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املبادئ واألهداف واألسلوب حلركة فتح
بني النظام األساسي احلالي واستحقاقات عملية السالم
جهاد حرب وسائد الزين
مقدمة
أحدث انخراط حركة فتح عبر منظمة التحرير الفلس�طينية في عملية السلام (منذ مباحثات
مدريد واالتفاقيات الفلس�طينية -اإلس�رائيلية  )1995-1993حتوال هاما في البنية الفكرية
واخلطاب السياس�ي حلركة فتح ومواقفها من الصراع مع إسرائيل مبستوياته املختلفة؛ حيث
اعترف�ت منظم�ة التحرير الفلس�طينية التي تقودها حرك�ة فتح بق�رارات األمم املتحدة 194
و 242و 338وبحق إس�رائيل في الوجود ونبذت العنف واملطالبة بإقامة دولة فلس�طينية في
األراضي الفلس�طينية احملتلة عام  .1967في حني بقيت مبادئ احلركة وأهدافها املنصوص
عليها في النظام األساس�ي للحركة (املتبناة منذ نش�أة حركة فتح عام  ،)1958والداعية إلى
تصفية الكيان الصهيوني وحترير كامل التراب الوطني الفلس�طيني ،واعتبار الكفاح املس�لح
الطريق الوحيد لتحرير فلسطني ،كما هي دون تغيير.
وتش�ير اس�تطالعات الرأي التي أجراها املركز الفلس�طيني للبحوث السياس�ية واملسحية بني
أعض�اء حركة فت�ح وكوادرها إلى رغبة عالية بإج�راء تعديالت على مواد النظام األساس�ي
املتعلقة باملبادئ واألهداف واألس�لوب ،حيث أي�ده  %74من أعضاء ومناصري حركة فتح
الذين ش�اركوا في االنتخابات الداخلية «البراميرز» الختيار مرش�حي احلركة في االنتخابات
التش�ريعية بينما عارض التعديل .%24وأيد إج�راء التعديل  %64من كوادر وقيادات حركة
فت�ح الذي�ن ش�اركوا في مؤمترات األقالي�م التي جرت ف�ي الضفة الغربية الع�ام  2007فيما
عارضه .%33
تتناول هذه الورقة أس�باب عدم إجراء تعديالت على املبادئ واألهداف واألس�لوب حلركة
فتح ،ووجهات النظر املختلفة داخل احلركة بالنس�بة لهذه املسألة ،والصيغ املقترحة إلجراء
هذا التعديل أو التغيير.
تتصارع ثالث وجهات نظر داخل حركة فتح بشأن مسألة تعديل املبادئ واألهداف واألسلوب
املذكورة في النظام األساسي للحركة :األولى تعارض من حيث املبدأ إجراء أي تعديل على
املب�ادئ واألهداف واألس�لوب باعتبار أن هذه املب�ادئ وضعت قبل احتلال الضفة الغربية
وقطاع غزة ومن أجل حترير األراضي الفلسطينية احملتلة عام  ،1948وأن أهداف احلركة لم
تنجز بعد .والثانية تدعو إلى التريث والتروي ،وربط إجراء هذه التعديالت بسلوك احلكومة
اإلسرائيلية ،وبتغير مبادئ وأهداف وأسلوب األحزاب اإلسرائيلية الرئيسية .والثالثة تعتقد
بأنه يجب إجراء تعديالت وتغييرات في هذه النصوص كي تنس�جم مع اخلطوات واملواقف
والبرامج السياسية التي صدرت عن حركة فتح بعد بدء عملية السالم العام .1991
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املبادئ واألهداف واألسلوب حلركة فتح

( )1االجتاه الرافض إلجراء التعديل
يب�دو أن الس�بب اإلجرائي «الظاه�ري» لعدم إجراء أي تعديل في النظام األساس�ي حلركة فتح هو عدم
عق�د أي مؤمت�ر للحرك�ة منذ املؤمت�ر اخلامس ع�ام 1989؛ باعتبار املؤمت�ر العام هو الهيئة الش�رعية (أو
التش�ريعية) الوحيدة داخل حركة فتح التي تتمتع بصالحية إجراء تعديالت على النظام األساس�ي ،أما
األسباب اجلوهرية لعدم إجراء هذا التعديل وفق وجهة نظر أصحابها هي:

«لن نلغي تاريخنا بل س�نطوره وسنخرج
باإلستراتيجية ومبادئ وأهداف جديدة.
ه�ذا تط�ور فك�ري وسياس�ي ،وتط�ور
الوضع الدولي ،نحن غير منغلقني».

يعتق�د أصح�اب هذا الرأي أن تعديل النظام األساس�ي هو من حيث املبدأ موضوع حس�اس وأساس�ي
وتاريخ�ي ،وليس من الس�هل إجراء أي تعديل في ه�ذه الوثيقة .وهنا ال يجد أصحاب هذا االجتاه أي مقابل��ة م��ع انتص��ار الوزير عض��و اللجنة
تناقض في عدم إجراء أي تعديل في النص بينما هناك تغيير في املواقف والسلوك واخلطاب الفتحاوي ،املركزية حلركة فتح2006/3/9 .
فوف�ق ه�ذا الرأي ما يزال للتاريخ أهميته بالنس�بة حلرك�ة فتح ،ويعتبر النظام األساس�ي تراث فتحاوي
ينبغ�ي احلفاظ عليه .ويس�تخدم أصحاب هذا الرأي حجة تدع�م برأيهم عدم ضرورة إجراء أي تعديل
ف�ي النظام األساس�ي للحركة مفاده�ا أن تركيز املجتم�ع الدولي انصب في املاضي عل�ى ضرورة تعديل
امليث�اق الوطن�ي الفلس�طيني (ميث�اق منظمة التحرير الفلس�طينية) وليس تعديل النظام األساس�ي حلركة فتح كون منظمة التحرير ه�ي التي وقعت على
اتفاقات السالم مع إسرائيل بصفتها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس حركة فتح.
يعتب�ر آخرون من أصحاب هذا الرأي بأن تعثر ثم جمود املفاوضات الفلس�طينية -اإلس�رائيلية ،وعدم
انتهاء مرحلة التحرر الوطني ،واندالع االنتفاضة الثانية بعد فش�ل مفاوضات كامب ديفيد الثانية العام
 ،2000كله�ا أس�باب جوهرية لع�دم تعديل املبادئ واألهداف واألس�لوب ،ما يس�تدعي عدم حتول
حرك�ة فت�ح من حركة س�رية عس�كرية بالكامل (حس�ب النظام األساس�ي احلالي) إلى حزب سياس�ي
علني «س�لمي» حس�بما تتطلب عملية السلام ،والتخلي عن الكفاح املسلح في هذه املرحلة .ويعتمد
أصح�اب ه�ذا الرأي على أن األس�لوب الس�لمي واملفاوضات السياس�ية لم تأت بالدولة الفلس�طينية
واالس�تقالل للش�عب الفلسطيني .كما أن إس�رائيل لم تلتزم بتطبيق االتفاقيات التي وقعتها مع منظمة
التحرير الفلسطينية ،بل عملت على تقويض مشروع السلطة الفلسطينية من خالل ضرب بنيتها التحتية
(املطار ،مش�روع امليناء ،هيئة اإلذاعة والتلفزيون ،األجهزة األمنية) ،وحصار وعزل رئيسها واعتباره
غير ذي صلة ،واعتقال النواب والوزراء ،وتعطيل عمل املجلس التشريعي واحلكومة ،وخلق الوقائع
على األرض بش�كل اس�تباقي ملفاوض�ات الوض�ع املتعلقة بالقدس واالس�تيطان واحل�دود والالجئني
واملياه.

«ل�و بقي�ت العملية الس�لمية كم�ا كانت
ف�ي اجتاه ايجابي ألقرين�ا التعديالت لكن
االجتياح�ات واالس�تيطان منعتن�ا م�ن
ذلك ،إسرائيل تتحمل مسؤولية التجميد
في تطور الفكر السياسي».

مقابل��ة م��ع د .جم��ال محيس��ن عض��و
املجلس الثوري حلركة فتح 2005/11/7

يقترح آخرون صياغة برنامج سياسي للحركة يؤكد على مضامني ومبادئ عملية السالم وإعالن املبادئ الفلسطيني -اإلسرائيلي واالتفاقيات التي تلته
بدال من تعديل النظام األساس�ي للحركة ،وميثل البرنامج السياس�ي بنفس الوقت خطة عمل للحركة في هذه املرحلة .قامت حركة فتح بصياغة هذا
البرنامج في دورات املجلس الثوري املختلفة وآخرها الدورة الرابعة والعشرين التي انعقدت العام .2004

مقتطفات من بيان املجلس الثوري حلركة فتح
الدورة الرابعة والعشرين للحركة تشرين ثاني/نوفمبر 2004
ّ
متس�ك ش�عبنا املطلق بحق الدفاع املش�روع عن وجوده وأرضه ووطنه ومقاومة االحتالل اإلس�رائيلي واس�تيطانه ،وإنهاء
«يؤكد املجلس الثوري ّ
االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ،وانسحاب قوات االحتالل من جميع األراضي الفلسطينية وحتى حدود عام .1967

وعل�ى الصعي�د السياس�ي ّ
بالتحرك الف�وري إللزام حكومة
الدولية وقراراته�ا ،ويطالب األس�رة الدولية
بالش�رعية
متس�كنا
يؤكد املجلس الثوري ّ
ّ
ّ
ّ
إس�رائيل بتطبيق هذه القرارات دون تأخير ،وبوقف االس�تيطان وهدم جدار الفصل والتمييز العنصري ،وبانس�حاب قوات االحتالل اإلسرائيلي
إلى مواقعها في  28أيلول .»2000

«إن املجلس الثوري ّ
يؤكد ّ
ّ
أن خيار السالم واعتماد املفاوضات هو خيار رئيسنا العظيم ياسر عرفات ،وخيار أطرنا الشرعية وخيار شعبنا في مسيرته
الظافرة نحو االس�تقالل واحلرية والدولة املس�تقلة ،وعلى هذا األس�اس ّ
أقرتها مجالس�نا
فإن حركة فتح ّ
تتمس�ك بقرارات الش�رعية الوطنية التي ّ
ضحى في س�بيلها الرئيس أبو عمار ،وفي نفس الوقت تتمس�ك حركة فتح بقرارات الش�رعية الدولية ،وبخطة
الوطنية ،وبالثوابت الوطنية التي ّ
أقرها مجلس األمن الدولي في قراره .»1515
خارطة الطريق ،التي ّ
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( )2االجتاه الداعي للتريث وربط التعديل باملوقف اإلسرائيلي من عملية السالم
يعتقد أصحاب هذا االجتاه أنه يجب استخدام مسألة تعديل النظام األساسي حلركة فتح كورقة تفاوضية مع إسرائيل؛ بحيث تدفع األخيرة ثمن تغيير
أو تعديل هذه املواد ،فطاملا لم تغير األحزاب اإلس�رائيلية «الصهيونية» أنظمتها األساس�ية «الداخلية» وبرامجها السياس�ية ،فإنه ال حاجة إلجراء أي
تعدي�ل في النظام األساس�ي حلركة فتح .فحزبا العمل والليكود ،الل�ذان تفاوضت معهما منظمة التحرير الفلس�طينية،لم يغيرا مواثيقهما ومبادئهما
وبرامجهما السياسية وما زاال يقوالن ال للدولة الفلسطينية والقدس وحق العودة ،كذلك احلال مع حزب «كادميا» حديث التأسيس.
كما يرى أصحاب هذا االجتاه أن الس�لوك اإلس�رائيلي (خاصة منذ اندالع االنتفاضة الثانية) ال يش�جع
على إجراء أي تعديل أو تغيير في هذه املواد؛ فإس�رائيل أعادت احتالل األراضي التي انس�حبت منها
مبوجب اتفاقيات السلام ،ووس�عت اس�تيطانها ،وبنت اجلدار املخالف للقانون الدولي ولالتفاقيات
الت�ي تن�ص على عدم جواز فرض وقائع على األرض تؤثر على نتائج احلل النهائي ،ولم يعد هناك أية
مفاوضات بني الطرفني الفلس�طيني واإلس�رائيلي س�واء بالنس�بة للقضايا املرحلية أو القضايا النهائية،
بالتال�ي فمن األفضل التروي واالنتظار حتى تغير إس�رائيل من س�لوكها نحو السلام الفعلي ،عندها
يكون هناك فرصة حقيقية لتغيير املبادئ واألهداف واألسلوب.

( )3االجتاه الداعي للتعديل والتغيير
يعتقد أصحاب هذا االجتاه أن هناك فجوة كبيرة ما بني املبادئ واألهداف واألس�لوب املنصوص عليها
ف�ي النظام األساس�ي للحركة وبني البرنامج السياس�ي للحركة .مما يحتم إج�راء تعديالت على النظام
األساس�ي لتنس�جم مع اخلط�وات العملية التي اتخذتها منظمة التحرير الفلس�طينية بقي�ادة حركة فتح،
عشية وبعد توقيع إعالن املبادئ الفلسطيني -اإلسرائيلي في العام .1993

«األيديولوجية في فت�ح وطنية لها عالقة
ب�األرض والوط�ن وليس�ت فكري�ة .أنا
ال أرى ض�رورة ملس ه�ذه اإليديولوجية
اآلن ،م�ا دام�ت التس�وية السياس�ية
متعث�رة ،فم�ا بال�ك عن�د احلدي�ث ع�ن
تسوية تاريخية»

مقابل��ة م��ع أحم��د غني��م عض��و املجل��س
الثوري حلركة فتح في 2005/11/7

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الواقعية السياس�ية والبراغماتية واملرونة التي تتصف بها حركة فتح تاريخيا لها أثر كبير على مواقفها وبرامجها وأهدافها
وفكرها وخطابها السياسي منذ انطالقتها في العام  ،1965األمر الذي عكس نفسه في املمارسة ،كاملبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس الراحل ياسر
عرف�ات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس�طينية في خطابه أمام األمم املتحدة في جني�ف العام  ،1974وتبني منظمة التحرير ،التي تقودها
حركة فتح ،البرنامج املرحلي (بناء السلطة الوطنية على أي جزء يتم حتريره من األراضي الفلسطينية) ،ثم إطالق برنامج السالم الفلسطيني الذي تبنته
منظمة التحرير في دورتها التاسعة عشرة التي انعقدت في اجلزائر العام  1988ومبادرة السالم الفلسطينية العام  ،1989ثم املشاركة في مؤمتر مدريد
للسالم ضمن وفد أردني-فلسطيني مشترك على أساس قرارات األمم املتحدة  242و ،338ثم املشاركة في مفاوضات أوسلو السرية والتوقيع على
إعالن املبادئ بواشنطن في أيلول/سبتمبر .1993
كم�ا يعتم�د أصح�اب هذا االجتاه على الرغب�ة العالية لدى كوادر احلركة ( %64ممن ش�اركوا في مؤمترات األقاليم) بإج�راء تعديالت على مواد النظام
األساسي املتعلقة باملبادئ واألهداف واألسلوب.
عزا أصحاب االجتاه الداعي لتعديل بعض مبادئ وأهداف احلركة إلى عدد من العوامل منها؛

1 .1تأثر اخلطاب واملواقف السياسية الفلسطينية بالتحوالت الدولية في العقد األخير من القرن املاضي املتمثلة بانهيار االحتاد السوفيتي واملنظومة
االش�تراكية ،وحت�ول العال�م من ثنائي القطبية إلى أحادي القطبي�ة بعد هذا االنهيار ،وتبعات حرب اخلليج الثانية والتش�رذم العربي الذي حدث
خاللها وبعدها ،واخللل القائم الكبير في ميزان القوى لصالح إس�رائيل؛ ما يدعو إلى إعادة النظر في املبادئ واألهداف واألس�اليب ،أي هدف
حتري�ر كل فلس�طني ،وه�دف تصفية «الكيان الصهيوني» ،ورفض كل احللول الس�لمية البديل�ة عن تصفية هذا الكيان ،واعتبار الكفاح املس�لح
«فمثلا الب�اب األول يتحدث عن أن املش�اريع والقرارات التي ص�درت ،أو تصدر عن هيئة األمم املتحدة ،والتي متس حق ش�عبنا في وطنه ،هي
باطل�ة ومرفوض�ة ،فه�ل هذا يتناس�ب مع م�ا نحن فيه منذ ع�ام  ،1994وفيه أيض�ا أن الصهيونية حركة عنصرية اس�تعمارية عدواني�ة ،في الفكر
واأله�داف والتنظيم واألس�لوب ،وان الوجود اإلس�رائيلي في فلس�طني ،هو غزو صهيون�ي ،وعلينا أن نعمل لتدميره وإزالت�ه ،فهل هذا الطرح
يتناس�ب م�ع ما نحن علي�ه اآلن؟ ،وفيه أيضا إقامة الدولة الفلس�طينية الدميقراطية على كام�ل التراب الوطني ،فهل هذا الطرح يتناس�ب أيضا مع
الواقع؟ كنا نقول إن الكفاح املسلح هو إستراتيجية عملنا ،ثم غيرنا ،وقلنا إن السالم هو إستراتيجية عملنا ،وكنا أيضا نقاوم كل احللول السياسية
لقضيتنا ،ثم دخلنا في معترك هذه احللول».

صخر بسيسو ،نائب أمني سر املجلس الثوري للحركة ورئيس جلنة تطوير النظام األساسي ،ندوة منتدى الفكر واحلوار الوطني حول حركة فتح
واملستقبلwww.fateh.net .2005/03/14 ،
3

جهاد حرب وسائد الزين

املبادئ واألهداف واألسلوب حلركة فتح

الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطني ،إلى غير ذلك من املواد ذات العالقة.
2 .2اعتم��اد أس��اليب نض��ال جدي��دة ،برزت خالل االنتفاضة األول�ى ،ذات جدوى إلى جانب العمل
املس�لح -الذي كان ميارس من خارج فلس�طني -مثل األش�كال اجلماهيرية والش�عبية والسياسية
والدبلوماس�ية واإلعالمية األمر الذي س�اهم إلى حد كبير في إضافة هذه األش�كال إلى الش�كل
املس�لح الذي كان يعتبر الش�كل الوحيد لتحرير فلسطني في النظام األساسي حلركة فتح (م.)17
يضاف إلى ذلك أن خيار الكفاح املسلح وحده لم ينجح في حسم الصراع بني املقاومة الفلسطينية
وإسرائيل .كما أن اختالف ساحات املواجهة مع االحتالل تقتضي اعتماد أو استخدام األسلوب
األجن�ع ف�ي مجابه�ة االحتلال وفق�ا للمعطي�ات الذاتي�ة واملوضوعي�ة ف�ي املواق�ع املختلفة ،ما
يتوج�ب املزاوجة بني أش�كال النضال كافة املس�لحة منها والسياس�ية واجلماهيرية والدبلوماس�ية
واإلعالمية.
3 .3تصاع��د العم��ل السياس��ي ط��وال الثالثني عاما املاضي��ة ،حيث قامت حركة فت�ح بإجراء اتصاالت
مع نش�طاء سالم إسرائيليني في منتصف س�بعينيات القرن املاضي ،وجتاوبت مع بعض املبادرات
العربية والدولية السياس�ية حلل الصراع العربي -اإلس�رائيلي وقامت بنشاط سياسي ودبلوماسي
وإعالمي ،ثم جماهيري وشعبي في بداية االنتفاضتني األولى والثانية ،ولم يكن نضالها مقتصرا
في الواقع على الشكل املسلح أو «الثورة الشعبية املسلحة» أو «حرب التحرير الشعبية» فقط.
4 .4ض��رورة التواف��ق م��ا ب�ين اخلط��اب السياس��ي واملب��ادئ واأله��داف ،فقد صاغت حرك�ة فتح العام
 2004برنامج�ا سياس�يا يقوم عل�ى املوافقة على قرارات الش�رعية الدولية رق�م  ،194و،242
و ،338وحتديد هدفها في حترير األراضي الفلس�طينية احملتلة عام  ،1967وحصر نضال احلركة
فيه�ا ،رغم بعض العمليات املتفرقة داخل إس�رائيل خالل االنتفاضة الثاني�ة .ألغى هذا البرنامج
عملي�ا هدف حترير فلس�طني حتري�ر ًا كام ً
ال وتصفية دول�ة االحتالل الصهيوني اقتصادي ًا وسياس�ي ًا
وعس�كري ًا وثقافي�ا (م  ،)12كم�ا غي�ر موق�ف حركة فت�ح من املش�اريع واالتفاق�ات والقرارات
الدولية من اعتبارها باطلة ومرفوضة إلى املوافقة عليها (م  ،)6وألغى هدف إقامة دولة فلسطينية
دميقراطية مس�تقلة ذات س�يادة على كام�ل التراب الفلس�طيني ،املادة ( ،)13وألغى أس�لوب-
مقاومة كل احللول السياسية املطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني احملتل في فلسطني بعد
قبول حركة فتح بحل الدولتني (الفلسطينية واإلسرائيلية) ورؤية الرئيس بوش ذات العالقة.

اخلالصة:
يعد إجراء تعديل في املبادئ واألهداف واألسلوب استجاب ًة ملتغيرات سياسية كبيرة حدثت فيما يتعلق
بالقضي�ة الفلس�طينية والصراع الفلسطيني-اإلس�رائيلي طال�ت الفكر واخلطاب السياس�يني ليس فقط
املتعل�ق بحركة فتح بل مبجمل الفصائل والقوى السياس�ية الفلس�طينية منذ مبادرة السلام الفلس�طينية
التي أطلقتها منظمة التحرير الفلسطينية في العام  1989مرورا مبباحثات مدريد وتوقيع االتفاقيات بني
منظمة التحرير الفلس�طينية وإس�رائيل .كما ينهي هذا التعديل حالة التناق�ض القائمة ما بني املنطلقات
الفكرية للحركة (املبادئ واألهداف واألسلوب) وبني املمارسة (اخلطاب والبرنامج السياسيني).

«يج�ب تعديل هذه املب�ادئ ألنه ال يجوز
وجود ه�وة هائلة بني البرنامج السياس�ي
للحرك�ة ونظامه�ا األساس�ي ومجموعة
نصوصه .على سبيل املثال لم يعد الكفاح
املسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطني،
هن�اك ط�رق أخ�رى .ل�م يع�د برنامجنا
حترير كل فلسطني من النهر إلى البحر بل
الدول�ة ف�ي ح�دود ال 1967وعاصمتها
الق�دس ،وضم�ان حق الع�ودة لالجئني
الفلسطينيني .هناك بعض النصوص التي
يج�ب موائمتها مع الواقع والتطورات مبا
ال ميس التعبئة الفكرية التي قد تكون حق
طبيعي للفلس�طينيني مثل أن يتحدثوا عن
حيفا ويافا».

مقابل��ة مع نايف س��ويطات عض��و قيادي
في «فتح» 2006/02/26

«يج�ب إع�ادة النظ�ر ف�ي املب�ادئ ألن
اخلط�اب الفتحاوي ال يتح�دث عن هذه
املبادئ .نحن اعترفنا بدولة إسرائيل ولم
نعد ندع�و إلى إبادتها أو إلى دولة واحدة
ثنائية القومية.

إل�ى جانب الكف�اح املس�لح أصبح هناك
العمل السياس�ي واملفاوض�ات واحلوار.
املب�ادئ حتت�اج إل�ى إع�ادة صياغ�ة م�ن
جديد».

مقابل��ة م��ع عيس��ى قراق��ع عض��و
املجل��س التش��ريعي ع��ن حرك��ة فت��ح ف��ي
2006/02/22

ترتبط مسألة إجراء تعديل أو تغيير في النظام األساسي حلركة فتح ،بشكل غير مباشر ،مبسائل كإعادة النظر في املركزية الدميقراطية ،وإشراك القواعد
التنظيمي�ة والهيئ�ات الدنيا ف�ي عملية صنع القرار داخل احلرك�ة ،وإعمال مبدأ االنتخ�اب للعضوية في املؤمترات احلركية وتقلي�ص ،إلى أدنى حد،
التعيين�ات لعضوي�ة املؤمت�رات ،وضرورة عقد املؤمتر العام الس�ادس للحركة صاحب الصالحية ف�ي إجراء أي تعديل أو تغيير في النظام األساس�ي،
وتخفيض نسبة مشاركة العسكر في املؤمتر السادس لتعكس املتغيرات والتطورات السياسية منذ بدء عملية السالم .كما أنه يرتبط بإجراء تغييرات في
هيكلية حركة فتح لتعكس االنتقال من العمل العس�كري الس�ري إلى العمل السياس�ي العلني لتوفير جو مالئم للنقاش حول النظام األساس�ي حلركة
فتح.

إن إج�راء أي تعدي�ل ف�ي النظام األساس�ي حلركة فت�ح يتطلب عقد املؤمتر العام الس�ادس للحركة ،وإجراء نقاش معمق وش�امل للم�واد التي بحاجة
إل�ى تعدي�ل أو تغيي�ر وذلك من خالل تبادل وجهات النظر في هذا اخلصوص والصيغ املقترح�ة املقدمة من اللجان ذات االختصاص ،وحتديد اإلطار
السياسي الذي سيتم فيه هذا التعديل أو التغيير.
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( )1التعديالت املقترحة على املبادئ واألهداف واألسلوب
بنا ًء على استطالعات الرأي واملقابالت وورشات العمل التي أجراها املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ،تقترح هذه الورقة صيغا لتعديل
املبادئ واألهداف واألس�لوب ،تنس�جم مع وثيقة إعالن االس�تقالل واخلطاب السياس�ي الصادر عن مؤسس�ات حركة فتح ،بش�كل خاص املجلس
الثوري (بيان دورة الش�هيدين فيصل احلس�يني واللواء أحمد مفرج (أبو حميد) في ش�باط /فبراير  ،)2004والتطورات السياس�ية التي رافقت عملية
السلام بالقبول بالقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلس�طينية  194و 242و ،338والتوقيع على إعالن املبادئ الفلسطيني-اإلس�رائيلي العام
 ،1993واالتفاقي�ات الت�ي تلته ،ومقررات قمة بيروت العربية في نيس�ان /ابريل  .2002وذلك في إط�ار املراجعة الفكرية للحركة والتكامل ما بني
املنطلقات الفكرية للحركة واخلطاب السياسي لها.

فيما يتعلق باملبادئ ،تقترح الورقة تعديل املبدأ الس�ادس ليصبح «املش�اريع واالتفاقات التي تهدر حق الش�عب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة.
وتتمسك احلركة بقرارات هيئة األمم الداعمة حلق الشعب الفلسطيني في وطنه» .وتغيير املبدأ السابع املتعلق بـ «الصهيونية حركة عنصرية استعمارية
عدواني�ة ف�ي الفكر واألهداف والتنظيم واألس�لوب» ليصبح «االحتالل اإلس�رائيلي جرمية بحق الش�عب الفلس�طيني ينبغي مقاومته بكافة الوس�ائل
املشروعة» .وكذلك املبدأ الثامن ليصبح « االستيطان اإلسرائيلي في املناطق الفلسطينية احملتلة هو غزو عدواني وقاعدة استعمارية توسعية».
كما تقترح الورقة تعديالت على القسم اخلاص باألهداف لتصبح املادة  12تنص على «حترير فلسطني حترير ًا كام ً
ال بإنهاء االحتالل وتصفية االستيطان
اإلسرائيلي بكافة أشكاله» .وإضافة مادتني جديدتني إلى هذا القسم األولى تتعلق بهدف إحالل السالم
العادل والشامل بني الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي ،والثانية تتعلق بحل قضية الالجئني على أساس
«كان يتح�دث النظام األساس�ي للحركة
قرار هيئة األمم املتحدة .194
عن أن الثورة الشعبية املسلحة هي الطريق
وتتمثل التعديالت اخلاصة بقس�م األس�لوب بتوسيع أساليب املقاومة املش�روعة بحيث ال تقتصر على
الوحي�د لتحرير فلس�طني ،ولكن خالل
الكف�اح املس�لح فق�ط بل اعتب�اره أحد األس�اليب املس�تخدمة إلى جانب األش�كال النضالي�ة األخرى
عملي�ة النضال ،اكتش�فت حركة فتح أنه
اجلماهيرية والسياس�ية واإلعالمية والدبلوماس�ية وذلك وفقا ملقتضيات كل مرحلة وظروفها مبا يحافظ
ال ميك�ن أن يك�ون فق�ط الكفاح املس�لح
على مقومات صمود الش�عب الفلس�طيني في مواجه�ة االحتالل .كما تراع�ي التعديالت التحوالت
ه�و الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف،
التي طرأت على س�احة العمل الفلس�طيني بظهور قوى اجتماعية ذات ثق�ل كمنظمات املجتمع املدني
وأن�ه الب�د أن مت�ارس أس�اليب أخ�رى
والش�خصيات الوطني�ة واإلسلامية بحيث يصبح الس�عي لتحقيق الوح�دة الوطنية لي�س فقط للقوى
سياس�ية ،دبلوماس�ية إعالمي�ة ،ثقافية،
الوطني�ة العاملة عل�ى أرض املعركة بل من خالل لقاء جميع الفصائ�ل واألحزاب والقوى االجتماعية
جماهيرية ،ومن هنا كان تعدد النشاطات
والشخصيات الوطنية واإلسالمية ضمن برنامج العمل والوفاق الوطني.
واملمارس�ات ،إلى أن وصلن�ا إلى مؤمتر
جت�دون التعديلات املقترح�ة على املبادئ واألهداف واألس�لوب حس�ب كل بند وبش�كل مفصل في مدريد ،وما تلاه من اتفاقيات .وحقيقة
امللحق رقم (.)1
فإن�ه قب�ل مؤمت�ر مدري�د ع�ام ،1991
أعلن�ا أن السلام ه�و إس�تراتيجية العمل
الفلس�طيني ،وللسالم أس�اليب ال بد أن
يتوف�ر خياران أم�ام أعضاء املؤمتر الس�ادس لتحديد مكان املب�ادئ واألهداف واألس�لوب (املنطلقات تكون مختلفة عن أساليب حرب الشعب
طويلة األم�د ،وبالتالي عن�د عودتنا إلى
الفكرية) في النظام األساسي بصيغتها اجلديدة:
الوط�ن وم�ا تلا أوس�لو م�ن اتفاقيات،
كان يج�ب أن يج�ري احلدي�ث عن تعدد
اخليار األول :اإلبقاء على مكانها في النظام األساسي للحركة
أساليب العملية النضالية ،والتركيز على
يتمث�ل اخلي�ار األول في اإلبقاء عل�ى املبادئ األساس�ية للحركة واألهداف واألس�لوب في مكانها أي العمل السياسي واجلماهيري».
الب�اب األول في النظام األساس�ي ما بعد املقدم�ة التي تتحدث عن املفاهيم األساس�ية التي يقوم عليها
النظام ،والباب الثاني الذي يحدد القواعد واألسس التنظيمية ،مما يحافظ على تراث حركة فتح وعدم صخ��ر بسيس��و ،نائ��ب أم�ين س��ر املجل��س
املساس بالوثيقة األساسية على مستوى تقسيم النظام الداخلي وهو يشكل عامال نفسيا ألعضاء احلركة الث��وري للحرك��ة ورئي��س جلن��ة تطوي��ر
باحملافظة على ما أنتجه اآلباء املؤسسون.
النظ��ام األساس��ي ،ن��دوة منت��دى الفك��ر

( )2مكان املبادئ واألهداف واألسلوب

اخليار الثاني :وضع املبادئ واألهداف في مقدمة النظام األساسي
يقترح هذا اخليار نقل املواد املتعلقة باملبادئ واألهداف واألسلوب إلى مقدمة النظام األساسي ،بحيث
تصب�ح املقدم�ة احملور الفكري للنظام األساس�ي وهي توضح املنطلقات الفكري�ة للحركة ورؤيتها قبل
الش�روع بالقواعد التنظيمية احملددة ملؤسس�ات احلركة وآليات تش�كيلها وعملها( .مرفق معدل مقدمة
النظام األساسي)
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ملحق رقم ( :)1جدول خاص بالتعديالت املقترحة على املواد املتعلقة باملبادئ واألهداف واألسلوب حلركة فتح
رقم
املادة

الصيغة املقترحة

الصيغة احلالية

مالحظات

املبادئ
1

فلس�طني جزء من الوطن العربي والش�عب الفلسطيني جزء
من األمة العربية وكفاحه جزء من كفاحها.

2

الش�عب الفلس�طيني صاح�ب احل�ق الطبيعي والش�رعي في
فلس�طني وهو ذو ش�خصية مس�تقلة وميلك وحده حق تقرير
تبقى كما هي
مصيره واس�تالم زم�ام قضيته دون وصاي�ة أو تبعية أو توجيه
وله السيادة املطلقة على جميع أراضيه.

3

الث�ورة الفلس�طينية طليع�ة األم�ة العربي�ة ف�ي معرك�ة حترير
فلسطني.

4

تنس�جم مع الفقرة  3من بيان
املجل�س الث�وري ف�ي دورة
نضال الشعب الفلس�طيني جزء من النضال املشترك
الش�هيدين فيص�ل احلس�يني
نضال الشعب الفلس�طيني جزء من النضال املشترك لشعوب
لشعوب العالم ضد االحتالل األجنبي واالستعمار
والل�واء أحم�د مف�رج (أب�و
العالم ضد الصهيونية واالستعمار واالمبريالية العاملية .
واالمبريالية العاملية.
حميد )  ،ش�با ط  /فبر ا ير
.2004
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تبقى كما هي

تبقى كما هي

معركة حترير فلس�طني واجب قومي تس�هم في�ه األمة العربية
بكافة إمكانياتها وطاقاتها املادية واملعنوية.
تبقى كما هي

6

تنس�جم مع الفقرة  2من بيان
املش�اريع واالتفاق�ات والق�رارات الت�ي ص�درت أو تص�در املش�اريع واالتفاق�ات الت�ي ته�در ح�ق الش�عب املجل�س الث�وري ف�ي دورة
ع�ن هيئ�ة األمم املتح�دة أو أي�ة مجموع�ة من ال�دول أو أي الفلس�طيني في وطن�ه باطلة ومرفوضة .وتتمس�ك الش�هيدين فيص�ل احلس�يني
دول�ة منفردة بش�أن قضية فلس�طني والتي تهدر حق الش�عب احلرك�ة بق�رارات هيئ�ة األمم الداعمة حلق الش�عب والل�واء أحم�د مف�رج (أب�و
الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة.
الفلسطيني في وطنه.
حميد )  ،ش�با ط  /فبر ا ير
.2004

7

تنس�جم مع الفقرة  2من بيان
املجل�س الث�وري ف�ي دورة
الصهيوني�ة حرك�ة عنصري�ة اس�تعمارية عدواني�ة ف�ي الفكر االحتالل اإلسرائيلي جرمية بحق الشعب الفلسطيني الش�هيدين فيص�ل احلس�يني
ينبغي مقاومته بكافة الوسائل املشروعة.
واألهداف والتنظيم واألسلوب.
والل�واء أحم�د مف�رج (أب�و
حميد )  ،ش�با ط  /فبر ا ير
.2004

8

الوجود اإلس�رائيلي في فلس�طني هو غزو صهيوني عدواني
االستيطان اإلسرائيلي في املناطق الفلسطينية احملتلة
وقاع�دة اس�تعمارية توس�عية وحلي�ف طبيع�ي لالس�تعمار
هو غزو عدواني وقاعدة استعمارية توسعية.
واإلمبريالية العاملية

9

حتري�ر الدي�ار املقدس�ة والدف�اع ع�ن حرماتها واج�ب عربي
وإسالمي وإنساني.

تبقى كما هي

10

حركة التحرير الوطني الفلس�طيني (فتح) حركة وطنية ثورية
مستقلة وهي متثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني.

تبقى كما هي

11

اجلماهي�ر الت�ي تخوض الث�ورة وتقوم بالتحري�ر هي صاحبة
األرض ومالكة فلسطني.

تبقى كما هي

6
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األهداف
12

ال وتصفية دولة االحتالل الصهيوني حترير فلسطني حترير ًا كام ً
حترير فلسطني حترير ًا كام ً
ال بإنهاء االحتالل وتصفية تنسجم مع الفقرة  7من وثيقة
ً
ً
إعالن االستقالل
االستيطان اإلسرائيلي بكافة أشكاله.
اقتصادي ًا وسياسي ًا وعسكريا وثقافيا.
 تنس�جم م�ع الفقرتين 17و 19م�ن وثيق�ة إعلان
االستقالل

م�ا د ة
جديدة

إحلال السلام الع�ادل والش�امل م�ا بني الش�عبني  -تنس�جم م�ع الفقرتين 2
الفلسطيني واإلسرائيلي خيار استراتيجي يقوم على و 3من بي�ان املجلس الثوري
أساس القرارات الصادرة من هيئة األمم املتحدة.
ف�ي دورة الش�هيدين فيص�ل
احلسيني واللواء أحمد مفرج
(أبو حميد) ،ش�باط /فبراير
.2004
تنس�جم مع الفقرة  9منوثيقة إعالن االستقالل

م�ا د ة
جديدة

13

حل قضية الالجئني الفلسطينيني ،الناجمة عن طرد
العصابات الصهيونية للفلس�طينيني من ديارهم عام
 ،1948عل�ى أس�اس ق�رار اجلمعي�ة العام�ة لهيئة
األمم املتحدة رقم .194

تنس�جم م�ع الفقرتين 3و  10م�ن بي�ان املجلس
الث�وري ف�ي دورة
الشهيدين فيصل احلسيني
واللواء أحمد مفرج (أبو
حميد) ،ش�باط /فبراير
.2004

إقام�ة دول�ة فلس�طينية دميقراطي�ة مس�تقلة ذات س�يادة على إقام�ة دول�ة فلس�طينية مس�تقلة ذات س�يادة حتف�ظ
كامل التراب الفلسطيني وحتفظ للمواطنني حقوقهم الشرعية للمواطنين حقوقهم على أس�اس العدل واملس�اواة تنس�جم م�ع الفق�رة  14م�ن
على أس�اس العدل واملس�اواة دون متييز في العنصر أو الدين دون متيي�ز في العرق أو الدين أو العقيدة أو اللون أو وثيقة إعالن االستقالل
اجلنس وتكون القدس عاصمة لها.
والعقيدة وتكون القدس عاصمة لها.
تنسجم مع الفقرة  14منوثيقة إعالن االستقالل

تنسجم مع الفقرة  13منبيان املجل�س الثوري في
دورة الش�هيدين فيص�ل
احلس�يني والل�واء أحمد
مف�رج (أب�و حمي�د)،
شباط /فبراير .2004

14

بن�اء مجتمع تقدمي يضمن حقوق اإلنس�ان ويكفل احلريات بن�اء نظ�ام سياس�ي دميقراطي يضم�ن صيانة حقوق
اإلنسان ،ويكفل احلريات العامة جلميع املواطنني.
العامة لكافة املواطنني.

15

املش�اركة الفعال�ة ف�ي حتقيق أه�داف األمة العربي�ة في حترير املش�اركة الفعال�ة ف�ي حتقيق أه�داف األم�ة العربية  -تنس�جم مع الفقرة  15من
وثيقة إعالن االستقالل
بالتحرر والتطور والدميقراطية والوحدة.
أقطارها وبناء املجتمع العربي التقدمي املوحد.

16

مس�اندة الش�عوب املضطه�دة ف�ي كفاحه�ا لتحري�ر أوطانها
وتقري�ر مصيره�ا م�ن أجل بن�اء ص�رح السلام العاملي على تبقى كما هي
أسس عادلة.

األسلوب
17

املقاومة املش�روعة لالحتالل بكافة أشكالها الطريق
الثورة الش�عبية املس�لحة هي الطريق احلتم�ي الوحيد لتحرير
احلتمي إلنه�اء االحتالل وإقامة الدولة الفلس�طينية
فلســطني.
املستقلة.

7

تنس�جم مع الفقرة  2منوثيقة إعالن االستقالل
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18

االعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة وأساس،
االعتماد على الش�عب الفلس�طيني كطليعة وأساس ،وعلى
وعل�ى األم�ة العربية كش�ريك ف�ي املعرك�ة وحتقيق
األمة العربية كش�ريك في املعركة وحتقيق التالحم الفعلي بني
التالح�م الفعلي بني األمة العربية والش�عب العربي
األمة العربية والش�عب العربي الفلس�طيني بإشراك اجلماهير
الفلسطيني بإش�راك اجلماهير العربية في املعركة من
العربية في املعركة من خالل اجلبهة العربية املوحدة.
أجل إنهاء االحتالل.

تنس�جم مع الفقرة  9من بيان
املجل�س الث�وري ف�ي دورة
الش�هيدين فيص�ل احلس�يني
والل�واء أحم�د مف�رج (أب�و
حميد )  ،ش�با ط  /فبر ا ير
.2004

19

الكف�اح املس�لح ه�و ش�كل م�ن أش�كال املقاوم�ة
الكفاح املس�لح إس�تراتيجية ولي�س تكتيك ًا والثورة املس�لحة
املش�روعة إلى جانب أش�كال النض�ال؛ اجلماهيرية
للش�عب العربي الفلسطيني عامل حاس�م في معركة التحرير
والسياس�ية والدبلوماس�ية واإلعالمي�ة ،وفقا لكل
وتصفي�ة الوج�ود الصهيون�ي ول�ن يتوق�ف ه�ذا الكفاح إال
مرحلة م�ن مراح�ل النض�ال ومقتضياته�ا للحفاظ
بالقضاء على الكيان الصهيوني وحترير فلسطني.
على مقومات صمود شعبنا في مواجهة االحتالل.

تنس�جم مع الفقرة  2من بيان
املجل�س الث�وري ف�ي دورة
الش�هيدين فيص�ل احلس�يني
والل�واء أحم�د مف�رج (أب�و
حميد )  ،ش�با ط  /فبر ا ير
.2004

20

تنس�جم م�ع الفق�رة  19م�ن
بي�ان املجل�س الث�وري ف�ي
السعي لتحقيق الوحدة الوطنية من خالل لقاء جميع
دورة الش�هيدين فيص�ل
الس�عي للقاء كل الق�وى الوطنية العاملة عل�ى أرض املعركة
الفصائل واألحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
احلسيني واللواء أحمد مفرج
من خالل العمل املسلح لتحقيق الوحدة الوطنية.
واإلسالمية ضمن برنامج العمل والوفاق الوطني.
(أب�و حميد)،ش�باط/فبراير
.2004

21

العم�ل عل�ى إبراز الش�خصية الفلس�طينية مبحتواها
العم�ل على إبراز الش�خصية الفلس�طينية مبحتواه�ا النضالي النضال�ي الث�وري في احلق�ل الدولي لتجني�د الرأي
الث�وري في احلقل الدولي وه�ذا ال يتعارض وال يتناقض مع الع�ام العاملي م�ع عدالة قضيتن�ا الوطني�ة ،وهذا ال
يتع�ارض وال يتناق�ض م�ع االرتب�اط املصي�ري بني
االرتباط املصيري بني األمة العربية والشعب الفلسطيني.
األمة العربية والشعب الفلسطيني.

22

مقاوم�ة كل املش�اريع الرامي�ة إل�ى تصفي�ة القضي�ة
الفلس�طينية أو تدويله�ا أو الوصاي�ة عل�ى ش�عبها
مقاوم�ة كل احلل�ول السياس�ية املطروح�ة كبديل ع�ن تصفية
من أي�ة جهة ،والتعام�ل مع كافة احللول السياس�ية
الكيان الصهيوني احملتل في فلس�طني ،وكل املشاريع الرامية
املطروح�ة في إطار تكريس حق تقرير املصير وإقامة
إل�ى تصفية القضية الفلس�طينية أو تدويله�ا أو الوصاية على
الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها
شعبها من أية جهة.
الق�دس وح�ل قضي�ة الالجئين عل�ى أس�اس قرار
اجلمعية العامة لهيئة األمم املتحدة رقم .194

8

تنس�جم م�ع الفق�رة  14م�ن
بي�ان املجل�س الث�وري ف�ي
دورة الش�هيدين فيص�ل
احلسيني واللواء أحمد مفرج
(أب�و حميد)،ش�باط/فبراير
.2004
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ملحق رقم ( :)2مقدمة النظام

تنبع أهمية هذا النظام من كونه تطبيق ًا للمنطلقات النضالية التي تقوم عليها احلركة ،وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العالقات التي تقوم بني احلركة وبني
مختلف القوى والتنظيمات .كما انه اإلطار التنظيمي الذي يحدد عالقة األعضاء بعضهم ببعض بشكل يحفظ خط احلركة ،ومستقبل الثورة.

أوال :املنطلقات الفكرية التي تقوم عليها احلركة
( )1املبادئ
تؤكد احلركة على البعد القومي للنضال الفلس�طيني؛ ففلس�طني جزء من الوطن العربي والش�عب الفلس�طيني جزء من األمة العربية وكفاحه جزء من
كفاحها .ومعركة حترير فلس�طني واجب قومي تس�هم فيه األمة العربية بكافة إمكانياتها وطاقاتها املادية واملعنوية .لكن الثورة الفلس�طينية هي طليعة
األمة العربية في معركة حترير فلسطني.
وترى حركة فتح أن الشعب الفلسطيني صاحب احلق الطبيعي والشرعي في فلسطني وهو ذو شخصية مستقلة وميلك وحده حق تقرير مصيره واستالم
زمام قضيته دون وصاية أو تبعية أو توجيه وله الس�يادة املطلقة على جميع أراضيه .وأن حركة التحرير الوطني الفلس�طيني (فتح) حركة وطنية ثورية
مستقلة وهي متثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني.
وتعتبر احلركة أن االحتالل اإلسرائيلي جرمية بحق الشعب الفلسطيني ينبغي مقاومته بكافة الوسائل املشروعة ،وأن االستيطان اإلسرائيلي في املناطق
الفلسطينية احملتلة هو غزو عدواني وقاعدة استعمارية توسعية.

وتؤكد احلركة على أن حترير الديار املقدس�ة والدفاع عن حرماتها واجب عربي وإسلامي وإنس�اني .وأن نضال الش�عب الفلس�طيني جزء من النضال
املش�ترك لش�عوب العال�م ضد االحتلال األجنبي واالس�تعمار واالمبريالي�ة العاملية .وترى احلرك�ة أن املش�اريع واالتفاقات التي تهدر حق الش�عب
الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضة وفي الوقت نفسه تتمسك احلركة بقرارات هيئة األمم الداعمة حلق الشعب الفلسطيني في وطنه.

( )2األهداف

حتدد حركة فتح أهدافها بتحرير فلسطني حترير ًا كام ً
ال بإنهاء االحتالل وتصفية االستيطان اإلسرائيلي بكافة أشكاله .وإحالل السالم العادل والشامل ما
بني الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي خيار استراتيجي يقوم على أساس القرارات الصادرة عن هيئة األمم املتحدة .وحل قضية الالجئني الفلسطينيني،
الناجمة عن طرد العصابات الصهيونية للفلسطينيني من ديارهم عام  ،1948على أساس قرار اجلمعية العامة لهيئة األمم املتحدة رقم .194

وتس�عى احلركة إلى إقامة دولة فلس�طينية مس�تقلة ذات سيادة حتفظ للمواطنني حقوقهم على أساس العدل واملس�اواة دون متييز في العرق أو الدين أو
العقي�دة أو الل�ون أو اجلن�س وتكون القدس عاصمة لها .وبناء نظام سياس�ي دميقراطي يضمن صيانة حقوق اإلنس�ان ،ويكفل احلريات العامة جلميع
املواطنني..
وتنظر احلركة إلى املش�اركة الفعالة في حتقيق أهداف األمة العربية بالتحرر والتطور والدميقراطية والوحدة ،ومس�اندة الش�عوب املضطهدة في كفاحها
لتحرير أوطانها وتقرير مصيرها من أجل بناء صرح السالم العاملي على أسس عادلة.

( )3األسلوب
تس�تخدم احلركة في س�بيل حتقي�ق أهدافها املقاومة املش�روعة لالحتالل بكافة أش�كالها واملقاومة هي الطري�ق احلتمي إلنهاء االحتلال وإقامة الدولة
الفلس�طينية املس�تقلة .وترى احلركة أن الكفاح املس�لح هو ش�كل من أش�كال املقاومة املش�روعة إلى جانب أش�كال النضال؛ اجلماهيرية والسياس�ية
والدبلوماسية واإلعالمية ،وفقا لكل مرحلة من مراحل النضال ومقتضياتها للحفاظ على مقومات صمود شعبنا في مواجهة االحتالل.
وتس�عي احلرك�ة لتحقيق الوحدة الوطني�ة من خالل لقاء جميع الفصائل واألحزاب والقوى والش�خصيات الوطنية واإلسلامية ضمن برنامج العمل
والوفاق الوطني ،باعتبار الش�عب الفلس�طيني هو الطليعة واألس�اس في معركة تقرير املصير ،واألمة العربية ش�ريك في هذه املعركة وذلك بتحقيق
التالحم الفعلي بني األمة العربية والشعب العربي الفلسطيني إلشراك اجلماهير العربية في املعركة من أجل إنهاء االحتالل.

وتعمل احلركة على إبراز الشخصية الفلسطينية مبحتواها النضالي الثوري في احلقل الدولي لتجنيد الرأي العام العاملي مع عدالة قضيتنا الوطنية ،وهذا
ال يتعارض وال يتناقض مع االرتباط املصيري بني األمة العربية والشعب الفلسطيني .وفي الوقت نفسه ،فإن حركة فتح تقاوم كل املشاريع الرامية إلى
تصفية القضية الفلس�طينية أو تدويلها أو الوصاية على ش�عبها من أية جهة ،والتعامل مع كافة احللول السياس�ية املطروحة في إطار تكريس حق تقرير
املصير وإقامة الدولة الفلس�طينية املس�تقلة كاملة الس�يادة وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئني على أس�اس قرار اجلمعية العامة لهيئة األمم املتحدة
رقم .194
9
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ثانيا :يقوم هذا النظام على األسس التالية:
1 .1إن الثورة الش�عبية التي نخوضها تنطلق من موقف مبدئي وهو أن قضيتنا هي قضية اجلماهير وليس�ت قضية فئة مميزة منفصلة عن هذه اجلماهير،
وأن الش�عب قادر على ممارس�ة النضال بكفاءة عالية وح�دس صادق وعزمية قوية ،وهو احلامي املخلص للتنظيم الث�وري .ولقد جاء هذا النظام
محقق ًا ألشد االلتحام بني احلركة واجلماهير ،عن طريق البناء الهرمي في احلركة بحيث تكون هذه اجلماهير هي القاعدة العريضة له.
2 .2وم�ن ه�ذه النظرة إلى دور اجلماهير في الثورة يب�رز دور القاعدة املنظمة في احلركة باعتبارها على متاس مباش�ر مع اجلماهير ،تعيش بينها وحتس
مش�اعرها وتس�تلهم تطلعاتها ،وهي لذلك مصدر السلطات في احلركة والوصية الوحيدة األمينة عليها ،وهي القوة احلقيقية التي يعود إليها حق
اتخاذ القررات احلاس�مة ،وعليها تقع مس�ؤولية انتخاب القيادات في جميع املس�تويات .ويتم ذلك عن طريق االنتخاب املباش�ر على درجات
بسبب مقتضيات العمل السري ،وبسبب التشتت اجلغرافي الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية.
3 .3ان القيادات املنبثقة عن القاعدة متارس صالحياتها على أس�س دميقراطية .وتكون القيادات مس�ؤولة مس�ؤولية تامة أمام مؤمتراتها ومجالس�ها،
ومتارس القيادات األعلى مسؤولية مركزية تعبر عن وحدة التنظيم الكاملة في األقاليم واألجهزة واملؤسسات.

4 .4إن احلرك�ة تش�جع إل�ى آخر مدى حرية الرأي واالنتقاد على أن يكون ذلك دائم ًا ضمن األط�ر التنظيمية في احلركة ومن خالل مبادئها .وأن هذه
احلرية حق مقدس جلميع األعضاء وال يحق ألية سلطة أن جتردهم منها وال يكون أي رأي أو انتقاد داخل صفوف احلركة ضمن املبادئ واألصول
س�بب ًا في اتهام العضو ومحاس�بته فيما بعد ذلك .إن الرأي احلر هو الضمان الوحيد ملنع القيادات من الوقوع في األخطاء واالنحرافات والوسيلة
الفعالة في إسماع صوت اجلماهير من خالل القواعد لقيادات احلركة.
 5 .5إن احلركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع أعضائها بش�كل عام ،ومن قبل املس�ؤولني بش�كل خاص ،وذلك في سبيل حتقيق الغاية من
حرية االنتقاد وحرية الرأي املتمثلة في وضع حد الس�تمرار األخطاء ،وإظهار مدى االس�تعداد لالس�تفادة من النقد والنقد الذاتي يش�كل دائم ًا
نقاط انطالق جديدة تساهم في تطوير جتربة احلركة وإنارة طريقها.
6 .6إن احلرك�ة ف�ي تصميمه�ا على التحرير ،وعلى إحداث التغييرات التاريخية في املجتمع ،تس�عى إلى بعث القيم األخالقية الثورية املنس�جمة مع
أهداف نضالنا ،والى إحياء الش�عور بالكرامة اإلنس�انية .وهي لذلك تس�عى إلى حترير اإلنس�ان من كل ما تس�رب إليه من مساوئ املجتمع التي
عاش�ها عبر تاريخ طويل ،وخاصة ما تواجهه املرأة من متييز يعطل قدراتها النضالية ومس�اهمتها الفعالة في كافة املس�تويات التنظيمية واحلركية،
وأن ذل�ك يوج�ب أن تك�ون العالقات بني األعضاء عالقات موضوعية مقياس�ها مبادئ احلرك�ة وأنظمتها .وال يكون هن�اك أي مكان لعالقات
ش�خصية مبعثها الرغائب والهوى .لذلك فان احلركة تنظر إلى جميع أعضائها نظرة املس�اواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم األساس�ية،
وتترك املجال مفتوح ًا أمام العناصر الواعية واملخلصة والنشيطة لكي تتقدم الصفوف وحتتل مراكز القيادة والتوجيه .وهي في الوقت الذي حترص
فيه على أصالة خطها الذي انطلقت به حريصة على االستفادة من جتاربها وراغبة في إغناء فكرها وتطوير بنيتها بوحي من تلك التجارب      .
7 .7إن احلركة تسعى من خالل نضالها إلى تعبئة اجلماهير ورص صفوفها حول احلركة وأعضائها .وان أعضاء احلركة هم وسيلة هذه التعبئة .لذلك
كان عل�ى احلركة أن تس�هر على أن يكون أعضاؤها مث�ا ً
ال يجذب اجلماهير ويعزز إميانها ومحبتها بالتنظيم الثوري وأن العضو مطالب باس�تمرار
أن يعيش عيش�ة الثائر النموذجي الذي ميارس الطاعة واالنضباط والصدق والتواضع ونكران الذات واإليثار ،في الوقت الذي ميارس فيه أعلى
درجات االعتزاز بالنفس والتمرد على الواقع وااللتزام مببادئ احلركة.

ثالثا :املفاهيم األساسية التي يقوم عليها النظام

1 .1حركة (فتح) حركة وطنية ثورية وعضويتها مفتوحة لكل الفلسطينيني.

2 .2الثورة للش�عب بكل جماهيره التي تخوض الثورة ومتارس�ها ،واحلركة هي التنظيم الثوري القائد وعلى هذا األس�اس فإنها هي القوة التنظيمية
الثورية صاحبة احلق في توجيه الثورة.
3 .3تتألف احلركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة ،تتكافئ فيها احلقوق والواجبات وتتوزع املسؤوليات وفق أنظمة احلركة ولوائحها.
4 .4القيادة الدميقراطية هي األسلوب الوحيد للقيادة في احلركة وهذا يعني:

 أن الدميقراطية هي األس�اس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة املس�تويات التنظيمية .وهي األس�اس في ممارسة املسؤوليات وتتضمنوحدة العمل والتنظيم واالنسجام الفكري والتفاعل السياسي في احلركة.
 -وأن النقد والنقد الذاتي هما األساس في التنقية والتصحيح في احلركة وال تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقومي والبناء.

 -وأن خضوع األقلية لرأي األكثرية أساس في حتقيق االنضباط وحتقيق وجود التنظيم املوحد في التصور والفكر واملمارسة.

5 .5تؤمن احلركة بقدس�ية العضوية وحرية اإلنس�ان وترفض مبدأ االنتقام وتقره وال تقبل املس�اس بحق املواطن في املش�اركة في الثورة أو تعطيل هذا
احلق إال عندما تكون هذه املشاركة مصدر خطير يهدد سير احلركة وأمنها.
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جهاد حرب وسائد الزين

املبادئ واألهداف واألسلوب حلركة فتح

إصدارات أخرى حول حركة فتح
احلرس اجلديد داخل حركة فتح

موقف حركة فتح من عملية السالم
في ظل الشراكة السياسية مع حركة حماس

ش�كل انهيار الس�لطة الفلس�طينية في قط�اع غزة منتص�ف حزيران/
يونيو  2007ضربة قوية ليس فقط للسلطة الفلسطينية بل حلركة فتح
وبش�كل أساس�ي للحرس اجلديد في حركة فتح املسيطر على القوى
األمنية الرئيس�ية في قطاع غزة .كما أبرز هذا االنهيار الصراع القائم
بين احلرس اجلديد واحلرس القدمي في حركة فتح ،وكذلك الصراع
القائم بني تيارات احلرس اجلديد في احلركة عندما اعتبر بعض قيادات
احلرك�ة (من احل�رس القدمي واجلديد على ٍ
حد س�واء) أن الصدامات
املس�لحة بني حركة حماس والسلطة الفلس�طينية «األمن الوقائي في
قط�اع غزة حتديدا» ه�ي صراع بني حركة حماس وتي�ار داخل حركة
فتح مما س�اهم ف�ي تعميق الفجوة ما بني تيارات رئيس�ية داخل حركة
فتح.

عالء حللوح

جهاد حرب

أحدثت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية تغيير ًا واضحا في موازين
القوى على الساحة الفلسطينية ،ففي أول مشاركة حلركة حماس في
االنتخابات التش�ريعية فازت بأغلبية مقاع�د املجلس ( 74مقعدا من
أص�ل 132مقع�دا) ،في حني حصلت حركة فت�ح على  45مقعدا،
وحصلت باقي القوى واملستقلون على  13مقعدا.
وج�دت حركة فتح نفس�ها بعد االنتخابات التش�ريعية قوة ثانية على
الس�احة الفلس�طينية بعد أن اس�تمرت حلوالي  40عاما القوة األولى
في الساحة الفلسطينية ،سواء على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية
التي نشأت عام  1964أو على صعيد السلطة الفلسطينية التي أنشأت
مبوجب اتفاقات أوسلو عام  .1993مرت حركة فتح خالل سنواتها
األربعين املاضي�ة بتج�ارب مختلف�ة بدأته�ا بالكفاح املس�لح طريقا
وحيدا لتحرير فلس�طني ،ث�م برنامج الدولة الفلس�طينية الدميقراطية
على كامل التراب الفلس�طيني التي يتس�اوى فيها مواطنيها دون متييز
بس�بب الدين أو اجلنس أو الل�ون .ثم تبنت برنام�ج العمل املرحلي
(برنامج النقاط العش�ر) الذي دعا إلقامة س�لطة وطنية مناضلة على
أي ج�زء يتم حتريره أو ينس�حب من�ه االحتالل .ونتيجة الس�تمرار
الوض�ع الدول�ي وموازي�ن الق�وى لصالح الق�وى املعادية للش�عب
الفلس�طيني .وافقت حركة فتح على قرارات الشرعية الدولية وعلى
مب�دأ األرض مقابل السلام ،ودخلت في مفاوضات مباش�رة وغير
مباشرة مع إس�رائيل متخض عنها اتفاق إعالن املبادئ بني م.ت.ف
وإسرائيل.

أظهر ترش�ح عدد من قيادات حركة فتح ضمن قائمة املس�تقبل (التي
سجلت لدى اللجنة املركزية لالنتخابات) في االنتخابات التشريعية،
كمنافس لقائمة حركة فتح الرس�مية قبل توحيدهما ،قيادات احلرس
اجلديد وحددت مالمحها في احلركة ،وأوضح مس�توى الصراع بني
احل�رس الق�دمي واجلدي�د عمق األزمة الت�ي تعاني منه�ا حركة فتح.
لكن في الوقت نفس�ه أبرزت أن احلرس اجلديد غير موحد ومنقس�م
ف�ي كثي�ر من املواقف وط�رق التعبير ،ويدور ف�ي داخله صراع على
النفوذ والقيادة.
ظه�ر احلرس اجلديد نتيجة لغي�اب العملية الدميقراطي�ة داخل حركة
فتح ،وتوقف تعاقب األجيال داخل احلركة .وعدم استيعاب قياداته
في النظام السياسي بحيث مت إسناد أغلب املناصب العليا في السلطة
الفلس�طينية لكادر احلركة م�ن «العائدين» مما اس�تبعد احلرس اجلديد
عن أغلب املراكز القيادية في الس�لطة الفلس�طينية ،وعدم االعتراف
بتجرب�ة الداخ�ل وهي�اكل احلرك�ة املوج�ودة نتيج�ة لظ�روف العمل
التنظيم�ي في الضف�ة الغربية وقطاع غزة ما قبل عام  .1994كما زاد
عدم انعقاد املؤمتر العام الس�ادس للحركة من حدة األزمة واالحتقان
لدى كادر الداخل لفقدان�ه الفرصة الدميقراطية املمكنة للوصول إلى
املواق�ع القيادية ف�ي حركة فتح «اللجن�ة املركزية واملجل�س الثوري»
وتوس�يع مش�اركته في احلك�م مما أدى إل�ى تذمر واس�ع في صفوف
الك�وادر الفتحاوي�ة ف�ي الداخ�ل وعمق الفج�وة بين كادر الداخل
وجتربته وكادر اخلارج وجتربته.

أظهرت جتربة فتح خالل الس�نوات املاضية أن موقف حركة فتح من
عملي�ة السلام تأثر بالتح�والت احمللي�ة واإلقليمي�ة والدولية ،بدءا
من ح�رب أكتوبر  1973وم�رورا بخروج قوات الثورة الفلس�طينية
م�ن بي�روت (آخر معقل له�ا في دول اجل�وار العربي) وتش�تتها في
احملي�ط العربي ،وانهي�ار النظام العاملي (نظام ثنائ�ي القطبية) املتمثل
بانهي�ار االحتاد الس�وفياتي واملنظومة االش�تراكية ليصبح العالم نظام
قطب واحد تقوده الواليات املتحدة األمريكية احلليف االستراتيجي
إلس�رائيل ،إضاف�ة حل�رب اخللي�ج الثانية الت�ي اندلع�ت على ضوء
االجتي�اح العراق�ي للكويت في ع�ام  ،1990وما تركت�ه نتائج هذه
احل�رب من انقس�ام عربي وحصار عل�ى منظمة التحرير الفلس�طينية
نتيجة ملوقفها من احلرب.
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