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*

الدكتور حم�سن �صالح مدير مركز الزيتونة
ال�سيدات وال�سادة امل�شاركون ،التحية لكم جميعا ً مع حفظ الألقاب
�إن حركة فتح �آمنت منذ البداية ب�أنَّ مهمة حترير الأر�ض ،وحتقيق الأهداف الوطنية
تقع على عاتق خمتلف قوى و�رشائح ومك ِّونات ال�شعب الفل�سطيني يف الداخل وال�شتات،
ومهما تباينت الأيديولوجيات واملعتقدات ف�إنّ العدو الإ�رسائيلي الذي اغت�صب �أر�ضنا،
رشد �شعبنا هو اجلهة امل�ستهدفة الأ�سا�سية يف كفاحنا الوطني.
و� ّ
ال�شهيد الرمز يا�رس عرفات كان له الف�ضل الأول يف و�ضع الأ�س�س والقواعد للم�رشوع
الوطني الفل�سطيني ،بعد خما�ض ٍ فكري مع َّمق ا�ستمر �سنوات �شارك فيه القادة الأوائل
امل�ؤ�س�سون لهذه احلركة.
من الأ�س�س التي ك ّر�سها �أبو عمار الوحدة الوطنية القائمة على برنامج �سيا�سي
وا�ضح يجمع حوله خمتلف الف�صائل ،ويف غياب هذه الوحدة بالت�أكيد ت�سود عملية
ر�سخ �أبو عمار مبد�أ العالقات الدميوقراطية يف الأُطر الوحدوية،
االقتتال الداخلي .كما َّ
ويف املجال�س الوطنية ،ويف الوقت ذاته �أكد على مبد�أ تداول ال�سلطة ،وا�ستطاع �أن يحت�ضن
اجلميع ،و�أن يكون املظلة الوطنية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وكان القا�سم امل�شرتك
للف�صائل على اختالف م�شاربها الفكرية.
جنح امل�رشوع الوطني يف ا�ستعادة الهوية الوطنية ،ويف جت�سيد الكيانية الفل�سطينية،
ويف خو�ض ال�رصاع �ض ّد االحتالل الإ�رسائيلي ،كما جنح يف احل�صول على االعرتاف
العربي والدويل مبنظمة التحرير الفل�سطينية كممثل �رشعي ووحيد لل�شعب الفل�سطيني،
وجنحت منظمة التحرير الفل�سطينية يف قيادة م�سرية الكفاح الوطني الفل�سطيني حتى
* �أمني �رس حركة التحرير الوطني الفل�سطيني (فتح) ،وع�ضو قيادة ال�ساحة اللبنانية.
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�أزمة امل�شروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة
الآن ،على الرغم مما تعر�ضت له من ه ّزات �أمنية و�سيا�سية وع�سكرية خالل الفرتة
ال�سابقة ،ومل تفلح � ّأي قوة يف تفكيك املنظمة �أو �رضبها ل�صالح هذا الطرف �أو ذاك.
بعد اتفاق �أو�سلو واالعرتاف املتبادل بني حكومة “�إ�رسائيل” ومنظمة التحرير متكنت
املنظمة من الدخول �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) و�أن�ش�أت
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،و�شكل ذلك مف�صالً تاريخيا ً حيث عاد �إىل الأرا�ضي
الفل�سطينية حوايل � 250ألفا ً من الفل�سطينيني.
وهكذا �أ�صبح امل�رشوع الوطني وجها ً لوجه مع االحتالل الإ�رسائيلي ،و�أ�صبحت
امل�س�ؤوليات معقدة� ،أما تنفيذ االتفاقيات املوقعة فكان معركة يومية ،فبعد �أن كان
االتفاق ين�ص على �أن املرحلة االنتقالية تنتهي يف �سنة  1999ا�ستمر ال�ضغط الإ�رسائيلي
يف التعطيل ث ّم يف الت�صعيد ،وا�ستخدام العنف والتدمري لن�سف االجنازات التي متت على
�صعيد البنية التحتية ،لنجد �أنف�سنا اليوم يف �سنة  2012والأرا�ضي الفل�سطينية بكاملها
حمتلة ،والعدو الإ�رسائيلي يتنكر حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ،وميار�س العدوان اليومي،
ويرتكب املجازر واجلرائم بحق �أهلنا و�شعبنا.
ظلّت منظمة التحرير و�سلطتها الوطنية متم�سكة بدورها الوطني والت�صدي
مل�شاريع االحتالل ،على الرغم من ك ّل ال�صعوبات وعلى كافة الأ�صعدة .ويف ال�سنوات
الأخرية �أ�صبح امل�رشوع الوطني يف خطر ،ب�سبب التحديات واملخاطر التي تهدد الق�ضية
الفل�سطينية ،وهذا يعني �أنّ جممل الأهداف واحلقوق الوطنية �أ�صبحت �أي�ضا ً يف خطر
حقيقي ،وهذا يعود �إىل الأ�سباب التالية:
�أوالً� :إن احلكومات الإ�رسائيلية املتعاقبة بعد �إ�سحق رابني  Yitzhak Rabinدمرت
�أية �إمكانية للو�صول �إىل حلول �سيا�سية ،و�أثبتت عمليا ً �أن اجلانب الإ�رسائيلي ال يريد
حالً �سيا�سياً ،و�إمنا يخطط لفر�ض ال�رشوط الإ�رسائيلية ،وهكذا ّ
مت جتميد كافة املبادرات
ال�سابقة �سواء من قبل �أريل �شارون � Ariel Sharonأو من قبل �إيهود �أوملرت
 ،Ehud Olmertوتراجع الأخري عن ت�سويق �صفقة الأ�رسى ،و�إزالة الب�ؤر اال�ستيطانية،
وجاء بنيامني نتنياهو  Benjamin Netanyahuلين�سف �آخر ما تبقى من ح ّل الدولتني.
ثانياً :اعتمدت احلكومات الإ�رسائيلية �سيا�سات ا�ستيطانية تقوم على مبد�أ فر�ض
ن�ص عليه اتفاق املبادئ يف �أو�سلو ،وقد ّ
مت ذلك من خالل
وقائع على الأر�ض خالفا ً ملا ّ
تو�سيع امل�ستعمرات ،وبناء م�ستعمرات جديدة ،وبناء جدار الف�صل لتقطيع �أو�صال
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الأرا�ضي الفل�سطينية ،والعمل املتوا�صل لف�صل القد�س عن باقي مدن ال�ضفة الغربية،
وتقطيع ال�ضفة �إىل كانتونات� ،إ�ضافة �إىل االغتياالت واالعتقاالت والق�صف ،وتدمري
البنية االقت�صادية ،ودفع الأهايل للهجرة بعد انت�شار البطالة.
ثالثاً :بعد �أن خا�ضت حركة حما�س االنتخابات يف �سنة  2006وح�صلت على �أغلبية
الأ�صوات يف املجل�س الت�رشيعي ،وقامت بت�شكيل احلكومة �أ�صبح هناك ر�أ�سان يف ال�سلطة.
وهنا بد�أت مرحلة جديدة من اخلالف الداخلي بني امل�رشوع الوطني الذي يقوده الرئي�س
حممود عبا�س ،وم�رشوع حركة حما�س الرامي �إىل �إقامة كيان منف�صل يف قطاع غزة  .بعد
االنقالب على رئي�س ال�سلطة يف منت�صف حزيران /يونيو  ،2007ت�أزم الو�ضع الداخلي
ال�صعد ال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية ،وانف�صل قطاع غزة
الفل�سطيني على خمتلف ُ
عن ال�ضفة الغربية .وهكذا تعددت ال�سلطات ،كما تعددت م�صادر القرار ،و�أي�ضا ً اختلفت
الأدوات والأ�ساليب والآليات.
رابعاً :مل تعد املعاجلة للواقع الفل�سطيني اجلديد �سهلة بعد الذي ح�صل ،وكانت له
تداعيات على ال�صعيد الدويل والعربي والفل�سطيني .ومن موقع احلر�ص على ا�ستمرار
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني تعاطت قيادة حركة فتح ب�إيجابية مطلقة مع ك ّل امل�ساعي
املبذولة للم�صاحلة ،و�شاركت باهتمام يف جوالت احلوار التي ح�صلت يف م�رص و�سورية
واليمن ،و�أ�سهمت فتح يف تذليل ال�صعوبات �إميانا ً منها ب�رضورة توحيد ال�شعب والأر�ض
والق�ضية ،ووقعت على االتفاقات بدون تردد وكان �آخرها يف �أيار /مايو  ،2011ث ّم يف
كانون الأول /دي�سمرب  2011يف القاهرة ،ث ّم يف قطر يف �سنة  ،2012ومن ث ّم التفاهم على
كافة الق�ضايا التي كانت واملوقوفني ،واللجنة االجتماعية ،وكنا بانتظار املوافقة امليدانية
من قبل حركة حما�س ،لكننا فوجئنا ب�أن هذا االتفاق الأخري والوا�ضح ب�آلياته قد ّ
مت
جتميده بانتظار نتائج االنتخابات امل�رصية.
ونحن يف حركة فتح نحرتم خيارات ال�شعب امل�رصي لكن ال يجوز �أن نع ّطل برنامج
عملنا الفل�سطيني بانتظار الرئا�سة امل�رصية ،فال�شعب امل�رصي ق ّرر وانتخب ،فلماذا
ال ن�سمح لل�شعب الفل�سطيني �أن ينتخب قيادته فنحن نع ّد تعطيل امل�صاحلة ،وتعطيل
االنتخابات �أمورا ً ال تخدم املو�ضوع الفل�سطيني و�إمنا تطيل عمر االنق�سام.
خام�ساً� :إن الكيان الإ�رسائيلي يع ِّزز م�رشوعه ال�سيا�سي واال�ستيطاين م�ستفيدا ً
من حالة الرتدي والعجز ال�سائدة يف ال�ساحة الفل�سطينية ،ويخطط لت�صفية الق�ضية
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الفل�سطينية بحيث يكون احلل املطروح على حوايل  %40من �أرا�ضي ال�ضفة ،والتخل�ص
من املدن ذات الكثافة ال�سكانية العالية لت�صبح كانتونات مت�صارعة ،ورمبا تذهب احلكومة
الإ�رسائيلية باجتاه احلل على ح�ساب الأردن .يجري هذا كله ،والواقع الفل�سطيني ال
ميلك القدرة على النهو�ض.
�أمام هذا امل�أزق الذي يعي�شه امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ف�إننا نرى التايل:
 .1ال ب ّد من العودة �إىل وثيقة الأ�رسى املو َّقعة من كافة الف�صائل والتي تت�ضمن اخلطوط
العري�ضة لكافة الق�ضايا اجلوهرية ،وقد �سبق للف�صائل �أن ناق�شتها واتفقت عليها،
ووقعتها ،وهذه الوثيقة كفيلة بر�أب ال�صدع �إىل جانب الوثائق الأخرى �إذا ح�سنت
النيات.
 .2ال ب ّد من الإ�رساع �إىل �صياغة ا�سرتاتيجية جديدة ت�شمل كافة الق�ضايا اجلوهرية
كاملقاومة ال�شعبية ،و�رشوط املفاو�ضات ،وو�ضع اخلطة الكفيلة بتحقيق الأهداف
الوطنية ،و�إعادة اللحمة ،وتفعيل �أطر م.ت.ف ،والبحث عن الآليات ال�سليمة التي
تعزز جبهتنا الداخلية.
ونحن نقول �إنه وبعد املواقف ال�سيا�سية الأخرية حلما�س والتي ال تختلف عن مواقف
م.ت.ف �أ�صبح بالإمكان االتفاق على الربنامج ال�سيا�سي ،واالنتقال �إىل مرحلة
املواجهة احلقيقية وامليدانية �ض ّد االحتالل الإ�رسائيلي وخمططاته التدمريية.
� .3إنّ الرد على االحتالل الإ�رسائيلي واعتداءاته وخمططاته ال يكون ب�إطالة عمر
االنق�سام ،وال باتخاذ قرارات ع�شوائية ،و�إمنا يتم ذلك بدرا�سة اخليارات املطروحة
موحدة ،وبرناجما ً
موحدة ،حتمل ر�ؤية
العتماد اخليار الأن�سب ،من ِقبَل قيادة
َّ
َّ
واحداً ،على �أر�ضية البحث عن امل�صالح الوطنية العليا لل�شعب الفل�سطيني� .إن
املطلوب هو عدم املغامرة ،و�إمنا العقالنية ،واحلر�ص على �شعبنا و�أمنه وم�ستقبله،
و�أن ال ن�سمح بجعله هدفا ً للإجرام ال�صهيوين.
على كافة الف�صائل والقوى وال�رشائح الفل�سطينية يف الداخل االنخراط يف �أو�سع
م�شاركة �شعبية ملقاومة االحتالل واجلدار واال�ستيطان؛ واال�ستفادة من جتربة
االنتفا�ضة الأوىل ،وما فيها من �إبداع يف عملية املواجهة وال�صمود وف�ضح املمار�سات
الإ�رسائيلية؛ و�إبراز الدور اجلماهريي يف الن�ضال من �أجل حقوقه امل�رشوعة .ويف مثل هذه
املواجهات ،وما حتمله من حرارة التحدي ،ومن �رصاع الإرادات تتوحد القلوب ،وتذوب
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اخلالفات ،وتن�صهر الأحقاد وال�ضغائن ،ويتم الفرز احلقيقي ميدانياً؛ وهذا مما ي�ساعد
على جتاوز الأزمة التي يعي�شها امل�رشوع اجلامع لك ّل مكونات املجتمع الفل�سطيني.
�إننا نواجه حتديات كبرية تتمثل يف التنكر الإ�رسائيلي الكامل لأية حقوق فل�سطينية،
وجتاهل قرارات ال�رشعية الدولية ،وحتدي املجتمع الدويل ومنظماته ،وا�ستمرار تلقي
الدعم الأمريكي ،وغياب دور الرباعية الدولية بعد �أن �أثبتت عجزها وانحيازها� ،إ�ضافة
�إىل املوقف العربي املنق�سم ،واملرتدد يف دعم الق�ضية الفل�سطينية ،والتخلي الفعلي عن
دعم القد�س التي غرقت يف بحر من امل�ستعمرات والكن�س ،والبيوت املهدمة ،واحلفريات
املخطط لها لتدمري امل�سجد الأق�صى� .إن هذا الواقع وا�ستمراره على هذا املنوال ،دون
عوائق فعلية� ،سي�ضعنا جميعا ً �أمام ال�س�ؤال ال�صعب وهو :ماذا تبقى من الق�ضية
الفل�سطينية؟ وهل �ستبقى يف موقف املتفرج على حالة االنهيار؟
وال خيار �أمامنا �سوى مواجهة التحديات ب�أمانة وطنية و�أن ن�ضع فل�سطني وق�ضيتها
و�شعبها فوق كافة االعتبارات وامل�صالح احلزبية والف�صائلية ،لأن الأحزاب والف�صائل
هي و�سيلة� ،أما الهدف فهو حترير الأر�ض وكن�س االحتالل ،و�إقامة الدولة الفل�سطينية
�شدنا منها .و�إن البقاء يف م�ستنقع
امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ،والعودة �إىل الأر�ض التي ُ ِّ
االنق�سام ،بعيدا ً عن دائرة الفعل والت�أثري� ،سيجعلنا جميعا ً ملحقني هنا وهناك ،ويجعل
�شعبنا حتت كابو�س الي�أ�س والإحباط.
�إن االنق�سام احلا�صل يف ال�ساحة الفل�سطينية ،والذي ت�شجعه “�إ�رسائيل” وتعمل على
ا�ستمراره ،بل تهديد ك ّل من يحاول قلب �صفحته �أو ا�ستبداله بامل�صاحلة الفل�سطينية؛ هو
ال�س ّد املنيع الذي يعيق ويعرقل تنفيذ كافة الربامج واخلطط وامل�شاريع التي يت ّم اعتمادها
فل�سطينيا ً يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي .ومع وجود االنق�سام لن تقوم قائمة للوحدة
الوطنية الفل�سطينية ،لأن الوحدة الوطنية تتغذى من امل�صاحلة الفل�سطينية .وطاملا �أن
امل�صاحلة مو�ضوعة يف ثالجة االنق�سام ،وغري م�سموح لها باالنطالق ،ف�إن الق�ضية
الفل�سطينية حمكوم عليها باالنهيار �أمام جموح امل�رشوع ال�صهيوين .وليكن وا�ضحا ً �أنه
يف غياب الوحدة الوطنية لن تكون هناك مقاومة فعلية ،ولن تكون هناك مفاو�ضات ،ولن
ي�ستطيع طرف فل�سطيني مهما ارتفع �صوته الإعالمي �أن يوقف عملية التهويد� ،أو مينع
اال�ستيطان� ،أو يحمي املقد�سات� ،أو مينع ا�سترياد ب�ضائع امل�ستعمرات� ،أو يخفف معاناة
الأ�رسى� ،أو يحول دون هدم مئات البيوت �شهريا ً يف القد�س واخلليل ونابل�س.
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�إن الوفاء لفل�سطني ال يكون �إال ب�إمتام امل�صاحلة الفل�سطينية ،وهذا عنوان امل�صداقية
الوطنية ،و�أي�ضا ً هذا هو االختبار احلقيقي جلديتنا يف مواجهة ومقاومة االحتالل
الإ�رسائيلي امل�ستفيد الأول من االنق�سام.
�إن ال�شعب الفل�سطيني لي�س عاقراً؛ �إنه �شعب مبدع وخالّق وميتلك القدرة على الفعل
والتغيري؛ فهو الذي �صنع من الت�رشد كيانا ً وهوية وطنية .واملهم �أن ندرك �أهمية الأمانة
الوطنية التي حملناها لتحقيق �أمنيات �شهدائنا ،و�أحالم �أطفالنا ،وتطلعات �أجيالنا .نحن
بحاجة �إىل مراجعة نقدية مو�ضوعية لأخذ زمام املبادرة ،واالنتقال من دائرة التنظري �إىل
دائرة الفعل و�صناعة امل�ستقبل.
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