالم احلقيقي هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي .
 

لإلفراج  الداعية  اإلسرائيلية  التصريحات  بعض  الي  تنظر  كيف 
عنكم؟

 منذ اختطافي قبل 6 أعوام تتحدث وسائل اإلعالم كثيرا عن اإلفراج عني 
ولكن احلقيقة إني دخلت هذا اليوم في السنة السابعة العتقالي، ولكن 
املهم ان بعض التصريحات األخيرة صدرت من وزير احلرب اإلسرائيلي السابق 
فؤاد بن اليعزر والذي أمر الي جانب شارون وموفاز وديختر باعتقالي بعد ان 
بعض  لتراجع  أهمية  هنالك  ان  واعتقد  ذلك،  في  وفشلوا  باغتيالي  أمروا 
وكسر  تغييبنا  في  ينجح  لم  االعتقال  ان  وإدراكهم  مواقفهم  عن  هؤالء 
إراداتنا، وهو اعتراف بشرعية نضالنا وكفاحنا وشرعية املطالب السياسية 
الوطنية التي نحملها ونناضل من أجلها، وأني أرى ان حريتي جزء ال يتجزأ 
من حرية شعبي واحلرية في نظري تبدأ بإنهاء االحتالل، فال حرية حتت نير 
االحتالل وقهره، ومن يقر من اإلسرائيليني ان مروان البرغوثي زعيم وطني ال 
ميكن جتاوزه يجب ان يقر أن املبدأ األول الذي يحمله مروان البرغوثي هو إنهاء 
االحتالل كخطوة أولى نحو السالم، الن اليوم األخير في عمر االحتالل هو 

اليوم األول للسالم في هذه املنطقة.
 

قادم، كما  اتفاق  أي  من  األسرى سيكونون جزءاّ  ان  تعتقدون  هل 
تطالبون دوماً؟

لن يسمح الشعب الفلسطيني، وليس األسرى فقط، للقيادة الفلسطينية 
ان تكرر جتربة إعالن املبادئ في أوسلو الذي لم يأت ولو بجملة واحدة على 
اتفاق  مثل  الالحقة  االتفاقات  ان  كما  متاما،ً  جتاهلهم  ومت  األسرى  قضية 
واملعتقلني،  اإلفراج عن جميع األسرى  ريفر عجزت عن  وواي  القاهرة وطابا 
باجلدية   األسرى  قضية  مع  يتعامل  لم  الفلسطيني  اجلانب  ان  واملؤسف 
الكافية وفي إي مرحلة من املراحل، فقد كان عليه العمل إلجبار إسرائيل 
أوال باالعتراف باألسرى كاسرى حرب أو مقاتلني من اجل احلرية كما هو احلال 
العالم األخرى، ولم يتم بذل إي جهد في سبيل هذا األمر وفي  في جتارب 



موضوع االفراجات بقي القرار في ايدي اإلسرائيليني والنتيجة لهذا التقصير 
ان هناك ما يقارب الـ 100 أسير قضوا أكثر من عشرين عام من حياتهم 
في السجون وقد دخل بعضهم في العام الواحد والثالثني وفي مقدمتهم 
سعيد العتبة ونائل البرغوثي  وفخري البرغوثي وسمير القنطار وغيرهم، 
القيادة  مسؤولية  أنها  عاماً؟  ثالثني  من  أكثر  االنتظار  املعقول  من  وهل 
الفلسطينية أوال، والفصائل جميعاً، واألسرى هم موضع إجماع للشعب 
الفلسطيني وناضلوا وقاتلوا من اجل وطنهم وشعبهم وقضيتهم ومن 
ليست  وهي  حتريرهم،  وقيادتهم  وفصائلهم  وسلطتهم  شعبهم  واجب 
صدقة أو منة من أحد على األسرى بل واجب، وأي اتفاق سيتم التوقيع عليه  
ال يشمل اإلفراج الشامل عن كافة االسرى واملعتقلني لن يكون مقبوالً او 

مشروعاً ولن يكتب له النجاح.
 

أين وصلت التحضيرات للمؤمتر السادس حلركة فتح الذي تدعون 
إلنعقاده منذ سنوات؟

حسب معلوماتي أن هنالك جهد يبذل على األرض من خالل أنعقاد مؤمترات 
فأني  املناسبة  وبهذه  املؤمتر،  النعقاد  حتضيراً  واملناطق  والشعب  األقاليم 
انتخابهم سواء على  الذين مت  واالخوات  وأبارك لإلخوة  املؤمترات  ابارك هذه 
اياديهم وامتنى عليهم  او املناطق او االقاليم وأشد على  مستوى الشعب 
الداخلية  والوحدة  وبالتالحم  احلركي  بالوضع  النهوض  أجل  من  العمل 
وبتغليب املصلحة الوطنية واحلركية على اية مصالح او نزاعات شخصية، 
وبخطها،  االصيلة  فتح  حركة  باستراتيجية  التمسك  الى  وأدعوهم 
املشكلة  ان  واحلقيقة  الدميقراطي،  وباخليار  وباحلقوق،  بالثوابت  والتمسك 
املاضية هو  السنوات  املؤمتر طوال  اعاق  الذي  وامنا  املؤمتر  لم تكن في عقد 
قيادة احلركة حيث ماطلت كثيراً، االمر الذي ادى الى حالة الترهل والضعف 
للحركة  املركزية  للجنة  رسالة  وجهت  قد  وكنت  احلركة،  تعيشها  التي 
واللجنة التحضيرية بخصوص املؤمتر وأمل ان يؤخذ بها، وان تكون اللجنة 
التحضيرية ممثلة بحق لكل اجتاهات وأطر وهيئات وقواعد احلركة، وان يؤخذ 
بعني االعتبار في عضوية املؤمتر التطورات الناجمة عن عشرين عاماً غاب 
خاللها املؤمتر، ويجب ان تتاح الفرصة لكل عضو يستحق ان يكون في املؤمتر 
احلركة  ويعزز وحدة  الى مؤمتر يوحد وال يقسم،  اتطلع  وانا  املشاركة فيه، 
غبار  وينفض عنها  ويحافظ على عنفوانها  ويوحد صفوفها  بها  وينهض 



الشوائب والسلبيات وينهي دور كل من اساء لتاريخ وتضحيات ونضال هذه 
احلركة وقيادتها، ودور كل الفاسدين الذين شوهوا الوجه املشرق والعظيم 
واخلارج،  الداخل  في  احلركة  وحدة  يعزز  مؤمتر  الى  ونتطلع  احلركة،  لهذه 
ويعطي فرصة لألصلح واالوفى واالكثر ثقة وتضحية وكفاءة وقدرة لقيادة 
احلقيقية  الدميقراطية  مباديء  وارساء  جتديد  يشهد  مؤمتر  احلركة،  هذه 
ومباديء املسائلة واحملاسبة، وينهي عهد مراكز القوى غير الشرعية التي 
تضعف احلركة وتضر بها، وبهذه املناسبة فاني ادعوا قيادات وكوادر حركة 
فتح في كل مكان الى مضاعفة اجلهد والعمل بكل صدق واخالص الجناح 
عقد املؤمتر، وفي نفس الوقت فانني احذر من املماطلة والتسويف او محاولة 
تأجيل املؤمتر بأي ذريعة كانت، وأعتبر ان انعقاد املؤمتر هو خط احمر ال يجوز 
سيفقد  قريباً  املؤمتر  انعقاد  عدم  وأن  الزمن  من  عقدين  بعد  جتاوزه  ألحد 

الهيئات القيادية شرعيتها لقيادة احلركة .
 

الفلسطينية منذ  الداعني لالصالح في السلطة  اوائل  كنت من 
السنوات االولى لقيامها، كيف ترون مسيرة االصالح اآلن؟

لقد رفعنا صوتنا عالياً منذ اللحظة االولى لقيام السلطة الوطنية الى 
جانب الكثيرين من اجل قيام سلطة وطنية مؤسسة على سيادة القانون، 
التعددية السياسية،  ومبدأ فصل السلطات، واستقالل القضاء، واحترام 
واخلاصة،  العامة  احلريات  واحترام  الصحافة،  وحرية  والتعبير،  الراي  وحرية 
واملؤسف ان السلطة لم تقم على هذه االسس، وسادت حالة من التسيب 
والفردية  التفرد  حالة  وانتشار  واحملاسبة  املسائلة  مبدا  وغياب  والترهل 
االثراء  زال  وما  بوضوح  وظهر  واالجهزة،  املؤسسات  قيام  في  والشخصنة 
غير املشروع على العديد من املسؤولني والقيادات، وقد احلق هذا االمر ضررا 
بالغا بصورة السلطة الوطنية محليا وعربيا ودوليا، كما ان هذا االمر غيب 
والصحة  التعليم  مجاالت  في  السلطة  حققتها  التي  الكبيرة  االجنازات 
والبنية التحتية واستيعاب العاطلني عن العمل والتنمية في العديد من 
اجملاالت، وقد دفعت السلطة الوطنية وحركة فتح بوصفها التنظيم القائد 
خمسة  وبعد  انه  املؤسف  ومن  الصورةاملشوهة،  لهذه  باهظا  ثمنا  فيها 
عشر عاما على قيام السلطة لم يتم محاسبة اي مسؤول عن الفساد، 
وقد دفعت حركة فتح ثمن ذلك في صناديق االقتراع واالنتخابات التشريعية 
الى جانب اسباب اخرى بالطبع، ولكن هذا االمر ظهر اكثر وضوحا في انهيار 



السلطة واجهزتها االمنية بشكل سريع ومذهل اثناء انقالب حركة حماس 
او  في غزة، وحتى االن لم نسمع عن فاسد واحد متت احالته الى القضاء 
صودرت مسروقاته ال في الضفة الغربية وال في قطاع غزة، وهذا امر يدعو 
لاللم واحلزن، وفي نفس الوقت هذا ال يعني انه ليس هنالك محاوالت وجهود 

اصالحية ولكنها ال زالت دون احلد االدنى املطلوب.
 

ان  تعتقدون  غزة هل  باجتياح قطاع  اسرائيلية  تهديدات  هنالك 
هذا جدي وسيحصل؟

ويتعرض  تتوقف  لم  واالغتيال  القتل  وعمليات  غزة  قطاع  على  العدوان   
غير  واالفقار  للتجويع  محاولة  والى  ظالم  حصار  الى  الصامد  القطاع 
مسبوقة، وقد استعدت الفصائل كافة للتهدئة الشاملة واملتزامنة ولكن 
اسرائيل لم تتجاوب حتى االن، واي تهدئة يجب ان تصاحب بالتزام كامل 
يدفع  الذي  الن  املعابر،  وفتح  احلصار  حالة  وانهاء  والقتل  العدوان  بوقف 
الثمن هو الشعب الفلسطيني وابنائه، كما ان اسرائيل ال تخفي نواياها 
باجتياح القطاع وتدمير بنية املقاومة هناك باالضافة الى سلطة حماس، 
اولوية  يؤخره هو  وما  له على قدم وساق  التحضير  يتم  االمر  ان هذا  ورمبا 
امللف االيراني لدى اسرائيل، ورمبا اخلشية من اندالع حرب جديدة مع سوريا 
تكمن  القطاع  باجتياح  التهديد  ملواجهة  االولى  اخلطوة  فان  ولذا  ولبنان 
الفلسطيني  املوقف  ووحدة  السلطة  وحدة  وفي  الوطنية،  املصاحلة  في 
السياسي وامليداني، وادعو جميع الفصائل للتعاون مع االشقاء في مصر 
وذلك للدور االيجابي الذي تقوم به الشقيقة مصر مع الفلسطينيني النهاء 

قضية املعابر وغيرها من امللفات.
 

كيف تنظرون لنتائج القمة العربية االخيرة في دمشق؟
انعقادها  دورية  على  احملافظة  يتم  وان  القمة  تعقد  ان  جدا  مهما  كان   
بشكل منتظم كل عام، وهذا االمر تقرر في قمة االنتفاضة في اكتوبر من 
العام 2000 وذلك بهدف تكريس وتطوير مؤسسات العمل العربي املشترك، 
وبالطبع كانت امنية كل مواطن عربي ان تعقد القمة في اجواء وفاق عربي 
واللبناني  الفلسطيني  كامللف  مفتوحة  امللفات  تبقى  وال  واقوى،  افضل 
وغيرها من امللفات، وان العرب مطالبون بالبحث عن افضل السبل الثبات 
الوجود واحلضور ومواجهة االخطار االتية من كل حدب وصوب، وهذا لن يتم 



اال في اطار بناء نظام عربي جديد يتاسس على املصالح املشتركة والعمل 
من اجل سوق عربية مشتركة الن هذا العصر هو عصر التكتالت الكبرى، 
الفلسطيني  الشعب  ومساندة  دعم  على  اكدت  القمة  ان  املهم  ومن 
والسلطة الوطنية ودعمت املبادرة اليمنية كما اكدت على ثوابت املواقف 

العربية جتاه القضية الفلسطينية وعلى مبادرة السالم العربية.
 

هل انت متفائل باالفراج عنك قريبا؟
 املناضل ال يستطيع اال ان يكون متفائال بالنصر واملستقبل، الن امياننا بحق 
شعبنا املقدس في هذه البالد وامياننا بشعبنا وارادته وصموده وتضحياته 
مدعاة للتفاؤل دوما، واني على ثقة تامة ان االنتفاضة املباركة قد اسقطت 
االحتالل وقصرت من عمره وال شك لدي ان االحتالل في طريقه الى الزوال، 
وكما رحل عن قطاع غزة ورحلت معه غوش قطيف وكفار داروم سيرحل 
االحتالل من الضفة الغربية والقدس، وكلي ثقة واميان ان شعبنا سيحتفل 
قريبا في ساحات االقصى والقيامة وشوارع وازقة القدس جوهرة فلسطني 
يوم  هو  هذا  ان  واعتبر  واحلرية  واالستقالل  بالنصر  وسيحتفل  االمة،  ودرة 
حريتي احلقيقية وما احلم به هو نهاية االحتالل واقامة الدولة املستقلة 
وعودة الالجئني، وال يهم اين نكون فاملهم اين يكون شعبنا واملهم ان يندحر 
االحتالل االجرامي وان تنتهي رحلة العذاب واملعاناة التي يعيشها شعبنا 

العظيم باقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 من يشارك اليوم مروان البرغوثي زنزانته؟
 اعيش اليوم في قسم العزل اجلماعي حيث يتواجد فيه اربعني زنزانة وكل 
واحدة تتسع لثالثة اسرى ونتبادل الزيارات ونخرج للساحة )الفورة( سوية 
وجتمعنا عالقات طيبة جدا بني جميع االخوة من كافة الفصائل، ونتحاور 
ونتناقش بروح اخوية رغم ما تلقيه علينا االوضاع في اخلارج، ولكن باالرادة 
املشتركة مصممون على مواصلة العمل بكل ما نستطيع من اجل وحدة 
على  واجلميع مصممون  الشراكة  جتربة  اجناح  اجل  ومن  وقضيته،  شعبنا 
في  معي  ويعيش  الوطني،  الوفاق  وثيقة  االسرى،  وثيقة  وتنفيذ  احترام 
نفس الزنزانة ومنذ بضعة اشهر فقط االخ والصديق احلبيب االسير احمد 
البرغوثي )الفرنسي( الذي اعتقل معي في نفس اليوم في 2002/4/15 وهو 
احد ابرز مؤسسي وقادة كتائب شهداء االقصى في فلسطني ومهندسها، 
وحكم عليه بالسجن 13 مؤبدا علما انني لم اره طوال ست سنوات وخضع 



للعزل االنفرادي اكثر من ثالث سنوات وحتى االن يحظر عليه زيارة عائلته 
ويعيش معنا كذلك االخ املناضل وجيه ابو عون من كوادر ومناضلي حركة 
فتح ومحكوم بالسجن ملدة 21 عام، ويذكر انه كان معتقالً سابقاً وافرج 

عنه عام 1998.
 

2008/4/15
  



نص رسالة القائد املناضل مروان البرغوثي الى حركة السالم

 اآلن االسرائيلية

وسط  ومن  اإلسرائيلي  اإلحتالل  سجون  في  املظلمة  الصغيرة  زنزانتي  من 
بال  املعتقلني  وآالف  والنساء  األطفال  بينهم  فلسطيني  أسير   )11.000(
محاكمة، ومئات ممن أمضوا عشرات السنني في سجون االحتالل ومن وسط 
العسكري  االحتالل  حتت  الراسخ  الفلسطيني  الشعب  وعذابات  املعاناة 
لكم  وأقول  أياديكم  على  وأشد  ألحييكم  إليكم  أتوجه  عاماً،  اربعني  منذ 
بأن  األمل  منحنا  قد  الزمن  من  عقود  ثالثة  قبل  اآلن  السالم  ميالد حركة  إن 
هنالك في إسرائيل من يرفض اإلحتالل واإلستيطان ويرفض إستبعاد الشعب 
الفلسطيني ويدعو للسالم بني الشعبني ويدعم حق الفلسطينيني في اقامة 
دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران 67 

الى جانب دولة اسرائيل.
وطني  برنامج  صياغة  في  الفلسطيني  الشعب  لفصائل  كقادة  بادرنا  لقد 
هو االول من نوعه في تاريخ احلركة الفلسطينية، عرف بوثيقة األسرى التي 
وكل  االسالمي  واجلهاد  حماس  حركة  فتح،  حركة  جانب  الى  عليها  وقعت 

فصائل )م،ت،ف(.
والتي نصت على أن هدف الشعب الفلسطيني هو إنهاء االحتالل من االراضي 
وحل  الشرقية  القدس  وعاصمتها  فلسطينية  دولة  وإقامة   67 عام  احملتلة 
قضية الالجئني على اساس قرارات الشرعية الدولية، كما أنها فوضت رئيس 
السلطة الوطنية/ رئيس )م،ت،ف( باملفاوضات مع احلكومة االسرائيلية حول 
التسوية الدائمة على ان يتم التوصل الى االستفتاء الشعبي، وقد مهد ذلك 

الطريق الول مرة بإجراء مفاوضات في موقف فلسطيني موحد.
اجل  من  ويسعى  باحلرية  حلمه  جتسيد  الى  يتوق  الفلسطيني  الشعب  إن 
احلرية واالستقالل والسالم، وينتظر حلظة حترره من االحتالل االسرائيلي، اطول 
التاريخ املعاصر واكثرها قسوة ومرارة، وينتظر الوقف الفوري  االحتالالت في 
والشامل لالستيطان ومصادرة االراضي واعادة فتح املؤسسات الفلسطينية 
في مدينة القدس وازالة مئات احلواجز التي حولت االراضي الفلسطينية الى 
جحيم ودمرت االقتصاد الفلسطيني، ووقف سياسة القتل واالعتقال وانهاء 
واملتزامنة  الشاملة  بالتهدئة  وااللتزام  املعابر  وفتح  غزة  قطاع  عن  احلصار 

وإطالق سراح آالف االسرى واملعتقلني.
 2008/4/8



مقابلة الستامبا اإليطالية أجريت مع القائد املناضل مروان البرغوثي
سجن هدارمي قسم العزل 28 زنزانة رقم 3

2008/3/28

السيد مروان البرغوثي، بداية كيف حالك؟ كيف هي حياة السجن؟ 
هل ميكنك وصف يوم من أيامك باألسر؟

إلى  األسرائيلية  السجون  في  والعرب  الفلسطينيون  األسرى  يتعرض 
سلسلة من إجراءات القهر واألضطهاد واالذالل وترفض حكومات إسرائيل 
املتعاقبة األعتراف باألسرى الفلسطينيني كأسرى حرب ومقاتلني من أجل 
احلرية وأعضاء في حركة حترر وطني، ونسعى للحرية والعودة واألستقالل،  
وتصر حكومة إسرائيل على تقدمي األسرى حملاكم عسكرية جائرة وظاملة، 
ناطقة  محاكم  وهي  العادلة،  احملاكم  متطلبات  من  األدنى  للحد  وتفتقد 
مع  إسرائيل  وتتعامل  لها،  وتخضع  األستخبارات  وأجهزة  االحتالل  بإسم 
أكثر من 11 الف أسير فلسطيني موجودين اآلن في معسكرات االعتقال 
والسجون والزنازين ومراكز التحقيق بإعتبارهم مجرمني وإرهابيني، علماً أن 
هؤالء هم مقاتلون أحرار، يناضلون من أجل حرية بالدهم وشعبهم، ويؤمنون 
بالسالم احلقيقي، ومفتاحه هو إنهاء االحتالل من األراضي العربية احملتلة 
املستقلة  دولته  اقامة  من  الفلسطيني  الشعب  ومتكني   1967 عام  منذ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
من  كثير  في  إنسانية  حياة  بشروط  الفلسطينييون  األسرى  يحظى  وال 
االسرى  ان  كما  العائلية،  الزيارات  من  يحرم  منهم  كبير  وجزء  اجلوانب، 
أكثر  يقضي  من  وهنالك  عائالتهم،  مع  الهاتفي  االتصال  من  محرومون 
من 30 عاما في السجون اآلن، ولم يحظ مبكاملة هاتفية واحدة مع زوجته 
الطبي  واألهمال  الظروف  ذلك  قسوة  الى  أقرباءه، يضاف  احد  او  ابناءه  أو 
على وجه خاص حيث توفي أكثر من 7 اسرى في عام واحد بسبب االهمال 
يستمر  والذي  االنفرادي  العزل  عقوبات  الى  االسرى  يتعرض  كما  الطبي، 
التفتيش  الى  ذلك  يضاف  باملطلق،  انسانية  غير  في ظروف  لعدة سنوات 
اذالل  الى  الذي يهدف فقط  العاري  والتفتيش  الليلي لألسرى في غرفهم 

االسرى.
أما بالنسبة لي فقد تعرضت الى حتقيق قاسي ومستمر لبضعة اشهر في 
ظروف قاسية وصعبة، تنقلت خاللها في أكثر من ثالثة مراكز حتقيق في 
اسرائيل مبا فيها مركز التحقيق السري، وبعد ذلك تعرضت للعزل االنفرادي 



ملدة ثالث سنوات، وانا اآلن اتواجد في سجن هدارمي في قسم العزل اجلماعي، 
ويتواجد فيه 120 أسيراً، وفيه 40 غرفة، يعيش في كل واحدة 3 اسرى، وانا 
اعيش مع اسيرين آخرين. ويبدأ يومنا في السجن بالعد الصباحي لألسرى 
والنصف  السابعة  وفي  صباحاً  السادسة  في  السجانون  به  يقوم  الذي 
والقضبان  الشائكة  باألسالك  مغطاة  السجن  في  ساحة  الى  نخرج 
احلديدية تدخلها الشمس بشكل جزئي، ومنارس بعض الرياضة مثل الركض 
والتمارين حتى التاسعة والنصف صباحاً، ثم نعود الى الغرف، وفي العاشرة 
والنصف يغلق القسم للعد ثانية، ثم يفتح في الثانية عشرة، وأقوم خالل 
ذلك بتناول األفطار الذي نشتري معظم اشياءه من كانتني السجن، وعلى 
حسابنا اخلاص، ثم أقوم بقراءة الصحف العبرية الثالث حيث أشترك بها 
جريدة  الى  اضافة  احرنوت،  ويديعوت  ومعاريف  هآرتس  وهي  ثمنها،  وأدفع 
عربية واحدة يسمح بدخولها بشكل غير منتظم وهي جريدة القدس، وفي 
الواحدة ظهراً يسمح لألسرى باخلروج ثانية الى الساحة للمشي والتواجد 
ويستغل األسرى هذه الفترة للدراسة والتدريس، والقيام بنشاطات ثقافية. 
خاللها  من  يتابع  احملطات،  من  محدود  عدد  مع  تلفاز  يوجد  غرفة  كل  في 
األخبار واألحداث السياسية والبرامج اخملتلفة، كما أقوم مبطالعة الكتب، 
وأنهي كتاباً كل اسبوع تقريباً، وكثيرا ما أقرا األدب وخاصة الروايات العاملية 
والعربية والفلسطينية وتسنى لي قراءة العشرات منها حتى اآلن، اضافة 
املتعلقة  والكتب  والتاريخية  والفكرية  السياسية  الكتب  عشرات  الى 

بالشأن االسرائيلي.

اجليش  أن  تعتقد  هل  غزة؟  في  حصل  ما  حصل  وملاذا  كيف 
االسرائيلي سيجتاح القطاع؟ وهل تعتبر انسحابهم من جباليا 

األخير هو انتصار حلماس؟
ما جرى في قطاع غزة أمر مؤسف ويدعو لأللم واحلزن ألننا أردنا بناء نظام 
دميقراطي ال مكان فيه للعنف وسفك الدماء واستخدام القوة للسيطرة، 
حرة  انتخابات  اجراء  في  جنحنا  وقد  الدميقراطي  العمل  قواعد  احترام  بل 
ان تشكر حركة فتح  بأسره، وكان على حماس  العالم  ونزيهة شهد لها 
للقيام بهذه اخلطوة ومع هذه الدرجة غير املسبوقة من النزاهة في العالم 
العربي ال ان تقوم بضرب هذه التجربة الدميقراطية الوليدة والفتية. وأعتبر 

ان ما قامت به حماس في غزة احلق ضرراً كبيراً بالقضية الفلسطينية.



والعسكري  واألمني  السياسي  غزة  قطاع  له  تعرض  الذي  احلصار  أن 
واألقتصادي يدمر فرص السالم في املنطقة وقد أدى الى مجازر والى سفك 
دماء فلسطينيية كثيرة، وعلى إسرائيل ان توقف هذا احلصار والعدوان متاماً 
وان تغتنم فرصة االستعداد الفلسطيني للتهدئة الشاملة واملتزامنه، إن 
انه  كما  يضعف حماس،  لن  واجملازر  والعدوان  العسكرية  القوة  استخدام 
حقوقه  عن  التنازل  والى  االستسالم  الى  الفلسطيني  الشعب  يدفع  لن 

الوطنية.

ميكن  هل  اآلن؟  بعد  سيحصل  الذي  ما  غزة؟  فتح  خسرت  هل 
مشروع  لديك  هل  وغزة؟  الضفة  في  يتحدوا  أن  للفلسطينيني 

الجناح الوحدة؟
ووحدة  القضية  ووحدة  الشعب  ووحدة  الفلسطيني  الوطن  وحدة  ان 
السلطة ووحدة النضال والبرنامج هو شرط اساسي ومركزي الجناز احلقوق 
الوطنية الفلسطينية، وان حالة االنقسام القائمة ستؤدي الى مزيد من 
التدهور الداخلي وهذا أمر يجب ان يتوقف، وان تعود الوحدة والتالحم بني 
احلسم  عن  التراجع  من خالل  تأتي  األولى  اخلطوة  الواحد.ان  الشعب  ابناء 
العسكري في غزة واعادة السلطة الى الرئيس ابو مازن والى التوافق على 
تشريعية  النتخابات  موعد  على  واالتفاق  جديدة،  فلسطينية  حكومة 
أمنية  مؤسسة  بناء  ذلك  الى  اضافة  احلالي،  العام  نهاية  حتى  ورئاسية 
وطنية عصرية ومهنية، تدافع عن الوطن واملواطن وحتتكم للقانون وتكون 

بعيدة عن الفصائلية واحلزبية.

هل ماتت آمال ما بعد انابوليس؟ وهل سنشهد انطالق انتفاضة 
ثالثة؟

لم نعلق آماالً كبيرة على انابوليس ألن من الواضح ان حكومة اسرائيل ال 
تبدي جدية للسالم، وعلى العكس من ذلك فان املمارسات االسرائيلية على 
تأخذ قراراً  وانها لم  بالسالم  ان اسرائيل غير معنية  يوم  االرض تثبت كل 
وتهويد  األراضي  ومصادرة  االستيطان  تواصل  فهي  بالسالم،  استراتيجياً 
االقتصاد  تدمر  التي  احلواجز  مئات  ونشر  والعدوان  واحلصار  القدس  مدينة 
الفلسطيني وتواصل حمالت االعتقال واالغتياالت التي كان أخرها أغتيال 
املمارسات  هذه  تتوقف  لم  وما  حلم،  بيت  مدينة  في  فلسطينيني  اربعة 



واالستيطان والعدوان واالغتياالت فان احلديث عن السالم ال قيمة له. على 
االراضي  عن  االحتالل  بانهاء  وصريح  واضح  قرار  اتخاذ  إسرائيل  حكومة 
الفلسطينية احملتلة عام 1967 ومتكني الشعب الفلسطيني من اقامة دولة 
مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة 
لالجئني الفلسطينيني واطالق سراح جميع االسرى واملعتقلني، وما لم تفعل 
ذلك فان احلديث عن السالم سيبقى بال صدى، والشعب الفلسطيني رغم 
املعاناة  العذاب وهذه  الوطنية وهذا  والعذاب سيتمسك بحقوقه  املعاناة 
ال متثل سببا للتنازل عن احلقوق .ال يوجد شعب على وجه األرض تخلى عن 
حقه في احلياة وفي احلرية واالستقالل بسبب املعاناة والعذاب والقهر بل 
التنازل  باحلقوق وليس  دافع قوة للتمسك  العكس من ذلك فان هذا  على 
عنها، ونحن ال نطالب اال بحقنا في تقرير مصيرنا كباقي شعوب األرض، 
الى جانب  املستقلة  دولتنا  واقامة  واالستقالل  والعودة  احلرية  وبحقنا في 
ولن  الفلسطينيني  الساحقة من  الغالبية  ما يجمع عليه  وهذا  اسرائيل 
يتحقق األمن والسالم في هذه املنطقة قبل انتهاء االحتالل واقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة.

يتمنى الكثير من الفلسطينيني أن تكون أنت نيلسون مانديال، وهو 
الذي غفر لسجانيه مباشرة بعد اطالق سراحه. هل من املمكن أن 

تقوم أنت باملثل؟ وهل التسوية ممكنة مع إسرائيل؟
املشكلة ليست في ان يكون هنالك نلسون مانديال فلسطيني، فاملشكلة 
في اسرائيل انه ليس هنالك دي كليرك حتى اآلن الذي كان له الشجاعة 
ألنهاء نظام التمييز العنصري والتسليم بحق الغالبية السوداء في قيادة 
البالد وحق تقرير املصير وحقهم باحلرية والعدالة. وأننا ال نبحث عن الثأر 
بل نبحث عن احلرية واحلقوق وفي اللحظة التي ينتهي فيها اإلحتالل وتقوم 
على  قادرين  سنكون  فإننا  السيادة  كاملة  الفلسطينية  العربية  الدولة 

العيش بسالم وتعاون ما بني الشعبني والدولتني.

هل تعترف بإسرائيل؟ وما هي احلدود التي تعترف بها أنت؟
لقد سبق للرئيس الراحل ياسر عرفات ان وقع على وثيقة األعتراف املتبادل 
بني اسرائيل وم.ت.ف يوم 1993/9/9 مع رئيس الوزراء السابق اسحاق رابني 
وذلك على قاعدة حل الدولتني.املشكلة ليست في اإلعتراف بإسرائيل من 



قبل الفلسطينيني بل املشكلة ان اسرائيل ترفض حتى اآلن األعتراف بحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة على حدود 
املتحدة 1947/11/29  االمم  عن  دولياً صادراً  قراراً  أن هنالك  عام 1967 علماً 
يحمل الرقم 181 يقضي بإقامة دولتني في فلسطني. ولم تكتف اسرائيل 
الفلسطينية  االراضي  باقي  احتلت  بل  املتحدة  األمم  قررتها  التي  باحلدود 
االرض  من  تبقى  ما  على  فلسطينية  دولة  قيام  اآلن  حتى  وترفض 
الغربية  الضفة  اي  التاريخية  فلسطني  ارض  من   %22 وهو  الفلسطينية 
وقطاع غزة، وان إسرائيل لن حتظى بالشرعية احلقيقية من الفلسطينيني 

الى ان تقوم دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إصالح  ميكنه  الذي  الوحيد  بأنك  الفلسطينيني  اعتقاد  وراء  ماذا 
وبأية  اإلسرائيليني؟  للسالم مع  التوصل  اآلن؟ هل ميكنك  الوضع 
جاهزون  واالسرائيليني  الفلسطينيني  أن  تعتقد  وهل  شروط؟ 

لتنازالت جدية؟
الوطن  في  العظيم  الفلسطيني  الشعب  ومساندة  بدعم  فخور  انا 
واملنافي لي وهو دعم ومساندة للنضال والكفاح الفلسطيني ودعم للحق 
الفلسطيني في احلرية واالستقالل، وقد أقسمت دوماً بان اقابل وفاء الشعب 
ومكافح  مناضل  شعب  هو  الفلسطيني  الشعب  وأن  بالوفاء،  العظيم 
ويستحق قيادات تناضل وتكافح وتضحي من اجله وفي خدمته، وان أسمى 
أحالمي هو حترير بالدنا من االحتالل وان ينعم الشعب الفلسطيني باحلرية 
كباقي  باحلياة  وشبابه  اطفاله  ينعم  وان  والكرامة  والسيادة  واالستقالل 
الفلسطيني  والشعب  وعذاباتهم  معاناتهم  تنتهي  وان  االرض  شعوب 
ابدى استعداداً للسالم احلقيقي، ومرة أخرى أقول ان اليوم األخير في عمر 

االحتالل االسرائيلي هو اليوم االول للسالم احلقيقي.

هل  انتخابات جديدة،  اذا حصلت  غداً؟  أن يحصل  الذي ميكن  ما 
ستفوز حماس مجدداً؟ وملاذا برأيك فازت باإلنتخابات األخيرة؟

لدى  استراتيجي  قرار  وجود  بفضل  وهذا  ونزيهة  حرة  انتخابات  جرت  لقد 
اجل  من  شخصياً  عملت  وقد  الدميقراطي،  باخليار  للتمسك  فتح  حركة 
اقناع حركة حماس وكافة الفصائل األخرى باملشاركة في هذه االنتخابات، 
وحماس جزء أساسي من الشعب الفلسطيني ومن حركته الوطنية وقد 



هذا  باستثمار  تنجح  لم  ولكنها  املقاعد  بأغلبية  االنتخابات  بهذه  فازت 
الفوز بشكل صحيح، وقد كانت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة حماس 
كنزاً ثميناً في يدها وفي يد الشعب الفلسطيني واجنازاً وطنياً كبيراً مهدت 
لنا شرف وضعها وصياغتها كبرنامج موحد  التي كان  االسرى  وثيقة  له 
للشعب الفلسطيني يدعو حلكومة وحدة وطنية، وان ضياع هذه احلكومة 
أمر مؤسف ومؤلم وبدون شك فان قيادة حركة فتح تتحمل املسؤولية عن 
الفشل في االنتخابات وذلك ألن الشعب الفلسطيني لم يحجب االصوات 
عن فتح بل منحها اصواتاً اكثر ولكن حالة الفوضى وتعدد املرشحني ادى 
الى هذه النتيجة اضافة الى فشل عملية السالم وانهيار السلطة الوطنية 
واعادة احتالل الضفة الغربية ومناطق السلطة فيها واغتيال ياسر عرفات 
واعتقال االالف من كوادر حركة فتح ومناضليها اضافة الى فساد العديد 
اجلمهور  أن  تامة  قناعة  على  أنا  النتيجة.  هذه  مثل  الى  أدى  قياداتها  من 
شريطة  القادمة  االنتخابات  في  فتح  حلركة  ثقته  سيمنح  الفلسطيني 
الشعب  يحترمها  جديدة  وجوه  ووجود  قيادتها  لدى  حقيقي  تغيير  اجراء 

الفلسطيني ورموز ليس لهم عالقة بالفساد والعجز والفشل.

وأين  اخليال؟  أنها من اصطناع  أم  هل فساد فتح قصة حقيقية 
أخطأت فتح؟

رماد  حتت  من  الفلسطينية  الهوية  بعثت  عظيمة  حركة  فتح  حركة 
الفلسطيني  للشعب  االعتبار  واعادت   1948 عام  الفلسطينية  النكبة 
وأنشأت حركتها الوطنية املعاصرة بقيادة م.ت.ف وأطلقت الرصاصة االولى 
اول  واقامت  بشجاعة  الفلسطيني  النضال  وقادت  املعاصرة  الثورة  في 
من  ولو على جزء  تاريخنا  في  واالولى  ارض فلسطني  على  وطنية  سلطة 
لبناء الدولة وآمنت  االرض الفلسطينية واختارت اخليار الدميقراطي نهجاً 
بالشراكة والتعددية السياسية واحترام احلريات العامة واخلاصة. لكنها في 
املقابل عجزت عن جتديد بنيتها الداخلية وتكلست الهيئات القيادية فيها 
وتقودها جلنة مركزية تعيش حالة من العجز والوهن والضعف كما أنها لم 
واالداري من صفوفها،  واملالي  السياسي  الفساد  رموز  تنجح في استبعاد 
االنتخابات  خسارة  بعد  خاصة  ذاتية  اومراجعة  محاسبة  عملية  جتر  ولم 
التجديد  الى  وأنهيار السلطة في غزة ولذا حركة فتح حتتاج  التشريعية 

والتغيير احلقيقي.



أسئلة موجهة للقائد املناضل مروان البرغوثي من موقع 
»ا ألسير«االلكتروني

    في   2008/3/24   سجن هدارمي زنزانة 28 
 

هل االنتفاضة فشلت وإال فما هي اجنازاتها بعد 7 سنوات؟؟؟ وهل 
العسكري  اخليار  ان  أم  كان خطأ  االنتفاضة  بأن عسكرة  تعتقد 

استراتيجي لفتح؟
واملفاوضات  السالم  عملية  لفشل  حتمية  كنتيجة  االنتفاضة  جاءت   
أن إسرائيل ليس لديها  التحديد حيث أتضح  في كامب ديفيد على وجه 
للشعب  الوطنية  باحلقوق  واالعتراف  االحتالل  بإنهاء  استراتيجياً  قراراً 
االستيطان  لسياسية  إسرائيل  مواصلة  بسبب  وجاءت  الفلسطيني، 
سراح  إطالق  ورفضها  القدس  مدينة  وتهويد  األراضي  ومصادرة  واالحتالل 
احتجاجاً  شعبية  سلمية  انتفاضة  حينها  انطلقت  واملعتقلني.  األسرى 
إلى  الشعبية  االنتفاضة  دفع  وما  وسياسته  وإجراءاته  االحتالل  على 
واجملازر  والقتل  واإلرهاب  العدوان  املسلحة هو حجم  املقاومة  إلى  االنتقال 
فقد  االنتفاضة،  من  األولى  األسابيع  في  االحتالل  قوات  ارتكبتها  التي 
استشهد 91 فلسطيني بينهم عشرات األطفال والنساء وأكثر من 4 آالف 
أكثر  االحتالل  جيش  وأطلق  االنتفاضة  من  األولى  أيام  العشرة  في  جريح 
من 2 مليون رصاصة وهو حجم هائل في مواجهة مظاهرات سلمية ولم 
يصب أي إسرائيلي في هذه األثناء، ويجب التأكيد أن حركة فتح تتمسك 
جانب  إلى  والتفاوضي  والدبلوماسي  السياسي  العمل  بإستراتيجية 
املقاومة املشروعة التي كفلتها املواثيق الدولية والشرائع السماوية وطاملا 
بقي االحتالل فإن هذا اخليار سيبقى رئيسيا وأساسيا لدى حركة فتح. لقد 
علمتنا التجربة الفلسطينية أن االرتهان إلى شكل واحد ووحيد من أجل 
إجناز احلقوق الفلسطينية سيبقى عاجزاً وفي الوقت الذي ال نرى فيه أنه 
من املقبول إدارة الظهر للمفاوضات والعمل السياسي فهو بنفس القدر ال 

يجوز إدارة الظهر للمقاومة.

الفلسطيني  النظام السياسي  كيف تقرأ مستقبل حماس في 
؟؟

 أن فلسفة حركة فتح  ومنذ انطالقتها قائمة على قاعدة احترام التعددية 
السياسية وتعددية الفصائل في إطار إستراتيجية العمل الوطني الواحد 



اختارت  وقد  الفلسطيني.  للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل  إطار  وفي 
التي  املسلمني  األخوان  جماعة  وقبلها   1988 عام  نشأتها  منذ  حماس 
أنها  كما  م.ت.ف  مبؤسسات  االلتحاق  وعدم  املنفرد  العمل  منها  تنحدر 
اختارت في االنتفاضة الشعبية األولى العمل اخلاص بها خارج إطار القيادة 
املوقف  نفس  اتخذت  وقد  االولى  االنتفاضة  قادت  التي  املوحدة  الوطنية 
إطار  خارج  املنفرد  العمل  آثرت  ثم  املوحدة،  الوطنية  السلطة  اقامة  بعد 
السلطة ووضعت إستراتيجية خاصة بها تعارض إستراتيجية م.ت.ف وبعد 
االنتفاضة الثانية وقعت أحداث ومتغيرات وكنا أول من رفع شعار »شركاء 
الدم ...شركاء في القرار« إميانا منا ان مرحلة التحرر الوطني تقتضي اجلمع 
ال التفريق والوحدة ال االنقسام، واعتقدنا ان سياج االنتفاضة وأساسها هو 
الوحدة الوطنية وان الشراكة هي طريق الوحدة وأساسها، ورفضنا التفرد 
من أية جهة كانت بالوسيلة أو األسلوب أو البرنامج وقد عملنا من اجل 
مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية وواجهت حركة فتح ضغوطات 
رفضت  فتح  ولكن  املشاركة،  من  حماس  ملنع  شديدة  ودولية  إقليمية 
فتح  حركة  وأجنزت  شرط  أو  قيد  دون  باملشاركة  اجلميع  حق  على  وأصرت 
انتخابات حرة ونزيهة ودميقراطية غير مسبوقة في العالم العربي. عندما 
أيدي  إلى  التنفيذية  السلطة  وانتقلت  بالنتيجة  فازت حماس قبلت فتح 
حماس حني كلفها الرئيس بتشكيل احلكومة وشكلتها من 14 وزيرا من 
حركة حماس وبعد ذلك دخل الوضع الفلسطيني في مأزق احلصار والنزاع 
حماس  حركة  بانقالب  ذلك  توج  وقد  الصالحيات  على  والصراع  الداخلي 
من  ذلك  رافق  وما  غزة،  قطاع  على  وسيطرتها  الشرعية  السلطة  على 
أحداث دامية مؤملة حيث مت تدمير اجناز وطني كبير ممثل في حكومة الوحدة 
الوطنية التي مهدت لها وثيقة األسرى واتفاق مكة. ومن املؤسف واملؤلم 
حقا وصول األمر إلى درجة إنهاء أول حكومة وحدة وطنية في تاريخنا وهو 
خطأ استراتيجي على حماس مراجعته قبل فوات األوان. انفصال الضفة 
عن غزة وهو كارثة وطنية ويجب ان تنتهي وآمل ان تستجيب حركة حماس 
للمبادرات الفلسطينية والعربية من اجل إنهاء حالة االنقسام واستعادة 
النزيف في  الوطنية رغم كل اجلراح واآلالم وذلك في سبيل وقف  الوحدة 
ومرة  الفلسطينية،  الداخلية  اجلبهة  تعزيز  وإلعادة  الفلسطيني  اجلسد 
أخرى ال مفر وال خيار من الشراكة بني اجلميع الن حماس ال تستطيع إنهاء 
حركة فتح والعكس صحيح وآمل ان يصار إلى عهد جديد من خالل خطوة 



تقوم بها حماس وهي إعادة السلطة ومؤسساتها للرئيس أبو مازن وإجراء 
والتوافق  الفلسطيني من جديد،  الوضع  لترتيب  استراتيجي شامل  حوار 
املؤسسة  صياغة  وإعادة  جديدة  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  إجراء  على 
واحلزبية حيث  الفصائلية  وبعيدة عن  األمنية على أسس مهنية ووطنية 

تكون مؤسسة تدافع عن الوطن واملواطن.
 

ملاذا برأيك يزج باسمك في كل مناسبة تطرح فيها قضية التبادل؟ 
وهل أنت متفائل بحريتك القريبة؟؟

 منذ اعتقالي واسمي مطروح لإلفراج تارة بهذا االسم أو ذاك أو بهذه احلالة 
أو تلك، و لكن احلقيقة أنني أكمل السنة السادسة هذه األيام في السجن، 
ومن الطبيعي ان يكون اسمي وكثير من اإلخوة املناضلني مطروحاً في أية 
صفقة تبادل أو ان يتم املطالبة باإلفراج عني. طبيعتي أنني إنسان متفاءل 
باحلرية، وأنا مصر ان جنعل من األمل أمالً  نربيه ونحميه ونقويه، وكما قلت 
دوماً ان احلرية احلقيقية بالنسبة لي في حرية شعبي ووطني وليس احلرية 
الفردية على أهميتها اخلاصة واحلاجة إليها، واني متفائل رغم كل شيء بان 
زوال االحتالل قريب وبأن فجر احلرية سيبزغ في بالدنا املقدسة، مهما بلغت 
التضحيات، ومهما اشتدت الصعاب، وان دمائنا ودماء أطفالنا ونسائنا في 
اجلالد  إلى شموع، وسننتصر على  وفي كل مكان ستتحول  والضفة  غزة 

وعلى جيوش احملتلني.
 

كيف تنظر ملستوى التعاطي اجلماهيري الفتحاوي والرسمي أيضا 
في موضوع األسرى ونحوك أنت حتديداً كرمز وقائد استثنائي؟

املناضلني،  وأبنائه  وقياداته  ملناضليه  وفّي  الفلسطيني  الشعب  ان  أثق  أنا 
سبيل  وفي  اجله  من  بالنضال  ونتشرف  عظيم  شعب  إلى  ننتمي  نحن 
حريته، وهو شعب ال يتخلى عن أبنائه، وال يتخلى عن حقوقه، ومن يراهن 
على ان الشعب الفلسطيني سيتعب، وان املعاناة ستدعوه للتنازالت، فهو 
لم  السياسية  القيادة  ان  املؤسف  فمن  األسرى  مللف  وبالنسبة  مخطأ. 
اهتماما حقيقياً طول السنوات املاضية حيث ان  تعط مللف األسرى يوماً 
القيادة  تأمني أطالق سراح األسرى، وحتقيق  االتفاقات فشلت وعجزت عن 
الفلسطينية خلطة أو رؤية أو إستراتيجية لتحريرهم أو العمل بهذا االجتاه، 
ان املطلوب أوال انتزاع اعتراف دولي وإسرائيلي بان األسرى هم أسرى حرب 



حلركة حترر وطني، وليسوا أسرى أمنيني أو إرهابيني كما تصفهم إسرائيل، 
التعاطي  وعدم  اإلسرائيلية،  العسكرية  احملاكم  مقاطعة  يتم  ان  وثانياً 
والقوى  الفصائل  عاتق  على  تقع  كما  األشكال،  من  شكل  بأي  معها 
الوطنية واإلسالمية مسؤولية كبيرة، وهي لألسف مقصرة جداً في قضية 

األسرى.
 

هل ميلك مروان البرغوثي مشروعاً بنائياً خاصاً، وان كان نعم فما 
هو؟؟

 مشروعي هو مشروع وطني مبني على رؤية الجناز احلقوق الوطنية املشروعة 
لشعبنا، وقد جتسدت هذه الرؤية اخلاصة في وثيقة الوفاق الوطني » وثيقة 
األسرى«، أنني أدعو إلى العودة لها واحترامها والوفاء لها، إلخراج الشعب 
الفلسطيني من حالة االنقسام القاتلة التي نعيشها، وبالتأكيد فأن لدي 
رؤية حول بناء مؤسسات الدولة العتيدة، وحول آلية الوصول إليها، بحيث 
تقوم على مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، واحترام احلريات العامة 
العقيدة  حرية  واحترام  وحمايتها،  السياسية  التعددية  واحترام  والفردية، 
وحقيقي،  فعال  بشكل  املرأة  حقوق  واحترام  والتعبير،  والرأي  والتفكير 
احلقوق  إلحقاق  وقوياً  حاسماً  دوراً  للقضاء  فيها  يكون  دولة  إلى  ونتطلع 
والدفاع عن قضايا الناس وحقوقهم. وبهذه املناسبة -وأنا أخاطب أبناء فتح 
امليامني أبناء هذه احلركة العظيمة- أشير إلى إنني بعثت برسالة إلى األخ 
الرئيس أبو مازن أضع أمامه وأمام اإلخوة في احلركة رؤيتي للمؤمتر السادس 

حلركة فتح واملنشود عقده هذا العام.
 



مقابلة القائد املناضل مروان البرغوثي ردا على أسئلة  ملتقى
 الشباب   الفتحاوي  )2008-3-18(

بسم اهلل الرحمن الرحيم

أتوجه بالشكر والتقدير لإلخوة في ملتقى الشباب الفتحاوي وأشد على 
التوفيق والنجاح في خدمة شعبكم وقضيتكم  أياديكم وأمتنى لكم 
عالية  بهمة  دومًا  تعملوا  أن  وآمل  الرائدة،  وحريتكم  املقدس  ووطنكم 

وبروح العطاء واملسؤولية.

ما رأيك مبا يحصل اآلن بالساحة الفلسطينية بشكل عام؟؟؟
وبربري  غاشم  عدوان  الى  املرحلة  هذه  في  الفلسطيني  الشعب  يتعرض 
كما  نابلس،  وفي  غزة  قطاع  في  اليوم  احلال  هو  كما  رهيبة  مجازر  وإلى 
والقتل ومحاوالت  يتعرض للحصار واحلواجز واحلمالت واالعتقال واالغتيال 
وبناء  القدس ومواصلة االستيالء على األرض ومواصلة االستيطان  تهويد 
جدار الفصل العنصري، وأن من واجب شعبنا وفصائله وقياداته وسلطته 
العمل من أجل وحدة الصف الوطني واحملافظة على وحدة الوطن والشعب 
والسلطة والقيادة ألن الوحدة شرط أساسي في مرحلة التحرر الوطني، 
العظيم  شعبنا  سبيلها  في  قدم  التي  الوطنية،  األهداف  إجناز  أجل  ومن 
وجرحى،  وأسرى  شهداء  وقيادات،  وكوادر  قادة  من  ميلك،  ما  وأعظم  أغلى 
أعقاب  في  التي جاءت  األنقسام  وأن حالة  زال معاناة عظيمة،  وال  وحتمل 
أنقالب حماس في قطاع غزة يدمي القلوب، وال بد لوضع حد حلالة االنقسام، 

والتمسك بإعادة الوحدة الوطنية.

سيدي القائد ما موقفك من أنقالب حماس في غزة؟؟ وهل أنعكس 
عليكم هذا الشيء في تعامل أبناء فتح وحماس في السجون؟؟ 

وما أقتراحاتك إلنهاء األزمة مع حماس؟؟؟
منذ انطالقة االنتفاضة املباركة عملنا بكل جهد وأخالص من أجل وحدة 
الشعب ووحدة االنتفاضة، ورفعنا شعار » شركاء الدم ...شركاء في القرار«، 
وتتطلبه  ما حتتمه  هذا  أن  بإعتبار  للشراكة،  قدسية  هنالك  أن  معتبرين 
مرحلة التحرر الوطني التي نعيشها، وقد حققنا إجنازات في هذا الصدد، 
شرف  فتح  حلركة  كان  التي  التشريعية،  االنتخابات  مرحلة  الى  ووصلنا 



العالم  في  نزاهة  األكثر  والداني  القاصي  أعتبرها  والتي  وإدارتها،  قيادتها 
حق  وهذا  منفردة،  حكومتها  وشكلت  حماس  حركة  بها  وفازت  العربي، 
دستوري، وحصلت على معظم الصالحيات، وبعد سنة من ذلك وجدت هذه 
احلكومة في حالة من احلصار والعزلة، وقد بادرنا الى صياغة وثيقة األسرى، 
الوطنية  الفلسطينية  الفصائل  توقعها  التي  األولى  الوثيقة  التي كانت 
واإلسالمية في تاريخها والتي تضع برنامجاً إستراتيجياً للعمل املشترك، 
تاريخياً،  إتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية واعتبرنا ذلك إجنازاً  ثم جاء 
ومع أدراكنا منذ اللحظة األولى لتشكيل حكومة حماس أن هنالك البعض 
في السلطة الوطنية يحاول تعكير األوضاع ويعيق عمل حكومة حماس 
اال أن هذا ال يبرر جرمية أستخدام القوة والعنف في السيطرة على قطاع 
للتجربة  انتكاسة  ويشكل  القلوب  يدمي  وما حصل  به،  واألستفراد  غزة، 
الدميقراطية وكارثة للوضع الداخلي وللوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد 
أنعكس بالطبع الوضع في غزة على األسرى داخل السجون وزاد من املرارة 
األسيرة،  احلركة  لكننا عملنا على وحدة  اجلميع،  يعاني منها  التي  واأللم 
وقد جنحنا الى حد كبير في ذلك. وآمل أن يواصل األسرى دورهم، للعمل من 
األنقسام في  بالرغم من حالة  أجل شعبهم،  والتالحم، من  الوحدة  أجل 
اجلسد الفلسطيني فإن عالقات األسرى هي عالقات أخوية ألن األمل واأللم 

يجمع األسرى.
أن احلل لألزمة الداخلية الفلسطينية يبدأ بإتخاذ قيادة حماس قراراً صريحاً 
مؤسسة  بناء  على  واالتفاق  مازن،  أبو  للرئيس  املقرات  بتسليم  وسريعاً 
أمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدة عن الفصائلية واحلزبية، واالتفاق 
على انتخابات تشريعية ورئاسية ولعضوية اجمللس الوطني قبل نهاية هذا 

العام، ثم تفعيل وتطوير مؤسسات م.ت.ف.

في ظل الوضع الراهن ما أفضل احللول للقضية الفلسطينية، هل 
هي املقاومة أم املفاوضات؟؟؟

يجوز  ال  أنه  األمد،  وطويلة  التاريخية  الفلسطينية  التجربة  أثبتت  لقد 
القضية  ألن  وأسود،  أبيض  قاعدة  على  الوطنية  القضية  في  التعامل 
اآلن  والدولية  اإلقليمية  العوامل  تتداخل فيها  أو فلسطني  الفلسطينية 
والتغيرات  التطورات  قراءة  علينا  يحتم  الذي  األمر  مسبوق،  غير  بشكل 
االحتالل  مقاومة  وان  املقدسة.  قضيتنا  يخدم  مبا  التحالفات  ونسيج 



والتمسك بخيار املقاومة املشروعة، والتي نصت عليها املواثيق والقوانني 
الدولية والشرائع السماوية كحق لكل شعب يقع حتت األحتالل، قضية ال 
حتتاج الى نقاش. وحركة فتح وجدت وستبقى حركة مقاومة حتى ينتهي 
يعني  ال  هذا  ولكن  املستقلة.  الفلسطينية  الدولة  إقامة  ويتم  االحتالل 
والدبلوماسي  واجلماهيري  الشعبي  والنضال  السياسي  العمل  جتاهل 
والتفاوضي بل أن القيادة احلكيمة هي التي توظف كافة أشكال النضال 
وفقاً  النضال،  من  ذالك  أو  الشكل  هذا  وتعزز  الوطني،  الهدف  خلدمة 

ملتطلبات كل مرحلة.

ما هي نصائحك لنا كأبناء للفتح جتاه القضية؟؟ وما هي واجباتنا 
لإلصالح في داخل احلركة وداخل اجملتمع؟

القضية  وإمكانياته خلدمة  إطار قدرته  العمل في  من واجب كل فتحاوي 
فلسطني  وقضية  فلسطني  أجل  من  وجدت  فتح  وحركة  الفلسطينية، 
وخلدمة شعب فلسطني، وعلينا جميعاً أن نخدم هذه القضية بكل إخالص 
وصدق ووفاء وأن نتمسك بالقيم واملثل واألهداف النبيلة والتي ناضل من 
ما  أعطوا كل  والذين  منا جميعاً،  واألكرم  األعظم  أجلها شهداء شعبنا 
ميلكون من أجل أن نحيا بحرية وكرامة، ومن أجل ان نتمتع باحلرية واالستقالل. 
وكل منا ميكن أن يخدم قضيته من موقعه بصدق واخالص بغض النظر عن 
أو  موقعه الوطني، والعمل في هذه احلياة سواء كان املعلم في مدرسته 
الطالب على مقاعد الدراسة أو استاذ جامعة أو باحث او طبيب او محامي 
او مهندس او العامل او الفالح هو عمل وطني فالوفاء لفتح يأتي من خالل 
للوحدة  الوطني  واالنتماء  الفلسطيني  وللشعب  الفلسطيني  الوفاء 
الوطنية ولوحدة الشعب والوطن ومن خالل ممارسة احلق النضالي بأبسط 
صوره وأعقدها. و إصالح حركة فتح يأتي من خالل التمسك بثوابت احلركة 
السياسية والوطنية والقيم واملبادئ التي سارت عليها احلركة، ومن خالل 
أيديهم لسرقة  أمتدت  الذين  واملسائلة، ومحاسبة  احملاسبة  تفعيل مبدأ 
املال العام، أو أنهم مارسوا األنحراف السياسي أو األمني أو التنظيمي. وفي 
برنامج  املؤمتر السادس، ليكون محطة لرسم  أن يعقد  نأمل  الوقت  نفس 
سياسي جديد يؤكد على ثوابت املوقف الوطني والفتحاوي، ويجدد النظام 
الداخلي ويجري تغييرات جوهرية مطلوبة، ويعزز احلياة الدميقراطية داخل 
احلركة وينهي حالة اجلمود فيها، ويقوم بإنتخاب قيادة جديدة على مستوى 

اللجنة املركزية واجمللس الثوري.



والرأي  الرأي  واحترام  احلوار،  بلغة  منا  واحد  كل  يتمسك  أن  الضرورة  ومن 
اآلخر داخل إطار احلركة، وأحترام حقوق املرأة ودورها، واإللتزام بشروط العمل 

الدميقراطي.

أهداف  إيصال  املركزي حلركة فتح في  ما هو سبب فشل اإلعالم 
احلركة للجماهير، وهل كان لإلعالم يد في فشل فتح في غزة وفي 

االنتخابات التشريعية؟
املؤسف  باالرادة السياسية وباخلط السياسي، ومن  يرتبط  األداء اإلعالمي 
أن جزءاً مما يطفو على السطح ويتم التعبير عنه بإعتباره موقفاً فتحاوياً 
ال يعكس دوماً حقيقة املوقف الفتحاوي، حيث أن البعض يحاول الهبوط 
الى مناطق ال متثل احلركة، ومن الضروري إيالء االعالم أهمية خاصة في هذه 
املرحلة، وفي هذا العصر، حيث بلغت دوراً جوهرياً في التأثير على األجيال 
أدوات  احترام  الضروري  ومن  آخر.  اي شيء  من  أكثر  العام  والرأي  واجلمهور 
حركة  أن  املؤسف  ومن  معينة،  رسالة  إليصال  العصرية  األعالم  ووسائل 
الشعب  تاريخ  في  لالعالم  ومحددة  واضحة  استراتيجية  تضع  لم  فتح 
الفلسطيني، وفي بعث هويته الوطنية وانقاذه بعد النكبة عام 1948 وفي 
حتقيق اجنازات كبيرة على الصعيد الدولي والعربي، وفي دورها في اقامة أول 
سلطة وطنية، ودورها في بناء النظام الدميقراطي، واجنازها النتخابات رئاسية 
االنتخابات،  ولنزاهة  السياسية،  للتعددية  واحترامها  مرتني،   وتشريعية 
وكذلك على اإلعالم احلركي ابراز دور احلركة الريادي في االنتفاضة، حيث أن 
50% من األسرى هم من حركة فتح، وقدمت احلركة االف الشهداء واجلرحى، 
احلرية  طريق  على  اجلسام  التضحيات  تقدم  العظيمة  حركتنا  زالت  وما 

والعودة واالستقالل.

أين ترى حركة فتح اليوم؟؟ وما هو سبب الركود احلاصل في احلركة 
ودور مكتب التعبئة والتنظيم؟؟

لقد دفعت حركة فتح ثمناً كبيرا ألنها أخذت على عاتقها بناء السلطة 
مسؤوليات  وحتملت  املهمة  هذه  في  ثقلها  بكل  وانخراطها  الوطنية 
مارستها  التي  واالنتهاكات  الفساد  مظاهر  وبعض  والتقصير  االخفاقات 
وغير  العشوائي  والتوظيف  الفوضى  وحالة  منها،  أفراد  او  االجهزة  بعض 
االهداف  حتقيق  في  املفاوضات  فشل  ذلك  الى  يضاف  املظاهر،  من  ذلك 
الوطنية املرجوة، كما أن استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات )أبو عمار(، 



صايل،  سعد  إياد،  أبو  جهاد،  أبو  مثل  العظيمة  القيادات  من  جيل  وغياب 
الكوادر  من  اآلف  ان  كما  احلركة،  دور  على  أثر  قد  وغيرهم  احلسن  خالد 
الفاعلة من أبناء احلركة هم وراء القضبان في سجون االحتالل، وان وجود 
والدولة  واالستقالل  احلرية  الجناز  شرط  هو  فتح  حركة  وقوة  واستمرارية 
بدون  االهداف  هذه  حتقيق  ميكن  انه  يعتقد  ومن  الفلسطيني،  للشعب 
حركة فتح فهو واهم، بل يعيش في عالم آخر، كما أن على فتح ان تدرك 
أنها الجناز االهداف الوطنية حتتاج للشراكة مع جميع القوى بدون استثناء، 
وان خسارة حركة فتح لالنتخابات التشريعية ثم خسارة قطاع غزة بسبب 
سيطرة حماس عليه شكل ضربة شديدة حلركة فتح، وتتحمل مسؤوليته 
بالدرجة االولى قيادة احلركة ممثلة باللجنة املركزية واجمللس الثوري ألنهما 
أية محاسبة حتى هذه  أنه لم توجد  إدارة األمور، ومن املؤسف  فشال في 
اللحظة ألحد من املسؤولني، ومع ذلك فإننا نتطلع الى عقد املؤمتر العام 
محطة  بعد  احلركة  تاريخ  في  األهم  احملطة  فيه  ونرى  للحركة  السادس 
بالفعل  يستحقون  الذين  واألخوات  اإلخوة  يشارك  أن  ونأمل  االنطالقة، 
عضوية املؤمتر، كما نأمل مشاركة أوسع للكادر الذي ميثل قواعد ومناضلي 
احلركة في كافة اجملاالت، سواء في االقاليم او في الشبيبة او املرأة او الطالب 
او االسرى او النقابات املهنية والعمالية والتنظيم في الداخل واخلارج وعلى 
كافة املستويات، ويجب ان يكون املؤمتر محطة ترسم عهداً جديداً في تاريخ 
القيادي للشعب الفلسطيني وتثبيت أسس  فتح، يؤهلها ملواصلة دورها 
الداخلي  للتصالح  وفرصة  واملسائلة،  احملاسبة  ومبادئ  الدميقراطية  احلياة 

وللوحدة والتالحم وتعايش األجيال.



رسالة القائد املناضل مروان البرغوثي إلى
 السيد الرئيس أبو مازن

األخ الرئيس القائد العام أبو مازن حفظه اهلل
األخوة أعضاء اللجنة املركزية حفظهم اهلل

األخوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤمتر السادس حفظهم اهلل
 

حتية فلسطني وبعد،،،
 

من قلب زنزانتي الصغيرة أتوجه لكم بالتحية، ومن خاللكم إلى كل أبناء 
الصابر  الصامد  العظيم  شعبنا  وإلى  واملناضالت،  املناضلني  فتح  حركة 
وفي  والشتات  الوطن  في  الثابتة  الوطنية  حقوقه  على  والقابض  املرابط 
وعلى  العظيم  شعبنا  لشهداء  واإلكبار  اإلجالل  بتحية  وأتوجه  املنافي. 

رأسهم الرئيس القائد الشهيد أبو عمار وإلى اجلرحى واألسرى واملعتقلني.
صاغية،  آذاناً  ستجد  أنها  ثقة  وكلي  املوجزة  الرسالة  بهذه  أتوجه  أنني 
وعقوالً مفتوحة، آمالً أن تسهم في إجناح املؤمتر العام السادس الذي طال 
انتظاره مبا يقارب العقدين من الزمن، وحدث خاللها تطورات دولية وإقليمية 
وعربية وفلسطينية غير مسبوقة، األمر الذي يقتضي أخذها بعني االعتبار 

في كافة اجملاالت.
أن  مكان  كل  في  احلركة  أبناء  من  الساحقة  األغلبية  ومثل  أعتبر  أنني 
تعطيل انعقاد املؤمتر كان سبباً رئيسياً وراء الهزات العنيفة وحال الترهل 
ميثل  املؤمتر  انعقاد  فإن  وبالتالي  احلركة،  زالت  وال  عاشتها  التي  والتسيب 
حدثاً هاماً وبارزاً في تاريخ احلركة وفي تاريخ احلركة الفلسطينية برمتها. 
وخالل عامني فقط تعرضت احلركة إلى حتدي غير مسبوق منذ انطالقتها 
متثل في خسارتها في االنتخابات التشريعية، وفي انهيار السلطة الوطنية 
أن  العسكري.  انقالبها  أثر  في قطاع غزة، وسيطرة حركة حماس عليها، 
انعقاد املؤمتر وجناحه في هذه املرحلة احلاسمة من تاريخ شعبنا وحركتها 
الرائدة هو مهمة وطنية وفتحاوية مقدسة، وال يجوز إخضاعها للمزاج أو 
املصالح الشخصية واألنانية، وللحسابات اجلبهوية واحملورية، وأنني أهيب 



بيد،  ويداً  إلى جنب  جنباً  والعمل  والتالحم  الوحدة  إلى  احلركة  أبناء  بكل 
لضمان انعقاد املؤمتر أوال وجناحه ثانياً، وأدعوهم إلى العلو فوق اجلراح والى 

تغليب املصالح الوطنية واحلركية على كل اعتبار آخر.
  

 األخ الرئيس/اإلخوة واألخوات
 

انطالقاً من الشعور العالي باملسؤولية الوطنية والفتحاوية، وحرصاً على 
آمالً  التالية،  واالقتراحات  املالحظات  أسجل  فأنني  السادس  مؤمترنا  إجناح 
دراستها وأخذها بعني االعتبار واالهتمام في تشكيل وإقرار عضوية املؤمتر 

العام السادس:-
 

اآلالف  عشرات  باحلركة  التحق  اآلن  حتى   )1989( اخلامس  املؤمتر  منذ   -1
والشعبية  واالجتماعية  الطالبية  القاعدة  واتسعت  اجلدد،  األعضاء  من 
للحركة، واستجدت مهام متعددة خالل هذه السنوات، وقد أستحق اآلالف 
من األعضاء اجلدد عضوية املؤمتر السادس للحركة خالل العقدين املاضيني 

ولم يتسنى لهم املشاركة فيها بسبب عدم عقد املؤمترات.
وكان  املاضيني  العقدين  خالل  مؤمترات  أربع  عقد  املفروض  من  كان    -2  
سيشارك في هذه املؤمترات األربع عدة آالف من أبناء احلركة، فإذا كان املؤمتر 
اخلامس الذي عقد في تونس )89( اشتمل على 1200 عضو فأن الذي يليه 
العدد املفترض  أن  كان سيشمل 2000 عضو على األقل، وهكذا مبا يعني 
للمشاركني في أربع مؤمترات لن يقل عن خمسة آالف عضو، بافتراض الزيادة 
املستمرة في عدد أعضاء احلركة، هذا األمر الذي يتوجب أخذه بعني االعتبار 

في حتديد عضوية املؤمتر القادم.
 3- في حال لو مت فعال االلتزام بالنظام وعقد املؤمترات بانتظام فأنه سيكون 
قد جرى انتخاب 4 جلان مركزية ومجالس ثورية، وكان سيبلغ عدد املشاركني 

في هذه الهيئات بضع مئات من القيادات.
 4-  يتوجب مالحظة أن كوادر احلركة في داخل فلسطني لم يتسنى لهم 
املشاركة في أي مؤمتر منذ االنطالقة عام )65( حتى هذا التاريخ، علماً بأن 
هنالك اآلالف اللذين استوفوا شروط العضوية وكان األمر سيكون أسهل 
إقرار  حال  في  أنه  هنا  نؤكده  الذي  واألمر  بانتظام،  عقدت  املؤمترات  أن  لو 
عضوية املؤمتر يتوجب أخذ هذه القضية بكثير من االهتمام،  بل واالهتمام 



الشديد ألن غياب وتعطيل املؤمتر ليس ذنب هذا الكادر املناضل في احلركة 
منذ عقود، والذي لم يحظى بفرص املشاركة في أي مؤمتر وأن استثناء هؤالء 

سيكون له آثار سلبية بالغة.
الوطن،  أرض  ينعقد على  لم  اآلن  احلركة حتى  انطالقة  املؤمتر منذ  أن   -5  
وقد حان الوقت النعقاده، ملا لهذا األمر من دالالت عملية ورمزية، خاصة ان 
احلركة جنحت في عقد دورتني للمجلس الوطني في الوطن )96-98(، وجنحت 

في عقد انتخابات تشريعية، ورئاسية مرتني.
 6- أن إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة حركة فتح قد ترك أثره 
على بنية احلركة، نظراً لتغير املهام وتعددها وامتدادها، إلى كافة مجاالت 
احلياة في اجملتمع الفلسطيني وعلى األرض الفلسطينية، ونظراً الهتمام أو 
عمل احلركة في قطاعات جديدة لم تكن قد عملت فيها خارج الوطن، األمر 

الذي يقتضي أخذه بعني االعتبار.
 7-  أن تشكيل املؤمتر استناداً إلى نصوص ومواد النظام األساسي وجتاهل 
عقدين من التطورات والتغيرات على بنية احلركة وعلى نشاطها، سيكون 
له آثار سلبية بالغة وأن احلكمة تقتضي تشكيل املؤمتر آخذين بعني االعتبار 

مثل هذه التطورات الهامة جداً.
 

األخ الرئيس/األخوات واإلخوة أعضاء املركزية
    أنني أتطلع إلى مؤمتر يوحد وال يقسم، يقوي وال يضعف، مؤمتر يشكل 
سياسي  برنامج  رسم  على  قادراً  يكون  احلركة  تاريخ  في  جديدة  مرحلة 
الثوابت  على  ويؤكد  األخيرة،  عاماً  العشرين  وتطورات  يتناسب  جديد، 
واللوائح  األساسي،  النظام  على  تطويراً  ويجري  الفلسطينية،  الوطنية 
دميقراطية حقيقية  تكريس حياة  ومع  احلركة،  قاعدة  اتساع  مع  تتناسب 
فيها، ونظام ولوائح تسمح بتوسيع الهيئات القيادية، ومؤمتر يكون محطة 
التصالح  مؤمتر  إلى  نتطلع  وأننا  القيادية،  الهيئات  في  القيادات  لتجديد 
الداخلي ولتعزيز وحدة احلركة وتالحمها وتقويتها وتصليب عودها، وتنطلق 
إلى املواجهة للتحديات الكبيرة، وتواصل قيادة شعبنا نحو شاطئ احلرية 

والعودة واالستقالل.
 

وفي سبيل إجناح مؤمتر قادر على حتقيق هذه األهداف فأنني أتقدم باالقتراحات 
التالية:-



مستحقي  من  عدد  أكبر  مشاركة  تضمن  صيغة  أفضل  عن  البحث   -1  
عضوية املؤمتر بغض النظر عن العدد، وعدم حصر عضوية املؤمتر في عدد 
محدود، يحرم األغلبية الساحقة من املستحقني، وأمتنى دراسة عقد املؤمتر 
على ثالث حلقات )غزة – الضفة – اخلارج( علماً أن هذا يسمح ألكبر عدد من 

الكوادر املستحقة في املشاركة.
أمراً  فأنه سيكون  الثالث حلقات،  اقتراح  قبول  عدم  أو  تعذر  حال  في   -2  
بالغ األهمية عقد مؤمتر باملشاركة، ال تقل في أسوأ الظروف عن ثالثة أالف 
عضو، وذلك لتحقيق احلد األدنى من ضمان مشاركة أكبر عدد من الكادر 
القيادي والقاعدة في كافة القطاعات، وأن جناح أي مؤمتر سيتحدد بأتساع 

القاعدة التنظيمية الذي ميثله أعضاء املؤمتر.
جلان  وكذلك  املنتخبة  األقاليم  جلان  خالل  من  األقاليم  كافة  متثيل    -3  

األقاليم السابقة والتي حرمت العمل التنظيمي واحلركي سنوات طويلة.
الشبيبة  قيادة  أعضاء  خالل  من  للشبيبة،  وواسع  حقيقي  متثيل   -4  
الفتحاوية وكادر الشبيبة في كافة محافظات الوطن، وفي قيادة الوطن، 
ثم قيادة كل محافظة، إضافة إلى قيادة الشبيبة في اجلامعات واملعاهد، 
السنوات  اجملالس خالل  ورؤساء  الطلبة،  في مجالس  احلركة  ممثلي  كذلك 
املاضية، إضافة إلى كادر الشبيبة، واحلرص لتمثيل هام جليل الشباب في 

املؤمتر، يأتي من مختلف القطاعات في احلركة.
 5- ضمان متثيل أساسي للمرأة الفتحاوية في املؤمتر مبا ال يقل عن 20% من 
أعضاء املؤمتر، على أن تأتي ممثالت خملتلف القطاعات وتنسيق ذلك بتشكيل 
االجتماعي،  للعمل  املرأة  جلان  واحتاد  للمرأة،  احلركي  املكتب  مع  رئيسي 

والكادر النسوي.
اجمللس  في  فتح  حركة  من  التشريعي  اجمللس  أعضاء  عضوية،  أقرار   -6  

السابق، واجمللس التشريعي احلالي.
 7- ممثلي حركة فتح في اجملالس البلدية، واجملالس احمللية، خاصة وأن هؤالء 
منتخبون على نطاق واسع، ويحظون بقاعدة شعبية هامة، ويلعبون دوراً 

هاماً في إدارة الشأن احمللي للمجتمع الفلسطيني.
 8- ممثلني عن القطاعات املهنية وخاصة أطباء، محامني، مهندسني.........
فتح  ممثلي حركة  إلى  إضافة  املؤمتر،  في  لهم  متثيل حقيقي  وحتقيق  الخ. 
في  احمللي،  املستوى  أو  الوطني،  املستوى  على  املهنية، سواء  النقابات  في 
احملافظات خاصة، وأن هؤالء منتخبون بشكل دوري، إضافة إلى ممثلي حركة 



فتح في مجالس النقابات السابقني على مستوى الوطن.
 9- ممثلي حركة الشبيبة العمالية، وكوادرها القيادية، وممثلي حركة فتح 
أو النقابات على  في النقابات العمالية، سواء على املستوى الوطني لها، 

مستوى احملافظات اخملتلفة.
 10- متثيل قوي وفعال ملئات من أساتذة اجلامعات، واملعاهد العليا الفتحاويني 
من حملة الشهادات العليا ) املاجستير والدكتوراه(، ويسهموا في تدريس 
اجملتمع  في  فعال  ودور  تأثير  ولهم  جامعي،  طالب   200.000 يقارب  ما 
الفلسطيني، ومن األهمية مبكان متثيلهم على نحو جيد، تقديراً لدورهم 
الوطني والعملي واحلركي واألكادميي، وتعزيزاً للهيئات احلركية بالكفاءات، 

وكذلك ممثلي فتح في نقابة العاملني في اجلامعات واملعاهد العليا.
الذين  الهام  للدور  نظراً  فتح،  حركة  أبناء  من  الصحفيني  متثيل   -11  
رسمية،  أو  خاصة،  فلسطينية  مؤسسات  في  كانوا  وسواء  به،  يقومون 
اجلسم  في  احلركة  وممثلي  واألجنبية،  العربية  اإلعالمية  املؤسسات  في  أو 

الصحافي املهني، أو في نقابة الصحفيني.
األهلية،  واملنظمات  والتعاونية،  اخليرية،  اجلمعيات  في  احلركة  ممثلي   -12  
ومنظمات اجملتمع املدني، وفي األندية، ومراكز الشباب، واللجان الشعبية 

في اخمليمات.
أو  الوطني،  املستوى  على  األسير،  نادي  في  القيادية  الهيئات  متثيل   -13  

احملافظات، وكذلك جمعية األسرى واحملررين، وأية هيئات متثيلية لألسرى.
 14-  أقرار عضوية األسرى احملررين الذين قضوا أكثر من عشر سنوات في 
متثيل  سياق  في  سيأتي  منهم  األكبر  القسم  أن  علماً  االحتالل،  سجون 
وعسكرية،  مدنية  مختلفة،  وهيئات  وجلان،  وأطر،  ومؤسسات،  لقطاعات، 

إضافة إلى متثيل مبعدي كنيسة املهد.
 15- منح األسرى واملعتقلني في سجون االحتالل من أبناء حركة فتح، متثيل 
باملناسبة  وهم  أسير،  آالف  إلى خمسة  أن عددهم يصل  املؤمتر، علماً  في 
من العسكريني باحلركة، وهنالك ما يقارب 200 من القدماء، الذين قضوا 
أكثر من عشر سنوات في السجون حتى اآلن، منحهم العضوية في املؤمتر، 
واختيار عدد مناسب من اإلخوة املعتقلني، ما بعد سنة )2000(، يضاف إلى 
ذلك أن هنالك عدد أكبر من الكوادر، والقيادات، من املعتقلني واألسرى من 
لتحديد  معاً  وسنتواصل  أسير،  معتقل   4800 من  أكثر  وهم  االنتفاضة، 

الصيغة املناسبة لهذا التمثيل.



 16- ممثلي احلركة في التجمع الوطني ألبناء الشهداء، وفي كافة األجسام 
األخرى، التي تعنى بأسر وذوي الشهداء، ومن الكوادر من أبناءهم.

 17- كل هذا يضاف إلى ما هو مقرر أصالً في النظام، وما قدرته اللجنة 
املركزية، واللجنة التحضيرية، وليس بديالً عنه.

 18- من الضروري متثيل كافة القطاعات املذكورة، وممثلني عنها في اللجنة 
سيكرس  الذي  األمر  عنها،  املتفرعة  اللجان  وفي  للمؤمتر،  التحضيرية 

الشراكة، والعمل اجلماعي، ويسهل إجناز مهمة انعقاد املؤمتر.
 19- سيكون أمراً هاماً جداً قيام اللجنة املركزية بعقد لقاءات، مع الكادر 
احلركي، وممثلي كافة القطاعات، واملكاتب احلركية، في مختلف احملافظات 
أعمال  لشرح  وذلك  الوطن،  خارج  الفلسطينية  اخمليمات  وفي  الوطن،  في 
اللجنة التحضيرية، ومهمات املؤمتر، واالستماع للمالحظات، ومن أجل فتح 

أوسع وأشمل حوار داخلي.
 20- على هذا األتساع لقاعدة احلركة، وتواجدها حيث يتواجد الفلسطينيون، 
ولضمان أوسع مشاركة في قيادة احلركة، وفي قراراتها، فأنه سيكون من 
الضروري، دراسة توسيع اللجنة املركزية قليالً، بحيث تصبح من 21-31. أو 

27 على األقل.
أما اجمللس الثوري فتوسيعه في غاية األهمية، وهو ضرورة وأولوية أكثر من 
أي وقت آخر، وذلك مبنحه صالحيات واضحة، بشأنه متابعة وتقرير قوائم 
ما  كذلك  االختيار،  هذا  وآليات  واحمللية،  البلدية،  مجالس  في  فتح  ممثلي 
يتعلق باختيار ممثلي فتح في اجمللس التشريعي، واجمللس الوطني، وفي اختيار 
الوزراء وغير ذلك من املهام، ولضمان متثيل كافة القطاعات دون استثناء، 
وهذا لن يأتي إال من خالل توسيع اجمللس إلى )250( عضواً، على أن يشترط 
ومن الضروري  متثيل معظم القطاعات بشكل مقبول، وأن يكون منتخباً 
متثيل املرأة في املركزية، خاصة وأن احلركة كان لها شرف إقرار متثيل املرأة 
بهذه النسبة، في اجملالس البلدية واحمللية، وفي اجمللس التشريعي، ومن غير 

املقبول أن ال نقرها داخلياً.
 

األخ الرئيس القائد العام أبو مازن
األخوات واإلخوة في اللجنة املركزية

األخوات واإلخوة في اللجنة التحضيرية
    أن شرط جناح املؤمتر، هو التحضير احلقيقي والفعال له، وتفرغ اللجنة 



املهمة  بهذه  احلركة،  في  العليا  والكوادر  الثوري،  اجمللس  وأعضاء  املركزية، 
إشراك  في  هو  النجاح،  وشرط  واحليوية،  املفصلية،  واحلركية  الوطنية، 
والشبيبة،  املرأة،  وعن  احلركية،  واملكاتب  واألطر،  الهيئات،  كافة  عن  ممثلي 
والنقابات، واألقاليم، واألكادمييني، واملهنيني، وعن األسرى، واحملررين، وكذلك 
كافة  على  مناقشتها  واألهم  مسبقاً،  والبرامج  األوراق،  إعداد  خالل  من 
املستويات، والذهاب إلى املؤمتر في اعلي درجات اجلاهزية، على قاعدة التوافق 
احلركي، والشراكة، ووحدة احلركة، في الوطن، والشتات، واملنافي، وشراكة 
تتطلب  التاريخية،  املسئولية  أمانة  وأنها  والرجل،  املرأة  وشراكة  األجيال، 
منكم قيادة احلركة، في هذا البحر املتالطم األمواج، إلى شاطئ األمان، ألن 
حركة فتح، هي أمل شعبنا في احلرية، والعودة، واالستقالل، والدميقراطية، 

والعدالة.
 

أخوكم 
مروان البرغوثي/سجن هدارمي 
قسم )3( زنزانة رقم )28(
2008/2/18
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2007



مقابلة صحيفة األيام الفلسطينية...)2007-12-29(

أجزم أن املؤمتر السادس لـ »فتح« سيعقد العام 2008
هناك حالة استنهاض عبر عقد مؤمترات أقاليم »فتح«

ما حتقق في »أنابوليس« متواضع جداً لكنه أعاد القضية إلى
 مركز االهتمام 

ال يجوز استمرار االستيطان واحلصار والعدوان واملفاوضات معاً 
إسرائيل تستغل املفاوضات للتهرب من تنفيذ االستحقاقات 

آن لواشنطن أن تتخذ قراراً استراتيجياً
على »حماس« التخلي طوعاً عن القطاع/ فتح تدعم حكومة 

فياض التي تنفذ سياسة الرئيس 
»فتح« لن تشكل أو ترأس حكومة قبل أن تفوز باالنتخابات

 التشريعية 

فيما يلي النص الكامل ألجوبة النائب األسير مروان البرغوثي من 
سجنه على األسئلة التي وجهتها له »األيام« :

ذكرى سنوية جديدة النطالقة »فتح« حتل دون ان يكون املؤمتر العام 
السادس للحركة قد عقد ..إلى أي مدى تعتقد ان ذلك سيكون له 
تأثير على مسيرة احلركة؟ وهل تعتقد ان املؤمتر سيعقد في العام 

2008؟
أعتقد بل أجزم ان عام 2008 سوف يشهد انعقاد املؤمتر العام السادس، وآمل 
القادم، وما يجري من حراك ومن عمل دؤوب  ان يكون ذلك قبل نهاية متوز 
انعقاد  أشهر  عدة  منذ  سبقها  والتي  األقاليم  مؤمترات  لعقد  جهد  ومن 
مؤمترات الُشعب واملناطق يعطي أمالً كبيراً في ان األمور في اجتاه حقيقي 
النعقاد املؤمتر العام السادس. وأنا أثمن عالياً هذا اجلهد الكبير الذي يقوم 
به اإلخوة على كافة املستويات في تعزيز احلياة الدميقراطية والتنظيمية، 
وأهنئ  اخلليل،  وسط  وإقليم  جنني  مؤمتر  انعقاد  املناسبة  هذه  في  وأبارك 
املؤمترات  ثقة  على  حصلوا  ملن  وأبارك  االجناز  بهذا  املؤمترات  أعضاء  اإلخوة 
بهم، وآمل ان ينجح اإلخوة في جلان األقاليم املنتخبة في اجناز مهامهم، 



واملنافي  الوطن  في  فتح  حركة  ومناضلي  والكوادر  القيادات  كافة  وأدعو 
التالحم والوحدة على طريق  والشتات إلى بذل مزيد من اجلهد ومزيد من 
عقد املؤمتر العام السادس الذي يشكل محطة هامة ومفصلية في تاريخ 
احلركة، وسيكون فرصة لتجديد جوهري وحقيقي في قيادات احلركة وإجراء 
تعديل على النظام األساسي واللوائح والبرنامج مبا يناسب التطورات التي 

حدثت خالل عقدين من الزمن.

ذكرى االنطالقة متر في ظروف مؤملة...
 هل ميكن وصف الذكرى السنوية اجلديدة بأنها األسوأ في تاريخ 
احلركة خاصة وأنها حتل في وقت تسيطر فيه حركة حماس على 

غزة؟
مؤملة  ظروف  في  تأتي  لالنطالقة  واألربعني  الثالثة  الذكرى  ان  شك  ال 
االنتخابات  في  األولى  شديدتني،  ضربتني  احلركة  تلقت  حيث  وقاسية، 
التشريعية والثانية مع سيطرة »حماس« على قطاع غزة وانهيار السلطة 
ومؤسساتها، ورمبا هذه األحداث هي أسوأ ما شهدته احلركة خالل السنوات 
األخيرة في تاريخها، ولكن هذا ال مينع من ان نرى ان حركة فتح تشهد حالة 
من االستنهاض مجدداً وأنها تتهيأ لصناعة وضع جديد ومرحلة جديدة في 
تاريخها وتاريخ الشعب الفلسطيني، وكلي ثقة ان حركة فتح مبا متلكه 
من تاريخ عظيم ومن قاعدة جماهيرية ومن كادر مجرب ومناضل تستطيع 
ان تبحر مجدداً في وسط هذا البحر املتالطم األمواج والعواصف وان تبقى 
ممسكة ببوصلتها التاريخية التي ال تتجه إال للقدس وللقدس فقط، ولن 

يستطيع احد ان يحرفها عن طريقها وهدفها املقدس.

ما حتقق في انابوليس متواضع جداً...

املستوى  على  نلحظ حتركاً  اجلديدة  السنوية  الذكرى  فيما حتل   
السياسي واملالي متثل مبؤمتر انابوليس ومن ثم مؤمتر باريس، فإلى 
أي مدى تعتقد انه سيكون من شأن هذه التحركات ان تفضي في 

نهاية األمر إلى قيام دولة فلسطينية والى إنهاء االحتالل؟
وهو خطوة صغيرة ومحدودة، ولكنه  انابوليس متواضع جداً  ما حتقق في 



محاوالت  بعد  مجدداً  االهتمام  مركز  إلى  الفلسطينية  القضية  أعاد 
الدولي،  االهتمام  مركز  عن  األخيرة  السنوات  خالل  وتغييبها  لطمسها 
كما ان الرئيس أبو مازن قدم خطاباً متماسكاً وأكد فيه مجددا على ثوابت 
املوقف الفلسطيني، وفي كل األحوال فان اخلطوات التي قامت بها إسرائيل 
قبل »انابوليس« وبعده متثل محاوالت لإلجهاض وللتقويض وبخاصة فيما 
أمل في عملية  املدمر ألي  النشاط االستيطاني  به من تصعيد في  تقوم 

السالم.

ال يجوز القبول بقواعد اللعبة االسرائيلية...

الكثيرون في العالم يعتبرون ان هناك فرصة تاريخية مواتية للحل 
اآلن، فهل تشاركهم رأيهم هذا؟وهل تعتقد ان إبرام معاهدة سالم 
توافرها  املطلوب  األمور  ؟ وما هي  العام  أمر ممكن قبل نهاية هذا 
من اجل ان يكون العام 2008 هو عام إبرام معاهدة السالم؟ما هي 

أسس احلل النهائي كما تراها؟

مع  بالسالم  استراتيجيا  قراراً  تتخذ  لم  إسرائيل  حكومة  ان  الواضح  من 
الشعب الفلسطيني حتى اآلن، وان ما تقوم به ومتارسه يعكس عدم اجلدية، 
وان اخلطوة األولى املطلوبة من إسرائيل هي اإلعالن الصريح والواضح عن 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  من  واالنسحاب  االحتالل  إلنهاء  استعدادها 
إضافة  األراضي،  ومصادرة  االستيطاني  للنشاط  شامل  بوقف  والقيام 
إلى إزالة احلواجز واإلفراج عن األسرى ورفع احلصار عن الضفة وقطاع غزة 
ووقف العدوان وعمليات القتل والتدمير والعدوان، وال يجوز القبول بقواعد 
اللعبة االسرائيلية التي تقضي باستمرار االحتالل واالستيطان واملفاوضات 
واحلصار والعدوان وتريد السالم واألمن ، وهذا األمر ال ميكن التسليم به، وان 
األساس ألي حل نهائي هو إنهاء االحتالل واإلقرار بحق الشعب الفلسطيني 
القدس  وعاصمتها  حزيران  من  الرابع  حدود  على  املستقلة  دولته  بإقامة 
الشريف وتنفيذ القرار 194 القاضي بعودة الالجئني واإلفراج الشامل عن 
تتعهد  لم  ما  مجدية  تكون  لن  املفاوضات  وان  واملعتقلني،  األسرى  جميع 
هناك  أن  أعتقد  وال  االستيطان،  ووقف  االحتالل  بإنهاء  مسبقاً  إسرائيل 
حاجة للمفاوضات بل هنالك حاجة التخاذ القرارات من اجلانب اإلسرائيلي 



على وجه التحديد، وهم يستخدمون املفاوضات للتهرب من االستحقاقات 
وليس كأداة للتوصل لسالم حقيقي.

آن اآلوان للواليات املتحدة أن تتخذ قراراً استراتيجياً...
هل ترى ان الواليات املتحدة جادة في وضع ثقلها خلف مفاوضات 

تفضي الى اتفاق؟
احلقيقي  للضغط  ممارستها  خالل  من  تتحدد  املتحدة  الواليات  جدية  إن 
العدوان  متارس  التي  وهي  واالستيطان  االحتالل  دولة  فهي  إسرائيل،  على 
واحلصار والقتل واإلذالل اليومي على الفلسطينيني، وحتى اآلن لم يلمس 
الفلسطينيون ان هنالك ضغوطا أميركية حقيقية على إسرائيل، وقد آن 
للواليات املتحدة اتخاذ قرار استراتيجي إلجبار إسرائيل على إنهاء االحتالل 
فرصة  هي  القادمة  والشهور  املستقلة،  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 

للواليات املتحدة إلثبات مدى جديتها بإحالل السالم في هذه املنطقة

على »حماس« ان تأخذ قراراً بإنهاء السيطرة على قطاع غزة...

بفرض  سالم  اتفاق  أي  تطبيق  بوضوح  اشترط  انابوليس  اتفاق   
الضفة  في  فقط  ليس  والنظام  األمن  الفلسطينية  السلطة 
حتت  اآلن  تقع  غزة  ان  ومعلوم  غزة،  قطاع  في  أيضا  وإمنا  الغربية 
سيطرة »حماس«، فكيف السبيل إلى تطبيق هذا االتفاق؟ ما هي 
رؤيتك لهذا املوضوع الذي ال يجد جميع املسؤولني الفلسطينيني 

رداً عليه؟
للموقف  يستجيب  النهائي  للحل  اتفاق  عن  املفاوضات  أسفرت  ما  إذا 
على  فانا  الفلسطيني  للشعب  الثابتة  الوطنية  واحلقوق  الفلسطيني 
ثقة ان كافة األطراف سوف تتعاون من اجل تطبيق هذا االتفاق الذي ينهي 
وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  إلقامة  الفرصة  ومينح  االحتالل 
ان  على حركة حماس  ان  وأعتقد  والقطاع،  الضفة  تشمل  والتي  القدس 
تأخذ قراراً بال تردد بإنهاء السيطرة على قطاع غزة متهيداً لبدء حوار وطني 

شامل.

أثق بقدرة احلكومة على تنفيذ خطتها بشفافية عالية...



وقدم  باريس  في  الفلسطينية  للحكومة  جيبه  فتح  العالم   
الدعم بسخاء خلطة احلكومة إال إسرائيل التي لم حتضر بالطبع 
للتخفيف  إجراءات  أي  باتخاذ  تتبرع  لم  أيضا  وإمنا  كدولة مانحة 
بأن د. سالم فياض شبه الوضع بالطاولة ذات  على احلركة، علماً 
باإلجراءات  تتعلق  وواحدة  الدولي  بالدعم  تتعلق  واحدة  أرجل،   3
إن  وقال  االسرائيلية،  باإلجراءات  تتعلق  وواحدة  الفلسطينية 
وقوف الطاولة يحتاج إلى األرجل الثالث؟ باعتقادك على ماذا يدل 
التصرف اإلسرائيلي هذا؟ وثانياً أنت اطلعت على خطة للتنمية 

واإلصالح فكيف تقيم أداء احلكومة في هذا اجملال؟
تستجيب  خطة  قدمت  فياض  الدكتور سالم  برئاسة  احلكومة  ان  أعتقد 
ملتطلبات الوضع الفلسطيني في املرحلة الراهنة وقد لقيت ترحيباً دولياً 
كان  وليس كما  إلى حقائق  وأرقامه  أقواله  العالم  يترجم  ان  وآمل  كبيراً، 
يفعل في كثير من األحيان. وأنا على ثقة ان احلكومة حريصة على تنفيذ 
بعد كل  يتسامح  لن  الفلسطيني  الشعب  وان  عالية  خطتها بشفافية 
هذه املعاناة مع كل من يحاول إهدار املال العام حتت أي مبرر كان، وأعتقد 
ان احلكومة تتخذ إجراءات لإلصالح اإلداري واملالي ورعاية خاصة للمؤسسة 
وهي  الوطنية  السلطة  وفعالية مؤسسات  قوة  يعزز من  األمنية بشكل 
مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة ال محالة، ولكن علينا ان نحذر من 
التفاؤل الزائد ألن كل األموال وكل اخلطط لن يكون لها اثر كبير في حال 
واصلت إسرائيل احلصار والعدوان، وال ميكن التصور بنجاح أي خطة تنمية 
في  الفلسطينية  األراضي  أوصال  تقطيع  وفي  االحتالل  استمرار  في ظل 
ونهب  االستيطان  واستمرار سياسة  احلواجز  مئات  وانتشار  وغزة  الضفة 

األراضي وعزل مدينة القدس وجتويع قطاع غزة ومحاصرته.

»فتح« لن تشكل او ترأس أية حكومة حتى االنتخابات...

» تتعالى أصوات داخل حركة فتح مطالبة بإجراء تعديل حكومي، 
خارج  »فتح«  تبقى  ملاذا  تقول  التي  األصوات  هذه  مع  أنت  هل 

احلكومة طاملا ان املواجهة الفعلية هي بني »فتح« و«حماس«؟
ان حكومة الدكتور سالم فياض تشكلت وعملت بتكليف من الرئيس أبو 
بإرادة ودعم فتحاوي، وقررت حركة  مازن، وهي تنفذ سياسته وهي نشأت 
فتح ان تكون احلكومة مستقلة منذ اللحظة األولى لقيامها، واحلركة ال 



سياسة  تنفيذ  اجل  من  وإمنا  هناك  أو  هنا  وزاري  منصب  اجل  من  تسعى 
في  تعديل  أي  وان  الفلسطيني،  للشعب  العليا  املصالح  تخدم  وطنية 
للقانون األساسي، وان حركة فتح لن تقوم  احلكومة يجب ان يجري وفقاً 
بتشكيل أو ترؤس أية حكومة حتى إجراء انتخابات جديدة وحصولها على 
األغلبية، والى حني ذلك فإنها تدعم احلكومة والتي تنفذ سياسة الرئيس 

محمود عباس.

ما يجري اآلن في »فتح« يبعث على األمل...

األراضي  في  فتح  حلركة  التنظيمي  الوضع  عن  راٍض  أنت  هل 
الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص؟

خاصة  شديدة،  لضربات  وتعرضت  حقيقية  بأزمة  فتح  حركة  مرت  لقد 
في االنتخابات التشريعية وفي انقالب »حماس« على السلطة في قطاع 
غزة، وما كان ذلك ليحصل لوال غياب احملاسبة احلقيقية واحلياة التنظيمية 
والدميقراطية في حركة فتح منذ سنوات طويلة، وقد دفعت حركة فتح 
التنظيمية  القيام مبهامها  ثمن ترهل وضعف قيادتها وعدم قدرتها على 
وكل هذا بسبب غياب  واحملاور،  والصراع  االنقسام  وحالة  وجه  أكمل  على 
انعقاد املؤمتر العام السادس وعدم جتديد القيادة. وما يجري اآلن من حالة 
استنهاض وعقد ملؤمترات األقاليم والتحضير للمؤمتر السادس يبعث األمل 
مواصلة  على  وقدرتها  احلركة  وقوة هذه  على عظمة  ويؤكد  النفوس  في 

دورها القيادي والوطني.

قلت في السابق انه ليس في »فتح« قيادة تستخلص العبر، وعليه 
فمع مرور نحو العامني على االنتخابات التشريعية و6 أشهر على 

انقالب غزة.. هل ما زلت عند رأيك هذا؟
نعم

على »حماس« ان تخطو اخلطوة األولى...
باعتقادك ما هو السبيل للخروج من األزمة الفلسطينية الداخلية 

التي تبدو حتى اآلن عصية على احلل؟



ان سيطرة »حماس« على قطاع غزة وانهيار حكومة الوحدة الوطنية التي 
اعتبرناها اجنازاً وطنياً غير مسبوق في قاعدتنا التمثيلية السياسية وثمرة 
من ثمرات وثيقة األسرى الذي بني اتفاق مكة على أساسها، وما قامت به 
الفلسطينية.  وللدميقراطية  الوطنية  للوحدة  انتكاسة  شكل  »حماس« 
العام  الرأي  وقادة  الفلسطينية  القوى  مختلف  بني  إجماع  وهنالك 
الفلسطيني بل وعلى املستوى العربي والدولي ان على »حماس« ان تأخذ 
املبادرة وان تخطو اخلطوة األولى وان تعيد السلطة ومؤسساتها إلى الرئيس 
أبو مازن في كافة املقرات واألجهزة واملمتلكات ومتكني السلطة من بسط 
سيادتها على قطاع غزة، وذلك متهيداً حلوار وطني شامل يفتح الباب إلجراء 
قانون  أساس  الوطني على  اجمللس  ولعضوية  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 
التمثيل النسبي، إلعادة صياغة الوحدة الوطنية على أسس جديدة قائمة 
على حترمي استخدام العنف والقوة املسلحة في فض النزاعات والصراعات 
وبالرئيس  »م.ت.ف«  بـ  ممثلة  الفلسطينية  الشرعية  واحترام  الداخلية، 
املنتخب واجمللس التشريعي املنتخب، إضافة إلى جملة من املتطلبات التي 

حتافظ على وحدة الشعب والسلطة والنظام الدميقراطي.

العام 2008 هو عام األمل...

هل ما زلت متفائالً باإلفراج عنك من السجون االسرائيلية؟
أنا ما زلت متفائالً بإنهاء االحتالل، بل إن إمياني مطلق بأن االحتالل زائل قريباً 
واالستقالل،  احلرية  عام  وهو  للفلسطينيني،  األمل  عام  هو  العام  هذا  وان 
والدميقراطية  واالتفاق  الوطنية  الوحدة  وعام  األسرى  حترير  عام  وسيكون 
نهاية  وفي  االحتالل  نهاية  في  هي  احلقيقية  حريتي  وان  الفلسطينية، 
وعاصمتها  املستقلة  الدولة  إقامة  وفي  الفلسطيني  الشعب  معاناة 

القدس الشريف.



مقابلة صحيفة القدس 2007/12/29 مع القائد املناضل
 مروان البرغوثي

عام 2008 حاسم في تاريخ املنطقة بأسرها وتاريخ الصراع
احلوار  لبدء  القطاع  على  سيطرتها  عن  التراجع  حماس  على 

الوطني الشامل
القدس  إلى  ومسيرتها  بثوابتها  متمسكة  ولكنها  ترهلت  فتح 

وأدعو الفتحاويني إلى التجديد
زوال  ان  البرغوثي  مروان  املناضل  القائد  أكد   - الشيخ  ماهر  من   - القدس 
باألمن  تنعم  لن  إسرائيل  وان  آجالً،  أو  عاجالً  ان  حتمية  مسألة  االحتالل 
األول  اليوم  وان  واالستقالل،  باحلرية  الفلسطينيون  ينعم  لم  إذا  والسالم 

للسالم في املنطقة، هو اليوم األخير في عمر االحتالل.
الضفة  عن  سيرحلون  غزة،  قطاع  عن  اإلسرائيليون  رحل  كما   : وأضاف 
الغربية والقدس الشرقية، ألن شعبنا مصمم على نيل حقوقه الوطنية، 

وان العام 2008 هو عام حاسم في تاريخ املنطقة بأسرها وتاريخ الصراع.
اللقاء الذي أجرته صحيفة »القدس« مع  بهذا التصميم والتفاؤل اتسم 
مختلف  فيه  وتناولت  محاميه،  بواسطة  معتقله  في  البرغوثي  القائد 

القضايا التنظيمية والسياسية واحلقوقية.
وبالنسبة لقضية الالجئني، شدد على ان حق العودة يجب ان يتم مبوجب 
القرار الدولي 194 وهو احد الثوابت الوطنية الفلسطينية وال ميكن ألحد 

ان يقفز عن هذا احلق.
عنه حلركة  املسؤولية  فقد حمل  الفلسطيني،  الداخلي  االنقسام  وحول 
حماس، وان عليها املبادرة بالتراجع عن السيطرة على قطاع غزة وتسليم 
كافة املؤسسات واملقرات للرئيس عباس متهيداً لبدء حوار وطني شامل وما 

يترتب على ذلك من إعادة ترتيب للبيت الفلسطيني.
واعتبر البرغوثي ان مؤمتر »انابوليس« شكل خطوة صغيرة ومحدودة جداً في 
طريق شاق ونتائجه متواضعة، ورغم ذلك فإنه أعاد القضية الفلسطينية 
إلى مركز االهتمام الدولي ... ولكن املمارسات اإلسرائيلية لم تختلف بعد 
ان  يجب  للمفاوضات  الوحيد  والهدف  قبله  عليه  كانت  عما  »انابوليس« 
يكون ترتيب االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من األراضي احملتلة عام 67 وال 



معنى للتفاوض حتت وطأة االستيطان والعدوان واالعتقاالت.
ما  احلركة  جسد  ان  »فتح«  حركة  في  الرائد  القائد  وهو  البرغوثي  ورأى 
املقدس وعن مسيرتها  تنحرف عن هدفها  لم  وأنها  يزال معافى وسليماً 
نحو القدس .. ولكنه استدرك : هناك بعض السلبيات وحالة من الترهل 
لها ومحاسبته  أساء  لذلك يجب لفظ كل من  »فتح«  أصابت  والتسيب 

بال تردد.
مسيرة  إلجناح  العمل  ملواصلة  اجلديد  العام  مبناسبة  الفتحاويني  ودعا 
املؤمترات التنظيمية على كافة املستويات، متهيداً لعقد املؤمتر السادس قبل 
نهاية منتصف العام اجلديد ليكون عام التجديد والتغير في »فتح« وضخ 

دماء جديدة في عروقها وفي قيادتها.
وأعرب عن أمله في ان تضاعف حكومة الدكتور فياض جهودها في عملية 
اإلصالح اإلداري واملالي واألمني واالقتصادي وان تفتح ملفات الفساد وحتيل 

املتهمني الى القضاء.

وأكد القائد البرغوثي ان حركة »فتح« لن تقوم بتشكيل أية حكومة حتى 
إجراء االنتخابات القادمة وحصولها على األغلبية. وحتى ذلك احلني فإنها 

تدعم حكومة فياض التي تنفذ سياسة الرئيس أبو مازن.

وفيما يلي نص املقابلة:

هل تغيرت »فتح«...

تغيرت  هل  »فتح«،  حركة  انطالقة  ذكرى  علينا  تطل  يومني  بعد 
كان  وإذا  الشباب،  ريعان  في  وانت  اليها  انضممت  التي  «فتح» 
جوابك باإليجاب، ما الذي تغير؟ وإذا كانت هناك بعض التغيرات 

السلبية، كيف ميكن إعادة احلركة إلى الطريق الصحيح؟
بطبيعة احلال ومن طبيعة األشياء التغّير، وحركة »فتح« تغيرت وتطورت 
التحقنا بحركة تعمل في  املاضية، وقد  الثالثة  العقود  مع األحداث خالل 
إطار العمل السري املطلق وفي ظروف قاسية وصعبة ومريرة وكان األعضاء 
على استعداد لدفع أي ثمن ولم ينتظروا يوماً أي مقابل حيث سادت القيم 
وعدم  والشجاعة  واإلقدام  والفداء  التضحية  مثل  النبيلة  الثورية  واملثل 



زالت  ال  القيم  هذه  ان  احلظ  حسن  ومن  خاصة.  مصلحة  أية  عن  البحث 
قائمة في حركة »فتح« وفي أوساط شعبنا وال زالت احلركة وفّية لتاريخها 
»فئة محدودة«  القيم هم  هذه  عن  يخرج  ومن  ولشهدائها  ولتضحياتها 
جداً تستخدم موقعها في احلركة ملصاحلها اخلاصة، ولكن قاعدة احلركة 
بغض  السائدة  احلالة  وهم  واألقوى  األكبر  هم  ومناضليها  وجماهيرها 
ولكن  القيادي،  املستوى  على  وخاصة  والضعف  الوهن  حالة  عن  النظر 
احلركة  ورغم كل ما قيل عن هذه  زال معافى وصحيحا  احلركة ما  جسد 
فأنها أثبتت وفاءها لتاريخها في انتفاضة األقصى ولم تنحرف عن هدفها 

املقدس وعن مسيرتها نحو القدس.
إصابة  إلى  املهمة  بهذه  »فتح«  حركة  وقيام  الوطنية  السلطة  بناء  أدى 
البعض  وانحراف  والتسيب  الترهل  من  وحالة  السلبيات  ببعض  احلركة 
وأن  باحلركة  أصيال  يبقى  ان  يجب  املبدأ  وهذا  واملساءلة.  احملاسبة  وغياب 
يتم لفظ كل من أساء لهذه احلركة ومحاسبته بال تردد ويجب التذكير ان 
حركة »فتح« تبقى قابضة ومتمسكة على الثوابت وبالثوابت مهما بلغت 
الساحات  كل  وفي  اجملاالت  كل  في  تناضل  وهي  الظروف  وقسوة  املعاناة 
والنضالي  السياسي  للعمل  اهتماما  تولي  وهي  تردد،  ودون  بشجاعة 
والتفاوضي واملقاومة وهي حتاول ان تعمل وفق إيقاع موحد من اجل ان يكون 

ثمار يقطفها شعبنا.

القيادة الشابة في«فتح« تشكو من تغييب دورها، هل تتفق معها 
بأن اجليل املؤسس ما زال يسيطر على احلركة ويرفض إعطاء دور 

للشباب؟
عقدين  خالل  والدميقراطية  التنظيمية  العملية  جمود  ان  املؤسف  من 
الزمن قد عطل التجديد وحرم الشباب من اخذ دورهم على املستوى  من 
والتنظيمي  الوطني  بدورهم  القيام  من  مينعهم  لم  هذا  ولكن  القيادي، 
استمرار  املعقول  وغير  املقبول  غير  ومن  ونشاطهم،  مببادراتهم وجهدهم 
هذه املعادلة. حان الوقت منذ زمن بعيد لتصحيح هذا الوضع الذي كان له 
آثاراً سلبية جداً على هذه احلركة وقد متثل وجتسد بأسوأ ما يكون في فشل 
احلركة باالنتخابات التشريعية وفي انهيار السلطة في قطاع غزة وسيطرة 
»حماس« عليها، وال ميكن ان تستمر احلركة في هذا الوضع الذي تعيش فيه 
هيئاتها القيادية حالة من العجز والفشل وعليها ان تتحمل مسؤولياتها 



وان تسارع إلى عقد املؤمتر السادس من اجل جتديد الهيئات وانتخاب قيادات 
جديدة أكثر فعالية ونشاطا واستعدادا للعمل.

الزيارات في الزنزانة...

تتحدث وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بني احلني واآلخر عن زيارات يقوم 
بها مسئولون إسرائيليون كبار من بينهم وزراء، وبعضهم معروف 

مبيوله اليمينية لك في زنزانتك، ما هو مدى صحة هذه األنباء؟ 
بالذات  أنت  يزورونك  وملاذا  الزيارات،  فائدة هذه  ما هي  وان صحت، 

على الرغم من وجودك في السجن؟
منذ اعتقالي وكما هو معروف فقد حرمت حتى من الزيارة العائلية وقضيت 
مدة األربع سنوات األولى دون زيارات وفي العزل االنفرادي، ومنذ حوالي عام 
ونصف العام وأنا أعيش في قسم العزل اجلماعي وقد سمح منذ ذلك احلني 
بزيارات املسؤولني الفلسطينيني حيث زارني العديد منهم إضافة إلى زيارة 
عدد من أعضاء الكنيست العرب واليهود وكان من بينهم حاييم اورون من 
ميرتس افرامي سنيه وعمير بيرتس عن حزب العمل، وكان آخر من زارني عضو 
الكنيست العربي إبراهيم صرصور وسعيد نفاع من التجمع الوطني ولم 

التق منذ اعتقالي بأي مسؤول إسرائيلي رسمي.

العنوان  ان  يقول  من  هنالك  املوضوع،  نفس  حول  آخر  سؤال 
وانك  اهلل،  رام  في  الفلسطينية  القيادة  هو  للتفاوض  الصحيح 
أمام  اجملال  تفتح  زنزانتك  في  إسرائيليني  مسؤولني  باستقبالك 

التشكيك في شرعية هذه القيادة؟ ما هو جوابك لهؤالء؟
أنا موجود في زنزانة ومفتاحها في يد السجان اإلسرائيلي وهو الذي يحدد 
لذلك.  مستعداً  ولست  احد  مع  تفاوض  أي  اجري  ال  وأنا  بالزيارة  ويسمح 
قبل  منذ سنوات طويلة  تتغير  لم  فهي  نظري  وجهة  ان يسمع  أراد  ومن 
االعتقال وأثناءه وجوهرها ان انتهاء االحتالل هو مفتاح السالم وان الشعب 
الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه الوطنية بسبب املعاناة وأنني أثق في 

قيادة الرئيس أبو مازن.



املفاوضات مع إسرائيل...

يرى غالبية الفلسطينيني ان القيادة اإلسرائيلية ال تريد بأي حال 
ما  كل  وان  الفلسطينيني،  مع  تسوية  إلى  التوصل  األحوال  من 
من  عقيمة  مفاوضات  في  الزمن  عامل  استغالل  هو  إليه  تهدف 
من  الفلسطينيني  من  املزيد  وتهجير  االستيطان  توسيع  اجل 
خالل القمع واحلصار، هل تؤيد هذه النظرية، أم ان هنالك أمال بأن 
يقتنع اإلسرائيليون بأن احلل العادل هو في مصلحتهم أيضا، وبأن 
على  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وستقام  سيتحقق  السالم 

كامل األراضي احملتلة؟
األرض  به على  تقوم  وما  بالسالم،  استراتيجيا  قرارا  تتخذ  لم  إسرائيل  ان 
ومصادرة  االستيطان  استمرار  وبخاصة  جديتها  عدم  حلظة  كل  يثبت 
األراضي واحلصار والعدوان وعمليات القتل واالعتقال اليومي والتجويع الذي 
أسير  ألف   11 عن  واإلفراج  احلواجز  إزالة  ورفضها  غزة  قطاع  على  متارسه 
قضى املئات منهم أكثر من عشرين عاماً في السجون وبعضهم 30 عاماً. 
ومهما حاولت إسرائيل التهرب من مواجهة احلقائق فأنها لن تنجح وان زوال 
االحتالل مسألة حتمية آجالً أم عاجالً، ولن تنعم إسرائيل باألمن والسالم 
األخير في عمر  اليوم  وان  واالستقالل  باحلرية  الفلسطينيون  ينعم  لم  ما 
االحتالل هو اليوم األول للسالم في هذه املنطقة، وكما رحل اإلسرائيليون 
عن قطاع غزة احتالالً ومستوطنني سيرحلون عن الضفة الغربية والقدس 
الشرقية الن شعبنا مصمم على نيل حقوقه الوطنية وان عام 2008 هو 

عام حاسم في تاريخ املنطقة بأسرها وتاريخ الصراع.

قضية الالجئني...

ما هو تصورك حلل قضية الالجئني؟ وماذا تقول للذين يتحدثون عن 
تعويضات فقط وعودة إلى حدود العام 1967؟

الفلسطينية  الوطنية  الثوابت  احد  هو   194 للقرار  طبقاً  العودة  حق  ان 
ميكن  وال  وكفاحه  نضاله  جوهر  تشكل  وهي  شعبنا  بها  يتمسك  والتي 



ألحد القفز عن هذا احلق.

احلوار مع حماس...

هناك أصوات داخل »فتح« ترى انه ال ميكن فتح أي قناة تفاوضية 
مع »حماس« في غزة قبل الرجوع عن االنقالب، وإعالن احلركة عن 
قبولها بالتزامات منظمة التحرير، هل تؤيد هذه األصوات أم ترى 

غير ذلك؟
الوضع  ان حركة »حماس« تتحمل املسؤولية عن هذا االنقسام وعن هذا 
الذي آلت إليه األوضاع الداخلية الفلسطينية، وان ما قامت به »حماس« 
جتربة  بنجاح  أمال  شكلت  التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  انهيار  إلى  أدى 
الوحدة  وإنهاء حكومة  و قرار »حماس« في السيطرة على غزة  الشراكة، 
شكل انتكاسة في الوحدة الوطنية والدميقراطية الفلسطينية، وان على 
كافة  وتسليم  غزة  قطاع  على  السيطرة  عن  بالتراجع  تبادر  ان  »حماس« 
املؤسسات واملقرات للرئيس عباس متهيداً لبدء حوار وطني شامل ومن اجل 
الوطني  اجمللس  ولعضوية  ورئاسية  انتخابات تشريعية  إجراء  االتفاق على 
الفلسطيني وعلى قاعدة احترام شرعية م.ت.ف والرئيس املنتخب أبو مازن 

وشرعية اجمللس التشريعي.

لو طلبت منك قيادة »حماس« ان تقدم لها نصيحة للخروج من 
األزمة التي وقعت بها احلركة ووقع بها الشعب الفلسطيني، ماذا 

كنت تقول لها؟ 
انصح قيادة حركة »حماس« بإعادة السلطة في قطاع غزة للرئيس أبو مازن 
دون أي قيد أو شرط متهيداً للحوار ومن اجل احملافظة على وحدة الشعب 
اجلبهة  توحيد  اجل  ومن  السلطة  ووحدة  الوطن  ووحدة  الفلسطيني 
إنهاء  وهي  لشعبنا  واملقدسة  الوطنية  املهمة  على  والتركيز  الداخلية 

االحتالل وإقامة الدولة.



نتائج انابوليس...

ما رأيك في نتائج مؤمتر »انابوليس« وهل ميكن البناء عليها للسير 
نحو التسوية العادلة؟

»انابوليس« ميثل خطوة صغيرة ومحدودة جداً في طريق شاق جداً ونتائجه 
متواضعة اال انه أعاد القضية الفلسطينية إلى مركز االهتمام الدولي بعد 
ان مت تهميشها طوال السنوات املاضية، ولكن اإلجراءات اإلسرائيلية قبل 
انابوليس لم تختلف عنها بعده بل رمبا ازدادت سوءاً، وخاصة الزيادة في وتيرة 
القتل  وعمليات  واحلصار  العدوان  واستمرار  األراضي  ومصادرة  االستيطان 
واالعتقال... وال اعتقد ان هنالك حاجة لكثير من املفاوضات بل املطلوب من 
إسرائيل اتخاذ قرارات بوقف االستيطان وإنهاء االحتالل والهدف الوحيد من 
املفاوضات يجب ان يكون حول ترتيبات االنسحاب اإلسرائيلي الشامل من 
األراضي احملتلة عام 1967 وال حاجة للغرق في طواقم وتفاصيل وال معنى 

للتفاوض حتت وطأة استمرار االستيطان والعدوان واالعتقاالت.

رشاوى؟...
وصف احد قادة اجلهاد اإلسالمي املنح التي اقرها مؤمتر املانحني في 
باريس بـ »الرشاوى« للسلطة وحلكومة سالم فياض حتى تقمع 
املعارضة وتقنع املواطن العادي بقبول تسوية هزيلة تنتقص من 

احلقوق الفلسطينية، ما رأيك؟
ان ما حتقق من وعود في باريس هو أمر جيد وآمل ان يتم ترجمة هذه الوعود 
وااللتزامات إلى حقائق واعتقد ان احلكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور 
املرحلة  في  الفلسطينية  االحتياجات  تعكس  خطة  قدمت  فياض  سالم 
أيضا.  سياسي  دعم  وهو  باريس  مؤمتر  في  املانحني  دعم  ونالت  الراهنة 
ولكن من الصعب ان تتصور جناح التنمية في ظل االحتالل وحصار وعدوان 
وحواجز واستيطان يقطع أوصال املناطق الفلسطينية، واحلقوق الوطنية 

الفلسطينية ليست خاضعة للمساومة باملال مهما كان.

الدور العربي واإلسالمي...
أي  هنالك  وهل  املرحلة؟  هذه  في  واإلسالمي  العربي  الدور  هو  ما 



اتصاالت بينك وبني مسؤولني عرب؟
دعم ومساندة الدول العربية للنضال الفلسطيني واحلقوق الفلسطينية 
وللسلطة الفلسطينية هو أمر في غاية األهمية وهو واجب وحق للشعب 
مازن  أبو  الرئيس  بني  جيدا  تنسيقا  هنالك  ان  املالحظ  ومن  الفلسطيني، 

والقادة العرب ومحاولة للعمل املشترك وهذا األمر في غاية األهمية.
وأنا على تواصل مع العديد من األقطار العربية ضمن اإلمكانيات والوسائل 
سياسياً  دعماً  تقدم  ان  العربية  الدول  من  وآمل  محدودة  وهي  املتاحة 
املرحلة  هذه  في  الفلسطيني  للشعب  وكبيراً  سخياً  ومالياً  واقتصادياً 
اإلسرائيلي،  االحتالل  يفرضها  التي  القاسية  واملعاناة  الظروف  ملواجهة 
وان يعطي  املفاوضات،  الفلسطيني قوياً على طاولة  الطرف  وحتى يكون 
اهتماماً ودعماً خاصاً ملدينة القدس التي تواجه عدوانا إسرائيليا على مدار 
الساعة ويعاني سكانها من كل أشكال املعاناة من اجل تهجيرهم وتهويد 

املدينة.

حكومة فياض...

في  وأنها  الصحيح  االجتاه  في  تسير  فياض  حكومة  ان  ترى  هل 
والقضاء  املواطنني  معاناة  وتخفيف  التنمية  حتقيق  إلى  الطريق 

على الفساد؟
رئيس  ولكن  طموحة  تنموية  خطة  فياض  الدكتور  حكومة  قدمت  لقد 
احلكومة قال بنفسه في مؤمتر املانحني ان جناح اخلطة يتوقف على استعداد 
غزة،  في  التجويع  وحرب  العدوان  ووقف  واحلصار  احلواجز  إلزالة  إسرائيل 
ومن الواضح ان الدكتور فياض يؤكد بقوله على هذه احلقيقة ان التنمية 
تستحيل في ظل االحتالل والعدوان وان التنمية ال تتحقق على نحو حقيقي 
ان  ان تستمر بل  الدولة وآمل  وكبير إال في ظل احلرية واالستقالل وإقامة 
تضاعف جهودها في عملية اإلصالح اإلداري واملالي واألمني واالقتصادي وان 
تفتح ملفات الفساد وان حتيل املتهمني إلى القضاء، كما انه من الضروري 
املواطن  ملصلحة  والنظام  األمن  بتعزيز  إجراءاتها  تكثيف  احلكومة  على 
الفلسطيني وإنهاء حالة الفوضى والفلتان، وعلى ما يبدو ان هنالك بعض 
اليومية  واقتحاماته  االحتالل  إجراءات  ان  مع  االجتاه  بهذا  األولية  النتائج 

جتعل هذه املهمة صعبة للغاية.



احلكومة مستقلة و »فتح« ال تسعى إلى مناصب...

هل تؤيد األصوات الفتحاوية التي تدعو إلى ضم »فتحاويني« إلى 
حكومة فياض؟

ان حكومة الدكتور سالم فياض تشكلت وعملت بتكليف من الرئيس أبو 
حركة  وقررت  فتحاوي  ودعم  بإرادة  نشأت  وهي  سياسته  تنفذ  وهي  مازن 
»فتح« ان تكون احلكومة مستقلة منذ اللحظة األولى لقيامها، واحلركة 
ال تسعى من اجل منصب وزاري هنا أو هناك وإمنا من اجل تنفيذ سياسة 
في  تعديل  أي  وان  الفلسطيني  للشعب  العليا  املصالح  تخدم  وطنية 
تقوم  لن  فتح  ان حركة  األساسي،  للقانون  وفقاً  يجري  ان  يجب  احلكومة 
بتشكيل أو ترؤس أية حكومة حتى إجراء انتخابات جديدة وحصولها على 
الرئيس  األغلبية.. إلى حني ذلك فإنها تدعم احلكومة التي تنفذ سياسة 

محمود عباس.

تبادل األسرى...

صفقة  إلى  التوصل  بقرب  للتفاؤل  تدعو  معلومات  أي  لديك  هل 
إلى  األسرى  مئات  عودة  إلى  األمر  نهاية  في  تؤدي  أسرى  تبادل 

عائالتهم وعودتك إلى أحضان اهلك وإخوانك ومحبيك؟

نأمل ان تصل املفاوضات حول التبادل إلى نهاية يتم مبوجبها إطالق سراح 
اكبر عدد من األسرى وفي مقدمتهم القدامى وذو األحكام العالية واألطفال 
والنساء واملرضى. وآمل أن تقوم السلطة مبضاعفة جهودها إلطالق سراح 
األسرى وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائالتهم وان تولي اهتماماً خاصاً بهذه 
التحرير  حرب  أبطال  وهم  احلرية  اجل  من  مقاتلون  فاألسرى هم  القضية 
واالستقالل وعلى السلطة ان تصر على االعتراف بهم ومعاملتهم من قبل 

إسرائيل على هذا األساس وان تتحرك على كافة املستويات من اجل ذلك.



االنتخابات الرئاسية القادمة...

هل تعتزم ترشيح نفسك النتخابات الرئاسة القادمة؟
لم يتحدد بعد أي تاريخ لالنتخابات وعندما يتم ذلك فلكل حادث حديث.

هل أدى وجودك هذه الفترة الطويلة في السجن إلى تغييرات في 
نظرتك إلى الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي ؟

حل هذا الصراع يبدأ بإنهاء االحتالل وأي محاولة للقفز عن هذه احلقيقة 
الفلسطيني عن حقوقه  الشعب  يتنازل  ولن  تفلح  لن  التحايل عليها  أو 
والشعب  الظروف،  وقسوة  املعاناة  شدة  من  الرغم  على  الثابتة  الوطنية 
غير مسبوق  اظهر صمودا  وقد  الوطنية  بحقوقه  الفلسطيني متمسك 

في هذا العصر وسينتصر ويتمتع باحلرية واالستقالل والعودة عما قريب.

كلمتان أخيرتان...

»فتح«  أبناء  إلى  واحدة  البرغوثي،  مروان  من  أخيرتان  كلمتان 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  إلى  وثانية  االنطالقة،  ذكرى  مبناسبة 

عامة مبناسبة العام اجلديد؟

املعاناة  يتحمل  الذي  األسطوري  الصمود  صانع  العظيم  لشعبنا  أقول 
والقهر بإرادة صلبة وبإميان عميق بحقوقه الوطنية: ان عام 2008 هو عام 
واالستقالل،  احلرية  فجر  انبالج  عام  وهو  األمل،  عام  وهو  العسير،  اخملاض 
وهو عام الدولة الفلسطينية املستقلة، وعام حترير األسرى، وآمل ان يكون 
عام الوحدة الوطنية وحدة الشعب ووحدة وطنه ووحدة السلطة وان زوال 

االحتالل هو أمر حتمي.

وفي هذه املناسبة العظيمة على قلوب الفلسطينيني والفتحاويني خاصة 
جندد العهد على مواصلة نضالنا وكفاحنا وصمودنا وعلى ان تبقى بوصلتنا 
وإنني  وحدتنا.  وعلى  الوطنية  ثوابتنا  قابضني على  نبقى  وان  القدس،  هي 
بهذه املناسبة أدعو أبناء حركة »فتح« إلى الوحدة والتالحم وااللتفاف حول 



حركتهم الوفية لتاريخها وتراثها ولشهدائها وجرحاها وأسراها، وادعوهم 
املستويات  كافة  على  التنظيمية  املؤمترات  العمل إلجناح مسيرة  ملواصلة 
قبل  السادس  املؤمتر  لعقد  متهيداً  وذلك  واألقاليم  واملناطق  الشّعب  في 
نهاية منتصف هذا العام ليكون هذا العام عام التجديد والتغيير في حركة 
»فتح« ومن اجل نفض الغبار الذي علق بها ومن اجل بث دماء جديدة في 
عروقها وفي قيادتها، حتى يكونوا محطة حملاسبة من أساء لهذه احلركة 
تكون  وحتى  األمانة  وحتمل  املسؤوليات  حتمل  في  قصروا  ومن  ولتاريخها 
فتح قادرة على اجناز مهمتها الوطنية املقدسة وهي مهمة إنهاء االحتالل 

وإقامة الدولة املستقلة.
وأدعو الفتحاويني القتحام العام الثالث واألربعني من عمر احلركة بروح جديدة 
وإرادة قوية وعزمية وصالبة وذلك لنجعل عام 2008 عام األمل الفلسطيني 

وعام احلرية واالستقالل وعام الوحدة الوطنية وعاماً لتحرير األسرى.



مقابلة اجلزيرة نت )2007-12-16(

السلطة  بإعادة  وفوري  شجاع  قرار  التخاذ  حماس  حركة  أدعو 
الشرعية للرئيس أبو مازن

إسرائيل غير جدية  وأنابوليس خطوة متواضعة في طريق طويل 
وشائك

مشاريع  عن  يكشف  انابوليس  على  أيام  بعد  نت:  اجلزيرة 
املطلوب  االستنتاج  هو  وما  ذلك  تقرأ  كيف  جديدة،  استيطانية 

بالنسبة للقيادة الفلسطينية؟
انابوليس خطوة صغيرة جداً ومتواضعة في طريق طويل وشائك، ولألسف 
إجراءات  بأية  تقم  لم  أنها  حيث  إسرائيل  جدية  عدم  على  يدل  انابوليس 
احلواجز  مئات  زالت  فال  الفلسطينيني،  لتشجيع  األرض  على  حقيقية 
الفلسطيني،  االقتصاد  وتدمر  والبضائع  املواطنني  حركة  وتعيق  منتشرة 
مئات  بضع  سوى  سراح  تطلق  ولم  مستمرة  واالعتقاالت  واالغتياالت 
املئات  مكانهم  وتعتقل  أشهر  بضعة  خالل  حكمهم  ينتهي  وغالبيتهم 
خالل فترة قصيرة حيث ان عدد األسرى لم يقل وال زال 11 ألف أسير. كما 
ان قطاع غزة يتعرض للحصار والعدوان واحلرب والتجويع اليومي، واإلعالن 
قليلة من  أيام  بعد  توسيع مستوطنات  أو  إقامة مستوطنات جديدة  عن 
انابوليس،  ومن غير املعقول ان جتري مفاوضات في ظل استمرار االستيطان 
توقف  ان  إسرائيل  على  املعادلة.  هذه  الفلسطينيني  من  احد  يقبل  فلن 
الستئناف  أساسي  شرط  وهذا  الضفة  وفي  القدس  في  فوراً  االستيطان 

املفاوضات وإال لن يكون لها معنى حتت هذه الظروف..

في  سابقاتها  عن  الراهنة  اإلسرائيلية  احلكومة  تختلف  هل 
عمار  أبو  ان  قالوا  السابق  في  السياسية،  املسيرة  مع  التعامل 
قادر لكنه غير راغب بالتسوية واليوم يقولون العكس عن الرئيس 

عباس؟



ان سلوك احلكومة اإلسرائيلية احلالية ال يختلف عن احلكومات السابقة 
التي أرادت مفاوضات واستيطان وارض وامن وسالم واحتالل معاً. املطلوب 
هو حكومة إسرائيلية وزعيم إسرائيلي يأخذ قرارا شجاعا وواضحا بإنهاء 
االحتالل ألنه أساس املشكلة والصراع، وال حاجة ملفاوضات وطواقم جلان بل 
العودة  االحتالل وليس من احلكمة  بإنهاء  لقرار استراتيجي  هنالك حاجة 
على  للسالم  مستعدون  الفلسطينيون  واملنهج.  واآللية  الطريق  لنفس 
األراضي  عن  العنصري  الفصل  وجدار  واالستيطان  االحتالل  إنهاء  أساس 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة   1967 عام  احملتلة  الفلسطينية 
وعاصمتها القدس الشريف وتطبيق القرار الدولي 194 بخصوص الالجئني 
أو شرط.  دون قيد  واملعتقلني  الشامل عن األسرى  واإلفراج  الفلسطينيني 
في كل مرة حتاول احلكومة اإلسرائيلية إيجاد الذرائع واملبررات للهروب من 
االستحقاق الرئيسي وهو إنهاء االحتالل مرة بتحميل الرئيس الراحل ياسر 
ولكنه  يستطيع  انه  والقول  السالم  عملية  انهيار  عن  املسؤولية  عرفات 
ال يريد، ومرة برفع شعار ان أبو مازن يريد ولكنه ال يستطيع وهذه مقولة 
عارية عن الصحة والذي دمر عملية السالم هو االحتالل اإلسرائيلي، وياسر 
عرفات كان مستعداً للسالم وأبو مازن لديه تفويض مبوجب انتخابه رئيساً 
وقد  والتفاوضي،  السياسي  امللف  بإدارة   ) ولـ)م.ت.ف  الوطنية  للسلطة 
أكدت على هذه احلقيقة وثيقة الوفاق الوطني )وثيقة األسرى( التي وقعها 
13 فصيالً وحزباً فلسطينياً في حزيران 2006 حيث نصت على ان صالحية 
ولرئيسها  لـ)م.ت.ف(  هي  اإلسرائيلي  اجلانب  مع  وقيادتها  املفاوضات  إدارة 
الوطنية وعلى  بالثوابت  التمسك  قاعدة  الوطنية على  السلطة  ولرئيس 
أساس إحالة أي اتفاق للحل النهائي إلى استفتاء شعبي أو للتصويت عليه 
في اجمللس الوطني الفلسطيني اجلديد، وإذا ما قررت إسرائيل إنهاء االحتالل 
ووقف االستيطان والعدوان فان هذا سيجعل الغالبية من الفلسطينيني 
يؤيدون عملية السالم. لكن خالل 3 سنوات منذ انتخاب أبو مازن لم تقدم 
كما  لدعمه  خطوة  بأية  تقم  ولم  الكالم  سوى  اإلسرائيلية  احلكومة  له 
تدعي وهي لم تزل حتى حاجزاً واحداً منذ انتخابه وهناك 600 حاجز منها 
200 أضيفت في السنتني األخيرتني وكان هنالك 7000 أسير عند انتخاب 
أبو مازن وأصبحوا اليوم 11 ألف أسير. وما استمرار االستيطان إال محاولة 
لتحديد مصير املفاوضات قبل بدئها وما يروج من دعم أبو مازن ليس سوى 

كالم في الهواء ال رصيد له على األرض.



شيء  كل  أساس  هي  الفلسطينية  الوحدة  ان  يؤكد  الكل 
والسلطة تصر على مطالبة حماس بالتنازل عن االنقالب في غزة 
وهذه ترفض وتدعو للحوار أوال. كيف برأيك اخلروج من هذا املأزق، أال 
ترى طريقة أخرى للحل مبنح حماس سّلما رمبا للنزول عن الشجرة 

بالذات فيما متر اليوم بأزمة حصار حادة؟
آمل ان يكون عام 2008 هو عام الوحدة الوطنية الفلسطينية وعام إعادة 
اللحمة للوطن الواحد بجناحيه الضفة وغزة وان تتحقق مرة أخرى وحدة 
الشعب والوطن، هذا العام هو عام اخملاض الفلسطيني العسير في كافة 
اجملاالت وعلى كافة األصعدة وآمل أن يكون عام انبالج الفجر اجلديد وعام 
والعودة  احلرية  واجناز  االحتالل  نير  من  التحرر  في  للفلسطينيني  األمل 
واالستقالل. ان وحدة وتعزيز اجلبهة الداخلية يقتضي إنهاء حالة االنقسام 
غزة.  قطاع  في  حماس  حلركة  العسكري  االنقالب  نتائج  من  كانت  التي 
وأنا أدعو قيادة حماس التخاذ قرار شجاع وفوري بإعادة السلطة الشرعية 
القوى  احلوار بني كافة  وإعادة  لفتح  أبو مازن في قطاع غزة متهيداً  لقيادة 
الفلسطينية دون استثناء ألننا بحاجة إلى حوار شامل وعميق واستراتيجي 
ينهي حالة الضعف واالنقسام. ان الشعب الفلسطيني ينتظر من حركة 
استراتيجياً  يعتبر خطأ  به  قامت  ما  ألن  األولى  اخلطوة  تخطو  ان  حماس 
ادخل الساحة الفلسطينية في حالة من الضعف والتمزق، وأعتقد ان عام 
2008 سيشهد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية اجمللس الوطني 
الفلسطيني وذلك إنقاذا للتجربة الدميقراطية ومن اجل إعادة التأكيد على 

متسك الفلسطينيني بنظام سياسي دميقراطي وبدولة دميقراطية.

كيف تفسر توافد مسئولني إسرائيليني على زيارتك في السجن 
بشكل واسع؟

لقد زارني خالل األسابيع األخيرة عدد من أعضاء الكنيست العرب واليهود 
العربية  القائمة  رئيس  صرصور  اهلل  عبد  إبراهيم  الشيخ  أبرزهم  ومن 
املوحدة، وسعيد نفاع من التجمع الوطني الدميقراطي، وناديا احللو وعمير 
بيرتس من حزب العمل وحاييم اورون من حركة ميرتس، ودار احلديث بيننا 
حول الوضع الفلسطيني ووضع الصراع الفلسطيني –اإلسرائيلي. موقفي 
هو  السالم  مفتاح  ان  وهي  طويلة  سنوات  منذ  تتغير  لم  نظري  ووجهة 
إنهاء االحتالل وان اليوم األخير في عمر االحتالل هو اليوم األول للسالم بني 



الفلسطينية  األرض  عن  التام  وجالءه  االحتالل  إنهاء  بدون  ألنه  الشعبني 
احملتلة عام 1967 فال قيمة ألي اتفاق أو مشروع أو مبادرة أو مفاوضات. ان 
الكرة في امللعب اإلسرائيلي وان على قادة إسرائيل اتخاذ قرار شجاع بإنهاء 
غزة  من  إسرائيل  انسحبت  فقد  املفاوضات  ملواصلة  حاجة  وال  االحتالل 
وأخلت املستوطنات ودمرتها ولم حتتاج إلى أي تفاوض أو إلى جلان، ومن غير 
املعقول إجراء مفاوضات في ظل احلصار والتجويع الذي يتعرض له الشعب 
تبادر بوقف هذا احلصار  ان  الفلسطيني في الضفة وغزة و على إسرائيل 
وهذا العدوان وان تطلق سراح األسرى وتوقف االغتياالت واالعتقاالت. كما 
أنني استعرض دوماً الوضع القائم في السجون واملعتقالت وهو وضع صعب 
وقاس حيث ان هنالك مئات األسرى ممن قضوا أكثر من 20 عاما في سجون 
من  ممنوعون  هم  من  وهنالك  الثالثني  العام  يقضي  من  ومنهم  االحتالل 
الزيارات العائلية منذ فترة طويلة وكذلك هناك كوادر وقيادات معزولني في 
زنازين العزل االنفرادي واجلماعي، ويعاني األسرى كذلك من اإلهمال الطبي 
الشهيدين شادي  العام وكان آخرهم  حيث استشهد خمسة أسرى هذا 
صعايدة ومحمد األشقر. واستعرضت مع أعضاء الكنيست كذلك تنكر 
الدولي  القانون  وقواعد  قوانني  ألبسط  األسرى  مع  تعاملها  في  إسرائيل 
اإلنساني واملواثيق الدولية ويجب اعتبار األسرى أبطال حرب استقالل وحترير 
ومقاتلني من اجل احلرية وليسوا مجرمني أو إرهابيني كما تدعي إسرائيل، 

وباملناسبة منذ اعتقالي وحتى اآلن لم التق أي مسؤول إسرائيلي رسمي.

وإسرائيل  اهلل  حزب  بني  مستقبلية  تبادل  صفقة  تشمل  هل 
فلسطينيني مبا في ذلك القدس والداخل؟

نحن نتمسك وندعو بان يشمل اإلفراج أو التبادل األسرى جميعا دون قيد 
والقدس  الداخل  من  القدامى  األسرى  مقدمتهم  وفي  متييز  أو  شرط  أو 
ويؤكدون  دائماً  األسرى  عليه  أكد  ما  وهذا  العرب،  واإلخوة  وغزة  والضفة 
من  جزء  فهم   48 فلسطيني  أو  قدامى  أسرى  استثناء  يجوز  باال  مجدداً 
واجب  القضية ومن  العادل وضحوا في سبيل هذه  الفلسطيني  النضال 

اجلميع ان يعمل على إطالق سراحهم.



نص مقابلة القائد املناضل مروان البرغوثي
إنقالب حماس طعنة في الظهر 

2007/9/3 
 
هل ما جرى في غزة كان مفاجئاً؟

السلطة  نفذته حركة حماس على  انقالب عسكري  ما جرى في غزة هو 
السلطة  مؤسسات  وعلى  أوال  عباس  الرئيس  وعلى  الشرعية  الوطنية 
ثانيا وانقالب لضرب حركة فتح وإلحكام السيطرة على قطاع غزة والتفرد 
السياسية  التعددية  تنهي  حمساوية  سلطة  خالل  من  القطاع  بحكم 
والفكرية والثقافية في القطاع. وقد شكل مفاجئة فعال ولم أظن يوما ان 

حماس كانت تفكر بهذه العقلية وبهذه الطريقة.
 

هل شعرت بطعنة في ظهرك بعدما قامت به حماس رغم كل ما 
قمت به انت شخصياً للتقارب بني احلركتني، خاصة انك صاحب 

الشعار التاريخي شركاء الدم شركاء في القرار؟
الوطنية  للشراكة  وطعنة  الظهر  وفي  اخللف  من  طعنة  إنها  احلقيقة 
للشراكة  وطعنة  املقاومة  لشراكة  وطعنة  الواحد  اخلندق  ولشراكة 
الدميقراطية. وهي طعنة مؤملة جداً. وأنا اشعر باحلزن واأللم لقرار حماس 
باالنقالب، لقد أضرت حماس بنفسها أوالً وبالشعب الفلسطيني وبالقضية 
التي  الدميقراطية  التجربة  ودمرت  الوطنية  الشراكة  وحطمت  الوطنية 
ناضلنا طويالً من اجلها، وقد بذلت شخصياً جهوداً كبيرة في سبيل هذه 

الشراكة وفي كل املراحل خالل السنوات املاضية.
 

هل تخشى من أن التجربة قد تتكرر في الضفة الغربية؟
ال استبعد شيئاً بعد التجربة املريرة في غزة واالنقالب الدامي، مع أن الظروف 
مختلفة ألسباب موضوعية، ولكن تخطيء قيادة السلطة إن لم تأخذ ذلك 
بكل جدية. ووضع األجهزة األمنية في الضفة ليس على أفضل حال، خاصة 
ان األجهزة األمنية تعرضت في الضفة وغزة لتدمير إسرائيلي ممنهج خالل 
املاضية وهي ضعيفة، وتعاني في الضفة من ضعف شديد وال  السنوات 
أعرف ان كانت أخذت العبرة والدروس من االنهيار املفاجيء واملهني في غزة 



لألجهزة األمنية، هذه األجهزة التي تعد أربعون الف رجل أمن كلفت املوازنة 
انها  وتبني  حلظات  في  انهارت  االختبار  وعند  الكثير  الكثير  الفلسطينية 

مخترقة وهشة وضعيفة.
 

طريق  الى  وصلتا  وحماس  فتح  حركة  بأن  يعتقدون  الكثيرون 
الالعودة، هل تشاطر هؤالء الرأي؟

نفذته حركة حماس في  الذي  االنقالب مع شديد االسف  ان  الواضح  من 
القطاع حطم اجلسور بني احلركتني، والكرة في ملعب حماس وهي لم تبادر 
بشيء وتتفرد باحلكم في القطاع مستخدمة القوة لذلك، ومن الواضح ان 

طريق احلوار مسدود.

 
لقد كان لك دوراً بارزاً واساسياً في وثيقة االسرى وفي اتفاق مكة، 
ولكن هنالك من يرى ان موضوع االجهزة االمنية اساس في اخلالف 

والصراع، ماذا تقول؟
لقد اوضحت ان بناء املؤسسة االمنية لم يكن على اسس صحيحة وولدت 
من  او  فيه  االول  باملسؤول  جهاز  كل  وارتبط  وارجتالية،  عشوائية  بطريقة 
مؤسسة  تنشأ  ولم  مؤسفة  صراعات  االجهزة  وشهدت  اجلهاز،  اسس 
أمنية برأس واحد واستراتيجية واحدة ومهمات واضحة وتنافست االجهزة 
على نفس املهمة، وتغذت هذه الصراعات من قيادات عليا وأساسية، كما 
األستفادة  حاولوا  و  اخلاص  القطاع  مع  تنافسوا  االجهزة  قادة  بعض  ان 
باستخدام االبتزاز لفوائد مالية، ونقصد »بعضهم« بطبيعة احلال وال نضع 
اجلميع في سلة واحدة في هذا الشأن، وقد اصبح البعض منهم من االثرياء 
وامليسورين بفعل سوء استخدام مواقعهم. علماً ان بعض االجهزة متكنت 
من اقامة بنية حتتية حقيقية ومن بناء جهاز مبقاييس دولية وأمنية رفيعة 
شخصياً  وانا  واملواطنني.  للمهمات  واحترام  وسلوك  وانضباط  تدريب  من 
أقترحت في عام 1997 في اجمللس التشريعي مع عدد من االخوة النواب أن 
يصار الى قانون لبناء مؤسسة أمنية عصرية وحديثة وعلى اساس وطني 
قاطعاً  رفضاً  واجهنا  وقد  السياسي.  الصراع  من  اخراجها  اساس  وعلى 
للزعامة  ورافعة  منصة  االمن  استخدم  البعض  ان  املؤسف  ومن  لذلك. 
االمن  رجل  وان  االعالمي،  واحلضور  الشخصية  والطموحات  السياسية 
ودوره في  انهاء خدمته  اال بعد  دور سياسي واعالمي  ان يلعب  له  ال يجوز 



املؤسسة االمنية ويجب ان يجري تقييماً صريحاً وعميقاً لوضع املؤسسة 
املهمات  في  النجاح  اجل ضمان  من  يلزم  ما  وتقدمي  بنائها  العادة  االمنية 
مؤسسة  بوجود  معنياً  ليس  االسرائيلي  االحتالل  ان  ويبقى  بها.  املناطة 
امنية وطنية حديثة وعصرية وقوية وانضباطية ولذلك عمل على تدميرها 

وال ننسى ان املئات استشهدوا من ابناء االجهزة واملئات اعتقلوا وال زالوا.
 

كنت قد حتدثت سابقاً وفي اكثر من مناسبة عن ضرورة اجراء حوار 
استراتيجي شامل بني حركتي فتح وحماس، هل تعتقد ان القطار 

قد فات هذه العملية؟
منذ فترة طويلة وانا مؤمن باهمية وضرورة احلوار االستراتيجي املفتوح على 
كل القضايا واملغلق على االعالم والذي يبحث كل شيء ويضع اساساً متيناً 
للعالقة ويبحث في بناء النظام السياسي الفلسطيني بكل التفاصيل، 
ويصل الى وثيقة تخدم عقدين من الزمن وتكون ملزمة بشكل قاطع. وقد 
مرحلية  قضايا  مع  تعاملت  احلوارات  اكثر  ان  الدراكي  مراراً  صوتي  رفعت 
صراحة،  وبكل  لبس  دون  االساسية  القضايا  تعالج  ولم  وعاجلة  ومؤقته 
اذا ما  ولكن  احلوار.  فاتت على هذا  الفرصة قد  باأللم واحلسرة الن  وأشعر 
تراجعت حماس عن انقالبها وعاد قطاع غزة للسلطة الشرعية فإن احلوار 

االستراتيجي العميق والشامل هو املدخل الوحيد.
 

هل تعتقد ان التجربة الدميقراطية في فلسطني قد فشلت بعد 
احداث غزة؟

ان االنقالب العسكري الذي قامت به حماس وجه ضربة شديدة للتجربة 
ألننا  ومحزن  مؤسف  امر  وهذا  بالغاً  ضرراً  بها  واحلق  الوليدة  الدميقراطية 
التجربة وجناحها وبنزاهتها وهذه مصدر فخر واعتزاز حلركة  تفائلنا بهذه 
فتح التي اتخذت الدميقراطية منهجا لبناء السلطة ومن ثم الدولة، وهي 
لم تتردد في هذا اخليار والذي بفضله جنحت حركة حماس في االنتخابات. 
الدميقراطية وجهت  التي كسبت االنتخابات وربحت من  وحماس نفسها 
التجربة  حماية  مصلحتها  من  وكان  مؤملة،  وطعنة  شديدة  صفعة  لها 
الدميقراطية وقد خسرت حماس وأضاعت فرصة تاريخية مبا قامت به من 
الكثيرين  راودت  التي  الشكوك  وأكدت  الشرعية  السلطة  على  انقالب 
بالدميقراطية وثقافة  ان احلركة االسالمية ال تؤمن  العربي من  العالم  في 



للوصول  سلماً  الدميقراطية  تستخدم  وأنها  االخر  والرأي  والرأي  التعددية 
حماس  وانقالب  للسلطة،  رفعها  الذي  السلم  هذا  حتطم  ثم  للسلطة 
اول حكومة  تاريخية لقيادة  يؤكد هذه الشكوك، وحماس اضاعت فرصة 
وحدة وطنية فلسطينية في تاريخ السلطة الوطنية، ولم تعط حماس اية 
فرصة التفاق مكة وحلكومة الوحدة التي لم تستمر ولم تصمد لشهرين!! 
منتقصة  انها  شعرت  ولو  حتى  وتتحمل  تصبر  ان  حماس  على  كان  لقد 
والقوة  العنف  رفض استخدام  يعني  الدميقراطية  اختيار  الصالحيات. ألن 
املسلحة حلل النزاعات واالشكاالت واخلالفات الداخلية جملة وتفصيالً ومن 
حيث املبدأ ومهما كانت الظروف. فمثالً عندما تعقدت الظروف على حزب 
البرملان  الى  ثم  العليا  للمحكمة  ذهب  تركيا  في  اردوغان  بزعامة  العدالة 
وعندما لم يجد حال عاد الى الشعب مع ان لديه اغلبية برملانية، وحصل 
الدميقراطية  يدق في نعش  اكبر مسمار  ان  االغلبية.  اخرى على هذه  مرة 
من  االخرى  االطراف  يعفي  ال  وهذا  حماس،  حركة  بأيدي  مت  الفلسطينية 

املعوقات هنا او هناك.

 
الدروس  استخالصها  عدم  فتح  حركة  على  يأخذون  الكثيرون 
االنتخابات  بخسارة  مرت  فقد  بها  تقع  التي  االخطاء  من  والعبر 
مر  متر  تكاد  غزة  قضية  هي  ها  ثم  ومن  الكرام  مرور  التشريعية 
اللجنة  في  حقا  هو  هل  اخلطأ؟  يكمن  انه  تعتقد  أين  الكرام. 

املركزية لفتح ام في القيادات املسؤولة في غزة؟

احلقيقة انه ال يوجد في فتح قيادة تأخذ العبر والدروس من االخطاء وهي 
كثيرة، والذي يتحمل املسؤولية االولى عما حلق بفتح من هزمية باالنتخابات 
وأنهيار للسلطة وأجهزتها في غزة وعجز فتح وفشلها عن حماية السلطة 
هو اوالً اخللية االولى في احلركة وهي اللجنة املركزية وبطبيعة احلال قيادة 
هذا  عن  اساسية  مسؤولية  تتحمل  غزة  قطاع  في  والسلطة  احلركة 
االنهيار املهني. وقد حان الوقت ان يتم عقد مؤمترطارىء للحركة ألنتخاب 
جلنة مركزية ومجلس ثوري جديدين في غضون األشهر القادمة. والى حني 
ذلك فمن واجب األخ الرئيس ابو مازن ان يتخذ قرارات ويضع آليات من شأنها 
النهوض بهذه احلركة العظيمة التي حتتاج الى قيادات تعلو قامة وهامة 
هذه احلركة ومن املؤسف ان احداً لم يحاسب على كارثتني حلقتا باحلركة 



خالل اقل من سنة ونصف. وال حاجة للتذكير ان هنالك مئات الكوادر بل 
االالف املؤهلون لعضوية املركزية واجمللس الثوري فورا ودون اي تأخير. فنحن 
بحاجة الى مركزية فاعلة نشطة تتقدم الصفوف بشجاعة وممثلة بحق 

الجيال احلركة وقواعدها وألوانها اخملتلفة.
فيه  ميثل  عضو   300 من  ألكثر  موسع  جديد  ثوري  مجلس  الى  وبحاجة 
قطاعات احلركة اخملتلفة وفي مقدمتهم قيادات التنظيم والشبيبة واملرأة 
والعمال والطالب واملهنيني واالكادمييني وكافة الشرائح والفئات، لقد حان 
اوساط  يعزز حضورها في  مبا  احلركة  قيادة  بنية  تغيير في  الوقت الحداث 

شعبنا ومينحها مزيداً من الثقة ومبا ميثل قواعدها على أكمل وجه.
املسؤول  هو  العام  املؤمتر  عقد  تعطيل  عن  املسؤول  ان  أقول  اخرى  ومرة 
عما تعرضت له احلركة من كبوات وانتكاسات او هزائم وهو الذي يتحمل 
وبلدية  وتشريعية  رئاسية  انتخابات  مرتني  جتري  ان  يعقل  وال  املسؤولية. 

ومحلية وتعجز عن عقد املؤمتر العام!!!

كيف ترى عالقة فتح بفصائل م.ت.ف وما هو مستقبل املنظمة؟
وان  املطلوب  باملستوى  ليست  االسف  مع  م.ت.ف  فصائل  مع  العالقة 
ان تكون استراتيجية  العالقة يجب  اآلونة االخيرة ولكن هذه  حتسنت في 
وال تعتمد على سوء او حتسن العالقة مع حماس، ألن فصائل املنظمة هم 
شركاء تاريخيون وشركاء في استراتيجية وطنية موحدة، وحان الوقت ان 
نتشارك معهم في كل شيء وان نعزز الشراكة بيننا في مؤسسات اجملتمع 
املدني ومؤسسات السلطة وفي مؤسسات م.ت.ف اما بالنسبة للمنظمة 
فأعتقد ان من الضروري ان يصار الى تشكيل مجلس وطني جديد منتخب 
ممثالً لشعبنا في الوطن والشتات يقوم بانتخاب جلنة تنفيذية فاعلة اكثر.

هل تعتقد ان باالمكان اجراء االنتخابات املبكرة؟
صناديق  الى  تذهب  الدميقراطية  االنظمة  ذات  الدول  من  كثيراً  ان  اعتقد 
وأنا  لدينا.  مما  بكثير  وجاهة  أقل  ألسباب  مبكرة  انتخابات  في  االقتراع 
كنت اعتقد منذ اكثر من سنة ان االنتخابات يجب ان ال جتري قبل نهاية 
اجماع فلسطيني على  ووجود  االنقالب،  ان حصل  بعد  ولكن  العام 2008 
االنتخابات املبكرة باستثناء حماس، فأنه ال بد ان يصار الى انتخابات رئاسية 
وتشريعية في نفس الوقت وان نترك شعبنا يقرر وان نحترم قراره واختياره 



على ان يتم ذلك كأحد اخملارج من االزمة الراهنة وعلى حماس ان توافق على 
هذه االنتخابات.

 

الذي طاملا  هل تؤيد انتخابات مبكرة قبل انعقاد املؤمتر السادس 
دعوت وناضلت من اجله؟

ان املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني. أعتقد ان عقد املؤمتر وانتخاب جلنة مركزية 
جديدة ومجلس ثوري جديد موسعني بواقع 31 للمركزية و300 للثوري يجب 
ان يسبق االنتخابات الرئاسية والتشريعية ، ألن الذهاب الى هذه االنتخابات 
قبل ترتيب الوضع الداخلي بشكل جذري وحقيقي قد يعرض احلركة خملاطر 
تهدد دورها. ولذلك فأنني انصح بأن تقدم االنتخابات  احلركية وعقد املؤمتر 

على االنتخابات املبكرة.
 

النظام  من  حماس  الستبعاد  فلسطينياً  متصاعد  اجتاه  هنالك 
السياسي ومن م.ت.ف فما رأيك؟

سياسي  نظام  في  هو  طموحنا  ولكن  االنقالب،  بعد  الوضع  تعقد  لقد 
الفلسطينية  السياسية  اخلارطة  فيه كافة مكونات  فلسطيني تشارك 
مبا في ذلك حركتي حماس واجلهاد االسالمي وآمل ان تدرك حماس ان من 
مصلحتها ان تكون جزءاً أصيالً من نظام فلسطيني موحد ووطن موحد 

ودستور موحد بدل من سلطة محدودة ومحاصرة في قطاع غزة.
 

في  حماس  لدمج  والداعمني  على  العاملني  اشد  من  كنت  لقد 
النظام السياسي وم.ت.ف هل هذا ممكناً اآلن؟

التثقيل  النوع  ارتكبت خطأ استراتيجياً من  مرة اخرى هذا ممكن وحماس 
تكون  االنقالب حتى  عن  والعودة  للتراجع  فرصة  امامها  زال  ال  ولكن  جداً 
جزءاً من هذا النظام. ألن طموحنا كما ذكرت هو نظام سياسي فلسطيني 
دميقراطي يشارك فيه اجلميع وللجميع ويستمد شرعيته من انتخابات حرة 

ونزيهه ودميقراطية يشارك فيها اجلميع.

انت  هل  عنك،  االفراج  حول  ويخفت  يعلو  دائم  حديث  هنالك 
متفاءل ام ماذا وماذا عن شليط؟

وال  هكذا عشت طوال حياتي  دائماً  باملستقبل  متفائل  احلال  بطبيعة  انا 



ازال, رغم الغيوم السوداء الكثيفة احمللقة في االجواء الفلسطينية والتي 
وثقتي  محالة،  ال  تقترب  االحتالل  نهاية  ان  واثق  وانا  وبؤساً،  سواداً  متطر 
وامياني باهلل اوال وبشعبي ثانياً بان فجر احلرية قريب. اما احلديث عن االفراج 
فقد رافق اعتقالي ,منذ اليوم االول واحلديث يدور عن االفراج عني ومرة قالوا 
االن  انا  ولكن  نية  حسن  وتارة  بوالرد  مقابل  اخرى  وتارة  عزام  عزام  مقابل 
اقضي السنة السادسة في السجن وفي قسم العزل اجلماعي وقبل ذلك 
وهبوط  صعود  في  املفاوضات  فإن  شليط  بخصوص  اما  االنفرادي.  العزل 
فيها  يخرج  املفاوضات بصفقة مشرفة  تتوج هذه  ان  وآمل  اسمع  مثلما 
وانا متفائل من ان هذا  عدد من املناضلني وفي مقدمتهم قدامى االسرى 

سيحصل.
 

هل انت مقتنع ان الرئيس ابو مازن يعمل على اطالق سراحك؟
بكل تأكيد واثق ان األخ ابو مازن يعمل ما في وسعه لذلك وهو يبذل جهداً 
لألفراج عن اكبر عدد ممكن من االسرى. وهو يطرح ذلك في كل لقاء. كما ان 
الشعب الفلسطيني بأسره وبكل فصائله وقواه وشرائحه له مصلحة في 

االفراج عني وعن جميع االسرى ويبذل جهداً في سبيل ذلك.

هل تتوقع نتائج للمؤمتر الدولي الذي يعقد في واشنطن في تشرين 
ثاني نوفمبر القادم؟

جدول  بعد  يتحدد  لم  دولي  اجتماع  وامنا  فهمت  كما  مؤمتر  ليس  هو  اوالً 
اعماله ومرجعيته وأقول بصراحة ان الشعب الفلسطيني ال يتحمل مزيداً 
األمل  من خيبات  اال مزيداً  تّولد  التي ال  الدولية  واالجتماعات  املؤمترات  من 
ترتبط مشاركة  ان  آمل  ولذلك  املتعثرة  السالم  الثقة في عملية  وفقدان 
فلسطني في هذا املؤمتر بوجود نتائج سياسية حقيقية وليس لقاء بهدف 
لقاء  او  مبادرة  اي  مع  انني  قلت  ودائما  الوقت.  وتضييع  واخلطب  التصوير 
او مؤمتر يدفع بقضيتنا الى االمام ويسرع بانهاء االحتالل. ان مقياس جناح 
االحتالل.  عمر  من  تقصيره  مدى  في  هو  لنا  بالنسبة  مؤمتر  اي  فشل  او 
شعبنا  ومتكني  واالستيطان  وجالئه  االحتالل  انهاء  هو  السالم  مفتاح  ألن 
وعودة  الشريف  القدس  وعاصمتها   1967 عام  حدود  في  دولته  اقامة  من 
الالجئني. وحتى االن وبكل صراحة ال يوجد مقدمات ونتائج قبل هذا املؤمتر 
السلطة  ومناطق  الضفة  مدن  من  تنسحب  ان  اسرائيل  حكومة  وعلى 



وتتوقف عن االغتياالت واالعتقاالت ورفع احلصار وازالة احلواجز واطالق سراح 
آالف االسرى  قبل هذا املؤمتر.

 

هل تخشى ان تخضع القيادة الفلسطينية في هذا املؤمتر وتقدم 
تنازالت جوهرية؟ 

و   الفلسطيني،  الوطني  االجماع  برنامج  عن  يخرج  ان  يستطيع  احد  ال 
احد  وال  اسمع،  وما  أعلم  بذلك حسبما  الفلسطينية محتكمة  القيادة 
يستطيع ان يتنازل عن ثوابت املوقف الفلسطيني وثوابت املوقف العربي 
الرسمي ممثالً في مبادرة السالم العربية والتي يجب االصرار على وضعها 
موضع التنفيذ ال التفاوض. وحكومة اسرائيل تردد صباح مساء انها تريد 
مساعدة ابو مازن ود.سالم فياض رئيس احلكومة ولكنها على االرض تفعل 
واحلواجز  يومية  تكون  تكاد  واالجتياحات  تتصاعد  فاالغتياالت  ذلك  عكس 
على حالها واالسرى زادوا عن احد عشر الف اسير واملدن لم تسلم للسلطة 
الوطنية وأجهزة األمن الفلسطينية غير قادرة على احلركة واحلصار مستمر 

على الضفة وقطاع غزة.
 

ما هي اهم املشكالت التي يعاني منها االسرى في السجون وماذا 
عن الفصل بني اسرى فتح وحماس؟

بالنسبة للفصل بني االسرى )فتح وحماس وغيرهم( فهو اجراء تعسفي 
مرفوض من جميع االسرى ومن كافة الفصائل ونحن نتمسك بوحدة احلركة 
األسيرة ونطالب ادارة السجون بالغاء الفصل متاماً. اما اهم مشاكل االسرى 
فهي قضية العزل االنفرادي حيث هنالك اكثر من 23 أخاً وأختاً معزولني في 
زنازين انفرادية في ظروف صعبة وقاهرة جداً منذ سنوات، ومن ابرزهم عبد 
وجمال  منى  آمنه  واالسيرة  سالمة  وحسن  املغربي  واحمد  البرغوثي  اهلل 
االخوة,  من  وغيرهم  حامد  وابراهيم  النتشه  جمال  ومحمد  الهيجا  ابو 
ونأمل تدخل احلكومة الفلسطينية النهاء هذه القضية بأسرع وقت ممكن 
وقد علمنا ان وزير االسرى األخ اشرف العجرمي اثار هذه القضية مع مدير 
مصلحة السجون ولكن شيئاً لم يحدث وهي حتتاج الى حل على مستوى 
أعلى ,خاصة ان جهاز الشاباك هو الذي يتحكم في قضية املعزولني. وأما 
اهم املشاكل األخرى هي وجود مئات من االسرى ال يسمح لهم بالزيارات 



العائلية وهنالك مشكلة العالج الطبي حيث استشهد هذا العام اربعة 
اسرى بسبب االهمال الطبي وبطء اجراءات العالج. وهنالك العشرات من 
املقيميني في مستشفى الرملة ) مستوصف( وهو قسم في السجن منذ 
الى عمليات جراحية بعضهم  ويحتاجون  دون عالج حقيقي  عدة سنوات 
ابو  التميمي   احمد  املناضل  تتم مثل  ولم  بها منذ عشر سنوات  موعود 
ومشكلة  احملامني.  ومشاكل  وعذاباتها  البوسطة  مشكلة  وهنالك  عمار 
االدارة  العالقة مع  الى  الكتب  ادخال  الى  الوزارة  الكانتني من  اموال  ادخال 

داخل كل سجن.
 

كيف ترى رعاية السلطة لألسرى وبخاصة وزارة االسرى؟
احلقيقة ان وزارة االسرى تبذل جهداً طيباً لرعاية ودعم االسرى، وقد حرص 
د. سالم فياض رئيس احلكومة على دعم الوزارة وتوفير ما حتتاج بخصوص 
اشرف  والوزير  الوزارة  من  جادة  متابعة  نلمس  كما  االسرى،  احتياجات 
لألسرى  اشهر  خمسة  رواتب  شهرين  خالل  الوزارة  دفعت  وقد  العجرمي. 
الرواتب  من  متأخرة  أشهر  اربعة  حوالي  لألسرى  وبقي  جداً  هام  أمر  وهذا 
هنالك  ولكن  الكانتني  مستلزمات  تسديد  مت  كما  سريعاً.  صرفها  آمل 
تصل  يجعلها  مما  الكانتني  اموال  الدخال  السجون  ادارة  وضعتها  عقبات 
متأخرة وكثير من السجون واالقسام تشكو من التأخير وأحياناً من عدم 
وصول الكانتني. كما اتخذت احلكومة بناء على طلبنا قراراً بدفع االقساط 
العبرية املفتوحة وهذا امر طيب  الدارسني في اجلامعة  اجلامعية لألسرى 
يعاني  حقيقية  مشكلة  هنالك  يبقى  ولكن  االسرى.  لدى  ارتياحاً  والقى 
منها االسرى ولم حتل وهو أمر مؤسف لألسرى الذين هدمت بيوتهم ولم 
املوضوع  هذا  بحل  طالبنا  وقد  بشيء  عنها  يعوضوا  ولم  جديد  من  تبنى 
طوال السنوات املاضية دون جدوى وهو أمر محزن ومؤسف وآمل ان حتل هذه 

احلكومة هذه القضية.
 

كيف يقضي مروان البرغوثي ابو القسام وقته في السجن؟
ونتعلم من  العظيم،  باهلل وبشعبنا  امياننا  نحن نستمد صمودنا من  اوالً 
شعبنا الصبر والتحمل واملعاناة، فهذا شعب الصمود االسطوري , شعب 
السبع  وبخاصة خالل  الزمن  البشر على مدار عقود من  حتمل فوق طاقة 
سنوات االخيرة، وهو ال يتحمل قهر وعدوان االحتالل وحصاره فحسب وامنا 



يتحمل ايضاً اخطاء وفشل قياداته وفصائله وهو الضحية االولى للصراع 
واخلالف والالأمن الداخلي. وانا قلت دائما انني مع الشاعر محمود درويش في 
قوله »على هذه االرض ما يستحق احلياة«، واضيف ان على هذه االرض شعب 
عظيم يستحق ان نضحي من اجله بكل ما منلك من روح وجسد وجهد 
الشعب وصبره وحتمله سيثمر حرية واستقالل  ان صمود هذا  وكلي ثقة 
وسيادة وكرامة طال الزمان ام قصر. اما بالنسبة لقضاء الوقت في السجن 
فأنا بعد أن قضيت سنوات في العزل االنفرادي في ظل ظروف قاهرة ومريرة 
وصعبة، فأنني اآلن في سجن هدارمي قسم 3 واخملصص للعزل اجلماعي حيث 
يوجد مائة وعشرون مناضالً موزعني على اربعني زنزانة في كل واحدة ثالثة 
اخوة ، نستيقظ الساعه السادسه والربع على العد الصباحي الذي تقوم 
والنصف  السابعه  الساعه  للخروج  نستعد  ذلك  وبعد  السجن  ادارة  به 
حوالي  يخرج  حيث  الصباحية  الرياضة  ملمارسة  )النزهة(  الفورة  لساحة 
ثالثون من االخوة ملمارسة الرياضة اليومية وانا لم انقطع عنها, و ملدة ساعة 
مشي  ساعة  ثم  التاسعة،  حتى  والنصف  السابعه  الساعة  من  ونصف 
في الفورة وادخل العاشرة آلخذ حمام وفي العاشرة والنصف تغلق ابواب 
والثانية  والنصف  العاشرة  بني  ويسمح  الظهيرة،  لعدد  والزنازين  القسم 
غرفة.  كل  في  معتقلني  ستة  عن  يزيد  ال  مبا  للغرف  بزيارات  ظهرا  عشرة 
الصحف  اتسلم   . الرابعة  حتى  الفورة  تبدأ  ظهرا  الواحدة  الساعة  ومن 
وهي  والثانية عشرة  العاشرة  بني  واقرأها  الصباح  في  الثالث  االسرائيلية 
يديعوت احرونوت ومعاريف وهآرتس العبري واالجنليزي وهي باشتراك مدفوع 
وهنالك عدد كبير من املعتقلني املشتركني في السجون تصلهم الصحف 
بانتظام ثم توزع على االخوة ليقراها من يرغب . كما تصلنا جريدة القدس 
الفلسطينية وتاتي متأخرة اسبوعاً واحيانا اكثر كما لدينا تلفزيون في كل 
غرفة وفيها من 12 الى 14 محطة تختلف مبحطة او اثنتان في كل سجن 
 newو lbc ومنها العربية واجلزيرة والقنوات العبرية الثالث واالردن وتلفزيون
اليهود  من  اجلنائيني  السجناء  تخص  بالروسية  ومحطتان  واملستقبل   tv

املوجودين في اقسام مجاورة لنا. 
اقضي معظم الوقت بعد الظهر في املطالعة وانهي ثالث الى خمس كتب 
شهريا باللغات الثالث العربية والعبرية واالجنليزية ومنذ عدة اشهر بدات 
بتعلم اللغة الفرنسية بهدف محو االمية لهذه اللغة ال اكثر وال اقل على 
كتب  في  تتركز  مطالعاتي  القدس.  مدينة  من  احلموري  صالح  االخ  ايدي 



الفلسطيني- والشان  بالصراع  االولى  بالدرجة  تتعلق  وفكرية  سياسية 
االسرائيلي والعربي، وعدد كبير من الروايات، وقرات منها 43 رواية خالل عام 
ومنها 11 رواية للكاتب البرازيلي باولو كويلو  ولوران براون وحنا مينا وعالء 
واحالم  منيف  الرحمن  وعبد  الصالح  والطيب  محفوظ  وجنيب  االسواني 

مستغامني وعدد اخر من الروائيني وعشرات الكتب املنوعة.
كما جنري حوارات ونقاشات دائمة بيننا حيث توجد مجموعة بارزة من القيادات 
في القسم ومنها غالبية القيادة املركزية حلركة حماس في السجون التي 
القيادة  منسق  عيسى  الناصر  عبد  مثل  هدارمي  سجن  في  معنا  تتواجد  
وموسى  العامودي  وعلي  السيد  وعباس  وروحي مشتهى  السنوار  ويحيى 
دودين وتوفيق ابو نعيم وزاهر جبارين واالمني العام للجبهة الشعبية احمد 
وعاهد  املاضي  الشهر  عنه  افرج  الذي  ملوح  الرحيم  عبد  ونائبه  سعدات 
غلمة من قادة اجلبهة الشعبية ايضا . اضافة الى عدد من قيادات اجلهاد 
االسالمي مثل خالد الزواوي وثابت مرداوي وعاطف ابو عكر وغيرهم وعدد 
من قيادات حركة فتح مثل تيسير البرديني وناصر ابو سرور وجهاد ابو غنب 
واسرار سمرين وجمال ابو محسن ومنصور شرمي وعبد الكرمي عويس وعبد 
ما  قبل  القسم  هذا  في  متكنا  وقد  وغيرهم.  الشرباتي  وامين  دولة  الفتاح 
يزيد على العام من التوصل الى وثيقة االسرى ) وثيقة الوفاق الوطني( التي 
وقعتها جميع الفصائل ولو التزمت بها ونفذتها بامانة وصدق كما فعلنا 

في صياغتها لتجنبنا الكارثة التي نعيشها االن .
 

واعضاء  فلسطينيني  ملسؤولني  زيارات  عن  االعالم  في  نسمع 
كنيست لك في السجن فماذا يحمل لك هؤالء الزوار؟ 

احلقيقة ان االربع سنوات االولى لم يسمح الحد بزيارتي مبا في ذلك زوجتي 
 . االنفرادي  العزل  في  كنت  حيث  الفترة  تلك  طوال  احدا  ارى  ولم  واوالدي 
ومنذ سنة ونصف او سنتني تقريبا زارني العديد من املسؤولني بينهم االخ 
اكرم هنية املستشار السياسي للرئيس وعضو اجمللس الثوري حلركة فتح 
الرجوب  وجبريل  دحالن  ومحمد  فارس  قدورة  واالخ  اشتية  محمد  د.  واالخ 
وجميل الطريفي وسالم فياض وهشام عبد الرازق وسفيان ابو زايدة وقبل 
شهر اللواء توفيق الطيراوي . وبطبيعة احلال اسمع منهم تفاصيل الوضع 
الفلسطيني ويستمعون الى وجهة نظري في مجمل القضايا املطروحة 
واوضاع السجون ومجمل الهم الفلسطيني واحملهم بعض املالحظات 



من  العديد  زارني  كما  الفلسطينية.  والقيادة  مازن  ابو  للرئيس  لنقلها 
طه  وواصل  زحالقة  وجمال  بشارة  عزمي  مثل  العرب  الكنيست  اعضاء 
واحمد الطيبي وطلب الصانع ومحمد بركة، اما اعضاء الكنيست اليهود 
زارني حاييم اورون من حركة ميريتس وهي حركة مناهضة نسبيا لالحتالل 
وتدعو لقيام دولة فلسطينية منذ سنوات طويلة واعرفه قبل اعتقالي وقد 
زارني  مرات عديدة ويبدي اهتماماً كبيراً  باملوضوع الفلسطيني وبالسالم 
افرامي سنيه عضو كنيست  زارني قبل نحو شهرين  الذي  اآلخر  والعضو   ،
عن حزب العمل ونائب وزير العدوان االسرائيلي السابق، وقد اراد ان يسمع 
وجهة نظري السياسية وكل من جاء من اعضاء الكنيست قلت له شيئاً 
واحداً ان مفتاح السالم بانهاء االحتالل واي التفاف على هذه احلقيقة لن 
يفيد بشيء ومضيعة للوقت وان الرهان على تقدمي تنازالت فلسطينية هو 
املستقلة  الدولة  واقامة  االدنى هو حدود عام 1967  رهان خاسر الن حدنا 
وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئني وفقا للقرار 194 وال يوجد شعب 
يتخلى عن نضاله من اجل احلرية بسبب املعاناة والعذاب، وشعبنا قرر ان 
فان  وباملناسبة  والتضحيات،  املعاناة  بلغت  مهما  واستقالله  حريته  ينال 
ادارة السجن ال تبلغني بالزائر او اسمه بل اذهب الى غرفة مخصصة للزوار 

بجوار غرفة احملامني ونلتقي بالزائر مباشرة.
 

ماذا يقول ابو القسام لزوجته وابنائه بعد ست سنوات من السجن 
زالت  وال  قامت  البرغوثي  فدوى  السيدة  وان  خاصة  عنهم  بعيدا 

بقيادة احلملة الشعبية الطالق سراحك؟
ان كل الكلمات لن تفي زوجتي وحبيبتي ورفيقة دربي وشريكة رحلة اآلالم 
حقها فهي جتسد منوذجاً للمرأة الفلسطينية والعربية املناضلة والصابرة 
وصاحبة االرادة وهي بالدور الذي تقوم به تؤكد على جدارة املرأة الفلسطينية 
والعربية في القيام بكل املهمات دون استثناء فاملرأة الفلسطينية اعطت 
وال  وسيلة  وال  نضاليا  مجاال  تترك  لم  وهي  قيود  وال  شروط  وال  حدود  بال 
اسلوباً اال وخاضته وشاركت فيه، وانا احمد اهلل الذي انعم علي بزوجتي 
بدور عظيم  العالية فهي قامت  والنفس  الطويل  النفس  الرائعة صاحبة 
حملت فيه هموم عشرة االف اسير وهموم الشعب الفلسطيني فكانت 
خير سفير وناطق باسم قضية االسرى فتجولت في اكثر من أربعني دولة 
ودوليا  عربيا  املستويات  العالم على مختلف  في  املسؤولني  مئات  وقابلت 



الكثير من االنشطة هذا عدا عن عملها في  واالهم محليا وتساهم في 
مكتبها كمحامية وكأم ألربعة أبناء ولذلك فانني ومن خاللكم اقول لها 
شكراً على  صالبة االرادة وسعة هذا القلب العاشق واقول لك اني احبك 
اعايشهم  لم  النني  بااللم  جهة  من  فاشعر  األحبة  األوالد  اما  األبد،  الى 
واشاهدهم وهم يكبرون وينتقلون من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب 
رائعا في  بالفرح النهم موفقني ورائعني ويحققون جناحا  ومن جهة اشعر 
لقاء صعب  تعارف من جديد في  القسام فقد عقدنا حلقة  اما  اجلامعة. 
ومختلط باالمل وااللم والفرح والدموع في زنزانتي رقم 28 وقد حتمل اربعني 
ينعموا  ان  جيله  ولكل  له  وامتنى  وصالبة  كبرياء  بكل  السجن  في  شهراً 
باحلرية واالستقالل والسيادة واحلياة احلرة الكرمية وقبالتي احلارة لهم جميعا 
القسام واميرة قلبي ربى وشرف وعرب ومن خاللهم لكل ابناء فلسطني في 

الوطن واملنافي والشتات واقسم لهم ان ليل االحتالل زائل ال محالة.
 

قطاع  في  فتح  البناء   ) القسام  )ابو  البرغوثي  مروان  يقول  ماذا 
غزة؟

اقول لهم ال تهنوا وال حتزنوا وانتم االعلون وهذه شدة سوف تزول وما جرى 
ووجداني  وعقلي  قلبي  ان  ثقة  على  وكونوا  ومفجع  القلوب  ويدمي  يؤلم 
السجن  وال  االنفرادي  العزل  وال  والعذاب  وال  التحقيق  ال  ان  وواهلل  معكم 
والقهر ما اثر في نفسي كما تاثرت مبا حل بكم وبشعبنا ووحدتنا الوطنية  
 . ومنتصرون  فائزون  انهم  وقادته  اصحابه  ظن  الذي  االنقالب   هذا  بعد 
وتناسى هؤالء ان ارض قطاع غزة اجنبت قادة الثورة املعاصرة ياسر عرفات 
وابو جهاد وابو اياد وكمال عدوان وممدوح صيدم وابو يوسف النجار وانها ارض 
عبد  وجمال  وجهاد عمارين  الساملي  رفيق  امثال  الفتحاويني  بدم  مجبولة 
الرازق وجمال ابو سمهدانة واحمد ابو الريش واالالف من الشهداء واالبطال 
الثبات والصبر والتحمل فالظلم ال يدوم والقهر ال يدوم  وانني اقول لكم 
ينتصر على  االمنية  االجهزة  قادة  بانتصاره على عدد من  انه  يعتقد  ومن 
التي قدمت  وهي  املقدسة  االرض  واهم الن فتح هي ملح هذه  فتح فهو 

جباالً من الشهداء وهي التي تقدمت الصفوف في كل مراحل نضالنا.
قطاعنا  في  واملناضلة  الصلبة  القيادات  من  جديد  جيل  ميالد  نتظر  اننا 
الصامد قيادات تنتمي للحركة وللشعب وللوطن وتواصل النضال وتعيد 

بناء التنظيم الفتحاوي من جديد بارادة حرة وسواعد فتحاوية صلبة .



وانا على ثقة ان ابناء فتح البواسل الذين صنعوا املعجزات في االنتفاضتني 
ونظام  والقهر  الظلم  وجه  الصمود في  قادرون على  وبينهما  قبلهما  وما 
ووقف  ظلمها  لرفع  حماس  حركة  ادعو  وانني   . االفواه  وتكميم  البوليس 
والتعذيب  االعتقال  عن  والتوقف  فتح  حركة  بابناء  وتنكيلها  عدوانها 
االستدعاءات  نظام  ووقف  املقرات  واقتحام  واالعراس  املنازل  واقتحام 
والتحقيق في اقبية السجون وادعوهم الى عدم التعرض العمال االحتجاج 
السلمية التي تقوم بها حركة فتح وابناء شعبنا في القطاع .وانني احمل 

حركة حماس املسؤولية الكاملة عن هذه االنتهاكات وهذه اجلرائم.
 
 



بسم اهلل الرحمن الرحيم
بيان صادر عن القائد املناضل مروان البرغوثي

أمني سر حركة فتح في فلسطني

من زنزانتي الصغيرة املظلمة أتوجه إلى شعبنا العظيم مبا يلي:-

  إدانة واستنكار االنقالب العسكري في غزة على السلطة الشرعية 
الفلسطينية ومؤسساتها في قطاع غزة.

   اعتبار االنقالب العسكري  في غزة يشكل تهديداً خطيراً لوحدة 
الوطن وتهديداً للقضية الفلسطينية وانحرافا عن خيار املقاومة وتخريبا 

ملبدأ الشراكة الوطنية.

وللخيار  الدميقراطية  للتجربة  تهديداً  االنقالب  هذا  اعتبار     
الدميقراطي الذي فازت حماس مبوجبه.

   الدعم الكامل لقرار تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة 
د. سالم فياض أمالً ان تقوم بفرض سيادة القانون وإنهاء الفوضى والعمل 

على صيانة وحدة الوطن والشعب والقضية.

واألفراد  واملؤسسات  املمتلكات  على  تعديات  أية  وإدانة  رفض      
والكوادر والقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية والرفض القاطع 

لنقل صور ومشاهد قطاع غزة املؤملة إلى الضفة الفلسطينية.

   دعوة الرئيس عباس بوصفه قائداً عاما حلركة فتح إلى تشكيل 
قيادة جديدة حلركة فتح في قطاع غزة من القيادات املتواجدة في القطاع.

إصالح  قادرين على  قادة جدد  وتعيني  األمنية  األجهزة  قادة  إقالة    
وتطوير املؤسسة األمنية الفلسطينية بكافة فروعها على أساس مهني 
واملواطنني  الوطن  عن  الدفاع  مبهمة  القيام  على  قدرة  أكثر  يجعلها  ومبا 



واملشروع الوطني ومؤسسات السلطة ومواجهة العدوان االحتاللي وحفظ 
األمن والنظام العام وتنفيذ القوانني وإنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني 

وإنهاء املظاهر املسلحة واالستعراضات.
املناضلة  القيادات  من  فتح  حركة  لقيادة  طواريء  جلنة  تشكيل    
تكون قادرة على النهوض باحلركة من جديد وبناء مؤسساتها ومحاسبة 
العام  املؤمتر  عقد  على  قادرة  وتكون  والفاشلني  والفاسدين  العاجزين 
الوطن  وحدة  وعن  الوطني  املشروع  عن  والدفاع  فوراً  للحركة  السادس 
والشعب والقضية، واستكمال نضالنا الوطني لتحقيق أهداف شعبنا في 

العودة واحلرية واالستقالل.

  دعوة السيد إسماعيل هنية إلى االستجابة لقرار الرئيس محمود 
عباس بإقالته وإقالة احلكومة طبقا إلجراء قانوني ودستوري وذلك حفاظاً 
على الدستور ممثال بالقانون األساسي والتعاون مع احلكومة اجلديدة حفاظا 
على ما تبقى من الشرعية الفلسطينية وحفاظاً على وحدة الوطن ووحدة 

الشعب والقضية.
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في الذكرى األربعني لالحتالل
مفر  وال  االحتالل حتمية  نهاية   : البرغوثي  مروان  املناضل  القائد 

منها وهذه الذكرى مناسبة لتجديد العهد وملواصلة النضال

 
دعا النائب مروان البرغوثي، أمني سر حركة فتح، الشعب الفلسطيني إلى 
مزيد من الصبر والصمود بعد ستني عاما على النكبة وأربعني عاما على 
احتالل عام 67 األطول واألبشع في التاريخ املعاصر وحيا البرغوثي الشعب 
الفلسطيني في الوطن واملنافي في هذه الذكرى على صموده األسطوري 
والعذاب  واحلواجز  والفقر  واجلوع  واالعتقاالت  واالغتياالت  للحصار  وحتمله 
النهاية  هذه  وأن  منها  مفر  ال  حتمية  االحتالل  نهاية  أن  مؤكداً  واملعاناة، 
وحدها ستفتح الباب للسالم في الشرق األوسط وأن أية محاولة لتجاوز 
أو  أية مشاريع  من  فائدة  ال  وأنه  الفشل،  احلقيقة سيكون مصيرها  هذه 
ومتنح  واالستيطان  االحتالل  ورحيل  نهاية  تضمن  ال  اتفاقات  أو  مبادرات 
شعبنا فرصة حقيقية إلقامة دولته املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 
الفلسطينيني ملمارسة حقهم في  القدس الشريف وتتيح اجملال لالجئني 

العودة إلى ديارهم طبقا للقرار الدولي 194.
باب  إغالق  إلى  الفلسطينية  الفصائل  املناسبة  بهذه  البرغوثي  ودعا 
أن  فتح وحماس، مؤكداً  واخملزي، وخاصة حركتي  الدامي  والصراع  االقتتال 
هذا االقتتال هو صفحة سوداء في سجل أبيض لشعب عظيم ضرب املثل 

في الصمود واملقاومة والتحدي.
ملواصلة  العهد  جتديد  إلى  الفلسطيني  الشعب  البرغوثي  دعا  كما 
النضال والتمسك بالثوابت والوحدة الوطنية وإلى إعادة االعتبار للقضية 
الفلسطينية وإطالق أوسع حركة شعبية ضد اجلدار واالستيطان وتهويد 
القدس واحلصار واحلواجز وتضامناً مع األقصى وكل املقدسات اإلسالمية 
الوحدة  حكومة  حماية  إلى  البرغوثي  دعا  أخرى  جهة  ومن  واملسيحية، 
الوطنية وتعزيزها ومنحها فرصة للنجاح والى التسريع في إنهاء اخلالفات 
وكل ما يهدد وحدة واستمرار هذه احلكومة، كما دعا املتحاورين في القاهرة 
وثيقة  تنفيذ  يضمن  ومخلص  نهائي  أتفاق  وإجناز  احلوار  إجناح  إلى  وغزة 

األسرى )وثيقة الوفاق الوطني(.
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القائد املناضل مروان البرغوثي : الصراع الداخلي 
سيعصف بالقضية الفلسطينية ويهدد وحدة الوطن 

والشعب ومصير القضية الفلسطينية ويجب وقفه فوراً
 

زنزانته  البرغوثي أمني سر حركة فتح في فلسطني من  النائب مروان  دعا 
التي تدمي قلوب الفلسطينيني في قطاع غزة والوطن  إلى وقف الكارثة 
واملنافي، و إلى الوقف الفوري للعمليات اإلجرامية الدامية التي جتري على 
مدار الساعة في قطاع غزة والتي ذهب ضحيتها املئات من اجلرحى والقتلى 
األبرياء، وقال بأن هذه العمليات اإلجرامية تهدد وحدة الشعب الفلسطيني 
الفلسطينية  الوطنية  القضية  ووحدة  الفلسطيني  الوطن  ووحدة 

ومؤسسات الشعب الفلسطيني والتي بناها بالدم والعرق والتضحيات.
وأستنكر  وأستهجن  الدامية  األحداث  أستنكر هذه  »إنني  البرغوثي  وقال 
فاقدة ملعظم صالحياتها  و  يدور على سلطة محاصرة  الذي  الصراع  هذا 
املاضية للتصفية واألضعاف من قبل  وتعرضت على مدار السبع سنوات 
السلطة  وحماية  تعزيز  هو  اجلميع  من  املطلوب  وأن  اإلسرائيلي  االحتالل 
األسرى  وثيقة  احترام  خالل  من  وحدتها  وتدشني  ومؤسساتها  الوطنية 

واتفاق مكة واحترام القانون األساسي والنظام.
أبو  عباس  محمود  الرئيس  إلى  عاجالً  نداءاً  البرغوثي  مروان  النائب  ووجه 
عقد  إلى  مشعل  خالد  حماس  حلركة  السياسي  املكتب  ورئيس  مازن 
اجتماع فوري مبشاركة رئيس احلكومة وقيادة احلركتني على أعلى مستوى 
دون  والقضايا  العالقة  امللفات  وفتح كافة  استراتيجي،  للدخول في حوار 
إلى  للوصول  الثالثة شهور  يتعدى  ال  لذلك  زمني  وحتديد سقف  استثناء 
رؤية إستراتيجية مشتركة حتكم العالقة بني الطرفني للسنوات القادمة 
الوطن  ووحدة  ووحدته  الفلسطيني  للشعب  العليا  املصالح  يكفل  مبا 
وتطوير  وتفعيل  الوطنية،  املؤسسات  ووحدة  الوطنية  القضية  ومصير 
الوطنية  الوحدة  حكومة  عمل  واستمرار  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
على أن يتوج ذلك بحوار شامل تشارك به كافة القوى الوطنية واإلسالمية 

والقيادات الشعبية في الوطن واملنافي.
بالقضية  سيعصف  الدامي  الصراع  هذا  استمرار  أن  البرغوثي  وقال 
الفلسطينية وما أجنزته خالل العقود املاضية مؤكداً أننا لن نسمح لكائن 



الشهداء  ودماء  وبتضحيات  املقدسة  القضية  بهذه  يعبث  أن  كان  من 
وعذابات األسرى واجلرحى ومعاناة الشعب الفلسطيني في الوطن واملنافي 
والذي حتمل الكثير وال يزال وقدم الغالي والنفيس في سبيل حريته وعودته 

واستقالله مقدماً منوذجاً في مواجهة احلصار والعدوان.
-الذكرى  حزيران   5 يوم  اعتبار  إلى  الفلسطيني  الشعب  البرغوثي  ودعا 
العهد  وجتديد  االحتالل  وملواجهة  للوحدة  وطنياً  يوماً  لالحتالل-  األربعني 
للوحدة الوطنية ولألهداف الوطنية وجعله يوماُ لاللتفاف حول املؤسسات 

الوطنية.
2007-5-17

 



ذكرى النكبة مناسبة 
لتجديد العهد والوفاء حلق العودة املقدس

 
فلسطني،  في  فتح  حركة  سر  أمني  البرغوثي،  مروان  املناضل  القائد  دعا 
في  مشاركة  أوسع  إلى  والشتات  الوطن  في  الفلسطيني  الشعب 
الفعاليات الشعبية في الذكرى 59 للنكبة الفلسطينية، والتي أدت إلى 
طرد وتهجير الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني من مدنهم 
واملذابح  اجملازر  أبشع  الصهيونية  القوات  ارتكبت  حيث  وبيوتهم  وقراهم 
القتل والعنف واإلرهاب لطرد  أبناء شعبنا واستخدمت كل أشكال  بحق 
قرية   534 من  أكثر  بتدمير  وقامت  ووطنهم،  أرضهم  من  فلسطني  أبناء 
وبلدة فلسطينية في محاولة إلخفاء هذه اجلرائم والتغطية عليها وإلغاء 

الهوية العربية الفلسطينية.
 

من  أكثر  اليوم  يتمسك  الفلسطيني  الشعب  أن  البرغوثي  النائب  وأكد 
وديارهم  وطنهم  إلى  الفلسطينيني  لالجئني  العودة  بحق  مضى  وقت  أي 
ممارسة  أجل  من  النضال  سيواصلون  وأنهم  منها،  طردوا  التي  ومنازلهم 

حقهم في العودة إلى جانب حقهم في احلرية والسيادة واالستقالل.
 

ووجه البرغوثي حتية أجالل وتقدير إلى الالجئني الفلسطينيني في الوطن 
واملنافي على صمودهم ومتسكهم بحقهم في العودة رغم مرور 6 عقود 

على النكبة الفلسطينية.
 

نضاله  مواصلة  على  مصمم  الفلسطيني  الشعب  أن  البرغوثي  وأكد 
والى مساعدة  والتالحم  الوحدة  إلى  واإلسالمية  الوطنية  الفصائل  داعياً 
األطراف الدولية إلى رفع احلصار الظالم  حكومة الوحدة الوطنية، وداعياً 
عن الشعب الفلسطيني وحكومته وسلطته، وداعياً اجلميع إلى التحلي 
التي  املرحلة اخلطيرة  الوطنية في هذه  واملسؤولية  درجات احلكمة  بأعلى 
تزداد فيها معاناة شعبنا في ظل احلصار والعدوان، والى ضرورة العمل من 
الفقر واجلوع، وأكد على ضرورة  أجل تخفيف هذه املعاناة وتخفيف حالة 
مسؤوليتها  بكامل  والفصائل  والتشريعي  واحلكومة  الرئاسة  تقوم  أن 

الوطنية.



 من جهة أخرى دعا البرغوثي حركتي فتح وحماس إلى تعزيز احلوار وتكثيفه 
أتفاق مكة  ودعم  تعزيز  والعمل على  االستراتيجي  احلوار  دائرة  إلى  ونقله 
وتعزيز حكومة الوحدة الوطنية وجتنب أي حالة تآكل وتراجع في هذا االجناز 
الوطني وضرورة أعطاء احلكومة الفرصة الكافية للقيام مبسؤولياتها على 

أكمل وجه.
2007-5-14

 



القائد املناضل مروان البرغوثي أمني سر حركة فتح في
 فلسطني يدعو شعب فلسطني إلى االستعداد للمشاركة
 في تظاهرات املليون مواطن في الذكرى األربعني لالحتالل.

شعب  فلسطني  في  فتح  حركة  سر  أمني  البرغوثي  مروان  النائب  دعا     
وفئاته  واإلسالمية ومؤسساته وقطاعاته  الوطنية  قواه  بكافة  فلسطني 
التي ستنطلق في  املليون مواطن  للمشاركة في تظاهرة  االستعداد  الى 
كافة أنحاء الوطن وفي مخيمات الشتات تنديداً باإلحتالل االسرائيلي في 
الذكرى األربعني لإلحتالل وهو األطول في التاريخ املعاصر وهو آخر أحتالل 

عسكري استيطاني واألكثر بشاعة واجراماً في التاريخ املعاصر.
 

وقياداته  ومؤسساته  فصائله  بكافة  شعبنا  على  أن  البرغوثي  وقال 
إجماع شعبنا  لتجديد  فرصة  الى  املناسبة  وم.ت.ف حتويل هذه  وسلطته 
احلرية  مطلب  على  واألصرار  مقاومته  على  واألصرار  االحتالل  رفض  على 
شعبية  حركة  أوسع  إلطالق  مناسبة  أنها  كما  واألستقالل،  والعودة 
جماهيرية ملقاومة األحتالل من خالل املسيرات والتجمعات والتظاهرات في 
العلم  رفع  الشتات ومن خالل  الفلسطينية ومخيمات  املدن  كافة مراكز 
واحد   الفلسطينية وحتت شعار  الوطنية  الوحدة  رمز  الفلسطيني فقط 
لوثيقة األسرى  والعودة واألستقالل. »نعم  ......... نعم للحرية  ال لإلحتالل 

)وثيقة الوفاق الوطني(«
 

2007-3-17



القائد املناضل مروان البرغوثي أمني سر حركة فتح في فلسطني 
يدعو أبو مازن وهنية لبذل مزيد من اجلهد إلشراك اجلبهة

 الشعبية في حكومة الوحدة
 

فلسطني،  في  فتح  أمني سر حركة  البرغوثي،  مروان  املناضل  القائد  دعا   
من  مزيد  بذل  إلى  هنية  إسماعيل  الوزراء  ورئيس  عباس  محمود  الرئيس 
الوطنية  الوحدة  حكومة  في  الشعبية  اجلبهة  مشاركة  لضمان  اجلهد 
في  واإلسالمي  الوطني  العمل  فصائل  من  أساسياً  فصيالً  باعتبارها 
فلسطني، وقال البرغوثي » ان اجلبهة الشعبية شكلت وتشكل أحد أهم 
أعمدة م.ت.ف على مدار العقود األربعة املاضية كما أنها متيزت بانتمائها 
الوطني الفلسطيني وبالقرار الوطني املستقل، وقدمت التضحيات على 
مدار تاريخ الثورة واالنتفاضات املتعاقبة مبا في ذلك انتفاضة األقصى حيث 
أستشهد أمينها العام الشهيد أبو علي مصطفى، كما أن أمينها العام 
أحمد سعدات ال زال في سجون االحتالل إضافة إلى نائب األمني العام عبد 
الرحيم ملوح وعضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ومئات الكوادر واملناضلني 

في اجلبهة«.
الوطنية  الشراكة  تكريس  إلى  وحماس  فتح  حركتي  البرغوثي  دعا  كما   
بني اجلميع، واألخذ مبنتهى اجلدية واالهتمام مالحظات كافة فصائل العمل 

الوطني واإلسالمي بخصوص املشاركة في حكومة الوحدة.
حكومة  في  الشعبية  اجلبهة  تشارك  أن  في  أمله  عن  البرغوثي  وأعرب 
العمل إلجنازها وفي  في  دوراً هاماً  أن اجلبهة لعبت  الوطنية حيث  الوحدة 

إجناز وثيقة األسرى »وثيقة الوفاق الوطني« وفي حقن الدم الفلسطيني.
 

2007/3/10



القائد املناضل مروان البرغوثي يدعو إلى حتديد موعد نهائي
 لعقد املؤمتر العام السادس حلركة فتح

 

دعا القائد النائب مروان البرغوثي ،أمني سر حركة فتح في فلسطني ،الرئيس 
أبو مازن واللجنة املركزية واجمللس الثوري حلركة فتح إلى حتديد موعد نهائي 
وعاجل لعقد مؤمتر العام السادس حلركة فتح مبا ال يتجاوز الشهور القليلة 
األولى  الدرجة  أن ذلك ميثل استحقاقا وطنيا وفتحاويا من  القادمة، حيث 
خاصة أن انعقاد املؤمتر قد تأخر عن موعده خمسة عشر عاماً وقعت خاللها 
جملة من املتغيرات الهامة على الصعيد الفلسطيني واإلقليمي والدولي، 
علماً أنه لم يعد هناك ما يبرر هذا التأخير بعد أن متكنت احلركة من قيادة 
الشعب الفلسطيني إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مرتني في حني لم 

ينعقد املؤمتر العام.
 

الوحدة  لتكريس  تاريخية  محطة  يشكل  املؤمتر  عقد  أن  البرغوثي  وأكد 
والدميقراطية  للتجديد  فرصة  ويعطي  فتح،  حركة  صفوف  في  والتالحم 
فرصة  وهو  اخملتلفة،  واخلبرات  والتجارب  األجيال  بني  الشراكة  ولتكريس 
إلنهاء حالة الترهل والتسيب وإصالح املؤسسات، ووضع هيكلية وبرنامج 

يلتف حوله أبناء احلركة وأبناء الشعب الفلسطيني بأسره.
 

وأكد البرغوثي أن عشرات اآلالف من املناضلني في الوطن والشتات واملنافي 
احلركة  وتقوية  تعزيز  طريق  على  املؤمتر  هذا  عقد  الصبر  بفارغ  ينتظرون 
من  ولتتمكن  الفلسطيني،  للشعب  القيادي  دورها  استمرار  ولضمان 
أجناز مهماتها الوطنية الكبرى وفي مقدمتها إنهاء االحتالل واالستيطان 
وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق عودة 

الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم وحترير األسرى.
 

من جهة أخرى أكد البرغوثي أن حركة فتح أكدت دوماً على اخليار الدميقراطي 
وعلى تعزيز احلياة الدميقراطية، وأن من حق أبناء احلركة أن يختاروا قيادتهم 



مبحض إرادتهم و بإختيار دميقراطي حر ونزيه على كافة املستويات.
 

وبكل الطاقات لعقد  إلى توحيد الصفوف والعمل فوراً  أبناء احلركة  ودعا 
املؤمتر العام السادس.

 
2007/3/7 

 



كلمة القائد املناضل مروان البرغوثي املوجهة إلى كادر حركة 

فتح في اجتماع رام اهلل  2007-2-19

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 األخوات واإلخوة املناضلون،،،،
    يشرفني ويسعدني أن أتوجه لكم اليوم بأحر وأجمل التحيات مؤكداً 
على عهدنا مبواصلة رحلة النضال والكفاح حتى تتحقق أهدافنا الوطنية 
التي سقط من أجلها عشرات اآلالف من الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد 
الرئيس الراحل ياسر عرفات ومئات اآلالف من األسرى واجلرحى، ودفع شعبنا 

التضحيات اجلسيمة واملعاناة املستمرة في سبيل عزته وكرامته وحريته.
    أن شعبنا اليوم يواجه حتديات خطيرة وغير مسبوقة تهدد وحدته ووجوده 
الواليات  وحليفتها  إسرائيل،  متضي  حيث  ومستقبله.  الوطني  وكفاحه 
القدس،  وتهويد  الفلسطيني،  الشعب  محاصرة  مخطط  في  املتحدة، 
وإقامة اجلدران، وتكريس واقع االحتالل، وعزل املدن والقرى، وعزل الضفة عن 
اليومي،  واالعتقال  واالغتيال،  القتل  وعمليات  العدوان،  ومواصلة  القطاع، 
الوطنية  الوحدة  وتعزيز  تكريس  هو  التحديات  ملواجهة  شرط  أول  وأن 
الفلسطينية، وما مت اجنازه في مكة هو خطوة أولى على الطريق الطويل من 
أجل تعزيز اجلبهة الداخلية وتقوية السلطة الوطنية، وتفعيل مؤسساتها، 
وتكريس مفهوم مؤسسات الدولة الوطنية، بعيدة عن الفئوية واحملسوبية 
والشللية، كما ويتحتم بناء دولة مؤسساتية أمنية حديثة وعصرية على 
أمنية  ومؤسسة  والسياسية.  احلزبية،  احلسابات  عن  بعيد  وطني،  أساس 
القانون  وسيادة  والنظام،  األمن،  وحتقيق  الوطن،  عن  الدفاع  على  قادرة 

للمواطنني، وللشعب بأسره.
دامية مؤسفة خالل األشهر األخيرة ميثل صفحة  وأن ما جرى من أحداث 
سوداء في تاريخنا، ولكنها أحداث شاذة ومرفوضة، وال متثل مسار حركتنا 
»وثيقة  األسرى  لوثيقة  واألمني  الصادق  التطبيق  فإن  وكذلك  الوطنية، 
الوفاق الوطني« ميثل مخرجاً مشرفاً وقوة لترتيب الوضع الفلسطيني على 

كافة األصعدة وفي كافة اجملاالت.
 



األخوات واإلخوة املناضلون،،،
لقد متكنت حركتنا الرائدة »فتح« خالل العقود األربعة املاضية من قيادة 
أول  بناء  ومن  الوطنية،  املصالح  وحماية  الوطنية،  وحدته  وصون  شعبنا 
التحتية  والبنية  املؤسسات،  بناء  ومن  الوطن،  أرض  على  وطنية،  سلطة 
خاضتها  التي  السالم  عملية  وصلت  وعندما  العتيدة،  الدولة  ملؤسسات 
شعبنا  أبناء  طليعة  في  كانت  مسدود  طريق  إلى  بشجاعة  فتح  حركة 
الصفوف  وتقدمت  املباركة،  األقصى  انتفاضة  وفي  االحتالل،  مقاومة  في 
كما فعلت عام 1965، وكان حلركتنا شرف تكريس احلياة الدميقراطية في 
الوطن، وقادت هذه التجربة بجدارة، وأجرت انتخابات نزيهة، وشفافة، منها 
وكذلك  وشفافيتها،  لنزاهتها  بأسره  العالم  يشهد  ورئاسية،  تشريعية، 
انتخابات بلدية، ومحلية. ورغم سوء النتائج في االنتخابات األخيرة إال أن 
احلركة قدمت السلطة لإلخوة في حماس طبقاً لألصول والقانون، واحترمت 
إرادة الشعب الفلسطيني، ولكن هذه التجربة الدميقراطية تبقى موقوفة، 
الدميقراطية  احلياة  هذه  تفعيل  في  ننجح  لم  أننا  طاملا  اخملاطر،  وتهددها 
داخل حركة فتح نفسها، وقد حان الوقت منذ زمن بعيد لتكريس الشراكة 
داخل حركة فتح بني األجيال، وبني التجارب اخملتلفة، وحان الوقت للنهوض 
باحلركة، من خالل عقد املؤمتر السادس، الذي أصبح ضرورة وطنية فتحاوية 
ملحة، وال يجوز املماطلة أو التسويف في إجناز هذا املؤمتر، لتتمكن األجيال 
وبرنامج،  طريق،  واختيار  حتديد،  في  املشاركة  من  والشتات  الوطن  في 
الواجب  وأن  خالصة.  فتحاوية  وبإرادة  بحرية،  احلركة  ومؤسسات  وقيادات، 
الوطني املقدس يتطلب منا جميعاً أن نحمي هذه احلركة العظيمة، ألنها 
ما زالت حامية املشروع الوطني، وأقصر الطرق إلجناز الدولة، واحلرية والعودة 

واالستقالل.
 

 األخوات واإلخوة املناضلون،،،
 

أن حركة فتح هي حركة الشعب الفلسطيني بأسره، وهي حركة األحرار 
أوسع حركة جماهيرية شعبية  أن تستعد إلطالق  وأن عليها  واملناضلني، 
نضالية، في مواجهة االحتالل حني تقترب الذكرى األربعني الحتالل األراضي 
الفلسطينية في اخلامس من حزيران القادم، هذا االحتالل األطول في التاريخ 
املعاصر واالحتالل األكثر بشاعة وفاشية ونازية. وأن علينا أن نتمسك بخيار 



املقاومة مهما بلغت التضحيات ومهما اشتدت املصاعب ألن روح حركة 
فتح هي املقاومة وحني يسقط هذا اخليار فأنه يحول هذه احلركة إلى جسد 
بال روح، وهذا ميثل قوة وزخماً وشرطاً لنجاح أي عمل سياسي، ودبلوماسي، 
التواضع،  الفتحاويني للتصرف بكثير من  الوقت لكل  وتفاوضي. وقد حان 
شعبنا  ومشاركة  والتحمل،  الصبر،  من  ومبزيد  املسؤولية،  روح  من  ومبزيد 
همومه الوطنية، واالقتصادية، واالجتماعية، والعمل في مواجهة التوسع 
االستيطاني، وتهويد القدس، واستهداف املسجد األقصى املبارك، ومن أجل 
والعودة،  احلرية،  رايات  ورفع  إنهاء االحتالل،  أطالق سراح األسرى، ومن أجل 

واالستقالل.
مرة أخرى اشد على أياديكم وادعوكم إلى مزيد من الوحدة والتالحم والى 
ووحدة  الوطنية  الوحدة  حماية  أجل  من  والعمل  االمانة  وحفظ  صيانة 

شعبنا وروحه الطاهرة واالنشداد نحو املهمات الوطنية الكبرى.
 

أخوكم مروان البرغوثي _ سجن هدارمي _ 2007/2/19



هنأ الشعب الفلسطيني العظيم بإتفاق مكة
القائد املناضل  البرغوثي يدعو اجملتمع الدولي الى االعتراف فورا 

بحكومة الوحدة

البرغوثي أمني سر حركة فتح  في فلسطني  املناضل مروان  القائد  توجه 
الذي  مكة  اتفاق  اجناز  على  العظيم   الفلسطيني  شعبنا  إلى  بالتهنئة 
الدولي  اجملتمع  له  بيان  ودعا  في  بتشكيل حكومة وحدة وطنية.  يقضي 
وعلى وجه اخلصوص أنصار احلرية والدميقراطية في العالم، إلى اإلعالن عن 
االعتراف الفوري باحلكومة اجلديدة والتعامل معها ومساعدتها على الوفاء 

بالتزاماتها.

العربية  واململكة  اهلل  عبد  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  البرغوثي  وحيا 
السعودية، على رعايتها الطيبة والنبيلة واألصيلة لهذا اللقاء وهذا االتفاق، 
واألسيرات،  األسرى  وإخوانه  زمالئه  إلى  بالتحية  ذاته  الوقت  في  متوجهاً 
الذين لم يدخروا جهدا عن توجيه النداءات إلى فصائلهم وجماهير شعبهم 
للتوقف عن االقتتال، ودعوا دائماً بأصالتهم املعهودة إلى الوحدة الوطنية.
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 القائد املناضل مروان البرغوثي : الشعب الفلسطيني لن 

يغفر للمتحاورين إذا فشل احلوار والتاريخ لن يرحمهم
مبادرة العاهل السعودي تؤكد التزام اململكة 

بالقضية الفلسطينية
 

دعا النائب مروان البرغوثي، أمني سر حركة فتح في فلسطني، قيادتي فتح 
ومعاناة  تضحيات  مستوى  إلى  االرتقاء  إلى  مكة  في  املتواجدين  وحماس 
الشعب الفلسطيني وحتمل املسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية 
احلرجة واحلاسمة، والى ضرورة  االتفاق على حكومة الوحدة الوطنية ووضع 
والسياسية  االقتصادية  األزمة  من  واخلروج  الداخلي  االقتتال  جلرائم  حد 
واالجتماعية واألمنية، ومن اجل االستفادة من اجلهود الدولية واإلقليمية 

الهادفة لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي.
أو  يعطل  طرف  ألي  يغفر  لن  الفلسطيني  الشعب  إن  البرغوثي  وقال 
استراتيجي  حوار  عملية  إلطالق  تاريخية  فرصة  وهو  املؤمتر  هذا  يفشل 
شامل مبشاركة كافة القوى الفلسطينية للنهوض بالوضع الفلسطيني 
وأن  الفلسطيني،  البيت  وترتيب  الوطنية  املكتسبات  على  وللمحافظة 

التاريخ لن يرحم من يفوت هذه الفرصة لالتفاق.
الوطني(  الوفاق  وثيقة  األسرى)  بوثيقة  التمسك  إلى  البرغوثي  ودعا 
من  الفلسطينية  الساحة  بإخراج  كفيلة  وهي  وأمانة  بدقة  وتنفيذها 

أزمتها الطاحنة.
من جهة أخرى ثمن البرغوثي دعوة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل 
بن عبد العزيز ورعايته ملؤمتر احلوار مؤكداً أن هذا ليس بجديد على اململكة 

التي دعمت وساندت القضية الفلسطينية دوماً.
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نداء عاجل من موقعي وثيقة الوفاق الوطني )األسرى(
 للشعب الفلسطيني في الوطن واملنافي

  

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

نداء عاجل إلى الشعب الفلسطيني 
»واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا«

صدق اهلل العظيم
 

يا شعبنا العظيم... يا أهلنا في الوطن واملنافي...
والبطوالت  األسطوري  الصمود  شعب  يا  فلسطني....  شعب  يا 

والتضحيات.....

إننا إخوانكم وأبنائكم في سجون ومعتقالت االحتالل نتوجه إليكم       
بالنداء من قلب الزنازين ونتوجه إلى قلوبكم الطاهرة وندعوكم إلى وحدة 
الشديدة  اإلدانة  ونؤكد  ونعلن  واالنقسام  واخلالف  الفرقة  ونبذ  التالحم 
بكل  اخلندق  وأخوة  واألهل  اإلخوة  بني  واالحتراب  لالقتتال  واستنكارنا 
واملمتلكات  للمنازل  وإحراق  واختطاف  وقتل  اغتيال  عمليات  من  أشكاله 
واستهداف البيوت والترويع والقذف والتشهير والتحريض، وندعوا إلى وقف 

هذه الكارثة قبل فوات األوان.
 

يا شعبنا العظيم........
املسلحة  املقاومة  تشكيالت  في  األبطال  اإلخوة  إلى  بالنداء  نتوجه  أننا 
عن  بأنفسهم  والنأي  السالح  على طهارة  للمحافظة  وندعوهم  اخملتلفة 
هذه احلرب القذرة وأن تبقى بنادقهم حارسة للوطن واملواطن موجهة صوب 
بندقية  أي فلسطيني هي  إلى صدر  توجه  بندقية  أي  أن  ونؤكد  االحتالل، 



مارقة وال متت للشرف بصلة وان هذا الرصاص املوجه إلى صدور شعبنا هو 
طعنة للشهداء العظام وألرواحهم الطاهرة وعلى رأسهم الشهيد اخلالد 
أبوعلي مصطفى  والشهيد  ياسني  أحمد  الشيخ  والشهيد  عرفات  ياسر 
بعذابات  استهتار  أنها  كما  الشهداء  وكافة  الشقاقي  فتحي  والشهيد 

وآالم عشرة أالف أسير وأسيرة في سجون االحتالل.
 

يا شعبنا العظيم........
أننا نتوجه إليكم اليوم وندعوكم إلى الصيام يوم األحد القادم لكل شعبنا 
في  الفتنة  لوأد  و  واالحتراب  االقتتال  رفض  عن  تعبيراً  واملنافي  الوطن  في 
أعالم فلسطني في كل  فيه  ترفع  الوطنية  للوحدة  يوماً  واعتباره  مهدها 
حكومة  تشكيل  والى  احلوار  إلى  الفورية  العودة  إلى  لندعوا  وأننا  مكان 

الوحدة الوطنية فوراً على أساس وثيقة األسرى.
 

عاشت وحدة شعبنا
 ال لالقتتال

 نعم حلكومة الوحدة الوطنية على أساس وثيقة األسرى

حركة 
فتح

 
حركة
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اجلبهة 
الشعبية

حركة اجلهاد 
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مروان 
البرغوثي

عبد اخلالق 
النتشة 

احمد
 سعدات

بسام 
السعدي 

مصطفى 
بدارنه
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مقابلة صحيفة االمارات اليوم

يتميز األخ مروان بشعبية ساحقة في أوساط الشارع الفلسطيني 
من  قادر  أنك  تعتقد  هل  الفلسطينية،  األراضي  مختلف  في 
الشارع  الى  اللحمة  إلعادة  السعي  على  املعتقل  قضبان  خلف 

الفلسطيني خاصة بعد فوز حماس في االنتخابات؟
ضرورة  واالسالمية  الوطنية  وفصائله  الفلسطيني  الشعب  وحدة  إن 
وال  الوطنية  واملكتسبات  املقاومة  والوحدة سياج  عليا،  ومصلحة وطنية 
يجوز الحد العبث بها او اضعافها، وواهم من يعتقد انه لوحده ميكنه أن 
يقود الشعب الفلسطيني.  إن الشراكة الوطنية والسياسية والنضالية 
واالستقالل.  والعودة  احلرية  الجناز  شرط  هي  واحلكم  القرار  في  والشراكة 
الداخلي على السلطة والصالحيات الن  النزاع  إنني أحذر من الغرق في  و 
شعبنا وسلطته وفصائله وارضه ورئيسه وحكومته يرزحون حتت االحتالل 
وال يجوز استنزاف الطاقة الوطنية لدى شعبنا في النزاع الداخلي بل يجب 
تكريس وتوحيد كافة الطاقات في مواجهة االحتالل وستظل وحدة شعبنا 
تشكل أولى أهتماماتي رغم وجودي في السجن والعزل وسأبذل كل جهد 
مستطاع للحفاظ على الوحدة النها شرط اساسي للحرية واالستقالل، 
الوطنية  الفصائل  قادة  وإخواني  أنني  إعتزاز  وبكل  القول  وأستطيع 
واإلسالمية متكنا بعد حوار عميق وشامل من إجناز »وثيقة الوفاق الوطني« 
والتي لقيت ترحيبا واسعا من شعبنا وفصائله وقياداته ومن الرئيس عباس 
ملؤمتر  اساساً  أن تشكل  وأملي  والفصائل  البرملانية  والكتل  م.ت.ف  وقيادة 

احلوار الوطني.

التطورات  ظل  في  الفلسطينية  القضية  مستقبل  ترى  كيف 
املتسارعة التي تشهدها هذه القضية، وما طرأ عليها من تغيرات 

خطيرة؟
أن حكومة إسرائيل اجلديدة بزعامة اوملرت تخطط لفرض احلل االسرائيلي 
تنوي  ال  حكومة  وهي  باحلرية  حلمنا  ونسف  تقويض  بهدف  شعبنا  على 



إحياء املفاوضات وأن فاوضت يكون ذلك شكلياً ولذر الرماد في العيون. أية 
كاملة  دولة  وإقامة  واالستيطان  االحتالل  إنهاء  الى  تفضي  ال  مفاوضات- 
احلقيقي  الشريك  اآلن  حتى  يوجد  ال  أنه  وأعتقد  لها،  معنى  ال  السيادة- 
للسالم في إسرائيل. حتاول إسرائيل بدعم أمريكي التذرع بانتخاب حماس 
تفاوض منذ  لم  اسرائيل  زائف الن  ادعاء  وهذا  يوجد شريك  ال  بأنه  للقول 
فرض  تريد  وإسرائيل  هنالك حكومة حماس  تكن  لم  ستة سنوات حيث 
حل من طرف واحد و ال تريد أن تدفع ثمن واستحقاقات املفاوضات والسالم. 
دولة  إقامة  في  الفلسطيني  احللم  تتهدد  مسبوقة  غير  مخاطر  هنالك 
واإلسراع  الداخلية  اجلبهة  توحيد  يستدعي  الذي  االمر  السيادة  كاملة 

بإقامة حكومة وحدة وطنية على أساس » وثيقة الوفاق الوطني«.

التي  احلالية  األزمة  من  للخروج  رأيك  في  األمثل  احلل  هو  ما 
يعيشها الشعب الفلسطيني وقيادته، خاصة في ظل استمرار 
احلصار االسرائيلي والغربي على الشعب الفلسطيني وحكومته 

املنتخبة؟
أعتقد أن إقرار »وثيقة الوفاق الوطني« من جميع القوى والفصائل وتشكيل 
حكومة جديدة قبل نهاية العام سيشكل خطوة هامة للخروج من األزمة 
واملعاناة القاسية واملريرة التي يعيشها شعبنا، وإن تفاهماً »استراتيجياً« 
وحده  موحدة  حكومة  وتشكيل  وحماس  فتح  خاصة  القوى  جميع  بني 
احلصار  مواجهة  من  شعبنا  ومتكني  األزمة  من  للخروج  الباب  سيفتح 
وحكومة  رئيساً  السلطة  واجب  من  وإن  االحتالل  مقاومة  وتعزيز  الظالم 
توفير مقومات الصمود االقتصادية واملالية والسياسية لشعبنا والتحرك 
بخطة سياسية تستند لبرنامج االجماع الوطني ومساندة أمتنا العربية 

واالسالمية واجملتمع الدولي.

هل أنت متفائل مبستقبل العمل السياسي الفلسطيني؟
التسريع  يستوجب  مما  وصعب  حاد  منعطف  في  منر  أننا  على  خالف  ال 
دميقراطية  عملية  إجناز  من  متكنا  أننا  وأعتقد  الوطنية،  الوحدة  تعزيز  في 
هامة جداً متثلت في االنتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، وأتسمت 
بالنزاهة والشفافية والدميقراطية واملطلوب توظيف العملية الدميقراطية 
القيادات  أدعو  وإنني  واالنقسام  الشرذمة  وليس  واملقاومة  الوحدة  وتعزيز 



وصموده  شعبنا  تضحيات  مستوى  الى  االرتقاء  الى  كافة  الفلسطينية 
عن  تتوقف  وأن  وشجاعة  بحكمة  مسؤولياتها  تتحمل  وان  وصالبته، 
والتوقف  االعالمية  واحلمالت  الصغيرة  واحلسابات  املناكفات  سياسة 
زلنا نخوض مقاومة  أننا ما  وإدراك  التعامل وكأننا في دولة مستقلة  عن 
مما  واالستقالل  والعودة  احلرية  هو  األسمى  الهدف  وأن  صعبة  ظروف  في 

يستوجب حشد كل الطاقات لتحقيق هذا الهدف.

ضوء  على  رجعة  غير  الى  ولى  فتح  مستقبل  ان  يرى  من  هنالك 
على  تعقيبك  ما  احلركة،  لها  تعرضت  التي  الفادحة  اخلسارة 

ذلك؟
بال شك ان حركة فتح تعرضت لكبوة شديدة وصعبة وأعتقد أن الشعب 
الفلسطيني لم ينزع ثقته في فتح بل أن قيادة فتح أخفقت في توظيف هذه 
الثقة بشكل صحيح وادارت االنتخابات بشكل خاطيء في كل مراحلها، 
كما ان فتح دفعت ثمن فشل عملية املفاوضات وانسداد االفق السياسي 
الرموز  بعض  مارسه  الذي  الفساد  ثمن  ودفعت  السالم  عملية  وإنهيار 
واالشخاص احملسوبني زوراً على فتح. على الصعيد الداخلي فإن غياب إنعقاد 
مؤمتر فتح خالل عقدين عطل احلياة الدميقراطية وأدى الى تكلس وجمود 
وعجز الهيئات القيادية وأحياناً سادت حالة من الشلل واملطلوب االسراع 
في إجناز الترتيبات الالزمة العادة بناء التنظيم احلركي واالعداد اجليد لعقد 
املؤمتر السادس للحركة من أجل تعزيز وحدتها وتكريس احلياة الدميقراطية 
القيادات  ومتكني  فيها،  جديدة  دماء  وضخ  قياداتها  وجتديد  صفوفها  في 
والكوادر التي حرمت من املشاركة في املؤمترات السابقة والهيئات القيادية 
من املشاركة، ونتطلع الى مؤمتر ميثل قواعد احلركة ومنظماتها ومناضليها 
ويدعم  والقطاعات  واالجتاهات  االجيال  مختلف  وميثل  واملنافي  الوطن  في 
خيار املقاومة الى جانب العمل السياسي والتفاوضي ومؤمتر يحاسب كل 

من أساء لتاريخ ونضال هذه احلركة الرائدة.

كيف ترى األوضاع في داخل األسر؟ هل لك أن تطلع القاريء العربي 
احلبس  في  زلت  ما  هل  املعتقل؟  داخل  يومك  كيفية قضاء  على 

االنفرادي، وهل يؤثر ذلك على معنوياتك؟
لقد اعتقلت إسرائيل منذ عام 1967 أكثر من نصف مليون فلسطيني، و 



اعتقلت عشرات اآلالف في انتفاضة األقصى وحدها وال زال أكثر من عشرة 
أالف منهم في السجون ومعسكرات االعتقال بينهم أكثر من 150 أمرأة 
إداري، وكذلك عدد من قدامى  مناضلة و400 طفل وحوالي 1000 معتقل 
األسرى  وتعرض  السجون،  في  قرن  ربع  من  اكثر  بعضهم  قضى  األسرى 
إلى أقصى ظروف القهر واالذالل والى حتقيق وحشي ومرير ترك الكثير من 
االثار النفسية واجلسدية على االسرى وهنالك من يزال يعيش ظروف العزل 
االنفرادي والعزل اجلماعي. وخاض آالف األسرى قبل عام اضراب مفتوح عن 
االنسانية  حياتهم  شروط  حتسني  بهدف  يوماً  عشرين  من  الكثر  الطعام 

وتعرض االسرى خاللها البشع املمارسات الوحشية. 

االنفرادي  العزل  في  قضيتها  االعتقال  فترة  معظم  فإن  لي  بالنسبة  أما 
واجلرذان  بالصراصير  مليئة  وحقيرة  جداً  صغيرة  زنزانة  في  وحيداً  وكنت 
واحلشرات مت اختيارها بشكل متعمد باالضافة لكاميرات مراقبة على مدار 
واضاءة  عرضاً  سم  و80  طوالً  مترين  من  اقل  الزنزانة  ومساحة  الساعة، 
خافته أقرب الى الظالم، وتفتيش يومي وعبث في بعض االغراض الصغيرة 
اقضي  وكنت  االهل.  االحمر من  الصليب  التي يحضرها  والكتب  واملالبس 
معظم الوقت في القراءة واملطالعة، ومنذ عدة أشهر أعيش في قسم في 
العزل اجلماعي وهناك بعض التمارين الرياضية صباحاً واملشي في ساحة 
السجن املسقوفة باالسالك الشائكة ويضم هذا القسم عدداً كبيراً من 
القيادات املناضلة، واجلدير بالذكر أنني لم أحظ بأي زيارة عائلية خالل العزل 
االنفرادي ولم أر أبنتي احلبيبة ربى منذ أعتقالي وحتى اآلن اال مرة واحدة قبل 
أسابيع، أما أبني البكر واحلبيب القسام فلم أره منذ اعتقالي حتى اآلن وهو 

معتقل منذ سنتني ونصف في سجن آخر وهو سجن عوفر.
أن على هذه االرض شعباً  أما السؤال حول احلالة املعنوية فأنا أقول دائماً 
وأن  اجله  من  نضحي  وان  حريته  سبيل  في  نعاني  أن  يستحق  عظيماً 
وعزميتي  وصمودي  قوتي  اهلل  بعد  استمد  وأنا  مرة،  الف  سبيله  في  منوت 
من شعبي العظيم الذي ابدى وال زال صموداً اسطورياً قل نظيره في هذا 
العصر وكذلك من روح ورفاق واخوة الدرب اللذين استشهدوا على الطريق 
ومن اخواني االبطال في زنازين املعتقالت، ومن وقفة ودعم ومساندة أبناء 
االمة العربية واإلسالمية الى جانبي وجانب شعبنا، وقد كان لوقفة زوجتي 
احلبيبة فدوى البرغوثي أثر زاد وعزز قدرتي على الصمود وان ما يهمني هو 



حرية شعبي فال طعم للحرية الشخصية في ظل عبودية االحتالل. 

هل ما زلت تؤمن بأن االنتفاضة حققت النتائج املرجوة منها؟
االنتفاضة جاءت بسبب انهيار عملية السالم وتصاعد االستيطان والعدوان 
واالنتفاضة  السالم،  استحقاقات  ودفع  االتفاقيات  تنفيذ  اسرائيل  ورفض 
ومقاومة  واالستقالل  احلرية  نيل  في  وأمتنا  شعبنا  ارادة  عن  أصيل  تعبير 
الظلم والعدوان واالحتالل وكما ان قطاع غزة قد حترر بسواعد املنتفضني 
الهدف فال  والقدس ستحرر كذلك. ولتحقيق هذا  الضفة  واملقاومني فان 
واقامة جبهة مقاومة  استراتيجية موحدة  بلورة  التسريع في  مناص من 
موحدة، وان شعبنا رغم كل املعاناة لن يعقد اي اتفاق او مبادرة او حل ال 
يؤمن إنهاء االحتالل، و لن نتخلى عن خيار املقاومة واالنتفاضة حتى يرحل 

االحتالل وننعم باحلرية والعودة واالستقالل والسالم.

كلمة أخيرة للمواطن الفلسطيني والعربي واملسلم؟
أقول ألبناء فلسطني اينما وجدوا أن فجر احلرية أقرب بكثير مما يعتقد البعض 
واستقالل  وعودة  تنبت حرية  أبناء فلسطني  وعذابات  وتضحيات  دماء  وأن 
وسالم، وان محاوالت حكام اسرائيل انقاذ احتاللهم بغرض حل من هنا او 
مشروع من هناك مصيره الفشل الن االحتالل قد مات وال مستقبل له، وان 
والنازية  الفاشية  الى مقبرة  االحتالل  ان تشيع جثمان هذا  على اسرائيل 
والعنصرية واالرهاب ولن تستطيع اجلدران واحلواجز واالعتقاالت واالغتياالت 
واحلصار انقاذ هذا االحتالل، فنحن رغم املعاناة والقهر واملوت شعب صابر 
شعبنا  وادعوا  اهلل.  ارادة  من  مستمدة  وهي  ارادته  تنكسر  ولن  وصامد 
للمزيد من التالحم والوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية، وللمواطن العربي 
واملسلم أقول أنني ومن زنزانتي الصغيرة أستطيع سماع دقات قلوب العرب 
واملسلمني النابضة بحب القدس وفلسطني وبتضامنها مع شعبنا وأعرف 
وبهذه  ومسلم،  عربي  كل  وعقل  ووجدان  قلب  في  تعيش  فلسطني  أن 
ودعمه  شعبنا  جانب  إلى  الوقوف  إلى  العربية  احلكومات  أدعوا  املناسبة 
اقتصاديا وسياسيا وماليا حيث ان ارتفاع اسعار النفط ضاعف من الثروات 
العربية وأن لشعبنا وللقدس أولى القبلتني وثاني املسجدين وثالث احلرمني 
ومسرى املصطفى صلوات اهلل عليه ومهد السيد املسيح عليه السالم 

في أرض الرباط حق على أمته.
اإلمارات اليوم
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كيف تصف أوضاع السجن منذ ستة أشهر وحتى اآلن؟
منذ اعتقالي أعيش في العزل االنفرادي تارة وفي القسم اجلماعي تارة اخرى، 
وظروف العزل قاهرة ومريرة وصعبة حيث الزنزانة صغيرة ومليئة باحلشرات 
او  او رعاية صحية  زيارات عائلية  العالم حيث ال  ومظلمة ومقطوعة عن 

مقابلة مع اي شخص.
اما ظروف العزل اجلماعي فهي اقل سوءاً حيث هناك زيارات عائلية متقطعة 
مع ان القسم االكبر من العشرة االف اسير فلسطيني ال يحظى بزيارات 
عائلية منظمة والرعاية الصحية شبه معدومة وان وجدت فهي بائسة، وال 
يزال االسرى يتعرضون للتفتيش العاري واملذل واملداهمات -خاصة الليلية- 
بني احلني واآلخر عن طريق فرق القمع اخلاصة مثل« نحشون ومتسادا«، وال 
زال عدد من املعزولني في الزنازين االنفرادية يعيشون في ظروف قاهرة ومنذ 
عدة سنوات من ابرزهم املهندس عبد اهلل البرغوثي، احمد املغربي، حسن 

سالمة، محمود عيسى، جمال ابو الهيجا، مازن ملصة، وغيرهم.
ظروف  في  ونعيش  هدارمي  سجن  في  اجلماعي  العزل  في  موجود  اآلن  أنا 
صعبة وقلقنا ليس على حالنا بل على شعبنا وما يواجهه دوما، ومن اجلدير 
بالذكر ان اكثر من 80,000 مواطن فلسطيني تعرضوا لالعتقال والتحقيق 
عامه  االن  يقضي  االسرى  وبعض  االقصى  انتفاضة  اندالع  منذ  والتعذيب 
فخري  البرغوثي،  نائل  العتبة،  سعيد  مثل  االحتالل  سجون  في  الثالثني 

البرغوثي، سمير القنطار، سامي يونس، اكرم منصور، وكرمي يونس.

ما هي رؤيتكم املستقبلية للسياسة الفلسطينية وخاصة بعد 
فوز حماس باألغلبية؟

اعتقد ان حركة فتح قدمت منوذجا جيدا وغير مسبوق عندما قررت اجراء 
ليست  واألسباب،  ومحلية  وتشريعية  رئاسية  ودميقراطية  حرة  انتخابات 
خافية على احد. حصلت حماس على اغلبية مقاعد التشريعي وشكلت 
وتدهورا  صعوبة  يزداد  الفلسطيني  والوضع  االنتخابات  ومنذ  احلكومة، 
اقتصاديا غير مسبوق وحالة تقترب من انهيار السلطة، على ان الشعب 



نحو  كبيرة  خطوة  االنتخابات  تشكل  ان  في  يأمل  كان  الفلسطيني 
الفلسطينية  القضية  وتعزيز مكانة  الفلسطيني  الداخلي  الوضع  تعزيز 
يدفع  ظاملا  حصاراً  فرضت  الدولية  القوى  ان  املؤسف  من  ودوليا.  اقليميا 
على  الفلسطينيني  تشجع  ان  بدل  بأسره  الفلسطيني  الشعب  كلفته 
واالجتماعي  واالمني  واالقتصادي  السياسي  والوضع  الدميقراطي،  اجنازهم 
الفلسطيني بالغ اخلطورة اآلن ورمبا اخملرج الذي سيساعد هو اقامة حكومة 
وحدة وطنية تستند الى وثيقة الوفاق الوطني التي قدمناها والقت اجماعاً 

فلسطينيا واسعا.

كيف ترون مستقبل العالقات الفلسطينية -االسرائيلية؟
الوضع في إسرائيل غير مستقر ورمبا تقع تغيرات هامة على نحو اكثر سوءا 
بحيث تتعزز مكانة اليمني املتطرف كحزب الليكود وحزب ليبرمان وال يوجد 
شريك للسالم في اسرائيل. والعالقات مع اسرائيل هي عالقة شعب حتت 
اجملتمع  ان  الواضح  ومن  االحتالل،  يقاوم  دولة محتلة وشعب  مع  االحتالل 
االسرائيلي غير مؤهل للسالم حتى اآلن وغير مستعد لالستجابة للحقوق 
الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني التي تلقى اجماعا دوليا عليها، 
ومن الواضح ان الهزمية االخيرة السرائيل في لبنان قد احدثت هزة من املبكر 

قراءة نتائجها النهائية.

كما تعلمون أن خطة خارطة الطريق قد أنتهت زمنياً، أين جتدون 
احلل الفعلي إلنهاء االحتالل؟

املبادرات  االحتالل عطلتا كافة  املتحدة وحكومة  الواليات  فان  األسف  مع 
وخارطة  العربية  السالم  مبادرة  افشلت  واسرائيل  والدولية  االقليمية 
الفلسطيني  املوقف  توحيد  في  يكمن  احلل  ان  املشاريع.  وكافة  الطريق 
وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وتوحيد املوقف العربي وجتنيد الدعم الدولي 
الجبار اسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء االحتالل، وحتى 
يتم ذلك فان الشعب الفلسطيني عليه مواصلة الصمود واملقاومة وقد 
العدوان في كسر صمود شعبنا  إسرائيل خالل ست سنوات من  فشلت 
ومقاومته وارادته فاجلمع بني الصمود واملقاومة من جهة واملوقف السياسي 

العربي املوحد من جهة اخرى هو الطريق نحو انهاء االحتالل.

هل ترون أن حماس لم تفلح حتى اآلن في اخلروج من عنق الزجاجة 



محلياً وأقليمياً؟
لم  حماس  في  االخوة  ان  االنتخابات  منذ  شهور  سبعة  جتربة  أظهرت 
في  تسرعت  حماس  ان  واعتقد  املشكلة،  وحجم  احلصار  حجم  يتوقعوا 
صعب  واقليمي  دولي  وضع  ظل  في  منفردة  حمساوية  حكومة  تشكيل 
وحرج وفي ظل عدوان اسرائيلي وانقسام فلسطيني وكنت امتنى ان تبذل 
االمر  اقتضى  لو  اكبر لتشكيل حكومة وحدة وطنية حتى  حماس جهدا 
تأجيل تشكيل احلكومة فترة أطول، مع انه من حق حركة حماس ان تشكل 
حكومة مبفردها طبقاً للقانون وقد فعلت ذلك وقد اعلنا وقوفنا الى جانب 
الشرعية  احلكومة  وهي  واحلصار  العدوان  مواجهة  في  نزال  وال  احلكومة، 
للشعب الفلسطيني ولكن احلكومة وألسباب واضحة أخفقت في القيام 
ومتصاعد كما  والعدوان متواصل  الظالم على شعبنا  فاحلصار  مبهامها، 
السلطة  مؤسسات  تعطيل  الى  ادى  الذي  االمر  شديد  احلالي  احلصار  ان 
والوضع االقتصادي يزداد سوءاً وكذلك الوضع االمني والفوضى الداخلية. 
أعتقد ان تشكيل حكومة وحدة وطنية هو اخملرج الوحيد حلماس ولكافة 
وعلى  شعبنا  على  الظالم  واإلسرائيلي  الدولي  احلصار  ملواجهة  القوى 
السلطة، وقد أكدنا منذ اليوم االول العالن النتائج احترامنا لها ومباركتها 
ودعوت بصراحة إلى إجراء حوار استراتيجي للتفاهم الشامل بني حركتي 
ان  احلركتني  من  الي  املمكن  من  يعد  لم  انه  الواضح  ومن  وفتح،  حماس 
تنجح اذا تفردت في السلطة والقيادة وان اخليار الوحيد هو التعاون والعمل 

املشترك.

ان  إال  حماس،  من  وخاصة  واسعا  جدال  األسرى  وثيقة  شهدت 
الرئيس أبو مازن طرحها للتصويت، هل ترى بأن الوثيقة ستخرج 

حماس من احلكومة عن طريق الصندوق الذي أتى بها؟
الساحة  جتنيب  اجل  من  الوطني  الوفاق  وثيقة  بصياغة  بادرت  لقد 
االمور في قطاع  ان  الداخلي خاصة  واالقتتال  الفتنة  الفلسطينية كارثة 
غزة شهدت حالة من الفوضى واالقتتال في منتهى اخلطورة. وجاءت هذه 
املبادرة من اجل منع هذه الفتنة ووأدها في مهدها من اجل اخراج شعبنا من 
املأزق وحلماية التجربة الدميقراطية ونتائجها وفي سبيل اخذ زمام املبادرة 
السياسية وتوحيد صفوف شعبنا وترتيب مؤسسات )م.ت.ف( في الوطن 
القوى  جميع  فان  الوثيقة  اثارته  الذي  اجلدل  عن  النظر  بغض  والشتات. 



الفلسطينية وقعت عليها وتتمسك بها- حتى اآلن، ونعتقد ان من يرفض 
الوثيقة يرفض الوحدة الوطنية وقد اجنزنا من الزنزانة ما عجز اآلخرون عن 

اجنازه في الهواء الطلق.

ترى  الرئاسة الفلسطينية، وهل  التأثير اخلارجي على  ترون  كيف 
بأن هناك انسجام بني احلكومة والرئاسة؟

ال يوجد انسجام بني الرئاسة واحلكومة بسبب حداثة التجربة وعدم اخلبرة 
في العمل املشترك، والسبب ترهل السلطة وعدم احلوار والتفاهم. إال ان 
اخلالفات  من  الكثير  سينهي  للوثيقة  طبقا  بالعمل  اجلميع  من  االلتزام 
يجوز  وال  واحلكومة،  الرئيس  بني  التعاون  امام  الباب  وسيفتح  والتباينات 
التصرف وكأنه هنالك سلطتني بل علينا جتسيد السلطة الواحدة حيث 
يوجد رئيس واحد منتخب شرعيا ودميقراطيا وحكومة واحدة منتخبة شرعيا 
ودميقراطيا... وعلى اجلميع ان يتذكر ان السلطة احلقيقية في فلسطني ال 
والقدس  الضفة  في  الساعة  ارهابه على مدار  ميارس  الذي  لالحتالل  زالت 
وغزة ومواصلة العدوان واالغتياالت واالعتقاالت وهدم البيوت واالذالل على 

احلواجز العسكريه وبناء جدار الفصل العنصري. 
للشعب  املقدسة  االولوية  ان  تدرك  ان  الفلسطينية  القيادات  على كافة 
الفلسطيني هي اخلالص من االحتالل وال يجوز اغفال هذه املهمة والغرق 
في الصراع على صالحيات شكلية ووهمية ويجب ان تصب كافة اجلهود في 
مواجهة االحتالل والعدوان وعلى قاعدة الوحدة الوطنية سياج االنتفاضة 

واملقاومة واحلقوق الوطنية الثابتة.



مقابلة لوموند الفرنسية )2006-6-21(

ماهو الهدف السياسي من وراء وثيقة الوفاق الوطني؟
السياسي  اخلطاب  توحيد  هو  الوثيقة  وراء هذه  من  السياسي  الهدف  ان 
الفلسطيني ووضع إستراتيجية سياسية موحدة ملواجهة خطة إسرائيل 
في فرض احلل من طرفها بالقوة ومن اجل توحيد القوى الفلسطينية وراء 

خطة سياسية موحدة وجتنيب شعبنا ويالت الصراع واالقتتال الداخلي.

هل شكل قيام الرئيس عباس بفرض وثيقة الوفاق الوطني كقاعدة 
للحوار الوطني واملفاوضات املستقبلية مع إسرائيل مفاجأة؟

وتبني  الرئيس عباس في دعم ومساندة  أثلج صدورنا جميعا موقف  لقد 
الوثيقة وقد منحها ذلك املزيد من القوة والزخم ونحن نشكره على إصراره 
يؤكد حرصه على  احلوار، وهو  الوحيدة على طاولة  الوثيقة  ان تكون  على 
توحيد البرنامج السياسي الفلسطيني وإدراكا منه لقيمة هذه الوثيقة 
من كافة النواحي وال شك ان هذا املوقف يشكل مفاجئة ايجابية إلى حد 

ما لدى قطاع واسع من األسرى.

النتشه  اخلالق  عبد  الشيخ  بني  اختالفات  أية  هناك  كان  هل 
والشيخ بسام السعدي بخصوص النقطة الثانية للوثيقة، والتي 
التحرير  منظمة  إلى  لالنضمام  اإلسالمي  واجلهاد  حماس  تدعو 

الفلسطينية؟
لم يكن هنالك أي خالف على هذه النقطة بدليل ان اجلميع وقع على هذه 
مطوالً  ونقاشاً  جهدا  البند  هذا  اخذ  وقد  الثانية  النقطة  في  الصيغة 

وتوصلنا إلى هذه الصيغة التي نعتقد أنها مناسبة جداً.

في  االحتالل  مقاومة  استمرار  إلى  الوطني  الوفاق  وثيقة  تدعو 
داخل املناطق الفلسطينية، هل تدعم الهجمات االنتحارية ضد 



املستوطنني واجلنود؟
كفلته  وحق  مشروع  أمر  هو  اإلسرائيلي  العسكري  لالحتالل  املقاومة  ان 
املواثيق الدولية والشرائع السماوية وقد أكدت الوثيقة على هذا األمر، ال 
شرعية لوجود االحتالل واالستيطان في وطننا ولن تتوقف مقاومة اإلحتالل 
وبناء  واالستقالل  والعودة  باحلرية  ونحظى  بالدنا  عن  ويرحل  ينتهي  حتى 

الدولة املستقلة.

الرئيس  سلطتي  احترام  إلى  أيضا  الوطني  الوفاق  وثيقة  تدعو 
واحلكومة، وفي ذات الوقت تقوم االجتاهات اخملتلفة مبسائلة هذه 
الذي  األمر  وطنية،  وحدة  حكومة  إلى  الدعوة  ويتم  السلطات. 
حرب  وقوع  لتجنب  إمكانية  أية  يوجد  هل  سابقاً.  فتح  رفضته 

أهلية؟
احلرب األهلية كارثة ستقود إلى نكبة جديدة، ولن نسمح بوقوعها مهما 
كلف الثمن وأعتقد أن غالبية القيادات الفلسطينية تدرك مخاطر التورط 
في حرب أهلية والوثيقة هي خشبة اإلنقاذ من احلرب األهلية ومن احلصار 

الظالم على شعبنا الفلسطيني.

أهداف حماس وفتح متقاربة: بشكل رئيسي دولة في حدود 67، 
فلماذا ترك احلزبان الهدف املشترك في محاربة االحتالل اإلسرائيلي 

وذهبا إلى محاربة بعضهم البعض؟
املقاومة  ورفاق  السالح  ورفاق  الدرب  رفاق  يتقاتل  أن  واحملزن  املؤسف  من 
في  األكبر  احلركتني  بوصفهما  وحماس  فتح  حركتي  ان  الواحد،  واخلندق 
إلى تفاهم استراتيجي  ان يتوصال  فلسطني يتحمالن املسؤولية ويتوجب 
حول كافة القضايا، وال يجوز استخدام السالح في حل النزاعات واخلالفات 
والعمل  القانون  وسيادة  الدميقراطي  بالنهج  التمسك  ويتوجب  الداخلية 
في  اجلهود  توحيد  ويجب  واحلكومة  البرملان  إطار  في  والتعاون  املشترك 

مواجهة االحتالل بكل أشكاله وليس الغرق في الصراع الداخلي.



ما رأيك في انتشار قوات حماس وفتح في غزة؟
يجب أال يكون هناك سوى سلطة واحدة في قطاع غزة وسالح واحد ووضع 
والفوضى األمنية وفوضى السالح واالشتباكات  الفلتان األمني  حد حلالة 
واإلعمار  القيادة  إعادة  على  التركيز  واملطلوب  وآخر،  وقت  بني  تقع  التي 
للقطاع الذي حترر نسبيا بفعل الصمود واملقاومة والتضحيات التي قدمها 
شعبنا. كما يجب سحب كل مظاهر السالح من الشوارع وإبقاء الشرطة 

الفلسطينية فقط.

يعتقد الكثير من الفلسطينيني أن محمد دحالن يقف وراء كثير 
محمود  قوة  تقييد  هو  النهائي  هدفه  وأن  غزة،  في  املشاكل  من 

عباس. هل تعتقد أن ذلك صحيح؟
أعلى  وحاز على  الفلسطيني  البرملان  في  نائب منتخب  هو  دحالن  محمد 
ويشغل  سابقاً  السلطة  في  عديدة  مناصب  وشغل  دائرته  في  األصوات 
القائمة في غزة ليست مشكلة  قياديا في حركة فتح واملشكلة  موقعاً 
املقربني من  وأكثر من ذلك ودحالن من  أعمق  بل هي  شخصية مع دحالن 

الرئيس أبو مازن ويتعاون معه.

هل تعتقد ان حماس كانت جاهزة لتولي السلطة؟
حماس  وحكومة  السلطة  لتولي  جاهزة  تكن  لم  حماس  أن  الواضح  من 
تعيش في مأزق داخلي وأدخلت معها الشعب الفلسطيني في هذا املأزق، 
وهي حققت فوزا كبيرا في االنتخابات ولكنها أخفقت في إقامة حكومة 
واإلقليمي  الدولي  احلصار  اختراق  من  تتمكن  لم  أنها  كما  وطنية  وحدة 
وحدة  حلكومة  الباب  سيفتح  الوثيقة  على  حماس  موافقة  ان  وأعتقد 
وطنية وبرنامج سياسي موحد سيساعد في إنهاء احلصار الظالم وتوحيد 

شعبنا الفلسطيني.

هل توقعت ردة الفعل ومقاطعة أوروبا والواليات املتحدة ؟
احلقيقة ان ردة الفعل األمريكية لم تكن مفاجئة، فالسياسة األمريكية 
للفلسطينيني  مفاجئة  شكل  األوروبي  املوقف  ولكن  إلسرائيل  منحازة 
خاصة ان أوروبا اتخذت موقفا أكثر توازنا في السنوات األخيرة في اجتاه حل 
ان تسهم مجددا  وآمل  للفلسطينيني  كبيرة  وقدمت مساعدات  الصراع 



لم  احلصار  بهذا  العالم  إن  الفلسطيني،  الشعب  على  احلصار  إنهاء  في 
يعاقب حماس بل الشعب الفلسطيني بأسره وآمل ان تدعم أوروبا وكافة 
األطراف الدولية اتفاق الفلسطينيني حول وثيقة الوفاق الوطني وان تنهي 

احلصار على شعبنا.

اجلدار  وبناء  املستوطنات  توسيع  في  اوملرت  حكومة  تستمر 
هنالك  أن  تعتقد  هل  إلسرائيل.  النهائية  احلدود  حتديد  ومحاولة 

شيء ما للتفاوض بشأنه مع إسرائيل؟
حكومة إسرائيل منذ عام 2000 وحتى االن لديها قرار بفرض احلل اإلسرائيلي 
على الشعب الفلسطيني وفرض وقائع بقوة السالح من خالل االستيطان 
واالعتقاالت  واالغتياالت  واحلصار  القدس  وتهويد  العنصري  الفصل  وجدار 
اليومية... وهذا كله لن يقود إلى أي سالم أو أمن أو استقرار وإسرائيل تريد 
من حالة املفاوضات ان تتفاوض معها على ما تقرره لوحدها وهذا أمر غير 
مفاوضات حقيقية  بإجراء  إسرائيل  في  قراراً  هنالك  ان  اعتقد  وال  مقبول 
ولكن ما سنراه لن يكون أكثر من إجراءات بروتوكولية لذر الرماد في العيون 

ولتضليل األسرة الدولية.
الفصائل جتمع على منح  وكافة  الوطني  الوفاق  وثيقة  فان  أية حال  على 
الرئيس عباس التفويض بإجراء املفاوضات وال حجة إلسرائيل باحلديث عن 
عدم وجود شريك، وإذا كان املقصود انه ال يوجد شريك لإلجراءات اإلسرائيلية 
املفروضة بقوة السالح وللحكومة التي تقوم بذلك فهذا صحيح، فال يوجد 
عام  منذ  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  عن  الرحيل  خيار  إال  إسرائيل  أمام 
1967 جيشاً ومستوطنني وترك الشعب الفلسطيني يبني دولته املستقلة 

الدميقراطية وعاصمتها القدس الشريف.

هل تعتقد أن االنتفاضة الثالثة قادمة؟
الثالثة، وهي لن تنتهي حتى  الثانية لم تنتهي بعد حتى تبدأ  االنتفاضة 
يزول االحتالل اإلسرائيلي كامال فهذا هو القانون الذي يحكم العالقة بني 

احملتلني والشعب الفلسطيني.



نداء عاجل من القائد املناضل  مروان البرغوثي ألطراف
 احلوار الوطني الفلسطيني

للتوافق والتوقيع على وثيقة الوفاق الوطني دون تأخير

 
وجه القائد مروان البرغوثي  من زنزانته في سجن هدارمي اإلسرائيلي نداًء 
الوفاق  وثيقة  على  للتوافق  الفلسطيني  الوطني  احلوار  ألطراف  عاجالً 
الوطني والتوقيع عليها دون تأخير وفي أسرع وقت وذلك استعداداً ملواجهة 
العدوان اإلسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني ومواجهة ما يتهدد 

القضية الوطنية من مخاطر.
وأكد أن إقرار وثيقة الوفاق الوطني يجب أن يتم فوراً وفاًء للشهداء واألسرى 
واجلرحى ومن أجل التالحم الوطني الفلسطيني وأكد أن الوثيقة هي سياج 
الثوابت الوطنية الفلسطينية وحامية لها، كما أنها ستفتح الباب واسعاً 
نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية خالل فترة قصيرة، وكذلك ستقود إلى 
تفعيل وجتديد وبناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وستغلق 

الباب أمام كارثة احلرب األهلية.
الوحدة  حكومة  في  للمشاركة  الفلسطينية  القوى  كافة  دعا  كما 
على  ستعمل  والتي  الوثيقة  على  التوقيع  فور  ستتشكل  التي  الوطنية 
وعلى جتديد  الفلسطيني  الشعب  له  يتعرض  الذي  الظالم  احلصار  إنهاء 

العالقات اإلقليمية والدولية.
ومن جهة أخرى ندد القائد مروان البرغوثي باجلرائم اإلسرائيلية بحق املدنيني 
الشعب  ودعا  املتواصلة.  واالعتقاالت  االغتياالت  وحملة  الفلسطينيني 
الفلسطيني إلى مقاومة هذا العدوان.واكد أن دماء األطفال والنساء هي 
نداء لكل قادة شعبنا الفلسطيني للوحدة والتوحد واخلروج باتفاق فوري 

حول وثيقة الوفاق الوطني.
واخلارج  الداخل  في  الفلسطيني  الشعب  التفاف  ثمن  اخرى  جهة  ومن 
حول وثيقة الوفاق الوطني معبراً عن اعتزازه الكبير للدعم واملساندة الذي 

لقيته الوثيقة.
مروان البرغوثي أمني سر حركة فتح
سجن هدارمي اإلسرائيلي
2006/6/21

 



مقابلة صحيفة كوريرا ديال سيرا )2006-5-16(
مع القائد املناضل مروان البرغوثي

هل ميكنك أن تصف لنا احلياة اليومية الروتينية في املعتقل؟ لقد 
وكتاب  بوزو،  ماريو  لكتاب  قرائتك  السابقة عن  املرة  في  لنا  قلت 

دينيس روس، ماذا تقرأ اآلن؟
أحداً  التقي  ولم  االنفرادي  العزل  في  أعتقالي  فترة  معظم  أمضيت  لقد 
ظروف  وفي  وقاسية  مريرة  صعبة  سنوات  وهي  وحيدا  وكنت  االسرى  من 
العزل  غير إنسانية، وهنالك عدد من االسرى الفلسطينيني يعيشون في 
للعزل  قسم  الى  نقلي  مت  اشهر  عدة  ومنذ  طويلة.  سنوات  من  االنفرادي 
اجلماعي وفيه الكثير من القيادات والكوادر الفلسطينية وقد اضطر االسرى 
قبل سنة ونصف خلوض اضراب مفتوح عن الطعام استمر 3 اسابيع بهدف 
حتسني شروط احلياة االنسانية حيث يعاني االسرى من نقص العالج الطبي 
واحلرمان من زيارات االهالي اضافة الى محاكمات غير شرعية تتعارض مع 
اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي، وهي محاكم صورية تفرض احكاما 
االدنى من  للحد  وتفتقد  الفلسطينيني  املواطنني  اآلف  جائرة وظاملة على 
اصول احملاكمات. واتواجد منذ عدة اشهر في زنزانة رقم 28 في سجن هدارمي 
قرب تل ابيب ويعيش معي اثنني آخرين من األسرى العرب علماً أن الزنزانة 
العد  مع  صباحاً  والنصف  السادسة  في  نستيقظ  فقط،  الثنني  تتسع 

الصباحي الذي يتكرر 5 مرات في اليوم ويقوم به السجانون بشكل دوري.

وفي الساعة السابعة والنصف أخرج لساحة السجن الصغيرة ذات اجلدران 
الرياضية  التمارين  بعض  وأمارس  الشائكة  باالسالك  ومسقوفة  العالية 
اضافة الى رياضة املشي ملدة ساعتني، ونخضع لتفتيش في الدخول واخلروج 
املطالعة  في  ذلك  بعد  الوقت  معظم  أقضي  مرة،  كل  في  الساحة  الى 
 Bomring أبرزها بومرينج حيث قرأت عدد من الكتب في الشهور االخيرة 
ادارة  القيادة االسرائيلية في  العبرية يتحدث عن فشل  باللغة  وهو كتاب 
ومواجهة االنتفاضة، وكتاب آخر هو غزة واملوت وهو باللغة العبرية، وكتاب 
ثالث حول تقسيم ارض اسرائيل،  وكتاب حول شارون الراعي، وكتابني حول 



الروايات  من  عددا  وقرأت  الفلسطينيني،  بحق  االسرائيلي  املوساد  جرائم 
اخليميائي،  عالم صوفي،  دافنشي،  أبرزها شيفرة  من  االخيرة  الشهور  في 
حول  وكتاب  الرياض،  بنات  اسمها  سعودية  ورواية  كويلو،  لبابلو  والزهير 
الرئيس الراحل ياسر عرفات بعنوان »عرفات الذي ال يقهر«، إضافة إلى عدد 
ملطالعة  اضافة  والدينية  والفكرية  والتاريخية  السياسية  املؤلفات  من 
التي  الفلسطينية  القدس  وصحيفة  يومياً  الثالث  االسرائيلية  الصحف 
محمود  شعر  قراءة  على  أواضب  و  أسابيع،  واحياناً  اليام  متأخرة  تصل 
درويش واخر قصائده، كما أعقد لقاءات مع باقي االسرى واحلوار عن الوضع 

السياسي اذا سمحت الظروف.

من هم األشخاص الذين يتمكنون من زيارتك؟
قبل عدة أشهر متكن عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة من احلصول 
على اذن لزيارتي وذلك بعد ما يقارب االربع سنوات من القطيعة املطلقة 
جبريل  عريقات،  د.صائب  هؤالء  من  وكان  زيارات  اي  ومنع  التامة  والعزلة 
زايدة،  ابو  الرازق، سفيان  عبد  فارس، هشام  قدورة  دحالن،  الرجوب، محمد 
د.  محمد اشتية، د.سالم فياض، اكرم هنية، سميح عبد الفتاح)امللقب ابو 
هشام(، جمال الشوبكي، لكن الزيارات توقفت منذ االنتخابات التشريعية 
البرغوثي  االخيرة، ومنذ بضعة اشهر فقط حصلت زوجتي احملامية فدوى 
على اذن للزيارة، وكذلك حصلت عليه ابنتي ربى الطالبة في السنة الثانية 
االكبر  ابني  أما  اعتقالي،  منذ  مرة  الول  قابلتها  حيث  بيرزيت  جامعة  في 
في  وهو  اعتقالي  منذ  أره  فلم  ونصف  منذ سنتني  معتقل  فهو  القسام 
سجن عوفر وأعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره، أما االوالد االصغر 

شرف وعرب فقد متكنوا من زيارتي في االشهر االخيرة فقط.
أضافة الى هؤالء فأنني أقابل بشكل يومي احملامني وهما الياس صباغ وخضر 

شقيرات وممثلي الصليب االحمر كل عدة أشهر.

هل لديك اتصال مباشر أو غير مباشر مع السلطة الفلسطينية 
– احلكومة- وهل لديك أتصال مع سياسيني اسرائيليني؟

ليس لي أي اتصال مباشر مع السلطة الفلسطينية او الرئيس او احلكومة 
خالل  من  سابقاً  تواصلي  وكان  محدود،  وبشكل  احملامني  خالل  من  اال 
املسؤولني والوزراء االمر الذي توقف منذ عدة اشهر، ولم أقابل أي مسؤول 



سياسي اسرائيلي منذ اعتقالي وحتى اآلن.

هل ميكنك أن تخبرنا عن محتوى املبادرة أو الوثيقة اجلديدة؟ كم 
على  املعتقل  في  وزعتها  هل  لكتابتها؟  استغرقك  الوقت  من 

زمالئك؟
النظر،  الوثيقة مع قادة الفصائل بعد نقاش وتبادل وجهات  اقترحت  لقد 
وقمت بصياغة واعداد الوثيقة املقترحة وعرضها على ممثلي وقادة الفصائل 
وجرى نقاش عميق وشامل استمر عدة اسابيع وألكثر من عشرة جلسات 
اضافة الى لقاءات ثنائية ومتعددة مع قيادات الفصائل منفردة ومجتمعة، 
على  التعديالت  بعض  واجراء  عميق  نقاش  بعد  الوثيقة  اقرار  جرى  وقد 
الصيغة التي قدمت ومت التوقيع عليها باالجماع من قبل ممثلي الفصائل. 
وقد شارك في احلوار بشكل مباشر عبد اخلالق النتشة وعبد الناصر عيسى 
العليا  القيادة  وروحي مشتهى وممثلني عن حركة حماس وهم اعضاء في 
للحركة وممثليها في كافة السجون، وشارك بسام السعدي وخالد الزواوي 
وعبد الرحمن شهاب من قادة اجلهاد االسالمي، ومن حركة فتح شارك كل 
الدميقراطية مصطفى  ابو محسن، ومن اجلبهة  من منصور شرمي وجمال 

بدارنة، وعبد الرحيم ملوح نائب رئيس اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
إن ابرز ما جاء في الوثيقة هو أقرار جماعي أن هدف الفلسطينيني بكافة 
القدس  أقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها  فصائلهم وأحزابهم 
الشرقية على جميع االراضي احملتلة عام 67 استناداً الى حقنا التاريخي والى 
الدولية، أضافة  الشرعية  وما كفلته  الدولي  والقانون  املتحدة  االمم  ميثاق 
الى ضمان حق الالجئني بالعودة وحترير جميع االسرى. وهي أول  وثيقة توقع 
عليها قيادات حماس واجلهاد وتؤكد على دولة في حدود الـ 67 وهذا أمر هام 
التي  الدولية  الشرعية  مع  وتتناسب  الفلسطينيني  هدف  وحد  النه  جداً 
أكدت حق الشعب الفلسطيني في الدولة املستقلة، والنقطة األخرى هي 
تأكيد الوثيقة على أن )م.ت.ف( هي املمثل الشرعي والوحيد للفلسطينيني 
ملا متثالنه من ثقل  اليها  باالنضمام  واجلهاد  التزام حركتي حماس  وضرورة 
العام،  هذا  نهاية  قبل  جديد  وطني  مجلس  وعقد  وسياسي  جماهيري 
املفاوضات  وادارة  قيادة  أن  أعتبار  الوثيقة هو  األهم في هذه  الثالث  واألمر 
الوثيقة  أكدت  وكذلك  الفلسطيني.  والرئيس  )م.ت.ف(  صالحية  من  هي 
االراضي  االحتالل في  املقاومة ضد  لتركيز  الدعوة  على نقطة هامة وهي 



العديد من القضايا الهامة التي اكدت على  احملتلة عام 67 وهنالك أيضاً 
سيادة  واحترام  السياسية  والتعددية  الفلسطينية  الدميقراطية  حماية 
السنوات  في  حققتها  التي  ومكتسباتها  املرأة  حقوق  واحترام  القانون 
املاضية، واحترام حرية الصحافة وحقوق اإلنسان، وتطوير املؤسسة االمنية 
الفلسطينية، وضرورة وقف الفوضى االمنية، والدعوة للتعاون بني احلكومة 

والرئاسة.
 وقد  حظيت الوثيقة على دعم االسرى في كافة السجون وعلى ترحيب 
الوطنية  الرئيس محمود عباس وقيادة )م.ت.ف( وكافة الفصائل  وموافقة 

واالسالمية ومؤسسات اجملتمع املدني والشخصيات الفلسطينية البارزة.

كيف أمكنك إقناع عبد اخلالق النتشه أن يتحدث عن فلسطني 
بحدود الـ 1967؟

في  البارزة  قيادتها  ومن  أحد مؤسسي حركة حماس  هو  النتشه  السيد 
فلسطني ويتمتع بثقة كبيرة في قواعد حركة حماس وفي السجون. وقد 
الوثيقة وهو منطلق  أسهم بفعالية كبيرة وبعقل منفتح في إجناز هذه 
من  منطلقاً  الوحدة  تعزيز  عن  والبحث  الوطنية  بالشراكة  االميان  من 
قيادة حماس  أقرت  وقد  منها،  الذي هو جزءاً  الفلسطيني  معاناة شعبنا 
في السجون- والتي تتكون من 15 عضواً يقودها عبد الناصرعيسى- هذه 

الوثيقة باالجماع.

حماس  إعتراف  إمكانية  مرات  عدة  مشعل  خالد  استبعد  لقد 
بإسرائيل، وقال بأن فتح وحماس يجب ان تتحدا حتت راية اجلهاد 

لتحرير فلسطني. كيف ترد؟
تقود حكومة  وهي  قرارها،  نحترم  ونحن  تشاء  ما  تقرر  أن  من حق حماس 
املأزق احلالي واالزمة  حتظى على أغلبية برملانية. ولكن من أجل اخلروج من 
برنامجها  في  تستند  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  يتوجب  الصعبة 
الى هذه الوثيقة وتكون قادرة على حشد الدعم العربي والدولي لنضالنا 
االحتالل  مقاومة  في  شعبنا  بحق  التمسك  بضرورة  نؤمن  ونحن  العادل. 
الى جانب العمل السياسي والدبلوماسي والتفاوضي واملقاومة الشعبية 
ان  احلالي  الفلسطيني  الوضع  في  يستطيع  ال  احدا  وان  واجلماهيرية 
احلرية  اجناز  اجل  من  التحرر  رحلة  وان  مبفرده،  الفلسطيني  الشعب  يقود 



والعودة واالستقالل والشراكة بني فتح وحماس الزامية وعمل اجباري لنيل 
االستقالل.

ما موقفك جتاه احلكومة االسرائيلية اجلديدة؟ هنالك عمير بيرتس 
وزير الدفاع، وهو مدني من حزب العمل، دعا إلى مفاوضات فورية 

مع أبي مازن؟
)م.ت.ف(  فّوضت  وحكومتها  حماس  فيها  مبا  الفلسطينية  الفصائل  ان 
والرئيس عباس لقيادة املفاوضات على ان يتم اجراء استفتاء شعبي حول 
ملفاوضات  جاهزاً  ليس  االسرائيلي  اجلانب  ان  واملشكلة  النهائي،  االتفاق 
جدية تقود لوضع جدول زمني لالنسحاب الشامل من االراضي احملتلة عام 
67 مبا فيها القدس الشرقية، ولم تظهر حكومة تل ابيب اية نية حقيقية 
او جدية للمفاوضات وهي تستخدم احلديث عن املفاوضات لذر الرماد في 
العيون ولديها قرار استراتيجي لسياسة فرض احلل االسرائيلي من طرف 
العدوان  بسياسة  مستمرة  وهي  الفلسطيني.  الشريك  وجتاهل  واحد 
والقتل واالغتياالت واالعتقال وبناء جدار الفصل العنصري الذي حول حياة 
عسكري  حاجز   743 نشر  إلى  إضافة  جحيم،  الى  الفلسطيني  الشعب 
البعض  بعضها  عن  معزولة  صغيرة  جزراً  الغربية  الضفة  من  يجعل  مما 
ومنع  واالغالق  احلصار  فرض  اسرائيل  جداً.وتواصل  محدودة  مساحة  في 
تصدير واستيراد البضائع وعزل الضفة عن غزة وتعتقل ما بني 800- 1000 
فلسطيني شهرياً وهنالك اآلن عشرة االف أسير في معسكرات االعتقال 

والسجون اإلسرائيلية.
بل ميكن القول أن الشعب الفلسطيني بأكمله أسير وإسرائيل هي أكبر 
أربعة ماليني فلسطيني في  االنساني فهي تسجن  التاريخ  سجان عرفه 
أقفاص، وتسير باجتاه جتويع الفلسطينيني وحرمانهم من أبسط حقوقهم 
واذا كانت حكومة اوملرت –بيرتس جادة في املفاوضات فعليها أوالً وقف هذه 

السياسة العدوانية.

ما رأيك باالنسحاب األحادي اجلانب من غزة، لقد متكن شارون أب 
االستيطان أن يعمل شيئاً ويغير من الصورة السياسية؟

فور  غزة  قطاع  من  االسرائيلي  باالنسحاب  املرحبني  أول  من  كنت  لقد 
أنه سينفذ ذلك، ألن  نيته االنسحاب وكنت على قناعة  أعالن شارون عن 



التي  السرائيل  مكلفاً  وأصبح  مسدود  طريق  الى  وصل  االحتالل  مشروع 
خيار  من  يكن  ولم  الفلسطيني  الشعب  وصمود  ارادة  كسر  في  فشلت 
 67 عام  احملتلة  االراضي  من   %5 عن  برحيل مستوطنيه  أمام شارون سوى 
وكان قرار االنسحاب من قطاع غزة قراراً اسرائيليا باالجتاه الصحيح وخطوة 
صغيرة على طريق انهاء االحتالل. وعلى إسرائيل ان تكمل انسحابها من 
الضفة والقدس الن هذا األمر وحده سيقود الى سالم حقيقي بني الشعبني 
ان ال مستقبل لالحتالل  تدرك  ان  الى جنب، وعلى حكومة اسرائيل  جنباً 
واالستيطان في الضفة والقدس واننا مصممون على مواصلة نضالنا حتى 

نيل احلرية واالستقالل والعودة.
الشرق  في  الشامل  واالستقرار  واالمن  السلم  حتقيق  املستحيل  ومن 
نحو  اساسي  االسرائيلي كمدخل  لالحتالل  نهائي  بوضع حد  اال  االوسط 
املنطقة  هذه  في  مشتعالً  الصراع  ابقاء  وان  السالم،  نحو  الصراع  انهاء 
سيقود خالل السنوات القادمة الى اتخاذ شكال وبعداً اخطر بكثير مما هو 
عليه احلال اآلن، االمر الذي قد يعصف باالستقرار على نحو عميق وشامل 
في هذه املنطقة ويهدد السالم العاملي الذي سيدفع ثمنه اجلميع في هذا 
العالم، وكذلك فان على اجملتمع الدولي التحرك سريعاً وبشكل نزيه وصادق 
النهاء هذا الصراع مبا يضمن منح الفلسطينيني حقوقهم الوطنية وقيام 

دولتهم ااملستقلة باعتبار ذلك مفتاحاً للسلم في هذه املنطقة والعالم.

هل تعتقد أن حماس في النهاية ميكن أن تختار أن تكون عملية؟
إذا أرادت حماس ان تلعب دورا أساسيا هاماً وان تستمر في قيادة احلكومة 
فعليها ان تبادر الى تبني وثيقة الوفاق الوطني والى املوافقة على برنامج 
حماس  تعمل  ان  وأمل  الفصائل  لكافة  املشتركة  القواسم  ميثل  وطني 
بشكل جدي لتشكيل حكومة وحدة وطنية وآمل ان نشهد قريباً خطوات 
جادة نحو هذا الهدف وان يبتعد اي طرف عن التفرد او التمترس او املراوحة 
الشراكة  وان ضمان حريتنا وعودتنا واستقاللنا هو في جتسيد  املكان  في 

الوطنية في كافة املستويات ودون أبطاء.



نص وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن القادة األسرى
   

بسم اهلل الرحمن الرحيم
»واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا«

صدق اهلل العظيم
 

ونظرا  والتاريخية  الوطنية  باملسؤولية  العالي  الشعور  من  انطالقا 
للمخاطر احملدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز اجلبهة الفلسطينية الداخلية 
ومن  واملنافي،  الوطن  ووحدة شعبنا في  الوطنية  الوحدة  وصيانة وحماية 
اجل مواجهة املشروع اإلسرائيلي الهادف لفرض احلل اإلسرائيلي، ونسف 
حلم شعبنا وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية املستقلة كاملة 
تنفيذه  اإلسرائيلية  احلكومة  تنوي  الذي  واخملطط  املشروع  هذا  السيادة، 
العنصري  اجلدار  واستكمال  إقامة  على  تأسيساً  القادمة  املرحلة  خالل 
األغوار  على  واالستيالء  اإلسرائيلية  املستوطنات  وتوسيع  القدس  وتهويد 
وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإغالق الباب أمام شعبنا في ممارسة 

حقه في العودة.
  ومن أجل احملافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خالل 
أسراه  وعذابات  العظيم  شعبنا  لشهداء  ووفاًء  الطويل  كفاحه  مسيرة 
وأنات جرحاه، وانطالقا من أننا ال زلنا منر في مرحلة حترر طابعها األساسي 
مع  متناسبة  كفاحية  سياسية  إستراتيجية  يفرض  مما  دميقراطي  وطني 
هذا الطابع، ومن أجل إجناح احلوار الوطني الفلسطيني الشامل، واستنادا 
بهذه  نتقدم  فإننا  والتالحم  للوحدة  امللحة  واحلاجة  القاهرة  إعالن  إلى 
والى  املرابط،  الصامد  العظيم  لشعبنا  الوطني(  الوفاق  )وثيقة  الوثيقة 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  وقيادة  مازن،  أبو  عباس  محمود  الرئيس 
اجمللس  رئيس  والى  الوزراء،  ومجلس  هنية،  إسماعيل  احلكومة  رئيس  والى 
الفلسطيني  التشريعي  اجمللس  ورئيس  وأعضائه،  الفلسطيني  الوطني 
وأعضائه، والى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، والى كافة املؤسسات 



في  الفلسطيني  العام  الرأي  وممثلي  وقادة  والشعبية،  األهلية  واملنظمات 
الوطن واملنافي.

  آملني اعتبار هذه الوثيقة كال متكامال وأن تلقى دعم ومساندة وموافقة 
الوطني  الوفاق  وثيقة  إلى  التوصل  في  أساسي  بشكل  وتسهم  اجلميع 

الفلسطيني:-  
 1- أن الشعب الفلسطيني في الوطن واملنافي يسعى ويناضل من أجل 
حترير أرضه احملتلة وإجناز حقه في احلرية والعودة واالستقالل وفي سبيل حقه 
في تقرير مصيره مبا في ذلك حقه في إقامة دولته املستقلة وعاصمتها 
مدينة القدس الشريف على جميع األراضي احملتلة عام 1967، وضمان حق 
العودة لالجئني، وحترير جميع األسرى واملعتقلني، مستندين في ذلك إلى حق 
شعبنا التاريخي في أرض اآلباء واألجداد، والى ميثاق األمم املتحدة، والقانون 

الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.
 2- اإلسراع في إجناز ما مت االتفاق عليه في القاهرة آذار 2005 فيما يتعلق 
حركتي  وانضمام  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وتفعيل  تطوير  في 
حماس واجلهاد اإلسالمي إليها بوصفها املمثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ومبا يتالءم مع املتغيرات على الساحة 
منظمة  متثيل  حقيقة  ولتكريس  دميقراطية  أسس  وفق  الفلسطينية 
قدرة  يعزز  ومبا  لشعبنا  والوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية  التحرير 
في  شعبنا  قيادة  في  مبسؤولياتها  والنهوض  القيام  في  التحرير  منظمة 
والسياسية  الوطنية  حقوقه  عن  والدفاع  تعبئته  وفي  واملنافي  الوطن 
وان  واإلقليمية  الدولية  واجملاالت  واحملافل  الدوائر  مختلف  في  واإلنسانية 
املصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 
2006 مبا يضمن متثيل جميع القوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية 
وجتمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات واملؤسسات والفعاليات 
والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل واحلضور والفاعلية النضالية 
التحرير  منظمة  على  واحلفاظ  واجلماهيرية  واالجتماعية  والسياسية 
وطنيا  وإطارا  شامال  وطنيا  وائتالفا  عريضا  جبهوياً  أطاراً  الفلسطينية 

جامعاً للفلسطينيني في الوطن واملنافي، ومرجعية سياسية عليا.
 3- حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي والتمسك 
عام  احملتلة  األراضي  في  املقاومة  وتركيز  الوسائل  املقاومة مبختلف  بخيار 
واالستمرار  والدبلوماسي  والتفاوضي  السياسي  العمل  جانب  إلى   67



ووجوده  االحتالل مبختلف إشكاله  الشعبية اجلماهيرية ضد  املقاومة  في 
واجلهات  الفئات  مختلف  مشاركة  بتوسيع  واالهتمام  وسياساته، 

والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه املقاومة الشعبية.
وتوحيد اخلطاب  الشامل  السياسي  للتحرك   4- وضع خطة فلسطينية 
السياسي الفلسطيني على أساس برنامج اإلجماع الوطني الفلسطيني 
تنفذها  لشعبنا  املنصفة  الدولية  الشرعية  وقرارات  العربية  والشرعية 
الوطنية  والفصائل  رئيسا وحكومة،  الوطنية  التحرير والسلطة  منظمة 
واإلسالمية، ومنظمات اجملتمع املدني والشخصيات والفعاليات العامة، من 
أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي واإلسالمي والدولي السياسي 
واملالي واالقتصادي واإلنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعماً حلق شعبنا 
في تقرير املصير واحلرية والعودة واالستقالل وملواجهة خطة إسرائيل في 

فرض احلل اإلسرائيلي على شعبنا وملواجهة احلصار الظالم علينا.
الدولة  نواة  باعتبارها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وتعزيز  5- حماية   
ودماء  وتضحياته  بكفاحه  شعبنا  شيدها  التي  السلطة  هذه  القادمة 
وعذابات أبنائه وأن املصلحة الوطنية العليا تقتضي احترام الدستور املؤقت 
الرئيس  وصالحيات  مسؤوليات  واحترام  بها  املعمول  والقوانني  للسلطة 
ونزيهة،  دميقراطية  حرة  بانتخابات  الفلسطيني  الشعب  بإرادة  املنتخب 
التشريعي  اجمللس  منحها  التي  احلكومة  وصالحيات  مسؤوليات  واحترام 
الثقة. وأهمية وضرورة التعاون اخلالق والبناء والوثيق بني الرئاسة واحلكومة 
خالفات  أية  لتسوية  بينهما  الدورية  االجتماعات  وعقد  املشترك  والعمل 
العليا  الوطنية  واملصلحة  املؤقت  الدستور  إلى  استناداً  االخوي  باحلوار 
وضرورة إجراء إصالح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة اجلهاز 
القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس 

سيادة القانون.
كافة  مشاركة  يضمن  أساس  على  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل   -6  
الكتل البرملانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة 
على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني 
وإقليميا ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية  محلياً وعربياً 
حتظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك 
بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج اإلصالح ومحاربة الفقر 
الصمود  أعباء  حتملت  التي  للفئات  ممكنة  رعاية  أفضل  وتقدمي  والبطالة 



واملقاومة واالنتفاضة وكانت ضحية للعدوان اإلجرامي اإلسرائيلي وبخاصة 
دمرها  التي  واملمتلكات  البيوت  وأصحاب  واجلرحى  واألسرى  الشهداء  اسر 

االحتالل وكذلك العاطلني عن العمل واخلريجني.
إدارة املفاوضات هي من صالحية )م.ت.ف( ورئيس السلطة الوطنية  7- أن 
على  وحتقيقها  الفلسطينية  الوطنية  باألهداف  التمسك  قاعدة  على 
اجلديد  الفلسطيني  الوطني  اجمللس  على  مصيري  أتفاق  أي  عرض  يتم  أن 

للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيث ما أمكن.
8- حترير األسرى واملعتقلني واجب وطني مقدس يجب أن تقوم به وبكافة 
الوسائل القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية و)م.ت.ف( والسلطة الوطنية 

رئيساً وحكومة والتشريعي وكافة التشكيالت املقاومة.
9- ضرورة العمل ومضاعفة اجلهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئني والدفاع 
عن  ينبثق  لالجئني  متثيلي  شعبي  مؤمتر  عقد  على  والعمل  حقوقهم  عن 
هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة اجملتمع 

الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة لالجئني وتعويضهم.
املقاومة  جبهة  باسم  موحدة  مقاومة  جبهة  تشكيل  على  العمل   -10
الفلسطينية، لقيادة وخوض املقاومة ضد االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل 

والفعل للمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.
وحرة  ودورية  عامة  انتخابات  وبإجراء  الدميقراطي  بالنهج  التمسك   -11
احمللية  والتشريعي وللمجالس  للرئيس  للقانون،  ونزيهة ودميقراطية طبقاً 
والبلدية، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة 
واحترام  ونتائجه  الدميقراطي  اخليار  واحترام  الدميقراطية  الفلسطينية 
بني  واملساواة  الصحافة  وحرية  والعامة  الفردية  واحلريات  القانون  سيادة 
املواطنني في احلقوق والواجبات دون متييز وحماية مكتسبات املرأة وتطويرها 

وتعزيزها.
الواليات  تقوده  الذي  شعبنا  على  الظالم  احلصار  وإدانة  رفض   -12
الشعب  ومساندة  لدعم  ورسمياً  العرب شعبياً  ودعوة  وإسرائيل  املتحدة 
الفلسطيني و)م.ت.ف( وسلطته الوطنية ودعوة احلكومات العربية لتنفيذ 
قرارات القمم العربية السياسية واملالية واالقتصادية واإلعالمية الداعمة 
لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على أن السلطة 

الوطنية الفلسطينية ملتزمة باإلجماع العربي والعمل العربي املشترك.
ودعم  الصفوف  ورص  والتالحم  للوحدة  الفلسطيني  الشعب  دعوة   -13



ومساندة )م.ت.ف( والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز 
الشؤون  في  التدخل  ورفض  واحلصار  العدوان  وجه  في  واملقاومة  الصمود 

الداخلية الفلسطينية.
 14- نبذ كل مظاهر الفرقة واالنقسام وما يقود إلى الفتنة وإدانة استخدام 
استخدام  وحترمي  الداخلية  النزاعات  لفض  املبررات  كانت  مهما  السالح 
الفلسطيني  الدم  والتأكيد على حرمة  الواحد  الشعب  ابناء  بني  السالح 
وااللتزام باحلوار أسلوبا وحيدا حلل اخلالفات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل 
مبا في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحق 
واالعتصامات شريطة  والتظاهرات  املسيرات  وتنظيم  السلمي  االحتجاج 
أن تكون سلمية وخالية من السالح وال تتعدى على املواطنني وممتلكاتهم 

واملمتلكات العامة.
األساليب  أفضل  عن  البحث  ضرورة  تقتضي  الوطنية  املصلحة  أن   -15  
والوسائل املناسبة الستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع 
غزة في وضعه اجلديد في معركة احلرية والعودة واالستقالل وحترير الضفة 
لصمود  حقيقية  وقوة  رافعة  الصامد  القطاع  من  يجعل  ومبا  والقدس 
ومقاومة شعبنا في الضفة والقدس وان املصلحة الوطنية تقضي بإعادة 
تقييم الوسائل واألساليب النضالية األجنع في مقاومة االحتالل من قطاع 

غزة.
فروعها  بكل  الفلسطينية  األمنية  املؤسسة  وتطوير  16- ضرورة إصالح   
على أساس عصري ومبا يجعلها أكثر قدرة على القيام مبهمة الدفاع عن 
والنظام  األمن  وحفظ  واالحتالل  العدوان  مواجهة  وفي  واملواطنني  الوطن 
العام وتنفيذ القوانني وإنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني وإنهاء املظاهر 
الذي  األمني  والفلتان  الفوضى  سالح  ومصادرة  واالستعراضات  املسلحة 
يلحق ضررا فادحا باملقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة اجملتمع الفلسطيني 
وتنظيم  املقاومة  وتشكيالت  قوى  مع  العالقة  وتنظيم  وتنسيق  وضرورة 

وحماية سالحها.
لعمل  املنظمة  القوانني  إصدار  ملواصلة  التشريعي  اجمللس  دعوة   -17  
املؤسسة األمنية واألجهزة مبختلف فروعها والعمل على إصدار قانون مينع 
باملرجعية  وااللتزام  األجهزة  ملنتسبي  واحلزبي  السياسي  العمل  ممارسة 

السياسية املنتخبة التي حددها القانون.
 18- العمل من اجل توسيع دور وحضور جلان التضامن الدولية واجملموعات 



احملبة للسالم لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد االحتالل واالستيطان 
وجدار الفصل العنصري سياسيا وعمليا ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل 

الدولية في الهاي واملتعلق بإزالة اجلدار واالستيطان وعدم مشروعياتها.
 الوثيقة صادرة عن:

 حركة التحرير الوطني الفلسطيني)فتح(  
    النائب مروان البرغوثي أمني سر حركة)فتح( 

حركة املقاومة االسالمية )حماس(
 الهيئة القيادية العليا 

 الشيخ عبد اخلالق النتشة
 

 حركة اجلهاد اإلسالمي
الشيخ بسام السعدي 

اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
 عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة  التنفيذية نائب األمني العام للجبهة

 
 اجلبهة الدميقراطية

  مصطفى بدارنة
 

املتعلق  البند  على  حتفظت  اإلسالمي  اجلهاد  حركة  مالحظة: 
باملفاوضات.

2006/5/9



مقابلة القائد املناضل  مروان البرغوثي مع مجلة
 الشراع اللبنانية:

يجب الدخول فورا في حوار استراتيجي بني قيادتي حماس 
وفتح وعلى أعلى املستويات

  

داخل  الرأسني(  )حكم  ستشهد  املقبلة  املرحلة  ان  الواضح  من 
السلطة الفلسطينية أي )حماس( ومحمود عباس مبا ميثل، وفي 
املقابل سيشهد الكيان الصهيوني )حكم الرأسني( أيضاً )كادميا( 

وحزب العمل أمام ذلك ماذا تتوقع؟
النضال  يعزز  فلسطينية  دميقراطية  مؤسسات  بناء  ان  أعتبر  إنني   
الفلسطيني ويقود لتعزيز الشراكة بني مختلف القوى على اساس دميقراطي 
وأعتقد ان االنتخابات الرئاسية واحمللية وأخيرا التشريعية هي اجناز يفخر به 
الفلسطينيون وهو وسام شرف على صدر الفتحاويني الن حركتهم قادت 
واسست هذا البناء الدميقراطي واالن جتسد الشراكة الوطنية في السلطة 
وهي شراكة الزامية من خالل الرئيس واحلكومة اي بني حركتي فتح وحماس 
وهنالك الشراكة للجميع في اجمللس التشريعي وأعتقد ان فرص استئناف 
املفاوضات وما يسمى بعملية السالم تضاءلت كثيراً ان لم تكن معدومة 
خاصة ان اسرائيل منذ مفاوضات كامب ديفيد واعالن يهود براك بعدم وجود 
شريك وتكريس شارون لهذا االمر وشروعه بتصفية السلطة مبا في ذلك 
على  اسرائيل  في  اجماع  هناك  يكون  ويكاد  عرفات  ياسر  الرئيس  اغتيال 
استراتيجية فرض احلل من طرف واحد وجتاهل الفلسطينيني وجلوء اسرائيل 
االدنى  احلد  لهذه االسترتيجية جاء بسبب عدم استعدادها ألي حل مينح 
لن  واحد  احلل من طرف  وفرض  للفسطيننني  الثابتة  الوطنية  احلقوق  من 
يقود الى اي استقرار او امن او سالم وسيبقى مفتاح احلل للحرية والسلم 
االحتالل  بانهاء  اال  السالم  يتحقق  ولن  الفلسطينيني  بني  واالستقرار 
واالنسحاب الشامل من املناطق الفلسطينية احملتلة عام 67 واقامة دولة 
مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وضمان وحتقيق حق العودة املقدس 

لالجئني.



ومنطق  القوة  منطق  بني  التوفيق  )حماس(  مبقدور  سيكون  هل 
السلطة ومنطق االستمرار باملقاومة العسكرية؟

 من املفروض توجيه هذا السؤال الى حركة حماس لتجيب عليه ومع ذلك 
أقول ان حماس تتمتع بأغلبية برملانية وشكلت حكومة مبفردها ومن حقها 
ان تختار سياستها ومتثلها كما تراها هي ولكن يتوجب التذكير ان حماس 
الشعب  أجنزها  التي  الوطنية  املكتسبات  على  احلفاظ  تتحمل مسؤولية 
واقليميا ودوليا ويتوجب التذكير بان )م.ت.ف( ال زالت  الفلسطيني محلياً 
السياسية  ومرجعيته  الفلسطيني  للشعب  والوحيد  الشرعي  املمثل 
العليا وكون )م.ت.ف( تعاني من الترهل والضعف والتآكل وحتتاج الى اصالح 
حماس  حركتي  تنضم  ان  وآمل  متثيلها  شرعية  يلغي  ال  وشامل  عميق 
واجلهاد االسالمي لهذه املنظمة حيث ان لهم دور وثقل هام في الساحة 
الفلسطينية واغراضهم وانضمامهم الى )م.ت.ف( مينحها مزيداً من القوة 

والشرعية.
ويتوجب احلفاظ على هذا اجلسم الوطني اجلامع لشعبنا في الوطن واخلارج 
وبناء  تشكيل  العادة  ممكن  وقت  وبأسرع  املناسبة  الصيغة  ايجاد  وآمل 
اجلديدة  بتركيبته  الفلسطيني  الوطني  اجمللس  وعقد  )م.ت.ف(  مؤسسات 
ومجلس  تنفيذية جديدة  اختيار جلنة  يتسنى  العام حتى  هذا  نهاية  قبل 
مركزي وجتديد االطر وصيانة الوحدة الوطنية في اطار املنظمة وأعتقد انه 
وطبقا للدستور املؤقت ان الصالحيات موزعة في اطار السلطة بني الرئيس 
املنتخبة وعلى حماس اخذ هذه احلقائق بعني االعتبار  املنتخب واحلكومة 
شاشات  عبر  الصالحيات  على  النزاع  هذا  يعقل  وال  االهتمام  من  وبكثير 
التلفزيون في وقت تقع السلطات احلقيقية في فلسطني في ايدي االحتالل 
وال زال الشعب بغالبيته الساحقة وسلطته ورئيسه وحكومته ومجلسه 
التشريعي حتت االحتالل وآمل بصياغة تفاهم بني اطراف السلطة التنفيذية 
ان حركة فتح  واحلقيقة  والقوانني.  للدستور  الكامل  االحترام  على قاعدة 
وقيادة  والتفاوضي  والدبلوماسي  السياسي  العمل  بني  اجلمع  من  متكنت 
السلطة وبني املقاومة واالنتفاضة متسلحًة بالشرعية الدولية والقوانني 
والقرارات اخلاصة بفلسطني  و هل ستتمكن حماس من ذلك فان املستقبل 
القريب كفيل باالجابة واعتقد ان على حماس االستمرار في التمسك بخيار 
املقاومة ورفض التنازالت اجملانية مع انها ستواجه صعوبة شديدة في اجلمع 

بني السلطة واملقاومة.



مع  التعايش  إمكانية  عن  لـ)حماس(  اجلديد  املوقف  يؤشر  عالم   

اليهود ضمن دولتني وهو كالم يصدر ألول مرة عنها؟
هدف  ان  في  الفلسطينية  والفصائل  القوى  مختلف  بني  اجماع  هنالك   
الشعب الفلسطيني في هذه املرحلة التاريخية هو اقامة دولة مستقلة 
كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف في حدود 67 وضمان حق العودة 
لالجئني وهذا ما وافقت عليه الفصائل في اعالن القاهرة وهذا يعني بطريقة 
غير مباشرة املوافقة على مبدأ حل الدولتني وقد حتدث الزهار كما ذكرت 
وسائل االعالم في رسالة لألمم املتحدة عن حل الدولتني كما ان قادة حماس 
ان حماس وحكومتها  واعتقد  العربية  السالم  بايجابية عن مبادرة  حتدثوا 
محقة  وهي  سياسية  خطوة  اية  على  ملواقفها  وثمن  مقابل  عن  تبحث 
تقدم  ان  املقبول  وال  املعقول  وليس  حقيقي  مقابل  على  احلصول  بضرورة 
تنازالت مجانية وبدون ثمن نؤكد على وقوفنا الى جانب حكومة حماس في 
الحترام  العالم  وندعوا  الظاملة  االسرائيلية  االمريكية  الضغوط  مواجهة 

اخليار الدميقراطي والى استمرار التعامل مع السلطة رئيسا وحكومة.

ضمن  تكون  أن  تتوقع  وهل  السجن،  من  تخرج  أن  ميكن  كيف   

الئحة االسرى الذين سيطالب بهم حزب اهلل في أية عملية تبادل 
مقبلة؟

العظيم  ان ما يشغلني هو حرية شعب فلسطني  التأكيد على  اود  اوال   
والعودة  باحلرية  فيها  يحظى  التي  التاريخية  اللحظة  تكون  ان  وامتنى 
بداية  اال  غزة  حترير  وما  كذلك  بانها  مؤمن  وانا  جدا  قريبة  واالستقالل 
اجبرت  التي  املقاومة  سواعد  ان  واثق  وانا  اجملرم  االحتالل  لهذا  النهاية 
احملتلني على الرحيل عن ارض القطاع الصامد قادرة على طرد االحتالل من 
الضفة والقدس، واالحتالل يعيش مراحلة االخيرة ولن تنجح احملاوالت التي 
ولن  بالزوال  احملتوم  املصير  من  االحتالل  هذا  النقاذ  اسرائيل  حكام  يبذلها 
بها شعبنا  متتع  اذا  اال  الشخصية   للحرية  حقيقياً  هنالك طعماً  يكون 
اوال، وثقتي كبيرة بان شعبنا لن ينسى اسراه ولن يتركهم وقد جرت خالل 
العقود املاضية العديد من صفقات التبادل وال ميكن ان نتصور ان الفصائل 
ستقف مكتوفة االيدي والسلطة واحلكومة والرئيس ويتركوا عشرة االف 
اسير يزداد عددهم يوما بعد يوم رهائن في ايدي احملتلني وال اتصور انه ميكن 
الي زعيم فلسطيني ان يوقع على اتفاق في املستقبل ال يضمن إلى جانب 
احلقوق الوطنية الثابتة حترير كافة االسرى وقد راجت الشائعات واخبار منذ 



اعتقالي باالفراج عني تارة مقابل عزام عزام اجلاسوس االسرائيلي الذي كان 
معتقالً في مصر وتارة مع بوالرد وتارة مقابل البحث عن رون اراد وتارة مع 
حزب اهلل واخرى مببادرة لدعم وتعزيز الرئيس ابو مازن واحلقيقة الوحيدة من 
كل هذه االخبار واالشاعات انني ال ازال في السجن ومعي عشرة االف اسير 
واسيرة وبعض هؤالء قضى اكثر من ربع قرن مثل املناضل سعيد العتبة 
دخل  الذي  القنطار  سمير  الكبير  واملناضل  الثالثني  عامه  في  دخل  الذي 

عامه الثامن والعشرين ونائل وفخري البرغوثي كذلك غيرهم الكثيرين.
 

غياب ياسر عرفات طرح من بني ما طرح أزمة القيادة في فتح، فهل 
يستطيع اجليل الثاني من القادة ملء الفراغ وحل هذه املعضلة؟

رمز  وهو  ووطنيا  فتحاويا  كبيراً  فراغاً  احدث  عرفات  ياسر  استشهاد  ان   
وزعيم ال يعوض وكنت امتنى ان يكون ياسر عرفات قام بعقد املؤمتر السادس 
حلركة فتح قبل استشهاده، وبذلت وعدد كبير من كوادر وقيادات احلركة 
جهدا القناع الرئيس الراحل بعقد املؤمتر ولكن هذا لم يحدث مع االسف 
والضعف  الترهل  حالة  وهذا سّبب  املؤمتر  ينعقد  ولم  حوالي عقدين  ومّر 
حلركة فتح وما نتائج االنتخابات التشريعية االخيرة اال احدى نتائج غياب 
املؤمتر واحلياة التنظيمية داخل احلركة وغياب التجديد في الهيئات القيادية 
الكوادر  من  الكثير  نرى  حيث  والتكلس  اجلمود  من  بكثير  اصيبت  التي 
الهيئات  خارج  واخلارج  الداخل  في  والهامة   والفاعلة  البارزة  والقيادات 
القيادية ونحن نتطلع الى الشراكة بني االجيال وبني الداخل واخلارج بعيدا 
عن مبدا االقصاء وننتظر مؤمتراً يجسد وحدة احلركة ويعزز دورها كقائدة 
الكفاح الشعبي الفلسطيني وحان الوقت لفتح الباب للقيادات املناضلة 

من االجيال الشابة واملؤمتنة للمشاركة في هيئات احلركة القيادية.

هل  السلطة.  من  فتح  إخراج  الى  تفاعالتها  قادت  فتح  أزمة   
إطار  في  املسبوق  غير  وجودها  مع  تتعايش  أن  فتح  تستطيع 

املعارضة؟
 لقد كانت وال زالت فتح رائدة املبادرات الكبرى من تفجير الثورة املسلحة 
ونزيهة وحركة فتح ستقدم منوذجاً جديداً  انتخابات دميقراطية  اجراء  الى 
دورها  وتواصل  الدميقراطية  التجربة  وستحمي  مسؤولة  وطنية  ملعارضة 
واالستقالل  والعودة  احلرية  اجناز  االحتالل على طريق  الوطني في مواجهة 
ويخطيء من يعتقد ان مصير حركة فتح مرتبط بعدد من املقاعد البرملانية 



الوطنية  اهداف شعبنا  اجناز  هي  فتح  اولوية  وستبقى  الوزراء  من  عدد  او 
والتمسك بخيار املقاومة الجناز هذه االهداف.

 

هل ما يزال التيار الذي ميثله مروان البرغوثي داخل فتح حياً؟ وما 
هي نظرته للخروج بفتح من أزمتها؟

يشرفني انني امثل حركة فتح وامثل تاريخها النضالي العريق ومن امثلهم 
وراية  الكفاح  راية  واصلوا حمل  ممن  احلركة  املناضلني هم ضمير هذه  من 
املقاومة سائرين على دروب صناع معركة الكرامة ومجد العاصفة وعلى 
دروب الشهداء أبو جهاد وياسر عرفات وعلي ابو طوق وثابت ثابت وابو حالوة 
واالسرى  الشهداء  عشرات  فتح  حركة  قدمت  وقد  واخوانهم  والكرمي 
واجلرحى واملناضلني وقادت وال زالت على مدى عقود من الزمن وتواصل دورها 
باعتبارها حركة مقاومة وجدت من اجل حترير الوطن وعودة الالجئني ونحن 
نؤمن بضرورة تكريس احلياة الدميقراطية في فتح وفي الشعب الفلسطيني 

واهمية الشراكة بني االجيال واخليارات وبني الداخل واخلارج.
 

اجملتمع  أسلمة  نظرية  طرح  السلطة،  الى  وصول)حماس( 
تطبيقات  ستتفاعل  كيف  الدميقراطي  اخليار  عبر  الفلسطيني 

هذه النظرية خالل املرحلة املقبلة؟
هي  باسره  الفلسطيني  للشعب  االولوية  ان  تدرك  حماس  ان  اعتقد   
الطبيعة  على  واحلفاظ  واالستقالل  والعودة  احلرية  واجناز  االحتالل  انهاء 
مبدأ  على  احملافظة  على  وسنعمل  الفلسطيني  للمجتمع  الدميقراطية 
السياسي وسنعمل على  ونظامه  والتعددي لشعبنا  الدميقراطي  الطابع 
صون املكتسبات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي حققها شعبنا 
ونحن  اجملتمع  افراد  لكافة  واحلقوق  الفردية  احلريات  وسنحمي  وسندافع 
فخورين مبا اجنزناه من تشريعات لصالح املرأة من متكني النساء من احلصول 
على متثيل غير مسبوق في العالم العربي في اجملالس احمللية وكذلك التمثيل 
في اجمللس التشريعي مع انه دون طموحاتنا بكثير وسنقدم تعديالً للقانون 

للحصول على كوتا للمرأة بنسبة 30% من املقاعد في اجمللس التشريعي.
 

أنها خالل وجودها في  أم  أن تبني دولة؟  هل ميكن حلركة)حماس( 
السلطة ستبني قاعدة اجتماعية واسعة للدولة االسالمية في 



فلسطني؟
والعودة  احلرية  هي  لشعبنا  املقدسة  االولوية  ان  تدرك  ان حماس  اعتقد   
الى  وامكانياتها  طاقتها  تكريس  وحكومتها  حماس  وعلى  واالستقالل 
جانب كافة القوى لتحقيق هذا الهدف املقدس وان االنشغال في ملفات 
عن  واجلميع  احلكومة  تلهي  ال  ان  يجب  وحيويتها  اهميتها  على  داخلية 
مواصلة التركيز على الهدف االول لشعبنا وهو احلرية ومهمة بناء الدولة 
مهمة  هي  الوطنية  السلطة  في  ممثلة  فتح  حركة  قواعدها  بنت  التي 
الداخل  في  واملؤسسات  واالحزاب  والفصائل  القوى  وكافة  بأسره  شعبنا 
واخلارج ومن واجب احلكومة الفلسطينية احملافظة على مكتسبات شعبنا 

وزيادتها ومراكمتها.

استمرار  يخدم  حال  ميثل  اسرائيل.  مع  االقتصادي  الفصل  خيار 
ميثل  أم  املستقلة؟  الفلسطينية  الدولة  وقيام  التسوية 
بعض  نظريات  حسب  مستدمية  اقتصادية  أزمة  إنتاج  إمكانية 

الفلسطينيني؟
 من املفروض ان تفضي االستراتيجية االقتصادية الفلسطينية الى حترير 
سيادة  الى  يحتاج  هذا  ولكن  االسرائيلي  االقتصاد  تبعية  من  االقتصاد 
فتح  الى  ويحتاج  والبحري  اجلوي  وامليناء  واحلدود  املعابر  على  فلسطينية 
االسواق العربية للمنتوجات الفلسطينية ويتوجب زيادة وتيرة العمل في 
الهدف  امام حتقيق هذا  هنالك صعوبات حقيقية  زال  ال  ولكن  املستقبل 
الوطني الهام ومن الصعب بناء اقتصاد وطني حر حتت االحتالل وفي ظل 
تشجع  ان  الفلسطينية  احلكومة  وعلى  شعبنا  على  املفروضة  القيود 

الصناعات الوطنية وان حتارب الصناعات واملنتوجات االسرائيلية.
 

كيف ميكن للفلسطينيني والسلطة وحكومة حماس اخلروج من املأزق 

احلالي؟
وحالة  يوم  بعد  يوما  يزداد  حصاراً  يواجهون  الفلسطينيني  ان  شك  ال   
وسيواجهون  واالستراتيجيات  البرامج  في  والتعدد  وامنية  داخلية  فوضى 
االسرائيلي  احلل  فرض  االسرائيلية  احلكومة  مبحاولة  خطيراً  حتدياً  قريبا 
دعم  واحراز  الدولية  عالقاتهم  استعادة  وكيفية  مواجهة  وسبل  عليهم 
املأزق  هذا  من  اخلروج  ارى  أنني  املكتسبات،  على  واحلفاظ  الدولي  اجملتمع 



يتم بالتسريع والعمل فورا على الدخول في حوار استراتيجي بني قيادتي 
اتفاق  او  تفاهم  وثيقة  الى  للتوصل  املستويات  اعلى  وعلى  وفتح  حماس 
في حوار مع مختلف  والدخول  ثم عرضها  ومن  احلركتني  بني  استراتيجي 
ذلك  وبعد  واغنائها  رايهم  الخذ  الوطنية  والشخصيات  والقوى  الفصائل 
واخلارج  الداخل  في  الفلسطينية  القيادات  فيه  عقد مؤمتر وطني تشارك 
دون استثناء مبا في  الشخصيات  ان متثل كافة  الوثيقة على  وتتمتع هذه 
مؤسسات  بناء  واعادة  )م.ت.ف(  الى  واجلهاد  حماس  حركتي  انضمام  ذلك 
املنظمة وتشكيل هيئاتها من جديد وكذلك وضع آلية واضحة للتفاوض 
بني احلكومة والرئاسة وتنظيم العالقة بني قوى املقاومة مبا في ذلك اقامة 
القوى  كافة  مبشاركة  احلكومة  تشكيل  واعادة  للمقاومة  موحدة  جبهة 

على ان يتم ذلك في مدة ال تتجاوز الثالثة اشهر.
  6 ايار 2006

 



 مقابلة مع القائد  املناضل مروان البرغوثي في الذكرى
 الرابعة الختطافه

للمرة األولى منذ انطالقتها جتد حركة )فتح( نفسها في املعارضة. 
ما هو الدور الذي تعتقد أن على احلركة القيام به سواء في اجمللس 

التشريعي او الرئاسة او في امليدان؟
الدميقراطي  بالتهنئة على هذا اإلجناز  العظيم  أتوجه لشعبنا  ان  أود  أوال   
التاريخي الذي أثار أعجاب العالم بأسره بهذه الدميقراطية الفلسطينية 
التي شهدتها حركة فتح والتي يستحقها الشعب الفلسطيني بجدارة 
بالفخر  يشعروا  ان  يجب  الذين  الفتحاويني  صدر  على  شرف  وسام  وهي 
واالعتزاز الن حركتهم صنعت هذه التجربة وان كانوا دفعوا ثمناً باهضاً في 
سبيل جناح التجربة الدميقراطية ال سيما في العالم العربي. كما اتوجه 
للحكومة بالتهنئة لنيلها ثقة اجمللس وامتنى لها النجاح والتوفيق ونحن 
الدولية الظاملة وأدعوا العالم بأسره  نقف الى جانبها ملواجهة الضغوط 
الى احترام اخليار الدميقراطي وأستنكر القرار االمريكي االوروبي االسرائيلي 
ريادية وحامية  ان حركة فتح ستبقى  واقول  التجويع على شعبنا  بفرض 
رائدة الكفاح املسلح منذ  للمشروع الوطني في كل موقع تشغله فهي 
اربعة عقود وصاحبة املبادرات الكبرى مبا فيها اجناز االعتراف الدولي باحلقوق 
الفلسطينية وهي التي اقامت اول سلطة وطنية على ارض فلسطينية 
النضال  رائدة  وهي  دوما  الوطنية  الوحدة  وصيانة  البناء  معركة  وقادةت 
لـ  قيادتها  خالل  من  النظام  هذا  تقود  زالت  وال  الدميقراطي  السياسي 
)م.ت.ف( ورئاسة السلطة وحضورها الفاعل في اجمللس التشريعي واألهم 
دورها في الشارع الفلسطيني وان فتح عازمة على تقدمي منوذج بخصوص 
استكمال  هي  فتح  اولوية  وان  وفعالة  مسؤولة  فلسطينية  معارضة 
دورها  وتواصل  واالستقالل  والعودة  احلرية  واجناز  الوطني  التحرر  مشروع 
في حماية املكتسبات الفلسطينية على املستوى الدولي والعربي واحمللي 
وحماية النظام السياسي الدميقراطي وحماية القوانني والتشريعات وفي 

مقدمتها القانون االساسي.



جتربة  من  العبر  استخلصت  قد  )فتح(  حركة  ان  تعتقد  هل 
االنتخابات األخيرة والى أي مدى تعتقد ان احلركة سيكون بامكانها 
الثقة اجلماهيرية وتالفي أخطاء املاضي في االنتخابات  استعادة 

القادمة؟؟
أعتقد ان حركة فتح دفعت ثمن عملية السالم وانهيارها بسبب السياسة 
اساؤا  اللذين  الفاسدين  من  قلة  ممارسة  فشل  ثمن  ودفعت  اإلسرائيلية 
لتاريخ ونضال هذه احلركة كما ان احلركة دفعت ثمن شلل احلياة التنظيمية 
وجمودها في األطر احلركية القيادية وعجزها عن التجدد وما غياب انعقاد 
املؤمتر عقدين من الزمن اال دليل ساطع على هذا العجز الذي ترجمته نتائج 
االنتخابات وال اشعر حتى االن ان احلركة استخلصت الدروس والعبر بعمق 
وبروح عالية من املسؤولية ومواجهة احلقائق الصعبة والقاسية ولم أسمع 
عن احد أعلن حتمله املسؤولية وأمل ان تكون االنتخابات محطة فاصلة بني 

مرحلتني في تاريخ احلركة للنهوض بها من جديد.
 

اجمللس  صعيد  على  اتخاذها  مت  التي  اخلطوات  عن  راض  انت  هل 
الثوري  واللجنة املركزية حلركة )فتح( العادة بناء احلركة وتنظيم 
صفوفها سيما مبا يتعلق بالترتيبات لعقد املؤمتر العام السادس 

للحركة؟
جتد  ان  وآمل  األخيرة  الثوري  اجمللس  وقرارات  بيان  الصحف  في  قرأت  لقد   
في  وتبقى  قرارات  تأخذ  األطر  هذه  ان  العادة  درجت  فقد  للتنفيذ  الطريق 
القرارات  جتد  وان  املرة  هذه  األمر  يختلف  ان  وآمل  ورق  على  حبرا  الغالب 
طريقها للتنفيذ ويتوجب ان ندرك جميعا ان احلركة تواجه اخطاراً حقيقية 
واحلوار  والوحدة  الداخلية  املصاحلة  وتكريس  بتعزيز  اال  مواجهتها  ال ميكن 
العميق على كافة املستويات والتسريع في التحضيرات اجلارية لعقد املؤمتر 
في مدة ال تتجاوز ستة اشهر وان املعيار واملؤشر احلقيقي  في ما اذا كانت 
احلركة استخلصت الدروس والعبر يظهر في قدرة احلركة على عقد مؤمترها 
السادس على أساس دميقراطي كامل وان يكون ممثال حقيقيا الرادة القاعدة 
الفتحاوية في الوطن والشتات وان ينجح في إقرار نظام أساسي وهيكلية 
املؤمتر اخلامس في  املاضية منذ عقد  العشرين عاما  تأخذ تطورات  جديدة 
عني االعتبار كذلك إقرار برنامج سياسي يصون الثوابت الوطنية واملباديء 
التي قامت عليها احلركة ويدفع باحلركة إلى اإلمام نحو إجناز احلرية والعودة 



ثقته  ينزع  لم  الفلسطيني  الشعب  ان  إلى  اإلشارة  ويجدر  واالستقالل 
بحركة فتح ولكن احلركة بقيادتها لم تفلح في توظيف هذه الثقة على 
نحو صحيح واستعادة او تعزيز الثقة على نحو ادق يحتاج الى جهود مكثفة 
ومخلصة وبرؤيا واضحة وشجاعة بتحمل املسؤولية والتعبير عن همومها 
وطموحات الناس والعيش بظروفهم وفي وسطهم والتخلص من مظاهر 
الفقر  حالة  ومراعاة  الفارهة  والسيارات  املرافقة  ومظاهر  البيروقراطية 
احلركة  في  القيادات  من  ومطلوب  شعبنا  يعيشها  التي  واملعاناة  واجلوع 
ان تتقدم الصفوف في مواجهة االحتالل وان تشارك بفعالية في النضال 
والكفاح وفي مسيرات مناهضة ترفض اجلدار واالستيطان والتضامن مع 
االسرى ومطلوب منها تفعيل احلركة الشعبية اجلماهيرية وابداء اهتمام 
بناء  الفاعلة في  واملساهمة  واجلرحى واالسرى  الشهداء  لرعاية اسر  اكبر 
البيوت التي دمرها االحتالل واملشاركة في النشاطات االجتماعية والقومية 
واملناكفات  الصراعات  عن  والتوقف  التطوعي  التعاوني  العمل  روح  وبعث 

واحملاور وسياسة اإلقصاء بهذا الشكل او ذاك.
 

ما هي اخلطوات التي تعتقد شخصيا ان على حركة)فتح( االسراع 
في تطبيقها في هذه املرحلة؟

ابطاء  او  او تسويف  املؤمتر دون مماطلة   املطلوب بوضوح ودون مواربة عقد 
واقول للجنة املركزية واجمللس الثوري كفى تهرباً ومماطلة عشرين عاما وحان 
الوقت للنهوض باحلركة وهذا لن يتم اال من خالل عقد مؤمتر يجدد القيادة 
والهيئات كافة واملطلوب ان تواصل فتح حمل راية املشروع الوطني وراية 
املقاومة وحماية املكتسبات التي حققها شعبنا على مدار العقود املاضية 
وكافة  االقصى  شهداء  كتائب  صفوف  تنظيم  الى  احلركة  قيادة  وادعوا 
االجنحة العسكرية الفتحاوية ورعايتها وحمايتها وتعزيزها واإلبقاء على 
مهمتها املقدسة في مقاومة االحتالل ومقاومة االحتالل فقط وكذلك الى 
ضرورة رعاية ومساندة الشبيبة في اجلامعات واملعاهد هذه الشبيبة التي 
اجلماهيرية  ركائزها  اهم  وإحدى  املتجددة  احلركة  هذه  وربيع  عنفوان  متثل 
وفي  القيادية  االطر  في  وكبيرا  اصيال  متثيال  الشبيبة  منح  الضروري  ومن 

كافة مستوياتها.
وانني  أتوجه الى أبناء الشبيبة بالتحية والتقدير وأهنئهم على النجاحات 
التي حققوها في األسابيع االخيرة وأدعوهم الى املزيد من العمل والنشاط 



وكذلك ادعوا قيادة احلركة إلى إبداء اهتمام اكبر وأعمق واشمل لتنظيم 
وقواعده  وجلانه  مستوياته  مختلف  في  الشبيبة  صوت  الى  واالستماع 
املرأة بشكل عام وزيادة  اجلماهيرية الفلسطينية ويتوجب ايضا تعزيز دور 
متثيلها في اجمللس التشريعي بحد ال يقل عن 30% وكذلك في دعم متثيل 
وعقد  االجتماعي  للعمل  املرأة  جلان  ورعاية  ودعم  فتح  حركة  في  املرأة 

مؤمتراتها وتعزيز الدميقراطية فيها.
 

بعد  ما  و)حماس(  حركتي)فتح(  بني  للعالقة  تقييمك  هو  ما 
االنتخابات التشريعية؟ وهل ترى في ضوء األخطار التي تواجهها 
في  مجددا  للقاء  إمكانية  ثمة  ان  الفلسطينية،  القضية 

احلكومة؟
قائمة  وحماس  فتح  بني  العالقة  كانت  املباركة  األقصى  انتفاضة  قبل 
لألسف على الشكوك املتبادلة وعدم الثقة ألسباب ال داعي للخوض بها 
الفلسطيني  الشعب  وحدت  أنها  األقصى  انتفاضة  ثمار  من  وكان  اآلن 
وإقامة جسور الثقة املتبادلة بني مختلف القوى وتطورت العالقة االيجابية 
بني فتح وحماس في خندق املقاومة املشترك وكنا أول من رفع شعار شركاء 
الدم شركاء في القرار ولم تكن حماس متشجعة للشراكة ألسباب كثيرة 
ذلك  وقبل  القاهرة.  في  فتح  مع  حماس  وتوافقت  األمور  تطورت  ولكن 
كبيرة على مدار  وبذلت حركة فتح جهوداً  الرئيسية  األمور  في كثير من 
السنوات املاضية إلقناع حماس باالنضمام الى )م.ت.ف( في املشاركة في 
النهاية  وفي  االنتخابات  وفي  اخملتلفة  الفلسطينية  واحلكومات  السلطة 
ويجب  بذلك  فتح  ورحبت  االنتخابات  في  املشاركة  على  حماس  وافقت 
فتح  بني  قائمة  الدستور  بحكم  إلزامية  شراكة  هنالك  ان  ننسى  ال  ان 
الفلسطيني  السياسي  النظام  رأس  ان  حيث  السلطة  في  اآلن  وحماس 
مازن  ابو  الرئيس  السلطة  وراس  فتح  حركة  وقيادة  برئاسة  )م.ت.ف(  في 
وهذه فرصة لدعوة اإلخوة في حركة حماس لالنضمام دون تردد ل)م.ت.ف( 
املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن واملنافي وقائدة 
كجبهة  عليها  احملافظة  يتوجب  والتي  املاضية  العقود  مدار  على  نضاله 
من  كثير  وبعكس  فتح  حركة  وان  واسع  وطني  وائتالف  عريضة  وطنية 
حماس  حركة  الى  الصالحيات  بنقل  قامت  السوداء  والتوقعات  املراهنات 
على  حرصها  مجددا  فتح  وأثبتت  واإلعجاب  الدهشة  اثار  هاديء  بشكل 



فتح  حركة  مصير  ان  يعتقد  ومن  والوطنية  الدميقراطية  التجربة  حماية 
مرتبط بحفنة من الوزراء في هذه احلكومة او تلك فهو مخطيء ألن رسالة 
فتح هي احلرية والعودة واالستقالل أوالً وقبل كل شيء وان فتح تتمسك 
بالشراكة الوطنية ولها األولوية القصوى في برنامجها وسعت وستستمر 
دوماً لتحقيق هذه الشراكة أما الشراكة احلكومية فهي خاضعة جملموعة 

من االعتبارات تختلف من مرحلة إلى أخرى .
 

هل كانت طريقة عمل حركة)حماس( ما بعد االنتخابات مخيبة 
آلمالك؟

 انا اقدر حجم املفاجئة التي أصابت حركة حماس وكوادرها وحالة اإلرباك 
املتوقعة بسبب االنتقال املفاجيء من موقع املعارضة الى موقع السلطة 
تعتاد  لم  ودولية  محلية  ومسؤوليات  وأثقال  أعباء  من  حتمله  ما  بكل 
رئاسة  تتسرع حماس في تشكيل  ال  أن  أملي  وكان  عليها حركة حماس 
اجمللس مبفردها والدخول في مواجهة في اجللسة األولى بخصوص القرارات 
األخيرة للمجلس السابق ومع ذلك ميكن تفهم ما جرى ولكن املفاجئة اآلن 
هذا  ان  مع  حمساوية  حكومة  تشكيل  في  املسارعة  كانت  لي  بالنسبة 
واذا كان خيارها يجب احترامه ولكن الشعب  القانون  حق حلماس يكفله 
أيضا  الفلسطيني كان ينتظر من حماس تشكيل حكومة وحدة وطنية 
الشخصيات  من  وعدد  واألحزاب  والفصائل  القوى  أغلبية  فيها  تشارك 
الوطنية البارزة ومع ذلك فأنني ال أرى هذا التشكيل نهاية املطاف وادعوا 
اية  الى حوار استراتيجي بني فتح وحماس حوار شامل وعميق بعيداً عن 
بني  احلوار  هذا  يجري  ان  وآمل  وقاسية  شديدة  اخملاطر  الن  فئوية  حسابات 
قيادة احلركتني وعلى أعلى املستويات على أن ينتهي في مدة ال تزيد عن ثالثة 
اشهر بوثيقة تفاهم استراتيجي ثم يتم عقد مؤمتر وطني شامل مبشاركة 
وتتناول  تعالج  التي  الوثيقة  هذه  إلقرار  والقوى  واألحزاب  الفصائل  كافة 
والعسكرية  واألمنية  والتنظيمية  والسياسية  الوطنية  القضايا  كافة 
والشراكة في املنظمة والسلطة وآلية تعزيز متثيل الشعب الفلسطيني 
وكافة مؤسساته وإجناز برنامج وطني قادر على استقطاب دعم ومساندة 
يصبح  حينذاك  الفلسطيني  شيء  كل  وقبل  والعربي  الدولي  اجملتمع 

تشكيل حكومة ائتالف وطني أمرا أكثر سهولة ويسراً.
 



غزة  قطاع  من  األحادي  اإلسرائيلي  االنسحاب  اعتبرت  قد  كنت 
للقيام  اإلسرائيلية  احلكومة  تتجه  اآلن  للمقاومة.  انتصارا 
بخطوات أحادية في الضفة الغربية تشمل تفكيك مستوطنات 
هي  ما  اخلطوة؟  هذه  إلى  تنظر  فكيف  وضمها  أخرى  وتسمني 
العواقب التي تعتقد أنها ستنجم عن هذه اخلطوة في حال أصرت 

احلكومة اإلسرائيلية عليها؟
 احلقيقة أنني اعتبرت وما أزال االنسحاب من غزة ثمرة من ثمرات االنتفاضة 
النهاية  بداية  إنها  العظيم وأكدت  البطولي لشعبنا  والصمود  واملقاومة 
أن  القول  يتوجب  ولكن  املشروع  هذا  إفالس  على  وداللة  االحتالل  ملشروع 
االحتالل  قوات  سحب  ناحية  من  شامل  شبه  كان  غزة  من  االنسحاب 
والقدس  الضفة  احلال في  املستوطنني وهدم املستوطنات،  وسحب كافة 
الدولة  الذي يحاول نسف مشروع  مختلف ومن هنا خطورة هذا املشروع 
الفلسطينية املستقلة ففي غزة كانت القاعدة االنسحاب واالستثناء إبقاء 
سيطرة االحتالل على املعابر واألجواء والبحر أما في الضفة فاالستثناء هو 
االنسحاب والقاعدة هو استمرار وتكريس االحتالل ولكن أقول بوضوح أن إي 
فصل أو اتفاق أو مشروع مهما كان مصدره ال ينهي االحتالل واالستيطان 
بصورة كاملة من حدود 67 مبا في ذلك القدس لن يكتب له النجاح وسيدفع 
الفلسطينيني ملواصلة املقاومة ومشروع اوملرت ليس مشروعا للسالم بل 
محاولة لاللتفاف على مشروع االستقالل الوطني الفلسطيني ومحاولة 

إلنقاذ ما ال ميكن إنقاذه من االحتالل.

مهيأ  واإلسرائيلي  الفلسطيني  الشعبني  كال  أن  تعتقد  هل 
لقضية  حل  يشمل  نهائي  اتفاق  إلى  للتوصل  املرحلة  هذه  في 
الالجئني والقدس واحلدود علما بان الثقة بني الشعبني تبدوا في 

أدنى مستوياتها؟
بالعالقة  ألن  اتفاق  الى  للتوصل  شرطا  ليست  الشعبني  بني  الثقة  ان   
االحتالل  ومغتصب مع شعب حتت  ومحتل  القائمة هي عالقة مستعمر 
ان ينتهي االحتالل  إال بعد  الثقة بني الشعبني  ان تتحقق  ومن املستحيل 
ويرحل عن بالدنا ونقيم دولتنا املستقلة وعاصمتها القدس وبعودة ألالجئني 



بناء  جتربة  فان  واالستقالل  باحلرية  شعبنا  ويتمتع  األسرى  سراح  وإطالق 
الثقة متهيدا ملفاوضات احلل النهائي ونظرية اخلطوات املرحلية فشلت متاماً 
وال يجوز العودة أليها بأي حال من األحوال ولن جتدي اي مفاوضات مستقبالً 
وان  إفشالها سابقا  الى  أدت  التي  األسس  نفس  على  قامت  اذا  تثمر  ولن 
اخلطوة األولى ألي مفاوضات هو االعتراف الصريح والرسمي من قبل قادة 
إسرائيل باستعدادها إنهاء االحتالل واالنسحاب الشامل بحدود الرابع من 

حزيران 1967.
وان شعبنا ورغم معاناته التي تعجز عن حتملها اجلبال مصمم على مواصلة 
من  ويخطيء  واالستقالل  والعودة  احلرية  حتى  واملقاومة  النضال  مسيرة 
النضالية فهو يختزن طاقة نضالية ال  ان شعبنا استنفذ طاقته  يعتقد 
تنضب أبدا وأنا واثق ان ليل االحتالل زائل واقرب مما يعتقده الكثيرون وان فجر 
احلرية على وشك البزوغ رغم ما يحاول االحتالل فرضه على األرض ولن يكون 
مصير اجلدار واالستيطان واحلواجز أفضل من مصير غوش قطيف وغيرها 

من املستوطنات.
 

في  شريك  هناك  ليس  ان  زمن  منذ  اإلسرائيلية  احلكومة  تعتبر 
هناك  ليس  ان  الفلسطينيون  يرى  حني  في  الفلسطيني  اجلانب 
شريك في اجلانب اإلسرائيلي للتوصل إلى حل؟ ما هو اخملرج من 

هذه الدائرة في اعتقادنا؟
 إسرائيل دولة محتلة متارس أبشع أنواع التعذيب واإلرهاب وتتنكر للحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطيني وحتاول تعويض انسحابها من غزة بتكريس 
االحتالل في الضفة ولكن هذا ال يعدو أكثر من وهم والسؤال اآلن هو ليس 
وجود شريك او ال بل هل هناك شريك إسرائيلي أصال لسالم حقيقي، دون 
تردد أقول مع األسف الشديد لم ينتج اجملتمع اإلسرائيلي شريكاً حقيقياً 
للسالم واملشكلة اآلن ليست الشريك بل على ماذا يتم التفاوض فاذا كانت 
يكرس  الذي  ملشروعها  فلسطيني  شريك  هنالك  ليس  إسرائيل  تقصد 
بحكومة  االن  والتذرع  ابداً  الشريك  هذا  جتد  ولن  صحيح  فهذا  االحتالل 
حماس هي ذريعة واهية وكاذبة الن املفاوضات مشلولة منذ ست سنوات 
على األقل وإسرائيل اغتالت الرئيس ابو عمار رغم استجابته لكل الشروط 
املتكرر  إعالنه  رغم  معه  التفاوض  إسرائيل  ورفضت  للسالم  الدولية 
ان لدى إسرائيل منذ فترة طويلة  ان ندرك  باستعداده للمفاوضات ويجب 



استراتيجية فرض احلل من طرف واحد بدعم أمريكي كامل وال يجب التوهم 
بان املفاوضات ستوصل الى نتيجة ولكن هذا ال يعني بأي حال من األحوال 
إدارة الظهر للعملية السلمية والتفاوضية بل يجب بذل كل اجلهود لدفع 

الكرة للملعب اإلسرائيلي.
 

مروان البرغوثي

2006-4-15
سجن هدارمي

 



رسالة القائد املناضل  مروان البرغوثي
إلى اجللسة االفتتاحية للمجلس التشريعي الثاني

 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

»واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا أن كنتم مؤمنني«
 

األخ الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظة اهلل،
اإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيني حفظهم اهلل،

اإلخوة واألخوات قيادة وكوادر وممثلي القوى الوطنية واإلسالمية،
أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، 

 
يشرفني ويسعدني أن أتوجه اليكم في هذا اليوم األغر والتاريخي بأجمل 
الكرمي  مجلسكم  يكلل  أن  وجل  عز  اهلل  داعيا  واالحترام  التقدير  آيات 

بالتوفيق والنجاح في مهامه.
 

األخوات واإلخوة النواب الكرام...
 بهذه املناسبة أتوجه بآيات اإلجالل واإلكبار لشهداء شعبنا العظيم وفي 
اجلليل  الشيخ  والشهيد  ياسر عرفات،  الرئيس  اخلالد  مقدمتهم الشهيد 
احمد ياسني، والشهيد القائد فتحي الشقاقي، والشهيد القائد أبو على 
ثابت  الدكتور  القائد  والشهيد  العباس،  أبو  القائد  والشهيد  مصطفى، 

ثابت وكافة شهداء شعبنا العظيم.
العظيم  شعبنا  إلرادة  أصيال  ممثال  اليوم  هذا  التشريعي  مجلسنا  يلتقي 
الذي جسد العرس الدميقراطي في ابهى صوره، وقدم منوذجا غير مسبوق 
وثالث  القبلتني  أولى  فلسطني  وكعادتها  حاضرها،  وفي  امتنا  تاريخ  في 
ومهد  وسلم،  علية  اهلل  صلى  محمد  النبي  ومسرى  الشريفني  احلرمني 

السيد املسيح علية السالم تقدم النموذج املشّرف تلو األخر.
وان مجلسنا اليوم يحمل في عنقه أمانة ثقيلة أمام اهلل والشعب والوطن 
األم، ويحمل راية التجربة الدميقراطية العزيزة ويتحمل مسؤولية جناح هذا 



النموذج وانتصاره.
إنني أتوجه من خاللكم ومن خالل هذا املنبر إلى العالم اجمع والى األسرة 
الدولية، وادعوهم إلى احترام خيار الشعب الفلسطيني الدميقراطي واحترام 
إرادة الفلسطينيني ومكافئتهم على أدائهم العظيم للدميقراطية وليس 
واالغتيال  والتجويع  احلصار  الن سياسة  بتجويعهم  والتهديد  معاقبتهم 

واالعتقال لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
 

األخوات واإلخوة النواب...
أبناء شعبنا العظيم...

إنني انتهز هذه املناسبة ألتوجه بعظيم الشكر واالمتنان على إجناز هذه 
االنتخابات لشعبنا العظيم أوال ولألخ الرئيس محمود عباس، ثانيا وحلركة 
فتح صانعة املبادرات الكبرى وباعثة الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية 
سلطة  أول  وبانية  املعاصرة  الثورة  ومفجرة  وبانية  النكبة  ركام  حتت  من 
للسلطة  العميق  الشكر  وكذلك  الوطن،  ارض  على  تاريخنا  في  وطنية 
وللجنة  األول  التشريعي  وللمجلس  واملدنية  األمنية  وأجهزتها  الوطنية 

االنتخابات املركزيه وطواقمها.
 

األخوات واإلخوة النواب... 
وحمايتها  القدس  قضية  وضع  إلى  اجلديد  التشريعي  اجمللس  أدعو  إنني 
االولويات،  ضمن  تهويدها  ومقاومة  ورفض  مؤسساتها  ودعم  وإنقاذها 
قلب  ومؤسساتها  للقدس  املطلوبة  املوازنات  تخصيص  على  والعمل 

فلسطني وتاج األمة ودرة املدائن.
الثاني  التشريعي  اجمللس  في  للحكم  الرئيسي  واملعيار  األولى  املهمة  إن 
مهمة  وفي  واالستقالل،  والعودة  احلرية  معركة  في  إسهامه  مدى  هو 
إنهاء االحتالل واالستيطان وجالءه عن أرضنا احملتلة وإقامة دولة فلسطني 
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي إجناز حق العودة لالجئني وفي 

حترير كافة األسرى واملعتقلني.
وان املهمة الثانية والتي يجب أن تكون نصب أعيننا وان نحرص على إجنازها 
واحلفاظ عليها هي الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة شعبنا في الوطن 
التعايش الدميقراطي والتمسك بلغة احلوار  وفي املنافي، وفي قدرتنا على 
التمسك  أهمية  اإلطار  هذا  في  ويأتي  واالجتهادات  اخلالفات  بلغت  مهما 



بقدسية الدم الفلسطيني حتت كل الظروف ومهما كانت العقبات.
وان املهمة الثالثة املطالب مجلسنا بتحقيقها هي التمسك بخيار شعبنا 
بحقه في املقاومة حتى جالء هذا االحتالل واندحاره وإجناز حقوقنا الوطنية، 
األمر الذي يستدعي املوازنة احلكيمة والدقيقة بني العمل املقاوم والعملية 
السياسية مبا يخدم أهداف شعبنا الوطنية والثابتة، ويستطيع مجلسنا 
في هذا اإلطار اإلسهام في حماية املقاومة وسالحها وتشكيالتها وفي إجناز 

مرجعية واحدة وموحدة ميدانية وقيادية لهذه املقاومة.
وقواعد  أسس  احترام  على  العمل  شك  وبال  فهي  الرابعة  املهمة  أما 
ومقومات وشروط النظام السياسي الدميقراطي، ويقع في هذا اإلطار احترام 
بوصفة  وبأمانة  دقة  بكل  وتطبيقه  األساسي  والقانون  املؤقت،  الدستور 
احلكم والفيصل بني السلطات، وكذلك العمل على حماية وصيانة احلريات 
العامة وحقوق اإلنسان مبا في ذلك حرية التعبير، وحقوق املرأة، وحرية الرأي 
واالعتقاد، وحرية الصحافة، واحلريات الفردية التي كفلها القانون األساسي 

ودعم وتعزيز استقالل القضاء.
وان املهمة اخلامسة هي ضمان إجناز إصالح جذري وشامل في مؤسسات 
الفساد  ظواهر  ومحاربة  املدني،  اجملتمع  ومؤسسات  الوطنية  السلطة 
اإلداري واملالي واألمني والسياسي، ومحاكمة مرتكبي اجلرائم واخملالفات ومن 
امتدت أيديهم لسرقة املال العام، وإننا ندعو في هذا اإلطار إلى احملافظة 
السنوات  خالل  كثيرة  مجاالت  في  حتققت  التي  الكبرى  اإلجنازات  على 
املاضية، والى ضرورة إرساء قواعد حتتكم للقانون في التوظيف، تراعي أوال 

وقبل كل شيء مبدأ تكافؤ الفرص والكفاءة العلمية واملهنية والوطنية.
أما املهمة السادسة والتي يتطلع شعبنا لهذا اجمللس إلجنازها فهي فرض 
سيادة النظام والقانون، وإنهاء مظاهر الفلتان األمني التي أصبحت تهدد 
اجملتمع الفلسطيني ومصاحلة الوطنية باخلطر، وان حماية ممتلكات السلطة 
الوطنية واملؤسسات الوطنية والقطاع اخلاص واملمتلكات اخلاصة يجب أن 
تشكل هما رئيسيا للمؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها والتي 
يتطلع شعبنا إلى بناءها على أساس القوانني والتشريعات التي أجنزت حتى 
أالن مبا يضمن وجود مؤسسة أمنية فلسطينية حديثة وعصرية ومهنية 

حتمي الوطن واملواطنني وتوفر له األمن واألمان.
أما املهمة السابعة فهي توفير اإلمكانيات والشروط السياسية واألمنية 
املناسب  املناخ  وتوفير  وتعزيزه،  الوطني  االقتصاد  بناء  إلعادة  والقانونية 



لالستثمارات احمللية والعربية واألجنبية، مما يسهم في حتقيق هدفنا األول 
التي  الظاهرة  هذه  على  والقضاء  الفقر  محاربة  وهو  الصعيد  هذا  على 
تهدد صمود وقوة مجتمعنا، وكذلك محاربة البطالة لعشرات اآلالف من 
العمال وآالف اخلريجني العاطلني عن العمل ورعاية الشباب وتنشيط املراكز 

الرياضية.
 

األخوات واإلخوة النواب... 
اخملتلفة في سبيل  والكتل  النواب  بني  ومبدع  تعاون خالق  إلى  نتطلع  إننا 
باسمه  وفوضنا  ثقته  منحنا  الذي  العظيم  شعبنا  به  دعونا  ما  حتقيق 
تعسف  ممارسة  عدم  يتطلب  التجاوب  وان  الوطنية،  مصاحله  لتحقيق 
األغلبية األمر الذي يهدد مبدأ التعددية الدميقراطية والشراكة، وإننا ندعو 

لتجسيد املبدأ الذي رفعناه »شركاء في امليدان... شركاء في البرملان«.
 

األخوات واإلخوة النواب... 
إنني ادعوكم في هذا اليوم التاريخي إلى حماية التجربة الدميقراطية، وإجناح 
العربية واإلسالمية  أبناء األمة  أنظار  الذي هو محط  الفريد  النموذج  هذا 
وانتصار  لفلسطني  انتصار  هو  النموذج  هذا  انتصار  وان  بأسره،  والعالم 
لشعبنا الواحد املوحد، ويشكل خطوة كبرى هامة على طريق نيل احلرية 
حتقيق  عينية  نصب  يضع  بان  اجلميع  من  يستدعي  هذا  وان  واالستقالل، 
مصالح شعبنا بعيدا عن املصالح الفئوية والشخصية وذلك وفاءا لقوافل 
لنجاح  املفتاح  وان  شعبنا،  ومعاناة  ولعذابات  واجلرحى  واألسرى  الشهداء 
السلطة  تداول  املطلق للدستور وتكريس مبدأ  االحترام  التجربة هو  هذه 

وكذلك العمل بعيدا عن نشوة الفوز ومشاعر الغضب من جهة أخرى.
وإنني أتوجه من زنزانتي جمللسكم املوقر وادعوه لإلعالن عن عام 2006 عام 

حترير األسرى واملعتقلني.
 

  أخوكم مروان البرغوثي
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القائد املناضل  مروان البرغوثي مع قناة العربية
 

اسم البرنامج: مقابلة خاصة
مقدم احللقة: زياد حلبي

تاريخ احللقة: السبت 2006/1/21
ضيف احللقة: مروان البرغوثي )أمني سر فتح في الضفة الغربية(

اخلاصة  املقابلة  هذه  إلى  بكم  أهاًل  املشاهدين  أعزائي  حلبي:  زياد 
واالستثنائية، العربية في زنزانة مروان البرغوثي في سجن هدارمي شمال 
الفلسطيني،  التشريعي  اجمللس  في  النائب  فتح  سر  أمني  أبيب،  تل 
األسير خلف القضبان، سنحاول معكم أن نضيء مع مروان البرغوثي 

على الهّم الفلسطيني برمته، أهاًل بك أبو قسام.
 

 السؤال األول يعني هل أنا اآلن متواجد مع قائد فتح اجلديد الذي 
سيقود هذه احلركة نحو التغيير؟ نحو بر أمان آخر؟

 أوالً اسمح لي أخي زياد أن أتوجه بتحية االعتزاز واإلكبار والتقدير واالحترام 
واإلجالل لشعبنا العظيم في الوطن وفي الشتات وفي كل الساحات وفي 
كل مكان، هذا الشعب العظيم صانع الثورات واالنتفاضات، هذا الشعب 
املستمر  اإلسرائيلي  العدوان  وجه  في  األسطوري  الصمود  العظيم صانع 
لدحر  حقق  ما  حقق  والذي  الثوابت،  على  ثبت  والذي  سنوات،  ست  منذ 

االحتالل في قطاع غزة، على طريق دحر االحتالل في الضفة وفي القدس.

لقاء  وأول  أول مناسبة  ألحيي ألنها هذه  قليالً  أعود  أن  لي  اسمح  وأيضاً   
والشهيد  عرفات،  ياسر  اخلالد  القائد  الشهيد  روح  ألحيي  أحد  فيه  أرى 
وأبو  والشقاقي،  علي مصطفى،  أبو  والقائد  ياسني،  أحمد  اجلليل  الشيخ 
وكل  وزلوم،  وعبيات  عمارين  وجهاد  والكرمي،  ثابت،  ثابت  والدكتور  جهاد، 
زنزانتي نحن  إخواننا الشهداء األبطال األكرم منا جميعاً، وأقول لهم من 
ألننا  الكفاح  إرادة  النضال  إرادة  احلرية،  إرادة  فينا  تنكسر  لن  العهد  على 
لم  الذي  الشعب  هذا  العظيم،  شعبنا  من  اهلل  بعد  القوة  هذه  نستمد 



وال  االعتقال  وال  االغتيال  وال  العدوان  وال  الطائرات  وال  الدبابات  ال  تستطع 
إرادته،  احلصار وال اجلدران وال احلواجز وال التجويع وال كل شيء أن متس من 
وها هو بعد قليل سيذهب إلى صناديق االقتراع ليصنع معجزة جديدة بعد 
معجزة التحرير في غزة، وبعد معجزة الصمود األسطوري ليصنع معجزة 
العربية  لألمة  مثالً  اهلل  بإذن  ستكون  التي  فلسطني،  في  الدميقراطية 

واإلسالمية في هذا العالم.

 أخ مروان أنت ترأس حركة فتح، وأنت تعرف وتدرك وتفهم بأن هذه 
احلركة أيضاً مّرت وما تزال متر في مأزق حقيقي، هل باعتقادك بأن 
تبدو  التي  حماس  حركة  مواجهة  في  اآلن  احلركة  هذه  معطيات 
أكثر تنظيماً من الصفوف وما إلى ذلك، هل هي قادرة بالفعل على 

مواصلة إدارة الدفة واألمور في البرملان املقبل؟
 أوالً حركة فتح لها رئيس ولها قيادتها، وأنا يشرفني أنني عملت وال زلت 
أعمل في صفوف هذه احلركة، وأنا بالنهاية جندي لهذا الشعب العظيم 
يتحرك سوف نستمر في نضالنا  نبض  فينا  مبا استطعت، وطاملا  أخدمه 
وإلى  احلرية  إلى شاطئ  به  الوصول  وكفاحنا في خدمة شعبنا ومن أجل 
شاطئ العودة وإلى شاطئ االستقالل وهذا قريب بإذن اهلل، أما فيما يتعلق 
بحركة فتح فحركة فتح كما تعلم صاحبة الرصاصة األولى، مفجرة الثورة 
والشعب  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  بعثت  املعاصرة،  الفلسطينية 
الفلسطيني من حتت ركام النكبة بعد ضياع وشتات ووصاية وقهر وظلم، 
الفقراء، خرجت من  أزقة اخمليمات هذه احلركة، خرجت من بني  خرجت من 
اجلغرافية،  اخلارطة  على  فلسطني  وإعادة  واستقالل  حرية  تصنع  أن  أجل 
بعد أن مت تدميرها ونفيها بالنكبة، وهذه احلركة واصلت معاركها املعركة 
انتزعت  بشهدائها  بكفاحها  بنضالها  بقوتها  انتزعت  أن  إلى  األخرى  تلو 

االعتراف الدولي بقضية الشعب الفلسطيني.
 لم يعد الشعب الفلسطيني فقط مجموعة من الناس الذين هّجروا بالقوة 
من بيوتهم ومن مدنهم ومن قراهم، وإمنا مت االعتراف بهويتنا السياسية 
بحقوقنا السياسية، انظر اآلن بعد 40 عاماً من الكفاح والنضال املتواصل 
حيث لم تتوقف حركة فتح، األسير األول حلركة فتح األخ املناضل محمود 
بعد 41 سنة  واآلن نحن  الزنازين،  بكر حجازي كان قبل 41 سنة في هذه 
نواصل الكفاح ونحمل الراية، اآلن 5000 أسير أيضاً من حركة فتح، وهناك 
الفلسطيني موجودين في داخل السجون،  أبناء شعبنا  10000 أسير من 



اإلخوان  من  أيضاً  الصمود  نتعلم  ونحن  املسيرة،  يواصل  من  هم  هؤالء 
الذين سبقونا داخل سجون االحتالل، لذلك حركة فتح أيضاً تبقى احلركة 
وُجربت حركة فتح في مفاصل  الفلسطيني،  القادرة على قيادة الشعب 
طويلة وكثيرة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، وأنا ال أنفي أنه 
قد شاب حركة فتح بعض الشوائب، وهناك يعني من البعض من انتهج 
املسلك الفردي سواء على املستوى القيادي أو على مستوى ما هنا وهناك.

إليه؟ يعني حركة  طيب من هو املسؤول عن الوضع الذي وصلت 
فتح اآلن 

املسؤول دائماً في أي حركة هو قيادتها، قيادة حركة فتح.. قيادة فتح هي 
املسؤولة عما يحدث، هي تتحّمل املسؤولية، ولكن دعني أقول بأن حركة 
وهذه  احلالة  هذا  مثل  أوجد  التنظيمية  احلياة  في  املؤمترات  وغياب  فتح 
أن  ويجب  فتح،  حلركة  السادس  الوطني  املؤمتر  يعقد  لم  عاماً   17 األزمة، 
يُعقد، وأنا واثق أنه سيعقد هذا العام، وسيّلتم ويلتحم الشمل الفتحاوي، 
وستحافظ حركة فتح على عنفوانها الدائم وعلى رسالتها، رسالة حركة 
فتح  ما كانت يوماً رسالة خاصة بها، هي رسالة الشعب الفلسطيني، 
رسالة  القدس  رسالة  االستقالل،  رسالة  العودة  رسالة  احلرية  رسالة 
الوحدة  ورسالة  بها،  متمسكة  وهي  فتح  حركة  رسالة  هذه  فلسطني 
الوطنية، حركة فتح هي حارسة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحرصت 
منذ انطالقتها على الشراكة مع القوى الوطنية واإلسالمية وجميع قوى 
وفعاليات وشخصيات شعبنا، حركة فتح لم تقبل بأي مرحلة من املراحل أن 
حتتكر القيادة أو السلطة أو غير ذلك، ونحن نعرف أنه خالل العشر سنوات 
يوافقوا على  الفلسطينية لم  الفصائل  املاضية يعني بعض اإلخوان في 
السلطة الوطنية، لم يوافقوا على الشراكة، ونحن نرحب اآلن بهذا القرار 
اجلريء والشجاع إلخواننا في حماس في الشعبية في الدميقراطية في باقي 
االنتخابات،  هذه  في  للمشاركة  الوطنية،  السلطة  في  لالنخراط  القوى 
حلركة  فخر  مصدر  وهذا  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  في  للمشاركة 
قال  من  أول  أنا  األولى  األسابيع  في  االنتفاضة  بداية  في  أذكر  إذ  أنا  فتح، 
شركاء  الدم شركاء في القرار، ودعوت إلى حكومة انتفاضة واجلميع رفض 
من هذه األطراف أو تلك األطراف، لم يكن الوضع على ما يبدو ناضجاً لذلك، 
سياسية،  شراكة  هناك  أن  أثبتت  الدم  شراكة  من  سنوات  خمس  ولكن 



وهناك نضج سياسي فلسطيني، وأنا اآلن أقول شركاء في امليدان شركاء 
في البرملان، وسنصنع بإذن اهلل سلطة وطنية دميقراطية جديدة على طريق 
بناء الدولة في 1/25 الشعب الفلسطيني سيصّوت للدميقراطية، سينتصر 
للمقاومة وخيار املقاومة، الشعب الفلسطيني سينتصر من أجل سلطة 
الوطني، سيصوت من أجل حق  وطنية واحدة وموحدة ومن أجل اإلصالح 
الفلسطيني سيصّوت من  الشعب  املساومة عليه،  الذي ال ميكن  العودة 
أجل االستقالل ومن أجل حريته ومن أجل حترير األسرى، وسيصّوت إكراماً 
الوطني،  االستقالل  باجتاه  25 خطوة كبيرة  الـ  اليوم  للشهداء، وسيكون 
فيها  التي ستجري سينتخب  االنتخابات  واحداً  ننسى شيئاً  ال  أن  ويجب 
تقريباً أكثر بقليل أو أقل بقليل نصف أعضاء اجمللس الوطني الفلسطيني، 
في  أمكن،  حيثما  انتخابات  بإجراء  الوطني  اجمللس  يُستكمل  أن  ويجب 
لبنان في سوريا في األردن للجاليات الفلسطينية، ويجب أن ينعقد اجمللس 
القوى  كل  فيه  واملنخرطة  املشاركة  املوحد  اجلديد  الفلسطيني  الوطني 
التحرير  إطار منظمة  الفلسطيني في  الشعب  يوحد  الذي  استثناء،  دون 
قبل  يُعقد  أن  يجب  واخلارج  الداخل  في  والوحيد لشعبنا  الشرعي  املمثل 

نهاية هذا العام.

أيضاً على قضية أخرى  بثبات  أخ مروان  دائماً كنت تتحدث  أنت   
إلى استمرار االنتفاضة، استمرار املقاومة،  وهي بأنك تدعو دائماً 
وأيضاً استمرار العمل السياسي على اجلانب اآلخر، هناك من بني 
الفلسطينيني مثالً من يقول بأن االنتفاضة عملياً تكاد تخبو بأن 
هذا النهج ُجّرب لسنوات ولم يؤِت ثماراً بني مزدوجني برأي هؤالء 
يعني خليقة بالنضال الفلسطيني من ناحية النتائج السياسية، 

ما قولك في ذلك؟
 أي عقل أي حد يفكر بعقل يؤثر دائماً طريق السالم وطريق العمل العادي، 
ولكن هل هذا ممكن؟  جربنا سبع سنوات لسنة الـ 2000 وذهب الرئيس ياسر 
الفلسطينية  الوطنية  بالثوابت  التمسك  مذبح  على  واستشهد  عرفات 
هذا ليس شعار، ياسر عرفات جلس على الطاولة، وُجربت حركة فتح وجربت 
قيادتها في خوض املعركة السياسية، ومتسكت بالثوابت، واسُتشهد ياسر 
الثوابت ما  ياسر عرفات من أجل  واغتيل  الثوابت وحوصر  عرفات من أجل 
الوطنية، نحن  بالثوابت  بالنهاية  التمسك  قرارنا هو  ولذلك   حد يخطئ، 



نريد وجربنا عملية السالم ونريد وإحنا ال نتردد بالعكس، إحنا مطلوب أن 
نعمل من أجل السالم، نناضل نقاتل من أجل السالم ولكن السالم الذي 
ينهي االحتالل، ينهي االستيطان، ويتيح لنا إقامة دولة فلسطينية كاملة 
لالجئني  ويتيح  الشريف،  القدس  عاصمتها  دميقراطية  مستقلة  السيادة 
الفلسطينيني حق العودة طبقاً لقرار الشرعية الدولية، هذا السالم الذي 
لك  أقول  وأنا  الفلسطيني،  الشعب  عنه  ويبحث  فتح  عنه حركة  تبحث 
طيب ما كان في السبع سنوات العشر سنوات من االنتفاضة، طيب أنت 
تعتقد إنهم خرجوا من غزة ألنو حلم بالليل شارون اللي قال إن مصير حكم 
نتسارمي زي تل أبيب وقرر أنه يخرج من غزة، يعني هدية بده يقدمها؟ أل ألنو 
االنتفاضة واملقاومة جعلت مشروع االحتالل عبء على احملتلني عبء على 
االحتالل من قطاع  دحر  ومتّكنت خالل خمس سنوات من  أبيب،  تل  حكام 
غزة، غوش قطيف لم تخرج بإرادة إسرائيلية خرجت بإرادة املقاومة بسواعد 
املقاومني وبسواعد املقاومة، خيار املقاومة هو الذي أجبر اإلسرائيليني على 
اخلروج من غزة، والذي أجبر شارون على اخلروج من الليكود وتشكيل حزب 
جّراء  من  هي  اإلسرائيلية  الساحة  تشهدها  التي  التفاعالت  وكل  جديد، 
وجود املقاومة.. أنا ال أنكر أن هناك معاناة شديدة ومريرة يعيشها الشعب 
 10000 ووجود  حاجز  وأربعمائة  اجلدار،  يعني  ماذا  وأعرف  الفلسطيني 
وإسرائيل  و..  و..  و..  والقهر  االغتياالت  ووجود  منهم،  جزء  أنا  معتقل  آالف 
ترّكع  أن  حتاول  سنوات  خمس  إسرائيل  زياد؟  أخي  يا  معركة  قادت  إيش 
هات  الوطنية،  الثوابت  عن  يتخلى  أن جتعله  حتاول  الفلسطيني،  الشعب 
قائمة،  الـ 11  روح على  الوطنية،  الثوابت  يتنازل عن  واحد  لي فلسطيني 
يجمعها شيء واحد التمسك بالثوابت الوطنية واألهداف الوطنية، حركة 
الوسائل،  وليس  الهدف  نقّدس  نحن  النضال،  أشكال  بتعدد  تؤمن  فتح 
ولكن إذا كان هناك استراتيجية إسرائيلية تتمسك باالحتالل واالستيطان 
الفلسطيني؟  الشعب  ماذا تطلب من  املسائل  القدس وكل هذه  وتهويد 
من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم، ومن حقنا ومن واجبنا أن نتمسك 
بخيار املقاومة، ال يجوز التضحية بخيار املقاومة، ولكن كل ما كان ال يجوز 
أيضاً يعني إيش اللي كان صاير بعد أوسلو وبعد إقامة السلطة الوطنية، 
أن هناك من اعتقد أن املفاوضات كافية لتحقيق احلقوق الوطنية، وهناك 
ممن  وأنا  الوطنية،  احلقوق  لتحقيق  كافية  لوحدها  املقاومة  أن  اعتقد  من 
على  مقاوم  فعل  بال  املفاوضات  من  جدوى  ال  االنتفاضة  بداية  في  قالوا 



األرض، وبنفس الوقت ال يجوز املقاومة أن تدير ظهرها للعملية السياسية، 
وكلما وجد فرصة نعطي فرصة، وكلما وجد إمكانية وجهد دولي وإقليمي 
للتقدم إلى األمام نحن نتقدم إلى األمام، وما حد يعتقد هاي الفلسطينيني 
منحوا هدنة وتهدئة خالل سنة كاملة، كيف تصرف اإلسرائيليني مع هذه 
ولكن  القهر مستمر  االعتقاالت مستمرة،  االغتياالت مستمرة،  التهدئة؟ 
هذه التهدئة مصلحة فلسطينية، عملها الفلسطينيني ألن مصلحتهم 
تكمن في ذلك، ولكن طاملا بقي االحتالل عالقتنا باملقاومة عالقة الشعب 
باختصار  باجلسد،  الروح  عالقة  االحتالل  بوجود  باملقاومة  الفلسطيني 
شديد إن لم يخرج هذا االحتالل فال يجوز تعطيل خيار املقاومة، ولكن أنا 
أمتنى بعد االنتخابات أن تنشأ لدينا حكومة إصالح وطني فلسطيني تتمتع 
تقوم مبهمتني عاجلتني،  وقاعدة شعبية عريضة،  برملانية عريضة  بقاعدة 
قبل  من  الثقة  واستعادة  واسع،  نطاق  وعلى  اإلصالح  معركة  استكمال 
اآلخر  واألمر  مؤسساته،  وبكل  وبقيادته  بحكومته  الفلسطيني  الشعب 
فرض سلطة النظام والقانون وسيادة القانون، يجب أن نعرف أن الفوضى 
تصّب في مصلحة االحتالل، والفوضى عدو للشعب الفلسطيني، وال يجوز 
املقاومة وسالح املقاومة سالح مقّدس وال ميتد على الشعب الفلسطيني 
تشويه  هذا  أصدقاء  وال  أجنبي  فريق  وال  صحفي  ال  لتهديد  يُستخدم  وال 

للمقاومة، هذه جرمية بحق املقاومة .

يجب تصحيح أخطاء حركة فتح
 هذا السؤال القادم يعني هناك حال أن ما يتهدد لرمبا االنتخابات 
مفهوم،  هذا  احتالل  ظل  في  بأنها  أوالً  الدميقراطية،  عن  البحث 
كما  لألسف  الغالب  وفي  األمني،  الفلتان  هو  الثاني  األمر  ولكن 
هم  بالذات  فتح  حركة  على  محسوبني  أناس  بأن  البعض  يقول 
الداخلية  وزارة  إلى  يدخلون  األمني،  اإلخالل  بهذا  يقومون  من 
باألسلحة يكاد يكون عصيان أو مترد مسلح ضد سلطة محمود 

عباس وفتح.
تُرتكب أحياناً  يا سيدي نحن ال نخبئ وال نغطي أخطاءنا، وهناك أخطاء   
باسم حركة فتح، وأحياناً باسم كتائب شهداء األقصى وهي منها بريئة، 
وهناك أحياناً عدم قدرة على املعاجلة الدقيقة واالحتضان الدافئ من قبل 
األقصى  شهداء  كتائب  األحوال  كل  في  ولكن  املناضلني،  لهؤالء  القيادة 



كتائب  الفصائل  وكل  املقاومة  وسالح  املقاومة  تشكيالت  وكل  ُوجدت 
القسام سرايا القدس وأبو علي مصطفى واملقاومة الوطنية وجلان املقاومة 
الشعبية وألوية الناصر صالح الدين، وكل اجملموعات كتائب أبو الريش كل 
الفلسطيني  الشعب  عن  الدفاع  هو  واحد  لغرض  وجدت  اجملموعات  هاي 
ومقاومة االحتالل، وإحنا مهمتنا ورسالتنا املقدسة أن نخدم شعبنا الذي 
لهاي  يدفع بسخاء غير محدود  بأبنائه،  بتضحياته  بعيونه  بدمه  يخدمنا 
املسيرة الوطنية وللمقاومة ولالنتفاضة هذا الشعب الفلسطيني، يدفع 
مرارة املعاناة واجلوع والفقر يدفع من دمه ومن حلمه يومياً من معاناته ومن 
قهره وقهر أبناءه، ولذلك يجب أن نحترم هذا الشعب الفلسطيني، ليس 
من حق كائن من كان أن يتطاول على الشعب الفلسطيني، أن يتطاول على 
ممتلكاته، أن يتطاول على ضيوفه، وهذا ليس من املقاومة في شيء، يجب 
أن منيز ما بني املقاومة وبعض السلوكيات اخلارجة، وأنا أقول في هذا اليوم 
أنا عبركم أوجه نداء أوالًَ لشعبنا العظيم للتوجه يوم 25 بصغيره وكبيره 
إلى االنتخابات التشريعية، لنعطي درساً كيف أن الدميقراطية املستحيلة 
في ظل االحتالل ميكن للشعب الفلسطيني أن ينتصر فيها، ويوم 25 هو 
يوم الوفاء للقدس، يوم الوفاء لفلسطني يوم الوفاء حلق العودة يوم الوفاء 
للشهداء  الوفاء  يوم  للمقاومة  الوفاء  يوم  لالستقالل  الوفاء  يوم  للحرية 
يوم الوفاء لتحرير األسرى، هذا هو يوم الـ 25 نبني به صرحاً جديداً للدولة 
الفلسطينية القادمة، الدولة الفلسطينية قادمة واهلل هذه اجلدران ومئات 
احلواجز واالعتقاالت واالغتياالت لن تغطي سقوط هذا االحتالل، هذا االحتالل 
سقط انتهى، أنا بحكي من زنزانة، وأنا أقول لك هذا االحتالل انتهى وسقط، 
ولن تستطيع إنقاذه كل هذه القوة وسيرحل هذا االحتالل، ألم ترحل غوش 
قطيف؟ كثيرون لم يعتقدوا بأنها سترحل، وين نافيد كاليم وين كفارداروم 
وين كل هذا؟ وغداً سترى في الضفة الغربية سترحل هذه املستوطنات، 
وسُيهدم هذا اجلدار بدهم جدار يعملوه على حدودهم، وأقل من عام 1967 
لن نقبل، هذا يجب أن يكون واضح وهناك إجماع فلسطيني على هذا األمر، 
ولذلك أنا أوجه ندائي أيضاً لكل تشكيالت املقاومة، كما كنتم أبطاالً في 
مواجهة االحتالل كونوا أبطاالً في الدفاع عن الدميقراطية الفلسطينية، 
احتراماً وإجالالً للشهداء، احتراماً لألسرى، احتراماً لشعبكم العظيم الذي 
أعرف هؤالء  وأنا  النظر  أي مطلب، بغض  النظر عن  يعطي ويعطي بغض 
خليل  حملها  التي  البندقية  يحملون  هؤالء  األبطال،  املناضلني  املقاتلني 



وزير أبو جهاد، هذه البندقية اللي حملها شهدائنا العظام جميعاً، حملها 
ياسر عرفات وحملها أحمد ياسني وحملها ثابت ثابت والشقاقي، وحملها 
وعبيات،  النجا  وأبو  الرازق  عبد  وجمال  عمارين  جهاد   وحملها  الكرمي 
وحملها زلوم وحملها التيتي، وحملها زياد العامر والصباغ هؤالء األبطال 
وأبو شرخ وأبو حالوة والعمواسي، هؤالء الذين حملوا هذه البندقية يجب 
أن تبقى مبهمة واحدة الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وال يجوز وال نسمح 
ألحد أن.. أن مهما كان غضبه مهما كانت أسبابه، ال يجوز االعتداء ال على 
بدمه وعرقه  بناها  التي  الوطنية  السلطة  وال على مؤسسات  املمتلكات 
وتعبه الشعب الفلسطيني، وال على أجنبي، أصدقائنا أياً كانوا ال يجوز هذا 
ليس من تقاليدنا بشيء، ولذلك أنا أتوقع من شعبنا العظيم أن ينتصر في 

يوم الـ 25.

أربع سنوات كنت فيها في  بعد  اإلعالم  إلى  تتحدث عملياً  أنت   
الزنزانة معزوالً في غالب األحيان، كيف تقرأ هناك؟ هناك اآلن رمبا 
من يعتقد أو يُشير من اخلصوم السياسيني إلى أنها محاولة لرمبا 
ها هم يعطون مروان البرغوثي منبراً يريدون أن يهيئ األمور إلجناحه 

وإجناح فتح ومن يعلم هذا.. كيف ترد على أمر كهذا؟
 أنت تعرف أنه منذ اعتقالي وهناك محاوالت وهناك عشرات الطلبات التي 
وجهت للحكومة اإلسرائيلية واحملكمة اإلسرائيلية من أجل املقابلة، وكثير 
منكم يعرف هذا وشاركتم في ذلك وقدموا من سنوات، قبل فترة قليلة 
لن  أنني  واشترطت  وأنا طلبت  اإلسرائيلي  اإلعالم  وجاء  يوافقوا،  مرة  ألول 
أقابل أي صحفي قبل أن أرى اإلعالم العربي والفلسطيني هذا شرطي وهذا 
موقفي، وأنا ال أعتقد أنا أقول لك بصراحة حكام تل أبيب ليسوا معنيني 
بهذا الطرف أو ذاك، ليسوا معنيني بشريك فلسطيني يجب أن ال نتوه، أنا 
أعرف أن حملة انتخابات والناس أكيد في صخب في اخلارج، نحن ال نعيش 
اإلسرائيليني  أقول  أنا  ولكن  وإلخ..  والزنازين  واملعتقالت  السجون  هذه  في 
واآلن  فلسطيني،  شريك  أي  مع  التعامل  بعدم  استراتيجي  قرار  لديهم 
هم يقولوا أنهم متخوفني أو يدعوا من فوز حماس وكأنهم بدهم فتح أو 
بدهم أبو مازن هذا غير صحيح، من الذي اغتال ياسر عرفات سياسياً أوالً 
أستغرب  أنا  وبقرار،  اإلسرائيلية  احلكومة  جسدياً؟  ثم  سنوات  ثالث  خالل 
أحياناً بأنه يوجد نقاش حول هذا املوضوع، وهم اغتالوا كل قيادات الشعب 



الفلسطيني الغالبية الساحقة منها، وجاء األخ أبو مازن وانتخب دميقراطياً 
مع  وبأنه  العقبة،  كان  عرفات  ياسر  وكأن  مختلفة،  جهات  كثيراً  وهللوا 
ويُفرج  االحتالل  وينتهي  االستقالل  ويأتي  الدنيا  مازن ستنفتح  أبو  مجيء 
عن األسرى، األسرى كانوا 7000 صاروا 10000، كان في 200 حاجز صار 400 
أنفسهم  قرارة  في  هم  يعرفون  وألنهم  مستمر،  احلصار  التجويع  حاجز، 
ولكن يخادعوا في اإلعالم، هم يعرفون أن أبو مازن يتمسك بالثوابت وكان 
جزء من املعركة التي خيضت في كامب ديفيد مع الشهيد الرئيس اخلالد 
ياسر عرفات، حركة فتح لديها قرار ولكن أرادوا أن يظهروا للعالم من أجل 
أن ينهوا الرجل القائد الزعيم الرمز ياسر عرفات، ثم اآلن مّر اآلن عام على 
انتخاب األخ أبو مازن ماذا فعلوا له؟ ألم تقم إسرائيل خالل ست سنوات 
وحكومتها وجيشها بتدمير ممنهج منظم للسلطة الوطنية الفلسطينية 
منتخب  عرفات  ياسر  يكن  ألم  املنتخب؟  وقائدها  وزعيمها  ومؤسساتها 
شرعياً، ألم يوقع اتفاق مع اإلسرائيليني مبوجبه يقبل بدولة على 20% ووافق 
على إسرائيل بحدود 80% من أرض فلسطني التاريخية، أكثر من هيك شو 
ينادي  ومساء  صباح  نهار  ليل  مازن  أبو  األخ  اآلن  طيب  مطلوب،  كان  إيش 
بالسالم وينادي بالتهدئة وينادي بالعمل السلمي وبالعمل الشعبي والخ.. 
ماذا كان رد اإلسرائيليني عليه؟ هم ينتظروا حتى تأتي حماس يعني يقولون 
هذا  اإلسرائيليني؟  يضحك  مني  على  هذا  السالم؟  عملية  سيوقفوا  لك 
حقيقًة ما يفكروا الناس سذج إنهم ممكن يفكروا بهذا العقل، اإلسرائيليني 
ال يريدوا ال فتح وال حماس وال أبو مازن وال مروان البرغوثي وال بدهم الزهار وال 
إسماعيل هنية وال فالن وال عالن ما بدهم، اإلسرائيليني اتخذوا قراراً، ويجب 
أن ال نخطئ وهذا القرار واضح  قرار استراتيجي بفرض حل من طرف واحد 
الغربية،  بالضفة  يستكملوا  أن  يريدوا  واآلن  وخرجوا،  غزة  في  ذلك  حدث 
ولكن أنا أقول لن يستطيع ولن يكون في هذه املنطقة ال أمن وال سالم وال 
استقرار حتى نحقق أهدافنا الوطنية في احلرية والعودة واالستقالل وإقامة 
الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وأشدد 
عاصمتها القدس الشريف، فالقدس هي روحنا والدولة بال القدس كاجلسد 

بال روح!!.

احلرص على الوحدة الوطنية في اخلطاب السياسي
زياد حلبي: طيب أبو قسام يعني عندما نتتبع خطابكم السياسي 
الشخصي في كثير من األحيان يُهيأ إلينا دائماً بأنك حريص على 



بكل  الفلسطينية  العامة  احلالة  على  الوطنية،  الوحدة  قضية 
قواها وبكل تفاصيلها، ولكن نحن مع ذلك في معركة انتخابات 
أنتم لديكم خصم واضح في هذه االنتخابات وهو حركة حماس، 
على  حماس،  مع  أيديولوجية  مثالً  فوارق  على  تركزون  نراكم  وال 

فوارق في األداء في الرصيد للحركتني ملاذا؟
أنا أدرك أن هناك معركة انتخابية وهناك وأنا سعيد أنها تتم في أجواء رغم 
كل الظروف الفلسطينية الصعبة وشبه املستحيلة إال أنها تتم، ألنه قيل 
هذه ثورة املستحيل، وانتفاضة املستحيل ودميقراطية املستحيل، ولكنها 
باعتبارهم  حماس  حركة  في  اإلخوة  إلى  أنظر  وأنا  اهلل،  بإذن  ستنتصر 
شركاء، شركاء في الدم، شركاء في القرار، شركاء في املصير هم واإلخوة 
في اجلهاد اإلسالمي واجلبهة الشعبية والدميقراطية وكل فعاليات شعبنا،  
لشعبنا،  واالستقالل  والعودة  احلرية  وهي  الكبرى  احلصة  عن  نبحث  نحن 
والشراكة هي شرط  املظاهر،  بعض  في  ننخدع  أو  نتوه  ال  أن  يجب  يعني 
أربعة  أو  هنا  خمسة  أو  أكثر  مقعد  هنا  يأخذ  من  النظر  بغض  لالنتصار 
أكثر،  ومعاناة شعبنا  أكبر  ودمنا  أكبر  القضية، قضيتنا  ليست هذه  هنا 
ويجب أن تبقى األنظار مسلطة على هذا املوضوع باجتاه التوحد، يعني إحنا 
حلركة  أنتمي  أن  ويشرفني  أنتمي  وأنا  مهم  25؟  في  االنتصار  هو  ما  نريد 
فتح فهي حركة قادت الشعب الفلسطيني على مدار عقود، وهي مؤهلة 
وأعطت  الكثير  وأعطت  الفلسطيني،  الشعب  هذا  قيادة  في  تستمر  أن 
عشرات اآلالف من الشهداء واجلرحى واملناضلني والقيادات، متكنت من بعث 
عشرات  خوض  من  ومتكنت  النكبة،  ركام  حتت  من  الفلسطيني  الشعب 
املعارك مئات املعارك، ومتكنت من بناء أول سلطة وطنية فلسطينية، وإحنا 
فخورين بأننا متكنا من نقل نضال الشعب الفلسطيني من قارة إلى قارة..

ولكن مشروع فتح إن سمحت لي مشروع فتح اآلن هناك من يقول 
بأنه بات مهدداً، قضية السلطة يعني هناك احتمال.. مثالً هناك 
سيناريو أن تنتصر حماس أو أن تأخذ حصة وتدخل احلكومة، هل 
فتح مهيأة ملعادلة من هذا النوع؟ يعني بعد أن كانت لعقود هي 

الوحيدة الرافض األساس للسلطة للمشروع الوطني؟
 أكيد، الدميقراطية ليست مسألة تكتيكية وال موسمية لدى حركة فتح، 



وفتحت   1996 عام  االنتخابات  مارست  فتح  وحركة  استراتيجي  قرار  هي 
األبواب، ولكن عشرة فصائل فلسطينية قررت آنذاك أو أغلبيتها مقاطعة 
بعد عشر  اآلن  قرارهم  ونحترم  أحرار  هم  أحرار  أشكال..  من  الشكل  هذا 
سنوات قرروا املشاركة، أنا أرحب بهذا القرار الشجاع وأثمنه، وأعتقد أنه 
بهذا  نرحب  الفلسطيني،  للشعب  العليا  الوطنية  املصلحة  في  يصب 
القرار ترحيب شديد، ونحن نبحث عن الشراكة، ولذلك عندما تذهب إلى 
الفصائل  من  مطلوب  ألنه  تقدير  هذا  احترام  هذا  الفلسطيني  الشعب 
هذا مستوى  الفلسطيني،  الشعب  إلى مستوى  ترتقي  أن  القيادات  ومن 
التالحم من  اإلدراك من  الوعي من  الصمود من  التضحية من  عظيم من 
الوحدة إلخ.. لذلك إحنا عندما نذهب بـ 25 أنا أقول للشعب الفلسطيني 
الذي سينتصر يوم 25 هو الشعب الفلسطيني، هذا يوم انتصار الشعب 
أمامنا  ألنه  وهناك  هنا  والتوزيعة  املقاعد  عن  النظر  بغض  الفلسطيني 
االحتالل،  ضد  هي  األولى  احلقيقية  ومعركتنا  ومرير  قاسي  مشوار  زال  ال 
موحدين في جبهة موحدة وببرنامج موحد، ويجب أن يكون هذا أحد سمات 
النضال، أنا ضد اللي يقول أن الدميقراطية واالنشغال يلهينا، أل، الدميقراطية 
العملية  يعزز  أن  يجب  االحتالل  ضد  ونضالنا  االحتالل،  ضد  نضالنا  تعزز 
والشراكة  أخرى،  مسألة  سبيل  في  مسألة  نترك  ال  يعني  الدميقراطية 
أساسية، الشراكة أساسية، أال تدرك.. يعني حركة فتح لم تدرك بأنه هناك 
تنظيمات فلسطينية وقد تفوز؟ أنت تعمل انتخابات يعني بس طريق واحد، 
إما أن تفوز وإما فيش انتخابات، أل نحن ذاهبون إلى عملية دميقراطية نزيهة 
وحرة 100% مش 90% وال 99% 100% نزيهة وحرة ودميقراطية، وحركة حماس 
حركة أصيلة في الشعب الفلسطيني من حقها أن تنافس بشرف وبكرامة 
وبشكل صحيح، وإذا أراد الشعب الفلسطيني أن مينحها الفرصة لقيادة 
الشعب الفلسطيني فسيتم احترام قرار وإرادة الشعب الفلسطيني، أي 
كان هذا القرار الذي ستمنحه، ولكن أنا شخصياً مليء بالثقة أن حركة 
فتح وأن الشعب الفلسطيني سيمنح الثقة حلركة فتح، صحيح هو عاتب 
حركة  حتب  الناس  ألن  احملبة،  قّد  على  العتب  عنا  يقال  كما  ولكن  عليها 
فتح  أبنائها في حركة  دفعت  ألنها  فتح،  ألنها حريصة على حركة  فتح، 
على  وحدتها، حريصة  على  احلركة، حريصة  هذه  في  التضحيات  وقدمت 
قوتها، وحركة فتح تتميز أنها متارس كل أشكال النضال، مارست شكل 
النضال السياسي وكان هناك انتقادات حلركة فتح قبل عشرات السنوات 



عندما ذهب الرئيس ياسر عرفات على منبر األمم املتحدة ليبعث من جديد 
من  عشرات  هناك  الدولية،  الطاولة  على  ويضعه  الفلسطيني  الشعب 
قادة فتح استشهدوا في أوروبا مثل وائل زعيتر ومحمود الهمشري والقرق 
القضية  أوروبا، يعيدوا بعث  أمثالهم وهم في  ونعيم خضر وعشرات من 
الفلسطينية بعد أن مت إغفالها ومت إخفاءها ومت محاولة جتاهلها في العالم، 
حركة فتح أعادت للقضية الفلسطينية اعتبارها، وبعثت الهوية الوطنية 
املمثل  إلى جانب شركائها،  التحرير  الفلسطيني وبنت منظمة  للشعب 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأيضاً حركة فتح ال تخشى من 
الوحل، من الوحل وحركة فتح تقدمت نحو السالم وبكل شجاعة وبكل 
جرأة، وبنت السلطة الوطنية الفلسطينية واآلن اإلخوان يريدوا أن يشاركوا 

في هذا البناء فأهالً وسهالً ويجب أن يقتنع اجلميع.

يجب محاسبة الفساد واملفسدين في حركة فتح
أنت ذكرت قضية اإلصالح بأنها من أولويات احلكومة املقبلة، عملياً 
كنتم دائماً تنادون بوقف الفساد في السلطة الفلسطينية وفي 
معظم  يعني  الفتحاوية  القائمة  إلى  النظر  لكن  فتح،  صفوف 
العناوين الفتحاوية موجودة هناك بشكل أو بآخر، يعني هل هذه 
قائمة تغيير؟ كيف ستكون قائمة تغيير مع أسماء  ألفها املواطن 

ورمبا يتساءل اآلن كيف سيكون التغيير؟
بدور  قاموا  اللي  فتح  حركة  مرشحي  من  كبير  عدد  هناك  بأن  أعتقد  أنا 
مشهود لهم في النضال الوطني وفي مواجهة االحتالل وفي بناء مؤسسات 
السلطة الوطنية الفلسطينية على مدار الفترة املنصرمة، ونحن نتطلع 
إلى بداية جديدة وقوانني جديدة وأدوات جديدة وآليات جديدة في العمل، وأنا 
أقول لك بأن حركة فتح ذاهبة إلى التجديد الكامل وإلى اإلصالح احلقيقي، 
العام  املال  وكل متورط ومشتبه به بالفساد بل ومن امتدت يداه لسرقة 
سيتم محاكمته، وأقسم لك أن هنالك من امتدت يده على املال العام لن 
يفلت اليوم أو غداً أو بعد غد حتى لو كان في أي مكان وفي أي ظرف، ومهما 

كانت الظروف وأنا ال أقول هذا..

 ومهما كان وزنه أيضاًَ؟



وتقوم  والقانون  النظام  تفرض  قوية  حكومة  ستقوم  وزنه  كان  ومهما   
بعملية اإلصالح، وبنفس الوقت نحن مع القانون والعدالة وضد االتهامات 
أنكر موجود هذا  أنا ال  أيضاً،  واملبالغات  الهواء هنا وهناك  اللي تطلق في 
احلركة  لتاريخ هذه  ولكن يجب عدم تعميمه هذا فيه ظلم كبير  الكالم 
فتح  وحركة  حفنة،  هناك  أفراد  هناك  أعرف  أنا  فتح،  حركة  العظيمة 
القادمة وترسلهم للمحاكم، نحن  الفترة  ستعرف كيف تلفظهم خالل 
نقول أخطاءنا ما فيش عنا إشي مخبا، حركة فتح مفتوح لديها كل شيء 
معلن، تصالح جماهيرها، تتحدث بوضوح وعلى اجلمهور الفلسطيني بإذن 
اهلل باخلامس والعشرين أن يقرر أيضاً، الشعب الفلسطيني يستطيع أن 
يقرر ومبحض إرادته، ولكن أيضاً يعرف الشعب الفلسطيني أن هذه احلركة 
األسرى  وتقدم  والشهداء  التضحيات  تقدم  وهي  عقود  أربع  مدار  على 
 41 واملعتقالت،  السجون  متأل  فتح  وحركة  اآلن  حتى   1965 عام  من  تخّيل 
ملبادئها  وفية  وفية خلطها،  احلركة ألنها  تعبتش هاي  ما  تعبتش  ما  سنة 
لرسالة  وفية  واخلارج،  الداخل  في  وفيها لشعبها  الوطنية  للثوابت  وفية 
هي  ولكن  عنها،  تتخلى  ولن  واالستقالل  والعودة  احلرية  في  الشعب  هذا 
رحلة طويلة وأصيبت باملتاعب هنا وهناك، ولكن املهم هل هي قادرة على 
تصحيح هذا املسار؟ على تنقية نفسها من بعض الشوائب هناك، أنا أقول 
لك نعم حركة فتح قادرة، واملؤمتر القادم بإذن اهلل سيشهد انعقاد املؤمتر، 
هذا املؤمتر سيكون فرصة تاريخية حلركة فتح مؤمتر وحدوي للحركة، سيعزز 
تالحمها الداخلي، سيجدد شبابها سيجدد قياداتها، سيمثل وحدة حلركة 
فتح في كل األقاليم وفي كل املناطق وفي كل الساحات لفتح في الداخل 
تعيش  وهي  وبعهدها  برسالتها  فتح  وستمضي  مكان،  كل  وفي  واخلارج 
عقدها اخلامس في تاريخها وفي حياتها وهي حتمل البندقية، كثيرون قالوا 
البندقية  قبل سنوات حركة فتح تخلت عن النضال الوطني وتخلت عن 
و.. و.. و.. وال أريد أن أثبت أين كانت حركة فتح، وكانت في املقدمة وتناضل 
املعركة هي معركة  أن  اإلخوان، نحن نصر في حركة فتح  إلى جانب كل 
مشتركة، نريد شراكة مع اآلخرين شراكة كاملة، شراكة دميقراطية أيضاً، 
الشراكة شراكة دميقراطية وعلى قاعدة دميقراطية ونحن سنحترم  إيش 

خيار شعبنا.

 نعم ولكن هناك من يقول اآلن بالعودة طبعاً إلى املوضوع االنتخابي 



بأن فتح عملياً توافقت على أن مروان البرغوثي يرأس هذه القائمة، 
البرغوثي، من  مروان  أن يستفيد من اسم  وكأن هناك من يحاول 
معاناة عملياً مروان البرغوثي احملكوم خلمسة مؤبدات عملياً في 
سجن لالحتالل، ولكن ذلك وكأنه استغالل لوضعك الشخصي، 

كيف ترد على ذلك؟
 أوالً أنا صناعة فلسطينية 100% واللي صنع مروان البرغوثي هو الشعب 
الفلسطيني وأنا أعتز بذلك، أنا خرجت من صفوف هذا الشعب ومن بني 
اهلل،  شاء  إن  الشعب  لهذا  وفي  وأنا  بذلك،  أعتز  وأنا  الشعب  هذا  فقراء 
وسنستمر بالنضال والكفاح مهما كان الثمن وفاًء لهذا الشعب العظيم 
يقول  درويش  محمود  الكبير  شاعرنا  أجله،  من  نضحي  أن  يستحق  الذي 
على هذه األرض ما يستحق احلياة، أنا أقول على هذه األرض املقدسة شعب 
عظيم يستحق أن يضحي من أجله ألف مرة، وإذا كان الواحد يعني ميكن 
هذا  أجل  من  أخرى  مرًة  يستشهد  أن  أجل  من  يرجع  يحب  يستشهد  أن 
إحنا منحب احلياة ونقاتل من أجل احلياة ومن أجل احلرية،  الشعب، طبعاً 
ولكن إذا كان ثمن حرية الشعب الفلسطيني أن نسجن أن نعاني أن نعذب 
أنا صناعة فتحاوية  ثانياً  إلخ.. فنحن مستعدين لذلك، وهذا ليس كثيراً، 
حركة  أيضاً  بأن  ثانياً  وطنية فلسطينية خالصة،  بأني صناعة  أوالً  وأعتز 
وبالنهاية  حياتي،  وأعطيتها  عمري  أعطيتها  وأنا  الكثير  أعطتني  فتح 
ولذلك  بذلك،  دائماً  نعتز  ونحن  الفلسطيني  الشعب  حركة  فتح  حركة 
واختاروا  اختاروني  إخواني  بأن  أعتز  وأنا  فتح،  حركة  على  هذا  كثيراً  ليس 
مناضلني  قوائمه  في  وضع  الفلسطيني  الشعب  أن  وأعتز  آخرين،  إخوان 
ليس مروان البرغوثي لوحده، األخ أحمد سعدات برأس القائمة، هناك في 
في  أيضاً  يلطا  أبو علي  األخ  القوائم جتد فيها،  قوائم حركة حماس وكل 
قائمة حركة فتح، جمال حويل عدد كبير من املناضلني اللي موجودين في 
الرحيم  القوائم، واطلع هذا القسم فقط يعني هناك األخ عبد  مختلف 
ملوح عضو اللجنة التنفيذية ونائب األمني العام للجبهة الشعبية، هناك 
األخ املناضل الكبير سمير القنطار أيضاً معنا في هذا القسم، وهناك األخ 
حسام خضر النائب املناضل في اجمللس التشريعي، وهناك أيضاً قيادات من 
هناك  جبير  أبو  النتشة  اخلالق  عبد  األخ  هناك  في حركة حماس،  إخواننا 
األخ عبد الناصر عيسى روحي املشتهى، وهناك قيادات من اجلهاد اإلسالمي 
بسام أبو عكر بسام السعدي وغيرهم، يعني القيادات الفلسطينية أخي 



الكرمي موجودة في داخل السجون وعدد كبير منها، هذا ال يعني بأننا إحنا 
يعني إحنا نعرف وندرك ما يستطيعه وما ال يستطيعه..

كيف سيعمل مروان البرغوثي البرملاني وهو أسير؟
 هذا هو السؤال بالفعل يعني ال شك أن احلركة األسيرة تاريخياً 
لعبت في احلالة الفلسطينية دوراً الفتاً، ولكن السؤال يعني أنت 
البرملان الفلسطيني على رأس قائمة  غداً ستدخل بني مزدوجني 

فتح، كيف سيعمل مروان البرغوثي البرملاني وهو أسير؟
التشريعي  اجمللس  في  عضو  وأنا  سنوات  أربع  خالل  برملاني  إنني  تنسى  ال 
اآلن، ونحن ال نعتمد هذا في بعد  يقال سابق  أن  التعبير  إذا صح  السابق 
رمزي هذا حال الشعب الفلسطيني، فيه 10 آالف مناضل، 10 آالف مناضل 
من  جزء  يكونوا  أن  هؤالء  من حق  ولذلك  اإلسرائيلية،  السجون  داخل  في 
وضع  يعني  وضعها  الفلسطينية  للحركة  وانظر  الفلسطينية،  احلركة 
ظروف الشعب الفلسطيني تعكسه هذه احلالة، نحن نتطلع وكلنا ثقة 
أن  ميكن  ولكن  لهم،  نقرر  لن  نحن  البرملان  في  موجودين  اللي  إخواننا  في 
نسهم ميكن أن نقدم في هذا ولن نعدم الوسيلة لتقدمي ما نستطيعه في 

هذه املسيرة الوطنية إن شاء اهلل.

 السؤال يعني أنت كما ذكرنا في الزنزانة محكوم خلمسة مؤبدات، 
اخلارجي حتى على صعيد  العالم  وبني  بينك  اتصاالت  هناك  هل 
جهات دولية مثالً؟ هل على األقل ميررون لك رسائل معينة مؤخراً 

مثالً؟
األغلبية  اللحظة  هذه  وحتى  اعتقالي  منذ  أنه  بوضوح  أقول  أن  يجب   
الساحقة من الوقت كنت في زنزانة انفرادية لم أرَ أحد سوى احملامي، وحتى 
أبنائي وأسرتي لم أراهم إال في الشهور األخيرة، وقسام معتقل في عوفر 
أنت تعرف واليوم محكمته، وله سنتني في املعتقل ولم أراه منذ اعتقالي، 

وابنتي ربى لم أراها إال مرة واحدة لم يسمح لها إال مرة واحدة.

الوضع الشخصي يعني سؤال ماذا تفعل  أيضاً  أخ مروان يعني   
يومك  مير  كيف  هنا  واليوم  سنوات  أربع  كنت  الزنزانة  في  عملياً 



هذه  ظل  في  البرغوثي  مروان  في  تغّير  ماذا  تفّكر؟  مباذا  عملياً؟ 
التجربة التي تبدو أحياناً غير منتهية خمسة مؤبدات؟

 ستنتهي بإذن اهلل، رحلة املعاناة الطويلة لشعبنا العظيم ستنتهي..
 

 وستخرج أنت أيضاً من السجن.
الثالثني  عامه  يقضي  بعضهم  أسير  آالف   10 عذاب  رحلة  وستنتهي   
برغوثي  ونائل  العتبة  وسعيد  القنطار  سمير  مثل  وعشرين  والثمانية 
وفخري البرغوثي وأبو علي وغيره من اإلخوان كثيرون الذين يقضون وقضوا 
أقول لك يعني مثلما صمدوا من  أنا  معظم عمرهم في داخل السجون، 
سبحانه  اهلل  بعد  قوتنا  ونستمد  سنصمد  السجون  داخل  في  سبقونا 
وتعالى من إرادة وقوة وعنفوان وصمود شعبنا العظيم، إحنا يعني ال أريد 
أن أشرح شعبنا معظمه اعتقل أعداد عشرات اآلالف مئات اآلالف اعُتقلت 
ما  الوقت  من  نستفيد  أن  نحاول  نحن  وتعرف  جتربة  ولديها  السجون  في 
تسمح به الظروف في القراءة في تعليم بعض اإلخوان في إعطاء الدروس 
في اللغات في غيره ما نستطيع أن نقدمه، أعتقد أن األسرى قدموا صورة 
واالستفادة من  بالتعلم  وإمنا  األسطوري  الصمود  ليس فقط في  منوذجية 
الوقت، ألن قهرهم لسجانهم هو باألساس في محافظتهم على صمودهم 

وعلى إرادتهم وعلى ثقافتهم وعلى انتمائهم العظيم الذي لن ينكسر.

 وعندما تنظر لصور أبناءك عملياً وزوجتك يعني أرى فدوى وقسام 
ماذا مير في.. في..

  أنا أريد أن أقول أنني ككل إنسان بالتأكيد يشعر باأللم ويشعر بالقهر ويريد 
أن يكون مع أوالده ويريد أن يكون معهم ومع زوجته ومع شعبه ومع أهله 
ومع ناسه ولكن أنا أعتذر ألقول إذا خّيرنا فنحن اخترنا اخليار الصعب، اخترنا 
للعودة لالستقالل، هذه رسالتنا  للحرية  االنحياز  اخترنا  االنحياز لشعبنا 
ومضطرين أن نختار ولتسامحني زوجتي الوفية والرائعة والتي تعكس إرادة 
املرأة الفلسطينية وعظمة املرأة الفلسطينية، أنا فخور بزوجتي احملامية 
الرسالة بشكل  رائع وحتمل  البرغوثي ألنها تقوم بدور عظيم وبدور  فدوى 
أمني، وهي تعكس باملناسبة عظمة املرأة الفلسطينية التي شاركت في 
معركة النضال، وهناك مئات األسيرات الفلسطينيات الالتي يرفعن رؤوس 
املرأة  وأيضاً  وعنفوانهن،  ونضالهم  صمودهم  في  الفلسطيني  الشعب 



الفلسطينية شريكة في كل شيء ويجب أن شريكة في القرار وشريكة 
رئيسة  قريباً  منشوف  اهلل  شاء  وإن  احلكومة  في  وشريكة  البرملان  في 

حكومة امرأة.

 ومتى ستعود إلى فدوى واألوالد يعني؟
 عندما تعود احلرية إلى شعبنا نحن سنكون جزء من هذه احلرية وهذا يوم 
قريب، االحتالل يعيش نهاياته، أنا أقول لك بكل صدق وميكن فيه ناس ميكن 
تزول واالحتالل  رح  إنو غوش قطيف  ال يصدقوا ألنهم لم يكونوا يصدقوا 
سيزول من قطاع غزة، االحتالل يعيش مراحله األخيرة علينا أن نبني ونبني 
ونبني مؤسساتنا، واالنتخابات التشريعية هي خطوة كبيرة باجتاه بناء هاي 
املؤسسات، ونحن بحاجة إلى أيضاً جبهة مقاومة موحدة تنضوي حتت كل 

تشكيالت املقاومة من مرجعية سياسية وعسكرية واحدة.. 
 وأيضاً نحن ذاهبون إلى حكومة بإذن اهلل حكومة ائتالف وطني يشارك فيها 
اجلميع، وذاهبون إلى عقد اجمللس الوطني اجلديد من أجل أن يشارك الداخل 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  ونُفّعل  التحرير،  منظمة  ونوحد  واخلارج، 
ونحن ذاهبون إلى االستقالل، وفي النهاية اسمح لي أن أوجه حتية اعتزاز 
وإكبار وشكر وتقدير لكل الشعوب العربية واإلسالمية التي وقفت معنا 
أقول  وأنا  عربي  مواطن  كل  مشاعر  أعرف  وأنا  جانبنا،  إلى  تقف  تزال  وال 
العرب،  اإلخوة  أيها  لدعمكم  بحاجة  فلسطني  الزنزانة  هذه  من  لهم 
فلسطني بحاجة لكم أيها اإلخوة املسلمون، فلسطني بحاجة لدعمكم 
العالم، ونحن  والشرفاء واألصدقاء في هذا  األحرار  أيها  وشعب فلسطني 
سنستمر في الزنزانة في القبر في أي مكان سنستمر في حمل راية العودة 
واستقالل،  بحرية  يعيش  أن  يستحق  العظيم  الشعب  وهذا  واالستقالل، 
قصر،  أم  الزمن  طال  ستنتصر  املسيرة  وهذه  أجله،  من  نضحي  أن  ويحق 
لرفاقي وإخوتي في  العظيم عهداً جلرحاه وعهداً  وعهداً لشهداء شعبنا 
مسيرة درب اآلالم في داخل سجون االحتالل أن منضي قدماً حتى نحتفل في 
راية فلسطني هناك عاصمة  ونرفع  القدس  وأزقة وساحات مدينة  شوارع 
الدولة األبدية، وهذا قادم البعض ال يراه أنا أراه، ستقول لي كيف تراه من 
الزنزانة؟ أقسم لك أني أرى احلرية واالستقالل قادمة وأن هذا االحتالل لن 
يغطى ولن ينقذ ال بعملية صناعية وال مباكينة هنا وال مباكينة هناك وال 
بجدار وال بكل األدوات وباحلواجز وال غيره، وخذ عبرة من ما جرى في قطاع 



غزة، زالت غوش قطيف وزال االستيطان، وسيزول في الضفة الغربية وهذا 
رسالتي  الوحدة  املهم  صمودنا،  بفعل  حتصل  هامة  حتوالت  وهناك  قريب، 
التالحم..  والتالحم..  الوحدة،  الوحدة..  الوحدة..  الفلسطيني  للشعب 
بخيار  والتمسك  الوطنية  الثوابت  في  التمسك  في  واالستمرار  التالحم، 
والبحث  البعض،  بعضنا  وتفهم  فرصة  إعطاء  الوقت  وبنفس  املقاومة، 
واجلهد  الدولي  للجهد  فرصة  أي  عن  والبحث  املشتركة،  القواسم  عن 
شيء،  نخشى  ال  بالهدف  ونتمسك  قدماً  ومنضي  فرص  نعطي  اإلقليمي، 
أن  أرجو  وأنا  املسيرة،  لهذه  األكبر  الضمان  هو  الضمان،  هو  شعبنا  إحنا 
على  يراهنوا  الذين  للمحتلني  صفعة  يوم  والعشرين  اخلامس  يوم  يكون 
أن  ويريد  االنتخابات،  هذه  تخريب  يريد  من  هناك  نعم  االنتخابات،  تخريب 
يرى  أن  يريده  وال  وجماعات،  عبارة عن عصابات  الفلسطيني  الشعب  يرى 
ويظهر بصورة حضارية وهو يجري االنتخابات حتت 350 حاجز وحتت 10 آالف 
ولذلك  والدمار،  والقتل  االغتيال  في ظل  انتخابات  ويجري  ومعتقل،  أسير 
علينا أن نذهب بهذه الرسالة هذا شكل من أشكال تقرير املصير، شكل 
من أشكال السيادة الوطنية الفلسطينية، وعلينا أن نفعل ذلك، وعلينا 
أن ال نتردد في االستمرار في املسيرة، أمتنى لشعبنا أن يحتفل بانتصاره ألن 
الشعب هو املنتصر يوم 25 الشعب هو السيد يوم 25، هو صانع التحري،ر 
هو صانع الصمود وهو صانع الدولة الفلسطينية القادمة بإذن اهلل تعالى، 
وكل حتية وكل احترام لشعبنا العظيم ألمتنا العربية ألصدقائنا في كل 
مكان، وأقول لهم لن ننكسر، لن ننكسر ال أمام السجان وال أمام محقق، 
السجون  كل  في  أبنائكم  هؤالء  األباتشي،  أمام  شعبنا  ينكسر  لم  كما 
الفلسطيني في  إميانهم عمق باهلل وبحق الشعب  يزداد  يقفوا شامخني 
احلرية والعودة واالستقالل، ولن يتراجعوا ولن ينحنوا، هذه الهّمة لن تنحني 
إطالقاً مهما كان الزمن، وقبلة على جباه كل فلسطيني وكل عربي وكل 
حّر يقف إلى جانبنا، وحتياتي لكم وشكراً على مجيئكم وأعرف أن هذا رمبا 

ال يتكرر.

 أخ مروان البرغوثي املناضل الكبير شكراً لك على هذا احلوار الهام، أعزائي 
مروان  مع  االستثنائي  احلوار  لهذا  النهاية  نقطة  نضع  بهذا  املشاهدين 
البرغوثي في سجن هادارمي في شمال تل أبيب، هذه حتية من زياد حلبي وإلى 

اللقاء بحول اهلل.



مقابلة قناة اجلزيرة مع القائد املناضل مروان البرغوثي 
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أجرى املقابلة وليد العمري/ نص املقابلة:

السجن  داخل  شخصيا  أنت  أوضاعك  هي  وما  حالك  كيف 
اإلسرائيلي؟

احلمد هلل، نستمد صمودنا وقوتنا وعزمنا من إرادة شعبنا احلرة الذي قدم 
أسطورة في الصمود في املواجهات مع االحتالل منذ ست سنوات، ال نريد 
أن نثقل على شعبنا املثقل بهموم كبيرة، ما يهمنا وضعنا الفلسطيني 
إلى  واحترام  وإكبار  اعتزاز  املناسبة توجيه حتية  وأريد بهذه  ووضع شعبنا، 
شعبنا العظيم، شعب الثورات واالنتفاضات، نقول لو سجنا أو استشهدنا 
ألف مرة فنحن على استعداد لذلك في سبيل هذا الشعب األسطورة الذي 

قدم عنوانا للعالم بأسره وأعتقد أن قليال من الشعوب قدمتها.

وما هي  الظروف  اوضاع زمالءك من األسرى في هذه  كيف تصف 
آمالكم وتطلعاتكم؟

املعاصرة  الفلسطينية  للثورة  األول  األسير  منذ  انه  القول  أستطيع، 
نتحدث  ونحن   ،1965 العام  في  اعتقل  الذي  بكر حجازي  املناضل محمود 
في العام 2006، لم تفرغ السجون والزنازين اإلسرائيلية. فاالعتقال هو أحد 
الفلسطيني، لكنه لم يكسر  املمارسات اإلجرامية ضد الشعب  أشكال 
أحرار  لكنهم  بأجسادهم  معتقلون  أنهم  صحيح  األحرار،  املناضلني  إرادة 
من  وهنالك  شعبهم.  من  صمودهم  يستمدون  وهم  وروحهم،  بعقولهم 
األخوة سعيد  املناضلني  مثل  االحتالل  عاما في سجون  ال30  اآلن  يقضي 
البرغوثي 28 عاما، وأبو علي يطا 26 عاما  البرغوثي ونائل  العتبة، وفخري 

خلف القضبان واملئات غيرهم.
األسرى من سجون  عام حترير  بإذن اهلل سيكون  العام  هذا  أن  أقول  لذلك 
االحتالل، وعلى كل القوى والفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية 
واجب حترير األسرى، ال ميكن أن نطلب من هؤالء األبطال البقاء أكثر من 30 



عاما.

باعتقادك هل من املمكن التوصل حلل سياسي دون أن يكون هناك 
تنظيم لإلفراج عن األسرى؟

من البديهي ومن الواقع في حال التوصل إلى اتفاق أن يكون األسرى جزء 
منه، يجب أن ال تتكرر التجارب السابقة في االتفاقات. يجب أن يكون واضحا 
أن األمور تغيرت، وأن األسرى ال ميكن أن يسمحوا بأي اتفاق مهما كان وأيا 
تكن اجلهة أن لم يؤمن إطالق شامل لسراح األسرى الفلسطينيني، يجب 
أن يكون هذا واضحا. األسرى رغم املعاناة صامدين وإرادتهم قوية، وناضلوا 
ويناضلون من أجل شعبهم. ما يهمنا أن ينتصر شعبنا وهذا ليس بعيدا 

بإذن اهلل.

هذا  تلقيت  كيف  الزنازين،  في  وأنت  عرفات  ياسر  الرئيس  توفي 
النبأ؟

أنت تعرف أنني كنت في العزل معظم األربعة سنوات املاضية، ونقلت حديثا 
إلى العزل اجلماعي.حلظة استشهاد الرئيس اخلالد ياسر عرفات كانت حلظة 
صعبة ومؤملة وقاسية، فأنا أعرف الرئيس الشهيد ياسر عرفات أبا وقائدا 
وأخا كبيرا وزعيما وطنيا ورمزا تعلمنا منه الكثير الكثير. وأعتقد أنها من 
اقسى اللحظات بعد فترة التحقيق التي عشتها واستمرت أربعة شهور، 

وكانت قاسية وصعبة ومريرة.
اعتقد أن الشهيد القائد اخلالد الرمز ياسر عرفات مت اغتياله، أوال سياسيا 
وبتعاون  دولي،  بقرار  سنوات  ثالث  ملدة  عليه  فرض  الذي  احلصار  خالل  من 
استشهاد  مع  أنه  البعض  توهم  ورمبا  الشديد.  األسف  مع  أيضا  إقليمي 
الرئيس ياسر عرفات ستزول عقبة وستفتح األبواب للسالم، لكن هذا تبني 
انه أكذوبة. بالنسبة لي لم أخدع بذلك في أي وقت من األوقات ألن ياسر 
سالما  وأراد  السالم،  نحو  تقدم  الذي  شجاعة  األكثر  الزعيم  كان  عرفات 
حقيقيا يعيد احلقوق للشعب الفلسطيني، واستشهد دفاعا عن الثوابت 

الفلسطينية.
الفلسطينية،  بالثوابت  التمسك  الشهيد  الرئيس  قرر  ديفيد  كامب  في 
وإذا كان ياسر عرفات يتسم باملرونة هنا أو هناك في تكتيكاته ومفاوضاته 
العودة  وحق  القدس  وفي مقدمتها  أألساسية  للقضايا  وفيا  يبقى  لكنه 



واستشهد دفاعا عنهما.
الدولي  اجملتمع  صور  عرفات  الرئيس  استشهاد  بعد  حصل:  ماذا  لنرى 
واالسرائيليون انه فقط بزوال عرفات ستفتح األبواب إلزالة االحتالل ووقف 
مازن  أبو  مبوجبها  انتخب  مشّرفة  رئاسية  انتخابات  جرت  ثم  االغتياالت 

رئيسا، ولكن بعد مرور عام ماذا قدمت إسرائيل؟.
أنا أقول إن إسرائيل ال تريد شريكا فلسطينيا، وقامت بعمل ممنهج خالل 
بالسلطة  ممثال  الفلسطيني  الكيان  لتصفية  املاضية  الست  السنوات 
الوطنية الفلسطينية، هذا الكيان الذي هو أحد اإلجنازات العظيمة لنضال 
عمل  لذلك  األولى،  لالنتفاضة  وإجناز  املاضية،  العقود  مدى  على  شعبنا 
الوطنية  الوسائل لتصفية السلطة  اإلسرائيليون بشكل ممنهج وبشتى 

وتصفية الرئيس ياسر عرفات. 
يريد  انه  نهار  ليل  يقول  الذي  مازن  أبو  األخ  انتخاب  من  سنة  بعد  واآلن 
مفاوضات وانه متمسك بعملية السالم وليس مع الكفاح املسلح، يقول 
ذلك علنا للناس وبكل شجاعة، مع ذلك ماذا قدمت إسرائيل؟ أنا أقول إنهم 
ال يريدون أبو مازن ويريدون إفشاله أيضا، وهذا أكبر دليل: قبل انتخاب ابو 
مازن كان هنالك في السجون 7 اآلف معتقل، اآلن 10 اآلف! كان هناك 300 
حاجز اآلن 400 حاجز! احلرمان والتجويع مستمر، ولكل ذلك سبب واحد هو 
عدم رغبتهم في وجود شريك سالم فلسطيني، يجب أن ال نخطيء فحكام 
خطوات  نحو  استراتيجي  قرار  .لديهم  للسالم  جاهزين  ليسوا  ابيب  تل 
أحادية اجلانب وال يبحثون عن شريك وال يريدون شريك، وال احد يتوهم بأنهم 

يريدون هذه اجلهة أو تلك ، اإلسرائيليون ال يريدون شريك للسالم .

 أنت على رأس قائمة فتح، ثم أبو علي يطا، وكالكما في السجن، 
كيف تنظر إلى هذا الوضع؟

هذا يعكس وضع الشعب الفلسطيني، هناك أيضا جمال حويل ومناضلني 
في قوائم أخرى مثل حماس هناك 10-12 معتقل واجلبهة الشعبية يرأس 
قائمتها األخ احمد سعدات املعتقل في سجن أريحا، والعديد من األخوة 
معتقلني وهناك العديد من القيادات داخل املعتقالت هذا يدلل على إرادة 
الذي  اإلسرائيلي  القرار  كسر  اجل  من  وهذا  ملناضليه،  واحترامه  شعبنا 
ال  الفلسطيني  الشعب   . االرهاب  خانة  في  املناضلني  هؤالء  وضع  يحاول 
يقبل ذلك ولذلك وضع مناضليه في مقدمة القوائم لتأكيد إصراره على 



إطالق سراحهم من السجون .
نحن لن نعدم الوسيلة ففي كل مرة وفي كل طريقة وفي كل الوسائل من 

اجل العمل وفي سبيل إجناز أهدافنا الوطنية.

هذه االنتخابات توصف بأنها على جانب كبير من أألهمية، كيف 
تنظر إلى هذه االنتخابات؟

أريد أن أقول أنني وقفت دائما وأبدا مع االنتخابات وعملت بجهد استثنائي 
وقدمت  أربع سنوات  بعد مضي  االنتخابات  أن جتري هذه  اجل  وجاهدا من 
هذه  إلجراء   2000 العام  في  التشريعي  اجمللس  إلى  مكتوباً  اقتراحاً 

االنتخابات. 
أما وقد أتت التطورات بهذا الشكل فانا اعتقد ويجب أن ينظر إلى االنتخابات 
باعتبارها خطوة كبيرة نحو احلرية والعودة واالستقالل. االنتخابات القادمة 
في 1/25 هو يوم بداية االنتفاضة من اجل الدميقراطية الفلسطينية من 
اجل التجديد والتغيير ، من اجل أن يكون لدينا مؤسسة وركيزة أساسية 

ملؤسسات الدولة الفلسطينية. 
وصعبة  معقدة  ظروف  وفي  االحتالل  حتت  تتم  أنها  رغم  االنتخابات 
أن  وثانيا   ، عليها  مجمع  الفلسطيني  الشعب  أن  في  أهميتها  تكتسب 
مختلف القوى التي قاطعت انتخابات 96 ألسباب هي تراها إنها مناسبة 
حماس  في  اإلخوة   مبشاركة  أرحب  وأنا  االنتخابات  هذه  في  تشارك  اآلن 
هو   25 يوم  أن  اعتقد   ، الشخصيات  من  وغيرها  والدميقراطية  والشعبية 
يوم الوفاء لفلسطني  يوم وفاء للقدس وومي وفاء للمقاومة والدميقراطية 

الفلسطينية.
وقد جرى هذا العام انتخابات رئاسية وبلدية واآلن تشريعية، وانا أمتنى على 
كل مواطن فلسطيني ان يعمل من اجل إجناح هذه االنتخابات،وعلى الرغم 
من قيود االحتالل هذه االنتخابات من اجل الشعب الفلسطيني وليس من 
اجل احد آخر، يجب أن ينظر إليها على أنها شكل من أشكال تقرير املصير 

والسيادة الوطنية .
أوجه نداءا من زنزانتي إلى أبناء الشعب الفلسطيني العظيم أناشدهم ان 
يشاركوا بقضهم وقضيضهم، بصغيرهم وكبيرهم،  بشبابهم وشيبهم 
في هذه االنتخابات هذا وفاء للمقاومة والشهداء وللراحل الشهيد اخلالد 
علي  ابو  الشهداء  والقادة  ياسني  احمد  اجلليل  وللشيخ  عرفات  ياسر 



وعمارين  وعبيات  والكرمي  ثابت  وثابت  جهاد  وابو  والشقاقي  مصطفى 
وزلوم ولكل الشهداء، هذه االنتخابات يجب ان ينظر اليها باعتبارها احدى 

الوسائل الرئيسية لتحقيق احلرية والعودة واالستقالل. 
اجمللس  اكثر قليال من اعضاء  او  االنتخابات لنصف  ايضا هذه  شيء مهم 
نحن  االنتخابات  هذه  بعد  نفعله  ان  يجب  والذي  الفلسطيني  الوطني 
امامها  عريضة  برملانية  بقاعدة  تتمتع  وطني  إصالح  حكومة  الى  نتوجه 
مهمات جسيمة اهمها برنامج اإلصالح الذي انطلق عام 2002 ولكن يجب 
النظام والقانون  ان يتوسع بشكل كبير جدا وأمامها ايضا فرض سلطة 
تكون  ان  احلكومة  هذه  وعلى  امنا،  الفلسطيني  للشعب  نقدم  ان  يجب 
حازمة وانا اقول للشعب الفلسطيني ان احلكومة القادمة ستتشكل من 
الفلسطيني  الشعب  ابناء  كل  لدى  وباحترام  بالنزاهة  تتمتع  شخصيات 
وننظر الى ائتالف، اخلطوة الثانية التي يجب ان تتم هذا العام هو استكمال 
اجمللس  وهو نصف  التشريعي  اجمللس  ننتخب   25، الوطني  اجمللس  تشكيل 
الوطني وعلينا ان ننتخب النصف الثاني من اجل عقد اجمللس الوطني قبل 
نهاية هذا العام من اجل جتديد احلياة الدميقراطية داخل املنظمة علينا ان 
وفي  واالردن  وسوريا  لبنان  في  شعبنا  حق  ومن  التحرير  مبنظمة  نتمسك 
شتى اماكن تواجده ان يتمثل علينا عقد اجمللس اجلديد بتشكيلته اجلديدة 
هذا  نهاية  قبل  واخلارج  الداخل  في  شعبنا  فيها  املمثل  املوحدة  الواحدة 

العام.

 لكن منظمة التحرير ال تضم كثيرا من الفصائل؟
الوطنية  احلركة  يتجزا من  ايام ستصبح حركة حماس جزء ال  اربعة  بعد 
الفلسطينية وستصبح في اجمللس الوطني الفلسطيني ولن يبقى سوى 
حركة اجلهاد اإلسالمي لم تشارك في هذه االنتخابات لكنهم سيشاركون 
املؤسسات  على  نحافظ  أن  .علينا  الوطني  واجمللس  التحرير  منظمة  في 
الثاني  النصف  انتخاب  ميكن  انه  واعتقد  جتديدها  وعلينا  الفلسطينية 
للمجلس الوطني واالتفاق على صيغة ما ويجب التسريع وعدم املماطلة 

في هذا االجتاه .

على  االنتخابات  هذه  يخوضون  ال  انهم  يقولون  وآخرون  حماس   
األساس  هذا  على  أنها  يقوالن  والسلطة  وفتح  اوسلو  أساس 



وهناك التزامات تترتب على املشاركة فيها.
انه  ندرك  أن  وعلينا  وكبير  السلطة جاءت كإجناز وطني عظيم  ان  اعتقد 
ما كان لشعبنا ان يقدم هذا الصمود االسطوري العظيم وما كان لنا ان 
منارس مقاومة نوعية في هذه االنتفاضة لوال وجود السلطة دون التوسع 

في التفاصيل في هذا اجملال
لذلك فان مصدر السلطات هو الشعب الفلسطيني السيد في هذه البالد 
هو الشعب الفلسطيني واملرجعية لنا جميعا هو الشعب الفلسطيني 
هذا ما يجب ان يفهمه اجلميع بغض النظر عما يقوله بعض اإلخوة ومباذا 
يفسرون ، املهم ان يشاركوا في السلطة الوطنية ويشاركون في الكيانية 

الفلسطينية ارجوا من اجلميع ان يتطلعوا الى األمام. 

اسرائيل تقول ان مشاركة فصائل كحماس والشعبية سيترتب 
عليها كثير من الضرر للفلسطينيني، وإنها-يقول موفاز-ستقوم 

بتنفيذ خطة مبفردها في حال مشاركة هذه الفصائل؟
يريدوا  واالن  سالم  في  كانوا  وهل  ؟  االنتخابات  ينتظرون  االسرائيليون  هل 
مازن  ابو  االخ  يوجد عملية سالم منذ ست سنوات،  ال  ؟  املفاوضات  قطع 
يدعو ليل نهار الى املفاوضات لكنهم لم يجلسوا جلسة واحدة رمبا جلسة 
يتيمة بدون جدوى هناك قرار استراتيجي على اجلميع ان يدرك في اسرائيل 
بانه ال يتم التعامل مع أي شريك فلسطيني ، قبل دخول حماس لم يكونوا 
في شراكة مع السلطة الوطنية ومع ابو مازن اعتقد انه كالم ال قيمة له 

وال معنى له.
انا اثمن اصرار االخ ابو مازن والسلطة الوطنية وقيادة حركة فتح على اجراء 

هذه االنتخابات.
أو  قيد  دون  القوى  كل  على مشاركة  أصر  الذي  أن  واضحا  يكون  أن  يجب 
شرط هو حركة فتح وأبو مازن، ونحن جميعا وقفنا إلى جانبه.هذا يجب 
ان يكون ظاهرا وان يقابل بإعجاب وتقدير واعتزاز. وأين رفض أبو مازن؟ في 
الواليات املتحدة. ومع اإلسرائيليني.رفض وقال للعالم هذه االنتخابات من 
حق الشعب الفلسطيني بكل قواه املشاركة فيها، لذلك فإن حركة حماس 
اآلن تشارك ألن فتح تريد الشراكة وفتح منذ انطالقتها لها شركاء ولم 
تستفرد بالساحة الفلسطينية. يقال أنها استفردت بالسلطة الوطنية، 
في  رفع  من  أول  وانا  املشاركة،  ترد  لم  الفصائل  بقية  هذا؟  حصل  متى 



القرار«،  في  الدم..شركاء  االنتفاضة شعار »شركاء  لهذه  األولى  األسابيع 
وبعض أألخوة من هنا أو هناك اعترضوا وقالوا ان األوضاع ليست ناضجة، 
ودعوت في األسابيع األولى إلى »حكومة انتفاضة« من أجل إدارة املعركة 
اآلن  واالجتماعية.  االقتصادية  و  السياسية  جوانبها  وبكافة  االحتالل  مع 

أقول نحن ذاهبون إلى أن نكون »شركاء في امليدان..شركاء في البرملان«.
والقوى  املعارضة  قوى  لدى  حصلت  التي  التغيرات  أرى  أن  أستطيع  وأنا 
الفلسطينية بشكل عام. اآلن الشعب الفلسطيني يجمع على البرنامج 
الوطني الذي أقرته منظمة التحرير الفلسطينية، ما هي أهداف الشعب 
واالستيطان  االحتالل  إنهاء  على  القوى  كافة  جتمع  اآلن  الفلسطيني؟ 
القدس الشريف مع  وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها 
حتقيق حق العودة لالجئني وفقا للقرار 194. أليس هذا اإلجماع الذي تقوله 
حماس واجلهاد وفتح والشعبية...؟.كل الشعب الفلسطيني موحد، ويدرك 

بحسه النضالي وجتربته الطويلة وميّيز بني الشعارات وبني الواقع.
برنامج  على  الفلسطينيون  فيه  أجمع  عام  قبل  القاهرة  إعالن  أن  اعتقد 
الدولة الفلسطينية املستقلة الذي طرحته فتح قبل عقود، وأنا سعيد بأن 
يجمع الفلسطينيون على الهدف. واآلن تريد اإلطار وهو السلطة الوطنية 

واالنتخابات ومنظمة التحرير، ويجب أن نناقش األدوات املناسبة.
وأنا أقول بشكل صريح وواضح، هذه ميزة حركة فتح التي مارست النضال 
والسياسي  واألمني  والصحي  واالجتماعي  االقتصادي  اخملتلفة  بأشكاله 
والعسكري، وهي صاحبة الرصاصة األولى التي فجرت الثورة الفلسطينية 

املعاصرة.

في  مشاركة  هناك  ستكون  هل  فتح،  حركة  قائمة  ترأس  انت 
حال  في  القادمة  احلكومة  شكلتم  اذا  وغيرها  حلماس  احلكومة 

فوز فتح؟
األخ أبو مازن عبر عن ذلك، تعتقد ان الكتلة التي حتصل على العدد األكبر 
من املقاعد في البرملان يجب ان تكلف بتشكيل احلكومة،علينا إرساء قواعد 
إلى تشكيل حكومة إصالح وطني  نتطلع  ونحن في حركة فتح  برملانية، 
بحاجة  الفلسطيني  الشعب  الفلسطينية،  القوى  فيها معظم  تشارك 
يقوم  وائتالف  وطني  احتاد  حكومة  إلى  بحاجة  وطني،  إنقاذ  حكومة  إلى 
مبهام جسيمة، ومعاناة الشعب الفلسطيني كبيرة. وعلى هذه احلكومة 



أن ترفع شعارا وتضع خطة وبرنامجا سياسي واجتماعي واقتصادي، حذار 
أن  نقبل  أن  وحذار  واملريرة،  والقاسية  الصعبة  الظروف  هذه  في  نقع  ان 
ينام فلسطيني وهو جائع، وانت تعرف ان هناك نسبة عالية من الشعب 

الفلسطيني حتت خط الفقر، وهناك معاناة اقتصادية جسيمة.
مع ذلك أقول أن احلكومة القادمة ستشكل بإذن اهلل انطالقة جديدة في 

العمل الفلسطيني وفي الوحدة الفلسطينية.

 كما تعلم وضح فتح ليس جيدا، هل سيتم احترام النتائج في 
صندوق االقتراع؟

100%، ال تنسى أن القرار اإلستراتيجي بالشراكة هو قرار فتحاوي، واألنتخابات 
هي قرار فتحاوي وطني في الصميم، نريد شراكة وطنية، وسعينا كل حياتنا 
من اجل الشراكة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وفي االنتفاضة 
وفي البرملان وفي االنتخابات القادمة القادمة. لذلك أدعو جماهير شعبنا 
االنتفاضة  في  االنتخابات،  في  وكاملة  وشاملة  فاعلة  مشاركة  الى  أوال 
الدميقراطية، وثانيا أدعو الى حماية هذه االنتخابات. وأنا رأيت باألمس كيف 
توجه أخوتنا واحبتنا في قوات أألمن والشرطة الى صناديق اإلقتراع في كل 
انحاء الوطن وكيف أدوا واجبهم بصورة رائعة، وأنا أقول لهؤالء املناضلني 
الذين قدموا مئات الشهداء واجلرحى واألسرى في هذه اإلنتفاضة، لهؤالء 
املناضلني الذين كانوا هم ومراكزهم هدفا للعدوان، اقول لهم نحن ننتظر 
صناديق  وعن  االنتخابات  هذه  عن  بصدوركم  وتدافعوا  حتموا  ان  منكم 
في  بقوة  ساهموا  الذين  املقاومة  أبطال  الى  نداءا  أوجه  كذلك  االقتراع، 
حترير قطاع غزة، وسيساهمون في حترير الضفة الغربية والقدس في كل 
التشكيالت العسكرية أدعوهم أن يحموا هذه االنتخابات وان يكونوا درعا 
واقيا لها، وأن يحترموا ارادة شعبهم. وانا كلي ثقة ان الشعب الفلسطيني 
سينجح االنتخابات وال شك لدي في ذلك.اقول لشعبنا: هناك من ينتظر 
ان تفشل هذه االنتخابات، وأقول بكل وضوح ان اإلسرائيليني يريدون افشال 

هذه االنتخابات، يريدون ان يتحدثون عن عصابات ومجموعات.
قدموا صورة مشرقة هي الصورة احلقيقية لشعبنا، هذا الشعب العظيم 
الذي اعطى ثورة وراء ثورة، وانتفاضة وراء انتفاضة، وقدم التضحيات وقدم 

صمودا اسطوريا.
لكن  الفلسطيني،  الشعب  يكسر  ان  العدوان  هذا  من  ينتظرون  كانوا 



اآللة  استطاعت  هل  الفلسطيني؟  الشعب  انكسر  هل  سنوات   6 بعد 
السياسي  وباحلصار  وباإلغتياالت  ودباباتها  بطائراتها  اإلسرائيلية  احلربية 
واالقتصادي و احلواجز ان تكسر الشعب الفلسطيني؟ لم ينكسر ويتمسك 
الرئيس  بها  متسك  التي  الوطنية  بالثوابت  بأسره  الفلسطيني  الشعب 
اخلالد الشهيد ياسر عرفات، الشعب الفلسطيني اآلن أكثر تصميم على 

حتقيق احلرية واالستقالل والعودة، واجنز حترير قطاع غزة.
زائل، وأنا أحتدث من زنزانة، هذا االحتالل مات وسقط ولن  ان ليل االحتالل 
تغطي اجلدران وال احلواجز على ذلك، ولن تنقذه الدبابات وال التهديدات. هذا 

االحتالل الى زوال، وكل ما ننتظره هو تشييع جنازته ليزول بال رجعة.

الساحة  مثلها  تشهد  لم  احداثا  شهدت  األخيرة  الفترة 
املركزية  اللجنة  ملقرات  اقتحامات  قبل،  من  الفلسطينية 

لالنتخابات ومقرات السلطة وخطف اجانب..الخ؟ 
شهداء  كتائب  وسنرى  االنتخابات،  هذه  باجناح  ملتزمون  األخوة  ان  اعتقد 
الكتائب  ومختلف  اخملتلفة  وااللوية  فتح  وصقور  الريش  وابو  األقصى 
والتشكيالت العسكرية سنراها حتمي هذه االنتخابات.ان ما جرى يخجل 
وميس وجه املقاومة الرائع الذي احبه شعبنا وقدم ابناءه من اجله، ال يجوز 
حالوة  وابو  اياد  وابو  جهاد  وابو  عرفات  حملها  التي  البندقية  هذه  تشويه 
وعبيات وجهاد عمارين...هذه البندقية مقدسة، ولها وظيفة واحدة ووحيدة 
هي الدفاع عن الوطن وعن شعبنا ومقاومة االحتالل، لذلك حذار ان توجه 

هذه البندقية الى مكان آخر.
بأي  يجوز  ال  شعبنا،  عن  الدفاع  هي  فقط  واحدة  وظيفة  للكتائب  اقول: 
واملرارة،  باخلجل  انا اشعر  آخر.  ان تستخدم في مكان  شكل من األشكال 
أجل  من  الشهداء  آالف  وضحى  أسير  آالف   10 ويضحي  ضحينا،  فنحن 
كرامة هذا املواطن، نحن خدام لهذا املواطن، وله اعظم ما في هذا الوطن، 
سنوات   6 بعد  معجزة  أليست  املعجزات،  ويصنع  وقاوم  صمد  الذي  فهو 
الف   70 يتقدم  وأن  املدارس؟  الى  تلميذ  مليون   1.3 يذهب  ان  العدوان  من 
طالب الى امتحان التوجيهي كل عام؟ انا احيي هؤالء، احيي 40 الف معلم 
يتنقلون بني احلواجز وبظروف معيشية صعبة بائسة وبرواتب محدودة جدا، 
هؤالء يصنعون حرية الشعب الفلسطيني ومستقبله، علينا ان ندرك ان 
كل القطاعات هي شريك في هذه املعركة، رجال االسعاف واالطباء الذين 



انقذوا آالف اجلرحى واملناضلني.املرأة الفلسطينية التي التي وقفت شامخة 
في هذه االنتفاضة، احيي املرأة الفلسطينية وغير مكتف بال20% لها في 
اجمللس التشريعي، فهذا مجحف بحقها، وسيعدل القانون في املستقبل 
واالنتفاضة  االنتفاضة  هذه  في  قاتلت  ألنها  كاملة  حقوقها  لـتأمني 
االولى والثورة الفلسطينية. وبهذه املناسبة اوجه لها حتية على صمودها 

وعطاءها الدائم.
هناك هموم كبيرة داخل فتح ونحن نعرف ذلك، األشكال يكمن في غياب 
وعدم  املؤمتر  تتوقع من غياب  ماذا  داخلها،  التنظيمية  احلياة  وغياب  املؤمتر 
على  مضى  التي  املركزية  اللجنة  وأقصد  التنظيمية  الهيئات  انتخاب 
الصيف  هذا  في  يفترض  وتتكاثر،  تتوالد  اجيال  هناك  عام؟   18 انتخابها 
مركزية  جلان   4 هناك  ان  يفترض  وكان  التاسع!،  او  الثامن  املؤمتر  يعقد  ان 

منتخبة و4 مجالس ثورية خالل 18 عاما املاضية.
البرملان،  في  القوى  بقية  مع  الشراكة  يشارك.نطرح  ان  يجب  كادر  هناك 
ونريد ايضا شراكة داخل فتح، لذلك اقول بإذن اهلل ان املؤمتر السادس لفتح 
احلركة،  هذه  وعنفوان  قوة  من  يعزز  عقده  ألن   %100 العام  هذا  سيعقد 
ونحن نبحث عن مؤمتر يجسد شراكة بني الداخل واخلارج، يجسد شراكة 
واثق  انا  اجلميع،  وبني  واملرأة،  الرجل  بني  والشتات،  الوطن  بني  األجيال،  بني 
ان حتضيرا سابقا وجديا وعميقا لهذا املؤمتر سيكفل ان تبقى حركة فتح 

متجددة.
نتحدث عن  االن  قبل 40 سنة  االول كان  أسيرها  نتحدث عن حركة  نحن 
4-5 االف اسير داخل السجون من ابناء هذه احلركة ،هذه احلركة لم تتعب 
ميكن هناك قائد او مجموعة تعبوا لكن هذه احلركة لن تتعب حتى ترتفع 
رايات فلسطني على اسوار وماذن وكنائس القدس كما اراد لها ياسر عرفات 
وسيتحقق هذا احللم وسيدفن ياسر عرفات مبوكب كبير يخرج له الشعب 

الفلسطيني  وفي القدس.
انظر ما الذي يحدث في اسرائيل هم لديهم تفوق عسكري لكنهم هزموا 
ال  ان  وعلينا  غزة  قطاع  حررنا  ونحن  احلرب  هذه  في  ينتصروا  لم  سياسيا 

نضيع هذه الفرصة التاريخية علينا ان نعطي الفرصة لبناء غزة
مقاومة  حركة  فهي  تسال  ال  ان  يجب  فتح  حركة  املقاومة  موضوع  في 
ومن رحمها ولد الكفاح املسلح وانت تعلم اين نتحدث نحن نتحدث داخل 
نقول  لذلك  االبطال  هؤالء  كل  عن  وامنا  نفسي  عن  احتدث  ال  وانا  الزنزانة 



بكل بساطة نحن نريد السالم ونبحث عن السالم ونقاتل من اجل السالم 
واالنتفاضة اندفعت النه انهار السالم لكن السالم احلقيقي السالم الذي 
يعيد الالجئني السالم الذي ينهي االحتالل واالستيطان السالم الذي يتيح 
لنا اقامة دولة مستقلة كاملة وعاصمتها القدس الشريف واطالق سراح 
فاهال  السالم  جاء  فاذا  اليه  نطمح  الذي  السالم  هو  هذا  لالسرى  شامل 
فمن حق  االحتالل  وجد  ولكن طاملا  له  ومستعدون  له  اهل  ونحن  وسهال 

الشعب الفلسطيني ان يقاوم والشعب الفلسطيني مجمع على ذلك.

 الصراع بني احلرس القدمي واحلرس اجلديد في حركة فتح ظهر في 
ايدت  انت  لالنتخابات،  فتح  قائمة  وتشكيل  الرئاسة  انتخابات 

الرئيس عباس في انتخابات الرئاسة و...
ايدت ابو مازن واؤيده وامتنى له النجاح لكني اقول بوضوح ال يجوز ان نقبل 
بحالة الفوضى يجب ان نعمر قطاع غزة يجب ان يحول حترير القطاع الى 
قوة الستمرار النضال واملعركة من اجل حترير الضفة ال ان يتحول الى عبء 
اعمق  العمل  يكون  وان  بقوة  االمور  تؤخذ  ان  وامتنى  قلت  فيما  دقيق  وانا 

واكبر.
في فتح احلل في عقد املؤمتر عمليا هناك شعور لدى االف الكوادر بانهم 
مغيبون ،حركة عمرها 40 سنة وتواصل النضال لم يعقد لها مؤمتر واحد 
يشارك فيه الكادر داخل الوطن وايضا هناك جسم احلركة على سبيل املثال 
 . مكان  كل  وفي  وسوريا  االردن  في  وكذلك  ممثل  يكون  ان  يجب  لبنان  في 
التجديد ضرورة قبل 30 عام اعتقلت لوحدي واالن معي القسام نحن نبحث 
عن صيغة للشراكة ال نريد الحد ان يطيح باحد. انا اقدر قيادة فتح وهي 
قدمت تضحيات وشهداء ال حتصى لكن ايضا مطلوب دائما اشراك االجيال 

معها وان حتافظ على هذا االندفاع.

يقولون ان ترتيب البيت الفتحاوي ترتيب للبيت الفلسطيني، ما 
هو املطلوب عمله لترتيب البيت الفتحاوي والفلسطيني؟

الوضع الفلسطيني يجب ان ال يكون رهينة لترتيب الوضع الفتحاوي ولذلك 
الفلسطيني.وفي فتح لن نسمح  الوضع  لترتيب  باالنتخابات  نحن منضي 
الحد بالتسويف واملماطلة في عقد املؤمتر العام الكثر من 17 سنة، املؤمتر 
العام لفتح وترسيخ الدميقراطية هو احلل االساس الذي يجمعنا جميعا.



نحن بحاجة الى جتديد شباب احلركة وتعزيز تالحمها والدميقراطية فيها.
فال  فيها،  الدميقراطية  تعزيز  الى  الفلسطينية  التنظيمات  كل  ادعو 
دميقراطية دون احزاب دميقراطية، وال نظام دميقراطي دون احزاب دميقراطية، 
هذا  ان  واثق  وانا  اوال،  داخلها  في  الدميقراطية  متارس  ان  يجب  القوى  كل 
انعقاد املؤمتر السادس لفتح، وكذلك عقد املؤمتر الوطني  العام سيشهد 
الفلسطيني، وهذا هو  الوضع  لترتيب  بتشكيلته اجلديدة.تنتظرنا احداث 

الهم الكبير الذي نتطلع اليه.

ابو القسام، انت اتهمت بتأسيس كتائب شهداء األقصى، ولكن 
احدى املشاكل التي تواجه السلطة هي كيفية ضبط األجنحة 
ان  تستطيع  هل  املقاومة،  فصائل  ولبقية  للكتائب  العسكرية 

تطالب هذه األجنحة باإلنضواء حتت القانون؟
كتائب شهداء االقصى ولدت والدة شرعية من رحم فتح، صحيح انها جاءت 
مببادرة ميدانية وليس بقرار مركزي, لكني امل من قيادة احلركة احتضانها 
العظيم  العسكري  باالرث  حتتفظ  ايضا  وهي  احلركة،  ضمير  متثل  النها 

للحركة ويجب التعامل معها على هذا االساس.
هناك بعض العناصر تسيء، لكن الكتائب املقاتلة تقوم بواجبها، وستستمر 

بذلك وملتزمة باحلركة وقراراتها.

هل  ام  االنتخابات؟  بعد  العسكرية  األذرع  ظاهرة  ستستمر  هل 
ستقوم حكومة تفرض سيادتها عليها؟

مع  االشكال  من  شكل  باي  تتعارض  ال  ان  يجب  العسكرية  التشكيالت 
وبني  مت حتريره،  الذي  غزة  بني قطاع  منيز  ان  وعلينا  والنظام،  القانون  سيادة 

الضفة الغربية والقدس التي ما زالت حتت االحتالل.
يجب التمسك باملقاومة، وميكن ايجاد صيغة مناسبة لفرض سيادة القانون 
وسالح املقاومة.سالح املقاومة ليس له عالقة بالفوضى، وعلينا ان منيز ذلك 

بشكل دقيق.
واملقاومة  املقاومة؟،  االعمال حتت مسمى  ببعض  يقومون  البعض  ان  غير 
بريئة وسالح املقاومة بريء من أي اعتداء على ممتلكات املواطنني، والسالح 

الذي يعتدي او يهدد مواطنا ليس سالح مقاومة.



هذا  اجل  من  ونضحي  ونعتقل  ونستشهد  ونناضل  وجناهد  نقاتل  نحن 
املواطن.

اين  عرفات،  الرئيس  غياب  على  كامل  عام  مرور  بعد  السلطة 
اخطأت واين اصابت؟

ياسر عرفات كان مظلة  امرا سهال،  ليس  الرئيس عرفات  ان غياب  اعتقد 
الشعب الفلسطيني ورمزه وقائده خالل عقود، وله ديناميكية خاصة وقوته 
واالخ  املؤسسات،  ببناء  اال  يعوض  ال  وعرفات  اخلاصة،  وشخصيته  اخلاصة 
ابو مازن رفع هذا الشعار، والبعض توهم ان االسرائيليني سيساعدونه في 
ذلك، لكن هذا وهم، فاالسرائيليون ال يبحثون عن شريك، وال يريدون شريك 

فلسطيني، وقد اتخذوا قرارا استراتيجيا بفرض احلل من طرف واحد.
امتنى من االخ ابو مازن واحلكومة القادمة ان يساعدوا البرملان في اجراء تغيير 
حقيقي، واصالح واسع، وبناء اقتصاد جديد، وفرض سيادة القانون والنظام 

بكل ثمن، يجب ان نؤمن املواطن بكل قوة. 
صدورنا  على  وجاثم  بأمننا  ويعبث  فرص  يوفر  لم  االحتالل  ان  صحيح 
الذاتية،  بقوانا  نصلح  ان  علينا  ذلك  ومع  واحلواجز  مستمرة  واالعتقاالت 

فاإلصالح جزء من املقاومة واالنتخابات جزء من املقاومة.

ابو القسام لك ابن في السجن، ماذا تقول له وألسرتك ولهذا اجليل 
وللشعب الفلسطيني، وماذا تقول للشعب اإلسرائيلي؟

واملناضلة،  الصادقة  الوفية  ولزوجتي  وعائلتي  ألسرتي  خاصة  حتية  اوجه 
التي أعطت مثال للمرأة الفلسطينية، واستمرت بقوة كما زوجات وامهات 
كل األسرى، وتقوم بدور عظيم وتقوي من صمودي. كذلك اوجه التحية الى 
ابني وحبيبي القسام الذي متنيت له اال يكون في السجن، وضحينا من اجل 
ذلك، أحييه وكل ابناء جيله واقول لهم ان ليل االحتالل زائل، وفجر احلرية 
قادم ال محالة. ال مخرج لهذا االحتالل من املأزق سوى  مخرج واحد فقط 

هو انهاء االحتالل.
للمقاومة  وفاء  االقتراع  صناديق  الى  توجهوا  الفلسطيني  للشعب  اقول 
والشهداء واجلرحى، وفاء للدميقراطية الفلسطينية والوحدة الفلسطينية. 
أثبتوا للعالم ان هذا الشعب رغم أمله وجرحه ودموعه يستطيع وفي ظروف 
لم  دميقراطية  العالم،  هذا  في  منوذجية  دميقراطية  يصنع  ان  مستحيلة 



تستطع دول كثيرة مستقلة ان تصنعها.
أزقة  الزنزانة، سواء كنا في الشوارع وفي  نحن على العهد سواء كنا في 
ارادتنا لم تنكسر وستبقى مستقلة في قلوبنا  أو أي موقع آخر.  اخمليمات 
وعقولنا وسيتحقق النصر واحللم باقامة الدولة وعاصمتها القدس.علينا 
ان ال نعتقد ان واملقاعد يوم 25 هي أالهم، األهم قادم وعلينا ان نستعد ملا 
املؤمتر  هو قادم: حكومة إصالح ذات قاعدة عريضة مبشاركة اجلميع، عقد 
فلسطينية  مقاومة  جبهة  وبناء  السادس،  فتح  ومؤمتر  الوطني،  اجمللس 

موحدة ذات مرجعية سياسية واحدة.
اقول للشعب االسرائيلي ان حكامه لم يقدموا أي دليل على استعدادهم 
االنتخابات  نتائج  احترام  الى  االسرائيلي  الشعب  وادعوا  للسالم، 
الفلسطينية وان يدرك بأن ال مستقبل لهذا االحتالل، فهو عبء عليهم ان 
يتحرروا منه ومن عقلية االحتالل، ولن ال يصدقون انهم ميكنهم ان يكسروا 

ارادة الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني مصمم و ال يوجد قوة على سطح األرض تستطيع 
ان متنعه من حتقيق االستقالل وال امن وال استقرار اال بتحقيق احلرية والعودة 
من  اآلن  ونقوله  املاضية  السنوات  خالل  هذا  الفلسطينيني،قلنا  للشعب 
الزنزانة، وسنقوله حتى حتت التراب.نقول ال ميكن ان يكون في هذه املنطقة 
واالستقالل  واحلرية  بالعودة  الفلسطيني  الشعب  يتمتع  لم  ما  سالم 

والسيادة، ونحن نريد السالم الذي ينهي االحتالل.
نقول لهم ال حتلموا بسالم مع االحتالل، ال حتلموا مع سالم مع االستيطان، 
ال حتلموا بسالم مع 10 االف اسير في السجون االسرائيلية، انهاء االحتالل 
الكامل عن االراضي الفلسطينية احملتلة عام 67 واقامة الدولة املستقلة 
الذي  الوحيد  هو   194 للقرار  طبقا  الالجئني  قضية  وحل  السيادة  كاملة 
ميكن ان يحقق السالم، قبل ذلك ال حتلموا بالسالم، وسنستمر باملقاومة 

لتحقيق حلمنا بالعودة واالستقالل.
ومرة اخرى ادعو شعبنا الى الوحدة والتالحم والسير قدما، حررنا غزة وحترير 

الضفة والقدس قادم باذن اهلل.



الشعب الفلسطيني العظيم
رسالة من القائد املناضل  مروان البرغوثي

 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
) نصر من اهلل وفتح قريب(

 
شعب  يا  والشتات،  الوطن  في  فلسطني  شعب  يا  العظيم  شعبنا  يا 
ملحمة  صانع  األسطوري  الصمود  شعب  يا  والتضحيات،  البطوالت 
االنتفاضات والثورات وصانع انتفاضة األقصى املباركة و التحرير في قطاع 

غزة.
يا شعبنا العظيم...شعب املقاومة العظيمة، يا أهلنا في كل مخيم وقرية 

ومدينة، أيها الفلسطينيون األحرار...
 إننا نستذكر في هذه األيام بكل اإلجالل واإلكبار والتقدير واالحترام شهداء 
شعبنا العظام خيرة اخليرة في هذا الشعب واألبناء اخمللصني والطالئع التي 
تقدمت الصفوف لتصنع لنا جميعا بأرواحها ودمائها الطاهرة فجر احلرية 
واالستقالل...نستذكر اليوم الشهيد الرئيس القائد اخلالد ياسر عرفات أبو 
عمار والشيخ اجلليل احمد ياسني وأمير الشهداء أبو جهاد والشهيد القائد 
القائد فتحي  ثابت والشهيد  ثابت  د.  القائد  أبو علي مصطفى والشهيد 
وزياد  الكرمي  ورائد  القائد جهاد عمارين  والشهيد  العباس  وأبو  الشقاقي 
وأبو حالوة  والبدوي وعبيات  والطيطي  وأبو شرخ  والصباغ وخليفة  العامر 
ومروان زلوم وجمال عبد الرازق وأبو النجا وأبو الريش واملدهون والسبعاوي 
الكبير  القائد  وذكرى  القدس  ضمير  اليوم  هذا  في  ونستذكر  حميد،  وأبو 
الوطن  في  جميعا  فلسطني  شهداء  ونستذكر  احلسيني،  فيصل  الراحل 

والشتات وشهداء األمة الذين سقطوا في سبيل هذا الوطن املقدس.
نعاهدهم عهد األحرار لألحرار، وعهد املناضلني للمناضلني، وعهد اجملاهدين 
للمجاهدين، وعهد التالميذ للمعلمني الكبار، أن نتمسك باملبادئ والثوابت 
التي ضحوا من اجلها، وأن نواصل املشوارونواصل مسيرة احلرية واالستقالل، 
وان نرفع الراية التي حملوها حتى نضعها خفاقة عالية على أسوار القدس 

ومساجدها ومآذنها وكنائسها.



زنزانتي  من  الرسالة  بهذه  اليوم  إليكم  أتوجه  ..أنني  العظيم  شعبنا  يا 
املظلمة الصغيرة، ألحييكم واشد على أياديكم الطاهرة وألقبل جباهكم 
كفاحنا  مواصلة  على  وألعاهدكم  السماء،  عنان  حتى  املرفوعة  العالية 
الصعوبات،  اشتدت  ومهما  التضحيات  بلغت  مهما  وجهادنا  ونضالنا 
الفلسطيني  الوطني  اإلجماع  وبرنامج  الوطنية  بالثوابت  وألجدد متسكنا 
وبحق شعبنا املشروع في مقاومة االحتالل وفي التمسك بالوحدة الوطنية 
على أساس دميقراطي، والتعهد بإقامة حكومة إصالح وطني عريضة بعد 
االنتخابات قادرة على حتقيق األمن للمواطن واجملتمع، وبناء اقتصاد وطني 
وإعادة بناء قطاع غزة والعمل على محاربة البطالة وتخفيضها إلى أدنى 
واخلريجني  للمواطنني  عمل  فرص  وتوفير  الفقر  غول  ومحاربة  مستوى، 
واألسرى احملررين،وتأمني لقمة العيش الكرمية لكل مواطن ومواطنة، وإقامة 
ومحاكمة  محاسبة  على  وقادرة  والفاسدين  الفساد  من  خالية  حكومة 
السلطة،  استخدام  وإساءة  العام  املال  سرقة  في  واملشبوهني  املتورطني 
الدميقراطي،  النظام  وتصون  والقانون  النظام  على سيادة  حتافظ  حكومة 
وإنهاء  العامة،  واحلريات  الصحافة  وحرية  واإلنسان  املواطن  حقوق  وحتمي 
قادرة على  وبناء مؤسسة عصرية حديثة  األمني  والفلتان  الفوضى  حالة 

حماية الوطن واملواطن وخاضعة للقانون حامية له.

يا شعبنا العظيم ..........
في اخلامس والعشرين من هذا الشهر سيتوجه الناخبون منكم إلى صناديق 
االقتراع حيث احلكم والفيصل، حيث يقرر شعبنا بإرادته احلرة اختيار ممثليه 
لعضوية اجمللس التشريعي الثاني قوائما وأفرادا في يوم تاريخي للدميقراطية 
جديد،  تعددي  دميقراطي  سياسي   نظام  بناء  سبيل  في  الفلسطينية، 
املصير  تقرير  حق  أشكال  من  شكل  ملمارسة  فرصة  اليوم  هذا  وسيكون 
اخلامس  وليكن  الهامة.  مظاهرها  إحدى  في  الوطنية  السيادة  وملمارسة 
والعشرين يوما للوحدة الوطنية على أساس دميقراطي، يوم الوفاء للشهداء 
ويوم الوفاء حلق العودة املقدس ولعذابات الالجئني الصامدين الصابرين طوال 
العقود املاضية، ويوما للوفاء للقدس عاصمة فلسطني األبدية وقلبها وتاج 
األمة ودرة املدائن. ولنجعل من هذا اليوم يوما للوفاء لألسرى باعتبار أن عام 
2006 هو عام حترير األسرى. وليكن هذا اليوم يوم سيادة النظام والقانون 
والتعددية السياسية ويوما لدعم ومساندة حرية املرأة وحقوقها وإنصافها، 



ويوما للحرية واالستقالل. وليكن اخلامس والعشرون يوما للوفاء للمقاومة 
واملفسدين  الفاسدين  وهزمية  النظيفة  لأليدي  التصويت  ويوم  واملقاومني 

ويوما النطالقة االنتفاضة الدميقراطية اجلديدة.

يا شعبنا العظيم..............
أن اخلامس والعشرين من هذا الشهر هو فرصة تاريخية لتجسيد الشعار 
الذي أطلقناه في بداية االنتفاضة )شركاء في الدم شركاء في القرار(، وفي 
 ( اجلديد  شعارنا  لتكريس  السياسية  بقواه  شعبنا  أدعو  إنني  اليوم  هذا 
شركاء في امليدان شركاء في البرملان(. وليكن هذا اليوم فرصة لبعث رسالة 
اجلهما،  من  ويقاتل  واحلياة  احلرية  يحب  شعبنا  أن  تؤكد  بأسره  للعالم 
القدس  وعاصمتها  السيادة  كاملة  دولة  في  بكرامة  يحيا  أن  اجل  ومن 
الشريف وضمان حق العودة. و ليكن هذا اليوم رسالة نعلن فيها متسكنا 
واالستقالل،  احلرية  في ظل  بالدنا  في  احلكم  لنظام  أساسا  بالدميقراطية 
حق  املقاومة  وأن  الثابتة،  الوطنية  احلقوق  يضمن  الذي  بالسالم  ومتسكنا 

مشروع لنا في مواجهة االحتالل.
 وبهذه املناسبة أتوجه إلى قادة وكوادر ومناضلي ومقاتلي وأعضاء وأنصار 
............ أتوجه إليكم أيتها األخوات  وجماهير حركة فتح وأبنائها امليامني 
أيها اإلخوة رفاق الدرب واملسيرة الشاقة والطويلة واملعمدة بالدماء الطاهرة 
وروح  األصيل،  الفتحاوي  االنتماء  روح  فيكم  وأخاطب  واملعاناة  وبالعذابات 
فيكم  أخاطب  فلسطني،  أعماق  في  جذوره  في  الضارب  الوطني  االنتماء 
ضميركم احلي الذي ال يخطئ، وروح املسؤولية الوطنية التي حملتها فتح 
منذ انطالقتها...ادعوكم لاللتفاف حول حركتكم العظيمة والرائدة وقائمة 
الثورة  ومفجرة  األولى  الرصاصة  صاحبة  الدوائر  في  ومرشحيها  احلركة 
لشعبنا  الوطنية  الهوية  وباعثة   1965 يناير  في  املسلحة  الفلسطينية 
بعد النكبة، وقائدة منظمة التحرير الفلسطينية وعمودها الفقري خالل 
حظيت  والتي  لشعبنا،  والوحيد  الشرعي  املمثل  املاضية  األربعة  العقود 
وانتزعت بفضل تضحيات شعبنا في الوطن والشتات اعتراف العالم بأسره 

بشعبنا وقضيتنا وحقوقنا..
املسلح،  الكفاح  رسالة  أصحاب  الغيارى  الفتحاويون  أيها  ادعوكم  أني 
هذه  في  حركتكم  حول  االلتفاف  إلى  واالستقالل،  والعودة  احلرية  رسالة 
احلركة وشهداءها  وارث هذه  لتاريخ  وفاء  وذلك  تاريخنا  الهامة من  احملطة 



وجرحاها وأسراها ومناضليها، ووفاء لشعبكم العظيم الذي يستحق أن 
نضحي من اجله ونخدمه ليل نهار، االلتفاف حول حركتكم وفاء ملستقبل 

هذه احلركة ومستقبل شعبنا.
يا أخوتي وأحبتي في حركة فتح ورفاق الدرب واملسيرة الظافرة بإذن اهلل، 
يا أبناء التنظيم في كل مكان وفي كل الساحات، ويا أبناء الشبيبة ضمير 
وكافة  احلقيقيني  األحرار  الكتائب  أبناء  يا  الدائم،  وعنوانها  احلركة  هذه 
كل  ويا  الغيارى  الفتحاويني  كل  ويا  وامللتزمة،  اخمللصة  املقاتلة  اجملموعات 
املناضلني واملناضالت، يا أحبة الرئيس الشهيد ياسر عرفات وأخيه أبو جهاد 
اهلل  وعبد  أبو عطوان  وباجس  ثابت  ثابت  أحبة  ويا  وسعد صايل،  إياد  وأبو 
عالونة وعيسى شماسنه وأبو مخلص و أحبة الكرمي وعمارين والصباغ 
الشهداء  وكل  والعمواسي  وأبو طوق  وزلوم  وعبيات  وأبو شرخ  وأبو حالوة 
عن  ودافعوا  وثقاال  خفافا  انفروا  املناضلون  الفتحاويون  أيها  العظام، 
مستقبل حركتكم وشعبكم من خالل صناديق االقتراع... أخاطبكم من 
جلودكم،  على  االحتالل  زالت سياط  وال  غالبيتكم  فيها  مر  التي  الزنزانة 
وأناشدكم بضميركم الوطني وروحكم الفتحاوية أيها املناضلون األحرار، يا 
فقراء فتح أيها احملرومون في فتح، يا من نلتم شرف االنتماء وامتياز النضال 
في فتح ودفعتم ثمناً غالياً في هذه املسيرة وحرمتم من االمتيازات، أيها 
من  والغضب  والغيرة  احلرص  جوهرها  مثيلة  وألسباب  وبحق  الغاضبون 
سوء األداء لألطر القيادية.. أناشدكم التعالي على اجلراح والترفع عن اآلالم 
والتقدم إلى األمام حفاظاً على احللم املقدس الذي قدمتم وشعبكم في 
سبيله الغالي والنفيس، وأعاهدكم إننا سوياً سنصنع فجراً جديدا لفتح 

ولشعبنا العظيم.
أن التجديد الدميقراطي في احلركة والتغيير قادم ال محالة، وان عقد املؤمتر 
السادس في هذا العام هو استحقاق لن نسمح ألحد بتجاوزه أو اللعب فيه، 
وإننا نتطلع إلى أن عقد املؤمتر مناسبة تاريخية ومحطة هامة لتعزيز قوة 
احلركة، ومحاسبة املقصرين والعاجزين الذين احلقوا بسلوكهم وعجزهم 
ضررا بالغاً بها، وسيكون املؤمتر فرصة لتجديد النظام األساسي للحركة 
وبرنامجها وقيادتها وأطرها، وفرصة لتعميق الدميقراطية احلقيقية وتكريس 
وأننا  املستويات،  كافة  القرارعلى  صنع  في  واألعضاء  للقواعد  املشاركة 
نبحث في هذا املؤمتر عن مستقبل واعد حلركة متيزت بالريادة، وعن الشراكة 
وبني  األجيال  وبني  والشتات  الوطن  بني  واخلارج،  الداخل  بني  املؤمتر  هذا  في 



مختلف الساحات والقطاعات واألطر و الشراكة بني املرأة والرجل وال مكان 
في قاموسنا وعقولنا لسياسة اإلقصاء بأي شكل من األشكال.

أيها الفتحاويون الغيارى أبناء فتح البواسل..ان اخلامس والعشرين هو يوم 
فاصل في تاريخ شعبنا وامتحان كبير ويوٌم للتحدي الدميقراطي. فانتصروا 
هذا  في  وملستقبلكم  لتاريخكم  وحلركتكم  ألنفسكم  الفتحاويون  أيها 
اليوم، )وانتصروا لفتح رغم كل املالحظات احملقة على إدارة هذه االنتخابات 

من قبل قيادتكم وآلية االختيار(. 
الصفوف  تقدمتم  األمام كما  إلى  للتقدم  الفتحاويون  أيها  ادعوكم  إنني 
كما  وبيروت،  وعيلبون  وشقيف  احللوة  وعني  الكرامة  وفي   65 يناير  في 
تقدمتم في مواجهة االحتالل على مدار الساعة في االنتفاضة الشعبية 
كنتم  الباسلة  مقاومتكم  في  املباركة،  األقصى  وانتفاضة  الكبرى 
عام  دميقراطية  انتخابات  أول  إجراء  في  السباقون  كنتم  كما  السباقون 
96، وفي بناء أول سلطة وطنية فلسطينية على ارض فلسطني وبناء أول 
تعددية دميقراطية حقيقية، وفي العمل لبناء الشراكة الوطنية، ادعوكم 
لالنتصار للدميقراطية -وانتم روادها- من خالل توفير كل السبل والوسائل 
واإلمكانيات إلجناح االنتخابات واعتبار ذلك مسؤولية وطنية وفتحاوية، وانه 
لشرف كبير لفتح قراراها االستراتيجي باخليار الدميقراطي، وقد متكنت من 
إلجناح  ذلك  نواصل  أن  ويجب  واحمللية  والبلدية  الرئاسية  االنتخابات  إجناح 
االنتخابات التشريعية، وعلينا أن نتذكر أن جناح االنتخابات هو اجناز عظيم 

لفتح ولشعبنا يحق أن نفاخر به.

أيها الفتحاويون الغيارى............. 
للدميقراطية  انتصارا  لفلسطني،  انتصارا  لفتح  لالنتصار  ادعوكم  إنني 
وانتصارا للمرأة وحقوقها وإنصافها وانتصارا للمناضلني الشرفاء، وفرصة 
للتخلص من الفاسدين، وادعوكم لالنتصار لفتح انتصارا للمقاومة التي 

ولدت من رحم حركة فتح .

يا شعبنا العظيم.................
املقاومة وتشكيالتها  وقوى  واملسيرة،  الدرب  ورفاق  إخوتي  إلى  أتوجه  إنني 
في  اإلسهام  وشرف  االحتالل  مواجهة  شرف  لهم  كان  الذين  العسكرية 
ألن  جميعا  وادعوكم  الصامد،  قطاعنا  من  االحتالل  وطرد  القطاع  حترير 



تكونوا الدرع الواقي الذي يحمي الدميقراطية الفلسطينية وسيادة القانون 
والنظام، وحماية اخلامس والعشرين من هذا الشهر من خالل التعاون مع 
السلطة وأجهزتها وكافة الفصائل وجلنة االنتخابات املركزية لتوفير كافة 
أسباب وشروط متام االنتخابات وإجراءها في جو حر وآمن بغض النظر عن أية 
مالحظات أو مواقف. ان العبث والتعدي على مراكز االقتراع وجلنة االنتخابات 
هو جرمية بحق  شعبنا وبحق املقاومة، هذه املقاومة التي ال تسمح ألحد 
املوجة لالحتالل وضد االحتالل فقط،  أن يحرف بوصلتها ويشوه سالحها 
وان التعدي على ممتلكات املواطنني ومؤسسات الوطن والسلطة الوطنية 
واألمالك اخلاصة ومراكز االقتراع وجلنة االنتخابات املركزية وفروعها وخطف 
وسالحها  للمقاومة  تشويه  كله  هذا  أن  الصحفيني  وتهديد  األجانب 
اجملتمع  الطاهر، وضرب لكفاح شعبنا ونضاله ولصورته اجلميلة في نظر 

الدولي، وهو إعتداء على القانون وعلى التجربة الدميقراطية. 
في  اجملاهدين  املناضلني  اإلخوة  أناشد  املظلمة  الصغيرة  زنزانتي  من  إنني 
كتائب شهداء األقصى وكتائب القسام وسرايا القدس وكتائب أبو الريش 
وكتائب  الدين  صالح  الناصر  وألوية  الشعبية  املقاومة  وجلان  فتح  وصقور 
العملية  بحماية  أناشدهم  الوطنية  املقاومة  وكتائب  أبو علي مصطفى 
الدميقراطية احتراماً لشعبهم الذي اجمع على إجراء االنتخابات، وادعوهم 
وألنها  املقاومة،  أشكال  من  شكال  بإعتبارها  إلجناحها  اجلهود  كافة  لبذل 
إلنتفاضة  وتقود  املقاومة  خيار  وحتمي  وتعزز  شعبنا  ووحدة  قوة  من  تعزز 

دميقراطية حقيقية.
 

في  وواسعة  العظيم ملشاركة شاملة  ادعوا شعبنا  املناسبة  بهذه  أنني 
يوم  القدس،  يوم  الشهر،  هذا  من  والعشرين  اخلامس  في  االنتخابات  هذه 
فلسطني ويوم العهد ملواصلة الكفاح من اجل احلرية والعودة واالستقالل، 
ثقته  ملنح  العظيم  شعبنا  وأدعو  لألسرى.  والوفاء  للمقاومة  الوفاء  يوم 
بحركة فتح مفجرة الثورة وباعثة الهوية الوطنية الفلسطينية ومؤسسة 
املستقلة  الدولة  قيام  وضمانة  فلسطني  ارض  على  وطنية  سلطة  أول 
الوحدة  وضمانة  السياسة،  والتعددية  الدميقراطي  النظام  وضمانة 
الوطنية وضمان التضامن والدعم الدولي لشعبنا. وإن حركة فتح تتعهد 
بكل  األخطاء  ومواجهة  املاضية  السنوات  جتربة  من  والعبر  الدروس  بأخذ 
شجاعة وصراحة، وان حركة فتح تتعهد بتجسيد عهد جديد من الشراكة 



وفي  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  الوطنية  السلطة  في  الدميقراطية 
سيادة  وحماية  شامل  إصالح  وبأحداث  املقاومة  وخيار  بالثوابت  التمسك 

النظام والقانون.

يا شعبنا العظيم.......... 
لشعبنا  األسطوري  والصمود  الباسلة  واملقاومة  املباركة  االنتفاضة  إن 
أرضنا  من  عزيز  جزء  من  واملستوطنات  االحتالل  وطرد  كنس  من  متكنت 
وصمودكم  واملقاومة  االنتفاضة  هذه  أن  أقول  و  غزة،  قطاع  املقدسة 
الشريف،  والقدس  الضفة  في  االحتالل  إنهاء  إلى  قريبا  سيقود  العظيم 
ولن يغطي بناء اجلدران وتوسيع االستيطان ومصادرة األرض وإقامة احلواجز 
إن  التجويع  وسياسة  واالغتيال  واالعتقال  احلصار  وتشديد  مكان  كل  في 
إلى طريق مسدود  هذا كله لن يغطي حقيقة سقوط االحتالل، ووصوله 
وحتوله إلى عبء كبير على أصحابه في كافة اجملاالت والصعد واملستويات 
ومزيداً  الوطني  والتالحم  الوحدة  من  دقت، فمزيداً  قد  النهاية  فإن ساعة 
من الصالبة والصمود، واإلصالح والدميقراطية واحلرية سيكون كفيالً بدحر 
االحتالل، وان يوم دفن االحتالل وتشييع جنازته إلى مقبرة الفاشية والنازية 
يرونها بعيدة ونراها قريبة  الكثيرون)  اقرب مما يعتقد  واإلرهاب والعنصرية 
ودميقراطية  وإصالح  ومقاومة  ووحدة  وصموداً  فصبرا  لصادقون(...  وإننا 

وعدالة اجتماعية وشراكة وطنية.
واالستقالل،  والعودة  احلرية  فموعدكم  الفلسطينيون  أيها  ويا  ياسر  آلـ 
على  األولى  الرصاصة  أطلقت  التي  اليد  نفس  تطللق  أن  لشعبنا  وعهداً 

االحتالل أن تطلق الرصاصة األخيرة عليه وان ننتصر طال الزمان أم قصر.
 

اجملد للشهداء األبرار
والشفاء جلرحانا البواسل

احلرية ألسرى احلرية
النصر لشعبنا العظيم

أخوكم مروان البرغوثي
سجن هدارمي
زنزانة رقم )28(
2006/1/ 9
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القائد املناضل مروان البرغوثي: 

حترير القطاع انتصار للمقاومة وبداية النهيار املشروع
 االستيطاني بالكامل

 أكد النائب مروان البرغوثي، أمني سر حركة فتح في الضفة الغربية، من 
وخروج  غزة  اإلسرائيلي من قطاع  االنسحاب  أن  زنزانته في سجن هدارمي، 
املستوطنني يأتي ثمرة النتصار املقاومة وخيار االنتفاضة وثمرة لتضحيات 
والذي  املاضية  العقود  مدار  وكفاحه على  الفلسطيني وصموده  الشعب 

تتوج بانتفاضة احلرية واالستقالل.
منذ  رفعناه  الذي  للشعار  تأكيدا  يأتي  االنتصار  هذا  »أن  البرغوثي  وأكد 
الطرق  أقصر  هي  واملقاومة  االنتفاضة  بأن  األقصى  النتفاضة  أألول  اليوم 
ليتحقق  يكن  لم  النصر  وأن هذا  واالستقالل،  احلرية  ونيل  االحتالل  إلنهاء 
لدماء  وثمرة  واالنتفاضة  املقاومة  في  الواسعة  الشعبية  املشاركة  لوال 
اآلف الشهداء وعشرات اآلالف من اجلرحى واألسرى، وثمنا لصمود شعبنا 
في كافة مدن ومخيمات وقرى الوطن والشتات بكافة فصائله ومناضليه 
ورجاله ونسائه وأطفاله وطالبه وعماله ومؤسساته رغم سياسة القتل 
و االغتيال واألسر وهدم البيوت والعقاب اجلماعي والتجويع واحلصار وإغالق 
املعابر وضرب االقتصاد الوطني التي مارستها قوات االحتالل طوال عقود 

وبلغت ذروتها في انتفاضة احلرية واالستقالل«.

شهداء  نستذكر  وإكبار  إجالل  بكل  اليوم  نقف  إننا   « البرغوثي  وأضاف   
إجالل  حتية  ونوجه  واألسرى،  واجلرحى  املقاومة  وأبطال  العظيم  شعبنا 
وإكبار لشعبنا الفلسطيني صانع هذا االنتصار العظيم، ولكل من وقف 
معه في كفاحه وانتفاضته املباركة، إنني أدعو الشعب الفلسطيني إلى 
وسقوط  القطاع  بتحرير  احتفاال  الشعبية  واملظاهرات  املسيرات  تنظيم 
أوسع  وتشكيل  الفلسطينية  أألراضي  في  االستيطان  مشروع  وفشل 
حركة جماهيرية شعبية ملواصلة النضال ضد اجلدار العنصري واالستيطان 
إلى  واإلسالمية  الوطنية  الفصائل  كافة  أدعو  أنني  كما  القدس،  وتهويد 
التمسك بالوحدة الوطنية وصيانة سالح املقاومة ووضع حد نهائي ملظاهر 
الستكمال  وذلك  بصلة  املقاومة  لسالح  متت  ال  التي  واالنفالت  الفوضى 



مسيرة النصر نحو القدس وحتقيق حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية 
قطيف  غوش  تدمير  أن«  مؤكدا  الشريف«  القدس  وعاصمتها  املستقلة 

خطوة أولى باجتاه انهيار املشروع االستيطاني بالكامل«.

من جهة أخرى دعا البرغوثي السلطة الفلسطينية إلى تقدمي منوذج جديد 
في بناء 

ومحاربة كل مظاهر  غزة  قطاع  وإعمار  الفلسطيني  الشعب  مؤسسات 
إلى  عباس  الرئيس  دعا  كما  واملالي،  واإلداري  واألمني  السياسي  الفساد 
إجراء اإلنتخابات في املوعد الذي حدده بإعتبار أنها البوابة الطبيعية لبناء 
لتشكيل  باإلتفاق  البرغوثي  رّحب  نظام سياسي فلسطيني جديد« كما 
بإعتبار  القوى   االنسحاب مبشاركة كافة  الوطنية لإلشراف على  اللجنة 

ذلك  »تأكيدا ملبدأ املشاركة السياسية«.

2005/8/17  
 



العام 2006 عام حترير االسرى

 البرغوثي يدعو لتنظيم اوسع احتفاالت مبناسبة قرب االنسحاب االسرائيلي 
من القطاع وشمال الضفة

 دعا النائب األسير مروان البرغوثي من سجنه اجلماهير الفلسطينية إلى 
تنظيم احتفاالت واسعة احتفاًء باالنسحاب اإلسرائيلي املزمع من قطاع 

غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية.
وطالب في رسالة تلقاها نادي األسير الفلسطيني بأن يكون العام القادم 

عام حترير األسرى القابعني في السجون اإلسرائيلية.
واعتبر البرغوثي في رسالته، أن االنسحاب جاء كثمرة لالنتفاضة واملقاومة 
مطالباً  واملبعدين،  واجلرحى  واألسرى  الشهداء  آالف  ومعاناة  والتضحيات 
كل فلسطيني بأن يشعر أنه أسهم في هذا التحرير، فهو ثمرة تضحيات 

لعقود طويلة من الكفاح والصمود الفلسطيني.
واحلكام  املتطرفني  على  أخيراً  انتصرت  الفلسطيني  احلق  إرادة  إن  وقال: 
تشطب  واالستيطان  القوة  أن  طويل  لزمن  اعتقدوا  الذين  اإلسرائيليني 

حقوق الشعوب في احلرية واالستقالل.
وجاء في الرسالة » يجب إعطاء فرصة للجهود الدولية واإلقليمية إلنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي من الضفة الغربية، وإذا لم يحصل ذلك فإن اخليار واضح 

ال لبس فيه وهو أن املقاومة واالنتفاضة لن تنتهي طاملا بقي االحتالل«.
ودعا البرغوثي في رسالته إلى رفع شعار أن يكون عام 2006 هو عام حترير 
األسرى من سجون االحتالل وأن تركز اجلهود الدولية واحمللية والعربية على 

ملف األسرى الذي يعتبر من أكبر القضايا الساخنة إنسانياً.
وأكد البرغوثي على أهمية ربط انسحابات اجليش اإلسرائيلي بإطالق سراح 
األسرى من املدن واملناطق التي ينسحب منها، موضحاً أن القانون الدولي 
واتفاقيات جنيف تدعو إلى اإلفراج عن األسرى في حال انتهاء االحتالل من 

املناطق التي يحتلها.
املواطنة  مبنح  الوزراء  ومجلس  عباس  محمود  الرئيس  رسالته  في  وطالب 
سمير  العربيني  لألسيرين  القدس  ووسام  شرف(  )مواطنة  الفلسطينية 



السجون  في  عربيني  أسيرين  أقدم  وهما  العجلوني،  وسلطان  قنطار 
الذين ناضلوا واعتقلوا في  اإلسرائيلية، ليكون ذلك تكرمياً لألسرى العرب 
سبيل القضية الفلسطينية، وتأكيداً على أن أية تسوية ومفاوضات سوف 

تشمل إطالق سراحهم.
2005/8/ 10                                                            



البرغوثي يدعو لتنظيم أوسع احتفاالت مبناسبة لقرب االنسحاب 
اإلسرائيلي من القطاع وشمال الضفة

  دعا النائب مروان البرغوثي اجلماهير الفلسطينية إلى تنظيم احتفاالت 
من  وأجزاء  غزة  قطاع  من  املزمع  اإلسرائيلي  باالنسحاب  احتفاًء  واسعة 

شمال الضفة الغربية.
وطالب في رسالة تلقاها نادي األسير الفلسطيني بأن يكون العام القادم 

عام حترير األسرى القابعني في السجون اإلسرائيلية.
واعتبر البرغوثي في رسالته، أن االنسحاب جاء كثمرة لالنتفاضة واملقاومة 
مطالباً  واملبعدين،  واجلرحى  واألسرى  الشهداء  آالف  ومعاناة  والتضحيات 
كل فلسطيني بأن يشعر أنه أسهم في هذا التحرير، فهو ثمرة تضحيات 

لعقود طويلة من الكفاح والصمود الفلسطيني. 
واحلكام  املتطرفني  على  أخيراً  انتصرت  الفلسطيني  احلق  إرادة  إن  وقال: 
تشطب  واالستيطان  القوة  أن  طويل  لزمن  اعتقدوا  الذين  اإلسرائيليني 

حقوق الشعوب في احلرية واالستقالل.
وجاء في الرسالة أنه يجب إعطاء فرصة للجهود الدولية واإلقليمية إلنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي من الضفة الغربية، وإذا لم يحصل ذلك فإن اخليار واضح 

ال لبس فيه وهو أن املقاومة واالنتفاضة لن تنتهي طاملا بقي االحتالل.
ودعا البرغوثي في رسالته إلى رفع شعار أن يكون عام 2006 هو عام حترير 
األسرى من سجون االحتالل وأن تركز اجلهود الدولية واحمللية والعربية على 

ملف األسرى الذي يعتبر من أكبر القضايا الساخنة إنسانياً.
وأكد البرغوثي على أهمية ربط انسحابات اجليش اإلسرائيلي بإطالق سراح 
األسرى من املدن واملناطق التي ينسحب منها، موضحاً أن القانون الدولي 
واتفاقيات جنيف تدعو إلى اإلفراج عن األسرى في حال انتهاء االحتالل من 

املناطق التي يحتلها.
املواطنة  مبنح  الوزراء  ومجلس  عباس  محمود  الرئيس  رسالته  في  وطالب 
سمير  العربيني  لألسيرين  القدس  ووسام  شرف(  )مواطنة  الفلسطينية 
السجون  في  عربيني  أسيرين  أقدم  وهما  العجلوني،  وسلطان  قنطار 
الذين ناضلوا واعتقلوا في  اإلسرائيلية، ليكون ذلك تكرمياً لألسرى العرب 
سبيل القضية الفلسطينية، وتأكيداً على أن أية تسوية ومفاوضات سوف 

تشمل إطالق سراحهم.

2005/8/ 10
 



القائد املناضل مروان  البرغوثي يدعو الى ربط قضية
 اإلنسحاب من القطاع بإطالق سراح جميع األسرى.

دعا القائد مروان البرغوثي أمني سر حركة فتح في الضفة الغربية الذي 
يقبع حاليا في سجن هدارمي الى ربط قضية انسحاب اجليش اإلسرائيلي 
من قطاع غزة ومن شمال الضفة باإلفراج اجلدي عن األسرى من السجون 

اإلسرائيلية.
جاء ذلك خالل رسالة تلقاها نادي األسير أمس أوضح فيها البرغوثي خطورة 
الفصل بني القضايا املصيرية التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني ، 

مطالبا بربطها في مسار تفاوضي واحد.
املدن  وسائر  غزة  قطاع  من  االنسحاب  ترتيبات  السياق  هذا  في  ودعا 
من  أساسياً  األسرى جزءاً  اإلفراج عن  أن يكون موضوع  إلى  الفلسطينية 

هذه الترتيبات ووقف سياسة املالحقة ووقف االعتقاالت.
الفلسطينية عدم  القيادة السياسية  أن على  البرغوثي في رسالته  ورأى 
االجنرار وراء الرؤية اإلسرائيلية التي تسعى إلى فك ارتباط يخدم املصالح 
األمنية للدولة العبرية محذرا من حتول قطاع غزة الى سجن مغلق على 

سكانه بعد االنسحاب.
متمسك  بأنه  شارون  يتذرع  التي  الطريق  خريطة  حتى   : البرغوثي  وقال 
أنه  بها تدعو الى االفراج عن املعتقلني من السجون اإلسرائيلية موضحاًَ 
يجب أن يكون االنسحاب جزءاً من حل سياسي وليس جزءاً من رؤية أمنية 

إسرائيلية ضيقة على حساب معاناة آالف األسرى الفلسطينيني .
وجاء في رسالة البرغوثي: أن أوضاع األسرى في السجون قاسية جداً حيث 
قابل  السجون  في  الوضع  وأن  لها  مثيل  ال  تعسفية  ملمارسات  يتعرضون 

لالنفجار في أي حلظة.
سياسة  هي  السجون  إدارة  ممارسات  أخطر  إحدى  أن  إلى  البرغوثي  وأشار 
زنازين  في  سنوات  أربع  من  أكثر  يقبع  بعضهم  ألسرى  االنفرادي  العزل 
موحشة تشبه القبور، داعياً إلى طرح هذه القضية كإحدى جرائم احلرب 

التي متارس بحق املعتقلني وتنتهك حقوقهم اإلنسانية.
املعزولني من  البرغوثي ملاذا ال تبدأ حملة منظمة إلخراج األسرى  وتساءل 



الزنازين ووضع حد للسياسة التي يتعرض لها جميع املعتقلني.
جدير بالذكر أنه يقبع في زنازين العزل االنفرادي كل من محمود عيسى / 
القدس ، هاني الرشق / اخلليل ، محمد الرشق / قباطية ، احمد املغربي / 
بيت حلم ، حسن سالمة / غزة ، مازن ملصة / األردن ، عبد اهلل البرغوثي / رام 

اهلل ، نزار رمضان. ، احمد شكري / رام اهلل ، جمال أبو الهيجا /جنني.
 

2005/7/27



القائد املناض مروان  البرغوثي يوجه نداء للوحدة 
والتالحم واحملافظة على منجزات االنتفاضة

الشعب  إلى  نداء  فتح،  حركة  سر  أمني  البرغوثي،  مروان  النائب  وجه 
الفلسطيني يدعوه إلى الوحدة والتالحم والتوحد و احملافظة على منجزات 
التي  اجلسيمة  التضحيات  بفضل  حتققت  التي  ومكتسباتها  االنتفاضة 
قدمها شعبنا بكل فئاته وقواه املناضلة. ودعا البرغوثي السلطة الوطنية 
وحركة حماس إلى تغليب لغة احلوار والعقل، والعمل على جتنب االقتتال 
على  واحملافظة  الفلسطيني  الدم  وصيانة  الفلسطيني،  الفلسطيني- 
حرمته وحريته، وتفويت الفرصة على حكام تل أبيب الذين يريدون  إشعال 

نار الفتنة وإحراق قطاع غزة بأيٍد فلسطينية.
التعددية  واحترام  القانون  سيادة  على  احملافظة  إلى  البرغوثي  دعا  كما 

السياسية وحق اجلميع في إبداء الرأي واملشاركة في صنع القرار.
احملافظة  إلى  السياسية  وقواه  الفلسطيني  الشعب  البرغوثي  دعا  كما 
على املمتلكات العامة وصيانة حرمتها، واحملافظة على السلطة الوطنية 
ملكاً  وباعتبارها  القادمة،  فلسطني  دولة  نواة  بوصفها  الفلسطينية 
للشعب الفلسطيني بكل فئاته. وقال البرغوثي: »أنني أتوجه إلى شعبنا 
وسواعد  وتضحياته  بنضاله  والذي  املباركة  االنتفاضة  صانع  العظيم 
مقاوميه يتحرر قطاع غزة، ويتمتع شعبنا باحلرية، إنني ادعوه إلى االستعداد 
والتاريخية مبناسبة حترير القطاع ورحيل االحتالل،  الفرح الكبرى  للحظة 
وأنني أتطلع إلى مشاركة اجلميع في هذه االحتفاالت مبا يعكس شراكة 
الدم وشراكة االنتصار. إن حترير القطاع هو احملطة األخرى على طريق إنهاء 
االحتالل في الضفة والقدس، ومن اجل نيل احلرية واالستقالل وحق العودة، 
أجل  من  للتوحد  والفصائل  القوى  جميع  أدعو  والصراع   النزاع  من  وبدالً 
مواجهة التحديات القادمة، ومن اجل تقدمي منوذج يرضي شهدائنا وجرحانا 
الدولية،  اخلارطة  على  شعبنا  مكانة  يعزز  مبا  الصامد،  وشعبنا  وأسرانا 
كما أتوجه إلى كافة القوى للمحافظة على التهدئة والعض على اجلراح 
واحترام تفاهمات القاهرة بكل جوانبها وتفاصيلها والتمسك بحق شعبنا 

في مقاومة االحتالل.



وفي هذا اإلطار فإنني أتوجه إلى األخ الرئيس أبو مازن بالدعوة لتحديد موعد 
نهائي إلجراء االنتخابات التشريعية قبل نهاية هذا العام و استكمال إجراء 
التي  املناسبة  الصيغة  إيجاد  إلى  مازن  أبو  األخ  وأدعو  البلدية،  االنتخابات 

تكفل مشاركة اجلميع في ما يتعلق باالنسحاب من قطاع غزة«.      

2005/7/20



القائد املناضل مروان البرغوثي يدعو السلطة لعدم 
تنسيق االنسحاب مع إسرائيل ما لم يكن شامال

و يتضمن اإلفراج عن كافة األسرى  من أبناء قطاع غزة

 

نقال عن مركز األسرى لإلعالم/فلسطني.

س1: ما هو رأيك باألنباء التي تتحدث عن استقالة عدد من أعضاء 
اجمللس التشريعي بسبب تأجيل االنتخابات التشريعية؟

من املؤسف أن االنتخابات التشريعية قد تأخرت خمس سنوات على االقل 
عن التاريخ املقرر وعن هذا االستحقاق، وكان يتوجب أن جتري في كانون الثاني 
االنتخابات  أن  حقا  املؤسف  ومن  االنتقالية  باملرحلة  التذرع  ومت   2000 عام 
لم جتري في ذلك التاريخ.  قبل عدة أشهر مت اإلعالن عن تاريخ 2005/7/17 
كموعد ألجراء االنتخابات، والتأجيل ليس له مبرر. ومن الغريب ان نشهد 
ان  الرئيس  املاضية، حيث كان على  الشهور  واملماطلة خالل  التلكؤ  هذا  
يكون أكثر حزما وأكثر عمقا في التنسيق مع اجمللس التشريعي، وكان من 
الواضح ان هنالك إجماعاً شعبياً وسياسياً على قانون املناصفة، وكان من 
الواجب على احلكومة ان تطلب من التشريعي إقرار هذا القانون، وكان من 
واجب اإلخوة في التشريعي املوافقة على ذلك واألخذ بعني االعتبار االتفاق 
الوطني في القاهرة. ويبدو أن البعض ال يرى مدى اهمية وحيوية اجراء هذه 
جديد.  فلسطيني  دميقراطي  سياسي  لنظام  ستؤسس  التي  االنتخابات 
وأمل أن يتم التعامل بجدية اكبر واهتمام اعلى مع هذه القضية بعيداً عن 
أية حسابات ضيقة وان تبقى بوصلة اجلميع هي املصلحة الوطنية العليا 

للشعب الفلسطيني.
إنني أدعو الرئيس واحلكومة واجمللس الي إقرار قانونه املناصفة في نهاية هذا 

الشهر والى حتديد موعد غير قابل للتأجيل قبل نهاية هذا العام.
 

س2: ما تعليقك على فوز حماس في االنتخابات احمللية؟
ج: لقد رحبنا بقرار اإلخوة في حركة حماس املشاركة في االنتخابات احمللية 
هي  االنتخابات  أن  واعتقد  القادمة.  احلكومة  في  واملشاركة  والتشريعية 
املدخل الصحيح والسليم لتجسيد املشاركة السياسية من قبل اجلميع، 



واملشاركة في صنع القرار وحتمل املسؤولية على كافة املستويات، واشعر 
باالعتزاز لقرار حركة فتح التاريخي إتباع نهج اخليار الدميقراطي والشراكة 
انطالقتها.  منذ  احلركة  عليه  تأسست  أصيل  مفهوم  وهو  اجلميع  مع 
وهي التي رفعت شعار »دع ألف زهرة تتفتح في بستان الثورة« وجسدت 
اليوم تعمل على  البنادق في ظروف قاسية وصعبة وهي  دميقراطية غابة 

جتسيد دميقراطية الشعب وحكم القانون. 
ويجب أن ال نتردد في مواصلة هذا النهج مهما كانت النتائج، وعلى حركة 
ما  فهي  هناك،  او  هنا  بلدي  او  قروي  مجلس  فقدان  أمام  تهتز  ال  ان  فتح 
الكيان  مشروع  صاحبة  وهي  الفلسطيني،  الشعب  بثقة  حتظى  زالت 
الفلسطيني والدولة الفلسطينية ولكن على قيادتها ان تنتبه للرسائل 

التحذيرية التي يوجهها اجلمهور محقا لها. 
لقد حان الوقت ألخذ األمور بجدية اكبر ومبنتهى املسؤولية وفي كل األحوال 
ال يجوز تعطيل أية انتخابات، بل علينا املضي قدما في هذا اخليار وعلينا 
باحلركة  علقت  التي  الشوائب  نزيل  وان  الداخلي،  وضعنا  على  ننتفض  ان 
بسبب دورها وقيادتها للسلطة، وفي النهاية فإننا جميعا علينا ان نقف 

بكل اإلجالل واالحترام أمام إرادة شعبنا وما يقرره. 
علينا أن نشجع حركة حماس في توجهها إلى اخليار الدميقراطي واحترامها 
لنتائجه  حيث أنها مقبلة على حتوالت كبيرة بقرارها املشاركة في السلطة 
والشراكة  احلرية  معركة  في  أصيل  شريك  وهي  واحلكومة،  واالنتخابات 

الدميقراطية إلى جانب كافة الفصائل والقوى األخرى .
 

أبو مازن  تولي  الوطنية بعد  أداء السلطة  أنت راض عن  س3: هل 
الرئاسة في ظل الوعودات باإلصالح؟

مازن  أبو  الرئيس  تولي  منذ  التحسن  بعض  السلطة  أداء  شهد  لقد  ج- 
للسلطة، ولكن ما مت اجنازه حتى اآلن هو دون الطموح واملأمول، ولكن علينا 
أن نأخذ بعني االعتبار  أن الوقت الذي مضى على تسلمه منصب الرئيس ال 
زال قصيرا، ومن غير املتوقع إجراء إصالح شامل وجذري وعميق في وضع من 

الفساد والترهل والتسيب والفلتان املستمر في بعض جوانبه منذ عقود.
من  الكثير  تظهر  سياسية  إرادة  إلى  يحتاج  واإلصالح  األداء  حتسني  أن 
التصميم والشجاعة على إجراء التغيير، وأولى هذه اخلطوات هو تكريس 
األسف  مع  االنتخابات  وتأجيل  والسلطة،  للمجتمع  الدميقراطية  احلياة 



يعيق عملية اإلصالح في اجملتمع والسلطة ، ألن األمل في أن يشكل البرملان 
املتوقعة وقوته املستمدة من الشعب ومشاركة اجملتمع  اجلديد بتعدديته 
قوة حقيقية للتغيير واإلصالح، ومع هذا التأجيل يكون احد ركائز اإلصالح 

قد تعطل.
الركيزة الثانية هي القضاء،  يكثر احلديث عن تعديل قوانني وإجراء تشكيالت 
ودعم ومساندة القضاء من قبل الرئيس وهو صادق في هذا التوجه، إال أن 
النتائج على األرض ليست مشجعة، بعبارة أخرى: مت توقيع عشرات القوانني 
اخملتلفة من قبل الرئيس وهي خطوة هامة، ولكن ينبغي احلكم على األمور 

كما هي على أرض الواقع.
مصلحني  إلى  يحتاج  اإلصالح   ان  عال  وبصدق  التذكير  نريد  أخرى  مرة 
السياسي  الفساد  في  سنوات  انحرف  ومن  صاحلني.  وأفراد  وإصالحيني 
أمينا ولن يكون طاقة لإلصالح.  ومن  املالي لن يكون  أو  أو األمني  واإلداري 
الغريب انه لم يتم حتويل أي من الفاسدين املعروفني الذين جمعوا املال بغير 

حق إلى القضاء أو احملاكمة.
أما في املوضوع األمني فأود التذكير أن االنتفاضة الشعبية األولى الكبرى 
والعظيمة التي اندلعت عام 1987 واستمرت سبع سنوات لم يكن لديها 
أجهزة امن أو شرطة أو عشرات اآلالف املتفرغني حلفظ األمن، وقد حفظت 
األمن للشعب من خالل قيادات عملت في خدمته دون انتظار أي منصب أو 

ترقية أو مردود واحترمت إرادته.
اليوم لم يعد من املقبول احلديث عن فلتان امني وكأنه يأتي من قارة أخرى، إن 
العلة احلقيقية تكمن في االحتالل أوال، و في األجهزة األمنية ذاتها ثانياً. وما 
لم يتم بناء مؤسسة أمنية حديثة راسخة منضبطة محكومة بالقانون 
فإن احلديث عن الضبط األمني سيبقى كالما في الهواء، وأال كيف نفسر 
الفلتان األمني علماً أن شعار الرئيس االنتخابي كان »األمن للمواطن«وهو 
قادة  وكذلك  احلكومة  رئيس  وكذلك  الفلتان،  حالة  إلنهاء  نهار  ليل  يدعو 

األجهزة األمنية،فأين اخللل إذا؟
 

س4:   ما تعليقك على الوضع السياسي بشتى جوانبه؟
بعد شهرين على األرجح سنشهد أول انسحاب إسرائيلي حقيقي من جزء 
احملتلون،  يحققها  مكاسب  أية  ودون  شروط  دون  الفلسطينية  األرض  من 
من  الثاني  النصف  أواخر  في  الصهيونية  احلركة  نشأت  منذ  مرة  وألول 



الفلسطينية.  األرض  على  تفكيك مستوطنات  تقرر  التاسع عشر  القرن 
بفضل  إحرازه  مت  وإمنا  املفاوضات  لطاولة  نتيجة  يأت  لم  هذا  أن  واالهم 
االنتفاضة وسواعد املقاومني ال بعبقرية املفاوضني. هذا الترحيل والهروب 
لقوات االحتالل واملستوطنني هو مقدمة النهيار االحتالل وانهيار مشروع 
االستيطان، وإذا ما مت تنفيذ هذا االنسحاب ليشمل املياه اإلقليمية واملعبر 
احلدودي واملطار واألجواء الفلسطينية واملمر السيادي  فان هذا سيعطي 
زخماً وقوة وتوصية للمجتمع الدولي واإلسرائيلي للمضي قدماً نحو وضع 
والقدس،  الغربية  الضفة  الكامل من  اإلسرائيلي  لالنسحاب  زمني  جدول 
ويفتح الباب إلقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس الشريف 

وحلل قضية الالجئني طبقاً للقرار الدولي 194.
رمبا يكون هذا االنسحاب مقدمة لسالم حقيقي  فالفلسطينيون يناضلون 
األبواب ستكون  فان  االحتالل  رحيل  وفي حال  واالستقالل،  احلرية  أجل  من 
مفتوحة للسالم بني الشعبني، بيد أن من  يعتقد بان االنسحاب من غزة 
وحده دون التقدم السريع والواضح نحو إنهاء االحتالل في الضفة يحقق 
فلسطيني  بجهد  االنسحاب  هذا  ترافق  ما  وإذا  متاما،  واهم  فهو  السالم 
فان  احلقيقية  والشراكة  الوطنية  والوحدة  واإلصالح  الدميقراطية  بتعزيز 
هناك ظروف دولية وإقليمية لصالح الفلسطينيني. وعلى الواليات املتحدة 
اتخاذ  فلسطينينة  دولة  إقامة  إلى  مناسبة  كل  في  رئيسها  يدعو  التي 

موقف واضح وصريح والعمل الستكمال عملية االنسحاب من الضفة. 
 

س6: برأيكم ما هو السبب احلقيقي وراء تأجيل املؤمتر العام حلركة 
فتح؟

ج: كان من املفروض ان تكون التحضيرات جارية لعقد املؤمتر الثامن للحركة 
والرئيس  للحركة  املركزية  اللجنة  فان  األسف  مع  ولكن  السادس،  وليس 
الراحل لم يغتنموا فرصة الهدوء النسبي في األعوام ما بني 2000-1993 
جتاهل  ومت  احلركة،  عن  بديال  بالسلطة  البعض  واستعاض  املؤمتر.  لعقد 
الدعوات التي أطلقناها مراراً لعقد املؤمتر، بل ومنذ عام 1994 كنا أول من 
بادر إلى عقد مؤمترات األقاليم حتضيراً لعقد املؤمتر السادس، ولكن لألسف 

فان هذا لم يتم وبقيت املماطلة.
عقد  غياب  سببه  فتح  حركة  داخل  في  ترهل  حالة  من  اآلن  نشهده  ما   
املؤمترات وغياب اللجنة التحضيرية في احلركة، واكتفى الكثيرون بالوظائف 



واملناصب التي أحرزها في السلطة، ومع ذلك فان قرار اللجنة املركزية بعقد 
املؤمتر في الرابع من أب هذا العام قد بعث بعض األمل في النفوس ولدى 
قواعد احلركة وجمهورها، ثم جاء قرار تأجيل املؤمتر مفجعا ومؤملاً ألن الوقت 

بات متأخراً لعقده وأرجو أال يكون متأخرا أكثر من الالزم. 
ما  الن  فتح،  في  اإلصالح  دون  له  ال معنى  السلطة  إصالح  احلديث عن  ان 
تعيشه السلطة وبعض مؤسساتها من ترهل قيادي وإداري ومالي وامني 
تتحمل مسؤوليته حركة فتح والتي هي التنظيم القائد للسلطة وألن من 
يقود املواقع الرئيسية هو من حركة فتح، ومن سيتحمل مسؤولية الفساد 
املالي ورموزه هم من احلركة، وال ادري ماذا سيكون مصير احلركة في ظل هذا 

التعطيل للحياة التنظيمية وغياب املؤمترات واملؤسسات القيادية. 
ومن يعتقد ان تأجيل املؤمتر يجنب احلركة مواجهة مجموعة من التحديات 
واألسئلة الصعبة املفروض اإلجابة عليها، ومن يعتقد أن التأجيل سيساعده 
رمبا سيندم. وان احلفاظ على هذه احلركة هو مهمة وطنية من الدرجة األولى 
ألنها ال زالت القادرة على حتقيق املشروع الوطني الفلسطيني، وكيف ميكن 
وهي عاجزة عن ممارسة ذلك داخل  دميقراطياً  أن تبني نظاماً سياسياً  لها 
أطرها وعاجزة عن عقد مؤمترها منذ 16 عاماً!!! أنني أدعو اللجنة املركزية 
واجمللس الثوري إلى حتمل مسؤولياتهم والتعجيل في عقد املؤمتر وتكليف 

جلان حتضيرية جادة وقادرة من أجل ضمان جناحه.
 

العزل  إلى  نقلكم  مت  ان  بعد  االعتقالية  أوضاعكم  هي  ما  س7: 
االنفرادي؟

ازداد  العدوان على شعبنا  األخيرة وفي مواجهة  الثالث  السنوات  ج: خالل 
البطش والعدوان على األسرى في السجون واملعتقالت اإلسرائيلية بشكل 
غير مسبوق، وواجهت احلركة األسيرة واحدة من أصعب الظروف واإلجراءات. 
السجان  وجه  في  انتفاضة  املاضي  العام  في  األسرى  إضراب  شكل  وقد 
تاريخ  في  األقسى  هو  إضرابا  األسرى  وخاض  والعدوان  البطش  وسياسة 
احلركة األسيرة، واستخدمت إدارة السجون أساليب إجراميًة غير معهودة 

تعددت إشكالها وألوانها. 
ان  إال  التحسن في أعقاب هذا اإلضراب  ان شهدت بعض السجون بعض 
األوضاع ال زالت صعبة وقاسية. إضافة إلى منع الزيارة الذي امتد لسنوات 
في  تتم  فإنها  الزيارة  حالة   وفي  األسرى.  من  كثيرا  يشمل  زال  ما  والذي 



الزيارة فرصة  مما تشكل  أكثر  وأسرته  األسير  يتعذب فيها  ظروف عسيرة 
للقاء والسرور، هذا عوضاً عن سوء التغذية وغياب العالج الطبي مما أدى إلى 
استشهاد  عدة من املناضلني، ووجود العديد من احلاالت »شهداًء مع وقف 
واألسيرات،  األطفال  األشبال  األسرى  يلقاه  ما  ذلك   إلى  أضف  التنفيذ«، 

وكذلك استخدام سياسة املداهمات الليلية من قبل الوحدات اخلاصة.
في  يعيشون  اإلخوة  من  عدداً  هناك  ان  حيث  العزل  قضية  هناك  كذلك 
جدا،  وقاهرة  صعبة  ظروفا  ويعيشون  سنوات،  عدة  منذ  االنفرادي  العزل 
العديد  املعزولني وهناك  وتعزز  التي تقوي  والتحدي هي  اإلميان  روح  وحدها 
الذي عشناه  الكلي  االنفرادي  العزل  وأصعبها  أسوءها  العزل  أشكال  من 
االنفرادي  للعزل  تعرضوا  من  ابرز  من  وكان  املاضية،   السنوات  مدار  على 
وال زال حسن سالمة، محمد عيسى، احمد البرغوثي، ناصر عويس، هاني 
جابر، احمد املغربي، جمال أبو الهيجا، محمد الرشق، نزار رمضان، عبد اهلل 
البرغوثي، زاهر جبرين، موسى دودين، احمد شكري، مازن ملصه، إضافة إلى 
ان هناك تسمية للعزل اجلماعي في سجن أيشل قسم 4 وفيه 25 زنزانة 
يعيش اثنان في كل منها، وقسم 3 في سجن هدارمي. ومع ذلك  ورغم كل 
نهار من اجل احلفاظ على روحهم  ليل  الظروف فان األسرى يعملون  هذه 
املعنوية وعلى تعزيز إميانهم وصبرهم واستعدادهم  مكرسني هذا الوقت 
ملزيد من التعلم والدراسة في كافة اجملاالت ويحققون نتائج طيبة رغم كل 

الظروف.
 

الشعب  إلى  توجهونها  التي  األخيرة  الكلمة  هي  ما  س8:  
الفلسطيني واألمة العربية؟

إنني أتوجه بتحية إجالل وإكبار لشعبنا العظيم الصابر الثائر املرابط قاهر 
احملتلني، املصمم على نيل حريته واستقالله وسيادته على أرضه، وانحني 
الذين  ألولئك  املباركة،  وانتفاضته  شعبنا  شهداء  ألرواح  وإكبارا  إجالال 
ومعنى  والفداء  التضحية  معنى  بأسرها  األمم  وعلموا  الصفوف  تقدموا 
واألقصى  القدس  أغلى من  ليست  األرواح  أن  وأكدوا  إليه  واالنتماء  الوطن 
سالت  من  بكل  راجني  التضحيات،  هذه  يستحق  الوطن  وان  واملقدسات 
دماؤه من اجل هذا الوطن من شهداء ومن جرحى حلق بهم العذاب واإلعاقة 

أن تبقى دماؤهم أوسمة تزين صدور أبناء شعبنا وأمتنا.
االنتفاضة  واملعتقلني فرسان  في األسر  دوماً  التحية إلخوتي  أوجه  كذلك 



والشعب  الوطن  حرية  اجل  من  بحريتهم  ضحوا  الذين  املقاومة،  وأبطال 
العطاء  والبطولة  الصمود  غزة  لقطاع  احلرية  موعد  من  نقترب  ان  وأمتنى 
والتضحية وجنني القسام والطوالبة والصباغ وزياد العامر وإخوانهم، فإننا 
وان شعبنا  يقترب  االحتالل  هذا  من  اخلالص  يوم  ان  في  األمل  بكل  نشعر 
في  أبناء شعبنا  إلى  التحية  أوجه  اهلل. ختاما  إن شاء  معاناته  ستنتهي 

مخيمات الشتات وأرض املنفى، والى جماهير أمتنا العربية.
 

2005/6/19 



البرغوثي يدعو السلطة الى عدم تنسيق اإلنسحاب ما لم
 يكن شامال ويتضمن اإلفراج عن أسرى القطاع

 دعا القائد مروان البرغوثي، أمني سر حركة فتح في الضفة الغربية احملتلة، 
االستعداد  إلى  الوطنية  والسلطة  وقواه  وفصائله  الفلسطيني  الشعب 
االحتالل  رحيل  مبناسبة  وذلك  واحلرية،  التحرير  بيوم  االحتفال  اجل  من 
اإلسرائيلي ومستوطنيه من قطاع غزة ومنطقة جنني. مؤكدا أن هذا هو 
وانتصار ملعاناته  وأسراه وجرحاه  الفلسطيني  الشعب  انتصار لتضحيات 
بفعل  هو  الرحيل  هذا  وان  واملقاومة،  االنتفاضة  إلرادة  وانتصار  وجراحه 
سواعد املقاتلني وليس بفعل عبقرية املفاوضني، وأكد البرغوثي أن ال جدوى 
كان  إذا  إال  اجلانب  أحادي  بشكل  تقرر  الذي  االنسحاب  حول  التنسيق  من 

شامال.
 ودعا البرغوثي السلطة الوطنية إلى عدم التنسيق ما لم تلتزم احلكومة 
اإلسرائيلية باالنسحاب الشامل مبا يشمل املعبر احلدودي واملياه اإلقليمية 
األسرى  كافة  سراح  وإطالق  وغزة  الضفة  بني  السيادي  واملمر  واملطار 
واملعتقلني من أبناء قطاع غزة ومحافظة جنني، واعتبار قضية األسرى جزءا 
ال يتجزأ من أي تنسيق قادم وفي إطار جلنة تنسيق االنسحاب وليست من 

خالل جلنة األسرى .
األسرى  وجلنة  الفلسطيني  الرئيس  البرغوثي  دعا  أخرى  جهة  من       
أية  إجراء  في  األسيرة  احلركة  عليها  أكدت  التي  باألولويات  التمسك  إلى 
الشامل إلطالق  الزمني  اجلدول  على  إجماعاً  هنالك  إن  مؤكدا  مفاوضات، 
سراح كافة األسرى على أن تكون البداية جميع األسرى القدامى واملرضى 
ملف  إغالق  على  العمل  وكذلك  املعتقلني  املتعددة  األسر  وأبناء  والنساء 

االعتقال اإلداري.

2005/6/16 



النكبة  ذكرى  إحياء  إلى  يدعو  البرغوثي  مروان  املناضل   القائد 
والتمسك بحق العودة

الفلسطيني  الشعب  البرغوثي  مروان  املناضل  فتح  حركة  سر  أمني  دعا 
في الوطن والشتات إلى املشاركة في إحياء الفعاليات الوطنية املقررة في 
ذكرى النكبة، وذلك تأكيدا على متّسك شعبنا بحق العودة املقدس لكافة 
أن« قضية  البرغوثي  وأكد  وديارهم.   إلى وطنهم  الفلسطينيني  الالجئني 
الالجئني هي جوهر الصراع في القضية الفلسطينية وأن حّق العودة هو 
حق طبيعي ووطني وقانوني وإنساني، وهو حّق كفلته لنا الشرائع واملواثيق 

الدولية وقرارات األمم املتحدة وبشكل خاص القرار 194«. 
منظمة  مؤسسات  بناء  إعادة  »ضرورة  إلى  البرغوثي  دعا  املناسبة  وبهذه 
واإلسالمية،  الوطنية  القوى  كافة  مبشاركة  الفلسطينية  التحرير 
أسس  وعلى  الوطن  في  والرسمية  الشعبية  والفعاليات  والشخصيات 
والوحيد  الشريعي  املمثل  هي  التحرير  منظمة  أن  بإعتبار  دميقراطية، 

للشعب الفلسطيني وقائدة نضاله.
الوطن  في  الفلسطينيني  لالجئني  التحية  البرغوثي  مروان  املناضل  ووجه 
والشتات، مضيفا:« أوجه التحية في هذه الذكرى املؤملة إلى أبناء شعبنا 
الفلسطيني في مخيمات الوطن والشتات، إلى كل الالجئني الفلسطينيني 
إلى  العودة  في  بحقهم  متسكهم  على  التحية  لهم  أوجه  وجدوا،  أينما 
وأضاف  الصهيوني«،  واإلرهاب  والتدمير  بالقتل  منه  شّردوا  الذي  وطنهم 
حتسني  إلى  اللبنانيني  وأشقائنا  اللبنانية  احلكومة  أدعو  »إنني  البرغوثي 
شروط احلياة اإلنسانية ألبناء شعبنا في اخمليمات الفلسطينية في لبنان، 
كرميا،  وعيشا  كرمية  حياة  لهم  تكفل  التي  املدنية  حقوقهم  وإعطائهم 
توطني  إلى  التي تسعى  املشاريع  لكافة  القاطع  الرفض  أؤكد على  وأنني 
الالجئني وإلغاء حق العودة أو االنتقاص منه«، وأكد البرغوثي أن حلم العودة 
أبناء  إلى وطنهم وسيكون  الفلسطينيون  الالجئون  املنال وسيعود  قريب 

شعبنا في مخيمات الشتات طليعة العائدين.

2005/5 /15  
 



مقابلة صحفية مع القائد املناضل مروان البرغوثي أجريت 
بتاريخ 2005/5/2 لصالح صحيفة ديال سيرا اإليطالية

أن تخبرنا عن حياتك في السجن، كيف متضي  1س- هل ميكنك 
وقتك، كيف تصف زنزانتك وزوارك وعائلتك؟

* لقد تعرضت لتحقيق وحشي وقاسي وصعب وهو ليس استثناء معي بل 
تعرض له املئات بل اآلالف من املناضلني الفلسطينيني والعرب في سجون 
االحتالل، وان إسرائيل تطور يوماً بعد يوم أساليب القمع والبطش والعدوان 
واالغتيال  والقتل  القمع  في  القرن  هذا  في  سجون  أسوء  صاحبة  وهي 

واالضطهاد.
تعرضت لتحقيق مليء باإلذالل والقهر والقسوة وتخلله عشرات األشكال 
من فنون التعذيب اإلسرائيلي بأساليبه اخملتلفة، وبعد عدة أشهر قضيتها 
الساعة  مدار  وعلى  نهار  ليل  اجلالدين  ومع  منفرداً  التحقيق  زنازين  في 
تزيد عن  زنزانة لوحدي ال  العزل االنفرادي حيث كنت في  زنازين  إلى  نقلت 
بالرطوبة  ومليئة  الشمس  ال تصلها  زنزانة  و1.40سم عرضا،  مترين طوال 
املناسبة ويتم تفتيشها  التهوية  والفئران وضيقة وتخلو من  والصراصير 
يومياً بهدف اإلذالل ليس إال، أخرج إلى الساحة )الفورة( ساعة واحدة فقط 
سماءها  املدججة  الساحة  في  حلها  ويتم  واألرجل  األيدي  مكبل  يومياً 
بالقضبان  مشوهة  وإمنا  هي  كما  السماء  رؤية  ميكن  ال  حيث  بالقضبان 
واألسالك والشباك، وقد حرمت من الزيارات العائلية ولم أرى أوالدي وزوجتي 
أو أهلي إطالقا وفقط بعد أن رشحت نفسي لالنتخابات الرئاسية سمح 
ترشيحي. وسمح  أن اسحب  أجل  ولزوجتي من  بزيارتي  املسؤولني  لبعض 
ألثنني من أطفالي الصغار بزيارتي ثم مت منع الزيارة، وأنا اآلن ممنوع من الزيارة، 
وطوال ثالث سنوات لم أستطيع رؤية العائلة كما أن ابني القسام معتقل 

في سجن آخر منذ سنة ونصف بدون أية تهم.
من  عدداً  استلمت  فقد  القراءة،  في  االنفرادية  الزنزانة  في  وقتي  أقضي 
الكتب من خالل الصليب األحمر حيث يسمح بإدخال 8 كتب كل 6 أشهر، و 
قرأت كل ما وصلني ومنها كتب باإلجنليزي والعبري والعربي وغالبية الكتب 



هي كتب فكرية وسياسية تتناول الصراع في املنطقة والتطورات الدولية 
الدميقراطية  قضايا  حول  العالم  في  والتحوالت  واالقتصادية  السياسية 
اإلسالمي  العالم  في  الدائر  واجلدل  باحلوار  تتعلق  وقضايا  واملرأة  والتنمية 
والعربي وعالقته باألخر وصراع وحوار الثقافات واحلضارات، كما قرأت عددا 
وال زلت من الروايات العاملية واحمللية وآخر رواية قرأتها هي للروائي ماريوبوزو 

األمريكي باسم »أوميرتا«.

إلقامة  فرصة  ذلك  تعتبر  هل  غزة،  من  باالنسحاب  رأيك  ما  س2- 
الدولة الفلسطينية؟

* االنسحاب من غزة هو ثمرة من ثمار االنتفاضة واملقاومة وهو بداية النهيار 
االحتالل ورحيله وسيتحقق بفضل سواعد املقاتلني وليس بفضل عبقرية 

املفاوضني. 
أن االنسحاب أو الهروب اإلسرائيلي من غزة ومنطقة جنني جاء حتت ضربات 
املقاومة وبفعل االنتفاضة ولكنه يبقى جزئياً ولن يقود هذا االنسحاب إذا 
ما توقف عند هذه احلدود إلى أي سالم أو استقرار. بالنسبة لنا فان احلكم 
على أية مبادرة أو مشروع أو اتفاق أو خارطة هو في مدى املقدرة على إنهاء 
االحتالل واالستيطان بصوره كلية ونهائية من األراضي احملتلة منذ عام 67  
مبا فيها القدس الشريف ومن متكني شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية 
املستقلة وعاصمتها القدس وفي إجناز حق العودة لالجئني الفلسطينيني 

إلى ديارهم.

س3- أنت تعلم أن حماس حققت جناحات في االنتخابات البلدية 
أال يؤثر ذلك على حركة فتح في االنتخابات التشريعية؟

* أن حركة حماس هي جزء أصيل من احلركة الوطنية الفلسطينية ولها 
دور هام في النضال ضد االحتالل وانا كنت أول من رفع شعار »شركاء الدم.. 
جميع  اقتنعت  حتى  طويالً  وقتاً  األمر  أخذ  ولألسف  القرار«،  في  شركاء 
األطراف بهذا الشعار علماً أنني دعوت لهذه الشراكة وترجمتها سياسياً 
صياغة  ميكن  وال  لالنتفاضة،  الثالث  الشهر  في  آلفني  عام  نهاية  منذ 
اإلسالمية،  احلركة  مشاركة  دون  الفلسطيني  للشعب  موحد  مستقبل 



على  املشتركة  والقواسم  الوطنية  الثوابت  على  القائمة  املشاركة  هذه 
النهج الدميقراطي في بناء النظام السياسي الفلسطيني اجلديد، وحتقيق 
حماس لبعض النتائج في االنتخابات البلدية في غزة هو نتيجة لكفاحها 
ونضالها وتقدير سلوكي لقادتها وتضحياتها وهو أيضاً نتيجة لسوء اإلدارة 
والقيادة في حركة فتح، ولكن لدي ثقة أن نتائج االنتخابات البلدية القادمة 
في 2005/5/5 ثم التشريعي وإذا توفرت جملة من الشروط فأنا على ثقة أن 

حركة فتح ستأخذ موقعها التاريخي والريادي في هذه االنتخابات.

البرملانية،  االنتخابات  رأيك مبسألة مشاركة حماس في  ما  س4- 
وملاذا برأيك حققت حماس مثل هذه النجاحات؟

* أن مشاركة حماس في االنتخابات البرملانية هو انتصار للخيار الدميقراطي 
وانتصار للوحدة الوطنية، وهو تطور نوعي لدى احلركة اإلسالمية يتوجب 
تشجيعه على قاعدة الشراكة الدميقراطية واحترام الرأي والرأي اآلخر وحرية 
االعتقاد والتفكير والتعبير وأن يبقى احلكم والفيصل هو الشعب وأرادته 
وصندوق االقتراع. أرحب مبشاركة حماس وأمتنى أن يكون لهذه اخلطوة أثار 
على العملية السياسية مستقبال ألنه ثبت صدق ما قلناه دوماً وما دعونا 
اليه وهو اجلمع بني خيار املقاومة واملفاوضات وان إسقاط أياً منهما سيؤدي 
إلى املراوحة في املكان في أحسن احلاالت والى الفشل كذلك، وان اجلمع بني 

االنتفاضة واملفاوضات ثمرة من ثمار اإلنتفاضة.

األمنية  املشاكل  ضوء  في  السلطة  لعمل  تقييمك  هو  ما  س5- 
والسياسة التي وقعت مؤخراً؟

لدولة  حقيقة  نواة  تشكل  مؤسسة  بناء  في  أخفقت  السلطة  أن   *
فلسطينية دميقراطية خالل السنوات املاضية، ويتوجب أن تبدأ من جديد 
باتخاذ خطوات لبناء مؤسساتها السياسية واألمنية واملالية واالقتصادية 
القانون  سيادة  تكريس  هو  البناء  هذا  في  اخلطوات  هذه  وأولى  واإلدارية، 
التشريعية في موعدها  االنتخابات  وأجراء  الدميقراطي  بالنهج  والتمسك 
القوى  لتمثيل كافة  اجملال  ويتيح  واسع  بدعم  قانون يحظى  وعلى أساس 
السياسية، وكذلك منح املرأة مكانة هامة فال دميقراطية بدون مشاركة 
يتوجب  كما  الدولة،  مؤسسات  كافة  في  للمرأة  وأساسية  وبارزة  نوعية 
أبرز  من  ألن  القانون  إلى  تستند  وعصرية  حديثة  أمنية  مؤسسة  بناء 



مظاهر فشل السلطة هو أداء أجهزتها األمنية التي في بعض مظاهرها 
العمل  تدعو لألسى واحلزن لألسف، ويتوجب إخراج املؤسسة األمنية من 
القوة  مراكز  وإنهاء  استثناء  دون  التقاعد  قاعدة  وتطبيق  كلياً  السياسي 
في أجهزة السلطة كلياً، بل أن من الضروري إحالة بعض قادة األجهزة إلى 

القضاء.

قبل  فتح  حلركة  متهيدية  انتخابات  بوجوب  تعتقد  هل  س6- 
موقفك  هو  وما  السادس؟  املؤمتر  وقبل  التشريعية  االنتخابات 
هذه  مثل  إجراء  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  رفض  مسألة  من 

االنتخابات؟؟
* االنتخابات التمهيدية في فتح الختيار مرشحي احلركة هو شرط أساسي 
ومستقبلها  ودورها  تاريخها  مع  تنسجم  نتائج  وحتقيقها  احلركة  لتقدم 
نتائج  إلى  سيؤدي  اصطناعية  قوائم  لتركيب  محاولة  أية  وأن  ومكانتها، 
مؤسفة لن تنفع معاجلتها الحقاً، ومن حق كل أعضاء  حركة فتح وأنصارها 
أن يصوتوا الختيار قائمة واحدة على مستوى الوطن أو على مستوى الدوائر 
وهذا ما سيحقق االلتفاف حول القائمة وأنا أحذر من أية محاولة لفرض 

قائمة.

س7-يقول أبو مازن أنه بحاجة إلى عشرة أشهر لترتيب األمور إال 
تعتقد أن هذا الوقت طويل جداً؟

بترتيب  يقوم  حتى  كاملة  سنة  بل  أشهر  عشرة  ليس  مازن  أبو  ليأخذ   *
األوضاع الداخلية، وفي حال قيامه بتطبيق واضح لبرنامجه اإلصالحي فأنه 
ومنا  للفلسطينيني  الساحقة  الغالبية  من  واملساندة  بالدعم  سيحظى 
أن  يتوجب  ولكن  البرنامج  هذا  في حتقيق  جانبه  إلى  نقف  ونحن  جميعاً، 
إقالته  يتم  من  وان  وواضحاً،  ومكثفاً  استثناء  دون  شامالً  البرنامج  يكون 
وأنا  وزير،  برتبة  يكافأ  أن  يجب  ال  سنوات  خالل  موقعه  في  أساء  والذي 
استغرب موضة موديل »الترضيات« مبنح كل من ينهي خدمته رتبة وزير! 

وهذا سيكرر البيروقراطية والبطالة الوزارية.

س8- ما الذي يجب عمله لتأمني استيعاب املناضلني املطلوبني في 
اجملتمع الفلسطيني؟



وتضحياتهم،  بنضاالتهم   مينوا على شعبهم  ال  أن  املناضلني يجب  أن    *
فهم لم يقاتلوا ويضحوا من أجل مكاسب وإمنا من أجل احلرية واالستقالل 
ومن أجل شعبهم العظيم الذي يستحق هذه التضحيات، لكن من حق 
والتي  تناسبهم  التي  املواقع  يأخذوا  وأن  بكرامة  يعيشوا  أن  املناضلني 

يستحقونها بناءاً على القواعد واملعايير العامة.

س9- هل تعتقد أنه آن األوان للتخلي عن الكفاح املسلح والبدء 
بنضال سلمي؟

والقانون  االحتالل،  إنهاء  يتم  لم  ما  املقاومة  خيار  عن  التخلي  ميكن  ال   *
ونحن  مقاومة«،  هنالك  احتالل  هنالك  »طاملا  هو  شعبنا  حلركة  الناظم 
وأي جهد  االحتالل  إنهاء  تهدف  وإقليمية  دولية  ألية جهود  فرصة  نعطي 
ال يذهب إلى هذا االجتاه وأية اتفاقات أو تفاهمات لن تصمد ولن يكتب لها 
النجاح ما لم تؤمن بصراحة ووضوح بإنهاء االحتالل. ال يوجد شعب على 
وجه األرض ميكن أن يوقف املقاومة قبل أن يحقق إنهاء االحتالل والشعب 
الفلسطيني منح فرصة للسالم أكثر من مرة ولسنوات ولم يحصد سوى 
مزيد من االستيطان ونهب األرض وتهويد القدس واحلصار واالعتقال. ومنذ 
للمقاومة  شامل  وقف  مجتمعة  الفلسطينية  الفصائل  قررت  اشهر   3
النتائج ال تبشر بخير فاالستيطان  أن  الدولية مع  إلعطاء فرصة للجهود 
مستمر ويتضاعف واحلصار واحلواجز وتهويد القدس واحلائط اإلرهابي وآالف 
األسرى في السجون واالحتالل في كل مكان وال يوجد شريك للسالم في 

إسرائيل.

س10- هل تشعر بأسف ألنك لم تشارك باالنتخابات؟ وملاذا؟ هل 
يعتبر  الوقت  ذلك  في  فتح  انقسام  عدم  عن  قلته  ما  أن  تعتقد 
الذين  الفاسدين  من  فتح  لتنقية  األوان  آن  أنه  تعتقد  أال  تبريراً، 

صعدوا على سالملها إلى السلطة والنفوذ؟؟
* أنني أشعر أن قراري كان صائباً بعدم خوض االنتخابات و ذلك -أوال وأخيراً- 
هو من أجل شعبنا ومصاحله الوطنية العليا، وال شك أن اإلصالح في فتح 
لم تصلح  ما  السلطة  وال تصلح  السلطة  احلقيقية إلصالح  اخلطوة  هو 
احلياة  تعزيز  أجل  من  حقيقية  فرصة  القادم  املؤمتر  يشكل  أن  وآمل  فتح، 
استخدام  أساءوا  والذين  واملقصرين  الفاسدين  ومحاسبة  الدميقراطية 



في  الشاب  اجليل  ملشاركة  حقيقية  فرصة  املؤمتر  سيكون  مواقعهم. 
ملشاركة  تاريخية  وفرصة  القيادية  املؤسسات  في  مرة  ألول  فتح  حركة 
كوادر وقيادات احلركة في الداخل وزمالئهم في اخلارج في املؤمتر السادس، 
وسيكون هذا املؤمتر األول الذي سيعقد على أرض الوطن بعد أربعة عقود 
على تأسيس احلركة وهو أول مؤمتر في تاريخ احلركة سيتاح فيه الفرصة 

ملشاركة كوادر من الداخل.

من  تخرج  أن  تتوقع  أنك  إسرائيلية  صحيفة  أخبرت  لقد  س11- 
املعتقل- هل هناك آمال محددة وهل يرتبط ذلك بعملية السالم؟ 

ما رأيك؟
* لقد قلت وأكرر أن حريتي هي يوم انتهاء االحتالل ورحيله عن بالدنا، وأن 
حريتي هي حرية شعبي، ال مكان وال طعم وال معنى حلرية حتت االحتالل 
أنني  واثق  وأنا  احلرية،  طعم  يعرف  ال  االحتالل  بشروط  باحلياة  يقبل  ومن 
وكافة األسرى سنتحرر ألن رحيل االحتالل يقترب أكثر من أي وقت مضى 
وإسرائيل  روح  بال  ميت  عبارة عن جسد  وهو  األخيرة،  مراحله  يعيش  وهو 
هي آخر دولة استعمارية في هذا العالم وهي متارس أسوء أنواع االستعمار 

واالحتالل الذي عرفه التاريخ.

س13- ماذا عن مستقبلك السياسي؟
احلرية  أجل  من  وكفاحنا  نضالنا  مبستقبل  متاماً  مرتبط  مستقبلي  أن   *
واالستقالل والسالم وأنا سأواصل مشوار الكفاح من أجل احلرية ومن أجل 
أن يعيش شعبنا العظيم بكرامة كباقي الشعوب، ان زنازين املستعمر لن 
لنا  املستقبل  أن  واثق  وأنا  قيدت جسدنا،  وأن  وأرادتنا  وعقلنا  روحنا  حتبس 
وانه يحمل معه كل ما هو جميل ورائع، وواثق أن هناك عناصر في اجملتمع 
واستعباد  لالحتالل  الرافضون  وهم  إلى سالم حقيقي  تتطلع  اإلسرائيلي 

شعب آخر وهؤالء هم شركاء في املستقبل.

س14- أنت تقرأ اآلن كتاب السالم املفقود لـ دنيس روس هل تعتقد 
بوجود فرص جديدة للسالم؟

* لقد أنهيت كتاب السيد روس )السالم املفقود(، وكتاب الرئيس األمريكي 
السالم  جتربة  عن  تتحدث  التي  الكتب  من  والعديد  كلينتون  بيل  السابق 



لن  الوثائق:  هذه  قراءة  بعد  أكبر  بشكل  لدي  تكرس  أعتقده  كنت  وما 
يصمد أي اتفاق أو تفاهم ال يضمن إنهاء االحتالل بشكل كلي وإقامة دولة 
فلسطينية دميقراطية حرة ومستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتأمني 
أن  أدرك  قد  العالم  يكون  أن  أمتنى   .194 لقرار  طبقاً  لالجئني   العودة  حق 
املنطقة  هذه  في  واالستقرار  والدميقراطية  السالم  مفتاح  هي  فلسطني 
وبدون نيل حريتنا واستقاللنا وسيادتنا على أرضنا فلن ينال اآلخرون حرية 

واستقالل وأمن وسالم.

س15- ما هي الكتب األخرى التي تقرأها، هل ميكن أن تذكر شيئاً 
عنها؟

حول  مواطن،  مؤسسة  إصدارات  من  مجموعة  اآلن  أقرأها  التي  الكتب 
النخبة الفلسطينية جلميل هالل، ومعوقات النهضة لعزمي بشارة، ودولة 
الدين ودولة الدنيا لرجاء بهلول، وروايات الدكتور الراحل حسني البرغوثي، 
ياسر  الراحل  بالرئيس  اخلاص  العدد  وأنهيت  الكرمل،  مجلة  من  وأعداد 
النساء  وأقرأ في كتاب استعباد  درويش،  وديوان شعر جديد حملمود  عرفات، 
جلورد ستيورد، وكتاب ناعوم تشومسكي حول الليبرالية االقتصادية والربح 
واألخالق، وكتاب  واملرأة  الدين  السعداوي حول  لنوال  الشعوب، وكتب  فوق 
اإلمبراطورية األمريكية حملمد حسنني هيكل، وديوان شعر للشاعر الصديق 
التي لدي برنامج  الهامة  زاهي وهبي، وهنالك مجموعة أخرى من الكتب 

لقراءتها جزء منها باللغة العبرية.

صحيفة ديال سيرا اإليطالية
                                                                                                                                         
2005/5/2                                                                                                  



ويحيي أبناء الطائفة األرثوذكسية على انتفاضتهم دفاعا
 عن املقدسات

القائد املناضل  مروان   البرغوثي يشدد على إجراء االنتخابات
 في موعدها

العمل على إطالق سراح جميع  إلى  الوطنية  البرغوثي السلطة       دعا 
األسرى دون متييز وأكد في رسالة وجهها من سجنه ملناسبة يوم األسير 
الفلسطيني وذكرى اختطافه الثالثة رفضه بشكل قطعي التعاطي مع 

املعايير اإلسرائيلية إلطالق سراح األسرى.

واملسجد  املقدسات  عن  دفاعا  شعبنا  هبة  رسالته  في  البرغوثي  وحيا 
انتفاضتهم ضد محاوالت  أبناء الطائفة األرثوذكسية على  األقصى وحيا 

بيع املمتلكات في القدس احملتلة.
ووجه حتية خاصة إلى ذوي وأهالي األسرى ودعا إلى املزيد من التالحم والوحدة 
ومواصلة التمسك بالثوابت الوطنية وتفعيل احلركة اجلماهيرية ملواجهة 
»أن  البرغوثي:  وقال  القدس  تهويد  اإلجرامية ومخطط  االستيطان  حملة 
وخيار  املقاومة  في  شعبنا  وحق  الوطنية  بالثوابت  متمسكون  األسرى 
االنتفاضة كطريق للحرية واالستقالل داعيا كافة الفصائل إلى بذل جهد 

خالص ومكثف من اجل تأمني إطالق سراح األسرى«.

ووجه أمني سر حركة فتح في الضفة حتية اعتزاز إلى أبناء الشبيبة مهنئا 
بفوزهم في االنتخابات الطالبية وهنأ احلركة الطالبية ككل على جناحها 
في تعزيز الدميقراطية في صفوفها ودعا اجمللس التشريعي إلى ضرورة إقرار 
قانون االنتخابات داعيا احلكومة إلى التمسك باملوعد احملدد لالنتخابات في 
السابع عشر من متوز املقبل. وقال أن هذه االنتخابات هي البوابة احلقيقية 

لتجسيد النظام الدميقراطي.
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نص مقابلة القائد املناضل  مروان البرغوثي املنشورة في
 مجلة الشراع اللبنانية

 إن التجديد وتعزيز الدميقراطية هو شرط الستمرار فتح في لعب دورها 
التاريخي

 سالح املقاومة مبا في ذلك سالح الكتائب لن يستطيع أن ميسه احد، 
ويجب احملافظة عليه حتى جالء االحتالل

االحتالل  إنهاء  على  مقدرته  مبدى  هو  اتفاق  أو  أي مشروع  على  احلكم 
وحتقيق الدولة وعاصمتها القدس واجناز حق العودة 

له  يقدم  ما  أو  يدفعها  التي  الضرائب  أموال  يرى  أن  شعبنا  حق  من   
كمساعدات تنفق في اجملاالت الصحيحة..اإلصالح يحتاج الى مصلحني 

وأيد نظيفة
 

  ملاذا أعلنت ترشيحك.. وملاذا التراجع؟
وتذكيراً  وتأكيداً  ووطنية  وسياسية  نضالية  رسالة  الترشيح  جاء  لقد   
االنتفاضة،  خيار  على  وتأكيداُ  املقاومة  في  شعبنا  بحق  نتمسك  بأننا 
وتذكيراً بقضية األسرى وحتى ال تتكرر مأساة األسرى التي لم تشملهم 
اتفاقات أوسلو بترك املئات منهم في السجون حتى اآلن ويقضي بعضهم 
البرغوثي وفخري  عامه السابع والعشرين، من أمثال سعيد العتبة ونائل 
البرغوثي وسمير القنطار وسلطان العجلوني وغيرهم. والترشيح لم يكن 
فأنا  وباملناسبة  النتخابه،  دعوة  وجهت  فقد  مازن،  أبو  األخ  منه  املقصود 
تربطني عالقة شخصية وسياسية جيدة جداً مع أبي مازن وسادت بيننا 
منذ سنوات طويلة عالقة من الثقة العميقة واملتبادلة ألننا نتفق ونختلف 
وسيكون  مازن  أبو  األخ  ينجح  أن  أمتنى  وأنا  وواضح،  صريح  صادق،  بشكل 
األخيرة  األسابيع  في  استطعت  ما  وقد عملت  بأسره.  لشعبنا  إجناز  ذلك 
من أجل تقريب وجهات النظر بني مختلف القوى السياسية وأسهمت ولو 
بدور متواضع في التوصل إلى تفاهمات وطنية على طريق تكريس وتعزيز 

الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وإفشال  مازن  أبي  إلفشال  قوة  بكل  يعملون  أبيب  تل  حكام  أن  واحلقيقة 



شيئا  يفعلون  ال  وهم  –الفلسطيني،  الفلسطيني  السياسي  االتفاق 
أبي مازن  أن اختيار  يّدعون  أنهم واألمريكيني  أبي مازن علماً  ملساعدة األخ 
سيدفعهم للسالم، ولكن األمور ال تبدو كذلك. وأمام األخ أبو مازن حتديات 
ووقف  العنصري  اجلدار  وقف  قدرته على  في  وجناحه سيتحدد  كبيرة جداً 
جميع  سراح  إطالق  على  قدرته  وفي  القدس،  وتهويد  االستيطان  غول 
وكذلك  أسير،  آالف  الثمانية  قرابة  عددهم  بلغ  الذين  واملعتقلني  األسرى 
في قدرته على أحداث تغيير وإصالح حقيقي في بقية النظام السياسي 

الفلسطيني.

 هل تتوقع تراجع االنتفاضة ومنع استخدام السالح نهائياً؟
السالم  عملية  فشل  بعد  املقاومة  وانطلقت  االنتفاضة  اندلعت  لقد 
وبناء  لتوسيع  املفاوضات  مظلة  إسرائيل  استخدمت  أن  وبعد  وانهيارها، 
املستوطنات ومصادرة األراضي وتهويد القدس بشكل لم يسبق له مثيل 
من قبل. وما أقامته إسرائيل من مستوطنات بني األعوام 2000-1993 يعادل 
ما أقامته منذ عام 67 وحتى عام 1993، إضافة إلى عدم تنفيذ االتفاقات. 
وقد أثبتت األحداث أنه من غير املمكن إنهاء االحتالل الصهيوني اإلجرامي 
يقصر  واالنتفاضة  املقاومة  خيار  أن  األحداث  وأثبتت  املقاومة،  دون  ألرضنا 
التفاوض في وقف  الذي فشلت فيه سنوات  الوقت  من عمر االحتالل في 
أو جتميد االستيطان أو إزاحة حاجز أو مستوطنة. فإن حكام تل أبيب ومن 
غزة  قطاع  عن  قريباً  الرحيل  قرروا  شارون  أرئيل  االستيطان  زعيم  خالل 
الصامد وذلك بفعل املقاومة والصمود األسطوري. إن الذي يحكم موقفنا 
وحياتنا وحركتنا هو أن االنتفاضة واملقاومة ستتواصل طاملا بقي االحتالل، 
وان أعطاء فرصة للمفاوضات عبر ما سمي »بالتهدئة« هو من أجل أعطاء 
فرصة للجهود الدولية واإلقليمية حملاولة إنهاء العدوان واالحتالل، فإذا ما 
فشلت هذه اجلهود فان شعبنا سيواصل االنتفاضة واملقاومة ومن املتوقع 
أن تشهد تعزيزا لالنتفاضة الشعبية وللحركة اجلماهيرية وانخراط واسع 
احلائط  مواجهة  في  واالعتصام  والتظاهرات  املسيرات  في  الفئات  لكافة 

الشاروني واالستيطان ومن اجل إطالق سراح األسرى واملعتقلني.

  هل تتوقع أن تسلم كتائب األقصى أسلحتها إلى السلطة؟
 إن كتائب األقصى متثل الضمير الفتحاوي األصيل، وامتداد للتراث والتاريخ 
الكفاحي حلركة فتح، ان الكتائب التي ولدت من رحم االنتفاضة سيبقى 



وجودها ضرورة وطنية وفتحاوية ما بقي االحتالل وان سالح املقاومة مبا في 
ذلك سالح الكتائب لن يستطيع أن ميسه احد، ويجب احملافظة عليه حتى 

جالء االحتالل الصهيوني بشكل كامل.

  ماذا عن الفساد واإلفساد والهدر، وكيف ميكن ضبطها؟
 أن ظاهرة الفساد في بعض مؤسسات السلطة وبعض رموزها وقياداتها 
وأجهزتها هو امتداد للفساد الذي عاشته بعض مؤسسات )م.ت.ف( سابقاً، 
حتى أصبح في ظل السلطة أكثر اتساعاً ووضوحاً. كما أن وجود رأي عام 
الفساد  هذا  تعرية  في  ساعد  قد  تشريعي  مجلس  ووجود  وشعبي  يقظ 
وكشفه ومعاجلته جزئياً. وعلى الرئيس محمود عباس أن يعمل بشجاعة 
ودون إبطاء من أجل أحداث تغيير جذري وعميق وشامل، وإبعاد رموز الفساد 
وحتويلهم إلى القضاء حتى يقرر في مصيرهم وذلك يجب أن يشمل العشر 
وقياداتها  ومؤسساتها  السلطة  مصداقية  استعادة  ان  املاضية.  سنوات 
اإلصالح  عن  احلديث  فان  ودونه  اجلدي  العمل  هذا  مبثل  مرهون  وجناحها 
وأيدي  مصلحني  إلى  يحتاج  اإلصالح  أن  التذكير  وأود  جدوى.  بال  سيبقى 
نظيفة وكفاءات مهنية كي تقوم باإلصالح، ومن حق شعبنا العظيم الذي 
عانى وما زال وبذل أغلى ما ميلك في سبيل حريته واستقالله و مقدساته أن 
يحظى مبؤسسات حتتكم لسيادة القانون واستقالل القضاء وبرملان صالح 
قوي وفاعل ونزيه وتغليب املصلحة الوطنية العليا على املصالح الفئوية 
ما  أو  يدفعها  التي  الضرائب  أموال  يرى  أن  ومن حق شعبنا  والشخصية، 
يقدم له كمساعدات تنفق في اجملاالت الصحيحة، وأود هنا أن أشيد بالدور 
وأن  أن يستمر  املالي آمالً  د. سالم فياض في اإلصالح  الذي يقوم به  املميز 

يضاعف من جهوده في هذا اإلطار.

ما هو موقفك من خارطة الطريق إذا نفذت إسرائيل انسحاباً من 
جانٍب واحد من غزة، أو من بعض املستعمرات في الضفة الغربية 

احملتلة؟
 أن االنسحاب أو الهروب اإلسرائيلي من غزة ومنطقة جنني جاء حتت ضربات 
االنسحاب  هذا  يقود  ولن  جزئياً  يبقى  ولكنه  االنتفاضة،  وبفعل  املقاومة 
-إذا ما توقف عند هذه احلدود- إلى أي سالم أو استقرار. وبالنسبة لنا فان 
قدرته  مدى  في  هو  خارطة  أو  اتفاق  أو  مشروع  أو  مبادرة  أية  على  احلكم 



األراضي احملتلة  إنهاء االحتالل واالستيطان بصوره كلية ونهائية من  على 
منذ عام 67  مبا فيها القدس الشريف، ومن متكني شعبنا من أقامة دولته 
في  الالجئني  حق  إجناز  وفي  القدس  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية 

العودة إلى ديارهم. 

 هل تتوقع تدخالً دولياً إلخراجك من السجن؟
 لقد قلت مراراً ومنذ اعتقالي انه ال يهمني أنني فقدت حريتي في سبيل 
حرية شعبي. وأقول مجدداً: أن حريتي احلقيقية هو يوم حترير وحترر الشعب 
وقمعه.  وبطشه  االحتالل  نير  من  الفلسطينية  واألرض  الفلسطيني 
اإلنساني وسجل صموداً  التاريخ  في  لها  نظير  ال  واجه معاناة  ان شعبنا 
شاعرنا  وكان  بالنفس.  الثقة  من  املزيد  والى  االعتزاز  إلى  يدعو  أسطوريا 
ما  األرض  هذه  على   « شعره  في  دوماً  ويردد  يقول  درويش  محمود  الكبير 
يستحق احلياة«، وأنا أقول أن على هذه األرض املقدسة شعباً يستحق أن 
في سبيل حريته  ثمناً  دفع  أن هنالك من  أعتقد  وال  ألف مرة  منوت ألجله 

واستقالله كما فعل ويفعل الفلسطينيون في هذا العصر.
احدهم  وان  خاصة  أوالده،  إلى  يشتاق  كإنسان  للحرية  أتوق  كنت  وان 
)قسام( معتقل في سجن آخر منذ 15 شهرا ولم أره حتى اآلن، وأن أوالدي 
يكبرون بعيداً عني، اشتاق لزوجتي )فدوى( شريكة عمري ورفيقة دربي التي 
الزوجة والشريكة  أشعر مبزيد من احلب والتقدير واالحترام لها فهي نعم 
والصديقة، وهي أثبتت مدى أصالة وقوة املرأة الفلسطينية والعربية... ورغم 
كل هذا االشتياق لألهل واألصدقاء والشوارع والساحات وألهلنا ولشعبنا 
فأني أقول أن احلرية لهذا الشعب العظيم تستحق مثل هذه املعاناة. وأنا 
سأبقى صامداً مؤمناً ومقاوماً لهذا االحتالل الصهيوني من زنزانتي، وأني 
بدون أطالق سراح كافة األسرى  أن ال مجال للسالم  العالم  يدرك  أن  آمل 
الفلسطينيني والعرب من السجون اإلسرائيلية. وقد حان الوقت أن تقوم 

األمم املتحدة بإجبار إسرائيل على االعتراف باألسرى كأسرى حرب.

كيف ترى مستقبل القضية بعد إعالن بوش أن عام 2009 سيشهد 
دولة فلسطينية؟ 

 أنا مؤمن أن هنالك رأياً عاماً دولياً ال سابق له يدعم ويساند نضال وكفاح 
شعبنا وحقه في احلرية واالستقالل وإقامة الدولة املستقلة، وما كان لهذا 



لشعبنا،  العظيم  الصمود  وهذا  املباركة  االنتفاضة  هذه  لوال  يتحقق  أن 
وال أدل على ذلك من قرار محكمة الهاي الذي عكس ضمير اجملتمع الدولي 
واعترف بشرعية كفاحنا ومقاومتنا ودون أي لبس. ومن الواضح انه ال ميكن 
هذا  ينته  لم  ما  واالستقرار  باألمن  تنعم  أن  أو  تستقر  أن  املنطقة  لهذه 
االحتالل االستعماري العنصري األكثر وحشية في العالم. وكذلك فأنني 
ممتلئ بالتفاؤل واألميان بأن هذا االحتالل يعيش مرحلته األخيرة وقد جنحت 
جثه  إلى  وحولته  العالم  نظر  أمام  املزيفة  شرعيته  متزيق  في  االنتفاضة 
للتاريخ. ومصير هذا  أقرب مزبلة  إلى  لترتيب جنازته  ينتظر موعد  هامدة 
االحتالل اإلسرائيلي من مصير االستعمار في كثير من بلدان هذا العالم 
ولن ينعم اإلسرائيليون ال باألمن وال بالسالم ولن يكون لهم مستقبل ما لم 

ينعم شعب فلسطني باالستقالل واحلرية والدولة والعودة.

كيف تنظرون إلى قرار حماس باملشاركة في االنتخابات؟
عن  يعبر  فهو  واملسؤول،  التاريخي  القرار  بهذا  ترحيب  أبلغ  نرحب  أننا   
اإلحساس بروح املسؤولية لدى حركة حماس وكافة القوى والفصائل التي 
قررت مجتمعة املشاركة في العملية االنتخابية... وأن هذا القرار يعبر عن 
إرادة جماعية عبر عنها »إعالن القاهرة« في بناء عهد الشراكة احلقيقية 
سياسي  نظام  لبناء  الباب  يفتح   وهو  والفصائل،  القوى   مختلف  بني 
سيكون  القادمة  التشريعية  االنتخابات  وأن  جديد  دميقراطي  فلسطيني 
أثرها على بنية النظام السياسي الفلسطيني واحلركة الفلسطينية أبعد 

بكثير من التوقعات.

كيف تنظرون إلى مؤمتر حركة فتح القادم؟
 لقد أخطأت حركة فتح خطأ كبيرا عندما لم تعقد مؤمترها العام منذ 
قيادة  تستغل  ولم   ،1989 عام  للحركة  األخير  املؤمتر  كان  حيث  عاماً.   16
فتح ممثلة باللجنة املركزية فرصة الهدوء النسبي منذ عام 1993 إلي عام 
وجود  عن  يغني  السلطة  قيام  أن  أعتبر  البعض  ألن  مؤمترها  لعقد   2000
حركة فتح. أن قرار عقد املؤمتر في آب 2005 هو قرار هام رغم أنه جاء متأخرا 
. ومع ذلك فان تشكيلة املؤمتر  وآمل أال يكون متأخرا أكثر من الالزم  جدا،ً 
األجيال  يعبر بصدق عن كافة  أن  ويجب  وعضويته ستحكم على جناحه، 
والشتات  واخلارج  الداخل  بني  ما  جغرافياً  شامالً  يكون  وان  استثناء  دون 



والوطن وكل الساحات وكل األطر والهيئات واملنظمات وان يكون متسعاً 
البرامج واألوراق والتعديالت  ان يتم التحضير اجليد ألعداد  للجميع،كذلك 
ومن  وقعت  التي  التطورات  يناسب  مبا  األساسي  الداخلي  النظام  على 
املؤمتر  الثوري. وسيكون هذا  املركزية واجمللس  اللجنة  أهمية مبكان توسيع 
هو األول الذي سيعقد على ارض الوطن منذ انطالقة احلركة واملرة األولى 
التي تتاح فيه الفرصة ملشاركة التنظيم في األرض احملتلة في املؤمتر وفي 
الهيئات القيادية، حيث أن التنظيم في الداخل ليس ممثالً منذ االنطالقة 
حتى اآلن في األطر القيادية للحركة وآمل أن يتم النجاح أيضا في إيجاد 
متثيل حقيقي لتنظيمنا في الشتات وخاصة في الساحات النضالية التي 

لها خصوصية.
دورها  لعب  في  فتح  الستمرار  شرط  هو  الدميقراطية  وتعزيز  التجديد  ان 
التاريخي من أجل حتقيق أهداف شعبنا الوطنية، وكذلك في قدرتها على 
احملافظة على كافة اخليارات. ويبقى التأكيد على أهمية أن تقوم فتح بإجراء 
احلركة  مرشحي  اختيار  في  احلركة  أبناء  فيها  يشارك  شاملة  انتخابات 
النتائج  إلى  الوصول  الصعب  ذلك فمن  يتم  لم  وأن  التشريعي  للمجلس 

املرجوة.
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  رسالة القائد املناضل مروان البرغوثي إلى اجمللس الثوري 
حلركة فتح 2005/3/24

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
األخوات واإلخوة أعضاء اجمللس الثوري حلركة فتح

الوطن  في  ومناضليها  وكوادرها  قادتها  احلركة  أبناء  واألخوة  األخوات 
والشتات 

حتية فلسطني، حتية االنتفاضة، حتية املقاومة، حتية الفتح األبية
 

اسمحوا لي ومن خلف األسالك الشائكة وقضبان السجن ومن زنزانتي أن 
أتوجه إليكم بالتحية والتقدير، ومن خاللكم إلى شعبنا العظيم شعب 
الصمود األسطوري شعب التضحيات والبطوالت، مستذكرين القائد اخلالد 
والزعيم املؤسس الشهيد ياسر عرفات وكافة شهداء شعبنا وأمتنا الذين 

سقطوا على طريق احلرية واالستقالل والعودة والكرامة.
األخوات واألخوة املناضلون

وإقليمية  دولية  متغيرات  ظل  في  فتح  حلركة  الثوري  اجمللس  يجتمع   
وفلسطينية كبيرة ورمبا غير مسبوقة، األمر الذي يستدعي التعاطي معها 
بعقلية ومنهج وأسلوب غير مسبوق، حيث أن حركتنا العظيمة والرائدة 
التي قادت كفاح شعبنا إلى جانب كافة القوى املناضلة في شعبنا تقف 
أمام منعطف تاريخي يتقرر فيه إلى حد كبير دور احلركة ومصيرها ومصير 
شعبنا التخاذ القرارات احلاسمة الواضحة التي متكن شعبنا وحركتنا من 

اجتياز هذه املرحلة وهي موحدة وقوية.
أيتها األخوات، أيها األخوة 

باعتماد مبدأ التعددية  تاريخياً واستراتيجياً  لقد اتخذت حركة فتح قراراً 
السياسية والدميقراطية والشراكة مع اآلخرين، وذلك عن طريق بناء نظام 
سياسي فلسطيني دميقراطي جديد. وبهذه املناسبة فأنني وإسهاما في 

النقاش الدائر في احلركة وفي أطرها أود التأكيد على ما يلي :-
الفلسطينية هو عامل  الوطنية  بالثوابت  التمسك  التأكيد على  إن  أوالً: 



واالستيطان  االحتالل  إنهاء  على  اإلصرار  وخاصة  احلركة،  وحدة  في  هام 
مبا   67 عام  احملتلة  األراضي  من  وشاملة  كلية  بصورة  العنصري  واحلائط 
فيها القدس، وإقامة دولة فلسطني املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها 
القدس الشريف، وإجناز حق العودة لالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم طبقاً 

لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194.

ثانياً: التمسك باخليار الدميقراطي من أجل بناء نظام سياسي جديد يكرس 
التعددية السياسية وسيادة القانون ومبدأ فصل السلطات واحترام حقوق 
الصحافة  واالعتقاد وحرية  والتعبير  الرأي  العامة وحرية  واحلريات  اإلنسان 

واحترام حقوق املرأة وأنصافها على كافة املستويات.

السياسي  العمل  جانب  إلى  واملقاومة  االنتفاضة  بخيار  التمسك  ثالثاً: 
احلركة  وحدة  يزعزع  واالنتفاضة  املقاومة  خيار  إسقاط  وان  والتفاوضي، 
إلى  تقود  لن  لوحدها  املفاوضات  طريق  أن  ثبت  أن  بعد  وحضورها  وقوتها 
االستقالل، كما أن إدارة الظهر لعملية السالم واملفاوضات لن يكون مقبوالً 

وان اجلمع بينهما هو اخليار الذي أثبت جدواه.

رابعاً: إن على احلركة أن ترى في القرار اإلسرائيلي باالنسحاب أو الهروب من 
قطاع غزة ومنطقة جنني وتفكيك املستوطنات ألول مرة منذ نشوء احلركة 
وانتفاضته  العظيم  شعبنا  لصمود  انتصاراً  فيه  ترى  أن  الفلسطينية، 
جنحت  املفاوضات  انتزاعه  في  فشلت  وما  الباسلة،  ومقاومته  املباركة 
االنتفاضة في حتقيقه، وبعد هذا االنسحاب لن يكون أمام حكام تل أبيب 
سوى االستمرار في االنسحاب وتفكيك املستوطنات وإخالئها من الضفة 

الغربية والقدس وإذا لم يتم ذلك فإن علينا وبال تردد مواصلة االنتفاضة.

في  العامة  التشريعية  االنتخابات  إجراء  بقرار  التمسك  يتوجب  خامساً: 
االنتخابات  والتحضير لهذه  بتاريخ 2005/7/17 واالستعداد  املقرر  موعدها 
وان شرط جناح حركة فتح في هذه االنتخابات خاصة في ظل قانون املناصفة 
هو في قدرتها على اخلروج بقائمة موحدة تلقى القبول والتأييد من أبناء 
انتخابات متهيدية يفتح فيها  احلركة وأن الطريق األفضل لذلك هو أجراء 
الباب لكل من يرغب بالترشح سواء في القائمة املركزية أو احمللية على أن 



يصار إلى انتخابها مبشاركة جميع أعضاء احلركة دون استثناء على مستوى 
الوطن وان أي محاولة لصياغة قوائم فوقية لن تلقى القبول والنجاح.

الستكمال  املستويات  كافة  وعلى  االستعداد  الواجب  من  إن  سادساً: 
الفرصة ألبناء احلركة الختيار مرشحني بطريقة  وإتاحة  احمللية  االنتخابات 

دميقراطية وهذا شرط للنجاح.

سابعاً: إن استبعاد وإحالة رموز الفساد في احلركة وفي السلطة للقضاء 
الشعب  أبناء  ثقة  لنيل  رئيسي  شرط  هو  قوائم  أية  من  واستثنائهم 

الفلسطيني خاصة أن هذه االنتخابات جتري في ظل منافسة حقيقية.

اجل عقد  والسريعة من  الالزمة  التحضيرات  إجراء  إلى  نتطلع  أننا  ثامناً: 
املؤمتر العام السادس الذي كان عدم عقده مأساة وكارثة للحركة، وان أي 
األهمية  من  وان  احلركة،  على  وكبير  تلكؤ سيؤثر بشكل سلبي  أو  تأخير 
مبكان إتاحة الفرصة ألكبر عدد من الكوادر للمشاركة في هذا املؤمتر وفتح 
أربعني عاماً  الذين حرموا على مدى  الكوادر  الباب على نطاق واسع آلالف 
القيادية، وال  منذ انطالقة احلركة من املشاركة في مؤمتراتها ومنظماتها 
سيما في داخل الوطن كما انه سيكون من احلكمة توسيع اللجنة املركزية 
واجمللس الثوري وتكريس وتعزيز احلياة الدميقراطية في احلركة ووضع نظام 

أساسي يتناسب والتطورات الداخلية في احلركة.

موحد  سياسي  وموقف  جماعي  فتحاوي  موقف  إلى  نتطلع  أننا  تاسعاً: 
لعدم  وذلك  األسرى،  قضية  حول  واملنظمة  والسلطة  فتح  صعيد  على 
دون  األخرى  تلو  الواحدة  االتفاقيات  توقيع  مت  حيث  املاضي  خطيئة  تكرار 
اكتراث مبصير األسرى، مما ترك املئات منهم رهائن لدى السجان الصهيوني 
فأمضى كثير منهم أكثر من ربع قرن في سجون االحتالل، حيث يتواجد ما 
يقارب تسعة آالف أسير، أن هذه القضية تتطلب موقفا وطنيا وسياسيا 
يتوجب  و  حريتهم،  على  املساومة  عدم  اجل  من  ضمير  وصحوة  وأخالقيا 
الرفض القاطع للموقف اإلسرائيلي العنصري باستبعاد إطالق سراح من 
نفذوا عمليات فدائية أدت إلى مقتل إسرائيليني. ان ترحيل هذه القضية من 
مرحلة إلى أخرى ومن اتفاق إلى آخر غير مقبول وال يجوز أن يجري أي اتفاق 



مهما كان من دون إن يوضع جدول زمني شامل وواضح لإلفراج عن األسرى 
بشكل كلي.

عاشراً: أننا ندعو السلطة الوطنية إلى إنصاف ورعاية الفئات املتضررة من 
إلى  ندعو  واجلرحى، كما  واألسرى  الشهداء  أسر  وفي مقدمتهم  االحتالل 

االهتمام بشكل خاص بإعادة بناء البيوت التي دمرها اإلحتالل.

احلادي عشر: أننا نؤكد على دعمنا الكامل التفاق القاهرة الذي جسد بداية 
طيبة ونتائج هامة للحوار الوطني الفلسطيني، و ندعو اجلميع لاللتزام مبا 
مت االتفاق عليه والعمل على التنفيذ الكامل لكافة القرارات املتفق عليها، 
الوطني  اجمللس  تشكيل  إعادة  على  االتفاق  اجل  من  احلوار  مواصلة  والى 
الفلسطيني ومؤسسات )م.ت.ف( وتفعيل دورها وحتديد حدود صالحياتها 
مع السلطة، بوصفها املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا وجتسد وحدته في 

الداخل والشتات.
األخوات واألخوة 

أنني إذ أوجه التحية لكم جميعا ومن خاللكم لشعبنا بأسره، فأنني أؤكد 
تتطلب  العظيمة  حلركتنا  االنتماء  وقدسية  الوطنية  املسؤولية  أن  على 
الترفع عن كل اجلراحات والعلو بحركتنا إلى مستوى تضحياتها على مدار 
أربعة عقود، والى ضرورة تكريس الشراكة بني أجيالها ومناضليها وقادتها 
في الوطن والشتات بعيداً عن عقلية سياسة اإلقصاء، وان تكريس احلياة 
األمثل  الطريق  هو  وصونها  املنتخبة  املؤسسات  واحترام  الدميقراطية 

للمحافظة على دور حركتنا.
أنني انتهز هذه الفرصة ألدعو اجمللس الثوري إلى تقدمي كل الدعم واملساندة 
لألخ الرئيس أبو مازن من اجل النهوض باحلركة وتنفيذ البرنامج اإلصالحي 
جديدة  ورؤية  وخطة  بروح  التفاوض  معركة  خوض  اجل  ومن  الشامل، 
تستند إلى صمود شعبنا وتضحياته واستعداده العالي ملواصلة الكفاح 

والى ثوابتنا الوطنية.
 

أخوكم مروان البرغوثي
سجن هدارمي- زنزانة رقم 36 /قسم 3
2005/3/24



نص مقابلة القائد املناضل مروان  البرغوثي املنشور في 
صحيفة احلياة

 البرغوثي  يحدد املطلوب من فتح حتى ال تخسر
 االنتخابات البرملانية

إسرائيل لديها قرار بإفشال أبو مازن
حماس استفادت من فشل التسوية وتفشي الفساد في بعض أوساط 

السلطة

أعرب القائد النائب مروان البرغوثي، أمني سر حركة فتح في الضفة الغربية، 
عن اعتقاده بأن إسرائيل لديها قرار بإفشال الرئيس محمود عباس، واعتبر 
أن مواصلة االستيطان وبناء اجلدار واستمرار احلواجز واحلصار ورفض اإلفراج 

عن األسرى، كلها تـؤكد مثل هذا القرار.
في  فوزها  واحتماالت  فتح  حركة  يتهدد  خطر  وجود  البرغوثي  ينف  ولم 
جذرية  إصالحات  إجراء  على  تقدم  لم  حال  في  التشريعية  االنتخابات 
لم  وما  اجلديد  واجليل  القدمي  اجليل  بني  القيادية  الشراكة  وحقيقية حتقق 
حتسن اختيار ممثليها في البرملان عبر انتخابات متهيدية، وإبعاد رموز الفساد 

من صفوفها وقوائمها.
وفيما يلي نص إجابات البرغوثي على أسئلة وجهت أليه في سجنه:

هل أنت قلق من أن تخسر فتح االنتخابات البرملانية؟ وهل تخشى 
أن فتح في  وإذا كنت تعتقد  قائد؟  دورها كحزب  أن تفقد احلركة 

خطر ما هو املطلوب عمله لتفادي ذلك؟
- ما زالت فتح تتمتع بتأييد وشعبية واسعة ويحظى برنامجها السياسي 
الفلسطيني وال سيما فيما  الشعب  أبناء  الساحقة من  الغالبية  بتأييد 
يتعلق بتصورها للحل النهائي للصراع القائم على أساس )دولتني لشعبني،( 
البرنامج  هذا  على  اإلجماع  من  كثيرا  تقترب  الفلسطينية  القوى  وكافة 

الذي أقرته حركة فتح منذ زمن طويل.
لكن مشكلة فتح تكمن في غياب احلياة الدميقراطية فيها وغياب النظام 



في  الداخل  في  التنظيم  وقيادات  كوادر  متثيل  وغياب  واحملاسبة  والقانون 
مؤسسات قيادة احلركة، فطوال 40 عاما لم يشارك كوادر وقيادات الداخل 
إقامة  اعتبارهم جنودا فقط. وحتى بعد  في مؤمترات احلركة وقيادتها، ومت 
السلطة الفلسطينية ومضي عشر سنوات فان شيئا لم يتغير في هذه 
الهيئات  في  ممثال  ليس  واخلارج  الداخل  في  اجلديد  اجليل  أن  كما  املعادلة 
في  حقيقية  شراكة  أحداث  اجل  من  الوقت  حان  وقد  للحركة  القيادية 
بل  اإلقصاء  سياسة  ممارسة  احلكمة  من  وليس  األجيال  بني  ما  القيادة 

تكريس الشراكة.
وإذا أحسنت فتح اختيار ممثليها للبرملان من خالل انتخابات متهيدية حتقق 
اإلجماع وتتيح الفرص لكل من يرغب بالترشح من خالل انتخابات داخلية 
إذا  فان حركة فتح وبال شك ستحظى بقوة حقيقية في البرملان وخاصة 
جنحت في إبعاد رموز الفساد من صفوفها ومن قوائمها وإذا لم تقم فتح 
بهذه اخلطوات املذكورة فان هناك خطرا يتهددها ويتهدد دورها وبدون شك 
فان قيادتها تتحمل املسؤولية عن هذا اخللل ويتوجب أن تعجل في اتخاذ 

اإلجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع.

كيف تفسر شعبية حماس وما هي األخطاء التي ارتكبتها فتح؟
النضال  وفي  الفلسطينية  احلركة  في  جدا  هام  جزء  حماس  حركة   -
في  قياداتها  من  املستويات  كافة  على  تضحيات  وقدمت  الفلسطيني، 
الصف األول وكوادرها وعناصرها كما أنها تتمتع بسلوك يحظى باحترام 
لدى الفلسطينيني ألن رموزها تعرضوا لالغتيال واملالحقة واالعتقال وقدموا 
يالحظ  ولم  الفلسطينيني  احملتاجني  جملموع  واسعة  اجتماعية  خدمات 
عليهم سلوك الكسب غير املشروع ومظاهر الفساد املنتشرة في بعض 

أوساط السلطة.
ومن دون شك فان حماس تكسب من سوء اإلدارة والفساد اإلداري واألمني 
واملالي للسلطة كما أنها استفادت من فشل التسوية واملفاوضات وانهيار 

عملية السالم.
 16 منذ  السادس  مؤمترها  عقد  عدم  هو  فتح  حركة  ارتكبته  خطأ  اكبر 
عاما مما جعل مؤسساتها تتجمد وانتشرت فيها مظاهر أضعفت احلركة 
الدميقراطية  وغياب  احلركة  التنظيم في هيئات  أبناء  وكذلك غياب متثيل 
إلى طريق مسدود  التي وصلت  املفاوضات  على  الرهان  وكذلك  احلقيقية، 



تتحمل  فتح  أن  كما  املقاومة،  خليار  فتح  وتغييب  السالم  عملية  وانهيار 
مسؤولية كبيرة في إضعاف اجمللس التشريعي والسلطة الفلسطينية وأن 
سياسة التفرد لدى قيادتها قد أضعفها كما ان سلوك الكثير من األجهزة 

األمنية قد أساء للحركة.

الباب  ويفتح  جانبا  يتنحى  كي  القدمي  للحرس  الوقت  حان  هل 
للقيادة الشابة لتأخذ دورها؟

ال  ونحن  األجيال  بني  ما  الشراكة  حتدث  ان  يجب  كان  طويل  وقت  منذ   -
ندعو إلقصاء اجليل القدمي واستبداله باجليل الشاب وإمنا ندعو اجليل القدمي 
إلى اإلقرار بالشراكة مع اجليل الشاب وان لم يتم ذلك فان هناك أخطارا  
ممارسة  هي  ذلك  لتحقيق  املناسبة  والوسيلة  احلركة،  تتهدد  حقيقية 
وإجراء تعديالت جوهرية على  احلركة  داخل  أوسع نطاق  الدميقراطية على 

النظام الداخلي مبا ينسجم وتطورات األحداث في فلسطني واملنطقة.

 * هل ارتكبت خطأ عندما دعوت لعقد املؤمتر السادس للحركة في 
آب، أي بعد االنتخابات التشريعية؟

قد  وإمنا كنت  السادس  املؤمتر  انعقاد  بتحديد موعد  أية عالقة  لي  ليس   -
طالبت بعقد املؤمتر منذ سنوات وواجهت الكثير من املشكالت، وحينها لم 
يكن هناك من يسمع. أما حتديد التاريخ فقد جاء بناء على ضرورة حتديدي 
موعدا للمؤمتر وحتدد املوعد قبل حتديد موعد االنتخابات التشريعية وكان 
يفضل ان يكون العكس، ولكن ليس من مشكلة في ذلك وإجراء االنتخابات 
التشريعية في موعدها أمر في غاية األهمية لتكريس التحول الدميقراطي 
وبناء نظام سياسي فلسطيني جديد قائم على أساس التعددية السياسية 
العامة  واحلريات  اإلنسان  حقوق  واحترام  السلطة  وتداول  القانون  وسيادة 
وكذلك منح مكانة مرموقة للمرأة ولن يكون البرملان دميقراطيا ما لم حتظ 
فيه املرأة بتمثيل يعكس حضورها ودورها وثقلها في اجملتمع الفلسطيني.

الرئيس محمود عباس في االعتماد  هل أنت محبط من استمرار 
على احلرس القدمي؟

- أن التحديات كبيرة جدا أمام أبو مازن وأول هذه التحديات هي في القدرة 
احلصار  ورفع  واجلدار  االستيطان  ووقف  اإلسرائيلي  العدوان  إيقاف  على 



واإلفراج الشامل عن األسرى من السجون اإلسرائيلية.
التغيير  الداخلي فان إجراء تغيير في حركة فتح هو شرط  أما في الشق 
فلن  التغيير  هذا  ودون  الفلسطيني،  السياسي  النظام  في  احلقيقي 
إلى  يحتاج  اإلصالح  ألن  اإلصالحي  برنامجه  حتقيق  مازن  أبو  يستطيع 
مصلحني وأناس صاحلني كما أن الدميقراطية حتتاج إلى دميقراطيني واعتقد 
الدعم حتى  وفر  الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية  الفصائل  كافة  أن 

اآلن ألبي مازن لتحقيق برنامجه.

احلركة  في  الشابة  القيادات  مع  عميق  حوار  إجراء  إلى  مازن  أبا  أدعو  وأنا 
في مختلف املناطق وعلى نطاق واسع والى تفهم مطالبهم ومشكالتهم 

والتعاون اجلدي معهم.

ما هو رأيك في وقف إطالق النار؟
 - لقد جنح الفلسطينيون في التوصل إلى تفاهم التهدئة وهو مصلحة 
بشكل  الفلسطينيون  قدمها  للسالم  ورسالة  شك  دون  فلسطينية 
جماعي، ولكن ال يبدو أن هناك في إسرائيل من هو معني بالسالم احلقيقي 
حتى اآلن حيث أن الترحيب الدولي واإلسرائيلي الذي حظي به أبو مازن لم 

يعكس نتائج ملموسة على األرض لدى الشعب الفلسطيني.
ومن الواضح أن حكومة إسرائيل لديها قرار بإفشال أبو مازن وما سلوكها 
من  واالنسحاب  واحلصار  واحلواجز  واجلدار  االستيطان  استمرار  قضية  في 
غياب  وهنالك  مازن،  أبو  بإفشال  قرار  إال  األسرى  عن  اإلفراج  ورفض  املدن 
ألي مساندة فعلية له. وإذا كانت الواليات املتحدة معنية فعال بنجاح أبي 
دوما  يؤكد  الذي  بوش  والرئيس  األميركية  اإلدارة  فان على  تقول  مازن كما 
تصميمه على قيام دولة فلسطينية مستقلة ودميقراطية إلى جانب دولة 
إسرائيل إن يسارع إلى ممارسة دوره بالضغط على إسرائيل لالستجابة إلى 
والدخول في مفاوضات من اجل  الفلسطينية  واملطالب  الدولية  املطالب 
التوصل إلى حل نهائي ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألن السالم لن يتحقق في 

هذه املنطقة ما لم ينته االحتالل بالكامل.
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البرغوثي في مقابلة مع صحيفة معاريف اإلسرائيلية 
من سجنه

 »دوما قلتم عنا إننا نفوت الفرص«، يقول مروان البرغوثي، »ولكن يتبني 
تاريخية، فرصة ذهبية،  تفوتون فرصة  أنتم  تتعلمون بسرعة.  أنكم ال 

لن تعود«.
»أنتم ال تفوتون فرصة لتفويت الفرصة ، وبدل مساعدة أبو مازن، حتاولون 
له«.مروان  ستتوقون  وانتم  يستمر،  لن  الوتيرة،  بهذه  أضحوكة.  جعله 
اجلنوب.  في  أيشل،  سجن  في  سجنه،  زنزانة  داخل  من  يتحدث  البرغوثي 
ومعه، في الزنزانة الصغيرة، ثالثة سجناء آخرين من حماس. البرغوثي، يربي 
حلية، يلبس مالبس السجناء البنية، جرابني وحذاء منزلي من املطاط. وعلى 

السرير شراشف والكتاب األخير لدنيس روس »السالم املفقود«.
 »دوما ينقص شيء«، يضحك البرغوثي، »دوما شيء ما يخرب، ولكن اآلن، 
التغيير،  حجم  تفهمون  ال  انتم  جديد.  عهد  يوجد  فرصة.  هنا  توجد 
حجم الفرصة.  يوجد اآلن إجماع بني الفلسطينيني، بني املنظمات، ها 
أنت جتول هنا واسأل السجناء، اجلميع يتحدثون عن الهدوء، عن وقف 
حتى  تفرجوا  لم  واحد  سجني  عن  حتى  األرجل،  جتّرون  وأنتم  العنف. 
أن يتفكك في  أنظروا ماذا تفعلونه البني قّسام. كل شيء ميكن  اآلن. 

حلظة«.
أدين  فقد  األيدي«،  على  دم  مع  »سجني  لتعريف  يستجيب  البرغوثي 
بأي  عنه  لإلفراج  مرشحا  ليس  كمن  ويعد  عمليات  إطالق  في  باملشاركة 
البرغوثي هو رئيس اخملابرات آفي  شكل كان. املعارض األساس لإلفراج عن 

ديختر.
مبادرة  بكل حزم كل  وسيعارضون  قاتالً  البرغوثي  يرون في  اخملابرات   ففي 
وأربعني  مرات  املؤبد خمس  بالسجن  واحملكمة حكمت عليه  لإلفراج عنه. 
محيط  في  العليا،  السياسية  القيادة  في  وحتى   ، أخرى  متراكمة  سنة 
رئيس الوزراء، لدى وزير الدفاع ومحيط وزير اخلارجية، يرون في البرغوثي من 

سفك دم يهود وليس مرشحا لإلفراج عنه.
 احملكمة ردت، من جهة، محاوالت اإللصاق بالبرغوثي سلسلة طويلة من 



جهة  من  ولكن  اإلرسال،  مسؤولية  من  انطالقا  عمليات«  في  »املشاركة 
أخرى أدانته بعدد من العمليات شارك فيها، حسب االتهامات، على مستوى 

التوجيه أو التخطيط. 
وفي اجليش اإلسرائيلي بالذات النهج مختلف. غير قليل من األلوية الكبار 
في هيئة األركان، بعضهم أيضا أعرب عن رأيه في املوضوع علنا، يرون في 
البرغوثي شريكا محتمال في املستقبل، زعيماً فلسطينياً براغماتياً ميكن، 

بل ورمبا مرغوبا في احلديث معه. 

يفرجون عن 500 سجني دفعة واحدة، وبعد ذلك 400 آخرين. هذه 
كمية هائلة.

البضاعة مرتني، ثالث  بيع ذات  أنتم خبراء في  إفراجات؟ عمن يفرجون؟  أي 
فترة  مع  اإلفراج،  وشك  على  فمعظمهم  واحد.  عن  أفرجوا  أوال  مرات..، 
محكومية قصيرة متبقية. أنتم جتعلون األمر أضحوكة. فهذا ليس فقط 

لن يساعد أبو مازن بل سيهينه. أنتم تهينونه. وبعد ذلك ستتوقون له؟

ابنك تبني كمن شارك في عمليات. ال يوجد في إسرائيل قدرة على 
اإلفراج عن سجناء كهؤالء اآلن.

هذه أيضا نكتة. إذن ملاذا وافقوا على اإلفراج عنه؟ بل وأعلنوا ذلك؟ دحالن 
قال ليس قبل شهر انه سيفرج عنه. وأبو مازن اتصل بزوجتي. هذه مخالفة 
قبل خمس سنوات، عندما كان ابن 15. ويدعون بأن النار أطلقت من  سيارة 
كان هو فيها، وهذا ليس صحيحا ولكنكم ستفعلون كل شيء من أجل 

أن تخربوا األمر.

اخلريطة  تعرف  أنت  كثير.  هذا  األولى  املرحلة  في  سجني   900
قد  أنه  تعرف  شارون،  مصاعب  تعرف  إسرائيل،  في  السياسية 

يسقط في كل حلظة. 
هو  الكفاية،  فيه  مبا  ثقيل  هو  يسقط.  لن  فهو  تقلق،  ال  يسقط؟  شارون 
هنا،  يجري  ماذا  يرى  أن  مازن جدي.  أبو  بان  يفهم  أن  على شارون  مستقر. 
اآلن. هكذا فقط  ومنذ  واحدة،  دفعة  تفرجوا عن 5000 سجني  أن  عليكم 



ستبنون أبو مازن، هكذا فقط سيفهم الفلسطينيون بأنه يوجد على ماذا 
ومع من ميكن احلديث. حتى في حماس يتحدثون عن دولتني.

هذه نهاية االنتفاضة كما يقول اجلميع؟
تأتي نهاية االحتالل  كل شيء هش، كل  االنتفاضة ستأتي عندما  نهاية 

شيء ميكن ان يتفكك في كل حلظة.
أعرف ان اخلروج من غزة سيكون هادئا، سيكون تنسيق مع الفلسطينيني، 
اخلروج  وبعد  واحد،  صاروخ  أو  واحدة،  رصاصة  تطلق  أال  على  إجماع  يوجد 
لن يكون عنف ونشاط من داخل غزة. أنتم ستفهمون أنه عندما ال يكون 
احتالل، ال يكون عنف. االنتفاضة ستستمر في الضفة، حيث ستواصلون 

سيستمر االحتالل.
البرغوثي يحصل على احترام شديد في السجن ولكنه يفقد االرتفاع في 
اخلارج في وقت غير بعيد تلقى دعوى مببلغ 300 مليون شيكل من عائالت 
إلى  أعيدت  التي  الدعوى  تلقي  على  التوقيع  رفض  وقد  اإلرهاب  متضرري 

أصحابها له ثالث ساعات نزهة في ساحة التنزه في اليوم.
 وهو يقرأ »معاريف«، »يديعوت احرونوت« و »هآرتس« كل يوم. وهو مشترك 
على  ميوت  الساعة.  مدار  على  التلفزيون  يشاهد  الثالثة.  الصحف  في 
برنامجي »بالد رائعة« و »السفير«، يتابع األخبار ، متيقظ لكل ما يجري في 

إسرائيل، في السياسة، في االقتصاد، في الرياضة. 
باإلجمال.  أربعة سجناء  الزنزانة ضيقة، سرير طابقني وسريرين منفردين، 
السجناء  دقائق  ُخبزا قبل بضع  رغيفا خبز  اآلخر  الطرف  على كرسي في 
طعامهم  يعدون  فإنهم  العزلة،  بسبب  اخلارج  من  املنتوجات  يتلقون 
بأنفسهم أيضا. باإلجمال، ظروف غير سهلة. والتقارير عن مخيم صيفي 
للسجناء األمنيني ، تلك التقارير التي تنشر في اخلارج، مغلوطة. آفي بيتون، 
قائد سجن ايشل، يبقي على خيط قصير. وهو الرجل الذي حطم اإلضراب 
عن الطعام قبل بضعة أشهر. لديه 500 سجني أمني. لديه أقسام توجد 

فيها القيادة اخلطيرة لفتح وحماس واجلهاد.
كل شيء مرتب، منضض، يبدو ناجعا وآمنا. يكاد ال يكون خرق لالنضباط. 
اليوم من  عاد  السجن،  القتلة بني سجناء حماس في  حسن سالمة، من 
فترة قصيرة في الزنزانة االنفرادية، بعد أن حتدث على نحو غير لطيف مع 

احد السجانني.



وتوقع.  حتفز  تتحسن.  النسبي  والهدوء  السياسي  التقدم  حيال  األجواء   
فقط 3 او 4 سجناء سيفرج عنهم من هنا في اجلولة القريبة، ولكن اجلميع 

يؤمنون بأن يومهم سيأتي أيضا؟

أيوجد ألبي مازن احتمال؟
أنا في  واؤيده.  ممتاز  أعرفه على نحو  أنا  احتمال. هو رجل جدي.  له  »يوجد 
وفي  الهدنة  في  صغيرة  غير  مشاركة  لي  اجملريات،  أتابع  األوضاع،  صورة 
دمشق،  مصر،  إلى  بأناس  بعثت  أنني  تعرف  أنت  النار.  وقف  عن  األحاديث 

قيادة حماس وخالد مشعل«.

إلى متى أنت هنا؟
أؤمن أنني لن أبقى هنا لوقت طويل، وحريتي احلقيقة يوم انتهاء االحتالل 

ونيل شعبنا حلريته«

ما هو املستقبل؟؟؟
»انظر حولك. هؤالء السجناء هنا، في الزنازين األخرى، في األقسام اجملاورة، 
هنا  من  املستقبل.  في  الفلسطيني  الشعب  سيقودون  الذين  هم  هؤالء 
ستنشأ القيادة. افحص هنا وسترى أنه يوجد تأييد للمسيرة، يوجد تغيير 
منذ  يتحدثون  جميعهم  يكون  يكاد  حماس  أعضاء  مع  حتدث  دراماتيكي. 
اآلن عن دولتني، عن حل سلمي. السياسيون اآلخرون الذين يؤدون مهامهم 
اليوم معظمهم فاسدون، وهم في النهاية سيكونون في السجن ونحن 

في السلطة«. 

وفي هذه األثناء حماس تنتصر في االنتخابات. كيف تفسر ذلك؟
تغيير،  حماس  في  يوجد  الناس.  مع  يعملون  هم  فاسدين.  ليسوا  ألنهم 
يتوجهون إلى انتخابات اجمللس التشريعي، يعرفون ملاذا يفعلون ذلك، فهم 
يدخلون اآلن إلى السياسة.  عليكم أن تفهموا هذا التغيير، وان  تسيروا 

معه«.

ماذا ينبغي إلسرائيل أن تفعل وهي ال تفعله؟ ينقلون املسؤولية 
عن املدن، يفرجون عن مئات السجناء؟ ماذا أكثر من ذلك؟

»عليكم أن تفهموا بان الدفعة للمسيرة تخرج من هنا. من السجون. على 



اثبتوا  الشروط.  نزهة. حسنوا  أضيفوا ساعات  األجواء.  هنا  األقل حسنوا 
أنكم تنوون شيئا«.

هل أنت نادم لعدم املنافسة ضد أبي مازن؟
سأنتصر  كنت  أني  تظهر  استطالعات  هناك  كانت  االنتخابات  يوم  »في 
بسهولة، ولكنني أعلنت سحب  ترشيحي وأنا مسرور لذلك. أنا ساعدت 
أبو مازن وال يوجد لدي أي شعور بالندم. يجب مساعدته. متى تفهمون أنتم 

أيضا ذلك؟«.
                                                                           

   مقابلة مع صحيفة معاريف اإلسرائيلية
   16 شباط 2005



بيان االنطالقة 2005/1/1

 
البرغوثي: 

 عام 2005 هو عام انبالج فجر احلرية
 وبداية النهاية لالحتالل اإلسرائيلي
 وهو عام الدميقراطية الفلسطينية

 وهو عام بداية عقد اليوبيل الذهبي حلركة فتح.
 

أكد املناضل القائد مروان البرغوثي أمني سر حركة فتح في الضفة الغربية 
أن مناسبة الذكرى األربعني النطالقة الثورة الفلسطينية وانطالقة حركة 
فتح تأتي وألول مره منذ انطالقة الرصاصة األولى على أيدي مفجر الثورة 
احلركة  عن  اجلسدي  غيابه  ظل  في  عرفات  ياسر  الشهيد  الراحل  الرئيس 
وعقول  ووجدان  قلوب  في  سيعيش  عرفات  ياسر  ان  مؤكداً  شعبنا،  وعن 
الفلسطينيني والعرب واألحرار أكثر بكثير وأطول بكثير مما عاش في حياته، 
فالرئيس الشهيد ميثل الذاكرة اجلماعية للشعب الفلسطيني ولكفاحه 
على مر العقود املاضية وان االحتفال بالذكرى العظيمة يبعث األلم بسبب 
غياب القائد املؤسس.  وأكد البرغوثي أن حركة فتح تتقدم إلى األمام في 
عقد  وهو  عمرها  من  اخلامس  العقد  من  األولى  السنة  وفي  اجلديد  العام 
اليوبيل الذهبي وأمامها جملة من التحديات يتوجب ان تتصدى لها بكل 
شجاعة وأقدام كما فعلت بإطالق رصاصتها األولى. ويأتي في مقدمة هذه 

التحديات:-

 التحدي األول 
االحتالل  إنهاء  وهو  احلركة  اجله  من  انطلقت  الذي  املقدس  الهدف  إجناز 
على  الشريف  القدس  وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة 
األراضي احملتلة منذ عام 1967 وضمان حق عودة الالجئني طبقاً للقرار الدولي 

194 وإطالق سراح جميع األسرى واملعتقلني دون قيد أو شرط.



 التحدي الثاني
آن  النضالية في  اخليارات  احملافظة على كافة  احلركة على   فهو في قدرة 
اجلمع  على  قدرتها  هو  أخرى  بعبارة  األهداف،  لتحقيق  وذلك ضمانة  معاً، 
املفاوضات  خيار  رهينة  نفسها  حصر  وعدم  واملفاوضات  االنتفاضة  بني 
فقط، وفي مراجعة جريئة وتقييم شجاع ألخذ العبر والدروس من التجربة 

القاسية في سنوات املفاوضات السابقة.

لتحدي الثالث
 فهو القدرة على صياغة نظام سياسي فلسطيني دميقراطي جديد قائم 
على أساس التعددية السياسية واحترام سيادة القانون وفصل السلطات 
وصيانة حقوق اإلنسان واملواطن واحلريات العامة وإنصاف املرأة الفلسطينية 
ومنحها دورا أساسياً في كافة املؤسسات وعلى كافة املستويات وفي حترمي 
ومحاكمة  الفساد  ومحاربة  السجون  في  والتعذيب  السياسي  االعتقال 
الفئات  رعاية  وفي  املشروع  والكسب غير  العام  املال  من تسببوا في هدر 
األكثر تضرراً من العدوان واالحتالل وفي مقدمتهم أسر الشهداء واجلرحى 
واألسرى والعمال وأصحاب البيوت املدمرة واملزروعات واألراضي التي دمرها 
بناء  على  القدرة  وفي  واحملتاجة  الفقيرة  الفئات  ورعاية  االحتالل  وصادرها 

مجتمع فلسطيني جديد.

لتحدي الرابع 
ويكمن في قدرة احلركة على احلفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية 
وتعزيزها في مؤسسات وأطر وبرنامج موحد وفي القدرة على جتسيد شعار 

شركاء الدم شركاء في القرار.

التحدي اخلامس 
املذكورة  التحديات  ملواجهة  األساس  ألنه  العاجلة  التحديات  أكثر  رمبا  هو 
على  فتح  حركة  ومؤسسات  أطر  بناء  وإعادة  التجديد  حتدي  وهو  سابقاً: 
قاعدة دميقراطية حقيقية، وفي القدرة على ضخ دماء جديدة في أوردة احلركة 
وضمان قنوات صحيحة لتدافع األجيال وتدفقها وتعايشها، واالستفادة من 
كل الطاقات واإلمكانيات العظيمة الكامنة في هذه احلركة. وتكريس حالة 
واالجتاهات،  والتيارات  واملدارس  واآلراء  األفكار  لكافة  الدميقراطي  التعايش 



واالحتكام للنظام الدميقراطي وبناء هيكل تنظيمي ولوائح وبرامج تناسب 
في ظل  إال  ال ميكن حتقيقه  هذا  وان  احلركة خاصة  في  اجلديدة  التطورات 
األعداد اجليد بل واملمتاز لعقد املؤمتر العام السادس الذي يأتي بعد أربعني 
عاماً على االنطالقة وبعد ستة عشر عاماً على املؤمتر اخلامس، املؤمتر العام 
وألول  الوطن  ارض  أربعة عقود على  مرة منذ  الذي سيعقد ألول  السادس 
ارض  على  احلركة  ومناضلي  وكوادر  لقيادات  املشاركة  فرصة  ستتاح  مرة 
فلسطني الذين حرموا على مدار أربعة عقود من املشاركة في املؤسسات 
القيادية للحركة، وأن تكريس حياة تنظيمية وحركية دميقراطية في حركتنا 
فتح هو شرط أساسي لقيام نظام سياسي فلسطيني دميقراطي واجلميع 
يطالب ببذل كافة اجلهود وتوحيدها إلجناح مهمة عقد املؤمتر احلركي العام 
الراحل  الرئيس  يوم ميالد  له في 8/4/ 2005في  احملدد  التاريخ  السادس في 
ياسر عرفات، ومبا يضمن متثيل حقيقي لكافة األقاليم والقيادات والكوادر 

خارج الوطن.
اخلامس من  العقد  األولى من  السنة  في  العام  تدخل هذا  فتح  أن حركة 
عمرها املديد وتاريخها العظيم وهو عقد اليوبيل الذهبي الذي سنحتفل 
به في العام 2005 مستندة إلى هذا الرصيد والتراث والتاريخ العظيم، وما 
قدمته من شالالت الدماء وعشرات اآلالف من الشهداء واجلرحى واألسرى 
في  لشعبها  ووفية  لهؤالء  وفية  فتح  حركة  ستبقى  واملعاناة.   والعذاب 
درب اآلالم العظيم والشاق من أجل العودة واحلرية واالستقالل، وأن احملافظة 
وأبناء حركتنا  أبناء شعبنا  املقاومة متوقدة وملتهبة في قلوب  روح  على 
هو شرط لتحقيق االنتصار فقد أثبتت األحداث والتجارب أن هذا االحتالل 
املقاومة جدارتها حيث  أثبتت هذه  وقد  املقاومة  إال حتت ضربات  يرحل  لن 
جعلت مشروع االحتالل باهظ الثمن على أصحابه وبدء الغزاة يعدون العدة 
إلنقاذ احتاللهم ولكن األوان قد فات وليس أمامهم سوى تشييع جثمان 
هذا االحتالل إلى أقرب مزبلة للتاريخ إلى جوار النازية والفاشية والعنصرية 
واإلرهاب، ألن شعبنا بصموده األسطوري وبسواعد أبنائه املقاومني في كافة 

تشكيالت املقاومة قد متكن من السير قدما باجتاه إنهاء االحتالل.
وما قرار حكومة اإلرهاب في تل أبيب باالنسحاب والهروب من قطاع غزة 
واالعتراف أن ال مستقبل لالحتالل في األراضي الفلسطينية أال دليالً على 

عظمة االنتفاضة وانتصار هذا اخليار.
لقد عجزت املفاوضات خالل عشر سنوات عن حتريك كرفان واحد بينما اآلن 



سيرحلون عن قطاع غزة الباسل دون قيد أو شرط وأن هذا يعود الفضل فيه 
بعد اهلل إلى صمود شعبنا األسطوري وسواعد املقاومني األبطال. 

وفي هذه املناسبة العظيمة، مناسبة االنطالقة اجمليدة، فإننا جندد العهد 
وأمير  عرفات  ياسر  الشهيد  الرمز  الرئيس  يتقدمهم  األبطال  لشهدائنا 
شيخ  الشهيد  واإلمام  ثابت  ثابت  الشهيد  والدكتور  جهاد  أبو  الشهداء 
والشهيد  مصطفى  علي  أبو  القائد  والشهيد  ياسني  أحمد  فلسطني 
القائد فتحي الشقاقي والشهيد القائد أبو العباس، وإننا في ذات الوقت 
نستذكر اليوم الشهيد القائد جهاد عمارين والكرمي ومروان زلوم، وحسني 
والصباغ،  والبدوي،  والتيتي،  شرخ،  أبو  ونايف  حالوة،  وأبو  عبيات،  وعاطف 
والسبعاوي  الرازق  وعبد  العينني  وأبو  وجابر  وفراس  والدعاس،  العامر،  وزياد 
على  نشد  اليوم  هذا  في  وإننا  األبطال،  القادة  من  وغيرهم  احميد  وأبو 
أبطال  ونحيي  النصر  على  واملصممني  الزناد  على  القابضني  أولئك  أيدي 
الدين القسام  كتائب شهداء األقصى في فلسطني وكتائب الشهيد عز 
وسرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى وكتائب املقاومة الوطنية وجلان 
املقاومة الشعبية وكتائب أبو الريش وألوية الناصر صالح الدين وكل األحرار 

واملقاومني.
ان هذا العام سيشهد بإذنه تعالى انبالج فجر احلرية وبداية النهاية لالحتالل 
اإلسرائيلي اجملرم واجلبان وسيبدأ شعبنا بحصاد ثمار تضحياته اجلسيمة 

ومعاناته وعذابات أبناءه على مدار األعوام والعقود املاضية.
تواصل  وان  كفاحها  تواصل  ان  العظيم  شعبنا  تعاهد  فتح  حركة  ان 
 1967 عام  منذ  احملتلة  األراضي  جميع  عن  االحتالل  جالء  حتى  االنتفاضة 
وفي مقدمتها القدس الشريف درة فلسطني وتاج العرب واملسلمني وقبلة 

األديان السماوية كافة.
وأن حركة فتح التي كان لها شرف إطالق الرصاصة األولى تقسم ان تطلق 
الرصاصة األخيرة على هذا االحتالل، و أقول لشعبنا العظيم أنني وبحق 
أرى من نافذة الزنزانة الصغيرة تباشير النصر وأشعر أنها تهب على شعبنا 
بفعل صموده األسطوري وتضحياته اجلسيمة وعبقرية البقاء التي يتمتع 
بها، والشجاعة السياسية التي ميتلكها، وأن شمس احلرية ستشرق على 
احلرية  رحلة  في  األخيرة  احلالكة  اللحظات  نعيش  ونحن  قريب  عما  بالدنا 
وبتعزيز  النصر  بحتمية  األميان  تعميق  من  مزيد  إال  علينا  وما  واالستقالل 
عام  سيكون  القادم  العام  وأن  والدميقراطية  الوطنية  والوحدة  الصمود 



اجل  اجلميع ومن  تبنى مبشاركة  ان  التي يجب  الفلسطينية  الدميقراطية 
اجلميع.

وفي هذا اليوم العظيم أتوجه بالتحية والتقدير واحملبة إلى كل أبناء شعبنا 
في الوطن والشتات وفي كل مكان، وإلى أبناء فتح امليامني األبطال وأقول 
التضحيات  بلغت  مهما  الهدف  نحو  أقوياء  موحدين  قدماً  لنمضي  لهم 
ومهما كانت املصاعب واملشاق، فهذا ما تعلمناه من الرئيس الراحل املعلم 
الشهيد ياسر عرفات ورفاقه، ولنعمل كل ما لدينا من اجل إجناح العملية 
باالنتخابات  ابتدءا  العام  هذا  تباعاً  التي ستتواصل  الشاملة  الدميقراطية 
الرئاسية وعلينا ان نتحد بكل طاقاتنا دعماً ومساندة لألخ محمود عباس)أبو 

مازن( مرشح حركة فتح وأحد مؤسسيها األوائل واجلدير بثقة شعبنا.

 اجملد واخللود لشهدائنا األبرار
احلرية لألسرى والشفاء العاجل للجرحى

النصر لالنتفاضة
وأنها لثورة حتى النصر

مروان البرغوثي         
بئر السبع – قسم 11 – زنزانة رقم ) 5 (
                   2005/1/1                                                                                              
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رسالة صادرة عن القائد املناضل مروان البرغوثي
أمني سر حركة فتح في الضفة الغربية بخصوص 

االنتخابات الرئاسية
2004-12-14

 
 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 أتوجه الى شعبنا الفلسطيني العظيم في الوطن والشتات بأسمى آيات 
التقدير واإلجالل، وألبناء حركة فتح على وقفتهم ودعمهم ومساندتهم 
كانوا  وما  إياها  منحوني  التي  والنبيلة  الغالية  ثقتهم  وعلى  ومآزرتهم 
ليبخلوا بها، وهي ثقة تزيدنا إصراراً وصموداً وحتدياً وأتوجه بشكر خاص لكل 
األخوات واإلخوة، ولكل أولئك النساء والرجال، الذين وقفوا بشجاعة وإقدام 
الى جانبنا، وانطالقا من أن الثقة يجب أن يقابلها أمانة، فإن قرارنا ينطلق 
لنداء  وتلبية  وحلركتنا،  لشعبنا  العليا  الوطنية  املصلحة  من  وأبداً  دائماً 
اإلخوة رفاق الدرب واملسيرة واستجابة ملناشدة األشقاء العرب واألصدقاء 
في العالم وفي ضوء احلملة األمريكية اإلسرائيلية على ترشيحي والتلويح 
لشعبنا  الدولي  اجملتمع  قبل  من  الظهر  إدارة  إلى  سيؤدي  انتخابنا  بأن 
وسلطته، وجتنباً ملنحهم ذريعة التهرب من االلتزامات واملسؤوليات، ولعدم 
مؤمتر  إلفشال  وجتنباً  بها،  يعدون  التي  واإلقليمية  الدولية  اجلهود  تعطيل 
العدوان  استمرار  ظل  وفي  انتخابنا،  حال  في  بإلغائه  هددوا  حيث  لندن 
واحلصار واالعتقاالت واملداهمات الليلية وسياسة التنكيل التي يقوم بها 
االحتالل  ضد شعبنا، واستمرار محاوالت االغتيال اجملرمة وآخرها محاولة 
اغتيال املناضل القائد جمال أبو سمهدانه واألخ املناضل محمود املدهون 
وغيرهم من اإلخوة وفي ظل االعتداء على مرشحي الرئاسة األخوين بسام 
الصاحلي والدكتور مصطفى البرغوثي وعدم متكني املرشحني من التحرك 
والوصول إلى اجلمهور، وصعوبة إجراء انتخابات حرة في ظل هذه األجواء، 
وانكشاف األكاذيب واملزاعم اإلسرائيلية عن تسهيالت لالنتخابات، رغم ذلك 
وإدراكاً منى وتأكيداً على أن االنتخابات هي عملية نضالية خلدمة شعبنا 
يجب التعامل معها على هذا األساس، وانطالقا من أن ترشحي لالنتخابات 



هو رسالة حتدي وخطوة نضالية في مواجهة احملتل وفي مواجهة السجان 
تأكيداً ودفاعاً عن عشرة آالف أسير كونهم مقاتلني من أجل احلرية وليسوا 
مجموعة من اإلرهابيني، وحتى ال تتكرر فكرة االتفاقات السابقة التي تركت 
على  وتأكيداً  والعشرين،  الثامن  اآلن عامه  األسرى حيث يقضي بعضهم 
أن االنتفاضة وإرادة املقاومة لن تتزعزع فينا، حتى في قلب الزنزانة والعزل 
االنفرادي، أن ترشحنا لالنتخابات لم يكن في حال من األحوال حتدياً ألحد 
لهذه  والغرض  املغزى  التقاط  في  أخفق  قد  البعض  أن  احملزن  ومن  داخلياً، 

الرسالة وذهب البعض بعيداً في التحليل.
وأنني أنبه من مواصلة البعض لنهج االتهام واإلقصاء واخلنق، حيث الحظنا 
ذلك ورمبا من نفس األصوات عندما ترأس األخ أبو مازن احلكومة، حيث وقفنا 
في  تكرر  التحريض  ونفس  نستطيع إلجناحه،  ما  وقدمنا  جانبه،  الى  نحن 
العديد من املواقف وحتت شعارات اإلصالح وطال هذا التحريض قضية الرأي 

والتعبير أحياناً كثيرة.
ومواصلة  وعنفوانها  فتح  قوة وصالبة حركة  أن  األخوة جميعاً  أذكر  أنني 
دورها التاريخي يعتمد على احملافظة على وحدتها على قاعدة الدميقراطية 
وإبقاء الباب مفتوحاً أمام اجلميع، للتعبير عن مواقفهم  وقد حان الوقت 
لتصحيح املعادلة القائمة وذلك بتجديد األطر القيادية التي أصابها الوهن 
وال حاجة  احلركة،  في  العريضة  القاعدة  واالغتراب عن  والترهل  والضعف 
للتذكير أننا سنبقى متمسكني بالقانون غير املكتوب الذي أرساه الرئيس 
اخلالد ياسر عرفات  قانون احملبة وأقول سامح اهلل بعض األخوة كم كان أجدر 

بهم التريث والصبر ألننا لن نتخذ إال القرار الذي يخدم شعبنا وحركتنا.
 

أنني أؤكد مجدداً على دعم ومساندة األخ محمود عباس أبو مازن مرشح 
احلركة، وهو أخ كبير وصديق عزيز وجدير مبوقع الرئاسة للسلطة، أنني في 
طريق  على  مهامه  في  مازن  ابو  لألخ  والتوفيق  النجاح  أمتنى  الذي  الوقت 
اجناز احلرية والعودة واالستقالل والسالم  والوحدة والدميقراطية فأنني أمتنى 

عليه وعلى األخوة في احلركة األخذ بعني االعتبار املالحظات التالية:-
 

لالتفاق  املشترك  القاسم  واعتبارها  الوطنية  بالثوابت  التمسك   : أوالً 
السياسي  بني مختلف القوى الفلسطينية.

الرؤية  توحد  موحدة  وطنية  وثيقة  إلى  التوصل  في  التسريع  ثانياً:   



الفلسطينية وتعزز الوحدة الوطنية على قاعدة الدميقراطية.
 ثالثاً: التمسك بخيار االنتفاضة واملقاومة ومزاوجته مع املفاوضات.

 رابعاً: عدم الدخول في اتفاقيات جزئية تقود الى تأبيد االحتالل.
 خامساً: اشتراط وقف شامل للنشاط االستيطاني وإزالة اجلدار وإجراءات 
والعدوان  االغتياالت  ووقف  احلواجز،  وإزالة  احلصار  وإنهاء  القدس  تهويد 
واالنسحاب من مناطق السلطة الوطنية متهيداً ألي استئناف للمفاوضات 
وجدول  الواضحة  الدولية  القرارات  إلى  مرجعيتها  ترتكز  أن  يجب  التي 
أعمال متفق عليه وبسقف زمني محدد، رغم قناعتي بعدم وجود شريك 
إسرائيلي للسالم األمر الذي يتطلب من اجملتمع الدولي حتمل مسؤولياته 
قرارات  تنفيذ  على  والقائم  العادل  السالم  ملتطلبات  إسرائيل  ارضاخ  في 

الشرعية الدولية.
حملة  ووقف  وسالحها  اخملتلفة  املقاومة  تشكيالت  حماية  سادساً:   
االغتياالت واالعتقاالت املوجه ضد املناضلني ومنح الرعاية الشاملة لألخوة 

في كتائب شهداء األقصى.
 سابعاً: التعهد بعدم توقيع أي اتفاق ال يضمن اإلفراج الشامل عن جميع 
األسرى واملعتقلني في سجون االحتالل دون قيد أو متييز أو شرط وفي أطار 
جدول زمني ملزم بدءاً من أقدم األسرى وعودة كافة املبعدين الفلسطينيني، 

وضمان حق عودة الالجئني وفقاً للشرعية الدولية.
 ثامناً: إصدار قوانني وقرارات خاصة برعاية حقيقية شاملة لعائالت وذوي 
وكذلك  واالقتصادية  والصحية  التعليمية  اجملاالت  في  العظام  الشهداء 

األخوة واألخوات اجلرحى الذين حلقت بهم إعاقات دائمة.
التي  واملنازل  البيوت  بناء  تاسعاً: وضع موازنات خاصة واستثنائية إلعادة   

دمرها االحتالل خالل السنوات املاضية وتعويض أصحابها بصورة كاملة.
 عاشراً: ضرورة االلتزام بإجراء االنتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن 
على قاعدة قانون انتخابي يحظى باإلجماع وكذلك استكمال االنتخابات 

البلدية واحمللية.
 احلادي عشر: تشكيل جلنة قضائية للتحقيق في ملفات الفساد وقضايا 
الكسب غير  املاضية، وقضايا  السنوات  التي وقعت خالل  العام  املال  هدر 

املشروع.
 الثاني عشر: حترمي االعتقال السياسي والتعذيب ونبذ العنف داخلياً ألية 

أسباب كانت وعدم تكرار التجربة املاضية.



أسس  على  الفلسطينية  األمنية  املؤسسة  بناء  إعادة  عشر:  الثالثة   
حديثة وعصرية ملا يضمن قوتها وحسن أدائها وخضوعها للقانون والقيادة 
السياسية، مبا يضمن صحة أدائها وحمايتها للشعب الفلسطيني، بحيث 

يحدد السقف الزمني  لرئاسة أي جهاز أمني مبا ال يزيد عن خمسة أعوام.
اجلامعات  كافة  في  اجلامعية  األقساط  توفير  على  العمل  عشر:  الرابع   

واملعاهد والكليات نظراً للظروف االقتصادية الصعبة.
 اخلامس عشر: العمل على حماية احلريات الصحفية وحماية الصحفيني 
اجملتمع  قضايا  على  واالنفتاح  الفلسطينية  اإلعالمية  املؤسسة  وتطوير 

وفتح الباب للجميع للتعبير عن الرأي دون قيد أو شرط.
 السادس عشر: العمل على أنصاف املرأة وإصدار التشريعات والقوانني التي 
تكفل لها املشاركة الفاعلة وحضوراً كامالً في كافة قطاعات ومؤسسات 

اجملتمع والسلطة.
فرص  من  قدر  أكبر  لتوفير  واستثنائية  خاصة  جهود  بذل  عشر:  السابع   

العمل للعاطلني عن العمل.
على  الوطني  االقتصاد  لتعزيز  شاملة  تنمية  خطة  وضع  عشر:  الثامن   
أساس اقتصاد الصمود وتوفير األموال للمنتجات الفلسطينية الصناعية 

والزراعية وتضييق اخلناق على املنتجات اإلسرائيلية.
  

أخوكم مروان البرغوثي 
سجن بئر السبع
 قسم العزل - زنزانة رقم )5(



بيان ترشيح لالنتخابات الرئاسية  صادر عن القائد املناضل 
 مروان البرغوثي

 لقد آملني جداً كما آلم أبناء الشعب الفلسطيني مظاهر االحتفاء التي 
عمار،  أبو  الرمز  اخلالد  القائد  غياب  بعد  الدولية  القوى  بعض  أظهرتها 
العقبة  وفاته، وكأنه كان  توفرت بعد  واإليحاء املضلل وكأن فرص السالم 
أمام السالم. إن هذا اإليحاء اجملرم يسعى لتبرئة شارون وحكومته واالحتالل 
أن  أقرر  فإنني  لذا  الفلسطيني،  الشعب  ضد  اإلرهاب  عن  املسؤولية  من 
ودفاعاً  واملقاومة  االنتفاضة  لنهج  وفاء  الدميقراطية  املعركة  هذه  أخوض 
عنها وحماية لها من وصف اإلرهاب، ووفاء للرئيس القائد اخلالد أبو عمار، 
بالثوابت، ووفاء لالجئني  ووفاء للشهداء واجلرحى واألسرى ووفاء للتمسك 

وحق العودة.
إن هذا املوقف موقف وطني ال عالقة له باملوقع وال بالكراسي، ألنه ال يوجد 

كرسي أصالً في وطن محتل.
إن السالم الذي نسعى إليه سالم يقوم على أساس العدل وحتقيق احلرية 

والعودة لشعبنا واحلرية ألسرانا.
إنني أدعو التنظيمات وقواعدها واملرشحني أنفسهم إلى خوض انتخابات 
الوجه  على  تأكيداً  والعنف  واالتهام  الغوغاء  عن  بعيدة  نزيهة  شريفة 

الدميقراطي احلضاري لشعبنا الفلسطيني في هذه االنتخابات املصيرية. 

وإنها لثورة حتى النصر

أخوكم مروان البرغوثي
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نص خطاب القائد املناضل
مروان البرغوثي في الذكرى الثانية الختطافه 

 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

يا جماهير شعبنا العظيم
أهلنا البواسل 

 يا صناع ملحمة االنتفاضة واملقاومة
يا فرسان النصر واحلرية واالستقالل

 
من قلب زنزانة القهر الصهيوني أخاطبكم اليوم آمالً أن تصلكم كلماتي 
هذه التي تخترق األسالك الشائكة واجلدران والبوابات والقضبان احلديدية 
ألحييكم في هذا اليوم وأؤكد لكم فيه على أن مسيرة احلرية واالستقالل 
مسيرة االنتفاضة الباسلة املتواصلة لن تتوقف ولن حتط برحالها إال في 

القدس احملررة.
 

أيتها األخوات أيها اإلخوة... أبناء شعبنا العظيم
أبناء األرض املقدسة....أبناء مهد الديانات والرساالت واألنبياء

ها هو شعبنا يواصل مسيرته التحررية ويواصل انتفاضته الباسلة للعام 
الرابع على التوالي ويواجه بكل قوة وشجاعة وبسالة آلة احلرب الصهيونية 
التي أخمدت الشرق األوسط بأكمله بقوتها ووحشيتها وجبروتها، لكنها 
تقف عاجزة مشلولة أمام الصمود الفلسطيني األسطوري صمود األطفال 
والنساء والرجال صمود شعب فلسطني العظيم، صمود رفح، وخان يونس، 
واملعسكرات الوسطى، وغزة، وبيت الهيا، صمود جنني القسام، وطولكرم، 
وقلقيلية ، ونابلس عاصمة املقاومة، وطوباس وسلفيت، ورام اهلل، وخليل 
األبدية، وصمود شعبنا في  والقدس عاصمتنا  وأريحا،  وبيت حلم  الرحمن، 
الشتات وفي كل مكان. هذا الصمود الذي ال مثيل له في التاريخ اإلنساني. 
وفي هذا اليوم أتوجه بالتحية واالحترام لألخ الرئيس أبو عمار على صموده 



أبيب  تل  حكام  أعتقد  لقد  الشعب.  هذا  بعظمه  الراسخ  وأميانه  وثباته 
اجملرمني مثلث اإلرهاب شارون موفاز ويعلون أنهم قادرون على هزمية شعبنا 
يقسمون  اجلبناء  هؤالء  وراح  واملقاومة  االنتفاضة  شعلة  إطفاء  وعلى 
بعد  اليوم  نقف  ونحن  يوم  مئة  االنتفاضة خالل  إخماد  األميان على  أغلظ 
الكاذبة؟  وعودهم  فأين  املباركة  االنتفاضة  انطالقة  على  يوماً   1317 مرور 
إن جنراالت االحتالل الذين ترتفع درجاتهم العسكرية تبعاً لعدد الضحايا 

الفلسطينيني وللدم املسفوك وقد وصلوا إلى طريق مسدود.
بإنهاء  إال  تتوقف  لن  أنها  وأقسمنا  لالنتفاضة  األول  اليوم  منذ  قلنا  لقد 

االحتالل ورحيله ونيل شعبنا للحرية واالستقالل.
ما  سرعان  عابرة  أحداث  املسألة  أن  داخله  في  املهزوم  البعض  ظن  لقد   
يقرؤوا ولم يحسوا بنبض شعبنا وضميره احلي لهذه  ولم  سيتم جتاوزها 
االنتفاضة التي عجز حكام تل أبيب عن إخمادها رغم استخدامهم لكل 
األساليب والوسائل البشعة من قتل جماعي وتدمير شامل وهدم للبيوت 
احلواجز  مئات  وإقامة  واحلصار  االحتالل  وإعادة  واالعتقاالت  واالغتياالت 
وما  االنتفاضة،  نيران  وال  نار  يخمد  لن  هذا  كل  واإلذالل  والقهر  والتجويع 
إقامة احلائط الشاروني إال محاولة أخيرة إلعادة احلياة اصطناعيا الحتالل 
قد تهاوى، إن كل اإلجراءات وغيرها لن تنال من أرادتكم احلرة ومن صالبتكم 
وإميانكم باحلق املقدس على هذه األرض وفيها لقد أعتقد حكام اإلرهاب في 
تل أبيب أن اآللة العسكرية الوحشية قادرة على قهر إرادة شعب مصمم 
عن  يدافعون  أنهم  وتناسوا  واستقالل  وعزة  وكرامة  بحرية  العيش  على 
احتالل غير شرعي وعن قضية خاسرة وغير عادلة وغير أخالقية بينما قوتنا 
تكمن في أننا أصحاب حق وأننا أصحاب األرض األصليني وأهلها وأن قليالً 
من القوة مع كثير من العدل واحلق هي أقوى من كل القوة املفتقدة للعدل 
واحلق إن مهمة االنتفاضة منذ اليوم األول هي حتويل مشروع االحتالل من 
مشروع  إلى  إلسرائيل  وجتارياً  واقتصادياً  وعسكرياً  سياسياً  رابح  مشروع 
الراسخ،  وبإميانكم  العظيمة،  بإرادتكم  متكنت  قد  االنتفاضة  إن  خاسر، 
التضحيات  وبفعل  واألسرى  البواسل،  واجلرحى  العظام،  الشهداء  وبفعل 
سيجبر  خاسر،  مشروع  إلى  االحتالل  حولت  قد  كله،  الشعب  ومعاناة 
أصحابه على مراجعته ومراجعة حساباته، ومهما فعلوا فإن املشروع قد 

أفلس متاماً وعبثاً يحاولون أحيائه من جديد.
 



شعبنا العظيم
شعب الشهداء شعب الصمود األسطوري من رفح إلى جنني وفي الشتات 
وفي الوطن العربي وفي كل مكان إن رحلة اآلالم ودرب اآلالم والرحلة الشاقة 
التي يخوضها شعبنا هي واحدة من أنبل املعارك التي خاضتها اإلنسانية 
في وجه االستعمار والقهر والطغاة وأننا بالتأكيد في احللقة األخيرة في 
مسعى كفاحنا الذي بدأ منذ عشرات السنيني لكنها احلرب األكثر مرارة 
إلى نهاية  إال  وصعوبة وقسوة وألم ومعاناة واألكثر دموية لكنها ال تؤدي 
بأنه ميكن  يعتقد  أن من  واالستقالل،  واحلرية  النصر  وهي  وواضحة  مثمرة 
إن  دون  وتنجح  إن تصمد  اقتراحات  أو  أو تسويات  أو تفاهمات  ألي مبادرات 
دولتنا  وميالد  أرضنا  من  الشامل  واالنسحاب  واالستيطان  االحتالل  تنهي 
إلى  االستناد  دون  املفاوضات  على  يراهن  من  وأن  واهم  فأنه  السيادة  ذات 
خيار املقاومة واالنتفاضة أمنا يحاول القفز على احلقائق والسير في طريق 

األوهام.
 يا جماهير شعبنا العظيم إن صبركم على اآلالم واملعاناة هو الرافعة وهو 
كل  شعبنا  فئات  كل  مشاركة  وان  املباركة  االنتفاضة  الستمرار  الشرط 
حسب طاقته وإمكانياته وقدراته هو من شروط حتقيق النصر ولذلك فإن 
علينا مواصلة كل أشكال النضال من املظاهرات اجلماهيرية واالعتصامات 
واملسيرات واملهرجانات والنشاطات اخملتلفة إلى ممارسة املقاومة املسلحة.

 
يا جماهير شعبنا العظيم

يا أهلنا البواسل ....أهالي الشهداء واجلرحى واألسرى
 

شعبنا العظيم بكل فئاته وقواه لقد بدأت بشائر النصر تطل علينا وما 
احلديث عن االنسحاب من غزة إال مقدمة النهيار االحتالل الذي آجالً أم عاجالً 
سيرحل عن كل األراضي الفلسطينية وما هذا إال ثمرة من ثمار صمودكم 
وتضحياتكم اجلسيمة ومتسككم بخيار االنتفاضة واملقاومة وفي الوقت 
ويتيح  شامالً  غزة  قطاع  من  االنسحاب  هذا  يكون  إن  فيه  يتوجب  الذي 
ويتيح اجملال ملمر سيادي  وبحراً وجواً  ممارسة سيادة فلسطينية كاملة براً 
فلسطيني يربط قطاع غزة بالضفة الغربية أن هذا مقدمة إلنهاء االحتالل 
إن االنسحاب من  أبيب  تل  وإذا اعتقد حكام  والقدس  الغربية  في الضفة 
واالنتفاضة فهم واهمون ألن االنسحاب من قطاع  املقاومة  غزة سيوقف 



غزة سيشكل قوة باستمرار االنتفاضة واملقاومة في الضفة الغربية وأن 
الرهان على فشل شعبنا في إدارة شؤونه بعد االنسحاب هو محاولة لتبرير 
لبناء  االحتالل كخطوة  ليرحل  ليكن شعارنا  وبقاء جرائمه  االحتالل  بقاء 
الصرح الفلسطيني الدميقراطي صرح التعددية وسيادة القانون والشراكة 
وسيادة  الشعب  وحرية  األرض  حترير  سبيل  في  التضحيات  قدم  من  ألن 
الوطن واستقالله لن يحتربوا ولن يتقاتلوا، فالدم الفلسطيني محرٌم على 

اجلميع.
 

يا جماهير شعبنا البطل
إن إقدام حكام اإلرهاب في تل أبيب على اغتيال شيخ فلسطني القائد اجملاهد 
الكبير احمد ياسني لهو تعبير واضح عن وحشية ونازية وفاشية الطغمة 
احلاكمة في تل أبيب ويكشف بوضوح عن االنحطاط األخالقي واإلنساني 
والنساء  األطفال  قتل  على  تقدم  التي  اإلرهاب  دولة  إليه  وصلت  الذي 
الشيخ  الشهيد  إن  شعبنا،   ضد  ابادة  حرب  وتخوض  والشيوخ  والرجال 
لالنتفاضة  جدية  انطالقة  بإستشهاده  سيشكل  ياسني  احمد  اجملاهد 
الثورة  واملقاومة شهداء  االنتفاضة  إلى شهداء  واملقاومة وسيحمل معه 
تبعث  رسالة  واإلسالمية  العربية  واألمة  الفلسطينية شهداء فلسطني 
راية  في نفوسهم الفرح والبهجة والسرور ألنه سيبلغ آالف الشهداء إن 
اجلهاد والكفاح والثورة راية االنتفاضة واملقاومة ال زالت تتوهج في األرض 
إن هذا االحتالل  الوحشي يثبت وبشكل قاطع  أن هذا السلوك  املقدسة، 
قد وصل إلى حالة اإلفالس وان كانت مؤشراً على وحشيته فأنها دليٌل أكبر 

على قرب نهايته
 

يا جماهير شعبنا العظيم
إن مهماتنا الراهنة في ظل الظروف الدولية واإلقليمية الصعبة والقاسية 
تعزيز  هي  مهماتنا  أولى  فإن  االحتالل  دولة  في  املتزايد  التطرف  ظل  وفي 
وفي  والشتات  الوطن  في  الفلسطيني  الشعب  وحده  وترسيخ  وتقوية 
كل مكان، وتعبئته على قاعدة البرنامج الواحد املوحد النتفاضة األقصى 
عن  واالستيطان  االحتالل  بإنهاء  املتمثلة  واالستقالل  احلرية  انتفاضة 
السيادة  كاملة  املستقلة  فلسطني  دولة  وإقامة   1967 عام  احملتلة  األرض 
وعاصمتها القدس الشريف وتأمني حق الالجئني بالعودة هذا احلق املقدس 



واملقاومة  االنتفاضة  بخيار  التمسك  الثانية هي في  أن مهمتنا  لشعبنا. 
ووسيلة لتحقيق هذا الهدف وكذلك فإننا مدعوون إلقامة اإلطار  أسلوباً 
القيادي املوحد لكافة القوى الفلسطينية وأن املدخل الصحيح لهذا، هو 
العمل على والدة نظام سياسي فلسطيني دميقراطي جديد تكون بوابته 
الواسعة االنتخابات العامة الرئاسية والبرملانية على قاعدة قانون انتخابي 
مقبول للجميع ومنصف للجميع، وأن نظاما كهذا مؤسس على التعددية 
السياسية، واحترام احلريات العامة وحرية الصحافة وسيادة القانون وفصل 
االعتقال  وحترمي  واحملاسبة  واملسائلة  الشفافية  نظام  وإقرار  السلطات 

السياسي،  لقادر على إيصالنا لألهداف الوطنية.
 

واالستقالل  احلرية  وثيقة  الوطنية  الوحدة  وثيقة  إلقرار  الوقت  حان  لقد 
للتوقيع  القوى  كافة  تتقدم  ألن  الوقت  وحان  شعبنا  عليها  يجمع  التي 
على هذه الوثيقة واالتفاق على اإلطار القيادي املشترك الذي ينظم احلركة 
الفلسطينية انتقاليا إلى حني إجراء االنتخابات العامة التي يجب إن تكون 

البوابة الوحيدة للدولة القادمة
 
 

يا أهلنا البواسل 
وطنية  صناعة  فهي  االنتفاضة  هذه  في  شريك  ومواطنة  مواطن  كل  إن 
الفلسطيني  الشعب  االمتياز فيها هو  فلسطينية خالصة، صاحب حق 
ونسائه  برجاله  ومخيماته،  وقراه  مبدنه  واإلسالمية  الوطنية  بقواه  بأسره 
وصحفييه  بكتابه  وصناعييه  وجتاره  وفالحيه  وعماله  ومعلميه  بطالبه 

ومثقفيه من كل أجياله وفئاته.
 

يا جماهير شعبنا العظيم 
الشعبية  املشاركة  من  ومزيداً  واملقاومني  املقاومة  احتضان  من  مزيداً 
واحدة  جبهة  أجيال  هم  املقاومني  كل  وأن  والتالحم  الوحدة  من  واملزيد 
وهم أبناء تنظيم واحد هو املقاوم فالوالء لفلسطني أوالً ولفلسطني ثانياً 
ولفلسطني ثالثاً، الوالء كل الوالء لهذا الشعب العظيم بشهدائه األبرار 
في  االنتصار  شروط  من  أن  العظيم  شعبنا  يا  وأسراه.  البواسل  وجرحاه 
هذه املعركة احلاسمة والنهائية على االحتالل إلى جانب اللحمة الوطنية 



والتكافل  الصمود  فان  الشراكة  قاعدة  على  الدميقراطية  على  القائمة 
وتوزيع عبء االنتفاضة على اجلميع واستمرار احلياة في مختلف املرافق هو 
أيضا شرط ال غنى عنه في سبيل أن نسير قدماً نحو اإلجناز التاريخي ونيل 
احلرية، فال بد من تعزيز معركتنا في مواجهة االقتصاد اإلسرائيلي وذلك من 
خالل املقاطعة الشاملة لكافة املنتجات اإلسرائيلية املغمسة بدمنا ودم 

أطفالنا وال سيما تلك التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي.
ويغلقون  اقتصادنا  يحطمون  هم  فها  السالح  بهذا  نستهني  ال  أن  يجب 
أن  املقبول  غير  من  بات  فقد  ولذلك  شعبنا  ويجوعون  عمالنا  أمام  الباب 

نتعاطى مع املنتجات اإلسرائيلية.
إن االنتصار يتحقق من خالل استمرار االنتفاضة بكل أشكالها ومن خالل 
أوسع مشاركة شعبية ومن خالل املقاومة واملقاطعة االقتصادية والوحدة 

الوطنية ووحدة املوقف السياسي ومتتني الدميقراطية.
 

يا جماهير شعبنا العظيم
في هذا اليوم أتوجه بالتحية إلى أبني وولدي وحبيبي القسام احلبيب، والى 
كل زمالئه وإخوانه األسرى بالتحية واحملبة، وأتوجه بالتحية إلى كل أسرة 

شهيد وجريح وأسير.
إلى كل من أعطى وما زال  يعطي من أجل فلسطني وشعب فلسطني ومن 

أجل احلرية واالستقالل.
ومن زنزانتي هذه أتوجه بألف حتية إلى أخواني ورفاقي املناضلني اجملاهدين 
في سجون ومعتقالت وزنازين التحقيق. إلى هؤالء الذين هم أبطال احلرية 
ونائل  القنطار  وسمير  العتبة  سعيد  وقادتهم  رموزهم  والى  واالستقالل 

البرغوثي وفخري البرغوثي وإخوانهم جميعاً.
وحتية إلى كل اإلخوة املناضلني في زنازين العزل االنفرادي الذين يتقاسمون 
الفرنسي  البرغوثي  احمد  واحلبيب  األخ  إلى  الزنازين،  وقهر  ظلمتي  معي 
وناصر عويس واحمد املغربي وعلي املغربي وحسن سالمة واملهندس عبد 
ونزار  الغربية،  الضفة  في  القسام  الدين  عز  كتائب  قائد  البرغوثي  اهلل 

رمضان ومحمود عيسى وهاني جابر وموسى دودين ومحمد الرشق.
 وفي هذا السياق فأنني أتوجه بالتحية إلى أخواتي املناضالت في سجون 
الذل وقاومن االحتالل  اللواتي رفضن  االحتالل نساء فلسطني الصامدات، 
فأني  أيضاً  املناسبة  وبهذه  البطل.  شعبنا  جماهير  من  أساسي  كجزء 



أتوجه بالتحية واالعتزاز والتقدير إلى املرأة الفلسطينية التي تقاتل جنباًَ 
إلى جنب مع الرجل وتخوض املعركة وتتحمل املعاناة التي ال حد لها، فهي 
مقاتلة في هذه االنتفاضة واملقاومة وتشارك في كل شيء وتتحمل اآلالم 
والعذاب فقد حان الوقت لكي تأخذ املرأة الفلسطينية حقوقها الكاملة 
ومشاركتها التامة في كل الهيئات واملؤسسات لذلك فأنني أدعو إلى منح 
املرأة حصة حقيقية ملموسة ومؤثرة في االنتخابات البرملانية القادمة ولو 

من خالل الكوتة مبا ال يقل عن 30% ، وفي اجملالس البلدية واحمللية.
 

جماهير شعبنا البطل 
بتضحياتكم وصمودكم وعطائكم ألعدل قضية على وجه األرض تستمر 

االنتفاضة وان االحتالل ال محالة إلى زوال.
 
 

اجملد واخللود لشهدائنا األبرار
والشفاء العاجل جلرحانا البواسل

واحلرية لألسرى واملعتقلني
والنصر لشعبنا

 
 
 

                                  مروان البرغوثي
                                            قسم العزل االنفرادي زنزانة رقم 11
                                     سجن بئر السبع
2004/4/15 





محاكمـة دولة إسرائيل
  نص مرافـعة القائد املناضل  مروان البرغوثي أمام احملكمة 

املركزية في إسرائيل يوم 2003/9/29   

التاريـخ يشهــد... 
خمسٍة  مرور  ذكرى  مع  اليوم  اإلحتالليه  احملكمة  هذه  انعقاد  يتصادف   
وخمسني عاماً على إصدار األمم املتحدة لقرارها الشهير بتقسيم فلسطني 
بتاريخ               والصادر  الرقم)181(  يحمل  الذي  القرار   ، دولتني  إلى  االنتدابية 
29 / 11 / 1947 لقد جاء هذا القرار حصيلة توصيات متعاقبة قدمتها جلان 
حتقيق وتقصي حقائق مختلفة ومتعددة أقيمت ملعاجلة الصراع الدائر في 
فلسطني وعليها.  ومن اجلدير بالذكر أن قرار التقسيم قضى بإقامة دولة 
و%2  الفلسطينية  للدولة  و%42  فلسطني  ارض  من   %56 على  إسرائيل 
بأن  علما  الدولتني  سيادة  وخارج  الدولية  الوصاية  حتت  تبقى  )القدس( 
الشعب الفلسطيني عند صدور ذلك القرار كان ميلك آنذاك   95% من أرض 
السكان  عدد  من   %75 نسبة   يشكلون  الفلسطينيون  وكان  فلسطني 
عوضاً انهم أهل البالد االصليون، وهذا ما يفّسر هول الصدمة التي أصابت 
الفلسطينيني جراء هذا القرار.  ولم متض بضعة أسابيع على صدور ذلك 
القرار حتى بدأت املنظمات الصهيونية في اإلعداد إلقامة الدولة وفي شن 
هجمات مسلحة على القرى واملدن الفلسطينية.  وفي اخلامس عشر من 
قرار  التي حددها  باملساحة  مكتفية  غير  إسرائيل  دولة  أقيمت   1948 أيار 
التقسيم )56%( من البالد، بل قامت باحتالل ما يزيد على نصف املساحة 
أقيمت على  التقسيم، حيث  قرار  الفلسطينية مبوجب  للدولة  اخملصصة 
أقدمت  قيامها  وبعد  وخالل  واثناء  االنتدابية.   فلسطني  ارض  من   %78
وحشية  العصر  هذا  جرائم  واكثر  وابرز  اكبر  إحدى  ارتكاب  على  إسرائيل 
األصليني  البالد  أهل  من  الساحقة  الغالبية  بطرد  قامت  عندما  وبربرية 
القوة  باستخدام  وذلك  وبلداتهم  وقراهم  مدنهم  من  الفلسطينيني، 
 114( بلغت  حتى  واملذابح  اجملازر  ذلك  أثناء  مرتكبة  جليشها  املسلحة 
مذبحة( شملت ما يزيد على 114 قرية وحي ومدينة فلسطينية، ارتكبت 
من  الفلسطينيني  من  الضحايا  آالف  سقوط  إلى  أدت  التي  املذابح  فيها 



املدنيني األبرياء غالبيتهن من النساء واألطفال والشيوخ، ولم تكتف بذلك 
على  يزيد  ملا  شامل  وتدمير  إجباري  جماعي  طرد  بعملية  قامت  بل 
وحتى  الوجود،  عن  آثارها  وعملت على محو  قرية فلسطينية  خمسمائة 
تدمير  عملية  أوسع  من  األخرى  هي  تسلم  لم  التي  والكنائس  املساجد 
اعتبرت  وقد  واملمتلكات،  اإلنسان  والشجر،  واحلجر  البشر  طالت  شاملة 
واملنظمات  الدوليني  واخلبراء  املراقبني  من  كثير  نظر  في  العملية  هذه 
يتعرض  التي  التاريخ  اجلماعي في  الطرد  اكبر عمليات  واحدة من  الدولية 
تزوير  عمليات  اكبر  من  واحدة  هذه  التدمير  عملية  واعتبرت  شعب،  لها 
ما  إلى  ذلك  أدى  لقد  وبالد.   شعب  وتاريخ  وحضارة  آثار  ومحو  احلقائق 
اصطلح على تسمية العالم بأسره ) بالنكبة( أي الكارثة التي تعرض لها 
الشعب الفلسطيني، هذا الشعب املسالم الذي عاش في هذه البالد وبنى 
حضارته فيها دون أن يعتدي على أحد عبر تاريخه الطويل املمتد منذ آالف 
واملنازل  وقراه  ملدنه  بأكمله  شعب  فقدان  إلى  النكبة  أدت  لقد  السنني.  
وحولت شعب  بثمن  تقدر  ال  التي  والثروات  واملقدرات  واملمتلكات  والبيوت 
كل  في  منتشرين  بأسره  العالم  في  تائهني  الجئني  إلى  باجلملة  حضاري 
مخيمات  وأقيمت  وعائالتهم،  ألطفالهم  واحلياة  األمن  عن  يبحثون  مكان 
البؤس والشقاء والقهر واإلذالل والعذاب والفقر في املنطقة املتبقية من 
فلسطني في غزة والضفة الغربية والقدس وفي الدول اجملاورة األردن ، لبنان 
، سورية ، والعراق، وانتشر مئات اآلالف غيرهم في شتى بالد العالم، وقد مت 
مؤسساته  وتدمير  الفلسطيني  الشعب  قادة  إبعاد  و  ونفي  تدمير 
وقد  كامل  بشكل  والتعليمية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
دولي وكجزء من منظمات  بقرار  الفلسطينيني  )االونروا( ملساعدة  أقيمت 
األمم املتحدة.  أما بخصوص من تبقى من الفلسطينيني في  دولة إسرائيل 
الطوارئ  أحكام  عليهم  وطبقت  عليهم  العسكري  احلكم  فرض  مت  فقد 
إلى مصادرة  وتعرضوا  ومتييز عنصري  اضطهاد  وأعمال  للتنكيل  وتعرضوا 
أن  بحيث  جتهيل،  عملية  أوسع  بحقهم  ومورست  وأراضيهم  ممتلكاتهم 
التجمعات  كافة  بني  األدنى  تعتبر  صفوفهم  في  التعليم  نسبة 
الفلسطينية في العالم حتى هذا التاريخ، كما تعرضت الكثير من قراهم 
إلى مذابح ومنها قرية ) كفر قاسم( التي تعرضت إلى مذبحة في وضح 
األمم  أصدرت   1949 العام  وفي  املئات.   مقتل  إلى  أدت   1956 العام  النهار 
املتحدة قراراها الشهير الذي يحمل رقم 194 اخلاص بالالجئني، حيث دعا 



القرار إسرائيل إلى متكني الالجئني الفلسطينيني من العودة إلى منازلهم 
التي حلقت  وبيوتهم بشكل فوري وعاجل، وكذلك تعويضهم عن األضرار 
منهم  يرغب  ال  من  تعويض  وكذلك  معاناتهم،  وعن  وبهم  مبمتلكاتهم 
ربطت قبول عضوية إسرائيل  املتحدة  األمم  أن  إلى  اإلشارة  بالعودة.  وجتدر 
لالجئني  العودة  بحق  القاضي   194 بالقرار  بقبولها  املتحدة  األمم  في 
وتعويضهم، وكذلك القرار )قرار التقسيم( وقد وافقت إسرائيل على هذين 
رئيس  من  موّقعه  رسمية  برسائل  املتحدة  األمم  وحتتفظ  رسمياً،  القرارين 
لم  وزراء إسرائيل ووزير اخلارجية آنذاك بهذا القبول. ولكن إسرائيل فعلياً 
والتهجير  والطرد  اإلبادة  بحرب  تكتف  ولم  إطالقاً.    القرارات  هذه  تنفذ 
بل  التقسيم،  لقرار  طبقاً  الفلسطينية  الدولة  مساحة  نصف  واحتالل 
قامت بعد هذه الكارثة باحتالل ما تبقى للفلسطينيني من بالدهم العام 
متثل   والتي  بالكامل،  غزة  وقطاع  والضفة  القدس  احتالل  مت  بحيث   ،1967
22% من فلسطني االنتدابية. وأيضاً قامت بتهجير ثالثمائة ألف فلسطيني 
نظام  وفرضت  النطاق،  واسعة  تنكيل  وبعمليات  آنذاك  وغزة  الضفة  من 
على  العسكرية  واألوامر  الطوارئ  أحكام  وطبقت  العسكري،  احلكم 
الشعب الفلسطيني في هذه املناطق وسيطرت على كل ما يتعلق بحياة 
للضفة  وكامل  باحتالل شامل  تكتف  لم  أنها  عن  الفلسطينيني، عوضاً 
فاحتلت شبه  أخرى  أراضى عربية  احتلت  وإمنا  والقطاع،  والقدس  الغربية 
جزيرة سيناء املصرية، وكذلك مرتفعات هضبة اجلوالن السورية.  لقد بدأ 
راحوا  إنهم  بل  هذا،  باحتاللهم  والزهو  بالفرح  شعروا  اإلسرائيليون  وكأن 
يركزون هذا االحتالل ويعمقون جذوره، وتصرفوا في األراضي الفلسطينية 
احملتلة وكأنها خالية، وتنكروا لوجود الشعب الفلسطيني بشكل كامل، 
بأنه ال يوجد شعب فلسطيني أصالً  االدعاء  إلى  األمور  حتى وصلت بهم 
وأنهم لم يسمعوا به من قبل، وأنه ليس بهذه البالد سكان أصليون، وهذا 
هذا  حتى  ألسنتهم  على  وتكرر  إسرائيلي  زعيم  من  أكثر  عنه  عبر  ما 
التاريخ. وقد تساءلت غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل ذات مرة في العام 
قبل؟؟«.  من  عنهم  أو  بهم  أسمع  لم  أنا  الفلسطينيون؟  هم  »أين   1974
لقد تصرفت إسرائيل مع األراضي الفلسطينية احملتلة وشعبها باعتبارها 
احلكم  إقامة  عن  فأعلنت  تشاء،  كما  بها  تتصرف  »مستباحة«  مناطق 
العسكري وقسمت املناطق جغرافياً، وأعلنت عن ضم مدينة القدس إلي 
املدينة  على  يدها  ووضعت  اإلسرائيلية،  للسيادة  وإخضاعها  إسرائيل، 



وإغالق  الهجرة،  على  إلجبارهم  سكانها  على  الضغط  مبمارسة  وراحت 
التعليمية  املؤسسات  عشرات  فأغلقت  عليها،  والتضييق  املؤسسات 
والصحية والثقافية والتربوية والدينية، ووضعت يدها على البلدة القدمية 
املقدسات  وأخضعت  املسلحة،  بالقوة  فيها  كثيرة  منازل  واحتلت 
عليها وحتكمت  احلصار  وأطبقت  الفعلية،  إلدارتها  واإلسالمية  املسيحية 
وأقامت  الفلسطينيني،  من  الصالة  وتأدية  إليها  الوصول  يستطيع  فيمن 
إسرائيل كتل استيطانية وأحزمة مختلفة في القدس وحولها، وأسكنت 
إلى  الفلسطينيني  حياة  وحولت  فيها،  املستوطنني  من  اآلالف  عشرات 
جحيم، من خالل الضرائب الباهظة ومنع البناء ألغراض الزيادة الطبيعية 
واحلاجات اإلنسانية، وطردت وأبعدت رموز وقادة املدينة خارج البالد واعتقلت 
عدوان  ألبشع  زالت  وما  القدس  مدينة  تعرضت  لقد  أبنائها.   من  اآلالف 
القدس،  مدينة  اإلسرائيليون  اغتصب  لقد  التاريخ،  في  مدينة  له  تتعرض 
وهي رغم ذلك لم تستسلم لهذا االغتصاب البشع. ولقد قامت إسرائيل 
لتاريخها  تزوير  وعملية  املدينة،  لهذه  ومبرمجة  تهويد مخططة  بعملية 
في  األراضي  مبصادرة  إسرائيل  قامت  االجتاه  نفس  وفي  ووجهها.   وآثارها 
اجليش  بقوة  املصادرة  األراضي  وشملت  واسع،  نطاق  على  وغزة  الضفة 
وأقيمت  الفلسطينية،  األراضي  من  جداً  واسعة  مساحات  والدبابات 
وغزة  الضفة  من  في كل مكان  وانتشرت  واسع،  نطاق  على  املستوطنات 
األشجار  من  اآلالف  مئات  وتعرضت  واسعة  أراضي  والتهمت  والقدس، 
الطرق  وأقيمت  املستوطنات  إنشاء  بهدف  والدمار،  االقتالع  إلى  املثمرة 
وفصلت  املستوطنون،  منها  ليمر  املستوطنات  لهذه  االلتفافية 
البعض،  بعضها  عن  الفلسطينية  واملدن  والقرى  البلدات  املستوطنات 
املزارعني  من  األرض  صودرت  لقد  جغرافياً.   متصلة  غير  معازل  وجعلتها 
هذه  زراعة  من  وحرموا  األصليني،  البالد  أهل  الفلسطينيني  والفالحني 
الوحيد  وأحياناً  الرئيسي  املصدر  تشكل  والتي  منها  واالستفادة  األراضي 
مت  الوقت  نفس  وفي  الفلسطيني.  الشعب  أبناء  من  واسعة  لقطاعات 
منع  خالل  ومن  االرتوازية،  اآلبار  حفر  من  مبنعهم  املزارعني  على  التضييق 
مبنتجات  الفلسطينية  األسواق  وإغراق  منتجاتهم،  وتسويق  تصدير 
إسرائيلية بسعر أقل بهدف املنافسة والقضاء على الزراعة الفلسطينية. 
وقد أدى ذلك إلى جانب املصادرة الواسعة إلى تدمير ما يزيد على 50% من 
نفس  إلى  الصناعي  القطاع  أيضاً،  تعرض  وقد  الزراعي.    القطاع  نسبة 



للبضائع  ومنافسة  وتصدير  تسويق  ومنع  مضايقات  من  السياسة 
كانت  التي  املصانع  الستمرار  التراخيص  منح  رفض  وكذلك  اإلسرائيلية، 
قائمة قبل احتالل إسرائيل لالراض الفلسطينية العام 1967، لقد تعرض 
القطاعان الزراعي والصناعي إلى أوسع عملية تدمير ممنهجة ومخططة.  
املياه  مصادر  على  باالستيالء  إسرائيل  قامت  فقد  آخر  جانب  ومن 
من  الفلسطينيني  وحرمت  ومطلقة،  كاملة  بصورة  الفلسطينية 
االستفادة من مياههم، فهي تسرق سنوياً من املياه الفلسطينية ما يزيد 
اجلوفية  املياه  حجم  من   %81 يعادل  ما  أي  مكعباً،  متراً  مليون   870 على 
كل  يستهلك  حيث  املستوطنني،  تصرف  حتت  ووضعتها  بها  وانتفعت 
مستوطن 274 لتراً يومياً، فيما تخصص إسرائيل للمواطن الفلسطيني 
50 لتراً فقط، بل وحترمه منها في غالب األحيان في إطار التضييق واحلصار. 
إن  حيث  مياهه!!  ثمن  يدفع  أن  شعب  يضطر  التاريخ  في  مرة  وألول 
إسرائيل  من  الفلسطينية  مياههم  من   %80 يشترون  الفلسطينيني 
احملتلة!!  إن الضائقة املائية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ال مثيل 
أو  الشرب،  ألغراض  متفاقمة سواء  األزمة  هذه  وإن  املنطقة،  دول  في  لها 
الزراعة، أو اجملاالت األخرى، وإن استمرار هذه السياسة اإلسرائيلية يشكل 
كارثة اآلن وفي املستقبل.  ومن جهة أخرى فقد قامت إسرائيل بالسيطرة 
احلال في  وإدارته من قبل ضابط عسكري، كما هو  القطاع الصحي  على 
ببناء  تقم  لم  احتاللها  وطوال  إسرائيل  أن  إلى  ويشار  األخرى،  القطاعات 
مستشفى واحد، أو عيادة واحدة في قرية أو مخيم فلسطيني ولم تقم 
بإضافة ولو سرير واحد  طوال االحتالل.   كما أنها حرصت على أن يكون 
مستوى اخلدمات في املستشفيات الفلسطينية واحدة من اكثر اخلدمات 
الصحية  الرعاية  من  الفلسطينيون  حرم  بحيث  املنطقة،  دول  في  تدنياً 
على نطاق واسع جداً، ما أدى إلى انتشار واسع لألمراض والى مستوى من 
التي  الطلبات  جميع  اإلسرائيلي  العسكري  احلكم  رفض  وقد  اإلعاقات. 
نفقتهم  على  وعيادات  مستشفيات  لبناء  الفلسطينيون  بها  تقدم 
احلاجة للعالج بشكل  واألدهى من ذلك فإن إسرائيل استخدمت  اخلاصة، 
تاريخ االستعمار احلديث والقدمي، حيث كانت  بشع لم يسبق أن جرى في 
أبنائه على العمل حلساب اخملابرات اإلسرائيلية مقابل  أو أحد  جتبر املريض 
تلقي العالج، أو حتى مجرد احلصول على تصريح للعالج داخل إسرائيل، وال 
أما  البشرية؟.    تاريخ  في  االبتزاز  هذا  من  أبشع  هنالك  كان  أن  أدري 



األراضي  في  والتربوي  التعليمي  القطاع  جتاه  اإلسرائيلية  السياسة 
الفلسطينية احملتلة فقد كان مثاال ساطعاً على وحشية االحتالل، حيث 
من  األطفال  تسرب  وشجع  األولى  بالدرجة  التجهيل  سياسة  اعتمد 
املناهج  على  يده  ووضع  اإلسرائيلي،  العمل  سوق  أمامهم  وفتح  املدارس 
التعليمية واصدر أوامر عسكرية تعبث وتلغي الكثير من املواد الدراسية، 
إدارة  على  اشرف  العسكري  احلكم  في  والتعليم  التربية  ضابط  أن  كما 
املدارس بنفسه، واتبع سياسة توظيف تخدم سياسة االحتالل، واستبعد 
خالل  اآلالف  وتعرض  الفلسطينية،  اجلامعات  من  اجلامعيني  اخلريجني 
رفض  خلفية  على  الفصل  إلى  املعلمني  من  املاضية  االحتالل  سنوات 
منع  لقد  أيضا،  االعتقال  إلى  بعضهم  وتعرض  مقاومته،  أو  االحتالل 
وحرم   فلسطني  أو شعب  لفلسطني  ذكر  أي مجرد  أو  أي مظهر  االحتالل 
جموع الطلبة من دراسة تاريخهم وما حل بهم، كما أن  االحتالل لم يقم 
طوال 35 عاماً من االحتالل ببناء مدرسة واحدة وحتى انه لم ينشئ صفاً 
دراسياً واحداً رغم النهب الدائم ملقدرات الشعب الفلسطيني والضرائب 
الباهظة التي فرضها، واألنكى من ذلك أن ضابط احلكم العسكري املشرف 
على التربية والتعليم قد منع الفلسطينيني من إقامة املدارس حتى على 
نفقتهم اخلاصة، لقد تعرض القطاع التعليمي إلى هجمة وعدوان منظم 
إغالق  عمليات  إلى  املدارس  مئات  تعرضت  فقد  االحتالل،  سنوات  طوال 
وهنالك  ظاملة،  تعسفية  إلجراءات  املدرسون  تعرض  كما  طويلة،  لفترات 
آالف الطلبة اعتقلوا وهم على مقاعد الدراسة في املدارس واملئات منهم 
أثناء  الفلسطينية  املناطق  في  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  برصاص  قتل 
توجههم إلى املدارس أو مشاركتهم في مسيرات سلمية احتجاجاً على 
وجود االحتالل وجرائمه.  أما قطاع التعليم اجلامعي فقد تعرض هو اآلخر 
إلى حملة قمعية شرسة، حيث مت إبعاد ونفي عشرات األساتذة اجلامعيني 
الهيئات  أعضاء  من  املئات  تعرض  كما  البالد،  خارج  إلى  اجلامعات  ورؤساء 
والتحقيق  واالستدعاء  واملضايقة  االعتقال  إلى  اجلامعات  في  األكادميية 
فلسطينيني  ألساتذة  السماح  العسكري  احلكم  رفض  كما  واملالحقة، 
من  متكن  ومن  الفلسطينية،  اجلامعات  في  للتدريب  للحضور  وأجانب 
من  اجلامعات  حرمت  كما   ، عسكري  أمر  أو  بقرار  طرده  مت  منهم  احلضور 
استيراد الكتب واملراجع وخضعت دراساتها ونشراتها ومكتباتها إلى رقابة 
لم تسمح ألي طالب فلسطيني  إسرائيل  أن  إسرائيلية صارمة، عدا عن 



الذي فرضت فيه  الوقت  أو معاهدها إطالقا، في  االلتحاق بجامعاتها  من 
الفلسطينيون  أنشأها  التي  الفلسطينية  اجلامعات  على  مشددة  قيوداً 
أن  كما  وإدارتهم،  ومببادرتهم  الكاملة  نفقتهم  وعلى  اخلاصة  بأموالهم 
إسرائيل كانت تفرض إجراءات مشددة على الطلبة املسجلني في اجلامعات 
السفر.  من  بحقهم حتى متكنهم من  االبتزاز  ومتارس  واألجنبية  العربية 
جهة أخرى فقد فرضت إسرائيل رقابة شديدة على تداول الكتب الوطنية 
والقومية والدينية في األراضي الفلسطينية ومنعت فتح املكتبات اخلاصة 
والعامة وحظرت التراخيص لفتح دور نشر والحقت املثقفني الفلسطينيني 
إلى املالحقة  املئات منهم  والروائيني، حيث تعرض  الكتاب الشعراء  األدباء 
بأنواعه اخملتلفة، بل ولالغتيال عدا عن أنها  البالد واالعتقال  واألبعاد خارج 
حظرت نشر إنتاجهم األدبي في البالد.  أما القطاع الصحفي فقد تعرض 
تراخيص  ورقابة شديدة، بحيث رفضت إسرائيل منح  إلى هجمة شرسة 
محدود  نطاق  على  وسمحت  والقطاع،  الضفة  في  الصحف  إلصدار 
الرقيب  ملقص  اخلضوع  شريطة  القدس  مدينة  في  به  وصارم  ومشروط 
يومياً ومعاناة الصحافة هي من الشواهد على جرائم االحتالل ووحشيته 
على  حصلت  التي  واحملدودة  القليلة  الصحف  تعرضت  فقد  وبربريته، 
اعتقال  عن  عوضاً  واملتكرر،  الدائم  شبه  اإلغالق  إلى  تعرضت  تراخيص 
إلى  وآخرين  البالد  خارج  اإلبعاد  إلى  منهم  بارز  عدد  وتعرض  الصحفيني، 
االعتقال والتعذيب والى اخلضوع لإلقامة اجلبرية في منازلهم ، كما قامت 
إسرائيل باغتيال البعض منهم أيضا.  لقد كانت جميع املواد املنشورة في 
الصحف ترسل للرقيب العسكري إلقرارها قبل نشرها مبا في ذلك صفحة 
الوفيات اليومية، وحظرت قوات االحتالل بطبيعة احلال على الفلسطينيني 
فيما  أما  كامل.   بشكل  وطنية  أو  محلية  وإذاعة  تلفزة  محطات  فتح 
منها  املوجود  تدمير  إلى  إسرائيل  عمدت  فقد  التحتية  بالبنية  يتعلق 
سبيل  على  حظرت  فقد  حتتية،  بنية  تطوير  من  الفلسطينيني  ومنعت 
املثال على شركة كهرباء محافظة القدس العربية وعمرها مائة عام من 
إحضار املعدات وأجهزة التوليد الكهربائي وحرمتها من امتيازها، وتدخلت 
في شؤونها بالكامل لدرجة أن الشركة تشتري نسبة 100 % من الكهرباء 
وقد  اقل،  وال  اكثر  ال  املوزع  الوكيل  بوظيفة  تقوم  وأصبحت  إسرائيل  من 
بقي ما يزيد على مائتي قرية وبلدة وجتمع فلسطيني محرومني من اخلدمة 
الكهربائية طوال سنوات االحتالل الـ 35، وحني حاول الفلسطينيون متديد 



شبكات كهرباء على نفقتهم اخلاصة رفضت إسرائيل منحهم التصاريح 
من  العالم  كان  وبينما  محدودة،  حاالت  وفي  يذكر  ال  يكاد  نطاق  على  إال 
غارقة  الفلسطينية  والبلدات  القرى  ظلت  الكهرباء  بنعمة  ينعم  حولنا 
في الظالم، وما زال جزء كبير منها حتى اللحظة يعيش هذه احلالة.  لم 
تكتف إسرائيل بسرقة املياه الفلسطينية والسيطرة على جميع مصادر 
املياه وبيعها للفلسطينيني وبالكمية التي تريدها، بل أنها حرمت الشعب 
الفلسطيني من إقامة شبكة مياه ملئات القرى في األراضي الفلسطينية، 
بدائية  وسائل  تستخدم  االحتالل  ظل  في  الفلسطينية  القرى  وظلت 
إقامة  من  الفلسطينيني  أيضا  إسرائيل  منعت  وقد  املياه،  على  للحصول 
الغرض  لهذا  تراخيص  منح  ورفضت  اخلاصة،  نفقتهم  على  مياه  شبكة 
يتعلق  فيما  أما  إسرائيل!!!   بأراضي  يضر  مياه  شبكة  متديد  أن  بحجة 
الغالبية  في  حالها  على  الشبكة  هذه  بقيت  فقد  الطرق  بشبكة 
وهي  لفلسطني  البريطاني  االحتالل  عهد  منذ  أي  املناطق  من  الساحقة 
وقد  احلديثة،  النقل  وسائل  الستخدام  غالبيتها  في  صاحلة  غير  طرق 
تسمح  ولم  احلالة  بهذه  الشبكة  هذه  على  اإلبقاء  إسرائيل  تعمدت 
زراعية  طرق  فتح  أو  تعبيدها  حتى  أو  جديدة  طرق  بشق  للفلسطينيني 
فيه  وصل  الذي  الوقت  ففي  االتصاالت  قطاع  أما    . واهية  أمنية  بحجج 
اقل بكثير من  التي كان مستواها  الدول اجملاورة  القطاع في  مستوى هذا 
اخلدمات  فان  اإلسرائيلي،  االحتالل  قبل  الفلسطينية  األراضي  مستوى 
الهاتفية واالتصاالت يعتبر واحداً من اكثر البلدان تخلفاً في املنطقة وفي 
العالم ، لقد حرم االحتالل اإلسرائيلي الفلسطينيني من اخلدمات الهاتفية 
واالتصاالت املرئية، ورخص تركيب أو متديد شبكات لالتصاالت في األراضي 
اخلدمات  اعتبرت  وقد  اخلدمة  هذه  من  املواطنني  وحرم  الفلسطينية، 
الهاتفية امتيازاً مينحه عسكر االحتالل ملن شاءوا وألغراضهم، أن تركيب 
خط تلفون في املناطق املتوفر فيها شبكة هاتف وهي محدودة كان يحتاج 
يتعلق  فيما  األمر  وكذلك  املنطقة.   في  العسكري  احلاكم  من  لقرار 
التجاري، فقد تعرض للمضايقات الشديدة حيث فرض االحتالل  بالقطاع 
الضرائب الباهظة على التجارة والصناعات واملنتجات، كما حتكم في منح 
للمنتجات  ووكاالت  رخص  منح  وفي  التجارية  للمحال  التراخيص 
اإلسرائيلية وحرم الفلسطينيني من الوكالة التجارية األصلية واملباشرة، 
من  اإلسرائيليني.   طريق  عن  تأتي  الفلسطينيني  وبضاعة  جتارة  فكانت 



والصناعي  الزراعي  القطاع  حتطيم  إلى  إسرائيل  عمدت  أخرى،  جهة 
السوق  في  للعمل  للتوجه  الناس  هؤالء  جموع  وأجبرت  والتعليمي 
إلى  بالذاكرة  تعود  إنسانية  غير  ظروف  وفي  رخيصة  بأسعار  اإلسرائيلي، 
عهد العبودية األول، وخضع العمال الفلسطينيون لكل الشروط واملعاملة 
أبشع  واستغلوا  والتأمينات  الضمانات  كل  من  وحرموا  واملهينة  املذلة 
كافة  في  تشغيلهم  مت  وبالطبع  الزمن،  من  عقود  مدار  على  استغالل، 
شاقة  أعمال  إنها  باعتبار  اليهود  العمال  بها  يعمل  ال  التي  القطاعات 
وصعبة.  كما تعمدت إسرائيل اتباع سياسة تدفع املواطنني الفلسطينيني 
الرزق  مصدر  عن  بحثاً  البالد  خارج  الهجرة  إلى  منهم  الكفاءات  وخاصة 
أجبرت  حيث  الفلسطينية،  األراضي  في  لهم  عمل  فرص  توفر  لعدم 
وكما  البالد،  إلى  العودة  عدم  على  منهم  اآلالف  عشرات  إسرائيل 
استخدمت أسلوب االبتزاز مقابل املغادرة للحصول على الرزق، كأن يفقد 
فقد  إسرائيل  وحشية  أما  الفلسطينية.   األراضي  في  مواطنته  املواطن 
كانت تتجلى في مالحقة قواتها وأجهزة أمنها للمواطنني الفلسطينيني، 
وجرح  إصابة  والى  االحتالل  سنوات  خالل  منهم  اآلالف  مقتل  إلى  أدى  ما 
عشرات اآلالف الذين أصيبوا بإعاقات دائمة ، كما قامت إسرائيل باعتقال 
ما يزيد على نصف مليون مواطن فلسطيني خالل أعوام االحتالل، وتعرض 
ومعسكرات  سجون  في  طويلة  لسنوات  للسجن  منهم  اآلالف  عشرات 
االعتقال في ظروف وحشية وغير إنسانية إطالقاً، وحرموا من كل احلقوق 
وقد  الشأن.  بهذا  اخلاصة  واملواثيق  الدولية  االتفاقات  عليها  تنص  التي 
تعرض هؤالء إلى تعذيب وحشي بربري في مراكز التحقيق اخملصصة لهذا 
واملعتقلني،  األسرى  من  مئات  السجون  وفي  التحقيق  أثناء  وقتل  الغرض، 
ألوامر  طبقاً  البالد  خارج  اإلبعاد  إلى  الفلسطينيني  آالف  تعرض  وكذلك 

عسكرية صادرة عن احلكام العسكريني إلسرائيل.

اإلنتفاضة الشعبية األولى -  كانون األول 1987  
الفلسطينية طبقاًَ  الدولة  الكامل ألراضي  لم تكتف إسرائيل باحتاللها 
لقرار التقسيم، واألراضي املصرية والسورية واألردنية بل شنت حرباً جديدة 
العام 1978 على لبنان مستهدفة سيادة وأراضي هذا البلد والفلسطينيني 
ملا  مماثالً  عسكرياً  حكماً  وأقامت  لبنان  جلنوب  احتاللها  على  وأبقت  فيه، 
فعلته في األراضي الفلسطينية، وفي العام 1982 وسعت حربها لتحتل 



لبنان بالكامل وحتاصر وحتتل عاصمة عربية هي بيروت، مستهدفة القضاء 
على ما أسمته البنية التحتية لـ)م.ت.ف(، فقتلت وأصابت وأسرت ما يقارب 
املائة ألف من اللبنانيني والفلسطينيني، وتوجت حربها القذرة هذه في لبنان 
بارتكاب مجزرة جديدة في اخمليمات الفلسطينية تعرف مبجزرة صبرا وشاتيال 
عشرة  على  يزيد  ما  اجملزرة  هذه  في  واعتقل  واغتصب  وأصيب  قتل  حيث 
آالف الجئ فلسطيني.  إن إسرائيل لم تكتف بجرمية طرد الفلسطينيني 
واحتالل   ،1948 عام  السالح  بقوة  ومنازلهم  وقراهم  ومدنهم  بالدهم  من 
الضفة وغزة والقدس، بل شنت حرباً جديدة بعد مضي أربعني عاماً على 
النكبة بهدف مالحقة الالجئني الفلسطينيني في مخيمات البؤس والفقر.  
ومبوازاة ما فعلته في لبنان فقد صعدت إسرائيل من إجراءاتها في األراضي 
منهم  عدداً  وأبعدت  املنتخبني،  البلديات  رؤساء  وأقالت  الفلسطينية 
احلركة  قمع  بهدف  احلديدية  القبضة  سياسة  وفرضت  آخرين،  واغتالت 
بناء  الرافضة لالحتالل، ووسعت بصورة هائلة من  الوطنية الفلسطينية 
وإغالق  واإلبعاد  واالعتقال  القتل  وأعمال  األراضي،  ومصادرة  املستوطنات 
ظل  وفي  رابني(  )شامير-  الوطنية  الوحدة  حكومة  أثناء  وذلك  اجلامعات، 
االنتفاضة  شرارة  انطلقت  الفلسطينية،  للقضية  وإقليمي  دولي  إهمال 
األولى مبشاركة شعبية فلسطينية لم يسبق لها مثيل، مبشاركة جميع 
وجميع  والنقابية  السياسية  والتنظيمات  واملستويات  والفئات  الطبقات 
املظاهرات  مستخدمة  فيها،  للنساء  بارز  دور  وظهر  العمرية،  الفئات 
واملسيرات السلمية أسلوباً وأداة لها، وفي أقصى احلاالت حمل املتظاهرون 
االحتالل  بإنهاء  وذلك  واالستقالل،  احلرية  االنتفاضة  وكان مطلب  احلجارة، 
وإقامة دولة في حدود الرابع من حزيران 1967.  والسؤال هو كيف تعامل ورّد 

اإلسرائيليون على هذه االنتفاضة؟؟؟ 

لقد أصيب اإلسرائيليون بصدمة من االنتفاضة وفاجأت جميع املستويات 
املستوى  وأعلن  شديد،  وتخبط  اإلرباك،  من  بحالة  وأصيبت  واألجهزة، 
السياسي أن هذه »أعمال شغب«  تقف وراءها عناصر متطرفة في )م.ت.ف( 
وأثناء  آنذاك  وزير حرب إسرائيل  رابني  وسرعان ما تنتهي، ومن جانبه أعلن 
ستتوقف  وهي  املشاغبات  هذه  سأخمد  أعود  »عندما  أمريكا  في  وجوده 
سنوات،  السبع  يقارب  ما  االنتفاضة  استمرت  لقد  القادمة«.  األيام  خالل 
استخدم فيها الفلسطينيون أدوات سلمية، واستخدمت إسرائيل الدبابات 



والسيارات العسكرية والرشاشات والرصاص احلي، وقتلت ألفى فلسطيني 
بإعاقات  آالف  ألف فلسطيني، منهم سبعة  يقارب اخلمسني  ما  وأصابت 
دائمة، واعتقلت أكثر من مائة وخمسني ألف مواطن، وفرضت حظر التجول 
وعطلتهما،  املدارس  وأغلقت  والقرى،  املدن  من  كثير  على  طويلة  لشهور 
أن  علماً  مذهلة  وحشية  بصورة  االنتفاضة  وقمعت  اجلامعات،  وأغلقت 
اإلنتفاضة كانت سلمية وشعبية، إن إسرائيل قررت احلرب على اإلنتفاضة 
حتى ولو كانت سلمية، وعدم استخدام السالح فلسطينياً لم مينع إسرائيل 
مسـيـرة  العالم.    في  مسبوق  غير  وحشي  بشكل  االنتفاضة  قمع  من 
السـالم  في الثالث عشر من أيلول وفي باحة البيت األبيض وعلى مرأى من 
العالم بأسره وقع ياسر عرفات ممثالً للشعب الفلسطيني وبصفته رئيساً 
للفلسطينيني  والوحيد  الشرعي  املمثل  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة 
اجلانب اآلخر  املبادئ ومن  اتفاق إعالن  بأسره على  العالم  واملعترف بها من 
وقع اسحق رابني رئيس حكومة إسرائيل ممثالً لدولة إسرائيل.  وفي الوقت 
تأييدهم  عن  تعبيراً  الشوارع  إلى  الفلسطينيني  آالف  فيه  خرج  الذي 
يتظاهرون  اإلسرائيليني  آالف  خرج  املبدأ  حيث  من  التاريخية  للمصاحلة 
اإلسرائيلي  البرملان  صوت  الذي  الوقت  وفي  املصاحلة،  وضد  االتفاق  ضد 
)الكنيست( على االتفاق بأغلبية صوت واحد فقط لصالح االتفاق، صوت 
 )92( إلى  بأغلبية ساحقة وصلت  )م.ت.ف(  ل  الفلسطيني  املركزي  اجمللس 
الصراع  من  عام  مائة  بعد  االتفاق  هذا  جاء  لقد  اجمللس.   أعضاء   120 من 
الدامي بني اإلسرائيليني والفلسطينيني على هذه األراضي، واعتبره غالبية 
الفلسطينيني انه مبثابة مصاحلة تاريخية وفرصة للسالم بني الشعبني وانه 
نهاية للصراع الدامي وانه قبول من الطرفني مببدأ تقسيم البالد بينهما، 
وعلى الرغم من أن  االتفاق جاء تعبيراً عن سطوة القوة اإلسرائيلية وتعبيراً 
نظيره  قل  الفلسطيني  للجانب  ابتزاز  عن  ويعبر  اإلسرائيلي  التفوق  عن 
اإلسرائيلي  التفسير  ملصلحة  وغامضاً  وناقصاً  التاريخية  املصاحلات  في 
الحقا،ً وعاجزاً عن معاجلة أهم قضايا وجوانب وجوهر الصراع، وأبقى عليها 
مفتوحة، وعلى الرغم من أن االتفاق يحتاج كل سطر فيه إلى اتفاق كما 
وصفه الرئيس الراحل حافظ األسد، فقد أيدته الغالبية من أبناء الشعب 
اإلسرائيلي.   اجلانب  من  أيده  من  حجم  بكثير  تفوق  بنسبة  الفلسطيني 
بشكل  االحتالل  لنهاية  بداية  االتفاق  هذا  في  الفلسطينيون  رأى  لقد 
ابدياً من بطش االحتالل اإلسرائيلي ووقفاً لالستيطان  تدريجي أي خالصاً 



الذي يهدد مستقبلهم في دولة مستقلة، ورأى فيه الفلسطينيون نهاية 
ملأساتهم ومعاناتهم الطويلة واملريرة، وان حالة التشرد والضياع والشتات 
ستنتهي، وان مصادرة األراضي ستنتهي لألبد، وان االستيطان سيزول، وان 
الدولة ستقام، والقدس ستصبح عاصمة للدولة، وان املواطن الفلسطيني 
سيتمكن من ممارسة حلمه منذ ما يزيد على مائة عام في العيش بحرية 
سجونه  وان  االحتالل  حواجز  يرى  لن  وانه  وسالم،  واستقرار  واستقالل 
التي يدمرها  البالد  بناء  ستغلق وأسراه سيتحررون ليساهموا في عملية 
االحتالل على مدى عقود.  لقد بدأ الفلسطيني يستعد لبناء عالقات على 
أسس جديدة مع اإلسرائيليني ، وبدأ يستعد للتعامل معهم كجيران وليس 
الدامي  إلذاللهم  بنهاية  يحلمون  الفلسطينيون  وأخذ  وأعداء،  كمحتلني 
الذي أصابهم،  والظلم  الذي حلق بهم  بنهاية للبغض  والتاريخي، وحلموا 
اعتقد  الفلسطيني...لقد  احللم  دولة  بناء  طريق  على  انهم  رأوا  لقد 
الفلسطينيون أن املستشفيات والعيادات ستفتح في كل مكان والشوارع 
ستعبد وسيتم متديد شبكات املياه والكهرباء، وأنه سيتم إصالح األراضي 
الزراعية وأن احلركة ستكون حرة في فلسطني وبني مناطقها ومع اخلارج، 
مبا  إلى جانبهم  العالم سيقف  وان  لدولتهم،  اقتصاد وطني  بناء  وسيتم 
في ذلك أولئك الذين سببوا لنا النكبة واملأساة.  لقد كنت مثل كثير من 
التحفظات  من  الكثير  جانباً  ووضعت  األحالم  هذه  احمل  الفلسطينيني 
كانت حصيلة سبع  فماذا  اخليار،  هذا  في  للسير  قوة  بكل  أشجع  ورحت 
تعاملت  وكيف  االنتفاضة؟؟؟   اندالع  تاريخ  وحتى  االتفاق  منذ  سنوات 
إسرائيل مع االتفاقيات وكيف تعاملت مع الفلسطينيني؟؟؟ وملاذا فشلت 
املسؤولية  يتحمل  ومن  مسدودة؟؟؟  طريق  إلى  ووصلت  االتفاقيات  تلك 
االتفاق  جاء  أسلفنا  وكما  شيء  كل  قبل  الفشل؟؟؟  هذا  عن  التاريخية 
غامضاً وعاماً ويعكس حالة االبتزاز اإلسرائيلي وال يعبر عن نوايا حقيقية 
ملصاحلة تعالج بشجاعة وجرأة ومبسؤولية ما حلق بالشعب الفلسطيني 
من نكبة وكارثة ومأساة، وجاء االتفاق مبعاجلات سطحية مقترحاً أن طريق 
الوصول إلى سالم حقيقي تأتي من خالل بناء الثقة بني الطرفني، ثم يصار 
إلى البحث والتفاوض في القضايا التي متثل جوهر الصراع.  إن االتفاقات 
اجلزئية الالحقة التي ترجمت اتفاقات أوسلو بدالً من أن توسع إطار االتفاق 
الترجمة  وجاءت  نصوصه،  ومن  منه  اقل  بالتدرج  جاءت  إجنازاته  وتراكم 
فعليا في االتفاقات التالية لتخفض من هذا االتفاق وتضعفه مثل اتفاق 



القاهرة، اتفاق طابا، اتفاق اخلليل، اتفاق الواي، وغيرها من االتفاقيات.  لقد 
وصلت االتفاقيات الالحقة إلى احلضيض بكل أشكالها وأنواعها، واملرحلة 
فالتنفيذ  االتفاقات،   ليضعف  أيضا  جاء  الذي  التنفيذ  في  متثلت  الثالثة 
البنود  كافة  وفي  اإلسرائيليون  وأراده  رسمه  الذي  النموذج  على  بناء  جاء 
والقضايا، وجاء ممسوخاً ومسخاً لالتفاقات، واالهم من ذلك هو أن معظم 
لو  ما مت االتفاق عليه لم يتم تنفيذه، وميكن أن نوردها هنا تفصيالً كامالً 
انشدها  لطاملا  أنشودة  وغدا  مكان،  كل  في  معروفا  بات  األمر  هذا  أن  ال 
يحفظون  الفلسطينيني  أن  لدرجة  مساء  صباح  فلسطينيون  مفاوضون 
عن ظهر قلب كافة اخلروقات اإلسرائيلية واالنتهاكات لالتفاقيات، ولنأخذ 
مجموعة من األمثلة على ما نذكره هنا، وأحتدث هنا عن نص االتفاقات، أما 
الروح فقد كانت بال روح منذ بدايتها.  االنسحاب وإعادة االنتشار  1-   لقد 
نصت اتفاقية إعالن املبادئ على أن الضفة الغربية وقطاع غزة متثل وحدة 
جغرافية واحدة وتخضع لوالية قانونية وسلطة واحدة، وأكدت أن االنسحاب 
اإلسرائيلي يتم من جميع األراضي الفلسطينية احملتلة العام 67 باستثناء 
أن  بوضوح  يعني  وهذا  احملددة   العسكرية  املواقع  املستوطنات،  القدس 
تنسحب إسرائيل من اكثر من  90% من األراضي الفلسطينية، وذلك في 
املرحلة االنتقالية التي متتد خمس سنوات ، وتبدأ في 1994/5/4 وتنتهي في 
1999/5/4. 2-   نصت االتفاقيات على انه ال يجوز ألي طرف أن يقدم على 
إجراء أية تغييرات على األراضي من شأنها أن تغير أو متس أو جتحف بقضايا 
احلل الدائم وكانت اإلشارة والتأكيد هنا واضح على أنها تتعلق بالنشاط 
االستيطاني ومصادرة األراضي وعدم املساس بالواقع في مدينة القدس. 3-   
أن يتم إطالق سراح شامل لألسرى واملعتقلني، وهنا يبرز ممارسة االبتزاز، فقد 
وضعت إسرائيل شروطاً تعجيزية على إطالق سراح األسرى ثم وعندما مت 
االتفاق على إطالق سراحهم أصرت إسرائيل على حتديد القوائم واستبعدت 
لالحتالل  مقاومة  الذين خاضوا  الفلسطينيني  األسرى  من  فئة  وابرز  أهم 
هنا  وتضمينها  الرئيسية  اخلروقات  وتلخيص  إحضار  )ميكن  اإلسرائيلي. 
بشكل ملخص(.  إن فلسفة االتفاق التي قامت على أساس التدرجية وبناء 
الثقة في سبيل خلق أجواء مناسبة ملفاوضات الوضع النهائي، والتي جاءت 
بنتائج معاكسة متاماً ألن إسرائيل لم حتسم أمرها باجتاه بناء سالم عادل أو 
مقبول، وميكن القول أن الفلسطينيني قبلوا بشروط صعبة وقاسية ومريرة 
وقد  اإلمالءات،  أساس  على  قائمة  ومفاوضات  اإلذالل  من  يخلو  ال  وتنفيذ 



وصلت عملية السالم إلى طريق مسدودة متاماً  قبل أن متضي سنة ونصف 
على بداية تنفيذ االتفاقات أي منذ 1994/5/4 وتعرضت هذه العملية إلى 
اليمني  أعضاء  من  اإلسرائيليني  املتطرفني  أحد  قام  عندما  قاتلة  ضربة 
اإلسرائيلي باغتيال الزعيم اإلسرائيلي اسحق رابني رئيس احلكومة والزعيم 
اليمني  مارسه  الذي  للتحريض  ضحية  رابني  ذهب  لقد  االتفاق،  وقع  الذي 
اإلسرائيلي عندما وصفه )باخلائن( أو اجملرم وغير ذلك من األوصاف، ولقد أدرك 
اليمني معنى اغتيال رابني أدرك أن غيابه سيؤدي إلى تراجع وانهيار عملية 
السالم برمتها، ومن اجلدير بالذكر أن القاتل )ايغال عمير( الذي اغتال رابني 
قال أمام احملكمة »لقد قتلته حتى امنع قيام دولة فلسطينية على ارض 
إسرائيل« وهكذا ردد عمير شعار أحزاب اليمني اإلسرائيلي ونفذ رغبتهم.  
وميكن القول إنه بعد اغتيال رابني تعثرت عملية السالم بل شهدت انهيارا 
االتفاقيات،  تنفيذ  عن  إسرائيل  توقفت  حيث  وهشاشتها،  ضعفها  على 
نتنياهو  بزعامة  اليمني  رابني صعد  اغتيال  على  اشهر  بضعة  بعد مضي 
ضد  الكنيست  في  صوت  الذي  احلزب  زعيم  وهو  إسرائيل  في  احلكم  إلى 
اتفاقية أوسلو، وطبقا لالتفاقية أن تنطلق املفاوضات حول قضايا الوضع 
النهائي )القدس، الالجئون، املستوطنات، احلدود، األمن، املياه، االقتصاد( في 

1996/5/4 وان تتوج مبعاهدة سالم بني الشعبني.
 ولكن هذا لم يتم ولم تقبل حكومة نتنياهو بتنفيذ االتفاقات باستثناء 
حول  مفاوضات  إجراء  على  توافق  ولم  اخلليل،  مدينة  من  جزئي  انسحاب 
الوضع النهائي، بعبارة أخري رفضت االتفاق.  لقد شعر الفلسطينيون انهم 
أسرى ورهائن في أيدي األحزاب اإلسرائيلية التي تتناوب احلكم وان عليهم 
االنتظار وكأنهم وقعوا اتفاقاً مع هذه األحزاب وليس مع دولة أو حكومة 
لدولة، لقد شهدت سنوات ما بعد رابني سواء في عهد نتنياهو والليكود أو 
في عهد باراك وحزب العمل شلالً تاماً لعملية السالم ولم ينفذ باراك حتى 
ولو انسحابا واحدا من قرية في األراضي الفلسطينية حتت دعوى انه يزيد 
وضع االتفاقات االنتقالية جانباً والذهاب ملفاوضات الوضع النهائي.  ورغم 
عدم  ورغم  الفلسطينيني  على  االتفاقات  فرضتها  التي  الشديدة  القيود 
تنفيذ  90% منها اال ان الفلسطينيني بدأوا في رحلة بناء وإعمار بالدهم 
املشترك  العيش  ثقافة سالم  وأخذت  تقترب،  االحتالل  نهاية  أن  أمل  على 
تنتشر وأخذ الرأي العام الفلسطيني بالتحول بشكل واسع ملصلحة دعم 
السلطة  مؤسسات  بناء  في  الفلسطينيون  وبدأ  السالم  عملية  وتأييد 



ولو في ظروف  القريبة  الفلسطينية  للدولة  نواة  باعتبارها  الفلسطينية 
صعبة وقاهـرة.  وفي 1996/1/20 توجه الفلسطينيون في الضفة الغربية 
االقتراع  صناديق  إلى  تاريخهم  في  مرة  ألول  القدس  ومدينة  غزة  وقطاع 
التشريعي( ليدشنوا بذلك  )اجمللس  للبرملان   لهم وأعضاء  رئيساً  النتخاب 
أولى خطواتهم نحو بناء نظام سياسي فلسطيني دميقراطي ، وقد جاءت 
املشاركة الشعبية الفلسطينية في االنتخابات التي وصلت نـسبة %79 
من أصحاب حق االقتراع لتعكس رغبة فلسطينية واسعة جداً في دعم 
اجلهة  وفي  فلسطني.  في  دميقراطي  نظام  قيام  ومساندة  السالم  عملية 
الشعب  توجه  اشهر  بأربعة  الفلسطينية  االنتخابات  وبعد  املقابلة، 
اإلسرائيلي لصناديق االقتراع ليختار زعيماً وحزباً معارضاً ورافضاً للسالم 
من  بحالة  الفلسطيني  الشعب  أصيب  لقد   ، مباشرة  رابني  اغتيال  بعد 
عملية  الساحقة  بأغلبيته  الفلسطيني  الشعب  يؤيد  كيف  إذ  الذهول، 
لهذه  ساحقة  بأغلبية  اإلسرائيلي  الشعب  لها  يتنكر  بينما  السالم 
العملية؟؟؟ وهو الذي ما زال خاضعاً لالحتالل بصورة شبه كاملة ويعيش 
خيبة  بدأت  ما  وسرعان  للسالم.   فرصة  إعطاء  قرر  لكنه  معاناة شديدة 
األمل تنتشر في أوساط الفلسطينيني من تعثر عملية السالم، وزاد ذلك 
وتضع  تزيله  أن  من  بدالً  االحتالل  وجود  تكرس  التي  اإلسرائيلية  اإلجراءات 
له نهاية لقد وصل صبر الفلسطينيني وحتملهم حداً يثير الدهشة، وكان 
من الواضح انهم يراهنون على مفاوضات الوضع النهائي متجاوزين بذلك 
مأزق ما وصلت أليه االتفاقات االنتقالية، ولقد اعتبر الكثيرون أن عودة حزب 
العمل مجددا للحكم بزعامة باراك الذي اتخذ قرار االنسحاب من جنوب 
اعتبروا  اللبنانية  املقاومة  اإلسرائيلي في وحل  اجليش  أن غاص  بعد  لبنان 
انتخابه يعطي فرصة حقيقية إلحياء عملية السالم التي كانت قد تعثرت 
وجتمدت في أعقاب اغتيال رابني.  لقد اتخذ باراك استراتيجية تقضي بعدم 
تنفيذ االتفاقات االنتقالية املوقعة من أسالفه، علماً أن تنفيذها كان يعطي 
زخماً وحياة لهذه العملية وبدالً من ذلك رفع شعار الذهاب إلى مفاوضات 
عقد  دون  احلكم  في  األولى  سنته  أمضى  وقد  مباشرة،  النهائي  الوضع 
جلسة واحدة إلطالق مفاوضات الوضع النهائي، وقد اعتبر باراك أن االلتزام 
باالتفاقيات االنتقالية وتنفيذها يضيق مساحة املناورة واالبتزاز اإلسرائيلي 
للجانب الفلسطيني الذي اعتاد عليه املفاوض اإلسرائيلي منذ اليوم األول 
للجلوس على الطاولة، وقد أصر باراك على إجراء مفاوضات الوضع النهائي 



بحضور الرئيس عرفات والرئيس كلينتون دون أية حتضيرات ودون منح الفرق 
يختلف  ما  وإبقاء  عليه  اتفق  ما  وأجمال  املواضيع  بحث  من  التفاوضية 
للتقاليد التفاوضية، وأصر أن يتم بحث كافة األمور  عليه للرؤساء طبقاً 
تزيد على أسبوعني وفي مكان مغلق مستبعداً  واحدة وفي مدة ال  دفعة 
اتفاقية  الذين صاغوا  العمل  وزراء حزب  زمالءه من  اإلسرائيلي  الفريق  من 
أوسلو واالتفاقات الالحقة.   وقد حاول الفلسطينيون بكل ما استطاعوا 
أن يقنعوا باراك واألمريكان بعدم جدوى املفاوضات على هذا النحو وحذروا 
أمريكا وكعادتها كانت تنساق  املفاوضات، ولكن  ينتظر  الذي  الفشل  من 
وراء املوقف اإلسرائيلي وتنحاز له بشكل كامل فقررت إرسال دعوات لعقد 
قمة كامب ديفد الثانية في الواليات املتحدة.  لقد فشلت تلك القمة في 
اخلروج مبعاهدة أو اتفاقية إلنهاء الصراع والوصول إلى سالم عادل أو مقبول 
للطرفني وحملت أمريكا اجلانب الفلسطيني مسؤولية الفشل، وبطبيعة 
النطاق  واسعة  كذب  حملة  ذلك  وصاحب  اإلسرائيلي  اجلانب  فعل  احلال 
الرأي العام اإلسرائيلي والعاملي على انه قدم عروضا  قام بها باراك إلقناع 
للفلسطينيني ولكنهم رفضوا »بسبب تشددهم« وفوتوا فرصة تاريخية 
على أنفسهم وعلى املنطقة للوصول إلى سالم، وابرز باراك نقطة واحدة 
وضعها في مقدمة برامجه التحريض على الفلسطينيني مدعيا انه قبل 
بالتنازل عن 95% من األراضي احملتلة العام 1967 وانه متسك فقط بنسبة 

5% وانه وافق على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. 

انتفاضة احلرية - انتفاضة األقصى  في الثامن والعشرين من أيلول 
 2000

احلكومة  رئيس  شارون،  ارئيل  اإلسرائيلية  املعارضة  زعيم  اقتحم 
العالم  في  للمسلمني  املقدس  املكان  األقصى  املسجد  اآلن،  اإلسرائيلية 
خضم  في  ذلك  وفعل  إسرائيلي،  وشرطي  جندي  آالف  بثالثة  مصحوبا 
النقاش واملفاوضات التي كانت قائمة حول مصير القدس، وحول السيادة 
وفي  عموماً،  القدمية  البلدة  في  الدينية  واألماكن  األقصى،  املسجد  على 
اليوم التالي حيث يجتمع املسلمون يوم اجلمعة املوافق 2000/9/29 لتأدية 
وحولت  األقصى  املسجد  اإلسرائيلية  الشرطة  قوات  اقتحمت  الصالة 
ساحاته إلى ميدان للقتل والدمار دون إي مبرر واستفزاز من جانب املصلني، 
االحتالل  ضد  شاملة  شعبية  انتفاضة  انطلقت  الواقعة  هذه  وإثر 



كعادتهم  اإلسرائيليون  زّور  لقد  أعوام.  ثالثة  عليها  مضى  اإلسرائيلي، 
حقيقة ما جرى، واعتبروا االنتفاضة حربا بادر أليها الفلسطينيون ألنهم 
يؤمنون أن العنف وحده الذي ينجز حقوقهم، وانهم )أي الفلسطينيني( ال 
يؤمنون بالسالم وال يكتفون بدولة فلسطني بالضفة الغربية وقطاع غزة. 
السالم  عملية  لفشل  حتمية  نتيجة  جاءت  الفلسطينية  االنتفاضة  إن 
وبعد أن افرغ اإلسرائيليون االتفاقات من مضمونها واستخدموها لتكريس 
الشعب  مقدرات  وعلى  املياه  على  والسيطرة  واالستيطان  االحتالل 
الفلسطيني، واستخدموا السلطة من اجل تأمني احلماية ألمنهم. خدعت 
حكومات إسرائيل الفلسطينيني والشعب اإلسرائيلي كذلك. لقد خـدع 
االتفاقات  فيه  ينفذوا  لم  الذي  الوقت  ففي  الفلسطينيني،  اإلسرائيليون 
مصادرة  ضاعفوا  فقد  الغربية  الضفة  من   %18 من  إال  ينسحبوا  ولم 
األراضي وبناء املستوطنات، علماً بأن أحد األسباب الـمهمة التي شجعت 
أنها  اعتقادهم  هو  السالم  وعملية  االتفاقيات  تأييد  على  الفلسطينيني 
تنهي حمالت االستيطان ومصادرة األراضي، لكن النتائج على األرض جاءت 
مخالفة متاما لهذه التوقعات وملا نصت عليه االتفاقيات، ففي حني أقامت 
منذ  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  على  سكنية  وحدة  ألف   25 إسرائيل 
فأنها  أوسلو  اتفاقية  إعالن  تاريخ   1993 أيلول  وحتى   1967 عام  احتاللها 
األراضي  في  سكنية  وحدة  واملفاوضات400ر23  أوسلو  عباءة  وحتت  أقامت 
الفلسطينية منذ أيلول 1993 وحتى أيلول 2000!! أي أن ما أقامته في ظل 
االتفاقيات واملفاوضات هو ثالثة أضعاف ما أقامته في ظل االحتالل الكامل 
تهديد  اكبر  الفلسطينيني  نظر  في  مثل  االستيطان  إن  املواجهة.  وأثناء 
وخطر على مستقبلهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 
املستوطنات  انتشرت  لقد  كاملة،  لوحدة جغرافية  تخضع  أرضهم،  على 
في  املستوطنات  إقامة  عن  حتى  اإلسرائيليون  يتورع  ولم  مكان  كل  في 
واحتلوا  العالم،  في  بالسكان  مزدحم  اكثر مكان  تعتبره  الذي  غزة  قطاع 
بضع  حماية  وبحجة  بغرض  القطاع  من   %40 احـــتالل  على  وابقوا 
من  أفراد  بحمايتهم  ويقوم  مستوطن  آالف  أربعة  يسكنها  مستوطنات 
اجليش اإلسرائيلي ضعف سكان هذه املستوطنات. إن مثال القطاع يفضح 
التي لم تراع وجود اكثر من مليون  بصورة واضحة السياسة اإلسرائيلية 
مواطن فلسطيني في القطاع يعيشون في اقل من 250 كم2 اآلن، بينما 
املستوطنون األربعة آالف في اكثر من 120 كم2!! لقد شكل االستيطان 



بالذهول  أصيبوا  الذين  الفلسطينيني  لدى  اإلحباط  عوامل  اكبر  الزاحف 
صدمة  هذا  شكل  وقد  املفاوضات،  ظل  في  االستيطانية  احلملة  التساع 
املفاوضات  مبدأ  في  الفلسطينيني  ثقة  ونزع  واملفاوضني،  االتفاق  ملؤيدي 
حالة  الفلسطينية  السلطة  وواجهت  عنها  ستسفر  التي  النتائج  وفي 
لقد  السياسة،  هذه  جراء  الشعبي  والغضب  واالستنكار  االستياء  من 
أظهر االستيطان السلطة وكأنها عاجزة ال حول لها وال قوة أمام اجلبروت 
تعمل  التي  السلطة  سلوك  يفهموا  أن  الناس  يستطع  ولم  اإلسرائيلي، 
كل ما في وسعها ملنع الهجمات املسلحة ضد إسرائيل، وتقوم باعتقال 
الـمشاركني في هذه العمليات وتواصل التنسيق األمني في الوقت الذي 
حملة  وتواصل  تنفيذها  وترفض  لالتفاقات  ظهرها  إسرائيل  فيه  تدير 
قبل  الفلسطينية  األراضي  تشهده  لم  واسع  نطاق  على  االستيطان 
عملية السالم. لقد مارس اإلسرائيليون كل أشكال اإلذالل للفلسطينيني 
في ظل ما يسمى بعملية السالم، وجتلى ذلك في مصادرة األراضي وإقامة 
أوصال  قطعت  التي  االلتفافية  الطرق  شق  وفي  وتوسيعها  املستوطنات 
بدعوى  األسرى  سراح  إطالق  إسرائيل  ورفضت  الفلسطينية،  األراضي 
قبل  حدث  هذا  أن  رغم  إسرائيليني،  قتلوا  وانهم  لالحتالل،  مقاومتهم 
ملدينة  وعزال  حصارا  فرضت  أنها  كما  االتفاقيات،  وتوقيع  السالم  عملية 
فعلية  عاصمة  الفلسطينية  السلطة  إقامة  وحتى  كانت  التي  القدس 
السياسية  واحلركات  القادة  نشاطات  فيها  وتتركز  للفلسطينيني 
احلركة  وكذلك  واملؤسساتية  التفاوضية  احلركة  وكذلك  الفلسطينية، 
وهذا  الفلسطينية  املناطق  كباقي  إليها  واخلروج  الدخول  وكان  التجارية، 
إجراءات  ينهي  أن  يفترض  الذي  السالم  من  الفلسطينيني  ذهول  في  زاد 
معاناة  من  ويزيد  جلبها  في  السبب  يكون  أن  ال  واحلصار  العزل 
املدنية  واإلدارة  العسكري  أبقت إسرائيل على احلكم  لقد  الفلسطينيني. 
ورغباتهم،  اإلسرائيليني  إلرادة  واألفراد  للبضائع  التنقل  حركة  وأخضعت 
لتمديد شبكة  إذن  للحصول على  ينتظرون سنوات  الفلسطينيون  وكان 
مياه أو كهرباء للقرى الفلسطينية أو أذن إلقامة املدارس في هذه املنطقة 
أو تلك. كما أن السفر والتنقل داخل األراضي الفلسطينية أو خارجها أو 
إلى إسرائيل خضع العتبارات إسرائيلية، وفي الوقت الذي كان يتحرك فيه 
لهم  املسموح  اصبح  السالم،  عملية  قبل  اقل  بقيود  الفلسطينيون 
 400 لـ  إسرائيل  صرفتها  التي   V.I.P الـ  بطاقات  حملة  هم   بالتحرك 



ونصف  ماليني  ثالثة  خضع  بينما  فلسطيني  وموظف  وقيادي  مسؤول 
ايرز وبيت  الـمليون فلسطيني إلجراءات إسرائيلية مذلة، وتشهد حواجز 
حلم واخلليل والرام وقلقيلية وغيرها من عشرات احلواجز على اإلذالل الذي 
غزة  أن  االتفاقية  اعتبرت  لقد  السالم،  مظلة  حتت  اإلسرائيليون  مارسه 
وقضت  واحدة  قانونية  لوالية  تخضع  واحدة  جغرافية  وحدة  والضفة 
قيود  دون  والبضائع  لألفراد  والضفة  غزة  بني  احلركة  بحرية  االتفاقية 
التاريخ لم  آمنا في شهر آب 1994 وحتى هذا  أقامت ممراً  إسرائيلية، وقد 
الشعب  إرادة  عن  تعبيرا  االنتفاضة  جاءت  لقد  الـممـر.  هذا  يفتح 
التي  واملهانة  الذل  ورفض  واالستيطان  االحتالل  رفض  في  الفلسطيني 
اكتشف  وعندما  الفلسطيني،  الشعب  على  اإلسرائيليون  فرضها 
االستيطان  وان  النهار،  وضح  في  نهبها  يتم  أرضهم  أن  الفلسطينيون 
يجتاح كل بقعة فيها، وعندما شعر الفلسطينيون أن متديد شبكة مياه 
قرية  في  مدرسة  بناء  وان  سنوات،  ثالث  يستغرق  فلسطينية  لقرية 
وقوع جزء  اجتماعات بحجة  والى سلسلة  إلى سنني  فلسطينية يحتاج 
محتلة.  ارض  وهي  اإلسرائيلي  التقسيم  حسب  )ج(  األراضي  في  منها 
وجاءت االنتفاضة بعد أن رفض اإلسرائيليون إطالق آالف األسرى احملتجزين، 
أن  الفلسطينيون  اكتشف  أن  وبعد  عاماً  عشرين  منذ  منهم  كبير  عدد 
وليس  موسعا  ذاتيا  حكما  يعدو  ال  ديفيد  كامب  في  عليهم  املعروض 
االنتفاضة عن  لقد عبرت  ذات سيادة.  لدولة فلسطينية  وطنيا  استقالال 
خيبة أمل عميقة لدى الفلسطينيني في املفاوضات وفي عملية السالم 
وعبرت عن إحباط شديد من االنحياز األميركي؛ ألن الواليات املتحدة تتحمل 
مسؤولية كبرى فيما آلت أليه األوضاع وعن فشل عملية السالم، فهي لم 
تقم بدور الراعي للعملية بل قامت بدور الراعي للمصالح اإلسرائيلية غير 
تقدمي  عليه  وأن  االبتزاز  عليه  مارست  بل  الفلسطيني،  بالطرف  مكترثة 
حركة  االنتفاضة  بدأت  لقد  اآلخر.  الطرف  ملصلحة  حدود  دون  التنازالت 
شعبية احتجاجية على زيارة شارون وعلى اجملزرة التي متت في اليوم التالي، 
أية مصادمات، وفي يوم  زيارة شارون باحتجاج سلمي دون وقوع  لقد مرت 
2000/9/28 فوجئ الفلسطينيون باجملزرة اإلسرائيلية التي نفذت في اليوم 
احلرم  إسرائيلية  قوات  اقتحمت  عندما   2000/9/29 اجلمعة  يوم  التالي 
وأطلقت  )اهارونشكي(  اإلسرائيلية  الشرطة  قائد  نائب  بقيادة  القدسي 
الرصاص احلي وقتلت ثمانية مواطنني وأصابت  56 شخصاً آخر بالرصاص، 



ولم تكن الشرطة اإلسرائيلية بحاجة لهذا االقتحام وال يوجد ما يبرر هذه 
اقتحمت  أصال، حيث  احتجاج  عمليات  أية  تقع  ولم  اإلطالق،  على  اجلرمية 
صالتهم،  املصلون  ينهي  أن  قبل  الـمسجد  ودخلت  الساحات  الشرطة 
وكان حجم إطالق النار احلي مذهال، ولم تكن الشرطة بحاجة أليه وليست 
القتل  في  والرغبة  احلقد  سوى  فعلته  ملا  مبرر  من  وليس  خطر  في 
الـمسيرات  انطلقت  السبت 2000/9/30 عندما  يوم  وفي  للفلسطينيني. 
والتظاهرات الشعبية في كل أرجاء املناطق الفلسطينية احتجاجا على 
للمسيرات  االحتالل  قوات  تصدت  فقد  األقصى  املسجد  في  جرى  ما 
كل  في  مستخدمة  له،  مبرر  وال  مسبوق  غير  شديد  بعنف  الشعبية 
املواجهات الرصاص احلي دومنا حاجة ودون أي مبرر ودون تعرض هذه القوات 
واجلرحى  الشهداء  من  كبير  عدد  سقوط  إلى  ذلك  أدى  وقد  خلطر، 
بلغ  حتى  التالية  األيام  في  النحو  هذا  على  األمر  واستمر  الفلسطينيني، 
يزيد  ما  الفلسطينيني  من  األول  األسبوع  في  شهداء  من  سقط  ما  عدد 
على 91 فلسطينيا وإصابة 1800 فلسطيني بالرصاص احلي  وكان من بني 
هذه اجلرائم واحدة من جرائم العصر التي ال متحى من الذاكرة وال تنسى 
أبدا وهي مشهد الطفل محمد الدرة وهو في حضن والده والرصاص يوجه 
أليه من مجموعة من اجلنود )سبعة جنود بينهم عدد من الضباط( ولم 
لقد  بهم،  للرحمة  اجلنود  يستصرخان  وهما  ووالده  الطفل  صرخات  جتد 
املتحضر  والعالم  الفلسطينيني  قلوب  في  الغضب  املشهد  هذا  أشعل 
املواطنني  بأسره وهو يكشف عن حقيقة سلوك اجلنود اإلسرائيليني جتاه 
األراضي  في  تقريبا  يوميا  يتكرر  الذي  املشهد  هذا  العزل،  الفلسطينيني 
الفلسطينية. لقد أطلق اجلنود في األسبوع األول لالنتفاضة ما يزيد على 
في  واجلرحى  القتلى  من  الكبير  العدد  هذا  أوقع  ما  حية  رصاصة  مليوني 
الرصاص  األيام  هذه  طوال  اجليش  يطلق  ولم  الفلسطينيني،  صفوف 
املطاطي أو قنابل الغاز ولم يسأل أحد ملاذا فعل اجليش اإلسرائيلي ذلك؟؟ 
ملاذا استخدم على نطاق واسع ومكثف الرصاص احلي وبحجم مذهل دون 
أن يطلق الفلسطينيون رصاصة واحدة؟؟ ملاذا قرر اإلسرائيليون استخدام 
قمع االنتفاضة بشدة وبال هوادة رغم أنها حركة شعبية احتجاجية على 
قرر  الذي  من  املعّلق،  السؤال  ويبقى  بارتكابها؟؟  قاموا  وجرائم  استفزازات 
استخدام  عن  وأحجم  واسع  نطاق  على  القتل  استخدام  إسرائيل  في 
الرصاص املطاطي وقنابل الغاز وملاذا ؟! إن اجليش اإلسرائيلي اتبع سياسة 



عدوانية شاملة ضد االنتفاضة الفلسطينية السلمية، ومنذ اليوم األول 
وفي  الفلسطينية  املناطق  في  احلواجز  عشرات  ونشر  بوضع  البحث  بدأ 
النار  وإطالق  التجول  منع  يشبه  ما  وفرض  التنقل  ومنع  احلصار  فرض 
العشوائي ومنع املوظفني والعمال من الوصول إلى أماكن عملهم وفرض 
بأن  احلصار على كل مدينة وقطع صلتها بالقرى اجملاورة، لقد كان واضحاً 
اجليش لديه خطة لعدوان شامل يستهدف كافة املناطق الفلسطينية ، 
احلكومة  أن  لوحظ  وقد  وتدميرها،  السلطة  مناطق  اقتحام  ذلك  في  مبا 
اإلسرائيلية في فترة حكم باراك ، حيث استمرت االنتفاضة خمسة شهور 
أن اجليش هو  التام للجيش، وتبني  في عهده، كانت في حالة من اخلضوع 
الذي يقود احلكومة ويفرض عليها البرنامج وكافة التفاهمات التي توصلت 
سلوك  بسبب  فشلت  للتهدئة  اإلسرائيلية  احلكومة  مع  السلطة  أليها 
اجليش ورفضه لوقف العدوان ، لقد حترك اجليش مدفوعا بالشعور بالهزمية 
التي حلقت به في جنوب لبنان بفعل املقاومة البطولية رغم أن االنسحاب 
باراك وجنح  اقدم عليها  التي  الوحيدة  اخلطوة  اجلنوب كان  اإلسرائيلي من 
فيها  ولكن جنراالت اجليش لم يكونوا مع هذه اخلطوة فتصرفوا بردة فعل 
القادة  تذّرع  لقد   ، الفلسطينيني  جتاه  شديدة  وبكراهية  عنصرية 
اإلسرائيليون بحجة أن الفلسطينيني يريدون أن ميارسوا أسلوب حزب اهلل 
في اجلنوب وانهم لم يسمحوا بتكرار التجربة، كما أن اجليش كان مقيدا 
اجلنراالت  هؤالء  يفعل  فماذا  عموماً،  السالم  فترة  وفي  )أوسلو(  فترة  في 
قد  مصر  أن  خاصًة  للسالم  ال  للحروب  إعداده  مت  الذي  واجليش  والضباط 
وقعت معاهدة سالم وكذلك األردن وانسحبوا من جنوب لبنان بعد حرب 
باالعتراف  أوسلو  اتفاق  الفلسطينيون  ووقع  عاماً   22 الـ  طوال  خاسرة 
فرصتهم  االنتفاضة  أن  اإلسرائيلي  اجليش  جنراالت  شعر  لقد  املتبادل، 
اجلديدة  الدبابات  وجتريب  احلرب  خوض  في  املفضلة  هوايتهم  ملمارسة 
التحكم  في  اجليش  اخذ  وفعال  دوليا،  احملرمة  األسلحة  وبعض  واألباتشي 
باألمور وهو املسؤول عن إفشال جميع محاوالت التهدئة طوال عامني من 
نهج  أن  صحيح  املثال،  سبيل  على  االغتياالت  سياسة  ولنأخذ  الزمن.  
األجهزة  واتبعت  األمنية،  اإلسرائيلية  العقيدة  صميم  في  هو  االغتيال 
عقود  عدة  منذ  الفلسطينيني  القادة  ضد  االغتيال  سياسة  اإلسرائيلية 
وفنانني  وشعراء  وأدباء  وكتابا  وعسكريني  وسياسيني  قادة  اغتالت  حيث 
شوق  في  اإلسرائيليون  فكان  ذلك،  وغير  وسفراء  أمن  ورجال  إعالم  ورجال 



للعودة ملمارسة هذا األسلوب على نطاق واسع هذه املدة فبدأت االغتياالت 
في عهد باراك وقادها اجليش واألجهزة األمنية، وكان أول ضحايا االغتياالت 
هم من قادة وكوادر فتح حيث كان أول اغتيال يستهدف حسني عبيات في 
تشرين الثاني من العام 2000 دون أي مبرر، وكذلك اغتيال د. ثابت ثابت أحد 
احملاورين  ومن  الفلسطينية  األراضي  في  البارزين  السياسيني  القادة 
وهو  الرجل  اغتيل  وقد  اإلسرائيليني،  مع  أوسلو  سنوات  طوال  املعروفني 
في  وشارك  فتح  حركة  قيادة  في  معي  يعمل  وكان  لي  شخصي  صديق 
اجل  من  احلوار  تعزيز  بهدف  إسرائيلية  شخصيات  مع  اللقاءات  عشرات 
أداة  استخدمت  بشعة  جرمية  مبثابة  كان  القادة  اغتيال  قرار  إن  السالم، 
بهدف تفجير األوضاع  وضمان استمرار تصعيدها. حيث مت حتى اآلن إعدام 
التي  واحلكومة  اجليش  إن  القانون.   نطاق  خارج  فلسطينياً   160 من  أكثر 
رفض  فقد  والتوصيات،  املقترحات  كافة  إفشال  على  عملوا  بأوامره  تأمتر 
اجليش تنفيذ توصيات شرم الشيخ الصادرة في 2000/10/17 وافشل هذه 
ميتشيل،  توصيات  وافشل  عرفات  بيرس    تفاهمات  وكذلك  التفاهمات 
ووثيقة تينت، وإعالن وقف إطالق النار في اكثر من ثماني مناسبات منها 
إعالن 2001/12/16 والذي استمر حتى اغتيال الشهيد رائد الكرمي، حيث 
شهدت املناطق ثالثة أسابيع من الهدوء التام لم تقع خاللها أية حوادث، 
انفجار  إلى  ذلك  أدى  حيث  الكرمي  اغتيال  اجليش  قرر  إنذار  سابق  ودون 
األوضاع، علما أن كافة القوى مبا فيها )حماس( و)اجلهاد( أعلنتا آنذاك وألول 
احملاولة  وكذلك  إسرائيل،  داخل  العمليات  وقف  عن  رسمي  بيان  في  مرة 
أن  مقرراً  كان  غزة، حيث  في  اغتيال صالح شحادة  قبل  التي متت  األخيرة 
قامت  ساعات  بعدة  ذلك  وقبل  القوى،  مختلف  من  موقع  بيان  يعلن 
فلسطينياً،  طفالً   18 بحياة  أودت  التي  االغتيال  جرمية  بارتكاب  إسرائيل 
وخالل الفترة املنصرمة أفشلت إسرائيل كافة محاوالت التهدئة وأفشلت 
أية محاولة للوصول إلى حلول سياسية.  إن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد 
اآلن  حتى  وقتلت  والشجر  واحلجر  البشر  وتستهدف  بأكمله  الشعب 
خمسمائة وستني طفالً فلسطينياً منهم 78  طفالً دون سن الرابعة من 
العمر وقتلت عشرات النساء ومئات املدنيني ليزيد عدد ضحايا شعبنا من 
الشهداء عن )2800 شهيد( عدا عن اؤلئك الذين قتلوا في ظروف غامضة. 
وإصابة عشرات اآلالف واعتقلت اكثر من خمسة آالف مواطن وهي تفرض 
تاريخ اإلنسانية  التجول وهو أطول منع جتول على شعب في  نظام حظر 



القدمي واحلديث، ولم يصدف أن فرض منع جتول عل اكثر من مليوني إنسان 
في العالم.   إن إسرائيل قامت بشن حرب شاملة لتدمير البنية التحتية 
ودمـرت  للسلطة  التابعة  الرسمية  األبنية  الفلسطينية فهدمت جميع 
هدمت  التي  املباني  عدد  ليرتفع  مأوى  بال  أهلــها  وتركـت  البيوت  مئات 
واحملال  واملساكن  واملساجد  السلطة  مباني  فيها  مبا  مبنى(   8700( إلـى  
واألرصفة  والهاتف  والكهرباء  املياه  وشبكات  الشوارع  ودمرت  التجارية. 
ميكن  ال  فظائع  وارتكبت  واغتالت  اخملتلفة  املقرات  وقصفت  والبيوت، 
املقاومة  استخدام  إلى  الفلسطينيني  اإلسرائيليون  دفع  لقد  وصفها.  
عن  دفاعا  الشعبية  االنتفاضة  على  اشهر  عدة  مضي  بعد  املسلحة 
الوحشي اإلسرائيلي.   العدوان  وبالدهم وفي مواجهة  أنفسهم وشعبهم 
إن السلطة لم تشارك في هذه املواجهات املسلحة إطالقا وان كان هناك 
مشاركة فهي ألفراد معدودين وقد امتنعت السلطة عن املشاركة رغم أن 
أجهزتها تعرضت للتدمير وأفرادها تعرضوا للقتل واالعتداءات املتكررة ومت 
تدمير مقراتها.  إن الفلسطينيني وصلوا إلى قناعة مفادها أن إسرائيل ال 
وانه ال  اإلبادة،  العدوان وحرب  تريد سالماً معهم وأنها تصر على استمرار 
يوجد شريك للسالم في إسرائيل وانه يتحتم على الشعب الفلسطيني 
مقاومة االحتالل.  إن الفلسطينيني لهم احلق الكامل في مقاومة االحتالل 
وبطشه وجرائمه، هو حق كفلته الشرائع السماوية واملواثيق الدولية، وان 
الشعب الفلسطيني الذي يرزح حتت االحتالل والعذاب واالضطهاد أوليس 
التي  املقاومة  إن  االحتالل.   يقاوم  أن  واجبه  بل من  يقاوم؟؟؟   أن  من حقه 
احلرية  في  الفلسطيني  الشعب  إرادة  عن  تعبير  هي  االنتفاضة  متثلها 
وطائراتهم  دباباتهم  أن  اعتقدوا  إذا  اإلسرائيليني يخطئون  إن  واالستقالل، 
ميكن أن تهزم أو تكسر إرادة شعب يتطلع إلى احلرية واالستقالل وسيادة 
الكرامة، إن إسرائيل تستطيع أن تهزم جيشا ما، أو حكومة ما، أو سلطة 
الفلسطيني  الشعب  تهزم  أو  تقهر  أن  أما  ما،  تنظيما  أو  ما،  حزبا  أو  ما، 
عن  تعبير  هي  والكفاح  النضال  ممارسة  إن  إال.  ليس  أوهام  محض  فهذا 
إنسانيتنا، إن ممارسة النضال هي ممارسة للحرية، إن االنتفاضة هي حركة 
رؤيـة  كذلــك.   أليها  ينظرون  وهم  الفلسطيني  الشعب  استقالل 
للمستقبـل     لقد حلق بالشعب الفلسطيني ظلم تاريخي، وما زال هذا 
تكتف  لم  التي  العدوانية،  اإلسرائيلية  السياسة  بفعل  متواصالً  الظلم 
لقرار  طبقاً  الفلسطينية  الدولة  مساحة  نصف  باحتالل  إسرائيل  فيها 



 ،1967 العام  في  منها  تبقى  ما  باحتالل  قامت  بل   ،181 رقم  التقسيم 
وتنكرت إسرائيل حلق الشعب الفلسطيني في بالده ووطنه وحلقه بتقرير 
مصيره، وتنكرت لوجود الشعب الفلسطيني أصالً، واستخدمت القوة بال 
حدود وال قيود لتنفيذ مخططاتها إلبادة الشعب الفلسطيني ومحو آثاره 
البالد، وحولته إلى الجئني منتشرين في كل مكان على  وتاريخه في هذه 
اجملازر  ارتكاب  املتتالية في  تتوان إسرائيل عبر حكوماتها  ولم  األرض.  وجه 
بحق اإلنسان الفلسطيني واألرض الفلسطينية والطبيعة واملياه والبيوت 
ومقيدة  محدودة  أنها  برغم  فرصة  أتيحت  وعندما  ذلك،  ومع  واملقدرات، 
لقيادته  الفرصة  الفلسطيني  الشعب  منح  فقد  سالم،  لبناء  وهشة 
الشكوك  ورغم  واجملحفة،  الظاملة  والقيود  الشروط  رغم  ذلك  لتحقيق 
تتقدم  لم  إسرائيل  أن  وتبني الحقاً  الفرصة.   تلك  بإمكانية جناح  الكبيرة 
ولم حتسم أمرها للسالم، بل أقدمت على خطوة أمنية في جوهرها حيث 
أن  دون  األمن لنفسها وتوسيع مستوطناتها  توفير  ورائها  استهدفت من 
تقدم أية تنازالت تدلل على رغبتها احلقيقية بإحالل السالم، فقد منحت 
الفلسطينيني سلطة محدودة تتمثل في إدارة شؤون السكان دون األرض، 
السنني.  عشرات  منذ  الدائرة  الصراع  عناصر  أهم  على  بذلك  محافظة 
بشكل  املستوطنات  وإقامة  مبصادرتها  الفلسطينية  األرض  واستباحت 
الوطنية  السلطة  قيام  قبل  الوضع  عليه  كان  مما  أضعاف  خلمسة  يصل 
الفلسطينية، كما صّعدت حكومات إسرائيل من حربها الهادفة لتهويد 
كما  كامالً،  وحصاراً  شاملة  عزلة  عليها  فرضت  حيث  القدس،  مدينة 
أحكمت سيطرتها على املياه بصورة مطلقة وأبقت على احتاللها للحدود 
وأرضاً، وحتكمت في كل قادم أو مغادر  واملعابر وحتكمت باملعابر بحراً وجواً 
تخدم  اتفاقات  الفلسطينيني  على  وفرضت  البضائع،  أو  األشخاص  من 
سياستها في إقامة سلطة أمنية تتبعها. كما فرضت اتفاقات اقتصادية 
ظاملة ومجحفة ثم رفضت تطبيق االتفاقات، بل مارست شتى أنواع اإلذالل 
على احلواجز واملعابر، واستمرت في تعاملها مع الفلسطينيني على أنهم 
شعب يخضع لالحتالل، ثم تعمدت تضليل الرأي العام العاملي واإلسرائيلي. 
ذلك  الفلسطينيني مسؤولية  ديفد حّملت  وعند فشل مفاوضات كامب 
الفشل ظلماً وبهتاناً، ومارس رئيس وزرائها باراك أكبر حملة تضليل للرأي 
يرفضون  أنهم  على  الفلسطينيني  وأظهر  والدولي،  اإلسرائيلي  العام 
السالم ويرفضون عروض إسرائيل وتنازالتها )السخية( وقد أحلق بذلك ضرراً 



وتدميراً بالغاً بعملية السالم الهشة أصالً، وباستخدامه للقوة املسلحة 
العنان  وإطالق  سلمية،  شعبية  فلسطينية  انتفاضة  ملواجهة  حدود  بال 
سياسة  وتدشني  الفلسطيني،  الشعب  لقمع  اإلسرائيلي  للجيش 
االغتياالت في هذه االنتفاضة، قد حطم ما يسمى )مبعسكر السالم( في 
إسرائيل، ومع انتخاب حكومة اليمني املتطرف برئاسة شارون غدا واضحاً 
أن عملية السالم حتتضر، وقد أطلق عليها شارون رصاصة الرحمة عندما 
أعاد احتالل كامل الضفة الغربية وجزء كبير من قطاع غزة وارتكب اجملازر 
وعمليات االغتياالت والقتل واحلصار والتدمير والتشريد، محاوالً بذلك إعادة 
أكثر  تكون  قد  جديدة  نكبة  إحداث  بهدف  النكبة،  أحداث  إلى  الوضع 
عجلة  إعادة  من  يتمكن  لن  شارون  أن  إال  سابقتها.  من  وبشاعة  فظاعة 
الفلسطيني من جهة، وبسبب  الوراء بسبب صمود الشعب  إلى  التاريخ 
األهمية مبكان  إنه من  أخرى.   واإلقليمية من جهة  الدولية  الظروف  تغير 
عند احلديث عن املستقبل النظر بعمق و دقة وشمولية في جوهر وتاريخ 
بقي  وإن  حتى  الهشة،  السالم  جتربة  وانهيار  فشل  وسبب  الصراع،  هذا 
الغشاء اخلارجي قائماً فإن أية محاولة ال تأخذ بعني االعتبار هذه التجربة 
كافة  يفسر فشل  هذا  ولعل  الفشل،  والصعبة سيكون مصيرها  املريرة 
منذ  االنتفاضة  تلك  وقف  حاولت  والتي  بذلت  التي  واحملاوالت  اجلهود 
جوهر  معاجلة  في  للفشل  يعود  ذلك  في  والسبب  اآلن.  وحتى  اندالعها 
حلول  لوضع  احملاوالت هدفت  تلك  أن  كما  االنتفاضة.  تلك  اندالع  وأسباب 
ذات طابع أمني متجاهلة كون فشل عملية السالم كان الدافع وراء اندالع 
بسبب  فشلت  العملية  هذه  أن  خصوصاً  الفلسطينية.  االنتفاضة  هذه 
حريته  في  الفلسطيني  الشعب  حق  ومنح  االحتالل  إنهاء  عن  عجزها 
العسكري  العدوان  سياسة  تفاقم  فإن  آخر  جانب  ومن  واستقالله.   
اإلسرائيلي وسياسة االحتالل واحلصار واالغتياالت والتدمير واالعتقال ومنع 
االنتفاضة  وإنهاء  إخماد  في  تنجح  لن  واإلذالل،  والقهر  التجوال 
الفلسطينية، ألن هذه االنتفاضة متثل إرادة الشعب الفلسطيني في نيل 
الشعب  استقالل  حركة  هي  االنتفاضة  هذه  إن  واالستقالل.   احلرية 
الفلسطيني، وإن استخدام القوة مهما بلغت لن تنجح في إنهائها، ألن 
جميع قوى االستعمار على مدى التاريخ لم تنجح في قهر إرادة الشعوب 
التواقة للحرية واالستقالل. وخير دليل على ذلك فشل حكومة إسرائيل 
فشالً  األمن  توفير  في  فشلت  أنها  إال  الضخمة  العسكرية  قوتها  رغم 



ذريعاً.  إن العبرة التي يتوجب على العالم بأسره عموماً وإسرائيل خصوصاً 
إرادة  من وراء ذلك هي أن قوة االحتالل مهما بلغت لن تستطيع أبداً قهر 
حكام  على  إن  واستقالله.   حريته  لنيل  يسعى  مناضل  صلب  شعب 
وتسديد  التاريخي  االستحقاق  الهروب من  أن محاولة  يدركوا  أن  إسرائيل 
لن ينجح إطالقاً،  والقوة  العدوان  باستخدام  واالستعاضة  واملراوغة  الدين 
أن  كما  مسبقاً.  بالفشل  عليه  محكوم  أمنية  ترتيبات  في  البحث  وإن 
عن  وجالئه  االحتالل  إنهاء  إلى  تفضي  ال  حلول  أية  أن  هي  الثانية  العبرة 
مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  وتضمن  الفلسطينية  األراضي  جميع 
إلى  وصلوا  قد  الفلسطينيني  أن  كما  الفشل.  مصيرها  السيادة  كاملة 
اإلسرائيلي  الشعب  وأن  إسرائيل.  في  للسالم  شريك  ال  بأنه  تامة  قناعة 
عن  اإلعالن  وإن  اآلن،  حتى  احلقيقي  للسالم  جاهزين  ليسوا  وحكامه 
بسبب  أحداً،  يقنع  ال  االنتفاضة  وقف  شرط  للسالم  إسرائيل  استعداد 
لشروط  باالستجابة  إسرائيل  فيها  أخفقت  التي  املاضية  السنوات  جتربة 
من  بدالً  واالستيطان  االحتالل  كّرست  العكس  وعلى  احلقيقي،  السالم 
عن  لوحدها  عاجزة  املفاوضات  أن  أدركوا  الفلسطينيني  أن  كما  إنهائه. 
املتغطرس  اإلسرائيلي  السلوك  بسبب  لهم  واالستقالل  احلرية  حتقيق 
والذي يستخدم املفاوضات كوسيلة لتضليل الرأي العام الدولي وكمظلة 
تغطي على سياسة االحتالل واالستيطان والتهويد واإلذالل.  إن املفاوضات 
تستند  أن  يجب  حيث  جناحها  لضمان  توافرها  يجب  ملقومات  حتتاج 
على  أو  األرض  على  القوى  توازن  إلى  وليس  كمرجعية،  الدولية  للشرعية 
تكون  وأن  للحقوق،  املتبادل  االحترام  أساس  على  بل  األمن،  اعتبارات 
لالنسحاب  ترتيبات  بإيجاد  أعمالها  جدول  يتحدد  وأن  زمنياً  مسقوفة 
اإلسرائيلي الشامل من األراضي الفلسطينية احملتلة في العام 1967،  مبا 
بالالجئني  املتعلق   194 القرار  تطبيق  وكذلك  القدس،  مدينة  فيها 
وتدمير  الفلسطيني  الشعب  تركيع  على  املراهنة  إن  الفلسطينيني.  
عامها  تنهي  االنتفاضة  وهاهي  تنجح،  لن  والعدوان  بالقوة  االنتفاضة 
باحلل  التفكير  وإن  إخمادها.  في  إسرائيل  حكومة  تنجح  أن  دون  الثالث 
اجلنراالت  أذهان  إال وهم يعشعش في  ما هو  االنتفاضة  العسكري إلنهاء 
والقادة املتعطشني للدم الفلسطيني، ولن يحصد أصحاب هذه السياسة 
واحلزن  احلقد  وتعميق ملشاعر  الضحايا  من  ومزيد  الفشل  من  مزيد  سوى 
حتى  انتفاضته  في  باملضي  الفلسطيني  الشعب  قرار  إن  والكراهية.  



الشعب  عليه  أجمع  نهائي  قرار  هو  االستقالل  ونيل  احلرية  حتقيق 
الفلسطيني بأكمله، ووحده إنهاء االحتالل يفتح الباب للسالم احلقيقي 

ولوقف االنتفاضة. 

خياراته  اإلسرائيلي  الشعب  يحسم  لكي  الوقت  حان  لقد 
املطروحة عليه اآلن و هي :ـ

أوالً : التعايش املشترك في دولة واحدة دميقراطية على كامل أرض فلسطني 
بحدودها االنتدابية مبا فيها دولة إسرائيل و األراضي الفلسطينية احملتلة ، 
بحيث يتم إقرار دستور لتلك الدولة الواحدة يتم من خالله حتديد املساواة 
مبدأ  احترام  وجوب  مع  فيها  املواطنني  كافة  بني  الواجبات  و  احلقوق  في 
الفصل بني السلطات ،و احترام األديان و التعددية ، و يكون كل من لليهود 

و الفلسطينيون ثقافة مشتركة .
  و هذا اخليار قد يواجه مشكلة عدم قبوله من غالبية اليهود على الرغم 

من إمكانية  قبوله من غالبية الفلسطينيني .
بتقسيم  املتحدة  األمم  لقرار  للشعبني طبقاً  دولتني  يكون هناك  أن   : ثانياً 
فلسطني املنتدبة لدولتني ، و التفسير الدولي و الواقعي لهذا القرار يعني 
الفلسطينية  األراضي  كامل  على  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  اآلن 

احملتلة عام 1967مـ .
ثالثاً : استمرار االحتالل اإلسرائيلي وحرب اإلبادة اجلماعية و بالتالي استمرار 

االنتفاضة و املقاومة في مواجهة االحتالل .
لقد حان الوقت اآلن لإلسرائيليني ألن يقرروا أي من تلك اخليارات سيتعاطون 

معها .
و لعل من األهمية التأكيد على أن الشعب الفلسطيني بكافة أحزابه و 
تنظيماته و قواه السياسية يجمع على أن احلل الواقعي و املقبول يكمن 
في إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على األرض احملتلة عام 

1967مـ بعاصمتها القدس  إلى جانب دولة إسرائيل .

السالم  في  راغبون  اإلسرائيليون  كان  إذا  أنه  إلى  اإلشارة  جتدر  و 
اآلن أو بعد حني فإن عليهم أن يدركوا أن شروط السالم احلقيقي 

املقبول للغالبية الساحقة من الفلسطينيني تتلخص باآلتي :ـ
بالشعب  حلقت  التي  النكبة  ملسؤولية  حتملها  إسرائيل  تعلن  أن   : أوالً 



الفلسطيني .
من  به  أحلقته  عما  الفلسطيني  للشعب  رسمياً  اعتذاراً  تقدم  أن   : ثانياً 
ظلم تاريخي خالل العقود املاضية ، و أن تعلن استعدادها لدفع التعويضات 

الالزمة عن هذه األضرار 
ثالثاً : أن تقوم باالنسحاب الشامل من جميع األراضي الفلسطينية احملتلة 
، مبا في ذلك تفريغ جميع املستوطنات  عام 1967 مبا فيها مدينة القدس 

من تلك األراضي.
رابعاً : االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره و االعتراف في 
، و أن تعلن احترامها  الدولة الفلسطينية املستقلة و عاصمتها القدس 

لسيادة هذه الدولة براً و بحراً و جواً و بعدم االعتداء عليها .
خامساً : املوافقة على تطبيق القرار الدولي اخلاص بالالجئني رقم 194 .

و  السورية  العربية  األراضي  من  باالنسحاب  إسرائيل  تقوم  أن   : سادساً 
اللبنانية احملتلة 

و من جانب الفلسطينيون فانهم سيجددوا اعترافهم بحق دولة إسرائيل 
بالوجود ضمن حدود آمنة و معترف بها إلى جانب دولة فلسطني ، و أنهم 
االعتداء  و  إسرائيل  دولة  ضد  املقاومة  أشكال  كافة  بإنهاء  سيتعهدون 

عليها أو إقامة حتالف حملاربتها .
إن التجربة أثبتت أن جميع احللول اجلزئية قد باءت بالفشل ، كما أن االتفاقات 
الهشة و الضعيفة و الغامضة هي سبب رئيسي في جتدد الصراع الدامي ، 
و بالتالي فإن أفضل طريق للوصول إلى السالم احلقيقي و املقنع للشعبني 
إلى معاهدة سالم شاملة  ثم  و من  اتفاق شامل  الى  الوصول  في  يكمن 
تتوج تنفيذ االتفاق ، إن أية محاولة للعودة إلى مقوالت االتفاقات االنتقالية 
بهدف ما يسمى ببناء الثقة و السالم مصيره الفشل ألن السالم هو نتيجة 
إلنهاء الصراع و لكن السالم ال يقود إلى إنهاء الصراع . و إن الثقة و األمل و 
األمن يتولد نتيجة الوصول إلى السالم احلقيقي . و إن محاولة فرض حلول 
و  اإلسرائيلية  القوة  على  اعتماداً  اإلمالء  و  بالفرض  أو حلول هشة  جزئية 
هي  للسالم  الطرق  أقصر  ألن  حقيقياً  سالماً  تنتج  لن  الدولية  الضغوط 
باتخاذ قرار إسرائيلي تاريخي باملصاحلة قائمة على املبادئ املذكورة أعاله ، 
و إن محاولة العودة مرة أخرى إلى حلول جزئية وتركيعية لن تقود إال إلى 

تأجيج و تفجير الصراع مرة أخرى .
إن على اإلسرائيليني أن يغيروا نظرتهم للفلسطينيني ، و أن يدركوا أن هؤالء 



جيرانهم و أنهم شعب تضرب جذوره في عمق التاريخ ، و أن له حضارته 
العمال  من  عبارة عن جتمع  أنه  على  إليه  النظر  أن  و   ، هويته  و  ثقافته  و 
في إسرائيل أو من »اخملربني« أو »املنتحرين« هي نظرة استعالئية تعبر عن 
نظرة  النظرة  تلك  إن  الغطرسة   و  السيطرة  و  القوة  و  االحتالل  عقلية 
األسياد للعبيد ، إن عليهم أن يدركوا أننا شعب يتوق للحرية و االستقالل 

و السالم و االستقرار و األمن .
إن شعبنا الذي يعاني من الظلم و القهر واإلذالل و املعاناة منذ مائة عام أو 
تزيد يطمح إلى السالم احلقيقي الذي يؤمن له حياة كرمية ،و يقيم دولته 

املستقلة ذات السيادة التي تتعايش بسالم وأمن و استقرار مع جيرانها .
إننا نطمح إلي دولة منارس فيها حريتنا و استقاللنا و نبني فيها اقتصادنا 

على أســـس
اقتصاد  و  السوق  اقتصاد   ، العالم  في  اليوم  السائدة  االقتصاد  مبادئ  و   
و تطبيق مبادئ  احترام  قائمة على أسس  دميقراطية  دولة  إلى  ننظر   ، حر 
الدميقراطية و الفصل بني الـسلطات و احترام التعددية السياسية و حرية 
البرملانية  الدورية  العامة  واالنتخابات   ، السلطة  تداول  و  األحزاب  تشكيل 
الفلسطيني   اإلنسان  كرامة  و  حرية  حتترم  دولة  إلى  نتطلع   ، الرئاسية  و 
دولة حتترم حرية االعتقاد و العبادة و حرية األديان ، دولة تشجع على قيم 
دولة   ، التعصب  و  التطرف  و  العنف  تنبذ  و  احملبة  و  احلوار  و  التســـامح 
نطور فيها ثقافتنا املستندة واملستمدة من الثقافة العربية اإلسالمية و 
الفلسطينية و اإلنسانية ، دولة تشجع على البحث العلمي و التطوير ، 
دولة يتساوى فيها املواطنني أمام القانون و تعتبر القانون الفيصل و احلكم 
بني املواطنني ، دولة تؤكد على سيادة القانون ال على سيادة احلاكم ، دولة 
و  احملاسبة  مبادئ  إلى  تستند  دولة   ، أشكاله  بكل  الفساد  تنبذ  و  حتارب 
النزاهـــة و الشفافية في إدارة البالد و األموال العامة و طريقة إنفاقها. 
توفير  و  السياحة  بتطوير  تهتم  و  الفقيرة  الفئات  ملساعدة  تنهض  دولة 
الصحة  و  التعليم  متنح  دولة   ، البالد  داخل  لها  املناسبة  التحتية  البنية 
اقتصاد  و تطوير  التنمية  أجل  و تكرس مواردها من  أولوية في سياستها 

البالد .
إننا إذ نتطلع إلى دولة تقيم أفضل عالقات سياسية و اقتصادية و جتارية 
مع جيرانهــــا، وتتعاون معها في سبيل خدمة املصالح املشتركة . دولة 
تصبح أحد أعمدة االســـــتقرار و االزدهار و التعاون في كافة اجملاالت في 



و  الشرق األوسط . إننا نتطلع إلى دولة تكون مفتوحة مع جيرانها شرقاً 
غرباً و تتعاون في شتى اجملاالت .

إننا نريد دولة ال يحلم فيها األطفال بالدبابات و الطائرات احلربية و القتل و 
الدمار و القهر و اإلذالل ، بل نريد دولة يحلم فيها أطفاالً مبا يحلم به أطفال 

العالم .

القدرة على مواجهة  و  باإلرادة  يتمتع   ، و صلب  إن شعبنا شعب موهوب 
الصعاب ، شعبنا قادر على بناء دولته لتسهم في بناء صرح السالم و األمن 
الدوليني ،و إن غياب هذه الدولة سيبقى عامالً أساسياً و رئيسياً في انعدام 

األمن و السالم و االستقرار في املنطقة بل و في العالم أسره . 
وإسالمية  عربية  و  فلسطينية  أبعاداً  حتمل  الفلسطينية  القضية  إن 
وإنسانية ودوليــة، وهي تؤثر كما أثبتت األحداث على االستقرار و األمن و 

السالم في العالم بأسره .
حالً  القضية  هذه  بحل  مبسؤولياته  القيام  من  الدولي  اجملتمع  تهرب  إن  و 
عادالً وواقعياً باحلد األدنى سيبقي العالم بأسره و الشرق األوسط خصوصاً 

في حالة من عدم االستقرار و انعدام األمن و السالم . 
من  بسرعة  و  يتحرك  و  مسؤولياته  يتحمل  أن  الدولي  اجملتمع  على  إن 
الشعب  لتمكن  و   ، االحتالل  الدولية إلنهاء  الشرعية  قرارات  تطبيق  أجل 
و  اإلسرائيلي  الشعبني  وإن   ، مستقلة  دوله  إقامة  من  الفلسطيني 
هذا  إلنهاء  النزيه  و  اخمللص  الدولي  اجلهد  غياب  ثمن  يدفعا  الفلسطيني 

الصراع .

االحتالل أعلى مراحل اإلرهاب 
قناعاً  و  وجهاً  إال  ليست  محاكمتي  أجل  من  املنعقدة  احملكمة  هذه  إن 
ذروة  أعتبره  الذي  االحتالل  جرائم  يغطي  و  ليخفي   « القانون   « يستخدم 

اإلرهاب ، بل إن هذا االحتالل يعد أعلى مراحل اإلرهاب . 
إن استخدام احملاكم لذلك لهو جرمية  بحد ذاتها ، و قبول القضاة مبحاكمة 
منهم  يجعل  االحتالل  سنوات  طوال  الفلسطينيني  من  اآلالف  عشرات 
شركاء في حتمل املسؤولية عن جرائم االحتالل . إن هذه احملاكم ليست أكثر 
من صورة من صور االحتالل اإلرهابي الذي ال مثيل له في التاريخ اإلنساني .

الفلسطينيني  من  اآلالف  بحق عشرات  و ظاملة  أحكام جائرة  لقد صدرت 



 . االحتالل  سجون  داخل  عمرهم  سنوات  أجمل  لقضاء  اضطروا  الذين 
املستويني  عن  صادرة  جاهزة  تعليمات  ينفذون  بأنهم  يحتجون  القضاة  و 
السياسي و األمني اإلسرائيليني فال لهم حول و ال قوة جتاه تلك األحكام 

اجلائرة .
كم أستهجن و أستغرب كيف يقبل هؤالء املسمون » بالقضاة » أن يلعبوا 
ذلك الدور في الدفاع عن جرائم االحتالل و في إصدار تلك األحكام الظاملة 
هؤالء  يصمت  ، كيف  استقالله  و  حرية شعبهم  أجل  من  مناضلني  ضد 
القضاة على اجلرائم و اجملازر و املآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 
، ال بل إنهم أيضاً يضفون شرعية قانونية على تلك اجلرائم ، إنهم يصمتون 
الفلسطينيون  له أسرانا  يتعرض  الذي  اإلذالل  و  التنكيل  و  التعذيب  على 
املعاملة  و  التعذيب  الضباط املسؤولني عن ذلك  ، يصمتون عن محاسبة 
الفلسطينيني  األسرى  عشرات  استشهد  قد  و   ، الالإنسانية  و  القاسية 
أثناء التحقيق معهم من قبل ضباط  من جراء التعذيب الذي تعرضوا له 
إسرائيليني و جرح مئات آخرون و أصيب العشرات بأمراض مزمنة رافقتهم 
الذي  الوحشي  التعذيب  و  القاسية  املعاملة  تلك  جراء  حياتهم  طوال 
يتعرضون له في سجون االحتالل ، و قد استخدم االحتالل على مر السنني 
من  اإلرهاب  و  بالقوة  مزيفة  اعترافات  النتزاع  األساليب  و  الوسائل  أبشع 
أفواه األسرى الفلسطينيني و قام االحتالل باستخدام تلك االعترافات غير 

قانونية أمام محاكمه االحتاللية اإلرهابية .
كيف ميكن للمرء أن يستوعب أو يدرك قيام االحتالل مبحاكمة مئات النساء 
رفضهم  بتهمة  الشيوخ  و  الشباب  آالف  عشرات  و  القاصرين  األطفال  و 

لالحتالل و متسكهم بحقهم في مقاومته املقاومة املشروعة .
في ذهني يتبادر سؤال دائم ال أستطيع التهرب منه و هو ملاذا يصّر اليهود 
على تكرار ما تعرضوا له و ما عانوا منه عبر التاريخ في مواجهة الشعب 
الفلسطيني ؟ ملاذا يكررون معسكرات االعتقال و التعذيب ؟ ملاذا ميارسون 
ملاذا  ؟  املسالم  الفلسطيني  الشعب  مع  اجملازر  و  االحتالل  و  القتل  أعمال 
ملاذا  ؟  أرضنا  في  بقعة  كل  يستوطنوا  و  شعبنا  يذلوا  و  أرضنا  ينهبون 
يتبعون  ملاذا  ؟  احلرمان  و  الذل  و  القهر  علينا  يفرضوا  و  مياهنا  يسرقون 
سياسة التشريد و التجويع و احلصار و هدم البيوت و تدمير حياتنا ؟ ملاذا 
البالد ؟ ملاذا يزورون احلقائق و  يتنكرون لوجودنا و لتاريخنا و حلقنا في هذه 
التاريخ و اآلثار و احلضارة و التضاريس ؟ ملاذا يصرون على محو آثارنا من هذه 



البالد ؟
قبل  من  مالحقة  إلى  و  جماعية  ملذابح  تعرض  شعب  يستطيع  كيف 
السلطات النازية أن ميارس كل هذا مع شعب آخر ، هو الشعب الفلسطيني 

؟ 
بسالم  اليهود  مع  عاشوا  مسيحيني  و  مسلمني  الفلسطيني  شعبنا  إن 
عبر قرون من الزمن ، و لم يصدف و أن وقع فيما بينهم أي شجار أو قتال 
معنى  فلسطني  عرفت  لقد   . الصهيونية  باحلركة  يسمى  ما  ظهور  قبل 
احترام األديان و تقديس التعددية الدينية باعتبار فلسطني مهداً للديانات 

السماوية الثالث مسيحية و يهودية و إسالم .
إنني أعلن من هنا عدم اعترافي بصالحية إسرائيل في اعتقالي و اختطافي 
و التحقيق معي و محاكمتي ، و أعتبر كافة إجراءاتها تلك جرمية من جرائم 
و  األعراف  لكل  تلك  بإجراءاتها  تتنكر  والتي  إسرائيل  ترتكبها  التي  احلرب 
املواثيق و االتفاقات الدولية و القوانني الدولية فهي تخترق بذلك اتفاقيات 
جنيف خصوصاً الرابعة منها و ميثاق األمم املتحدة و كافة قرارات الشرعية 
احملكمة  قد تصدر عن هذه  أو  أحكام صدرت  بأية  أعترف  ال  أنا  و   ، الدولية 
جميع  أن  أعتبر  إنني  و   ، اجملرمني  احملتلني  و  االحتالل  متثل  التي  االحتاللية 
احملاكم اإلسرائيلية  ليس من حقها بأي شكل من األشكال محاكمة أبناء 
الشعب الفلسطيني و إن تلك األحكام و إن صدرت باطلة و غير شرعية و 

ينبثق بطالنها من بطالن االحتالل ذاته .
أبناء الشعب الفلسطيني  إنني أعلن أن ليس من حق إسرائيل محاكمة 
الوطنية  السلطة  لسيادة  يخضعون  و  بالدهم  في  مواطنني  هم  الذين 
فاضحاً  خرقاً  ميثل  اإلسرائيلية  للمحاكم  تقدميهم  إن  و   ، الفلسطينية 
التحرير  منظمة  مع  و  الفلسطينية  السلطة  مع  املوقعة  لالتفاقات 
الوطني الفلسطيني ، كما أن إسرائيل ليس من حقها اختطاف و اعتقال 
اجمللس   « الفلسطيني  البرملان  في  منتخب  نائب  أو محاكمة  التحقيق  أو 
العام  في  انتخابي  منذ  أعضاؤه  أحد  أنا  الذي   « الفلسطيني  التشريعي 
انتخابات تشريعية فلسطينية عامة  انتخابي في إطار  ، و قد مت  1996مـ 
حرة و نزيهة ، وكذلك ليس من حقها محاكمة قائد في حركة فتح التي 
وقعت  التي  الفلسطيني  الوطني  التحرير  ملنظمة  الفقري  العمود  تعد 
الوطني  اجمللس  في  بارزاً  و عضواً  قائداً  أنني  كما   . إسرائيل  مع  االتفاقات 

الفلسطيني و في اجمللس املركزي للمنظمة الفلسطينية .



احملققني  أيدي  على  له  تعرضت  الذي  الوحشي  التحقيق  و  اعتقالي  إن 
اإلسرائيليني ومحاكمتي متّثل محاولة إلذالل الشعب الفلسطيني استناداً 

لكوني قائداً منتخباً ميثل إرادة شعبه التواق للحرية و االستقالل .
لواجب  أداء  و  ممارسة  هي  الفلسطينية  االنتفاضة  في  مشاركتي  إن 
الذي  القائد  و  املنتخب  النائب  وواجب   ، املواطنة  واجب  من  ينطلق  وطني 
يقوم بتحمل مسؤولياته جتاه شعبه ، و إن االنتفاضة هي حركة استقالل 
للشعب الفلسطيني ، و هي متثل ضمير و إرادة شعب فلسطني من أجل 

احلرية و االستقالل .
احلس  ممارسة  من  جزء  و  للحرية  ممارسة  هي  االحتالل  مقاومة  ممارسة  إن 
إنها إعالن صريح وواضح لرفض االحتالل و جرائمه   ، و املشاعر اإلنسانية 
هي  االنتفاضة  إن   ، العبيد  و  األسياد  صيغة  لرفض  صريح  إعالن  هي  و   ،
حركة الشعب الفلسطيني االستقاللية من أجل أن نكون أسياداً في بالدنا 

ووطننا و أن منارس حريتنا في إطار دولتنا الفلسطينية الكاملة السيادة .
لقد شاركت في النضال ضد االحتالل منذ ما يقارب الثالثني عاماً و تعرضت 
ألبشع أنواع التعذيب و التنكيل ، فقد اعتقلت في العام 1978مـ بتهمة 
بعدها  تعرضت  سنوات  خمس  بالسجن  حوكمت  و  االحتالل  مقاومة 
لالعتقال اإلداري ملدة ستة أشهر في العام 1985مـ ثم تعرضت لالعتقال و 
التحقيق لعدة أسابيع عام 1984 مـ ، اعتقلت بعدها في العام 1987مـ و مت 
إبعادي و طردي من أرض وطني إلى أن عدت بعد توقيع اتفاق أوسلو ، و منذ 
ذلك احلني و أنا أعمل بكل جهد و قوة من أجل إجناح عملية السالم ، و عملت 
على تشجيع املصاحلة بني الشعبني الفلسطيني و اإلسرائيلي على أساس 
قاعدة إنهاء االحتالل وإجناز االستقالل الوطني , و شاركت بفعالية كبيرة 
و  السبل  لذلك كافة  اتبعت  و  األمام  نحو  السالم  دفع عجلة عملية  في 
الوسائل املتاحة ، و حينما انطلقت االنتفاضة الفلسطينية قمت بواجبي 
جتاه شعبي و أرضي ، و أنا فخور جداً بصمود الشعب الفلسطيني العظيم 
في  استبسالهم  و  أبناءه  بطولة  و  الشعب  هذا  بصالبة  أيضاً  فخور  و   ،
باالعتزاز إلخفاق  . و كم أشعر  و مقاومتهم لالحتالل  الدفاع عن وطنهم 
اإلرهابية رغم استخدامها لكل  العدوان اإلسرائيلية  و  احلرب  آلة  و فشل 

قوتها في إخماد االنتفاضة الفلسطينية .
و أقول هنا أن االنتفاضة الفلسطينية لن  تتوقف أو تخمد أو تنكسر حتى 
حتقيق احلرية و االستقالل ، و إن مضي و استمرار تلك االنتفاضة حتى اآلن 



و صمودها رغم قهر و ذل االحتالل و رغم ما حلق بالفلسطينيني من قتل و 
قهر و تدمير و إعتقاالت لهو خير دليل على كون تلك االنتفاضة متثل ضمير 

شعبنا الفلسطيني و إرادته الصلبة التي ال و لن تكسر .
من هنا فإنني أدعو هذه احملكمة و قضاتها إلى ضرورة اتخاذ موقف جريء 
لرفض أوامر املستوى السياسي و األمني و رفض محاكمتي هذه ، و إصدار 
في  اخلدمة  رافضي  صفوف  إلى  االنضمام  و   ، عني  الفوري  باإلفراج  قرار 
إلى  بل االنضمام   ، البيوت  النساء وهادمي  و  صفوف جيش قتلة األطفال 
صوت العدل و احلق و الضمير ، و الدعوة بصوت عال إلنهاء االحتالل فوراً و 

منح الشعب الفلسطيني حقه في احلرية و االستقالل و األمن و السالم .



الئحة االتهام ضد دولة إسرائيل
من مروان حسيب البرغوثي بالنيابة عن الشعب الفلسطيني

)املدعي(
ضد دولة إسرائيل

)املدعى عليه(
3 تشرين األول 2002 

الئحة االتهام:
عن  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  جنائيا  مسئولة  إسرائيل  دولة  تعتبر 
الفلسطينيني  واقتالع  العرقي  والتطهير  اجلماعي  القتل  جرائم  اقتراف 
غير  واحلبس  التعسفية  واالعتقاالت  عسكرية  هجمات  شن  خالل  من 
القانوني واالعتقال االداري واالعتداء على النساء واألطفال والشيوخ وتدمير 
املمتلكات والبيوت واملصادرة وانتهاك حق احلياة والسالمة البدنية خاصة 
إسرائيل  دولة  أن  ذلك  إلى  أضف  االغتياالت.  مثل  أنواعه  بجميع  القتل 
مسئولة جنائيا بشكل مباشر وغير مباشر عن اقتراف جرائم أخرى مثل 
مصادرة األراضي واملمتلكات وفصل املناطق وعزلها واعاقة حياة السكان 
الطبيعية ونشر الرعب وارهاب املواطنني من خالل أعمال العقاب اجلماعي 
اجلسدية  اإلصابات  في  والتسبب  والنهب  والسرقة  العنصري  والتمييز 
والعقلية اجلسيمة مثل التعذيب واملعاملة املهينة واملعاملة الالانسانية 
القاسية والعقاب الالانساني والتسبب في الوفاة واإلصابة وفرض ظروف 
متنع  تشريعية  اجراءات  وتطبيق  اجلسدي  الدمار  عن قصد  تسبب  حياتية 
الفلسطينيني من املشاركة في احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
والثقافية وخلق ظروف متنع تقدم الشعب الفلسطيني واستغالل القوى 
األفراد  وحرمان  واالعضاء  املنظمات  على  واالعتداء  الفلسطينية  العاملة 
العسكري  لالحتالل  معارضتهم  بسبب  األساسية  واحلريات  احلقوق  من 

واالستعمار والتمميز العنصري واألعمال اجلنائية األخرى.



انتهاك القوانني واملعاهدات واالتفاقيات الدولية
انتهاكات جسيمة  تعتبر دولة إسرائيل مسئولة جنائيا عن جرائم تعتبر 

وتشمل:
املعرفة في  العدوان  االنسانية وجرائم  القتل اجلماعي وجرائم ضد  جرائم 
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية كما ورد في تعديل 10  تشرين 
الثاني    1998 و 12 متوز 1999. وانتهاك 85 قرارا جمللس األمن الدولي وانتهاك 

ما يلي:   
      

يثاق األمم املتحدة

معاهدة منع ومعاقبة جرمية القتل اجلماعي

العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

معاهدة منع التمييز العنصري في التعليم

مبادئ التحقيق والتوثيق الفعال للتعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو 
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

املبادئ األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفني 
املكلفني بإنفاذ القوانني  

قواعد األمم املتحدة بشأن محاكمة األحداث 

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية



إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة
                 

إعالن األمم املتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها 

إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

اتفاقية بشأن احلقوق السياسية للمرأة 

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء

املبادئ األساسية ملعاملة السجناء 

مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي 
شكل من أشكال

االحتجاز أو السجن 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو املهينة

سيما  وال  الصحيني،  املوظفني  بدور  املتصلة  الطب  مهنة  آداب  مبادئ 
األطباء، في حماية املسجونني واحملتجزين من التعذيب وغيره من ضروب 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية

مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 



مبادئ أساسية بشأن دور احملامني 

قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث اجملردين من حريتهم 

مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية 

القانون  نطاق  خارج  اإلعدام  لعمليات  الفعالني  والتقصي  املنع  مبادئ 
واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة 

قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث اجملردين من حريتهم

اتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية.

اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى احلرب

اتفاقية حنيف بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت احلرب 

آب/ املعقودة في 12  باتفاقيات جنيف  امللحق  األول  البرتوكول اإلضافي 
أغسطس 1949 واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية

 12 في  املعقودة  جنيف  باتفاقيات  امللحق  الثاني  اإلضافي  البرتوكول 
غير  املسلحة  املنازعات  ضحايا  بحماية  واملتعلق   1949 آب/أغسطس 

الدولية



تهم محددة ضد دولة إسرائيل:
أ .   جرائم احلرب واجلرائم ضد االنسانية:

1.  لقد قامت دولة إسرائيل و عمالئها السابقني بارتكاب أعمال مختلفة 
للقتل اجلماعي مما أدى إلى وقوع االف الضحايا من الفلسطينيني من قتيل 

وجريح وقامت أيضا أعمال تدمير محسوبة مثل القضايا التالية:
 )1947 األول  كانون   13( يهيدا    )1947 الثاني  كانون   31-30( الشيخ  بلدة 
القطمون   )1947 األول  كانون   19( قزازة   )1947 األول  كانون   18( خصاص 
نيسان   14-13( الدين  ناصر   )1948 نيسان   10-9( ياسني  دير   )1948 متوز   5(
1948( الطنطورة )15 أيار 1948( بيت درس )21 أيار 1948( اللد )11 متوز 1948( 
 7( أول 1948( شرافات  )26 تشرين  احلولة    )1948 أول  )29 تشرين  الدوامية 
شباط 1951( قبيا )14 تشرين أول 1953( كفر قاسم  )29 تشرين أول 1956( 
) 12 تشرين  الثاني 1956( رفح  ) 3 تشرين  )5 نيسان 1956( خان يونس  غزة 
الثاني 1956( السموع ) 13 تشرين الثاني 1966(  قونني )15 تشرين أول 1975( 
بنت جبيل )21 تشرين أول 1976(  العباسية )17 آذار 1978( عدلون )17 آذار 
متوز   17( بيروت   )1981 متوز   17( الفكهاني   )1981 نيسان   4( صيدا    )1978
1981( صبرا وشاتيال )16-18 أيلول 1982( جبشيت )27 آذار 1984( سهمور 
)19 أيلول 1984( سير الغربية )23 آذار 1985( معركة )5 آذار 1985( زرارية )11 
آذار 1985( حومني التحتا  )21 آذار 1985( جبعة  )30 آذار 1985( يحمور )13 
نيسان 1985( الطيرة )17 آب 1986( النهر البارد )11 كانون أول 1986( عني 
احللوة )5 أيلول 1987( نابلس )16 كانون أول 1988( نحالني )13 نيسان 1989( 
عيون قارا )20 أيار 1990( الصديقني )25 متوز 1990( القدس )8 تشرين أول 
1990( اخلليل )25 شباط 1994( جباليا )28 آذار 1994( عرامطة )15 نيسان 
1994( اريز )17 متوز 1994( دير الزهراني )5 آب 1994( النبطية )21 آذار 1994( 
صهمور )2 نيسان 1996( املنصورية )13 نيسان 1996( النبطية )18 نيسان 
 )1996 أيلول   28-25( وغزة  الغربية  الضفة   )1996 نيسان   18( قانا   )1996
ترقوميا )10 آذار 1998( جنطة )22 كانون أول 1998( بيروت )24 حزيران 1999( 
متوز   19( اذنا   )2000 أيلول   29( القدس   )1999 أول  كانون   29( الغربية  باقة 
 21-3( أول 2001( جنني  )24 تشرين  رميا  بيت   )2001 متوز   31( نابلس   )2001

نيسان 2002( نابلس )3-21 نيسان 2002(        



 1948 عامي  بني  األقل  على  فلسطيني  ألف   13 إسرائيل  دولة  قتلت    .2
وأردني  ألف فلسطيني ومصري  األقل 15  وقتلت عام 1967 على  و 1949، 

وسوري )ال يوجد أرقام رسمية(
3. كما أن دولة إسرائيل قتلت 29,500 من املدنيني الفلسطينيني واللبنانيني 
)40% منهم من األطفال( وقامت بترحيل 100,00 من املدنيني الفلسطينيني 

واللبنانيني .
4. قامت دولة إسرائيل أيضا بقتل 1,300 فلسطيني بني عامي 1987 و1993 
الربع(  من  اكثر  بينهم  سنة   16 عن  أعمارهم  تقل  الذين  نسبة  )بلغت 
وجرحت أكثر من 100,000 فلسطيني وهدمت 2,089 بيتاً. وقتلت إسرائيل 
أيضا 492 فلسطيني بني عامي 1993 و 1999 وهدمت 1,000 منزل وشردت 

5,000 فلسطيني وجعلتهم بال مأوى.
5.  قتلت إسرائيل وجيشها ومواطنيها 1,639 فلسطينياً بينهم 336 طفل 

منذ نهاية أيلول 2000.
6. قتلت إسرائيل 103 فلسطينيني نصفهم من النساء واألطفال األبرياء 

في عمليات االغتيال منذ نهاية أيلول 2000 .    
7. قتلت إسرائيل أكثر من 550 فلسطيني أثناء عمليات قصف املمتلكات 
املدنية والبيوت واملدارس وتسببت في موت وإصابة الكثير من الفلسطينيني 
أيلول  نهاية  منذ  احلركة  من  منعهم  أثناء  أو  احلواجز  على  إعاقتهم  أثناء 

.2000
8.  جرحت إسرائيل 20,000 فلسطيني على األقل بينهم 2,000 إصابة أدت 

إلى إعاقة دائمة وهدمت أكثر من 985 بيتاً منذ نهاية أيلول 2000.
الفلسطينيني  املدنيني  ضد  عسكرية  عمليات  بشن  إسرائيل  قامت    .9
واملدارس  البيوت  على  نار  واطالق  قصف  وعمليات  اعتداءات  شملت 
أيلول  نهاية  منذ  والورش  امليدانية  والعيادات  واملستشفيات  واجلامعات 
االسعاف  ورجال  سيارات  باستهداف  أيضا  إسرائيل  قامت  لقد   ،2000
والصحفيني ونشطاء حقوق االنسان وقامت باستخدام األسلحة الثقيلة 
الصاروخية  والقذائف  القنابل  مثل  الفلسطينيني  املدنيني  ضد  والذخائر 
طائرات  تطلقها  التي  أرض  وجو  أرض  أرض  وصواريخ  املدفعية  والقذائف 
في  املدرعات  باستخدام  أيضا  وقامت  احلربية.  والسفن  واملروحيات   16 أف 
عملياتها العسكرية ضد املدنيني الفلسطينيني. تعتبر إسرائيل مسئولة 
عن موت الفلسطينيني الذي قتلهم القناصة باستخدام الرصاص املتفجر 



في املناطق املدنية 
10. تسببت إسرائيل في إيقاع إصابات بني الفلسطينيني منذ عام 1967 
من خالل عمليات التفجير واأللغام واملواد املشتعلة والقاء املتفجرات من 
السيارات العسكرية والطائرات املروحية. على سبيل املثال: في 13 شباط 
تياسير  قرية  إسرائيلية جسما متفجرا على  ألقت مروحية حربية   1989
أدى إلى قتل الطفلة اكتمال دمي )6 أعوام( وإصابة أخيها عصام بشظايا. 
كما أن األلغام األرضية واملتفجرات األخرى التي زرعها اجليش اإلسرائيلي قد 

حصدت العديد من أرواح الفلسطينيني منذ عام 1967
للعنف  الوحشي  االستخدام  على  قواتها  وشجعت  إسرائيل  أمرت   .11
عمليات  يشمل  وهذا   1948 عام  منذ  العزل  الفلسطينيني  ضد  اجلسدي 
ضد  اإلسرائيلني  والشرطة  اجليش  بها  يقوم  التي  املنظمة  االعتداء 
الفلسطينيني والتي وصلت ذروة قبحها عام 1988 عندما أمر وزير الدفاع 
االسرائيلي اسحاق رابني جنوده بضرب الفلسطينيني وتكسير عظامهم. 
من   20 باعتقال  اإلسرائيليني  اجلنود  قام   1988 ثاني  كانون   21 و   19 ففي 
وربطوهم  بعيدة  منطقة  إلى  وأخذوهم  نابلس  قضاء  حوارة  قرية  سكان 
وقاموا بتكسير أيديهم وأرجلهم عمدا مما يؤكد على أن سياسة الضرب 

هي سياسة تنتهجها دولة إسرائيل
12.  وبني عامي 1949 و 1956 قتلت إسرائيل حوالي 5 االف الجئ فلسطيني 
زيارة  أو  بيوتهم  إلى  العودة  يحاولون  كانوا  الذي  الفالحني  من  معظمهم 

أقربائهم أو قطف ثمار محاصيلهم
حركة  حرية  من  حتد  شديدة  قيوداً  إسرائيل  دولة  وضعت  لقد    .13
الفلسطينيني من خالل احلصار و االغالق وفرض منع التجول وبناء األسوار 
إسرائيل  منعت  وقد  احلديدية.  واالبواب  األسيجة  ووضع  اخلنادق  وحفر 
املساعدات االنسانية من الوصول إلى الفلسطينيني ومنعتهم من الوصول 
إلى املرافق احليوية مثل املستشفيات والعيادات امليدانية واملدارس واجلامعات 
على  احلصول  من  ومنعتهم  والصناعية  الزراعية  واملناطق  العمل  وأماكن 

واألدوية والغذاء واملاء. 
14.  قامت دولة إسرائيل باالعتداء على الفلسطينيات مستخدمة األسلحة 
والتسبب  بالغة  إصابات  إصابتهن  أو  قتلهن  إلى  أدى  مما  ضدهن  الفتاكة 
الغاز املسيل للدموع. كما  أو إجهاضهن من خالل استخدام  في خنقهن 
الفلسطينيات  ضد  اجلنسي  بالتحرش  يقومون  اإلسرائيليون  اجلنود  أن 



بتهديدهن باالغتصاب والتبول عليهن وشتمهن باستخدام األلفاظ البذيئة 
على  واالعتداء  ونفيهن  وتعذيبهن  معهن  والتحقيق  واعتقالهن  وملسهن 

اللجان واجلمعيات النسوية ورياض األطفال واجلمعيات اخليرية والتعاونية
15.  قامت إسرائيل بالتسبب في أزمة انسانية وجتويع الشعب الفلسطيني 

ومنعت وصول املساعدات االنسانية واألدوية

ب .  منع الرعاية الصحية: 

16.   سمحت دولة إسرائيل جلنودها ضرب واعتقال املصابني الفلسطينيني 
وإعاقة عمل املسعفني والطواقم الطبية ومنعهم من اسعاف االصابات 
الفلسطينيني  املصابني  على  واالعتداء  األطباء  على  واالعتداء  احلرجة 
واتباع  النار على سيارات االسعاف  املرافق الصحية واطالق  واالعتداء على 
انتهاكا  يشكل  مما  الصحية  اخلدمات  ووفرة  جودة  من  قلصت  اجراءات 

إسرائيليا ألسس وقواعد حقوق االنسان

ت .   الطرد
 

17.   قامت دولة إسرائيل بطرد وبترحيل عائالت فلسطينية من قرى ومدن 
فلسطينية وتفريغها بالكامل من سكانها الفلسطينيني واجبار من تبقى 
األراضي  في  العيش  أو  منعزلة  دنيا  ظروف  في  العيش  على  العائالت  من 
يعيشون ضمن حدود  الذين  الفلسطينيني  نسبة  الفلسطينية. وخلفض 
شتى  باستخدام  إسرائيل  قامت   ،%50 إلى   %70 من  التاريخية  فلسطني 

الطرق مثل الطرد بالقوة والقتل اجلماعي والتطهير العرقي
من   %60 أو  فلسطيني   780,000 من  أكثر  بطرد  إسرائيل  قامت     .18
عام  وقامت  بالكامل  قرية فلسطينية   531 ودمرت  الفلسطيني  الشعب 
االف  طرد  في  واستمرت  داخليا  ترحيال  فلسطيني   37،500 بترحيل   1948
عام  النار  اطالق  وقف  اتفاقية  إبرام  بعد  حتى  بيوتهم  من  الفلسطينيني 
1949 وخاصة من املثلث ومجدل إلى الفالوجة وبئر السبع ومنطقة اخلليل 

ومن شرق وشمال بحيرة طبريا
19.   قامت إسرائيل أيضا بحمالت اعتقال في القرى الفلسطينية وطرد 



الفلسطينيني الذين اعتبرتهم غير قانونيني، ففي صحراء النقب مثال، قامت 
إسرائيل بطرد 17 ألف بدوي فلسطيني بني عامي 1949 و 1953. وفي عام 
1953 قامت إسرائيل بطرد 7 آالف بدوي. وعادة ما يتم هذا الطرد باستخدام 
طرق وحشية. في 14 تشرين أول 1953 قامت وحدة كوماندو إسرائيلية حتت 
واألطفال  النساء  من  معظمهم  فلسطينيا  مدنيا   69 بقتل  شارون  إمرة 
وتفجير 45 بيت فلسطيني في قرية قبيا. وفي 29 تشرين أول 1956 قامت 
إسرائيل بقتل 49 قرويا فلسطينيا من بينهم 15 إمرأة و11 طفال في كفر 
قاسم في املثلث. وفي اليوم التالي )30 تشرين أول 1956( قامت إسرائيل 

بطرد 5,000 فلسطيني من كراد البقرة وكراد الغنمة إلى سوريا
20.  وفي عام 1967, قامت إسرائيل بطرد 388,500 فلسطيني من بينهم 

188,500 طردوا للمرة الثانية
21.  بني عامي 1967 و 2002 قامت إسرائيل بنفي 1,531 فلسطيني من 
 1971 آب  وفي  جامعات.  وأساتذة  وطالب  وكتاب  بلديات  رؤساء  ضمنهم 
قامت إسرائيل بنفي 600 الجئ فلسطيني من قطاع غزة وقامت مبصادرة 
3,327 هوية من هويات الفلسطينيني املقدسيني بني عامي 1987 و 1999. 

الجئ  ماليني   6 حوالي  عودة  متنع  هذا  يومنا  حتى  إسرائيل  مازالت    .22
وزراء  رئيس  )أول  غوريون  بن  قام   1948 أول  تشرين   26 في  فلسطيني. 
الالجئني  عودة  منع  قررت  والتي  الترحيل«  »جلنة  بتشكيل  إلسرائيل( 
الفلسطينيني. مازال 250,000 فلسطيني من املرحلني داخليا ممنوعني من 
العودة إلى بيوتهم وقراهم. لقد قامت إسرائيل بطرد ثالثة أرباع الشعب 
قضية  جعل  مما   1948 عام  منذ  وأراضيهم  بيوتهم  من  الفلسطيني 
الالجئني الفلسطينيني من أطول القضايا في عاملنا املعاصر التي مازالت 
تنتظر حال. إن غالبية الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون في األراضي 
احملتلة والفلسطينيني املرحلني الذين يعيشون ضمن حدود إسرائيل يبعدون 
مسافة 100 ميل عن مناطقهم األصلية ولكنهم محرومني من حقهم في 

العودة إلى ديارهم وأراضيهم

ث .  هدم البيوت وتدمير املمتلكات
فلسطيني  بيت  آالف   9 األقل  على   1967 عام  منذ  إسرائيل  هدمت    .23



قامت   1971 آب  وفي  مأوى.  بدون  العراء  في  فلسطيني  ألف   50 مشردة 
قطاع  في  فلسطيني  بيت   2,000 بهدم  بقيادة شارون  وجيشها  إسرائيل 

غزة وقلع 12 ألف الجئ فلسطيني من بيوتهم للمرة الثانية
وممتلكات  ومعدات  أموال  بنهب   1948 عام  منذ  إسرائيل  قامت    .24
الفلسطينيني في القرى واملدن والبيوت، وقامت مبصادرة حوالي 20 مليون 
واحملالت  البيوت  من  اآلالف  عشرات  ونهب  الفلسطينيني  أراضي  من  دومن 

التجارية واملصانع واألماكن األخرى

ج . مصادرة األراضي واالستعمار
             

األراضي  من  دومن  ألف  وستمائة  ماليني  ثالثة  مبصادرة  إسرائيل  قامت   .25
الزراعية الفلسطينية املزروعة بالزيتون والتبغ والفاكهة، كما أنها قامت 

مبصادرة قطعان املاشية والدجاج
عشر  بلغت  التي  اإلسالمي  الوقف  أمالك  مبصادرة  إسرائيل  قامت   .26
األراضي الفلسطينية قبل عام 1948 ومبصادرة 70% من السفن باالضافة 
إلى املمتلكات والبيوت واألراضي التابعة لالجئني الفلسطينيني التي بلغت 
قيمتها حينذاك 1.8 بليون دوالر أمريكي والتي تعادل اآلن 209 بليون دوالر 

أمريكي
27. صادرت إسرائيل 96% من أراضي الفلسطينيني وخصصتها الستخدام 
من   %58 أيضا مبصادرة  وقامت   .1948 عام  منذ  فقط  اإلسرائيليني  اليهود 
فقط  اإلسرائيليني  اليهود  الستخدام  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  اراضي 

منذ عام 1967.
يهودية  )مستوطنات(  بناء مستعمرات  عن  إسرائيل مسئولة  تعتبر    .28
في الضفة الغربية وقطاع غزة وحمايتها ومتويلها منذ عام 1967، وقامت 
إسرائيل مبصادرة حوالي 200 ألف دومن من األراضي الزراعية الفلسطينية 
اجليش  يستخدمها  احملتلة  األراضي  في  شوارع  شبكة  بناء  لغرض 

واملستوطنني فقط.   
29.  حولت إسرائيل 400 ألف مستوطن إلى األراضي الفلسطينية احملتلة 

)من ضمنها القدس الشرقية(
30.  قامت إسرائيل ببناء 123 مستعمرة غير شرعية فوق أراضي فلسطينية 
)ال تشمل  أيلول 2001  الغربية منذ عام 1967 وحتى  الضفة  مصادرة في 



القدس الشرقية( حيث يسكن 198 ألف مستوطن )حيث تضاعف عددهم 
بني عام 1993 وأيلول 2001 من 100 ألف إلى 198 ألف(. أضف إلى ذلك أن 
إسرائيل قامت مبصادرة 300 ألف دومن من األراضي الفلسطينية بني 1993 
وآب 2001 كما أنها صادرت في عام 1999 وحده ما يقارب 45 ألف دومن من 
األراضي الفلسطينية. واجلدير ذكره أن إسرائيل قامت ببناء 34 مستعمرة 

جديدة منذ شباط 2001 ووسعت املستعمرات القائمة. 
على  اليهود  املستوطنني  إعتداءات   1967 عام  منذ  إسرائيل  متنع  لم    .31
مستوطنون  وضع  مثال،   1980 حزيران   2 ففي  توقفها،  أو  الفلسطينيني 
بلديات  رؤساء  سيارات  في  متفجرات  إسرائيل  جيش  قبل  من  مدعومون 
نابلس ورام اهلل بسام الشكعة وكرمي خلف مما أدى إلى إصابتهما إصابات 
بالغة أدت إلى حدوث إعاقة جسدية، وفي 24 شباط 1994 قام مستوطن 
يدعى باروخ غولدستاين باقتحام املسجد اإلبراهيمي في اخلليل وفتح النار 
على املصلني الفلسطينيني الذين كانوا يؤدون شعائر شهر رمضان مما أدى 
إلى مقتل 29 فلسطينيا، في املقابل أدى تدخل إسرائيل إلى مقتل ستة 
مبساندة  جلنودها  تعليمات  أصدرت  إسرائيل  أن  كما  آخرين.  فلسطينيني 
املستوطنني في إعتداءاتهم على املدنيني الفلسطينيني التي أدت إلى قتل 

العديد من الفلسطينيني وتدمير ونهب ممتلكاتهم 
 32.  ما زالت إسرائيل تقوم مبصادرة وتدمير أراضي الفلسطينيني وممتلكاتهم 
الزراعية وتدمير بيوتهم سواء كان ذلك في األراضي الفلسطينية أو داخل 
إسرائيل حيث تعمل على تقطيع أوصال اجملتمعات الفلسطينية عن طريق 
البناء  بناء املستوطنات لليهود فقط وفرضت قيود مشددة على مشاريع 

الفلسطينية
الفلسطينيني داخل حدودها في مناطق غير  33.   قامت إسرائيل بعزل   
مطورة تنقصها اخلدمات واملصادر األساسية، واجلدير ذكره أنه ال يوجد قوانني 
وقضايا  وتأجيرها  األراضي  متلك  في  العنصرية  التفرقة  متنع  إسرائيل  في 
السكن. وتستخدم إسرائيل وكاالت شبه حكومية وقوانني تخطيط لغرض 
احملتلة  الشرقية  القدس  وفي  الطبيعي،  النمو  ملنع  الفلسطينيني  عزل 
من   %66 استخدام  من  الفلسطينيني  اإلسرائيلية  التقسيم  متنع خطط 
أراضيهم بحيث أصبح الفلسطينيني معزولني في بانتوستانات تنقصها 

املصادر واخلدمات األساسية مثل املاء واخلدمات األخرى



ح .  مصادرة املياه

اجلوفية  املياه  من   %80 مبصادرة   1967 عام  منذ  إسرائيل  قامت    .34
بتدمير 140 مضخة  أنها بعد حرب عام 1967 قامت  الفلسطينية حيث 
الزراعية  األراضي  ري  األردن كانت تستخدم في  وادي  مياه فلسطينية في 
للسيطرة  تخضع  العام  ذلك  منذ  الفلسطينية  املياه  مصادر  وأصبحت 

العسكرية اإلسرائيلية
في  الشرعية  غير  املستعمرات  أسست  إسرائيل  أن  ذلك  إلى  أضف    .35
التمييز  سياسة  دعم  أجل  من  الفلسطينية  والينابيع  املياه  مناطق 
العنصري في توزيع املياه حيث يستهلك الفرد اإلسرائيلي خمسة أضعاف 
اإلسرائيليني هو فقط  أن عدد  رغم  املياه  الفلسطيني من  ما يستخدمه 
اخملصصة  املياه  مصادر  جفاف  من  وبالرغم  الفلسطينيني  عدد  ضعف 

للبلديات الفلسطينية أثناء أشهر الصيف
املياه  بقطاع  أمريكي  دوالر  ماليني   7 تعادل  خسائر  إسرائيل  أحلقت    .36  
الفلسطيني في شهري نيسان وأيار عام 2002 حيث قامت بتدمير شبكات 

املياه وحرمت الفلسطينيني من املياه ملدة أسبوعني متتاليني في كل مرة
الفلسطينية  الشوارع  في  خنادق  حفر  على  إسرائيل  دولة  عملت     .37  
االتصاالت  وخطوط  العامة  اجملاري  شبكات  بذلك  مدمرة  الرئيسية 
الصيانة  إجراء أعمال  الطوارئ من  املياه، ومنعت فرق  واملضخات وخطوط 
الالزمة وقتلت مهندس يعمل في بلدية نابلس واعتقلت عامل يشرف على 

أحد آبار جنني مرتني

خ .  االعتقال والتعذيب

38.  إعتقلت إسرائيل منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا 260 ألف فلسطيني 
من   %16 أو  فلسطيني  ألف   50 إسرائيل  إعتقلت  وحده،   1980 عام  وفي 
مجموع الذكور الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين تتراوح 
أعمارهم بني 14 و 55 عاما. وإذا قارنا هذا مع عدد املعتقلني الذين إعتقلهم 
النظام العنصري في جنوب أفريقيا ألسباب سياسية آن ذك جند أن نسبة 

الذين أعتقلو ال تتعدى 0.2% أو 5 آالف فقط
 39.   قبع اآلالف من الفلسطينيني منذ عام 1948 وحتى اآلن في السجون 



اإلسرائيلية دون توجيه التهم إليهم أو محاكمتهم
اإلسرائيلية  السجون  في  أكثر  أو  فلسطيني  معتقل   200 قضى     .40  

نتيجة للتعذيب والتنكيل واالهمال وحرمانهم من العالج الطبي 
أيدي  على  التعذيب  إلى  الفلسطينيني  املعتقلني  من   %80 تعرض    .41  
سجانيهم اإلسرائيليني الذين استخدموا شتى أساليب التعذيب اجلسدي 
الشعر  وقلع  واخلنق  احلساسة  األعضاء  على  الضرب  مثل  والنفسي 
والعزل االنفرادي والصراخ وتهديد عائالتهم والشبح ملدة طويلة والتجويع 
واستخدام الصدمات الكهربائية واحلرق الضرب باأليدي واألرجل والدبسات 
واحلرمان من النوم لفترات طويلة. كما أن املعتقلني الفلسطينيني يوضعون 
في معتقالت ال تراعى فيها النظافة مما يؤدي إلى انتشار احلشرات والقمل 

واآلفات األخرى
42.  احملاكم العسكرية التي أنشأتها إسرائيل في األراضي الفلسطينية 

احملتلة ال تلتزم مببادئ احملاكمة العادلة
اجلرائم  يرتكبون  الذين  توفر إسرائيل احلصانة جلنودها ومستوطنيها    .43
التي  اجلرائم  في  التحقيق  في  أخفقت  أنها  كما  الفلسطينيني،  بحق 
للمتضررين  تعويض  أي  ومنعت  للعدالة  تقدميهم  وفي  هؤالء  ارتكبها 

الفلسطينيني 

د .  تدمير سبل احلياة

44.   إقتلعت إسرائيل منذ عام 1967 مئات اآلالف من أشجار الفلسطينيني، 
ففي عام 1984 أصدرت إسرائيل أوامر عسكرية تقضي مبنع الفلسطينيني 
املثمرة بدون تصريح إسرائيلي، وفي عام 1988 أحرقت  زراعة األشجار  من 
من  الدومنات  وآالف  الفاكهة  وأشجار  زيتون  أشجار  من  آالف   8 إسرائيل 
ميلكها  وفاكهة  زيتون  شجرة  ألف   280 وإقتلعت  القمح،  محاصيل 
فلسطينيون في الضفة الغربية وحدها بني عامي 1993 و آب 2001، وفي 
ميلكها  وزيتون  فاكهة  شجرة   23,551 بتدمير  إسرائيل  قامت   2001 عام 

مزارعون فلسطينيون
دولة  أيدي  على  وحصار  خنق  لعملية  الفلسطيني  االقتصاد  تعرض    .45
احلدودية  السيطرة  تفرضها  اقتصادية  تبعية  فرض  طريق  عن  إسرائيل 
املصادر  واستغالل  الفلسطينية  والواردات  الصادرات  على  اإلسرائيلية 



العمال  حقوق  وانتهاك  الفلسطينية  الصناعات  تطور  ومنع  الطبيعية 
وفرض احلصار واالغالق ومنع التجول على املناطق الفلسطينية

46.  فرضت إسرائيل قيود وقوانني متنوعة مثل مصادرة األراضي واملصادر 
تطور  من  والقوانني  القيود  هذه  حدت  حيث  الفلسطينية  الطبيعية 
الظروف املعيشية الفلسطينية لدرجة تدميرها. كما أدت هذه السياسة 
اإلسرائيلية التي تسمح باستخدام األسلحة الثقيلة واستخدام األراضي 
الفلسطينية كمكب للنفايات السامة اإلسرائيلية إلى تدمير املمتلكات 
والبيئة الفلسطينية. القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقل املواطنني 
وممتلكاتهم  الزراعية  أراضيهم  إلى  الوصول  من  حرمتهم  الفلسطينيني 

األخرى وأثرت سلبا على احلياة االقتصادية الفلسطينية               
  

ذ .  التفرقة العنصرية والتمييز العنصري
 

47.  فرضت إسرائيل نظاماً ضريبياً على الفلسطينيني بالرغم من أن كل 
فرد يهودي إسرائيلي يحصل على منح تعادل 50 ضعف ما يحصل عليه 
األراضي  على  املنفقة  املساعدات  من   %96.5 وصرفت  الفلسطيني  الفرد 
الفلسطينيني  املواطنني  على   %3.5 و  املستوطنات  على  الفلسطينية 
نسبة  تتعدى  لم   1992 عام  وفي  السكان.  من   %90 نسبتهم  تبلغ  الذين 
إسرائيل  أن  غزة. كما  وقطاع  الغربية  الضفة  6% من سكان  املستوطنني 
عام  منذ  للهستدروت  مخصصات  بدفع  الفلسطينيني  العمال  تطالب 
بلغت كمية  فيها.  أعضاء  يكونوا  أن  أنهم ممنوعون من  بالرغم من   1970
الفلسطينيني 700 مليون  العمال  الهستدروت من  التي صادرتها  األموال 

شيكل منذ عام 1970 وحتى عام 1994 دون منحهم احلق التمثيل
العنصري منذ  والتمييز  التفرقة  إجراءات  املزيد من  48.  طبقت إسرائيل   
عام 1948 ومنعت الفلسطينيني من التواصل مع الدول العربية اجملاورة ومع 

عائالتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية
49.  عزلت إسرائيل منذ عام 1967 الفلسطينيني في القدس الشرقية عن 
عائالتهم في الضفة وغزة ومنذ عام 1987 وضعت أسالكا شائكة وأبواب 
حديدية مقطعة بذلك أوصال اجملتمعات الفلسطينية مثل ما حدث مبخيم 
الضفة  عن  غزة  قطاع  عزلت  أنها  كما  حلم.  بيت  من  القريب  الدهيشة 

الغربية والقدس الشرقية والدول اجملاورة منذ عام 1989 



50.  منعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية من دخول قطاع غزة منذ 
عام 1993 وطبقت نظام منع التجول وسياسة االغالق واحلصار منذ ذلك 
احلني وقطعت أوصال القرى واملدن واخمليمات الفلسطينية عن طريق وضع 

احلواجز وشق الطرق االلتفافية
51.  بدأت إسرائيل منذ عام 2001 بحفر خنادق في الشوارع الرئيسية مما أدى 
القرى  املزيد من تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية وحرمان سكان  إلى 
من الوصول إلى املدن واملناطق األخرى حيث يحصلون على مصادر رزقهم 
حزيران  وفي  واملاء.  والطعام  واألدوية  االنسانية  واملساعدات  وتعليمهم 
احلديدية  األبواب  اخلنادق ووضع  املزيد من  عام 2001، قامت إسرائيل بحفر 
الفلسطينية،  والقرى  املدن  إلى  املداخل  بذلك  مغلقة  املناطق  بعض  في 
ومنذ حزيران 2002، قامت إسرائيل بعزل 11 ألف فلسطيني يعيشون بني 
حدود 1967 وما يسمى باجلدار األمني الذي تبنيه إسرائيل شمال الضفة 

الغربية

ر .   االعتداء على حرية الصحافة

52.  منعت إسرائيل الصحفيني من دخول املناطق الفلسطينية وعرضتهم 
مصادر  إلى  وصولهم  من  وحدت  بعضهم  واعتقلت  جسدية  العتداءات 
معلومات فلسطينية وأغلقت الوكاالت الصحفية وصادرت مواد صحفية 

مثل الصور والكاميرات واألفالم

ز .   االعتداء على احلق في التعليم

فرض  خالل  من  التعليم  في  الفلسطينيني  حق  إسرائيل  انتهكت   .53
ونكلت  وأصابت  قتلت  بحيث  والتدمير  واالعتداء  واحلصار  االغالق  سياسة 
باملعلمني واحملاضرين والطالب واغلقت مدارس الضفة وغزة لفترات طويلة 
املدارس  واحتلت  البديل  التعليم  ومنعت  التعليمية  العملية  وعطلت 
وحولتها إلى ثكنات عسكرية ودمرت موجوداتها واستخدمت الغاز املسيل 

للدموع داخل املدارس واجلامعات



س .  االعتداء على احلرية الدينية

54. عطلت إسرائيل واعتدت على حق الفلسطينيني في ممارسة عباداتهم 
وحرياتهم الدينية واقتحمت املساجد ونكلت باملصلني وسمحت جلنودها 
باستخدام الغاز املسيل للدموع في أماكن العبادة واعتدت على املساجد 

والكنائس واعتدت على حق الفلسطينيني في دفن موتاهم.
  
   
  

        






