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الورقة الثانية ع�سرة

اإعادة بناء منظمة التحرير الفل�سطينية

ر�ؤية حركة فتح
أ. فتحي أبو العردات46

بسم الله الرحمن الرحيم

اإلخوة أصحاب الدعوة الكرمية “مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات”

أيها احلضور الكرمي

حتية طيبة والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

في أحلك الظروف وأشدها سوادًا كانت النكبة في العام 1948، حيث متكن التحالف 
االستعماري الصهيوني الغربي من اقتالع شعبنا الفلسطيني من أرضه وتشريده منها 
وترجمة مضمون وعد بلفور في إقامة وطن قومي يهودي فوق تراب أرضنا التاريخية 
مما أدى إلى نشوء مأساة العصر التي أملّت بهذا الشعب املكافح الذي تشبث بأرضه 
السلبي  والدور  التي حيكت ضده  املؤامرة  أن حجم  إال  عنها،  الدفاع  في  واستمات 
الذي لعبه النظام الرسمي العربي في ذلك الوقت واملجازر التي ارتكبت في قراه ومدنه 

أسهمت في تهجير شعبنا وتشريده وأحدثت نكبة اعتبرت األبرز في القرن العشرين.

الدول  في  وخاصة  األرض  أصقاع  كل  في  شعبنا  تشتت  والتهجير  االقتالع  بعد 
أي  ومحاصرة  الوطنية  شخصيته  تذويب  حملاوالت  تعرض  حيث  املجاورة،  العربية 
محاولة للتعبير عن اهتمام اإلنسان الفلسطيني بقضيته الوطنية الفلسطينية، وهذا ما 
أدى بالتالي إلى عمليات قمع وكبت وحرمان واضطهاد ومالحقة مدروسة وممنهجة، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)46(  عضو املجلس الوطني الفلسطيني، أحد قيادات حركة فتح في الساحة اللبنانية.
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إال أن أصالة شعبنا الوطنية وجتّذر عالقته بتراب أرضه ووطنه شّكلت عاماًلً مهمًا في 
مقاومة كل هذه املعوقات ومحاوالت الشطب واإللغاء والتذويب، وهذا ما قاد إلى نهوض 
اإلنسان الفلسطيني من جحيم النكبة واملأساة محطمًا األغالل والقيود ليبحث عن إعادة 
تكوين شخصيته الوطنية الفلسطينية، وأمام هذا الواقع الصعب واملرير واملعقد املجبول 
باإلحباط وأجواء الهزمية والتخاذل اختارت الطليعة من أبناء شعبنا الفلسطيني طريق 
اإلنسان  دور  وإلبراز  والوطن،  األرض  يحتل  الذي  االحتالل  ملقاومة  املسلح  الكفاح 
الفلسطيني في عملية الصراع، ألن جوهر املشكلة هي األرض التي احتلت والشعب 

الذي هّجر واقتلع من أرضه وبيوته وممتلكاته.

وبعد االنطالقة املجيدة وانخراط شعبنا في عملية الكفاح الوطني املسلح عبر فصائله 
إلى  العربية في ظهور احلاجة  1967 وهزمية اجليوش  نكسة  الوطنية حيث أسهمت 
تعميق وتوسيع املقاومة الفلسطينية، وإبراز دور م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب 
الفلسطيني، وإعادة تكوين مقومات الشخصية والكيانية الفلسطينية املستقلة في مواجهة 
الفلسطينيني سياسيًا وتنظيميًا  لم تعد أشكال استيعاب  االحتالل اإلسرائيلي، حيث 
وحزبيًا قادرة على التعبير املنسجم مع ما يختزنه شعبنا من قدرات وطاقات، فإذا كانت 
اجلامعة العربية والزعيم الراحل جمال عبد الناصر قد فوض املناضل املرحوم أحمد 
الشعبي  التفويض  في  كان  احلقيقي  الشقيري  نجاح  فإن  م.ت.ف،  بإنشاء  الشقيري 
والسياسي الذي مكنه من إطالقه هذه املؤسسة الكفاحية، وهذا ما أتاح وللمرة األولى 
بعد النكبة في 48 والنكسة في 67 جتميع شتات شعبنا وطاقاته وقدراته في إطار 
واحد موحد تعترف به جامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة، حيث وقف الزعيم 
الشهيد ياسر عرفات مخاطبًا العالم من على منبر األمم املتحدة ليعلن والدة اإلنسان 
الفلسطيني اجلديد وليقول للعالم: “لقد جئتكم بغصن الزيتون األخضر بيد، وببندقية 
الثائر بيد فال تسقطوا الغصن األخضر من يدي”، هذا بعد أن كان ينظر للفلسطينيني 
على أنهم مجموعة من الالجئني املساكني الذين يصطّفون طوابير ألخذ فتات املساعدات 
من قبل املنظمات الدولية واإلنسانية. وهكذا متكن شعبنا الفلسطيني من خالل مسيرته 
واملعتقلني  واألسرى  الشهداء  من  آالف  وعبر  اجلسام،  التضحيات  وعبر  النضالية، 
واملعاقني، وعبر وقوف األحرار في أمتنا العربية واإلسالمية واألحرار في العالم إلى 
جانب كفاحه العادل واملتواصل ودعم احلقوق الوطنية املشروعة وحقه في تقرير مصيره 
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على أرضه، وحقه في العودة متّكن مجددًا من فرض نفسه على مسرح األحداث الدولية 
فارضًا بقوة احلق ليخاطب العالم باسم الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في العودة 
إلى أرضه ووطنه عبر مسيرة نضالنا هذه واستعادة شخصيتنا الوطنية الفلسطينية، 

وانطالقًا مما تقدم:

 فإن حركة فتح أدركت من البداية أهمية الشرعية الفلسطينية ومكانتها في املجتمع 
التّواق  الفلسطيني  الشعب  لدى  شرعيتها  أهمية  وكذلك  اإلقليمية،  والعالقات  الدولي 
ملرجعية سياسية ثابتة وراسخة تشكل الكيان السياسي واملادي واملعنوي لشعبنا في 

الوطن والشتات.

للقضية  تاريخية  رافعة  باعتبارها  الوطنية  اإلنجازات  أهم  م.ت.ف  قيام  في  نرى 
لذلك  الطيف السياسي دون استثناء،  أنواع  لكل  الفلسطينية وإطارًا موحدًا وجامعًا 
حترص حركة فتح على تفعيل م.ت.ف عبر مشاركة كل القوى وحتديدًا حماس واجلهاد 
اإلسالمي، وعبر إعادة تشكيل املجلس الوطني الفلسطيني كما خلصت إلى ذلك كل 
على  انتخب  الذي  الرئاسي  البرنامج  أن  كما  القاهرة،  في  حتاورت  التي  الفصائل 
أساسه األخ الرئيس أبو مازن، وضع مهمة إنجاز االنتخابات البلدية والتشريعية ومهمة 

تفعيل وتطوير م.ت.ف كقضايا عاجلة وملّحة.

فصائل  بني  السياسي  واالختالف  اخلالف  واقع  أن  فتح  حركة  في  نـحن  نرى  لذا 
املقاومة الفلسطينية يجب أن ال يرقى إلى خالف حول مرجعية التمثيل، وشرعيته وحول 
املفهوم الكياني ملنظمة التحرير الفلسطينية، وعليه فإن وجود كل القوى واالجتاهات 
الفلسطينية في احلوار الوطني دون استثناء هو لإلسهام الفعال في حتمل مسؤولياتها 
وللمشاركة في صياغة القرار السياسي الوطني عبر اخليار الدميقراطي الستخالص 
القواسم املشتركة وتعزيزها مبا يؤدي إلى صيانة الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف على 
قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية كما نصت عليها وثيقة أبطال احلرية إخوتنا األسرى 
يسعى  واملنافي  الوطن  في  الفلسطيني  الشعب  )إن  االحتالل.  في سجون  واملعتقلني 
من أجل حترير أرضه، وإنجاز حقه في العودة واحلرية واالستقالل، وفي سبيل حقه 
في تقرير مصيره مبا في ذلك حقه في إقامة دولته املستقلة وعاصمتها مدينة القدس 
الشريف على جميع األراضي احملتلة عام 67، وضمان حق العودة لالجئني، وحترير 
جميع األسرى واملعتقلني مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض اآلباء 

إعادة بناء م. ت. ف.: رؤية حركة فتح
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واألجداد وإلى ميثاق األمم املتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية(.

- )اإلسراع في إنجاز ما مت االتفاق عليه في القاهرة آذار/ مارس 2005 فيما يتعلق 
في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وانضمام حركتي حماس واجلهاد إليها 
بوصفها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ومبا يتالءم 
مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وعلى أسس دميقراطية وتكريس حقيقة متثيل 
منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، ومبا يعزز قدرة م.ت.ف في 
القيام والنهوض مبسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن واملنافي، وفي تعبئته والدفاع 
واملجاالت  واحملافل  الدوائر  مختلف  في  واإلنسانية  والسياسية  الوطنية  حقوقه  عن 
الدولية واإلقليمية، وإن املصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديدة قبل نهاية 
العام 2006 مبا يتضمن متثيل جميع القوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية، 
الشعبية  واملنظمات  واالحتادات  القطاعات  وكافة  مكان  كل  في  شعبنا  وجتمعات 
واملؤسسات والفعاليات على أساس نسبي في التمثيل واحلضور والفعالية النضالية 
والسياسية واالجتماعية واجلماهيرية، واحلفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطارًا 
الوطن  في  للفلسطينيني  جامعًا  وطنيًا  وإطارًا  شاماًل،  وطنيًا  وائتالفًا  عريقًا  حيويًا 

واملنافي ومرجعية سياسية عليا(.

ويكون  عضو،   500 هو  الوطني  املجلس  ألعضاء  املوضوعي  العدد  أن  نرى  إننا 
بالتساوي بني الداخل واخلارج )الشتات( )250 للداخل و250 للخارج(.

البيت  داخل  تسود  أن  يجب  التي  الوحيدة  اللغة  هي  الشامل  الوطني  احلوار  إن 
الفلسطيني ومن خالل احلوار ال بد من توحيد الرؤية حول برنامج عمل وطني ينجز 
ما مت االتفاق عليه في مؤمتر احلوار املنعقد في القاهرة وما يسفر عنه مؤمتر احلوار 
الوطني الراهن في فلسطني، وضرورة توسيعه ليشمل كل الشتات الفلسطيني ضمن 
لتتمكن من حتمل  م.ت.ف  وتفعيل مؤسسات  الفلسطيني،  البيت  ترتيب  إعادة  أولوية 

املسؤوليات التاريخية امللقاة على عاتقها في ظل التحديات واالستحقاقات الراهنة.




