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 2102- 2102رؤية حركة فتح لمتطورات المتعمقة بالقضية الفمسطينية 
 فتحي أبو العردات

أحداثًا وتحوالت كبرى عمى كافة  تشيد سنة مميزة االعتبارى 2012سنة الماضية صمح الت
أحداثًا كبرى ومؤثرة بعمق  تالصعد في النضال الوطني الفمسطيني المعاصر لشعبنا، حيث شيد

ينبغي تقييميا بموضوعية  ،سار القضية الفمسطينية، تحمل دالالت ذات بعد استراتيجيفي م
التي سقط من أجميا  ،نجاز أىدافنا الوطنية، وما ىو السبيل إلوشفافية، لنعرف ما لنا وما عمينا

ن خمف القضبان ين الفمسطينييوالمعتقم ويقبع من أجميا آالف األسرى ،آالف الشيداء والجرحى
في ظروف صعبة وقاسية من المعاناة واأللم، كما يتحمل شعبنا الفمسطيني  ،ن االحتاللفي سجو 

 السنين. في الوطن والشتات أعباء ىذا النضال الممحمي المتواصل عمى مر  
لعل معركة فمسطين في مجمس األمن الدولي لمحصول عمى عضوية "دولة فمسطينية كاممة 

نجازين إالتي تكممت أخيرًا ب ة،الماضي السنةفاتحة معارك  د  عت ،السيادة" تحت االحتالل اإلسرائيمي
استراتيجيين، كان لصمود شعبنا ومقاومتو الوطنية والموحدة التي تجمت عمى أرض الصراع في 

الذي نال أيضًا شرف االعتراف الدولي في  ،شرف التصدي الميداني ،مواجية االحتالل في غزة
يل االعتراف بدولة فمسطين بصفة "دولة غير كامل العضوية" بن ،الجمعية العامة لألمم المتحدة

الذي وقف الفيتو  ،كبديل واقعي لمسعى القيادة الفمسطينية في الحصول عمى عضوية كاممة
 األمريكي المتكرر حائاًل دون الحصول عميو في مجمس األمن.

مسطين في مجمس لعل قدرة اإلدارة األمريكية في حجب األصوات التسعة الالزمة لطرح ممف ف
األمن الذي حممو مندوب لبنان الشقيق، نواف سالم، استفز في الواقع حفيظة أغمبية دول العالم، 

  نجاز ممف قبول عضوية كاممة لدولة فمسطين في( إلسكواليون)ما دفع منظمة العموم والتربية 
داللة واضحة عمى المنعقدة في باريس، جاء ردًا أوليًا يحمل  36في الدورة الـ   31/10/2011

 االصطفاف الدولي إلى جانب الحق الفمسطيني.
ن ىذا الموقف الدولي بي ن ثقل القضية الفمسطينية وقدرتيا عمى إمن القول  لذلك ال بد  

وتحمييا اإلدارة  "إسرائيل"التي تنصبيا  ،المستوى الدولي في تجاوز الموانع والعوائق الكبيرة
 األمريكية.

تشيره اإلدارة األمريكية كنموذج أولي  ،مة اليونيسكو برنامج عقوباتوسرعان ما واجيت منظ
وبشكل خاص  ،السمطة الفمسطينيةضد   لمعقوبات والضغوطات السياسية واالقتصادية واألمنية
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وىذا  ،الرئيس محمود عباس. الضغوط التي تصاعدت إلى درجة التيديد باغتيالوضد   واستثنائي
 عندما تواجو خسائر أمام فمسطين في المسرح الدولي. ،ئيميةغير بعيد عن العقمية اإلسرا

يمكن اإلشارة إلى استئناف العالقات بين المممكة األردنية الياشمية  2012 سنةوفي مطمع 
يجابية تسيم في المصالحة الفمسطينية، وكذلك شممت اتفاقًا عمى إوحركة حماس باعتبارىا خطوة 

رة تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة األخ أبو مازن درجة عالية من الجدية أفضى إلى ضرو 
الحصار عن  وفك   ،عبر متابعة ممف إعمار غزة ،نجاز المصالحةإىي  ،بميمة محدودة وواضحة

أىمنا في القطاع والتوجو الفوري النتخابات رئاسية وتشريعية تعيد إنتاج الشرعية الفمسطينية عبر 
ل منظمة التحرير الفمسطينية ومؤسساتيا الوطنية من بما في ذلك إعادة تفعي ،صناديق االقتراع

 مجمس وطني ومجمس مركزي ولجنة تنفيذية.
إن السياسة العربية لم تفتر إزاء القضية الفمسطينية وبقائيا القضية المركزية عمى الرغم مما 

تجعل من االلتزام الفمسطيني  ،تشيده ساحات البالد العربية من اضطرابات وعنف وصراعات
وىذا ما عبرت عنو مقررات القمة العربية التي عقدت في بغداد في  ،ة حاضرة دون تراجعقضي

، حيث أشارت في مقرراتيا إلى ضرورة تنفيذ المصالحة عمى قاعدة 2012نياية آذار/ مارس 
نياء االنقسام الفمسطيني( التي وقعت جميع الفصائل  ،)وثيقة الوفاق الوطني لممصالحة وا 

عالن الدوحة وااللتزام العربي  3/5/2011ثاء الفمسطينية، الثال في العاصمة المصرية القاىرة، وا 
من خالل لجنة  ،من أجل االعتراف بدولة فمسطين ،الرسمي بإعادة تنسيق العممية السياسية

عن قرار توفير شبكة أمان مالية واقتصادية، حيث أوغمت  متابعة مبادرة السالم العربية، فضالً 
 .السمطة الفمسطينيةضد   يمية في سياسة الحصار المالي واالقتصاديالحكومة اإلسرائ

كما بدأت اإلدارة األمريكية في تنفيذ تيديداتيا بفرض عقوبات سياسية ومالية عمى السمطة  
الفمسطينية والرئيس أبو مازن، وأوقفت اإلدارة األمريكية مساعداتيا السنوية لمسمطة الفمسطينية، 

مت بحجز مستحقات السمطة الوطنية من عائدات الضرائب والرسوم الجمركية قا "إسرائيل"كما أن 
التي تقوم دولة االحتالل بجمعيا لتسمميا لمسمطة الفمسطينية بموجب "اتفاقية  ،لمسمطة الفمسطينية

 باريس االقتصادية"، وىي أموال عائدة لمشعب الفمسطيني.
بما يتعمق  ،ات واالتفاقات الممزمة لياكما تراجعت الحكومة اإلسرائيمية عن عدد من التعيد

واتخذت سمسمة  ،ما منيم المعتقمين اإلداريينسي   ال بمعاممة األسرى والمعتقمين الفمسطينيين،
عبر مصادرة مساحات  ،وحممة إجراءات استيدفت التضييق عمى حركة شعبنا ،إجراءات عقابية
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راضي التي يمر بيا جدار الفصل واأل المستعمراتوفي محيط  ،واسعة من األراضي في األغوار
 العنصري.

ذلك كمو أنتج حالة احتقان وغضب شعبي متصاعد لدى مختمف شرائح وقطاعات الشعب 
ىي "المؤشر" المعبر عن السخونة الفمسطينية  األسيرةالفمسطيني، وعادة ما تكون الحركة 

ألسيرة دائمًا ما تكون ن الحركة اإكما عودتنا خالل تاريخيا النضالي الطويل حيث  ،الداخمية
وقد عبرت عن ذلك من خالل إعالنيا اإلضراب  ،خطواتيا النضالية سباقة في أي تحرك وطني

فكانت الحركة األسيرة بمثابة الطميعة التي تخوض معركة األمعاء  تمك السنة،العام في ربيع 
لشعبية بشكل وعمى إثر ذلك تفجرت االحتجاجات ا ،عبر اإلضراب العام عن الطعام ،الخاوية

ولقيت االىتمام الالزم من وزارة  ،ممحوظ في مختمف أنحاء الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة
 األسرى.

يوم خميس أطمق  كل   ،وشيد لبنان اعتصامات وتحركات تضامنية مع األسرى والمعتقمين
ن في سجون بدعوة من المجنة الوطنية لمدفاع عن األسرى والمعتقمي ،سم "خميس األسرى"اعميو 

 االحتالل.
كما شيد الشتات الفمسطيني حركة تضامنية واسعة مع األسرى والمعتقمين امتدت إلى باقي 

 لتعقد مؤتمرات عربية ودولية لرفع قضية األسرى إلى المستوى الدولي التي تستحقو. ،دول العالم
ألسرى المؤتمر الدولي لدعم ا 11/11/2012-10احتضنت تونس يومي  ،وفي ىذا السياق

تحت شعار "الحرية موعدنا" شارك في ىذا المؤتمر وفود  ،الفمسطينيين في السجون اإلسرائيمية
دولة حول العالم.  ثالثينمن باحثين وقانونيين ومندوبي جمعيات حقوقية دولية من أكثر من 

قرروا فيو تشكيل مكتب تنفيذي تحت مسمى  وأصدر المؤتمرون في ختام أشغال المؤتمر بياناً 
قامة مرصد عالمي لقضية األسرى في  مكتب تونس لمتابعة األسرى في السجون اإلسرائيمية، وا 

 السجون.
لكن الحدث األبرز في قضية األسرى كان "مؤتمر األسرى والمعتقمين الفمسطينيين والعرب في 

دولة عربية وأجنبية  سبعينبمشاركة ممثمين عن  ،السجون اإلسرائيمية" الذي عقد في بغداد
نساني عمى الدولة العبرية. ا  بيدف توفير ضغط دولي و  2012نتصف كانون األول/ ديسمبر م

وسط تأكيدات بدعم قضية األسرى والمعتقمين الفمسطينيين والعرب في السجون اإلسرائيمية وتوفير 
نشاء صندوق لدعم األسرى الفمسطينيين في و  إلثارة قضية تحريرىم من األسرى ،حشد دولي ا 

 .سجون العدو
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وحكومة نتنياىو  "إسرائيل"إن نضال األسرى والمعتقمين ومعاناتيم وصمودىم وصالبتيم أجبر 
عمى التراجع أمام مطالب الحركة األسيرة وااللتزام بعدد من القضايا التي دفعت الحركة األسيرة 

 أيار/ مايو مع توصية الحركة األسيرة ذات البعد 15اإلضراب في  إلى إعالن انتصارىا وفك  
 نجاز المصالحة والوحدة الوطنية.إاألخالقي بضرورة 

نجاز الحركة األسيرة حف ز المجتمع الفمسطيني الذي يعاني الحصار االقتصادي والمالي إإن 
جراءات االحتالل التعسفية، لمتحرك باتجاه التعبير عن أزمتو الداخمية المطمبية في مواجية  وا 

التعامل تم   وعمى الفور ،جات شبابية غير سمميةالحكومة الفمسطينية عبر تظاىرات واحتجا
لحفظ الحريات العامة وحق  ‘بإيجابية مع التحركات بتوجييات صارمة من الرئيس محمود عباس

 .التعبير وحرية الرأي في إطار سيادة القانون المعتمدة في السمطة الفمسطينية
لمطمبي في التعبير عن قضاياه قراطية الفمسطينية واستمر الحراك او وىكذا تمت صيانة الديم 

في أوساط النخب الفمسطينية حول اإلجابة عن السؤال: كيف نوجو  واسعاً  ما أثار جدالً  ،المحقة
األزمات التي  احتجاجاتنا ونضالنا نحو العدو الرئيسي وىو المحتل المتسبب األول واألخير لكل  

صمود والتصدي الفمسطيني وبما ىي نتاج موضوعي إلرادة ال ،يعيشيا شعبنا الفمسطيني
 لمسياسات العدوانية اإلسرائيمية.

بعد أن  ،تفجرت مرة أخرى قضية اغتيال الشييد الرمز ياسر عرفاتوفي صيف ىذه السنة 
تمكن أحد معاىد البحث العممي السويسري من البرىنة عمى نظرية تسميم الشييد الرمز أبو عمار 

ستطيع استعماليا إال من كان يمتمك قدرات عممية متطورة بمادة البولونيوم، تمك المادة التي ال ي
 سر عرفات.الوقف أثرىا البطيء المدمر لمجسد كما حصل مع رئيسنا الشييد ي ،ومتقدمة

سارعت السمطة الوطنية الفمسطينية وعمى رأسيا األخ الرئيس أبو مازن إلى  ،وبيذا الخصوص
يقة بما فييا فتح ضريح الرئيس الشييد أبو اإلجراءات القانونية لموصول إلى الحق اتخاذ كل  

نساني وأخالقي، وما زال األمر قيد التحقيق  ،عمار ألخذ عينات من رفاتو في إطار قانوني وا 
بكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشييد من قبل العدو  ،والبحث حتى نصل إلى النياية المرجوة

 الصييوني.
لعدم التوجو إلى  ،الرئيس أبو مازنضد   رستالضغوطات األمريكية التي مو  كل  من رغم بالو 

في طيران، إال أن الرئيس أبو مازن شارك  16طيران وعدم المشاركة في قمة عدم االنحياز الـ 
وأعاد لمقضية الفمسطينية أولويتيا ومركزيتيا عمى  ،في القمة عمى رأس وفد فمسطيني رفيع
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نجاز المصالحة الوطنية إعمى ضرورة  المستوى العربي واإلسالمي والدولي، حيث أكدت القمة
 التوقيع عميو في وثيقة القاىرة برعاية مصرية.تم   الفمسطينية عمى قاعدة ما

ضرورة اعتبار احتالل األراضي الفمسطينية  ،كما تبنت القمة في مقررات بيانيا الختامي
ئيسي لموضع المتأزم ، السبب الر والجرائم المتواصمة لمكيان الصييوني في األراضي المحتمة دوماً 

 في الشرق األوسط. 
عادة الحق لمشعب الفمسطيني ويستمزم أي حل   المتمثل بتقرير  ،ليذه األزمة، إنياء االحتالل وا 

نشاء دولة دائمة ومستقمة في فمسطين عاصمتيا القدس الشريف. وتعد   إعادة الحقوق  مصيره وا 
 دائم وعادل في المنطقة. الوطنية لمشعب الفمسطيني السبيل الوحيد إلحالل سالم

 السنة الماضيةليبرمان تمخصت طيمة  -إن السياسة اإلسرائيمية التي انتيجتيا حكومة نتنياىو 
واليجوم المركز عمى القدس  ،بالتركيز عمى التوسع االستيطاني غير المسبوق ،بحرب معمنة

وقائع عمى األرض  جاديإل ،(E1المنطقة ) وخصوصاً  ،وأحيائيا ومنازليا واألراضي المحيطة بيا
بتفكيك وتقطيع  ،الدولتين حل  وتُنيي خيار  ،تجعل من عممية المفاوضات المتوقفة عممية مستحيمة

أوصال الضفة الغربية وتحويل مدنيا وقراىا إلى معازل مقطعة األوصال بما يشبو نظام "الغيتو" 
 الشريف. عن سياسة التيويد لمدينة القدس من الناحية العممية، فضالً 

 في ىذا المناخ المعقد عمى المستوى الداخمي الفمسطيني والعربي واإلقميمي والدولي وفي ظل  
عدم تنفيذ مقررات القمة العربية الخاصة بشبكة األمان  التيديدات والعقوبات المنتظمة، وفي ظل  

بنصائح الذين كما لم يأخذ  ،الرئيس أبو مازن عن تحدي األوضاع المأزومة لم يتوان   ،المالية
طالبوه بعدم المضي في المعركة السياسية والدبموماسية، ال بل استطاع الرئيس أبو مازن الذىاب 

بعد مما توقع البعض في صالبتو السياسية حول الثوابت الوطنية الفمسطينية وسقف البرنامج أ
 .الذي ال يمكن اليبوط بو ميما تكن النتائج قاسية ،السياسي الوطني الفمسطيني

األكثر تطرفًا بين  "إسرائيل"واستمرارًا في سياسة العقاب الجماعي الذي مارستو حكومة 
 ،الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة قاطبة، استمرت ىجمات المستوطنين الصياينة عمى المزارعين

حراق  ،خاصة في موسم قطاف الزيتون وكذلك قياميم باالعتداءات المتكررة عمى المساجد وا 
المبارك في  باقتحام باحات المسجد األقصى وصواًل إلى قيام المستوطنين مجدداً  ،بعضيا

 ،تحت أعين وحراسة الشرطة اإلسرائيمية وجيش االحتالل، وحدثت مواجية كبرى ،2/10/2012
سقط خالليا العديد من  ،وىي األعنف بين المستوطنين والمدافعين عن الحرم القدسي الشريف

 سطينيين جراء مساندة الشرطة اإلسرائيمية لممستوطنين.الجرحى والمصابين الفم
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وقطع المواد الضرورية  ،وفي االتجاه نفسو استمرت سياسة الحصار الخانق لقطاع غزة
الالزمة لمحياة ومواد البناء والتعامل مع شعبنا في القطاع بكامل قواه السياسية الوطنية 

 واإلسالمية كحالة إرىاب.
من رغم باليد المصالحة،  الحصار عن قطاع غزة ومد   لفمسطينية لفك  واستمر مسعى القيادة ا

الضغط األمريكي واإلسرائيمي، كما تظافرت الجيود العربية والدولية لتثبيت التيدئة واليدنة، إال 
الحصار، فيما استمرت السمطة  رفضت االنصياع لممطالبات الدولية والعربية بفك   "إسرائيل"أن 

من خالل ضخ األموال الالزمة في كافة في  ،ة في إعطاء األولوية لقطاع غزةالوطنية الفمسطيني
الحصار المالي الشديد  من رغمبال ،إلخ ...مجاالت الحياة: كيرباء، مياه، تعميم، رواتب، صحة

 الذي تعيشو السمطة الوطنية.
اعتراضيا  تم   التي ،اقتحمت قوات الجيش اإلسرائيمي سفينة استيال اإلغاثية 20/10وفي يوم 

وكان عمى متنيا عدد من الفنانين،  ،في المياه اإلقميمية، وىي في طريقيا إلى قطاع غزة
والموسيقيين، والصحفيين، واألكاديميين، وأعضاء البرلمان، من السويد وفنمندا والنرويج وكندا 

 حمولتيا.. واقتيدت السفينة إلى ميناء أسدود وصودرت "إسرائيل"واسبانيا وأمريكا واليونان و
لمصراع  ليبرمان ال تنفك عن استدراج الوضع الفمسطيني –أخرى فإن حكومة نتنياىو مرة 

، وىو تقديم قضية شعبنا عمى أنيا إرىاب وليست قضية استقالل  المسمح، بيدف مستمر وجمي 
وحرية وخالص من االحتالل، فكمما تقدمت القضية الفمسطينية عمى المسرح الدولي كمما ازدادت 

يعرفون  ،من الجنراالت المتعصبين إلى عمل عسكري كبير ،حاجة لحكومة اليمين ومتطرفيياال
عبر االعتقاالت واالغتياالت والغارات الجوية التي تستدعي ردًا  ،جيدًا كيف يحضرون لو

 طالما أن فصائل العمل الوطني الفمسطيني استعممتو كأسموب لممقاومة. ،صاروخياً 
غتيال الكادر القيادي الفمسطيني من حركة حماس الشييد أحمد جاء ا ،وفي ىذا السياق

الجعبري، نائب قائد الجناح العسكري لمحركة، وكانت الشرارة األولى التي أوجبت ردًا فمسطينيًا 
ضد   بإعالن بدء عممية عسكرية "إسرائيل"ثرىا إ، قامت عمى ةبصواريخ استيدفت مدنًا إسرائيمي

المراكز الحكومية والمدنية والبيوت  "عامود السحاب"، استيدفت كل  تحت اسم  ،أىمنا في القطاع
صابة  45شييدًا فمسطينيينًا، بينيم  185والمستشفيات والمدارس وسقط جراء ذلك   1500طفاًل، وا 

 مدنيًا فمسطينيًا نصفيم من النساء.
ي القطاع شيدت مقاومة وصمودًا بطوليًا من شعبنا ف ،واستمر اليجوم ثمانية أيام متواصمة

في  ةأرجاء الضفة الغربية، كما انطمقت ىبات شعبي واندلعت أعمال المقاومة الشعبية في كل  
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من خالل المسيرات واالعتصامات واالحتجاجات. وتبين من جراء ذلك  ،مخيمات الشتات
 لممجتمع الدولي زيف المزاعم اإلسرائيمية رغم تواطؤ عدد من العواصم الدولية مع حكومة نتنياىو

حسابات الحقل لم تأت كحسابات البيدر، وجاءت النتيجة اتفاقًا جديدًا أن في ىذا العدوان، إال 
ذات مغزى مختمف عن سابقاتيا ونصرًا وصمودًا ووحدة  ةيغير قواعد المعبة السياسية وينتج ىدن

 وطنية.
ب عبر الوسيط األمريكي مع الجان ،في إدارة المفاوضات فقد كان لمصر دور استثنائي

سرعان ما ظيرت نتائجو  ،نجازًا جديدًا في صمودهإاإلسرائيمي، وىكذا سجل الشعب الفمسطيني 
عمى المسرح الدولي، فبدل أن يحقق نتنياىو ىدفو بقطع الطريق عمى االعتراف بدولة فمسطين 

رمت بثقميا عمى اإلدارة  ،صارخة ةدبموماسي ةفي الجمعية العامة، فإذا بو أمام ىزيمة سياسي
مريكية لتكشف حقيقة ُىزال األطروحة اإلسرائيمية في المجتمع الدولي أمام نصاعة وأحقي ة األ

 التي قدميا الرئيس أبو مازن بكل جرأة وواقعية.  ،األطروحة الفمسطينية
 ميمة ةاستراتيجي ةتحت االحتالل سدد ضرب ةدولة بعضوية فمسطين كدول 138إن اعتراف 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمةبالتنكر لحق  "إسرائيل"لمسعى  وفق قرارات  ،تقرير المصير، وا 
كحدود ليذه الدولة وعاصمتيا القدس  / يونيوالشرعية الدولية التي تعتمد خط الرابع من حزيران

 المتعمق بحق العودة. 194 وفق القرار ،قضية الالجئين الشريف وحل  
ا يمكن لدولة تحت االحتالل كم ةليدو  ةوىكذا تصبح قضية المفاوضات اآلن مرئية بمرجعي

ٍٍ  "إسرائيل". حيث لم يعد باستطاعة حكومة ةصمالذات تفعيل القوانين الدولية   عمى قاعدة أراٍض
متنازع عمييا. وتأكيدًا عمى ىذا اإلنجاز جاءت زيارة الممك عبد اهلل الثاني إلى مدينة رام اهلل كأول 

ليقول لإلسرائيمي عبارة صريحة تفيد بأن زعيم عربي يزور فمسطين كدولة تحت االحتالل 
فمسطين ىي فمسطين واألردن ىو األردن، وال خيار إال خيار دولة فمسطين، وىذا ما أكدت عميو 
زيارة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير خارجية مصر العربية محمد كامل عمرو 

 إلى رام اهلل.
يغالو بما يسميو  ،وق الفمسطينيةتنكر لمحقبينما استمر نتنياىو بال من خالل رفضو التفاوض وا 

جديدة استيدفت عزل  ةاستيطاني ةمن خالل إطالق حمم ،الرد الصييوني عمى اإلنجاز الفمسطيني
فضاًل عن شطر الضفة الغربية إلى قسمين، وما ساعده في  ،القدس نيائيُا عن الضفة الغربية

ن بائتالف أضعف من السابق.ذلك قدرتو عمى العودة إلى رئاسة الحك  ومة اإلسرائيمية وا 
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 "إسرائيل"ال يمكن الرىان عمى أي مفوضات حقيقية ما لم تبادر اإلدارة األمريكية إلجبار  ،لذا
الدولتين. ومن الواضح أن المصمحة األمريكية حتى اليوم لم تتطابق مع  عمى التسميم بحل  

 المصمحة الفمسطينية في ىذا المضمار.
جبار االحتالل  وما زال االنسحاب من أراضينا عمى أمامنا طريق شاق لمراكمة النضال وا 

وىذا ما رسمت مالمحو التجارب الناجحة في المقاومة الشعبية في إنشاء قرية  ،والتسميم بحقوقنا
وعشرات الفعاليات التي تشيدىا قرى بمعين  ،"باب الشمس" و"باب الكرامة" و"مسيرة كسر القيد"

 نبي صالح وغيرىا من قرى ومدن الضفة الغربية في ىذه اآلونة.ونعمين وال
قحام الوضع الفمسطيني في الصراعات  محاوالت جر   ،وما زالت 2012 سنةواستمرت طوال  وا 

خطيرة في  اً . وقد شيدنا أحداثةوالتجاذبات الداخمية في لبنان، وكذلك في الجوار في سوري
البارد والبداوي، ومخيمات بيروت، ومخيمات صور في نير  ،المخيمات الفمسطينية في لبنان

 ومخيم عين الحموة.
طار وطني فمسطيني جامع وال بد   يسمى قيادة  ،لنا من اإلشارة إلى أىمية وجود تفاىم وا 

ليا،  الفمسطينية أو موازياً عن منظمة التحرير  وىو ليس بديالً  ،الفصائل الفمسطينية في لبنان
الفمسطينيين  محاولة لزج   سطيني الوطني واإلسالمي في لجم أي  يمت وحدة الموقف الفمحيث أس

 المذىبية والطائفية. االصطفافاتفي أتون الصراعات الداخمية واالنجرار إلى أي شكل من أشكال 
الظروف الصعبة  من رغمبالفالفمسطينيون توحدوا بوفد واحد وقدموا مذكرة فمسطينية واحدة، 

يجابي والنأي بالنفس، ال بل أصبحوا بسياستيم عامل استقرار اد اإل، واتبعوا سياسة الحيوالمعقدة
من الفوضى كما يحمو لمبعض اإلشارة  ءاً وال جز  عبئاووصل وجمع بين الجميع، بحيث لم يعودوا 

 إلييم.
وىذا يستدعي تعزيز الوحدة الوطنية واالنخراط في منظمة التحرير الفمسطينية لتفعيل 

 د لمشعب الفمسطيني.مؤسساتيا كممثل شرعي ووحي
من اإلشارة إلى التعاون والتواصل مع الدولة المبنانية بكل مكوناتيا السياسية واألمنية  وال بد  

والعسكرية وتعزيز العالقة مع األحزاب والقوى السياسية المبنانية والمراجع الدينية والروحية وصواًل 
 مسطينيين في لبنان.إلى انجاز ممف الحقوق المدنية واإلنسانية لالجئين الف

 ةوبرزت قضية أخرى ال تقل أىمية عما سمف تمثمت في أزمة النزوح الفمسطيني من سوري
ألفًا  150% من سكانو البالغ عددىم 80إلى لبنان وأىميا أزمة مخيم اليرموك الذي نزح أكثر من 

يم في وخارجيا نتيجة تصاعد أعمال العنف المحيطة بالمخ ةإلى جيات عدة في داخل سوري
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. وأصبحت القيادة الفمسطينية في لبنان بكل أطيافيا السياسية 2012بداية كانون األول/ ديسمبر 
 إلى لبنان. مسطينيين من سوريةالوطنية واإلسالمية أمام أزمة جديدة، أال وىي أزمة النازحين الف

ويات مع وفي ىذا السياق شيد الوضع الفمسطيني حركة دؤوبة وجيود كبيرة عمى أعمى المست
المرجعيات المبنانية الرسمية والمؤسسات الدولية واألونروا والمنظمات األىمية لمواجية ىذه األزمة 
غاثة النازحين ومطالبة الجيات المعنية بتحمل مسؤوليتيا إزاء ىذه  الطارئة التي تمثمت بإيواء وا 

أقرت مميار ونصف  األزمة وتكممت تمك الجيود بانعقاد مؤتمر الكويت لمدول المانحة والتي
المميار إلغاثة النازحين ومن بينيم النازحين الفمسطينيين إلى لبنان والذين شممتيم حصة لبنان 

 من ضمنيا.
وفي الشأن الفمسطيني في لبنان نجحت القيادة الفمسطينية من خالل العمل والتعاون المشترك 

الصراعات والتجاذبات الداخمية بين جميع القوى والفصائل الفمسطينية في تحييد المخيمات عن 
في لبنان وىي مستمرة في إتباع سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخمية في أي بمد عربي. وىو 
ما عبر عنو الممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان ديريك بالمبمي خالل زيارتو 

طينية الوطنية واإلسالمية بالقول: إن األخيرة إلى مخيم عين الحموة ولقاءه بقيادة الفصائل الفمس
الوجود الفمسطيني في لبنان يكتسب أىمية قصوى، ولقد استطاع الفمسطينيون التفوق والنجاح 

 .ةبالنأي بالنفس عن األوضاع الداخمية الحالية في لبنان وسوري
 




