


 ألزمة المشروع الوطني الفمسطينيحركة فتح رؤية 
 *رفعت شناعة

 
 

 الدكتور محسن صالح مدير مركز الزيتونة
 السيدات والسادة المشاركون، التحية لكم جميعًا مع حفظ األلقاب

 
بأنَّ مهمة تحرير األرض، وتحقيق األهداف الوطنية تقعع لمع   إن حركة فتح آمنت منذ البداية

نعععات الشععععب الفمسعععطينو فعععو العععدافل والشعععتات، ومهمعععا تباينعععت لعععاتق مفتمعععف  عععو  ى وشعععراوح ومكوت
اإليععديولوجيات والمعتقععدات فعععنو العععدو اإلسععراويمو الععذي اوتصععب عرنععنا، وَشععرد شعععبنا هععو الهععدف 

 األساسو لكفاحنا الوطنو.
 

نو الشهيد الرمز ياسر لرفات كان له الفنل األول فو ونعع األسعس والقوالعد لممشعروع العوط
عععق اسعععتمر سعععنوات شعععارك فيعععه القعععادة األواوعععل الم سسعععون لهعععذ   الفمسعععطينو بععععد مفعععاض فكعععري معمَّ

 الحركة.
 

من األسس التعو كرَّسعها عبعو لمعار الوحعدة الوطنيعة القاومعة لمع  برنعاما سياسعو وانعح يجمعع 
رسَّع  حوله مفتمف الفصاول، وفو وياب هذ  الوحدة بالتأكيعد تسعود لمميعة ات تتعال العدافمو. كمعا 

الديمقراطيععة فععو األطععر الوحدويععة، وفععو المجععالس الوطنيععة. وفععو الو ععت  عبععو لمععار مبععدع الع  ععات
ذاتعععه عكعععد لمععع  مبعععدع تعععداول السعععمطة، واسعععتطاع عن يحتنعععن الجميعععع، وعن يكعععون المظمعععة الوطنيعععة 

 لمنظمة التحرير الفمسطينية، وكان القاسم المشترك لمفصاول لم  افت ف مشاربها الفكرية.
 

نجعععح المشعععروع العععوطنو فعععو اسعععتعادة الهويعععة الوطنيعععة، وفعععو تجسعععيد الكيانيعععة الفمسعععطينية، وفعععو 
فوض الصراع ند اتحت ل اإلسراويمو، كما نجح فو الحصول لمع  اتلتعراف العربعو والعدولو 
بمنظمععة التحريععر الفمسععطينية كمميععل شععرلو ووحيععد لمشعععب الفمسععطينو، ونجحععت منظمععة التحريععر 

 يعادة مسععيرة الكفعاح العوطنو الفمسععطينو حتع  اان روعم معا تعرنععت لعه معن هععزات الفمسعطينية فعو 
عمنيععة وسياسععية ولسععكرية فعع ل الفتععرة السععابقة، ولععم تفمععح عي  ععوة فععو تفكيععك المنظمععة عو نععربها 

 لصالح هذا الطرف عو ذاك.

                                                 
*

 أمين سر إقليم حركة فتح في لبنان. 



 
لمنظمعة ومنظمعة التحريعر تمكنعت ا "إسعراويل"بعد اتفاق عوسعمو واتلتعراف المتبعادل بعين حكومعة 

مععن الععدفول إلعع  األرانععو الفمسععطينية وعنشععأت السععمطة الوطنيععة الفمسععطينية، وشععكل ذلععك مفصععً  
 وفمسين علفًا من الفمسطينيين. نتاريفيًا حيث لاد إل  األرانو الفمسطينية حوالو موتي

 
وهكععذا عصععبح المشععروع الععوطنو وجهععًا لوجععه مععع اتحععت ل اإلسععراويمو، وعصععبحت المسعع وليات 

، فبعععد عن كععان اتتفععاق يععن  لمعع  عن ، عمععا تنفيععذ اتتفا يععات المو عععة فكععان معركععة يوميععةمعقععدة
استمر النغط اإلٍسراويمو فو التعطيل يم فو التصععيد،  1999المرحمة اتنتقالية تنتهو فو العام 

واسععتفدام العنععف والتععدمير لنسععف اتنجععازات التععو تمععت لمعع  صعععيد البنيععة التحتيععة، لنجععد عنفسععنا 
واألرانعععو الفمسعععطينية بكاممهعععا محتمعععة، والععععدو اإلسعععراويمو يتنكعععر لحقعععوق  2012يعععوم فعععو الععععام ال

 الشعب الفمسطينو، ويمارس العدوان اليومو، ويرتكب المجازر والجراوم بحق عهمنا وشعبنا.
 

ظمت منظمعة التحريعر وسعمطتها الوطنيعة متمسعكة بعدورها العوطنو والتصعدي لمشعاريع اتحعت ل 
عوبات ولم  كافة األصعدة. وفو هذ  السنوات األفيعرة عصعبح المشعروع العوطنو فعو روم كل الص

فطعر بسعبب التحعديات والمفععاطر التعو تهعدد القنعية الفمسععطينية، وهعذا يعنعو عنف مجمعل األهععداف 
 والحقوق الوطنية عصبحت عينًا فو فطر حقيقو، وهذا يعود إل  األسباب التالية:

 
يمية المتعا بعععة بععععد اسعععحق رابعععين دمعععرت عيعععة إمكانيعععة لموصعععول إلععع  : إن الحكومعععات اإٍلسعععراوأولا 

نمععا يفطععط لفععرض حمععول سياسععية، وعيبتععت  لمميععًا عن الجانععب اإلسععراويمو ت يريععد حععً  سياسععيًا، وار
الشععروط اإٍلسععراويمية، وهكععذا تععم تجميععد كافععة المبععادرات السععابقة سععوام مععن  بععل شععارون عو مععن  بععل 

زالعععة البععع ر اتسعععتيطانية. وجعععام نتنيعععاهو رى، سعععتسعععويق صعععفقة األٍ عولمعععرت، وتراجعععع األفيعععر لعععن  وار
 لينسف آفر ما تبق  من حل الدولتين.

 
التمععدت الحكومععات اإلسععراويمية سياسععات اسععتيطانية تقععوم لمعع  مبععدع فععرض و ععاوع لمعع   :ثانياااا 

األرض ف فععععًا لمعععععا نععععع  لميعععععه اتفعععععاق المبعععععاد  فعععععو عوسعععععمو، و عععععد تعععععم ذلعععععك معععععن فععععع ل تسعععععمين 
نات، وبنام مستوطنات جديدة، وبنام جدار الفصل لتقطيع عوصعال األرانعو الفمسعطينية، المستوط

والعمععل المتواصععل لفصععل القععدس لععن بععا و مععدن النععفة الغربيععة، وتقطيععع النععفة إلعع  كانتونععات 
إنععافة إلعع  اتوتيععاتت واتلتقععاتت والقصععف، وتععدمير البنيععة ات تصععادية، ودفععع األهععالو لمهجععرة 

 لبطالة.بعد انتشار ا
 



وحصععععمت لمععع  عومبيععععة  2006بععععد عن فانععععت حركعععة حمعععاس اتنتفابععععات فعععو الععععام  ثالثااااا 
األصوات فو المجمس التشريعو، و امت بتشكيل الحكومعة عصعبح هنعاك رعسعان فعو السعمطة، وهنعا 
بععدعت مرحمععة جديععدة مععن الفعع ف الععدافمو بععين المشععروع الععوطنو الععذي يقععود  الععرويس عبععو مععازن، 

حمععاس الرا ععو إلعع  إ امععة كيععان منفصععل فععو  طععاع وععزة بعععد اتنقعع ب لمعع  روععيس ومشععروع حركععة 
تعععأزم الونعععع العععدافمو الفمسعععطينو لمععع  مفتمعععف الُصععععد  ،2007السعععمطة فعععو منتصعععف حزيعععران 

السياسية واألمنية واتجتمالية، وانفصل  طاع وزة لن النفة الغربيعة، وهكعذا تععددت السعمطات، 
 ًا افتمفت األدوات واألساليب وااليات.كما تعددت مصادر القرار، وعين

 
لععم تعععد المعالجععة لموا ععع الفمسععطينو الجديععد سععهمة بعععد الععذي حصععل، وكانععت لععه تععداليات  رابعاااا 

لمعع  الصعععيد الععدولو والعربععو والفمسععطينو. ومععن مو ععع الحععر  لمعع  اسععتمرار المشععروع الععوطنو 
لمسععععالو المبذولععععة لممصععععالحة، الفمسععععطينو تعاطععععت  يععععادة حركععععة فععععتح بعيجابيععععة مطمقععععة مععععع كععععل ا

وشععاركت باهتمععام فععو جععوتت الحععوار التععو حصععمت فععو مصععر وسععوريا والععيمن، وعسععهمت فععتح فععو 
تععذليل الصعععوبات إيمانععًا منهععا بنععرورة توحيععد الشعععب واألرض والقنععية، وو عععت لمعع  اتتفا ععات 

لقعاهرة، يعم فعو ا 2011، يعم فعو شعهر كعانون األول 2011فعو شعهر عيعار  بدون تعردد وكعان آفرهعا
. ويعععم التفعععاهم لمععع  كافعععة القنعععايا التعععو كانعععت والمو عععوفين، والمجنعععة 2012فعععو  طعععر فعععو الععععام 

اتجتمالية، وكنا بانتظار الموافقة الميدانية من  بعل حركعة حمعاس، لكننعا فوجونعا بعأن هعذا اتتفعاق 
حعن فعو حركعة فعتح األفير والوانح بآلياته  عد تعمف تجميعد  بانتظعار نتعاوا اتنتفابعات المصعرية. ون

ت يجوز عن نعطفل برناما لممنا الفمسعطينو بانتظعار الرواسعة  نحترم فيارات الشعب المصري لكن
ر وانتفععب، فممععاذا ت نسععمح لمشعععب الفمسععطينو عن ينتفععب  يادتععه  المصععرية، فالشعععب المصععري  ععرف
نمععا  فععنحن نعتبععر تعطيععل المصععالحة، وتعطيععل اتنتفابععات عمععورًا ت تفععدم المونععوع الفمسععطينو وار

 تطيل لمر اتنقسام.
 

ز مشروله السياسعو واتسعتيطانو مسعتفيدًا معن حالعة إن ا خامساا  التعردي لكيان اإلسراويمو يعزت
والعجععز السععاودة فععو السععاحة الفمسععطينية، ويفطععط لتصععفية القنععية الفمسععطينية بحيععث يكععون الحععل 
المطععععروح لمعععع  حععععوالو عربعععععين بالموععععة مععععن عرانععععو النععععفة، والععععتفم  مععععن المععععدن ذات الكيافععععة 

ح كانتونات متصارلة، وربمعا تعذهب الحكومعة اإلسعراويمية باتجعا  الحعل لمع  السكانية العالية لتصب
 حساب األردن. يجري هذا كمه، والوا ع الفمسطينو ت يممك القدرة لم  النهوض.
 عمام هذا المأزق الذي يعيشه المشروع الوطنو الفمسطينو فعننا نرى التالو:

 



كافعععة الفصعععاول والتعععو تتنعععمن الفطعععوط  ت بعععد معععن الععععودة إلععع  وييقعععة األسعععرى المو َّععععة معععن  .أ 
وو عتهعا  وهعذ  العرينة لكافة القنايا الجوهرية، و د سبق لمفصاول عن نا شعتها واتفقعت لميهعا، 

 الوييقة كفيمة برعب الصدع إل  جانب الوياوق األفرى إذا حسنت النيات.

 

ة كالمقاومعة ت بد من اإلسراع إل  صياوة استراتيجية جديدة تشمل كافة القنعايا الجوهريع .ب 
لادة المحمة،  الشعبية، وشروط المفاونات، وونع الفطة الكفيمة بتحقيق األهداف الوطنية، وار
وتفعيل عطر م.ت.ف، والبحث لن االيات السميمة التو تعزز جبهتنا الدافمية. ونحن نقول عنه 

مكعان ف عصعبح باإلحمعاس والتعو ت تفتمعف لعن موا عف م.ت.وبعد الموا ف السياسية األفيعرة ل
اتتفاق لم  البرناما السياسو، واتنتقال إل  مرحمة المواجهة الحقيقية والميدانية ند اتحت ل 

 اإلسراويمو ومفططاته التدميرية.

 
 

قسعام، إنف الرد لم  اتحت ل اإلسراويمو والتداماته ومفططاتعه ت يكعون بعطالعة لمعر اتن .ج 
نما يتم ذلك بدرا سة الفيارات المطروحعة تلتمعاد الفيعار األنسعب، وت باتفاذ  رارات لشواوية، وار

دة، وبرنامجًا واحعدًا، لمع  عرنعية البحعث لعن المصعالح  دة، يتحمل ر ية موحَّ من  بل  يادة موحَّ
نمععا العق نيععة، والحععر  لمععع   الوطنيععة العميععا لمشعععب الفمسععطينو. والمطمععوب لعععدم المغععامرة، وار

 فًا لإلجرام الصهيونو.شعبنا وعمنه ومستقبمه، وعن ت نسمح بجعمه هد

 

لم  كافة الفصاول والقوى والشراوح الفمسطينية فو العدافل اتنفعراط فعو عوسعع مشعاركة شععبية 
لمقاومة اتحعت ل، والجعدار، واتسعتيطان، واتسعتفادة معن تجربعة اتنتفانعة األولع ، ومعا فيهعا معن 

براز العدور الجمعاهيري فعو إبداع فو لممية المواجهة، والصمود، وفنح الممارسات اإلسراويمية ، وار
ميععل هععذ  المواجهععات، ومععا تحممععه مععن حععرارة التحععدي،  والمشععرولة، وفعع الننععال مععن عجععل حقو ععه

ومعن صعراع اإلرادات تتوحعد القمعوب، وتعذوب الف فععات، وتنصعهر األحقعاد والنعغاون، ويعتم الفععرز 
شعروع الجعامع لكعل مكونعات الحقيقو ميعدانيًا، وهعذا معا يسعالد لمع  تجعاوز األزمعة التعو يعيشعها الم

 المجتمع الفمسطينو.
 

إن التنكعر اإلسعراويمو الكامععل أليعة حقعوق فمسععطينية، وتجاهعل  عرارات الشععرلية الدوليعة، وتحععدي 
المجتمع الدولو ومنظماته، واسعتمرار تمقعو العدلم األمريكعو، وويعاب دور الرباليعة الدوليعة بععد عن 

العربععععو المنقسعععععم، والمتععععردد فعععععو دلععععم القنعععععية  عيبتععععت لجزهعععععا وانحيازهععععا، إنعععععافة إلعععع  المو عععععف
الفمسععطينية، والتفمععو الفعمعععو لععن دلععم القعععدس التععو ور عععت فععو بحععر معععن المسععتوطنات والكعععنس، 



والبيوت المهدمة، والحفريات المفطط لها لتدمير المسجد األ ص . هذا الوا ع واستمرار  لم  هعذا 
ل الصععععب وهعععو معععاذا تبقععع  معععن القنعععية المنعععوال دون لواوعععق فعميعععة سينععععنا جميععععًا عمعععام السععع ا

 الفمسطينية؟ وهل ستبق  فو مو ف المتفرج لم  حالة اتنهيار؟!
 

وت فيععار عمامنععا سععوى مواجهععة التحععديات بأمانععة وطنيععة وعن ننععع فمسععطين و نععيتها وشعععبها 
فعععوق كافعععة اتلتبعععارات والمصعععالح الحزبيعععة والفصعععاومية ألن األحعععزاب والفصعععاول هعععو وسعععيمة. عمعععا 

دف فهو تحرير األرض وكنس اتحت ل، وار امة الدولة الفمسطينية المستقمة ولاصمتها القدس، اله
ن البقععام فععو مسععتنقع اتنقسععام بعيععدًا لععن داوععرة الفعععل دة إلعع  األرض التععو شععردنا منهععا. ولععوالعععو 

 والتأيير سيجعمنا جميعًا ممحقين هنا وهناك، ويجعل شعبنا تحت كابوس اليأس واإلحباط.

 
وتعمل لم  استمرار ، بعل  "إسراويل"تنقسام الحاصل فو الساحة الفمسطينية والذي تشجعه إن ا

تهديععد كععل مععن يحععاول  مععب صععفحته عو اسععتبداله بالمصععالحة الفمسععطينية. هععذا اتنقسععام هععو السععد 
المنيع الذي يعيق ويعر ل تنفيعذ كافعة البعراما والفطعط والمشعاريع التعو يعتم التمادهعا فمسعطينيًا فعو 

واجهة اتحت ل اإلسعراويمو، ومعع وجعود اتنقسعام لعن تقعوم  اومعة لموحعدة الوطنيعة الفمسعطينية تن م
الوحدة الوطنية تتغذى من المصالحة الفمسطينية، وطالما عن المصالحة فو ي جة اتنقسام، ووير 

روع مسعععموح لهعععا بعععاتنط ق، فععععن القنعععية الفمسعععطينية محكعععوم لميهعععا باتنهيعععار عمعععام جمعععوح المشععع
الصهيونو. وليكن وانحًا انه فو وياب الوحدة الوطنية لن تكون هناك مقاومة فعمية، ولن تكعون 
هنععاك مفاونععات، ولععن يسععتطيع طععرف فمسععطينو مهمععا ارتفععع صععوته اإلل مععو عن يو ععف لمميععة 
التهويعععد، عو يمنعععع اتسعععتيطان، عو يحمعععو المقدسعععات، عو يمنعععع اسعععتيراد بنعععاوع المسعععتوطنات، عو 

 شهريًا فو القدس والفميل ونابمس. تاناة األسرى، عو يحول دون هدم موات البيو يففف مع
 

، وهذا لنوان المصدا ية الوطنيعة، ةإن الوفام لفمسطين ت يكون إت بعتمام المصالحة الفمسطيني
وعينًا هذا هو اتفتبار الحقيقو لجديتنا فو مواجهة ومقاومة اتحت ل اإلسراويمو المسعتفيد األول 

 .ماتنقسا من
 

نععه شعععب مبععدٌع وفعع ٌق ويمتمععك القععدرة لمعع  الفعععل والتغييععر إإن الشعععب الفمسععطينو لععيس لععا رًا 
فهععو الععذي صععنع مععن التشععرد كيانععًا وهويعععة وطنيععة، والمهععم عن نععدرك عهميععة األمانععة الوطنيععة التعععو 

ة يععلعع  مرجعحممناهععا لتحقيععق عمنيععات شععهداونا، وعحعع م عطفالنععا، وتطمعععات عجيالنععا، نحععن بحاجععة إ
نقديعععة مونعععولية ألفعععذ زمعععام المبعععادرة، واتنتقعععال معععن داوعععرة التنظيعععر إلععع  داوعععرة الفععععل وصعععنالة 

 المستقبل.


