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 ملخص

 حزب لىإ تحولها فيها استكملت كمحطة فتح لحركة السابع للمؤتمر المتخصصين من عدد يؤرخ
 أن يرغ". السلطة فتح" لحزب واألول الوطني، التحرر لحركة األخير المؤتمر باعتباره أي السلطة،

 مسار استكمال في المصالح جماعات نجحت إذا ما ومعرفة المؤتمر، بعد ما بسيناريوهات مرتبط ذلك
لى وطني، تحرر كحركة فتح على االنقالب   ذلك؟ سيقود أين وا 

 الحالة لىع وتأثيراتها فتح حركة ودور هوية في التحوالت مآالت استقراء يصعب الجوهر، حيث من
 : مؤثرة عوامل ثالثة مراعاة دون العامة، الفلسطينية

 من رضهيف قد وما القادمة، الفترة خالل االحتالل مع الصراع تطور وديناميات سيناريوهات: األول
 . ذاتها فتح تمدهاتع التي االستراتيجية فيه بما الفلسطيني، الوطني العمل استراتيجيات في تغيير

 تمتلك التي ةالرئيسي بالقضايا يتعلق فيما فتح حركة في المصالح جماعات تتموضع أين: الثاني
 بصفة" الدولة"و والمنظمة، السلطة، على المهيمن/ القائد الطرف باعتبارها عليها األكبر التأثير فتح

 نيةب وبالتالي ،"إسرائيل" مع والعالقة االحتالل، مع الصراع من والموقف المتحدة، األمم في مراقب
 نيةب ذلك في بما الداخلية، المصالحة من والموقف النضال، وأشكال وأهداف السلطة، ووظائف ودور
 .الفلسطينية التحرير منظمة ودور

 بق،س ما إزاء والشعبي األهلي العمل ومنظمات واإلسالمي الوطني العمل فصائل مواقف: الثالث
 التمثيلية اتالمؤسس وتفعيل الوطنية، الوحدة بناء إعادة بشأن واضحة رؤية بلورة على قدرتها وخصوصا  
 .الفلسطينية
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هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في 

 األفضل. االقتراحات للتعامل معه بالشكلمساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم 

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسالمية ودولية، 

 باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.
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 فتح ودور هوية في للتحوالت االستراتيجية المآالت في قراءة
 
 :للسلطة حزب نحو: فتح: أوالا     

 ُيعد   فإنه باس،ع للرئيس انتصااااارا   فتح لحركة السااااابع العام المؤتمر انعقاد فيه ُيعد   ذيال بالقدر
 التي طةالساااال ببقاء المرتبطة المصااااالح أصااااحاب من الرئيس لخيارات للموالين انتصااااارا   أيضااااا  

 يف الرئيس لنجاحات تتويجا   المؤتمر ونتائج مقدمات جاءت لذلك،. بزمامها الرئيس يمسااااااااااك
 مىد بخيوط التحكم على القادر بمهارة والنفوذ، القوة مواقع على الصاااااااراعات مساااااااارات توجيه

 . والسلطة فتح مسرحي على متحركة

 فاتالخال تفاقمت كلما قوة أكثر ويخرج بل الصااااااراعات، كل على يساااااامو كمن الرئيس بدا لقد
 لتعزيز رمصااد إلى الوحدة من بدال   الشااقاقات فيها تتحول لها سااابق ال مفارقة في والتصاادعات،

  لوطنيةا للحركة السااااياسااااي المبنى تفكك مع ذاتها السااااياسااااة انحطاط إلى إشااااارة في ،"الشاااارعية"
 الجوالت أهم من واحدة عباس الرئيس كسب كهذا، وضع في. عموما   الوطني العمل ومؤسسات

  خصومه يهاف يصبح استقطاب نقطة بناء من وتمكن للحركة، قيادته شرعية تعزيز مستوى على
 ام خاص، بشااكل واألمنية المدنية الساالطة مؤسااسااات في المصااالح مجموعات خصااوم ذاتهم هم

 حمدم السااااابق المركزية اللجنة عضااااو تيار في سااااواء لخصااااومه، قوية ضااااربة توجيه من مكنه
 . عرفات ياسر الراحل الرئيس حقبة على المحسوبين بقايا أم لسياساته، المنتقدين أم دحالن،

 اسااايالساااي البرنامج حسااااب على الساااياساااي لبرنامجه دعم على الحصاااول من الرئيس تمكن كما
 جلسوالم المركزية اللجنة في له موالية أغلبية وانتخاب المؤتمر، وثائق ضاااااامن أعد كان الذي

 إعادة سياق في أخرى جوالت لخوض استعدادا   أفضل وضع في الرئيس يجعل ما وهو. الثوري
  على بضاااتهق إحكام يخدم بما التحرير، ومنظمة للسااالطة العليا الهيئات في القوى موازين ترتيب
 .المستويات مختلف على القرار صنع عملية

 إذ ني،الوط التحرر حركة موقع فتح مغادرة على قاطعة أحكام بإصدار التسرع سبق ما يعني ال
  الصااراع عةطبي تفرضااها التي النضااال مواقع في تنخرط للحركة المؤيدة الواسااعة القواعد تزال ما

 تزال ام للمرحلة الرئيساااااية السااااامة بأن يؤمن القيادية الهيئات في تيار وجود إلى إضاااااافة ذاته،
 يراألسااااا انتخاب في أساااااهم الذي التيار هذا ونفوذ دور تراجع من الرغم على الوطني، التحرر
 طرق قمفتر  أمام تقف باتت الحركة إن القول يمكن أنه غير. األصوات بأعلى البرغوثي مروان
  زبح أو وطني، تحرر كحركة ودورها بهويتها العالقة ذات االسااااااااتراتيجية خياراتها حيث من
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 ةوحد اساااتعادة على القدرة مدى إلى إضاااافة هناك، وأخرى هنا قدم إبقاء أو ذاتي، حكم لسااالطة
 . الداخلية والتصدعات االنقسام مخاطر من وحمايتها الحركة صفوف

 الوزير غزة،ب األزهر جامعة في السياسية العلوم أستاذ أبراش، إبراهيم. د يلخص السياق، هذا في
  فتح حركةل األخير المؤتمر" بعنوان له مقالة في فتح، لحركة االستشاري المجلس وعضو السابق
 المآالت ،(1/11/1112 اإلخبارية، سااااااااما وكالة" )والدولة الساااااااالطة فتح لحزب واألول الثورة،

 : أبرزها من نقاط بعدة فتح، ودور هوية في للتحوالت االستراتيجية

  طعوسااااايق العدو، مع الصاااااراع طبيعة من سااااايغي ر والدولة السااااالطة لحزب فتح حركة تحويل -
 إقدام وأ السااياسااية، التسااوية جهود كل فشاال حالة في الوطني التحرر لحالة العودة على الطريق

 . منها جزء أو الغربية الضفة ضم   على" إسرائيل"

 ريرالتح بمنظمة عالقتها حول إشااااااكاالت ساااااايثير والدولة الساااااالطة لحزب فتح حركة تحويل -
 ركةح حال من بأفضاااال ليس التحرير منظمة فصااااائل كل حال أن مع قيادتها، في واسااااتمرارها

 لحركتي ساابةبالن تعقيدا   أكثر األمر وساايكون". الدولة" وفكرة الساالطة عن بعيدة ليساات وهي فتح،
  خيار انك فإذا. التحرير منظمة وتفعيل بناء إعادة بمطلب يتعلق فيما اإلسالمي والجهاد حماس
  فعيلت سااااااايتم فهل المقاومة، عن والتخلي" الدولة" خيار هو التحرير منظمة في فصااااااايل أكبر

  األساس؟ هذا على المنظمة

  الفصااااااائل بقية جر   اسااااااتطاعت إن وخصااااااوصااااااا   والدولة، الساااااالطة لحزب فتح حركة تحويل -
  نآخري سااااااايدفع مما التحرري الوطني العمل سااااااااحة في لفراغ سااااااايؤدي الخيار، لهذا واألحزاب
 .أبراش حسب خارجها، من أم فتح حركة من كانوا سواء ملئه، لمحاولة

 

 : الداخلي الصراع سياق في محطة: ثانياا 

  اباتإج ويقدم الحركة السااااتنهاض محطة يشااااكل أن في المؤتمر أخفق النهائية، المحصاااالة في
  بةالتجر  مراجعة أساااااااااااااس على الوطني العمل واسااااااااااااتراتيجيات والدور الهوية بتحديات تتعلق

  لنقاشا حساب على بامتياز انتخابي مؤتمر إلى وتحو ل أوسلو، اتفاق منذ وخصوصا   الماضية،
  ربح ذلك، لك وفي. حاله على القديم بإبقاء أعماله واختتم الحركة، استنهاض بمتطلبات المتعلق
 ليس منها لك تطور يتوقف مختلفة سااايناريوهات وتواجه ضاااعفا ، أكثر خرجت فتح لكن الرئيس
  قدمي ساااااوف التي والخطوات بل وحساااااب، الجديدة – القديمة الحركة قيادة تصااااارف كيفية على
 من" المتجنحين" خانة ضمن مصنفين باتوا من سواء المؤتمر، عضوية من استبعدوا من عليها
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 نم اسااتبعادهم على الساااخطين مئات أو دحالن، محمد السااابق المركزية اللجنة عضااو أنصااار
  مؤتمر وعض أربعمئة من أكثر بين من غيرهم وربما بل يستحقونها، أنهم يرون مؤتمر عضوية
 .  الثوري والمجلس المركزية الجنة انتخابات بازار في خسروا

  تهقراء ينبغي أمر وهو. المتوقع حدود تتجاوز مفاجآت دون المقدمات مع منسجما   ذلك كل جاء
 أخرهت من بالرغم ترتيبات، من ورافقه سااااابقه وما المؤتمر عقد قرار حكم الذي الساااااياق ضااااامن
  بيت بمدينة 1112 أغسااااطس/ آب في السااااادس المؤتمر عقد منذ اسااااتحقاقه موعد عن عامين
  مسااتوى ملعا غياب في المفارقات أولى تبرز المؤتمر، فيه عقد الذي السااياق تحليل وفي. لحم

 الحكم توىمس على والعنصرية الفاشية تعمق نحو الكبرى والتحوالت االحتالل مع الصراع تطور
  اسااااااتراتيجيات العتماد كمحطة المؤتمر مع التعامل في مقرر كعامل" إساااااارائيل" في والمجتمع

  لتحرري،ا الصاااراع يفرضاااها التي التحديات مساااتوى إلى ترتقي وكفاحي وساااياساااي تنظيمي عمل
  قاءب تخدم بطريقة القوى موازين ترتيب إعادة إلى والحاجة الداخلية الصاااااراعات حضاااااور مقابل
 .الحالية ووظائفها ودورها بشكلها السلطة بقاء ذلك في بما الراهن، الوضع

 مع الداخلي راعالص تفاقم في تمثل ونتائجه المؤتمر عضوية تحديد في تأثيرا   األكثر السياق إن 
( اتواإلمار  والسااعودية، واألردن، مصاار،) العربية الرباعية اللجنة خطة من والقلق دحالن، تيار

  وتفتح ة،المركزي اللجنة في موقعه إلى دحالن بعودة تبدأ داخلية فلساااطينية" مصاااالحات" لفرض
 أداة صفتهب المؤتمر مع للتعامل دفع ما وهو. أوانه قبل عباس الرئيس خالفة على السباق عمليا  
  تيارال مجمل وتحجيم إقصااااااء أي بالنقاط؛ وليس القاضاااااية، بالضاااااربة الداخلي الصاااااراع لحسااااام

  التفافو  الرئيس، شاااارعية تعزيز مقابل عنه،" الفتحاوية الشاااارعية" ونزع دحالن على المحسااااوب
 يأ تأثير من يخفف بما ذلك، تخدم للحركة جديدة قيادية هيئات وانتخاب حوله، الحركة
 . للرئيس خليفة ضلفر  خارجية تدخالت

 في دحالن لتيار الموالين حضاااااور الجتثاث أخرى أدوات اساااااتخدام يساااااهل أن ذلك شاااااأن ومن
  التشااريعية،و  الرئاسااية االنتخابات إلى التوجه تقرر حال في وخصااوصااا   برمتها، السااياسااية الحياة
 هذه يف محتملين منافساااين بحق قضاااائية أحكام إصااادار إلى تقود" فسااااد ملفات" فتح خالل من

 المحكمة من مطلقة صاااالحيات على الحصاااول من الرئيس تمكن بعد وخصاااوصاااا   االنتخابات،
 . منتخبين نواب عن الحصانة نزع له تتيح الدستورية

  يوم دالمحد الموعد في المؤتمر بعقد التعجيل على أثرت التي المؤشااارات بعض مالحظة يمكن
  أعضاااااااااائه اختيار حكمت التي المعايير على وكذلك الماضاااااااااي، نوفمبر/ الثاني تشااااااااارين 12
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 فمختل مع للتعامل" رسمية غير" عملية مصر إطالق من القلق مشاعر مقدمتها وفي وعددهم،
 الساالطة عم تنساايق أي عن وبالقفز مباشاار، بشااكل غزة قطاع في الفلسااطينية والفئات القطاعات

 بإشااراف "السااخنة عين" في وندوات مؤتمرات ساالساالة تنظيم خالل من الفلسااطينية، الفصااائل أو
 يف موسااااع مؤتمر لعقد محاوالت أعقاب في المصاااارية التوجهات هذه جاءت وقد. بحثي مركز
  إحباط في دورا   واإلعالمية األمنية وأجهزتها السلطة لعبت حيث دحالن، أنصار قبل من القاهرة
 طرفال حماس حركة غضت غزة قطاع في احتجاجية تحركات مع ترافقت التي المحاوالت، هذه

  كتوبرأ/ األول تشاارين من السااادس في عباس الرئيس صااور خاللها أحرقت مساايرة ومنها عنها،
 مباشااارا   تحديا   ُعدَّت الغربية الضااافة في وأخرى ،(2/11/1112 اإلخباري، أمد موقع) الماضاااي
 حيث ،هللا برام األمعري مخيم في تشاااااوري فتحاوي لقاء تنظيم محاولة في حدث كما للساااالطة،
 من واإلعفاء بالفصااال إجراءات اتخاذ ذلك وتال عقده، اساااتكمال ومنعت األمنية األجهزة تدخلت

 اإلخبارية، رؤية شاااااااااااااابكة) اللقاء تنظيم محاولة عن المسااااااااااااااؤولين من عدد بحق المهمات
12/11/1112 .) 

  كحرا تنظيم في دحالن أنصااااار من" المتجنحين" ضاااامن المصاااانفين إخفاق أن من الرغم وعلى
 دحالن قدرة محدودية أظهر األقل، على تأجيله أو الساااااابع، المؤتمر عقد منع على قادر قوي
 القلق أن الإ والسااالطة، فتح في اللعبة وقواعد بمفاتيح الرئيس تحكم مساااار على التشاااويش على
 لدى يةالمركز  واللجنة الرئيس أداء من واالستياء بالغضب الشعور رماد تحت نار من باديا   كان

 : فتح حركة داخل واسعة أوساط

  لقطاع،ا في فتح تنظيم اساااتنهاض متطلبات إهمال بسااابب الساااخط من حالة غزة، قطاع ففي -
  موظفينال آالف تثبيت عدم قضااية ذلك وضاامن برمته، القطاع مشااكالت معالجة في والتقصااير

 . حماس مع المصالحة جهود فشل جانب إلى ،"1112 تفريغات" ملف ضمن

  مباشاار، شااكلب للحكومة فتح قيادة عدم إزاء انتقادات تتردد كانت الضاافة، في فتح أقاليم وفي -
  بموضوع لقةالمتع المؤسسية والترتيبات المخيمات في السالح انتشار ظاهرة مع التعامل وكيفية

  أداء ةمساااؤولي فتح تحميل عن ناهيك الساااياساااي، المشاااهد عن الرئيس غياب حالة في الخالفة،
 الضااااااااااااامان قانون خلفية على االحتجاجية، والتحركات المعلمين إضااااااااااااارابات حيال الحكومة

 . عموما   االجتماعية التوترات ومظاهر االجتماعي

قصااااء الشاااتات، تجمعات بإهمال تتعلق مشااااعر تساااود الخارج، في فتح أقاليم وفي -  وادرك وا 
 المناصااااب تبوءو  الداخلية التنظيمية الحياة في والتفاعل التأثير عن تاريخية وعسااااكرية تنظيمية
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  ثوري،ال والمجلس المركزية اللجنة ألداء المنتقدة األصااااوات تعالي مع والساااافارات، الساااالطة في
 مراجعةب المطالبة إلى إضافة القرار، اتخاذ في الرئيس صالحيات تزايد لصالح دورهما وضعف

  منظمة مكانة وتراجع والمصاااااالحة، أوسااااالو ومساااااار المفاوضاااااات ملفات معالجة في اإلخفاقات
 . التحرير

 

 :ناخبيها تعّين/ تنتخب القيادة: ثالثاا 

 ظل   في دالتزاي نحو تتجه كانت حاله على الوضع استمرار من المتضررين دوائر أن ذلك يعني
  الستبعادا من نصيبهم هؤالء من للعديد كان وقد. والمنظمة والسلطة فتح مؤسسات شرعية تآكل
  رتيبت إعادة أي المتوخاة؛ النتائج مقاس على تصاااميمها تم   التي الساااابع، المؤتمر عضاااوية من

 التي ساياساةال ودعم الرئيس شارعية تعزيز يخدم بما للحركة القيادية الهيئات داخل القوى موازين
 . يتبعها

 مقالة في ،1291 سااااانة قبل لبنان في الطالبية الكتيبة قائد الطاهر، معين كتب الصااااادد، بهذا
  اختيروا عضو 10411 نحو المؤتمر ضم  ": "أخرى وبداية مرحلة نهاية فتح مؤتمر" عنوان تحت
  رضاااىو  التوازنات بها تحكمت متعددة، تصااافية لمراحل وخضاااعوا ووظيفي، تمثيلي أسااااس على

  بحجة خر،اآل والرأي المعارضاااة واساااتثناء الوالء، مقياس عليها وَغلب األمنية، والتقارير الرئيس
  ين،المناضل لقدامى حقيقي بغياب تميزت كما(. دحالن محمد مجموعة) المتجنحين من التخلص
 لساااااااالطةل مؤتمر إنه القول عليه يصاااااااادق بحيث الفلسااااااااطيني، الشااااااااتات لتمثيل كبير وتهميش

 (. 21/11/1112 الجديد، العربي صحيفة. )العاملة وكوادرها الفلسطينية

:  نوانع تحت اساااتعرض فقد فتح، في الساااابقة البارزة الكوادر من وهو كيالي، ماجد الكاتب أما
  تتعلق مالحظات عدة ،(4/11/1112 نت، الجزيرة" )السااااابع؟ مؤتمرها بعد فتح من بقي ماذا"

"!  ناخبيها خاببانت فتح قيادة فيه تقوم" وضع إلى وصلت األمور أن ليستنتج المؤتمر، بعضوية
  فتح تنظيم تمثيل أو والقطاع، الضاااااافة فلسااااااطينيي تمثيل حجم أن المالحظات هذه أبرز ومن

 أو ئين،الالج الفلساااااطينيين حجم من بكثير أكثر كان والساااااابع، الساااااادس المؤتمرين في هناك،
  ،(األجنبيةو  العربية الدول وباقي واألردن، ولبنان، سااااورية، ذلك في بما) الخارج في فتح تنظيم
 المؤتمرات في أكبر هؤالء حجم كان حين في عضاو، 10411 أصال من عضاوا   119 بلغ الذي

 .السابقة الخمس
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  عضاااااوا ، 429 نحو أي جدا ، ضاااااعيفا   كان الساااااابع المؤتمر في فتح تنظيم تمثيل أن إلى ونو ه
 األجهزة في العاملين تمثيل حجم أن أي ،10411 أصاال من والخارج الداخل في التنظيم يمثلون
  الفتحاوية، ادةالقي قبل من المعينين لعدد بالقياس جدا   قليل المنتخبين حجم أن كما. بكثير أكبر
  ممثلو الثوري، المجلس المركزية، اللجنة) 10411 أصل من عضوا   242 عن عددهم يزيد ال إذ

 من كبيرا   عددا   أن التأكيد مع ،921 نحو المعينين عدد أن أي ،(والخارج الداخل في األقاليم
  المهيمنة سيةالسيا الطبقة انتخاب تجديد إعادة يضمن وهذا أيضا ؛ بالتعيين يأتي األقاليم ممثلي

 .فتح في

 ةوالسااااالط المنظمة أجهزة في العاملين أو الموظفين طابع المؤتمر على غلب: كيالي وأضااااااف
 ذاتها، لقيادةا من بتعيين المناصب تلك احتلوا هؤالء أن علما   والمدني، األمني السلكين في وفتح
 لكلمة،ا معنى بكل للسلطة حزبا   حتأض وأنها تماما ، عليها مسيطر بات حركة هذه أن يعني ما

 طبعت انتك والتي والسلطة، التحرر وحركة والتسوية، المقاومة بين االزدواجية عهد بذلك منهية
 .عرفات ياسر الراحل الرئيس حقبة في السلطة؛ قيام بعد أي سابقا ، بطابعها فتح

 2 حون هي المؤتمر في( وسااااورية ولبنان، األردن،) اللجوء بلدان حصااااة أن إلى االنتباه ولفت
  كانعكاس فتح، في الالجئين مجتمعات مكانة هامشااااية يعكس ما ،(فقط عضااااوا   42) %4 إلى

لَّم في الالجئين قضاااااية أهمية وتراجع الخارج، دور لتراجع  لدولةا خيار لمصااااالحة األولويات ساااااُ
 ةالحرك هذه نهوض في المجتمعات هذه دور من الرغم على والقطاع، الضااااااافة في المساااااااتقلة
 .الفلسطيني الوطني العمل ومجمل

 

 ":الفتحاوية البيعة" لتجديد ودولي فلسطيني غطاء: رابعاا 

كَّلة المؤتمر عضاااااوية كانت  تبروا يتقاضاااااون أو السااااالطة، في موظفين من معظمها في الُمشاااااَ
 نصف يف يريد ما تحقيق من الرئيس مك ن الذي األمر ،"الوالء مقياس" تكريس في أساسا   منها،

 ُعدَّ  ما هوو  للحركة، رئيسااااا   بالتصاااافيق مبايعته تجديد عبر المؤتمر، أعمال من األولى الساااااعة
 أصاااااال   تهاساااااتقال يقدم لم الرئيس إن إذ االنتخابية، العملية معايير عنه غابت باإلجماع انتخابا  
 قبل لمبايعةا وتمت شكليا ، ولو المؤتمر، أعضاء أمام للترشح الباب يفتح ولم انتخابه، يعاد لكي
 في بقائه عيةشااار  الرئيس حسااام لقد. أسااااساااها على انتخابه يفترض التي رؤيته الرئيس يطرح أن

 وفرت نحي في خالفته، حول التكهنات باب وأقفل األولى، اللحظة منذ قادمة لسااانوات منصااابه
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  لمؤتمرا عقد لشارعية دعما   المؤتمر افتتاح في وأجنبيا   عربيا   بلدا   19 من وفدا   21 نحو مشااركة
 . عنه ستخرج التي والنتائج

  وسااااياسااااته، يسللرئ الفتحاوية البيعة لتجديد الفلسااااطيني الغطاء توفير على الحرص هو الملفت
  قيادته "شااارعية" في ذاته الرئيس من تشاااكيك حملة ألكبر يتعرض الذي الطرف من وخصاااوصاااا  

  افتتاح في األبرز الحضور كان حيث ،1112 انتخابات بعد غزة قطاع على سيطرته أو للسلطة
 الشاااي  بالنائ وألقى االفتتاح، جلساااة في للمشااااركة الدعوة لبت التي حماس حركة لوفد المؤتمر
  مخاطبةب واستهلها مشعل، خالد السياسي مكتبها رئيس عن نيابة الحركة كلمة علي الحاج أحمد

 الساااااااالطة،و  التحرير، لمنظمة التنفيذية اللجنة من لكل كرئيس الثالث بصاااااااافاته عباس الرئيس
  ائلالفصاااا وجميع فتح مع الوطنية الشااااراكة مقتضاااايات لكل حماس جاهزية مشااااعل وأكد. وفتح

 (.12/11/1112 صفا، الفلسطينية الصحافة وكالة) الوطنية والشخصيات والقوى

 مع للعالقة االساااااتراتيجي للطابع الحركة إدراك عن لتعب ِّر المؤتمر في حماس مشااااااركة جاءت
 تالمؤسااااااسااااااا في واالنخراط المصااااااالحة تحقيق أن سااااااي ما ال عباس، الرئيس بقيادة فتح حركة

 التي فتح عم والتوافق بالحوار إال متاح غير والسلطة المنظمة مستوى على الفلسطينية الشرعية
  يتكتيك طابع ذات فهي دحالن، تيار مع العالقة أما. المؤسااااسااااات هذه على تساااايطر تزال ما

 والحرص ة،غز  قطاع في التيار لهذا به يستهان ال ثقل مع الواقع األمر بحكم التعامل من ينطلق
  تفتحه قد مما واالسااااااتفادة دحالن، قناة عبر غزة قطاع إلى المساااااااعدات تدفق اسااااااتمرار على

 .مصر باتجاه حماس لحركة نافذة من معه العالقة

 إليها صلالتو  تم   حمساوية فتحاوية تفاهمات فتح، مؤتمر في حماس لمشاركة مه دت الواقع، في
  يسورئ مشااااعل، لقائه خالل وخصااااوصااااا   وقطر، تركيا من كل إلى الرئيس بها قام زيارة خالل
  أهدافه بين من كان حراك في ،12/11/1112 يوم الدوحة، في هنية، إسماعيل األسبق الوزراء
 أي بمنع ضااااامانات على والحصاااااول غزة، قطاع من الساااااابع المؤتمر أعضااااااء مغادرة ضااااامان
  على للقاءا خالل تحقيقه في الرئيس نجح ما وهو. غزة في الرئيس لخصاااوم احتجاجية فعاليات
  رونةم الرئيس ُيبدِّ  لم التي المصااااااالحة ملفات بحث على خي م الذي الساااااالبي الطابع من الرغم

 مجلسال عمل اساااتئناف رفضاااه مثل بشاااأنها، ساااابقة تفاهمات عن تراجع عن وعب ر بل إزاءها،
  ،1112 سااااااااانة منذ المعينين الموظفين قضاااااااااية لمعالجة معايير على التوافق أو التشاااااااااريعي،
 ". التحرير منظمة به تلتزم بما" الوطنية الوحدة حكومة التزام على واإلصرار



 (95) استراتيجي تقدير

8 

 ساااابقال الثوري المجلس سااار أمين مقبول، أمين أكد الملفات، هذه بشاااأن الخالفات من وبالرغم
 غزة قطاع من سواء والخروج، بالدخول المؤتمر ألعضاء بالسماح" تطمينات" وجود فتح، لحركة

 الفعاليات من سلسلة تنظيم حماس منعت كما(. 9/11/1112 اإلخبارية، سوا وكالة) الخارج أم
 قرم في المؤتمر انعقاد مع بالتزامن تنظيمها يعتزمون دحالن أنصااااااااار كان التي االحتجاجية

 (.19/11/1112 اإلخباري، أمد موقع) هللا رام في" المقاطعة"

 

 :السياسي والبرنامج الرئيس رؤية: خامساا 

  عبر ا  وخصوص اإلعالم، وسائل عبر مباشر بث   في البيعة لتجديد مهرجان إلى المؤتمر تحو ل
 ثثال نحو اساااااااتمر خطابا   الرئيس يلقي أن قبل يومين، مدى على الرسااااااامي، التلفاز شااااااااشاااااااة
  البرنامج ذلك في بما األعضاااااااء، على ووثائقه ؤتمرالم أعمال جدول يوزع أن دون ساااااااعات،
 لرئيس،ا رؤية عرض بعد قدمت التي المفوضااااايات، وتقارير الوطني البناء وبرنامج الساااااياساااااي
/  األول كانون 2 الرابع اليوم في الترشح باب فتح تاله فقط، واحدا   يوما   ونقاشها طرحها واستغرق
  22 إلى مقعدا   19 البالغة المركزية اللجنة مقاعد على المتنافسااااين عدد وصاااال حيث ديساااامبر،
 .مقعدا   91 البالغة الثوري المجلس مقاعد على متنافسا   422 إلى إضافة مرشحا ،

 نأ إال المعتمدة، السياسة في تغيير إحداث إلى دعت التي المداخالت من عدد من الرغم وعلى
  سولي خطابه في الرئيس قدمها التي الرؤية— العملية الناحية من المؤتمر، على عرض ما

  يا،القضا من عدد إزاء الرئيس طرحه مما أعلى سقف ذات مواقف تضمن —السياسي البرنامج
 يف تماهت كما. السالطة ودور االحتالل، دولة مع والعالقة النضاال، وأشاكال المفاوضاات، مثل

 ددوع المساااتشااافيات، إقامة عن الحديث مثل السااالطة، إنجازات مع فتح حركة إنجازات الخطاب
  نية،الفلساااااطي األيام صاااااحيفة الرئيس، خطاب نص   انظر) للسااااالطة المملوكة السااااافارات عقارات

 . السابق والمسار لإلخفاقات نقدية مراجعة أي   من الخطاب خال حين في ،(1/11/1112

  ساااياساااته عم للمؤتمر المقدم الساااياساااي البرنامج في يتفق ما عرض في انتقائيا   الرئيس كان لقد
  عكسااااانت ال أساااااساااايتين قضاااايتين في ذلك مالحظة ويمكن القائم، الوضااااع على للحفاظ الرامية
 :وهما السياسي، البرنامج في ورد لما خالفا   الرئيس، سياسة في تغييرا  

 ياساااااايالساااااا البرنامج تضاااااامن حين في والمفاوضااااااات، السااااااالم بعملية االلتزام الرئيس تأكيد. 1
 مطن إلى العودة يمكن ال" أنه على التأكيد مقدمتها وفي تفاوضااااية، عملية ألي ملزمة محددات

 ،"أوساالو فاقات عباءة تحت اسااتمرت التي األميركية الهيمنة تحت االنتقالية الثنائية المفاوضااات
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  ممثلينو  والعرب، الطرفين، يضاام للسااالم جديد دولي مؤتمر النعقاد العمل مواصاالة" إلى إضااافة
  اتفاقا   تنتج سريعة مفاوضات باتجاه ويدفع حقوقنا، يثبت البركس، ولد عن وممثلين أوروبا، عن

  يةاألحاد الرعاية ورفض دولية برعاية بعدها المفاوضاااااااااات واساااااااااتمرار أهدافنا، يحقق للساااااااااالم
 .الرئيس رؤية تجاهلتها محددات وهي ،"األميركية

  يكفلها التي األخرى النضااااااال أشااااااكال ورفض الشااااااعبية بالمقاومة االلتزام إلى الرئيس تنويه .2
 أنه إلى هأعال إليه المشاااار مقاله في أبراش وينوه. لالحتالل الخاضاااعة للشاااعوب الدولي القانون

 اسااتمر هأن إال الموقعة، االتفاقات حسااب التسااوية عملية بفشاال اعترف مازن أبو الرئيس أن مع"
 ولةد لقيام كأساااااااس الخارجي والعامل الدولية الشاااااارعية على والمراهنة السااااااالم بنهج متمسااااااكا  
  لمقاومةا لنهج رفضاااه في مواربة دون وحاساااما   وضاااوحا   أكثر مازن أبو الرئيس كان. فلساااطينية
  وهو بي،العر  الربيع يساامى ما بفوضااى شاابيهة لفوضااى ممارسااتها تؤدي أن من محذرا   المساالحة،

رهاب عنف بين يفرق لم ذلك في   وحق   بية،العر  البلدان في تقاتل التي المتطرفة الجماعات وا 
 لرئيسا قطع. الدولية الشااااارعية حتى تقره حق   وهو االحتالل، مقاومة في الفلساااااطيني الشاااااعب
فا   الساالمية المقاومة على حتى الطريق خا   بينها باشاارةم غير بطريقة رابطا   بها، يقول َمن بكل ُمسااَ
 (. ذكره سبق مصدر" )األمني االنفالت وبين

 المسالح احالكف ممارساة في الفلساطيني الشعب حق  " أن على السياسي البرنامج أكد المقابل، في
 الكفاح سلوبأ اختيار لكن. الدولي والقانون الشاااااارائع أكدته ثابتا   حقا   يبقى ألرضه االحتالل ضد  
  لخارجية،وا الداخلية األوضاع وعلى والجماهيرية، الذاتية القدرات على يعتمد والمكان الزمان في

 الثورة على الشاااااااااااااااااااعب قدرة وعلى الوطن، على الحفاظ وضاارورات القوى التمعاد وحسااااااااااااااااااااب
 ". والتصدي الكفاح في واالساتمرار والصمود،

  قرارات نم االقتراب حتى أو شأن، ذي تجديد دون المعتمدة للسياسة امتدادا   الرئيس رؤية شكلت
 إعادة وجوب أقرت والتي ،1112 مارس/ آذار في الصااااادرة التحرير لمنظمة المركزي المجلس
عادة األمني، التنسااااااااااايق ووقف االحتالل، دولة مع العالقة في النظر   االتفاقات في النظر وا 

  يطرح نأ قبل بالتصااافيق، الحركة لرئيس البيعة لتجديد يصاااوت من أن واضاااحا   وكان. الموقعة
 لم الذي لحدا إلى البرنامج، هذا على الحقا   االعتراض عليه يصعب السياسي، وتصوره برنامجه
 كلمات من أي في المقاومة، أشااااكال ممارسااااة في حق   كمجرد حتى المساااالح، الكفاح فيه يذكر

 !  المؤتمر أعضاء ومداخالت
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 : المؤتمر بعد ما سيناريوهات: سادساا 

 الجديدة ةالمركزي اللجنة ضمت كما المعتمدة، االستراتيجية في للتجديد محطة المؤتمر يشكل لم
  بالتعيين، أعضاااء 4 إليهم ينضاام وسااوف عضااوا ، 19 أصاال من القديمة اللجنة من عضااوا   11
  أقاليم بعضو  والقدس، غزة، قطاع تمثيل تدني بسبب الغاضبين بعض استرضاء يتوقع حين في

 . الثوري المجلس في مدروسة بتعيينات الشتات،

 إلجراءاتا بعض الساااتكمال تمهد دحالن، لتيار قوية ضاااربة توجيه في الرئيس نجح ذلك، ومع
 ملفات" تجهيز إلى باللجوء السااااياسااااية، الحياة من التيار هذا على المحسااااوبين بعض إلقصاااااء

  منتقدينوال المناوئين من العديد اسااتبعد كما. المحاكم إلى وتقديمها السااتبعادهم، مصااممة" فساااد
 من حركةال قيادة في يبقَ  ولم. عرفات الرئيس حقبة على المحسااااوبين وخصااااوصااااا   لسااااياساااااته،

 ،(ماهر أبو) غنيم محمد الثالثة المؤسسين زمالئه منح بعد نفسه، الرئيس سوى المؤسس الجيل
 اللجنة في فخرية عضااااااااااوية ،(اللطف أبو) القدومي وفاروق ،(األديب أبو) الزعنون وسااااااااااليم
 . المركزية

 يف المصااالحة ذوي" الموظفين حزب" أو" السااالطة حزب" عليها يطلق بات التي فتح حركة لكن
  ضاعفا   كثرأ باتت الحالية، ووظائفها وشاكلها السالطة ذلك في بما حاله، على القائم الوضاع بقاء
 كتماساااااااا صاااااااايانة على القدرة مدى مسااااااااتوى على تنتظرها التي الكبرى التحديات مواجهة في

  قيادةب المتطرف اليمين حكومة اندفاع ظل   في االحتالل مع الصااااراع مسااااتوى وعلى صاااافوفها،
 لدولةا لقيام فرصاااااااااة أي   على والقضااااااااااء واالساااااااااتيطان، االحتالل تعميق في هونتنيا بنيامين

" إسااارائيل" ساااعي إلى إضاااافة القدس، وعاصااامتها 1222 سااانة حدود على المساااتقلة الفلساااطينية
 فوز من الستفادةا على والرهان الفلسطينية، القضية تهميش لصالح اإلقليمية المتغيرات لتوظيف
 لمقاربةا وتبني االساااااتيطان توسااااايع في االندفاع لخدمة المتحدة الواليات برئاساااااة ترامب دونالد

 .ج المصنفة المنطقة من واسعة ألجزاء والمعلن الزاحف الضم   على القائم للحل اإلسرائيلية

  باتت ذإ الداخلية، فتح حركة ألوضااااااع بالنسااااابة المحتملة السااااايناريوهات في مؤثرة عوامل ثمة
  توساايع أو الحركة صاافوف رص   في النجاح مدى تصاارفها طريقة على يتوقف كتل ثالث هناك

 : الداخلية والتصدعات الخالفات

 إذا ما عرفي ال التي المركزية، اللجنة وخصااااااوصااااااا   المنتخبة، بهيئاتها فتح هي: األولى الكتلة
  لىع االنفتاح إعادة حيث من التفريق، وليس التجميع على قائما   نهجا   تعتمد ساااااااااااوف كانت

 من نالغاضبي وكذلك ،"التجنح" خلفية على إجراءات بحقهم اتخذت ممن والكوادر القادة عشرات
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ز الرئيس أن من الرغم وعلى. المؤتمر عضوية من استبعادهم "  مايستروال" بصفته موقعه من عز 
  منهاضااا ومن والنفوذ، القوة مواقع على الداخلية الصاااراعات ومنساااوب بإيقاع التحكم على القادر

  مراراسااااات إمكانية يلغي ال ذلك أن إال السااااار، وأمين الحركة، رئيس نائب موقعي على التنافس
 المهماتو  المساااااااؤوليات وتوزيع المواقع، هذه على التنافس خلفية على الداخلية االساااااااتقطابات

 يهدد تأزما   تشااااااهد أن دون اللجنة، أداء تماسااااااك مسااااااتوى يضااااااعف بما المركزية، اللجنة داخل
 .حين إلى مؤجال   بات الخالفة موضوع أن طالما المنظور، المدى في وحدتها

 لم للذينا الحركة في والثالث الثاني الجيلين ضاااااامن المصاااااانفين من المئات هي: الثانية الكتلة
  هؤالء معظم لكن للحركة، االساااااااتشااااااااري المجلس خارج وربما القيادية، الهيئات ضااااااامن يعودا

  تدويرو  توزيع إلعادة المحتملة لترتيباتا وانتظار الحركة، صاااااااافوف ضاااااااامن البقاء يفضاااااااالون
  اللجنةو  المركزي، والمجلس الوطني، المجلس في فتح وعضوية السلطة، مستوى على المناصب
 الكوادر نم كبير جزء يشكل أن ويمكن. الوطني المجلس بعقد الرئيس نجاح حالة في التنفيذية،
 كحركة تحف طابع على الحفاظ باتجاه للدفع إيجابيا   ضاااااغط عامل الكتلة هذه ضااااامن التاريخية

 . حالها على السلطة ببقاء المرتبطة المصالح مجموعات مواجهة في وطني تحرر

  بدعم يحظىو  ،"الديمقراطي اإلصالحي التيار" نفسه على يطلق الذي دحالن تيار: الثالثة الكتلة
  السابع مرالمؤت بشرعية التسليم رفض من انطالقا   خطواته لمواصلة ويستعد عربية، أطراف من

  قاضية، تكن مل لكنها ونتائجه، المؤتمر بانعقاد قوية ضربة تلقى التيار هذا أن صحيح. ونتائجه
 عدب االنشاااقاق إلى أقرب حالة في فتح اسااام تحت العمل اساااتمرار: خيارين أمام اليوم يقف وهو

  لىع والخالفة الشاااارعية على التنازع من حالة إيجاد  يعني ما الحركة، صاااافوف من اسااااتبعاده
 الرئيس، يةوشاارع المؤتمر بنتائج التشااكيك صااعيد على تذكر نجاحات تحقيقه صااعوبة من الرغم
 منم كبير عدد استقطاب استمرار فرص على يقضي مما جديد، سياسي إطار ضمن العمل أو

  الفلسااطينية اساايةالسااي الحياة في التأثير صااعوبة وكذلك تاريخيا ، فتح لحركة أبناء أنفسااهم يعد ون
  التيار هذا أن ماك. ورئيسها فتح تتبناه عما يختلف سياسيا   برنامجا   يطرح ال التيار هذا أن طالما
 ركةح تشااااااكيل لكن الرئيس، لغياب التالي اليوم من المخاوف تحفزه خارجي دعم على يعتاش

  ظومةالمن توفر التي فتح خارج بات دحالن أن يعني ألنه الدعم، هذا يضاااعف جديدة ساااياساااية
 . السلطة وربما التحرير، منظمة رئاسة أمام الطريق لفتح الالزمة

 الراهنة اللحظة منذ االساااااااتعداد وهو أقطابه، بعض له يدعو التيار هذا أمام آخر خيار هناك
  ساااااواء دمة،قا انتخابات أي في الرسااااامية فتح قوائم منافساااااة على قادرة انتخابية قوائم لتشاااااكيل
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  ويساااااتعد الرئيس لقلق مثير احتمال وهو. المحلية لالنتخابات أم التشاااااريعي، والمجلس للرئاساااااة
 حال في ساااةالمناف حلبة من تخرجها فتحاوية لشاااخصااايات" اساااتباقية ضاااربات" بتوجيه لمواجهته

 .االنتخابات إجراء

  مؤتمر قدع فكرة عن تراجع الذي دحالن تيار أن سي ما ال اآلن، المرجح السيناريو تقدير يصعب
 ما أن غير. الالحقة الخطوات في للبحث موساااع تشااااوري لقاء بعقد يفكر يزال ما مواز، ساااابع
 من نطالقا  ا السابع المؤتمر بعد ما وفتح، الرئيس مناهضة على التيار هذا قدرة أن واضحا   يبدو
  المناصااااارين، من لمزيد المحتمل االساااااتقطاب هامش ُتضاااااي ق ساااااوف الساااااياساااااي، البرنامج ذات

  الوطنية ةالرؤي" عنوان تحت التشاوري اللقاء هذا في للنقاش المعدة الوثيقة مسودة أن وخصوصا  
 ال ليها،ع االطالع فرصاااة للكاتب أتيحت والتي ،"الديمقراطي اإلصاااالحي التيار..  والساااياساااية

"  سااطينيةالفل األولويات ترتيب إعادة"و ،"الصااراع مسااارات لتصااحيح" جديدة رؤية طرح إلى تشااير
  للمؤتمر يالسياس البرنامج من أدنى أساسية نقاط في السياسي سقفها إن بل نصها، في يرد كما

 . نفسه الرئيس طرحها التي الرؤية من وكذلك السابع،

  والمصااااااالحة للمصااااااارحة فلسااااااطيني وطني إنقاذ مؤتمر" إلى تدعو الوثيقة أن من الرغم وعلى
  ن،المساااااااااتقلي وتجمعات والنقابات، األهلية، والمنظمات الفصاااااااااائل، كافة بمشااااااااااركة ،"واالتفاق

 أنه إال ،"األطراف لجميع ملزمة نتائجه وتكون عربية برعاية يكون أن على" الوطنية، والكفاءات
  لمكوناتا هذه ُتوافق وطني لمؤتمر أسااااساااا   تتضااامنها التي الرؤية تشاااكل أن فيه المشاااكوك من
 .فيه المشاركة على

 

 : وتوصيات استنتاجات: سابعاا 

  ساااااتيطانواال االحتالل تعميق في الصاااااهيوني اليمين اندفاع يفرضاااااها للصاااااراع دينامية ثمة .1
 فرض باتجاه مفتوحا   الباب يبقي ما وهو ترامب، إدارة من مساااااااااابوق غير دعم على والرهان
  وبشااااكل ا ،عموم الفلسااااطينية والقيادة فتح حركة تعتمدها أن يمكن التي السااااياسااااة على متغيرات
  ين،والمستوطن االحتالل قوات مع والميدانية السياسية المواجهة من مسار رضف حيث من خاص

  بناء إعادة تهامقدم وفي الفلساااطينية، االساااتراتيجية في التحول هذا متطلبات توفير إلى والحاجة
 . والسلطة المنظمة مستوى على الوطنية الوحدة

  الوطني رالتحر  إطار اسااااتعادة باتجاه فتح حركة سااااياسااااة في التغيير ساااايناريو يبقى لذلك، .2
  ينالمؤمن المناضاااااااالين من عدد باتجاهه يدفع قد الذي الدور وزن من تعلي قد بطريقة قائما ،
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 الجديدة المركزية اللجنة أعضاااااااااء بين من سااااااااواء وطني، تحرر كحركة فتح مكانة باسااااااااتعادة
  يمتلكون ممن والشااااااتات، الوطن في الحركة مناضاااااالي من الكوادر مئات أم الثوري، والمجلس

 . الراهن المأزق من الخروج ومتطلبات السابق للمسار نقدية رؤية

 فعالأ ردود بانتظار مرهونا   يبقى أن يمكن ال السااااااااااايناريو هذا باتجاه التحول ترجيح إن .3
  وطنيال العمل فصاااائل من المبادرة يتطلب بل األرض، على الصاااراع تطور ومساااتوى االحتالل

  حلتصااااحي وطنية عمل ورشااااة في لالنخراط الدعوة إلى فتح، قادة من والمناضاااالين واإلسااااالمي،
 أسااااس على يركز الوطني، المجلس عقد قبل شااااامل، وطني حوار عبر االسااااتراتيجي، المسااااار

  سااااااياسااااااي برنامج أساااااااس على التحرير منظمة إطار في الوطنية الوحدة بناء إعادة ومتطلبات
  وند الجميع بمشاااااااركة الوطنية، الشااااااراكة أسااااااس على والتوافق واحدة، قيادة وتشااااااكيل توافقي،
عادة إقصااااء،  ولةد مع العالقة تحديد قاعدة على للسااالطة واألمنية المدنية المؤساااساااات توحيد وا 
عادة ومالحقه، أوساااااااااااالو اتفاق من التدريجي والخروج االحتالل   ووظائفها دورها في النظر وا 

  تكون وبحيث للمواطنين، الخدمات بتقديم معنية ساااااالطة لتصاااااابح بالمنظمة عالقتها وتصااااااحيح
 .  سبق ما على الوطني للتوافق تتويجا   االنتخابات

 لتيا المسااااؤوليات مسااااتوى إلى االرتقاء فتح لحركة المركزية اللجنة من يتطلب ساااابق ما إن .4
 الصراع اتمتطلب تغليب مقدمتها وفي الوطنية، المؤسسات على الحركة هيمنة استمرار يفرضها

 ورهاد لتكريس االحتالل يسااااعى ساااالطة في والنفوذ القوة مواقع على الصااااراع على االحتالل مع
داري أمني كوكيل  . االحتالل لسلطة واقتصادي وا 

  وطني رتحر  كحركة فتح اساااتنهاض إلعادة عمل برنامج تبني على التركيز يتطلب ما وهو .5
 دور حياءوا   السااااااااالطة، مع الحركة تماهي ووقف االحتالل، مع الصاااااااااراع مساااااااااار وتصاااااااااحيح
 لسبب السياسي المشهد عن الرئيس غياب بعد ما الخالفة انتقال ضمان في الوطنية المؤسسات

  ا،وتعدديته وحدتها يصااااون بما الحركة أعضاااااء جميع على االنفتاح سااااياسااااة واعتماد آلخر، أو
 قرارال على الحفاظ في دورها ويعزز الداخلية، شاااااااؤونها في تدخالت أي على الطريق ويقطع

 .المستقل الفلسطيني
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