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''فتح'': امل�ؤمتر ال�سابع وتداعياته

معني الطاهر*

''فتح'': البدايات واملنطلقات واملعنى

مقدمة

ت�سعى هذه المقالة لقراءة بدايات حركة ''فتح'' في محاولة للإجابة عن اأ�سئلة ما زالت عالقة 

ادها الأوائل وعبر 
ّ
ولم تجد اإجاباتها اليقينية بعد، والع�دة اإلى منطلقات الحركة كما ر�سمها رو

عبر  فيها  المت�سمن  المعنى  اإلى  لل��س�ل  محاولة  في  الأ�سلية،  و�سعاراتها  واأهدافها  مبادئها 

م�سيرتها الط�يلة، وقبل اأن يط�ي التجاهل والن�سيان كثيراً منها.

البدايات

الث�رة  فجرت  التي  الأولى  ر�سا�ساتها  ''فتح''  اإطلق  على  م�سى  قرن  ن�سف  من  اأكثر 

ت�سّكلها  وتاريخ  فكرتها  واأ�سل  بداياتها،  عن  متباينة  تزال  ل  والرواية  المعا�سرة،  الفل�سطينية 

ن هم م�ؤ�س�س�ها الأوائل، الأمر الذي يجعلنا اأقرب اإلى الجزم بعدم وج�د رواية واحدة 
َ
الفعلي، وم

لدينا ل  المبكرة؛ فما ه� مت�افر  المرحلة  لهذه  تاأريخ م�ثق  اأو  المتعددة،  الأ�سئلة  لهذه  م�حدة 

نه ال�سهيد 
ّ
 لعل اأهمها ما دو

1
يتعدى �سهادات �سف�ية متناثرة، وبع�ص الن�س��ص القليلة المكت�بة،

اأن ي��سح بع�سًا من بدايات الحركة، علمًا  الذي حاول فيه  ''البدايات''  ا�سه 
ّ
ال�زير في كر خليل 

قادة  لإثارة حفيظة  التداول، تجنبًا  اإتلفه ومنعه من  اإلى  ا�ص 
ّ
الكر بعد طباعة هذا  ا�سطر  باأنه 

اآخرين يعتقدون اأنه تجاهلهم اأو قّل�ص من دورهم في بدايات ت�سكيل ''فتح''.

ا 
ّ
ولعل ال�سبب في هذا النق�ص الفادح يع�د اإلى اأ�سباب متعددة، منها اأن القادة الم�ؤ�س�سين اإم

ن�ا 
ّ
يدو لم  ا 

ّ
واإم الفل�سطينية،  الث�رة  م�سيرة  من  مبكرة  مراحل  في  معظمهم،  في  ا�سُت�سهدوا، 

نها منهم ــ على قّلتهم ــ فاإن عائلته لم 
ّ
ن دو

َ
مذكراتهم وي�مياتهم عن تلك المرحلة المهمة، وم

تاأذن بن�سرها بعد، وذلك لأ�سباب �ستى، منها اأن طبيعة العمل الث�ري تفتر�ص اأن تتقدم قيادات 

اأكثر من  الث�رة   على حا�سر 
ّ
ان�سب الهتمام  فاإن  ولهذا  الط�يلة،  الم�سيرة  اأُخرى عبر  وتتراجع 

ن �سبق.'' 
َ
ن �سدق ولي�ص لم

َ
رت عنه ''فتح'' في اأحد �سعاراتها من اأن ''الث�رة لم

ّ
ما�سيها، وه� ما عب

* كاتب فل�سطيني وقائد كتيبة الجرمق �سابقًا التابعة لق�ات العا�سفة.
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والإرها�سات  ''فتح''  حركة  ت�سكيل  فكرة  بين  الكبير  الت�سابك  اإلى  يع�د  ربما  الأهم  ال�سبب  اأن  على 

التفكير في  بداية  �سّكل  اأي منها  الجزم  ال�سعب  الفل�سطيني، وجعلت من  بال�سعب  التي مرت  المتعددة 

ال�ستات الجغرافي ترّتب عليه ت�سّكل عدة ب�ؤر وتجمعات ث�رية تعددت  اأن واقع  تاأ�سي�ص الحركة، كما 

بتعدد مناطق ال�ستات، واإن كانت حملت اأفكاراً مت�سابهة تدور ح�ل فكرة التحرر ال�طني الفل�سطيني، 

ع�ا ريادتهم لفكرة 
ّ
ومن هنا يمكن لأي من هذه الب�ؤر اأو التجمعات والأ�سخا�ص الذين كان�ا فيها اأن يد

ت�سكيل الحركة.

الإرها�صات الأوىل

''فتح''، وعلى الرغم من الإ�سارات  تتعدد الروايات ب�ساأن الإرها�سات التي جمعت اأغلبية م�ؤ�س�سي 

اإلى التزام الجزء الغالب منهم بجماعة ''الإخ�ان الم�سلمين'' في تلك المرحلة، فاإن الملحظ  ال�ا�سحة 

الما�سي، وكان  القرن  ''الإخ�ان'' في مرحلة مبكرة لم تتجاوز منت�سف خم�سينيات  اأن معظمهم ترك 

اأن  في حين   ،1948 في حرب  المتميز  الجماعة  دور  ه�  ''الإخ�ان''  اإلى  الرئي�سي لن�سمامهم  ال�سبب 

العامل الأ�سا�سي لنف�سالهم الفردي عن ''الإخ�ان'' كان ب�سبب القي�د التي فر�ستها الجماعة على اأي 

محاولة للتدريب اأو ا�ستخدام ال�سلح في م�اجهة الحتلل الإ�سرائيلي بعد النكبة.

''الإخ�ان الم�سلمين'' في ذلك ال�قت: خليل ال�زير؛ عبد الفتاح  من اأبرز الذين كان�ا �سمن جماعة 

 فتحي البلعاوي؛ �سعيد الم�سحال؛ يا�سين ال�سريف؛ رفيق النت�سة؛ �سلح خلف الذي تاأخر في 
2

حم�د؛

الخروج من ''الإخ�ان'' حتى نهاية الخم�سينيات. وكان يا�سر عرفات قريبًا من ''الإخ�ان'' لكنه لم يكن 

ا فاروق القدومي ومحمد اأب� ميزر فكانا بعثيين، بينما كان خالد الح�سن من حزب 
ّ
ملتزمًا تنظيميًا، اأم

''فتح'' خرجت من خلفية  اأغلبية الرعيل الأول لحركة  اأن  اإنه مع  التحرير. وب�س�رة عامة يمكن الق�ل 

اإ�سلمية، اإّل اإنها تحررت منها وانفكت عنها في مراحل مبكرة. ولعل المذكرة التي قدمها خليل ال�زير 

''فتح''  م�ؤ�س�سي  الأخيرة من  المحاولة  �سكلت  �سنة 1957  في  الم�سلمين''  ''الإخ�ان  قيادة جماعة  اإلى 

للعمل قريبًا من ''الإخ�ان''، اإذ طلب منهم فيها المبادرة اإلى تاأ�سي�ص تنظيم خا�ص ل يبدو اإ�سلميًا في 

ا�ستجابة قيادة  الم�سلح لتحرير فل�سطين ويعمل على تفجيره، لكن عدم  الكفاح  �سعار  ظاهره، ويرفع 

التنظيم  اإلى  ال�سابقين  ''الإخ�ان''  عنا�سر  من  كثيرة  ك�ادر  با�ستقطاب  ت�سبب  الطرح  لهذا  ''الإخ�ان'' 

 ول �سيما اأن لدى بع�ص هذه العنا�سر تجارب �سابقة مريرة عن اإجها�ص جماعة ''الإخ�ان'' 
3

الجديد،

محاولتهم المتكررة خلق ب�ؤر ث�رية في قطاع غزة، في بداية الخم�سينيات ومنت�سفها.

رابطة طالب فل�صطني

ع فل�سطيني في القاهرة ا�سطلع 
ّ
�سكلت رابطة طلب فل�سطين التي تاأ�س�ست في �سنة 1949 اأول تجم

بدور تمثيل الق�سية الفل�سطينية والدفاع عنها. وتميزت الرابطة في اأع�امها الأولى، وقبل اأن تتح�ل 

اإلى التحاد العام لطلب فل�سطين ب�سيطرة ''الإخ�ان الم�سلمين'' عليها بقيادة فتحي البلعاوي الذي كان 

�سكرتير الرابطة في هيئاتها الإدارية الأربع الأولى، وقد اأُبعد لحقًا اإلى غزة، غير اأن اللفت في الأمر 

ه� حر�ص ''الإخ�ان الم�سلمين'' على اأن تتمثل الق�ى ال�سيا�سية الأُخرى فيها مثل البعثيين وال�سي�عيين. 

الفتاح  انُتخب عبد  اأب� غ��ص، ثم  الدكت�ر م��سى  للرابطة، وتله  الأول  الرئي�ص  اأب� �سّتة  وكان �سلمان 

عي�سى حم�د في الدورة الثالثة بعد اأن تراأ�ص قائمة مناف�سة لقائمة �سكلها يا�سر عرفات الذي اأ�سبح 
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رئي�سًا للرابطة بعد اتفاقه مع ''الإخ�ان'' في دورتها الرابعة، وبعد اأن كان ع�س�اً في الدورة الثانية، ولم 

يحالف الحظ قائمته الخا�سة في الدورة الثالثة.

ن لنا م�ساهمتها في بدايات تك�ين 
ّ
 في تلك الفترة تبي

4
اإن اإلقاء نظرة على ن�ساط الرابطة واأع�سائها

و�سعيد  عدوان  وكمال  حم�د  الفتاح  وعبد  خلف  و�سلح  عرفات  يا�سر  اجتمع  ففيها  ''فتح''،  حركة 

الم�سحال وفتحي البلعاوي وزهير العلمي وفاروق القدومي، وع�سرات اآخرون ما لبث�ا اأن التق�ا لحقًا 

لت�سكيل الحركة.

بل يذهب البع�ص اإلى الق�ل اإن بيانًا ُطبع في �سنة 1954، و�ساغه كمال عدوان وعبد الفتاح حم�د 

الجهد  ت�حيد  �سرورة  عن  تحدث  القاهرة،  في  الفل�سطينيين  الطلبة  على  ّزع 
ُ
وو الم�سحال،  و�سعيد 

ميت 
ُ

�س الأول لقيام حركة فل�سطينية مقاومة  ''الإرها�ص  �سّكل  التحديات، وبذلك  الفل�سطيني لم�اجهة 

5
فيما بعد حركة تحرير فل�سطين 'فتح'.''

قطاع غزة

�سكلت التجارب الأولى في قطاع غزة ورفاق الدرا�سة في المرحلة الثان�ية الذين التق�ا لحقًا في 

بداية  في  غزة  قطاع  �سهد  اإذ  ''فتح''.  حركة  بدايات  في  مهمة  اإرها�سات  الم�سرية،  الجامعات 

الخم�سينيات ومنت�سفها محاولت متعددة لت�سكيل مجم�عات تنظيمية اأو خليا م�سلحة جرى ت�سكيل 

القطاع  على  المتكررة  ال�سهي�نية  العتداءات  على   
ّ
للرد الم�سريين  الم�س�ؤولين  بمعرفة  منها  البع�ص 

البع�ص  �ُسّكل  بينما  با�سمه،  المجم�عات  هذه  رفت 
ُ
ع الذي  حافظ  م�سطفى  الم�سري  ال�سابط  بقيادة 

اأولى  هذه  وكانت  واآخرين،  �سيام  اللــه  وعبد  العايدي  وحمد  ال�زير  خليل  من  بمبادرات  الآخر 

المحاولت لت�سكيل خليا م�سلحة ومجم�عات طليعية، في م�اجهة محاولت الت�طين، واإدارة الحاكم 

6
الع�سكري للقطاع، والعمل خلف خط�ط الهدنة.

بدايات متعددة يف دول ال�صتات الفل�صطيني

مع حل�ل منت�سف الخم�سينيات كان التفكير في تاأ�سي�ص حركة ''فتح'' قد بداأ ينتقل اإلى دائرة الفعل، 

فظهر كثير من الب�ؤر التي تحمل الأفكار ذاتها، وتلتقي ح�ل اأ�سكال وتجمعات وروابط تنظيمية متعددة 

في كل من الك�يت وقطر وال�سع�دية والأردن وم�سر واأوروبا.

قد اجتماع تاأ�سي�سي في الك�يت في �سنة 1957، و�سم يا�سر عرفات وخليل ال�زير وعادل عبد 
ُ
ع

ان�سم  وقد  الح�س�ر،  عن  اأحدهم  تخّلف  الثاني  الجتماع  وفي  �سديد،  وت�فيق  عميرة  وي��سف  الكريم 

ولم  الدنان.  اللــه  الح�سن، وعبد  الزعن�ن، وخالد وعلي  و�سليم  الك�يت �سلح خلف،  اإلى خلية  لحقًا 

ن فيهم خليل ال�زير، اأن هذه 
َ
يحمل هذا التنظيم اأي ا�سم لمدة تزيد على 18 �سهراً، ويعتبر البع�ص، بم

كانت الخلية الأولى في حركة ''فتح''.

عدوان،  وكمال  الم�سحال  �سعيد  التقى  قطر  ففي  تت�سكل:  اأُخرى  خليا  ثمة  كان  ذلك  بم�ازاة  لكن 

وفي  حم�د؛  الفتاح  وعبد  النجار،  ي��سف  واأب�  ال�سريف،  ويا�سين  البلعاوي،  وفتحي  النت�سة،  ورفيق 

ال�سع�دية محمد الأعرج و�سليمان اأب� كر�ص، ولحقًا ماجد اأب� �سرار، والحاج مطلق القدوة؛ وفي الأردن 

''�سباب  مثل  تجمعات  خلل  من  البدايات  كانت  �س�رية  وفي  غنيم؛  ماهر  واأب�  �سردانة  اأب�  ال�سيخ 

الكريم،  عبد  وعادل  عبا�ص،  ومحم�د  الح�سن،  وهاني  خالد  �سمت  والتي  فل�سطين''،  و''عرب  الأق�سى'' 
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ظ اأن انتقال اأفراد هذه المجم�عات من بلد اإلى اآخر �ساهم 
َ

لح
ُ
ومحم�د الخالدي، وعبد اللــه الدنان. وي

في انت�سار هذا التجاه، من القاهرة وغزة ودم�سق اإلى دول الخليج واإلى اأوروبا، ومن دولة خليجية اإلى 

اأُخرى، كما هي حال خليل ال�زير الذي انتقل من ال�سع�دية اإلى الك�يت، وكمال عدوان الذي انتقل من 

ال�سع�دية اإلى قطر وهكذا.

''حركتنا''،  بيان  و�سدر  ال�سم،  اأُ�سهر  حينه  وفي   ،1959 �سنة  في  كان  ''فتح''  حركة  بيانات  اأول 

ن الذي قام بكتابتهما، و�سمن اأي من هذه الب�ؤر، لكن 
َ
وبيان ''هيكل البناء الث�ري''، ول ي�جد ما ي�ؤكد م

الم�سحال يزعم اأنه كتب البيان الأول في قطر، و�سّلمه اإلى عبد الفتاح حم�د الذي نقله اإلى يا�سر عرفات 

ا ''هيكل البناء 
ّ
وخليل ال�زير في خلية الك�يت، و�سدر من هناك بعد اإجراء بع�ص التعديلت عليه. اأم

الث�ري'' فاإن كاتب هذه المقالة عثر على مخط�ط بخط يد ال�سهيد كمال عدوان يحمل العن�ان نف�سه، 

كما عثر �سمن اأوراق ال�سهيد على ن�سخة مطب�عة من هذا المخط�ط، ومدققة بخط كمال عدوان، الأمر 

ا�ص.
ّ
ن كتب الم�س�دة الأولى لهذا الكر

َ
الذي يحملنا على العتقاد اأنه ه� م

يروي اأب� جهاد اأن مجم�عات قطر وال�سع�دية طلبت الن�سمام اإلى قيادة الحركة التي �ُسّكلت في 

الك�يت، بينما يق�ل الم�سحال اإن ع�س�ية اللجنة المركزية لم تكن ع�س�ية فردية، واإنما ع�س�ية اأقاليم، 

ل من الك�يت دع�ة اإلى قطر وال�سع�دية والأقاليم الأُخرى لح�س�ر اجتماع لقيادة الحركة، 
َ
ر�س

ُ
فكان ي

ن يك�ن قادراً على ال�سفر كي يمثل الإقليم. واإذا كان مثل هذا الكلم 
َ
اأع�سائه م اإقليم من  فير�سل كل 

يحمل ت�سكيكًا في ع�س�ية بع�ص الأفراد، اإّل اإنه يحمل في ال�قت ذاته تاأكيداً على ريادة خلية الك�يت، 

واأنها �سّكلت الأ�سا�ص في قيادة الحركة التي طلبت المجم�عات الأُخرى الن�سمام اإليها.

''نداء احلياة.. فل�صطيننا''

''نداء الحياة.. فل�سطيننا''  في ت�سرين الأول/اأكت�بر 1959 �سدر في بيروت العدد الأول من مجلة 

التي اأ�سرف عليها الحاج ت�فيق الح�ري، وقد ا�ستمرت في ال�سدور حتى �سنة 1964، و�سدر منها 40 

عدداً. واأدت هذه المجلة والمقالت والأفكار التي ت�سمنتها، والتي كتب خليل ال�زير الجزء الأكبر منها، 

دوراً بارزاً في ت�طيد العلقة بين مختلف المجم�عات الفل�سطينية، فمن خللها كان الت�سال بع�سرات 

على  فيها  ه�ادة  ل  حرب  �سّن  على  المجلة  مقالت  وركزت  ال�ستات.  دول  في  المتفرقة  المجم�عات 

الهيمنة والحت�اء، وت�ظيف جميع  �سيا�سية معها، ومقاومة محاولت  اأي �سفقات  اإ�سرائيل، ورف�ص 

م�ارد ال�سعب الفل�سطيني في خدمة الكفاح الم�سلح.

مكتب اجلزائر

ت�طدت علقة يا�سر عرفات وخليل ال�زير بقادة الث�رة الجزائرية خلل ن�سالهم �سد ال�ستعمار 

فق على فتح مكتب فل�سطين في الجزائر، واأُوفد خليل ال�زير  الفرن�سي، وما اإن ا�ستقلت الجزائر حتى اتُّ

ليت�لى قيادته في �سنة 1963. وقد اأدى هذا المكتب دوراً مهمًا في م�سيرة حركة ''فتح''، اإذ تمكنت عن 

طريقه من ا�ستقطاب مئات المدر�سين الفل�سطينيين، وفتحت مع�سكرات التدريب، كما �سّكل حلقة و�سل 

تبت اأول زيارة لل�سين 
ُ
مع حركات التحرر ال�طني في العالم من خلل ممثلياتها في الجزائر، ومنه ر

ال�سعبية في 1964/3/15 �سارك فيها يا�سر عرفات وخليل ال�زير. وقام المكتب اأي�سًا بدور مهم في 

ت�حيد المجم�عات الفل�سطينية المتعددة التي تتبّنى الأهداف ذاتها.



091 حمور ''فتح'': البدايات واملنطلقات واملعنى

النطالقة 1965/1/1

الخليا  في  الم�ؤ�س�سين  الأع�ساء  بين  وتباينات  الم�سلح من خلفات  بالكفاح  البدء  قرار  يخُل  لم 

اإلى مجانين وعقلء، وتكرر هذا الخلف عند قرار بدء النطلقة الثانية بعد هزيمة  الأولى، ق�سمتهم 

حزيران/ي�ني� 1967 واحتلل ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واأدى في الحالتين اإلى خروج البع�ص من 

اء اعتقادهم اأن الإعداد لم يكتمل بعد لتفجير ث�رة م�سلحة.
ّ
�سف�ف الحركة، جر

م يا�سر عرفات تقريراً جاء فيه اأن المجم�عات الم�سلحة التي 
ّ
في الن�سف الثاني من �سنة 1964 قد

ُنّظمت في �س�رية ولبنان والأردن اأ�سبحت جاهزة لبدء عملياتها الفدائية، وذلك في اإثر ج�لة قام بها 

 معظم الأع�ساء بقرار النطلقة بدءاً من الخلية الرئي�سية في الك�يت، كما وافق 
ّ
في تلك البلد. واأقر

اآب/اأغ�سط�ص  ــ ال�سع�دية في  قد على الحدود القطرية 
ُ
ي ال�سع�دية وقطر على ذلك في اجتماع ع

َ
اإقليم

.1964

الأمر اللفت بعد قرار النطلقة، ه� مجم�ع الإجراءات التي اتُّخذت على الف�ر لت�سهيل هذا القرار 

واأولها قرار  الأولى.  المجم�عات  �سادت في �سف�ف هذه   عن روح ث�رية عالية 
ّ
تنم وت�سريعه، والتي 

''ت�سفير'' جميع  اإلى �سندوق مركزي عبر  يملك�نه من مال  ما  الأع�ساء كل  ي�سّلم جميع  باأن  يق�سي 

اأكبر مبلغ ح�سل عليه ال�سندوق من يا�سر عرفات، وقد و�سل  الأع�ساء ح�ساباتهم في البن�ك، وكان 

ومنا�سرين  اأ�سدقاء  من  التبرعات  وبع�ص  الأع�ساء  ح�سابات  من  للنطلقة   
ّ
المعد الر�سيد  مجم�ع 

جمع، 
ُ
ي دينار  كل  من  دينار  بن�سف  الحتفاظ  فكان  الثاني  القرار  ا 

ّ
اأم ريال.  األف  وثمانمئة  ملي�ن 

تعمل  زالت  ما  والتي  الأ�سرى،  ورعاية  ال�سهداء  ر 
َ
اأُ�س مـ�ؤ�س�سـة  ت�سكـيل  عـبر  ال�سهـداء  ر 

َ
لأُ�س وتخ�سي�سه 

حتى الي�م.

وظهرت �سرورة لتفرغ بع�ص القيادات لمتابعة الأعمال الث�رية، وكان اأولهم خليل ال�زير، وتبعه 

اأب� ي��سف النجار وعبد الفتاح حم�د ويا�سر عرفات، ثم �سلح خلف ومحمد الأعرج ومحمد اأب� ميزر 

وقلة  اللزم  المال  ت�فر  على  الأولى  بداياته  وفي  بالأ�سا�ص  التفريغ  قرار  واعتمد  عدوان.  وكمال 

التزامات المتفرغ العائلية.

اقت�سر البيانان الأول والثاني لــ ''ق�ات العا�سفة''، وه� ال�سم الذي اعُتمد للجناح الع�سكري لحركة 

اأن  اإلى  فاأ�سار  الذي �سدر في 1965/1/28  الثالث  البيان  ا 
ّ
اأم اإعلن عمليات ع�سكرية،  ''فتح''، على 

اأُطلقت، بل انعطافة كبرى في تاريخ ال�سعب الفل�سطيني وفي تاريخ  النطلقة لي�ست مجرد ر�سا�سة 

المنطقة العربية اأي�سًا، واأنها لحظة البدء للحرب التحريرية الط�يلة المدى، م�ؤكداً المزاوجة بين العمل 

العربية  بالأمة  بل  فح�سب،  الفل�سطيني  بال�سعب  يرتبط  ل  فل�سطين  تحرير  واأن  والتنظيمي،  الع�سكري 

وج�داً وح�سارة اأي�سًا.

املنطلقات واملعنى

حتى  وث�رة  للحرية..  طريقنا  الث�رة  'فتح'..  ''حركتنا  عن�ان  ''فتح''  لحركة  الأولى  ال�ثيقة  حملت 

م�ؤكدة  الفل�سطيني،  ال�سعب  اإرادة  من  منبثقة  ث�رية  وطنية  حركة  باأنها  الحركة  فت 
ّ
ر

ُ
وع الن�سر''، 

ابتعادها عن الإقليمية، واأن فل�سطين جزء ل يتجزاأ من ال�طن العربي الكبير، محددة مهمتها ب�سعيها 

لتهيئة ال�سعب الفل�سطيني كي يق�د ث�رة تحرير فل�سطين.

عن  بالعدول  اإليها  المن�سمين  تطالب  ول  حزبية،  اأيدي�ل�جيا  تحمل  ل  اأنها  ''فتح''  حركة  ت�ؤكد 
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الطاقات،  جميع  ت�ظيف  اإلى  داعية  الحزبي،  وانتمائهم  عملهم  بتجميد  واإّنما  وت�جهاتهم،  اأفكارهم 

اأن الأر�ص بعد تحريرها �ستك�ن  وح�سد الجهد كله من اأجل هدف واحد ه� تحرير فل�سطين، ومعتبرة 

ملكًا لل�س�اعد الث�رية التي تحررها، محاولة بذلك البتعاد عن اأي نقا�ص له طابع اأيدي�ل�جي. غير اأن 

اأبعد حد  اإلى  التيارات  التي كانت قيادتها مت�سامحة مع تلك  الحركة  ذلك �سمح بن�س�ء تيارات داخل 

كان  لكنه  تتفتح''،  زهرة  األف  ''دع  ت�نغ:  ت�سي  لماو  مق�لة  و�سفها  في  عرفات  يا�سر  ا�ستعار  بحيث 

ي�سيف محذراً باأن ذلك يجب اأن يجري داخل الحديقة، اأي بمعزل عن اأي ارتباط خارجي.

اإن هذا  اإّل  بداياتها،  ''فتح'' منذ  مركزيًا في فكر حركة  الفل�سطيني مح�راً  الكيان  واحتل م��س�ع 

نظر اإليه باعتباره �سرورة لح�سد جهد ال�سعب وتعبئته وتنظيمه واعتباره منطلقًا 
ُ
الكيان المن�س�د كان ي

الفل�سطيني  العربي  الكيان  ''قيام  اإعلن  على  عزمها  ''فتح''  تعلن  الث�ري  البناء  وثيقة  ففي  للتحرير، 

بقيادة ث�رية لهذا الكيان''، وتف�سر المطالبة بهذا الكيان )هذا قبل حزيران/ي�ني� 1967( بخلق منطلق 

للث�رة لتحرير ال�طن. ويلحظ اأن الحديث عن الكيان َخُفت كثيراً في اأدبيات ''فتح'' بعد حرب حزيران/

ي�ني� واحتلل كامل الأر�ص الفل�سطينية، علوة على �سيناء والج�لن ، وا�سُتبدل بالحديث عن تحرير 

كامل التراب الفل�سطيني، اإلى اأن عاد اإلى الظه�ر بق�ة بعد حرب ت�سرين الأول/اأكت�بر 1973 و�سي�ع 

وهم الت�س�ية.

اأو  �سيقة  ''قطرية  عن   
ّ
ينم ل  ه 

ّ
ت�ج وه�  الفل�سطيني،  القرار  ا�ستقلل  �سعار  اأي�سًا  ''فتح''  ورفعت 

اإقليمية منفلتة''، بقدر ما كان يهدف اإلى اإبعاد الق�سية الفل�سطينية عن المحاور وال�سراعات والتدخلت 

العربية، ومنع ا�ستغللها في الخلفات العربية. ولذا، فاإننا نجد رابطًا ق�يًا بين هذا ال�سعار و�سعار عدم 

اأن  والم�ؤكد  والدولية.  العربية  ال�ستقطابات  عن  والبعد  العربية،  للدول  الداخلية  ال�س�ؤون  في  التدخل 

م�سار  بتقرير  الفل�سطينية  القيادة  ا�ستفراد  قط  منه  الغر�ص  يكن  لم  الفل�سطيني  القرار  ا�ستقلل  �سعار 

اللحقة  التنازلت  تبرير  اأو  اإن�سانية،  ــ  ــ عربية  فل�سطينية  اعتبروها ق�سية  التي  الفل�سطينية  الق�سية 

بحجة ا�ستقلل القرار الفل�سطيني.

الفل�سطيني، وتمكنت من تنظيم �سف�فه، وح�سد  لل�سعب  ال�طني  التحرر  ''فتح'' حركَة  كانت حركُة 

كل  تحرير  اإلى  تهدف  التي  الأمد  الط�يلة  ال�سعبية  التحرير  وحرب  الم�سلح  الكفاح  تبّني  عبر  طاقاته 

عمليًا  نقي�سًا  بذلك  م�سّكلة  كلها،  الأديان  فيها  تتعاي�ص  التي  الديمقراطية  الدولة  واإقامة  فل�سطين، 

العربية  للث�رة  نف�سها طليعة  فل�سطين، ومعتبرة  الك�ل�نيالي في  ال�سهي�ني  لل�سهي�نية ولل�ستعمار 

بطرحها مركزية الق�سية الفل�سطينية في ال��سع العربي وتناق�ساته و�سراعه مع ال�ستعمار والتحالف 

وال�سيطرة الأجنبية.

خامتة

دربها  على  �سار  والتي  تك�ن،  اأن  ل 
َ
الأُو وقادتها  م�ؤ�س�س�ها  اأرادها  مثلما  ''فتح''  حركة  هي  هذه 

ع�سرات الآلف من ال�سهداء والأ�سرى والجرحى. وهي اإن اأ�سابت اأو اأخطاأت، اإّل اإنها حافظت على ا�سم 

فل�سطين ورايتها عالية خفاقة، و�سنعت اأط�ل ث�رة في القرن الع�سرين، ولعل اأ�سمى ما بقي منها ه� 

فكرتها. 
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