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المقابلة

داخل الممرات الضيقة لمخيم مار إلياس الصغير في بيروت ،ينزل نائب األمين العام لـ«الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين» ،أبو أحمد فؤاد ،ضيفًا من مقر إقامته الدائم في سورياّ .
يقدم
أبو أحمد مقاربة هي أكثر جرأة عن فصائل فلسطينية أساسية ،بالنسبة إلى الشأن المحلي
واإلقليمي ،كما ال ُيخفي اصطفاف «الشعبية» الواضح مع محور المقاومة

أبو أحمد
فؤاد
ّ
• نفضل أن يرحل محمود عباس بطريقة ديموقراطية
• تمنينا على «حماس» و«الجهاد» دعمنا بالسالح ...وال نلوم إيران
• أي شيء فيه السعودية وقطر نحن ّ
ضده
¶ كيف تــرى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»
نفسها في الذكرى التاسعة واألربعني لتأسيسها؟
ن ـس ـت ـغــل ك ــل ذك ـ ــرى س ـن ــوي ــة م ــن أجـ ــل وق ـفــة
ت ـق ـي ـم ـي ــة ،ح ـت ــى ن ـص ـح ــح األخـ ـ ـط ـ ــاء ون ـع ــزز
اإليجابيات .منذ انطالقتنا حتى الـيــوم ،لم
ّ
نقسم فلسطني في برامجنا .لكن مع األسف
ال ـج ــدي ــد ،ت ـعــانــي ال ـق ـض ـيــة أوض ــاع ــا صعبة
وخطيرة ،خاصة داخل منظمة التحرير.
¶ هل أعادت «منظمة التحرير» دفع املوزانة املخصصة لـ«الشعبية»؟
ال يزال ّ هناك حوالى أربعة إلى خمسة شهور اقتطعت من
مستحقات الجبهة على مدار العامني املاضيني .لم تستجب
الجهات املعنية في املنظمة ،خاصة األخ الرئيس محمود
ع ـبــاس ،بـشــأن إع ــادة ه ــذه املـسـتـحـقــات .ه ــذا يمثل مــؤشـرًا
سيئًا على التعامل الداخلي.
ال نخفي أن ما يصرف هو نحو ثمانني ألف دوالر شهريًا،
والسبب في ذلك هو قرار فردي من عباس ،وقبله الرئيس
ال ــراح ــل يــاســر ع ــرف ــات .نـشـعــر ب ــوج ــود اس ـت ـخ ـفــاف داخ ــل
املنظمة بمستحقات الجبهة .نعرف أن هناك فصائل أصغر
منا وعملها محدود لكنها تأخذ ما نأخذه.
¶ ملاذا تلعب «الجبهة» دور املراقب على سياسات محمود عباس من
دون دور ّ
جدي؟
نحن تقريبًا الفصيل األب ــرز ،ولـيــس الــوحـيــد ،فــي توجيه
النقد إلــى الهيئات املعنية ،خاصة الـقـيــادات املتنفذة في
منظمة التحرير ،وهــي انـتـقــادات على أس ــاس سياسي ال
فـئــوي وشـخـصــي .ال يحق ألحــد أن يعاقب الشعبية على
انتقاداتها .يجب أن تكون هناك ديموقراطية في الساحة
ْ
الفلسطينية .ليس أن تـقــول مــا تــريــد هــو الديموقراطية،
بل يتعلق األمر باالنتخابات النزيهة داخل كل مؤسسات
املنظمة.
¶ ملــاذا تغاير بياناتكم التوجه العام لـ«املنظمة» لكنها على األرض
متماهية مع قرارات كثيرة خاصة في الضفة؟
بــالـعـكــس ،الـشـعـبـيــة ت ــواج ــه ،ون ـحــن ف ــي ال ـخ ــارج نـعـ ّـبــر عن
موقف الجبهة ككل .في ما يتعلق بوجودنا في الضفة ،فإنه
يتصف بالسرية .لدينا بصورة مركزية الرفيقة خالدة جرار
وهي عضو في املجلس املركزي واملجلس التشريعي ،وأيضًا
عبد الرحيم ملوح هو عضو اللجنة التنفيذية .ودومًا ّ
نعبر
عن رأينا عبر هذين االسمني داخل االجتماعات الرسمية.
¶ هل اكتفت «الشعبية» باالستنكارات في ما يتعلق بالكشف عن
سبب قتل الشهيد عمر النايف؟
موضوع عمر النايف مقسوم إلى قسمني :األول ّ
نحمل فيه
املـســؤولـيــة الرئيسية عـلــى الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،خــاصــة أن
النايف كــان مـطــاردًا ومطلوبًا ألجـهــزة الـعــدو ألكـثــر مــن 25
عامًا .هذه صارت قصة معروفة ومشهورة ...الجبهة ّ
حددت
ّ
وسترد ،إن لم يكن اليوم ،فغدًا.
املسؤولية،
القسم الثاني هو مسؤولية السلطة والسفارة (في بلغاريا)،
وهذا ال يمكن ألحد إنكاره.
عندما ُيطارد شخص ويلجأ إلى بيت الفلسطينيني ،كما كل
ُ
السفارات في العالم ،يجب أن ّ
تؤمن له الحراسة وتستدعى
جهات أمنية تحميه .من الواجب محاسبة املقصرين عبر
الجهات املعنية في منظمة التحرير والسلطة( .لقد) بقي
النايف سبعني يومًا وحده ،وصار لقمة سائغة ألي جهاز

أجراها عبد الرحمن نصار

القوة المشتركة ضمان لوقف أي تدهور أو اشتباكات داخلية في مخيمات لبنان (مروان بو حيدر)

مخابراتي اغتياله .لم نستلم للحظة أي تقرير نهائي في
التحقيق ،ال من البلغار وال السلطة.

ّ
نهنئ فتح على
النجاح في عقد
المؤتمر ،لكننا لم
نشعر أن المؤتمر
خلق حالة استنهاض
لفتح ،وال حتى أحدث
تغييرات جوهرية في
المواقف السياسية.
نحترم خيارات أي
تنظيم ،لكن كنا نريد
أن يكون هذا المؤتمر
خطوة على طريق
توحيد فتح ثم
الفصائل.

¶ ما رؤيتكم إلى انتخابات وجلسة املجلس الوطني؟
ّ
أي انتخابات للمجلس الوطني سنشارك فيها ،بشرط أال
ُ
يعقد داخل الوطن ،وذلك لعدة أسباب ،خاصة أنه ال يعقل
أن يعقد اجتماع ألعلى سلطة لحركة التحرر ُ
سيعقد تحت
الحراب اإلسرائيلية .هذا غير ممكن ،والكل يعترفون بأن
الوطن محتل .في الوقت نفسه ،من غير املسموح محاوالت
البعض كسر الحاجز النفسي عند املناضلني ،و(دفعهم
إل ـ ــى) دخ ـ ــول ال ــوط ــن ب ـمــواف ـقــة إســرائ ـي ـل ـيــة ،وب ـع ــد ذلـ ــك ال
يستطيع أن يقيم في البلد .السلطة لدينا شــيء ومنظمة
التحرير شيء.
¶ م ــاذا ستفعلون فــي الـيــوم ال ــذي يلي رحـيــل محمود عـبــاس عن
رئاسة السلطة؟
ّ
نفضل أن يرحل محمود عباس بطريقة ديموقراطية ،أو
بقرار فلسطيني موحد عندما يكون األمر قد وصل إلى الحد
الذي من املمكن أن تتخذ فيه هذه اإلجــراءات ،وما بعد ذلك
تكون املعالجة عبر منظمة التحرير .بغض النظر عما يقال
عن سيناريوهات هنا وهناك ،األصــول القانونية معروفة
بشأن خليفته في رئاسة السلطة أو منظمة التحرير.
¶ أين «كتائب أبو علي مصطفى» مما يحدث في الضفة اآلن؟
نحاول أن تكون الكتائب فعالة ضمن اإلمكانات املتوافرة.
لدينا قرار باملشاركة في االنتفاضة الجارية ،وال نسميها
هبة شعبية ،بل هي االنتفاضة الثالثة .لألسف ،الفصائل
كلها مقصرة بال استثناء ،من داخل املنظمة وخارجها ،بل
تعط لهذه االنتفاضة حقها.
لم
ِ
¶ هل اتفقتم مع «كتائب القسام» على غرفة عمليات مشتركة في
أي مواجهة مقبلة؟
فــي املــواج ـهــات الـســابـقــة ك ــان ه ــذا أول بـنــد طــرحـنــاه على
ً
اإلخوة في حماس والجهاد اإلسالمي ،وتم فعال في حرب
 .2014كان رأينا أن تبقى الغرفة مستمرة ،فال قيمة لها في
حال كان إنشاؤها مقتصرًا على الحرب.
¶ ما هي حدود املشاركة املتوقعة للشعبية في أي حرب؟
بصراحة ،ال نبالغ في قدراتنا بسبب فقدان اإلمكانات .رغم
ذلــكّ ،
يقر البعض بأن القوى التي كانت موجودة وقاتلت
بصورة فعلية طوال السنوات املاضية هي حماس والجهاد

لم نستلم أي تقرير
نهائي بشأن التحقيق في
اغتيال عمر النايف
والشعبية ،وهذا ال يعني أننا ننتقص مساهمات اآلخرين.
¶ هل تحدث بعض التضييقات على عملكم املقاوم في غزة؟
يــوجــد ح ـ ّـد أدن ــى مــن الـتـفــاهــم بيننا .رغ ــم ذل ــك ُيعتقل لنا
رف ــاق يـكــونــون فــي عـمـلـيــات اسـتـطــاع ح ــدودي ــة ،ويبقون
مسجونني عــدة أي ــام حتى تعالج األم ــور بـصــورة ثنائية
بيننا وبني حماس.

¶ هل بدأت إيران تزويدكم بالسالح مباشرة أم ال يزال ذلك يجري
عبر «كتائب القسام»؟
الجهد الرئيسي إليــران (في الدعم العسكري) هو لحماس
ّ
إلينا أي شيء
وللجهاد فقط .لألسف ،هذه الفصائل ال تقدم ّ
رغم أننا على عالقات جيدة مع الجهتني ،وقد تمنينا عليهم
عـشــرات امل ــرات أن يـقــدمــوا لدينا ج ــزءًا مما لــديـهــم .ال نلوم
إيــران ،ألنها على عالقة جيدة بالجميع ،بل نشكرها على
كل شيء تقدمه إلينا وغيرنا ،ونبارك كل ما يدعم املقاومة.
¶ كيف تصفون عالقتكم بإيران؟
عــاقـتـنــا ب ــإي ــران ج ـي ــدة ،ول ـن ــا زيـ ـ ــارات مـنـتـظـمــة إل ـي ـهــا .ال
يستطيع أحد أن يزايد على إيران ألن لها موقفًا من القضية
وتـحــريــر فلسطني ،فــي الــوقــت ال ــذي تخلت فيه الكثير من
األحزاب والدول العربية عن فلسطني.
¶ ما تعقيبكم على اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري؟
لألسف الشديد تمكنوا منه في مكان يجب أال يكونوا قد
تمكنوا مـنــه فـيــه .مــا ح ــدث خ ـســارة كـبـيــرة ،وك ــان يـجــب أن
تتخذ إجراءات لحماية الزواري.
¶ كنتم ،تقريبًا ،الفصيل الوحيد أو األب ــرز الــذي أشــاد باستعادة
الــدولــة الـســوريــة مدينة حـلــب ،هــل تلقيتم رد فعل عربيًا أو محليًا
رافضًا ملوقفكم؟
ك ــل الـفـصــائــل الفلسطينية قــاعــدتـهــا فــي س ــوري ــا .حـمــاس
وحــدهــا أخــذت موقفًا معينًا ال نــوافــق عليه على اإلطــاق،
ألنـهــا حــركــة مـقــاومــة وك ــان يـجــب عليها ـ ـ وف ــق رأي ـنــا ـ ـ أال
تنفذ ما تريده جماعة اإلخــوان املسلمون .نعم ،موقفنا أنه
يجب أن تنتهي الظاهرة اإلرهابية ونحن ضد أي مشروع
تقسيم ألي بلد عربي .لم تصلنا أي انتقادات بالنسبة إلى
موقفنا .نستغرب كيف ّ
أجلت حماس احتفاالت لها بذكرى
انطالقتها حدادًا على حلب! جماعة اإلخوان هم حزب أممي
وأح ــرار فــي قــرارهــم ،لكن ملــاذا على املـقــاوم الفلسطيني أن
يفعل ذلك؟
موقفنا ـ نحن الفلسطينيني ـ أن نكون على الحياد عمليًا
في جميع الــدول ،وإذا كان ال بد من تأييد ،فيجب أن يكون
مــع املــوقــف ال ـســوري واملــوقــف اليمني الـشـعـبــي ...ال موقف
السعودية .أي شيء فيه السعودية وقطر نحن في الجبهة
الشعبية ضده ،وإن كانت حماس معه.
¶ ما هو وضع املخيمات الفلسطينية في سوريا حاليًا؟
املخيمات الفلسطينية فــي ســوريــا عانت كما عانت البلد
نفسها .توجد مخيمات كثيرة ال تزال قائمة وبخير ،ولكن
مخيم حـنــدرات في حلب ومخيم درعــا ّ
دمــرا كليًا ،مع أننا
ال نجد مبررًا في تدميرهما حتى لو كان فيهما مسلحون.
¶ ما تعقيبكم على الوضع في املخيمات الفلسطينية في لبنان؟
يجب أن تتوحد الـجـهــود إليـجــاد قــوة مشتركة مــن جميع
الفصائل بال استثناء من أجل وقف أي تدهور أو اشتباكات
داخلية في هذا املخيم أو ذاك ،وأيضا مواجهة أي تهديدات
مل ـح ــاول ــة ص ـنــع مـخـيــم ف ــي م ــواج ـه ــة ال ــدول ــة (ال ـل ـب ـنــان ـيــة).
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،ال يـجــب أن نـسـتـسـلــم ل ـلــواقــع املعيشي
لفلسطينيي لبنان؛ على الدولة أن توجد حلول للمشكالت
املدنية حتى نتغلب على حاالت التطرف الناتجة من الفقر.
لم نستلم أي تقرير نهائي بشأن التحقيق في اغتيال عمر
النايف

