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روؤية حركة فتح لأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني

روؤية حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح( 

لأزمة امل�صروع الوطني الفل�صطيني

*
اأ. رفعت �شناعة

�لدكتور حم�صن �صالح مدير مركز �لزيتونة

�ل�صيد�ت و�ل�صادة �مل�صاركون، �لتحية لكم جميعاً مع حفظ �الألقاب

�إن حركة فتح �آمنت منذ �لبد�ية باأنَّ مهمة حترير �الأر�ص، وحتقيق �الأهد�ف �لوطنية 

تقع على عاتق خمتلف قوى و�رش�ئح ومكوِّنات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�ل�صتات، 

ومهما تباينت �الأيديولوجيات و�ملعتقد�ت فاإّن �لعدو �الإ�رش�ئيلي �لذي �غت�صب �أر�صنا، 

و�رّشد �صعبنا هو �جلهة �مل�صتهدفة �الأ�صا�صية يف كفاحنا �لوطني.

�ل�صهيد �لرمز يا�رش عرفات كان له �لف�صل �الأول يف و�صع �الأ�ص�ص و�لقو�عد للم�رشوع 

ق ��صتمر �صنو�ت �صارك فيه �لقادة �الأو�ئل  �لوطني �لفل�صطيني، بعد خما�صٍ فكري معمَّ

�ملوؤ�ص�صون لهذه �حلركة.

�صيا�صي  برنامج  على  �لقائمة  �لوطنية  �لوحدة  عمار  �أبو  كّر�صها  �لتي  �الأ�ص�ص  من 

عملية  ت�صود  بالتاأكيد  �لوحدة  هذه  غياب  ويف  �لف�صائل،  خمتلف  حوله  يجمع  و��صح 

طر �لوحدوية، 
ُ
�أبو عمار مبد�أ �لعالقات �لديوقر�طية يف �الأ خ  �القتتال �لد�خلي. كما ر�صَّ

ويف �ملجال�ص �لوطنية، ويف �لوقت ذ�ته �أكد على مبد�أ تد�ول �ل�صلطة، و��صتطاع �أن يحت�صن 

�مل�صرتك  �لقا�صم  وكان  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لوطنية  �ملظلة  يكون  و�أن  �جلميع، 

للف�صائل على �ختالف م�صاربها �لفكرية.

جنح �مل�رشوع �لوطني يف ��صتعادة �لهوية �لوطنية، ويف جت�صيد �لكيانية �لفل�صطينية، 

�العرت�ف  على  �حل�صول  يف  جنح  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صّد  �ل�رش�ع  خو�ص  ويف 

�لعربي و�لدويل مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية كممثل �رشعي ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني، 

وجنحت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف قيادة م�صرية �لكفاح �لوطني �لفل�صطيني حتى 

 �أمني �رش حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح(، وع�صو قيادة �ل�صاحة �للبنانية.
*
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�لفرتة  خالل  وع�صكرية  و�صيا�صية  �أمنية  هّز�ت  من  له  تعر�صت  مما  �لرغم  على  �الآن، 

�ل�صابقة، ومل تفلح �أّي قوة يف تفكيك �ملنظمة �أو �رشبها ل�صالح هذ� �لطرف �أو ذ�ك.

بعد �تفاق �أو�صلو و�العرت�ف �ملتبادل بني حكومة “�إ�رش�ئيل” ومنظمة �لتحرير متكنت 

و�أن�صاأت  غزة(  وقطاع  �لغربية  )�ل�صفة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �لدخول  من  �ملنظمة 

�الأر��صي  �إىل  عاد  حيث  تاريخياً  مف�صالً  ذلك  و�صكل  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة 

�لفل�صطينية حو�يل 250 �ألفاً من �لفل�صطينيني.

و�أ�صبحت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  لوجه  وجهاً  �لوطني  �مل�رشوع  �أ�صبح  وهكذ� 

كان  �أن  فبعد  يومية،  معركة  فكان  �ملوقعة  �التفاقيات  تنفيذ  �أما  معقدة،  �مل�صوؤوليات 

�التفاق ين�ص على �أن �ملرحلة �النتقالية تنتهي يف �صنة 1999 ��صتمر �ل�صغط �الإ�رش�ئيلي 

يف �لتعطيل ثّم يف �لت�صعيد، و��صتخد�م �لعنف و�لتدمري لن�صف �الجناز�ت �لتي متت على 

�صعيد �لبنية �لتحتية، لنجد �أنف�صنا �ليوم يف �صنة 2012 و�الأر��صي �لفل�صطينية بكاملها 

حمتلة، و�لعدو �الإ�رش�ئيلي يتنكر حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ويار�ص �لعدو�ن �ليومي، 

ويرتكب �ملجازر و�جلر�ئم بحق �أهلنا و�صعبنا.

و�لت�صدي  �لوطني  بدورها  متم�صكة  �لوطنية  و�صلطتها  �لتحرير  منظمة  ظلّت 

�ل�صنو�ت  �الأ�صعدة. ويف  �ل�صعوبات وعلى كافة  كّل  �لرغم من  مل�صاريع �الحتالل، على 

�الأخرية �أ�صبح �مل�رشوع �لوطني يف خطر، ب�صبب �لتحديات و�ملخاطر �لتي تهدد �لق�صية 

خطر  يف  �أي�صاً  �أ�صبحت  �لوطنية  و�حلقوق  �الأهد�ف  جممل  �أّن  يعني  وهذ�  �لفل�صطينية، 

حقيقي، وهذ� يعود �إىل �الأ�صباب �لتالية:

Yitzhak Rabin دمرت  �إ�صحق ر�بني  �ملتعاقبة بعد  �الإ�رش�ئيلية  �إن �حلكومات  اأولً: 

يريد  ال  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  �أن  عملياً  و�أثبتت  �صيا�صية،  حلول  �إىل  للو�صول  �إمكانية  �أية 

حالً �صيا�صياً، و�إمنا يخطط لفر�ص �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية، وهكذ� مّت جتميد كافة �ملبادر�ت 

�أوملرت  �إيهود  قبل  من  �أو   Ariel Sharon �صارون  �أريل  قبل  من  �صو�ء  �ل�صابقة 

Ehud Olmert، وتر�جع �الأخري عن ت�صويق �صفقة �الأ�رشى، و�إز�لة �لبوؤر �ال�صتيطانية، 

وجاء بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu لين�صف �آخر ما تبقى من حّل �لدولتني.

فر�ص  مبد�أ  على  تقوم  ��صتيطانية  �صيا�صات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �عتمدت  ثانياً: 

مّت ذلك من خالل  �أو�صلو، وقد  �ملبادئ يف  �تفاق  ملا ن�ّص عليه  �الأر�ص خالفاً  وقائع على 

�أو�صال  لتقطيع  �لف�صل  جد�ر  وبناء  جديدة،  م�صتعمر�ت  وبناء  �مل�صتعمر�ت،  تو�صيع 
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�لغربية،  �ل�صفة  �لقد�ص عن باقي مدن  �ملتو��صل لف�صل  �لفل�صطينية، و�لعمل  �الأر��صي 

وتدمري  و�لق�صف،  و�العتقاالت  �الغتياالت  �إىل  �إ�صافة  كانتونات،  �إىل  �ل�صفة  وتقطيع 

�لبنية �القت�صادية، ودفع �الأهايل للهجرة بعد �نت�صار �لبطالة.

ثالثاً: بعد �أن خا�صت حركة حما�ص �النتخابات يف �صنة 2006 وح�صلت على �أغلبية 

�الأ�صو�ت يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، وقامت بت�صكيل �حلكومة �أ�صبح هناك ر�أ�صان يف �ل�صلطة. 

وهنا بد�أت مرحلة جديدة من �خلالف �لد�خلي بني �مل�رشوع �لوطني �لذي يقوده �لرئي�ص 

حممود عبا�ص، وم�رشوع حركة حما�ص �لر�مي �إىل �إقامة كيان منف�صل يف قطاع غزة . بعد 

�النقالب على رئي�ص �ل�صلطة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، تاأزم �لو�صع �لد�خلي 

�ل�صيا�صية و�الأمنية و�الجتماعية، و�نف�صل قطاع غزة  �ل�ُصعد  �لفل�صطيني على خمتلف 

عن �ل�صفة �لغربية. وهكذ� تعددت �ل�صلطات، كما تعددت م�صادر �لقر�ر، و�أي�صاً �ختلفت 

�الأدو�ت و�الأ�صاليب و�الآليات.

رابعاً: مل تعد �ملعاجلة للو�قع �لفل�صطيني �جلديد �صهلة بعد �لذي ح�صل، وكانت له 

تد�عيات على �ل�صعيد �لدويل و�لعربي و�لفل�صطيني. ومن موقع �حلر�ص على ��صتمر�ر 

�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني تعاطت قيادة حركة فتح باإيجابية مطلقة مع كّل �مل�صاعي 

�ملبذولة للم�صاحلة، و�صاركت باهتمام يف جوالت �حلو�ر �لتي ح�صلت يف م�رش و�صورية 

و�ليمن، و�أ�صهمت فتح يف تذليل �ل�صعوبات �إياناً منها ب�رشورة توحيد �ل�صعب و�الأر�ص 

يف  ثّم   ،2011 مايو  �أيار/  يف  �آخرها  وكان  تردد  بدون  �التفاقات  على  ووقعت  و�لق�صية، 

كانون �الأول/ دي�صمب 2011 يف �لقاهرة، ثّم يف قطر يف �صنة 2012، ومن ثّم �لتفاهم على 

كافة �لق�صايا �لتي كانت و�ملوقوفني، و�للجنة �الجتماعية، وكنا بانتظار �ملو�فقة �مليد�نية 

مّت  قد  باآلياته  و�لو��صح  �الأخري  �التفاق  هذ�  باأن  فوجئنا  لكننا  حما�ص،  حركة  قبل  من 

جتميده بانتظار نتائج �النتخابات �مل�رشية. 

ونحن يف حركة فتح نحرتم خيار�ت �ل�صعب �مل�رشي لكن ال يجوز �أن نعّطل برنامج 

فلماذ�  و�نتخب،  قّرر  �مل�رشي  فال�صعب  �مل�رشية،  �لرئا�صة  بانتظار  �لفل�صطيني  عملنا 

وتعطيل  �مل�صاحلة،  تعطيل  نعّد  فنحن  قيادته  ينتخب  �أن  �لفل�صطيني  لل�صعب  ن�صمح  ال 

�النتخابات �أمور�ً ال تخدم �ملو�صوع �لفل�صطيني و�إمنا تطيل عمر �النق�صام.

م�صتفيد�ً  و�ال�صتيطاين  �ل�صيا�صي  م�رشوعه  يعزِّز  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إن  خام�شاً: 

�لق�صية  لت�صفية  ويخطط  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  �ل�صائدة  و�لعجز  �لرتدي  حالة  من 
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�لفل�صطينية بحيث يكون �حلل �ملطروح على حو�يل 40% من �أر��صي �ل�صفة، و�لتخل�ص 

من �ملدن ذ�ت �لكثافة �ل�صكانية �لعالية لت�صبح كانتونات مت�صارعة، ورمبا تذهب �حلكومة 

�لفل�صطيني ال  كله، و�لو�قع  �الأردن.  يجري هذ�  �الإ�رش�ئيلية باجتاه �حلل على ح�صاب 

يلك �لقدرة على �لنهو�ص.

�أمام هذ� �ملاأزق �لذي يعي�صه �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني فاإننا نرى �لتايل:

ال بّد من �لعودة �إىل وثيقة �الأ�رشى �ملوقَّعة من كافة �لف�صائل و�لتي تت�صمن �خلطوط   .1

�أن ناق�صتها و�تفقت عليها،  �لعري�صة لكافة �لق�صايا �جلوهرية، وقد �صبق للف�صائل 

ح�صنت  �إذ�  �الأخرى  �لوثائق  جانب  �إىل  �ل�صدع  بر�أب  كفيلة  �لوثيقة  وهذه  ووقعتها، 

�لنيات.

�جلوهرية  �لق�صايا  كافة  ت�صمل  جديدة  ��صرت�تيجية  �صياغة  �إىل  �الإ�رش�ع  من  بّد  ال   .2

�الأهد�ف  بتحقيق  �لكفيلة  �خلطة  وو�صع  �ملفاو�صات،  و�رشوط  �ل�صعبية،  كاملقاومة 

�لتي  �ل�صليمة  �الآليات  عن  و�لبحث  م.ت.ف،  �أطر  وتفعيل  �للحمة،  و�إعادة  �لوطنية، 

تعزز جبهتنا �لد�خلية. 

ونحن نقول �إنه وبعد �ملو�قف �ل�صيا�صية �الأخرية حلما�ص و�لتي ال تختلف عن مو�قف 

مرحلة  �إىل  و�النتقال  �ل�صيا�صي،  �لبنامج  على  �التفاق  باالإمكان  �أ�صبح  م.ت.ف 

�ملو�جهة �حلقيقية و�مليد�نية �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وخمططاته �لتدمريية.

عمر  باإطالة  يكون  ال  وخمططاته  و�عتد�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  على  �لرد  �إّن   .3

�النق�صام، وال باتخاذ قر�ر�ت ع�صو�ئية، و�إمنا يتم ذلك بدر��صة �خليار�ت �ملطروحة 

وبرناجماً  دة،  موحَّ روؤية  حتمل  دة،  موحَّ قيادة  ِقبَل  من  �الأن�صب،  �خليار  العتماد 

�إن  �لفل�صطيني.  لل�صعب  �لعليا  �لوطنية  �مل�صالح  عن  �لبحث  �أر�صية  على  و�حد�ً، 

�ملطلوب هو عدم �ملغامرة، و�إمنا �لعقالنية، و�حلر�ص على �صعبنا و�أمنه وم�صتقبله، 

و�أن ال ن�صمح بجعله هدفاً لالإجر�م �ل�صهيوين.

�أو�صع  يف  �النخر�ط  �لد�خل  يف  �لفل�صطينية  و�ل�رش�ئح  و�لقوى  �لف�صائل  كافة  على 

جتربة  من  و�ال�صتفادة  و�ال�صتيطان؛  و�جلد�ر  �الحتالل  ملقاومة  �صعبية  م�صاركة 

�ملمار�صات  وف�صح  و�ل�صمود  �ملو�جهة  عملية  يف  �إبد�ع  من  فيها  وما  �الأوىل،  �النتفا�صة 

�الإ�رش�ئيلية؛ و�إبر�ز �لدور �جلماهريي يف �لن�صال من �أجل حقوقه �مل�رشوعة. ويف مثل هذه 

�ملو�جهات، وما حتمله من حر�رة �لتحدي، ومن �رش�ع �الإر�د�ت تتوحد �لقلوب، وتذوب 
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�خلالفات، وتن�صهر �الأحقاد و�ل�صغائن، ويتم �لفرز �حلقيقي ميد�نياً؛ وهذ� مما ي�صاعد 

على جتاوز �الأزمة �لتي يعي�صها �مل�رشوع �جلامع لكّل مكونات �ملجتمع �لفل�صطيني.

�إننا نو�جه حتديات كبرية تتمثل يف �لتنكر �الإ�رش�ئيلي �لكامل الأية حقوق فل�صطينية، 

وجتاهل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، وحتدي �ملجتمع �لدويل ومنظماته، و��صتمر�ر تلقي 

�لدعم �الأمريكي، وغياب دور �لرباعية �لدولية بعد �أن �أثبتت عجزها و�نحيازها، �إ�صافة 

�لفعلي عن  و�لتخلي  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �ملنق�صم، و�ملرتدد يف دعم  �لعربي  �ملوقف  �إىل 

دعم �لقد�ص �لتي غرقت يف بحر من �مل�صتعمر�ت و�لكن�ص، و�لبيوت �ملهدمة، و�حلفريات 

دون  �ملنو�ل،  هذ�  على  و��صتمر�ره  �لو�قع  هذ�  �إن  �الأق�صى.  �مل�صجد  لتدمري  لها  �ملخطط 

�لق�صية  من  تبقى  ماذ�  وهو:  �ل�صعب  �ل�صوؤ�ل  �أمام  جميعاً  �صي�صعنا  فعلية،  عو�ئق 

�لفل�صطينية؟ وهل �صتبقى يف موقف �ملتفرج على حالة �النهيار؟

وال خيار �أمامنا �صوى مو�جهة �لتحديات باأمانة وطنية و�أن ن�صع فل�صطني وق�صيتها 

و�صعبها فوق كافة �العتبار�ت و�مل�صالح �حلزبية و�لف�صائلية، الأن �الأحز�ب و�لف�صائل 

هي و�صيلة، �أما �لهدف فهو حترير �الأر�ص وكن�ص �الحتالل، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية 

�مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص، و�لعودة �إىل �الأر�ص �لتي �رُشِّدنا منها. و�إن �لبقاء يف م�صتنقع 

�النق�صام، بعيد�ً عن د�ئرة �لفعل و�لتاأثري، �صيجعلنا جميعاً ملحقني هنا وهناك، ويجعل 

�صعبنا حتت كابو�ص �لياأ�ص و�الإحباط.

�إن �النق�صام �حلا�صل يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�لذي ت�صجعه “�إ�رش�ئيل” وتعمل على 

��صتمر�ره، بل تهديد كّل من يحاول قلب �صفحته �أو ��صتبد�له بامل�صاحلة �لفل�صطينية؛ هو 

�ل�صّد �ملنيع �لذي يعيق ويعرقل تنفيذ كافة �لب�مج و�خلطط و�مل�صاريع �لتي يتّم �عتمادها 

فل�صطينياً يف مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. ومع وجود �النق�صام لن تقوم قائمة للوحدة 

�أن  وطاملا  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  من  تتغذى  �لوطنية  �لوحدة  الأن  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�لق�صية  فاإن  باالنطالق،  لها  م�صموح  وغري  �النق�صام،  ثالجة  يف  مو�صوعة  �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية حمكوم عليها باالنهيار �أمام جموح �مل�رشوع �ل�صهيوين. وليكن و��صحاً �أنه 

يف غياب �لوحدة �لوطنية لن تكون هناك مقاومة فعلية، ولن تكون هناك مفاو�صات، ولن 

ي�صتطيع طرف فل�صطيني مهما �رتفع �صوته �الإعالمي �أن يوقف عملية �لتهويد، �أو ينع 

�ال�صتيطان، �أو يحمي �ملقد�صات، �أو ينع ��صتري�د ب�صائع �مل�صتعمر�ت، �أو يخفف معاناة 

�الأ�رشى، �أو يحول دون هدم مئات �لبيوت �صهرياً يف �لقد�ص و�خلليل ونابل�ص.
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�إن �لوفاء لفل�صطني ال يكون �إال باإمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وهذ� عنو�ن �مل�صد�قية 

�الحتالل  ومقاومة  مو�جهة  يف  جلديتنا  �حلقيقي  �الختبار  هو  هذ�  و�أي�صاً  �لوطنية، 

�الإ�رش�ئيلي �مل�صتفيد �الأول من �النق�صام.

�إن �ل�صعب �لفل�صطيني لي�ص عاقر�ً؛ �إنه �صعب مبدع وخالّق ويتلك �لقدرة على �لفعل 

و�لتغيري؛ فهو �لذي �صنع من �لت�رشد كياناً وهوية وطنية. و�ملهم �أن ندرك �أهمية �الأمانة 

�لوطنية �لتي حملناها لتحقيق �أمنيات �صهد�ئنا، و�أحالم �أطفالنا، وتطلعات �أجيالنا. نحن 

بحاجة �إىل مر�جعة نقدية مو�صوعية الأخذ زمام �ملبادرة، و�النتقال من د�ئرة �لتنظري �إىل 

د�ئرة �لفعل و�صناعة �مل�صتقبل.




