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''فتح'' :امل�ؤمتر ال�سابع وتداعياته

وليد

العمري*

امل�ؤمتر ال�سابع :كل ال�سلطة لـ ''فتح''

نجاح

الم�ؤتمر ال�سابع لحركة التحرير الوطني الفل�سطيني (''فتح'')� ،أو �إخفاقه،
مو�ضوعان خالفيان في عيون الناظرين ،فالذين حظوا بموقع في الم�ؤتمر
ومقعد في لجنته المركزية ومجل�سه الثوري ،يرون �أن النجاح كان باهراً ،بينما يرى الخا�سرون
ممن لم يحالفهم الحظ بن�صيب من الكعكة الفتحاوية� ،أن الم�ؤتمر �أخفق في
من
ّ
مق�صيين� ،أو ّ
تبديد الأزمة الداخلية ،بل عززها ،وذلك في وقت تراجع دور ''فتح'' في التوا�صل مع الجماهير،
�سواء داخل الأر�ض المحتلة �أو في ال�شتات ،و�أ�صبح يقت�صر على الدوائر الر�سمية من خالل
م�ؤ�س�سات ال�سلطة في الداخل والخارج.
لكن بين البي َنين وفي قراءة مت�أنية لمجريات الم�ؤتمر ال�سابع ونتائجه ،يقف المراقب �أمام
ثالثة �أخطاء كان في و�سع الم�ؤتمرين قيادة وكوادر تجاوزها:
�أو ًال ،الت�أم الم�ؤتمر وجرى في قاعة �أحمد ال�شقيري في مقر المقاطعة ،حيث الرئا�سة
الفل�سطينية ،الأمر الذي جعل ''فتح'' تتحول في عيون الناظرين من حزب �سلطة �إلى ال�سلطة
نف�سها ،اللـهم �إ ّال �إذا وافقت الرئا�سة على ال�سماح لأحزاب وف�صائل �أُخرى بعقد م�ؤتمراتها في
ال في المرحلة المقبلة.
القاعة نف�سها ،وهو �أمر ال يبدو محتم ً
ثاني ًا ،انتخاب الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س قائداً عام ًا لحركة ''فتح'' ،وذلك في
ال�ساعات الأولى من الم�ؤتمر الذي امتد خم�سة �أيام ،بد ًال من �أن يتم االنتخاب في ختام الم�ؤتمر
بعد جل�سات تقويم ونقا�ش للإنجازات والإخفاقات ،وبعد تقرير يقدمه الرئي�س ي�سرد فيه
�إنجازاته كقائد لـ ''فتح'' ،ولي�س كرئي�س لدولة فل�سطين المحتلة فقط .ويبقى الجزء الأخير من �سنة
 ،2016وتحديداً ال�شهر الذي تال التئام الم�ؤتمر ال�سابع� ،شاهداً على �إنجازات على الم�ستويين
الداخلي والخارجي� ،أبرزها قرار مجل�س الأمن �ضد اال�ستيطان واالحتالل ،و�ضبط الأمن
الفل�سطيني للو�ضع في بع�ض الأماكن درءاً للفلتان الأمني.
ثالث ًا ،غياب �سعة ال�صدر تجاه َمن ا ُّتهموا بالتج ّنح ،و�سحب ح�صانات بع�ض النواب في
المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،وهم نواب منتخبون من ال�شعب ،ذنبهم �أنهم مح�سوبون ،بوجه حق
بحد ذاته ي�ؤكد �أن م�ؤتمر الأيام الخم�سة
�أو من دونه ،على القيادي المف�صول محمد دحالن .وهذا ّ
في رام اللـه انهمك في ترتيبات داخلية على �أ�سا�س �شخ�صي ،ولي�س على �أ�سا�س �سيا�سي �أو خالفي.
* �صحافي فل�سطيني.

حمور

�إن �صوغ مفا�صل الحركات ال�سيا�سية� ،أحزاب ًا �أو ف�صائل ،من جانب قادتها بمعايير تلبي م�صالحهم
لي�ست بالأمر الم�ستغرب ،وال هي حكر على ''فتح'' دون غيرها من الأحزاب فل�سطيني ًا وعربي ًا وعالمي ًا.
''فتح'' هي ال�شارع الفل�سطيني ،فيها المقاتل والمفاو�ض والم�ساوم ،وفيها الطبيب والمري�ض
والطالب والمحا�ضر ،والمر�أة والرجل ،والمتدين حتى النخاع ،والليبرالي حتى الإ�شباع ،وفيها العامل
والفالح ،و�أي�ض ًا الأ�سير وال�شهيد كادراً وقائداً ،وكذلك الم�ستفيد من دون وجه حق ،وفيها َمن دفع عمره
ثمن ًا ،وفيها �أي�ض ًا َمن ق�ضى عمره م�ستفيداً من دون �أن يتكبد عناء ال�سجن والن�ضال والإبعاد والت�شرد.
هذه هي ''فتح'' ،وهذه هي تركيبة ال�شارع الفل�سطيني ،لكن ''فتح'' تكت�سب �أهميتها من كونها
م�شروع ًا وطني ًا فل�سطيني ًا خال�ص ًا ،فهي لم ت� ِأت كامتداد لم�شروع �إقليمي وال كفكر م�ستورد من الخارج،
الأمر الذي ي�ضع على كاهلها م�س�ؤوليات م�ضاعفة ،كما �أن و�ضعها الداخلي هو ركن �أ�سا�سي في ترتيب
برمته.
البيت الفل�سطيني ّ
تتربع ''فتح'' على عر�ش قيادة ال�شعب الفل�سطيني منذ انطالق الثورة الفل�سطينية المعا�صرة في �أوا�سط
�ستينيات القرن الما�ضي ،وبحكم موقعها ،ف�إنها مطالبة �أكثر من غيرها باالنفتاح على باقي القوى
تح�صن الآخرون في مواقف مت�صلبة ال تروق لها.
ال�سيا�سية ،وعليها �أن تتيح الم�شاركة للجميع حتى لو ّ

�إىل �أين مي�ضي امل�ؤمتر ال�سابع بـ ''فتح''؟
كان الم�ؤتمر ال�سابع لحركة ''فتح'' الذي ُعقد خالل الفترة من نهاية ت�شرين الأول�/أكتوبر �إلى بداية
كانون الأول/دي�سمبر  ،2016بمثابة تجديد البيعة للرئي�س محمود عبا�س كقائد عام لحركة التحرير
الوطني الفل�سطيني .و�ضاقت قاعة �أحمد ال�شقيري بوجود  1400مندوب كانوا جميع ًا من الموالين
بعـدما �أُق�صي المعار�ضون ،وح�ضره و�ألقى كلمات فيه ر�ؤ�ساء �ستين وفداً عربي ًا و�أجنبي ًا .وقد الت�أم
عامين من الت�أخير ب�سبب خالفات ''فتح'' الداخلية و�صراع الأ�ضداد ومراكز النفوذ.
الم�ؤتمر بعد َ
توج �أبو مازن زعيم ًا من دون منازع بعد �أن �أق�صى
غير �أن �أهم ما ّ
تمخ�ض عنه الم�ؤتمر هو �أنه ّ
حول ''فتح'' من حزب ال�سلطة �إلى ''�سلطة الحزب'' ،وهذه هي
مناوئيه على الرغم من قلة عددهم ،و�أنه ّ
الر�سالة التي �أراد عبا�س �إر�سالها �إلى الخارج قبل الداخل ،وتحديداً �إلى الدول العربية الأربع التي ُعرفت
بالرباعية العربية ،والتي جاهرت بدعم القيادي المف�صول دحالن .فقبل عقد الم�ؤتمر ُ�صدم وفد ''فتح''
الذي ُدعي �إلى القاهرة في ت�شرين الأول�/أكتوبر  2016بهذا التحرك� ،إذ التقى بممثلين عن ا�ستخبارات
الإمارات وم�صر والأردن وال�سعودية ،وقد تج ّند ممثلو ثالث من هذه الدول لإعادة دحالن �إلى �صفوف
الحركة تحت �شعار ترتيب البيت الفتحاوي قبل تحقيق الم�صالحة مع حركة ''حما�س'' .وبد ًال �أن ي�ؤدي
االجتماع مع وفد ''فتح'' �إلى تبديد الأزمة ،ف�إنه دفعها �إلى االحتدام ،فعاد الوفد �إلى رام اللـه وقد
احتقنت الأجواء بين بع�ض هذه العوا�صم وقيادة ''فتح'' ،وهو ما عك�سته الر�سالة التي وجهها الرئي�س
تدخل
الفل�سطيني محمود عبا�س �إلى ''فتح'' في م�ستهل الم�ؤتمر ال�سابع ،وهي ر�سالة ترف�ض �أي �إمالء �أو ّ
خارجي حتى لو كان عربي ًا'' :نعلن افتتاح �أعمال م�ؤتمرنا ال�سابع؛ اللي م�ش عاجبه ي�صطفل ،وهذا
م�ؤتمر القرار الوطني الم�ستقل ،م�ؤتمر البناء والتحرير [''.]....
ال خارجي ًا تحت�شد
ما لم يدركه المتدخلون من الخارج ،هو �أن ''فتح'' عندما ت�ست�شعر خطراً �أو تدخ ً
خلف قيادتها حتى لو كانت على خط�أ ،وتاريخ ''فتح'' �شهد ان�شقاقات لي�ست قليلة .وخير دليل و�شاهد
هو ما حل باالن�شقاق في �سنة  ،1983عندما �أ�س�س نائب قائد قوات العا�صفة �أبو �صالح والعقيدان �أبو
مو�سى و�أبو خالد العملة ''فتح االنتفا�ضة'' وان�شقوا عن ''فتح'' الأم ،وهم من القادة خالل االجتياح
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الإ�سرائيلي للبنان في �سنة  .1982فقد طالبوا ب�إ�صالحات �أيدتها �أغلبية في ال�شارع الفل�سطيني داخل
النظامين ال�سوري والليبي في حينه� ،أفقدهم ذاك
الوطن المحتل وخارجه� ،إ ّال �إن �إحت�ضانهم من طرف
َ
التعاطف واالمتداد ال�شعبي الفل�سطيني داخل الأرا�ضي المحتلة وخارجها ،وخ�صو�ص ًا بعدما دخلوا في
معارك طاحنة مع القيادة المتنفذة على ما تب ّقى من ال�ساحة اللبنانية.
من هنا بد�أت المناو�شات الم�سلحة التي ت�صاعدت مع اقتراب موعد عقد الم�ؤتمر ،والتي �شهدتها
ال�ضفة الغربية وتحديداً في نابل�س ،وكانت مواجهات بين م�سلحين من ''فتح'' وال�سلطة الر�سمية
لـ ''فتح'' ،حيث َقتل الم�سلحون ــ الذين ُو�صفوا بالخارجين على القانون وا ُّتهموا بالوالء لدحالن ــ
�ضباط ًا في الأمن الفل�سطيني ،الأمر الذي حدا بقوات الأمن �إلى ت�شديد قب�ضتها وعدم التهاون� ،إلى �أن
ال وحب�س ًا .هذه الأحداث بدت لقيادة ''فتح'' وال�سلطة تهديداً هدفه �إف�شال الم�ؤتمر ''خدمة
ق�ضت عليهم قت ً
وجه عبا�س ر�سالته الثانية في م�ستهل الم�ؤتمر ،رداً على محاولة
لم�صالح خارجية م�شبوهة'' ،ولذلك ّ
نا�شطين وقياديين مح�سوبين على دحالن حاولوا عقد م�ؤتمر �صحافي احتجاجي في مخيم الأمعري
لالجئين في رام اللـه ،ب�سبب �إق�صائهم و�إدانتهم بالتج ّنح وف�صل البع�ض منهم من الحركة .وارتبط هذا
الن�شاط بالمناو�شات الم�سلحة� ،إذ هدد عبا�س في م�ستهل الم�ؤتمر ''ب�أن َمن يحاول �إثارة الفلتان �سنقطع
يده ''.وكان الرئي�س الفل�سطيني ،وفي �إطار الإعداد للم�ؤتمر ،قد ا�ضطر �إلى �إلغاء زيارة مقررة لجنين
الفتتاح عر�س جماعي وو�ضع حجر الأ�سا�س لمحطة توليد للكهرباء ،وذلك في �إثر تهديدات �أمنية.
وكانت ر�سالته الثانية هذه موجهة �إلى الداخل الفل�سطيني ،وتحديداً الداخل الفتحاوي ،بعد ر�سالته
وجهها �إلى الخارج ،وتحديداً �إلى �أطراف عربية ا�ست�شعر الفتحاويون �أنها تحاول العبث
الأولى التي ّ
ببيتهم ،و�سط مخاوف من �أن ي�ستغل االحتالل الإ�سرائيلي الأجواء ويعبث بها.
هكذا ،وبعد �أن كان الفتحاويون يتغ ّنون بترديد مقولة ''نختلف معه وال نختلف عليه'' في عهد
زعيمهم الراحل يا�سر عرفات� ،أ�صبح الخالف في عهد خليفته �أبو مازن �سيد الموقف ،لكن ذلك لم يمنع
الم�ؤتمر ال�سابع من �أن يخرج بما ا�شتهى عبا�س الذي �أتى بنخبة قديمة جديدة للجنة المركزية من 23
ع�ضواً ،وبمجل�س ثوري من  148ع�ضواً� ،أغلبيتهم من الموالين.
ي�شهد تاريخ حركة ''فتح'' منذ انطالقتها �أنها تمكنت من تجاوز الأزمات الداخلية والإقليمية،
و�سجل م�ؤتمراتها م�ؤ�شر �إلى ذلك ،فقد عقدت م�ؤتمرها الأول بعد حراك امتد بين �سن َتي  1962و1964
ّ
بين دم�شق والكويت ،و ُتوجت تلك االجتماعات ال�سرية في �سنة  1964في العا�صمة ال�سورية ،بم�ؤتمر
وحددت انطالقتها في الأول من ال�سنة التالية .وبعد �أربعة �أعوام
هو الأول �أُن�شئت فيه قوات العا�صفة ُ
عقدت الحركة في دم�شق م�ؤتمرها الثاني بعد عام من هزيمة  ،1967وفيه �أ�س�ست ،مع انتخاب لجنتها
المركزية الجديدة ،مجل�سها الثوري .وهيمنت �أحداث �أيلول الأ�سود على م�ؤتمرها الثالث الذي عقدته في
و�سمت فيه الواليات المتحدة عدواً رئي�سي ًا لفل�سطين ،بينما �أكدت �ضرورة
دم�شق في �سنة ،1971
ّ
التحالف مع االتحاد ال�سوفياتي ،في م�ؤتمرها الرابع في دم�شق في �سنة  .1980وكان م�ؤتمرها
الخام�س في تون�س بعد عام من اندالع االنتفا�ضة الأولى ،و�ستة �أعوام من خروجها من لبنان بفعل
االجتياح الإ�سرائيلي ،و�أربعة �أعوام على االن�شقاق الذي ع�صف بها ،وفيه ا�ستحدثت من�صب القائد
العام ،واتخذت قراراً بت�صعيد العمل الع�سكري وموا�صلة العمل ال�سيا�سي .وبعد انقطاع امتد لأكثر من
ع�شرين عام ًا عقدت م�ؤتمرها ال�ساد�س في بيت لحم ،وذلك بعد خم�سة �أعوام على الرحيل الم�أ�سوي
الغام�ض لزعيمها التاريخي يا�سر عرفات ،وكان هذا م�ؤتمرها الأول من دون عرفات ،والأول �أي�ض ًا
داخل فل�سطين ،وفيه انتخبت لجنة مركزية ومجل�س ًا ثوري ًا جديدين ،كان بين �أع�ضائهما َمن �أ�صبحوا
مق�صيين ومف�صولين مع التئام الم�ؤتمر ال�سابع في رام اللـه.
ّ
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تداعيات قد يكون لها ما بعدها
جاء الم�ؤتمر ال�سابع لـ ''فتح'' في حقبة تنذر بم�ستقبل غام�ض تزداد حلكته �سواداً من يوم �إلى �آخر
في ظل حالة عدم اال�ستقرار في دول الإقليم العربي ،ويقابله ا�ست�شرا�س �إ�سرائيلي بعد ا�ستفراد اليمين
القومي ــ الديني بال�سلطة في �إ�سرائيل .وقد فتح فوز دونالد ترامب في الرئا�سة في الواليات المتحدة
و�ضمها،
�شهية اليمين الإ�سرائيلي على ق�ضم ال�ضفة الغربية بعد �إغراقها باال�ستيطان تمهيداً البتالعها
ّ
كخطوة ا�ستباقية لقتل خيار حل الدولتين ،وهو الحل الذي جعلته ''فتح'' ،ب�صفتها قيادة منظمة
التحرير الفل�سطينية� ،شعارها في برنامجها ال�سيا�سي منذ �أن اندمجت في العملية ال�سيا�سية في م�ؤتمر
مدريد في �سنة  ،1991وها هي تراه يذوي �أمام ناظريها .وتنذر �سيا�سة ترامب الم�ؤيدة لتوجهات
تحد حقيقي خطر ،ف�إذا �أ�صر ترامب على عقد م�ؤتمر
اليمين الإ�سرائيلي حتى الآن بو�ضع ''فتح'' �أمام ّ
الأمن الذي ي�سعى له بين العرب و�إ�سرائيل ،وب�شروط نتنياهو على نحو ال ي�ستطيع الرئي�س الفل�سطيني
فيه اال�ستجابة لح�ضور الم�ؤتمر ،عندها �سيجد عبا�س نف�سه و�سلطته و''فتح'' عر�ضة ل�ضغوط عربية على
هيئة وقف الدعم المالي كما حدث في ال�سابق .و�إذا جرت محاولة لفر�ض حل يقوم على �أ�سا�س �إحياء
الخيار الأردني ب�شكل �أو ب�آخر ،واعتبار الدولة الفل�سطينية في غزة مع تو�سعة في �سيناء الم�صرية �أو
من دونها هي الحل ،ف�إن ذلك �سيكون �إ�شباع ًا لأطماع اليمين ال�صهيوني ،وبهدف تف�صيل �سالم �إقليمي
على مقا�س نتنياهو و�صحبه ،بحيث ت�أخذ �إ�سرائيل الأر�ض في ال�ضفة الغربية بينما يتم ربط �سكانها
الفل�سطينيين بالأردن ودويلة غزة ،وهو �سيناريو يعي�ش في نفو�س كثير من الإ�سرائيليين منذ �أن
و�ضعوا خطة ''الكوندمنيوم'' (التقا�سم الوظيفي) في �سنة  ،1979ويبدو �أن هذا التوجه عاد ليحيا في
نفو�س بع�ض العرب والفل�سطينيين �أي�ض ًا .و�إذا ما �أ�ضفنا �إلى تلك الأحالم كلها لدى البع�ض ،والكوابي�س
لدى البع�ض الآخر� ،أن الموقف ينذر بانتفا�ضة ثالثة في الأرا�ضي الفل�سطينية بعد �أن ق�ضى نتنياهو
بحل �سلمي على �أ�سا�س حل الدولتين ،ف�إن االعتدال والمرونة
على كل ب�صي�ص �أمل فل�سطيني و�إ�سرائيلي ّ
اللذين �أظهرهما عبا�س وقيادته ،وتم�سكهما بالمقاومة ال�شعبية ال�سلمية والعمل الدبلوما�سي و�سيلة
للتعامل مع االحتالل ومواجهته� ،أمور لم ُتج ِد نفع ًا وعادت بمزيد من المعاناة على ال�شعب الفل�سطيني.
توجه �ضد �إ�سرائيل واحتاللها فقط ،بل �ست�ستهدف ال�سلطة
لذلك ف�إن هذه االنتفا�ضة �إن اندلعت لن َّ
الفل�سطينية �أي�ض ًا بما فيها قيادة ال�سلطة و''فتح'' ،وقد تبد�أ من داخل ''فتح'' وقواعدها ب�صورة خا�صة،
مثلما يرى نائب مدير تحرير �صحيفة ''القد�س'' المحلل �أمجد العمري.
ال عن ذلك ،ك�شفت �صحيفة ''ه�آرت�س'' عن قمة جمعت العاهل الأردني عبد اللـه الثاني والرئي�س
ف�ض ً
الم�صري عبد الفتاح ال�سي�سي مع رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو برعاية وزير الخارجية
الأميركي جون كيري العام الما�ضي في مدينة العقبة الأردنية ،وبغياب �أ�صحاب ال�ش�أن الفل�سطينيين،
وقد طرح كيري خاللها مبادرة دعت �إلى االعتراف بيهودية الدولة� ،إ ّال �إن نتنياهو تح ّفظ وطلب قمة
مغيب ًا ب�صورة متعمدة ،كما يبدو ،ذكر �أ�صحاب القرار
تجمعه بقادة ال�سعودية ودولة الإماراتِّ ،
الفل�سطيني عن الدعوة �إلى تلك القمة الم�أمولة من جانبه .وذلك كله له معنى واحد هو �أن لدى بع�ض
توجه قد يدفع
الأطراف العربية توجه ًا للتقرب من �إ�سرائيل ولو على ح�ساب الق�ضية الفل�سطينية ،وهو ّ
بمن يخدم هذا التوجه الخطر� ،أي قيادة
�أ�صحابه �إلى العمل على ا�ستبدال القيادة الفل�سطينية ،والإتيان َ
تن�سجم وتتناغم مع �أطماع �إ�سرائيل وتفريط بع�ض الأنظمة ،وهذا بحد ذاته �ضربة موجعة للتوجه
''المعتدل'' الذي يقوده الرئي�س الفل�سطيني ومن خلفه حركة ''فتح''.
والالفت �أن نتنياهو عندما طلب عقد قمة بقادة الخليج لموا�صلة الجهود لم ي� ِأت على ذكر دعوة
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الرئي�س الفل�سطيني ك�شريك فيها .ومع �إ�سقاط خيار الدولتين في خطاب الرئي�س الأميركي الجديد
دونالد ترامب لم�صلحة خيارات نتنياهو ،ف�إن القيادة الفل�سطينية �ستجد نف�سها هدف ًا لغ�ضب ال�شارع
�سواء في ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة.
تلك المخاطر لم تدفع ''فتح'' في م�ؤتمرها ال�سابع �إلى تعديل برنامجها ال�سيا�سي ،و�إنما �أبقى
الم�ؤتمر على المقاومة ال�شعبية ال�سلمية والمفاو�ضات ال�سيا�سية و�سيلة وحيدة للتحرر من االحتالل،
وحل الدولتين هدف ًا .وجاء ذكر الق�ضايا التي ت�ؤرق ال�شارع الفل�سطيني ،مثل �إنهاء االنق�سام وتحقيق
الم�صالحة ب�صورة خا�صة ،ك�شعارات ولي�س كبرنامج عملي قابل للتنفيذ وقادر على �إنهاء هذا الف�صل
المخزي في التاريخ الفل�سطيني الحديث .و�أبقى البرنامج الموقف القديم من باقي الق�ضايا على حاله.
ولي�س خافي ًا على �أحد �أن المرارة التي يعي�شها المواطن الفل�سطيني� ،سواء في ال�ضفة الغربية �أو
قطاع غزة ،قد تدفع بالغ�ضب ال�شعبي �إلى ا�ستهداف لي�س االحتالل بمختلف �أ�شكاله فقط ،بل القوى
المتنفذة �أي�ض ًا �سواء في ال�ضفة �أو القطاع وفي طليعتها فتح''.

توزيع الكعكة الفتحاوية
انتخب الم�ؤتمر ال�سابع اللجنة المركزية والمجل�س الثوري لحركة ''فتح'' ،ر�ضي َمن ك�سب وغ�ضب
َمن خ�سر ،لكن الالفت فيما جرى بعد الم�ؤتمر ،حين ا�ستغرقت اللجنة المركزية �شهرين و�أكثر بعد
انتخابها في توزيع ''الكعكة الفتحاوية'' على قيادتها الجديدة/القديمة ،عدم تخ�صي�ص موقع متقدم
لمروان البرغوثي �أبرز قادتها الذي ي�ستمد �شرعيته الن�ضالية من كونه �أ�سيراً يق�ضي �سجن ًا م�ؤبداً �أربع
مرات في �إ�سرائيل ،والذي ح�صد �أعلى الأ�صوات في انتخابات اللجنة المركزية ،الأمر الذي ي�ؤكد �أن
''فتح'' لم تخرج من م�أزقها الداخلي بعد ،وهو ما فتح الباب على مخاوف من �أن الم�ؤتمر ال�سابع ،بد ًال
من �أن يبدد الأزمة ،ربما زرع مزيداً من بذور ت�أجيجها ،علم ًا ب�أن الفائزين في ع�ضوية اللجنة
ٍ
ما�ض ن�ضالي ودور داخل الحركة وخارجها ،وخ�صو�ص ًا في
المركزية هم ،في �أغلبيتهم� ،أ�صحاب
ما�ضي الحركة التليد.
لقد بدا ا�ستثناء البرغوثي الذي ر�أى �أنه الأحق بمن�صب نائب رئي�س الحركة ،متعمداً� ،إذ كان في
و�سع رفاقه �أن يجترحوا معادلة ت�ضمن له ذاك الحق وهو �أ�سير ،فهذا المن�صب الم�ستحدث هو الأهم بعد
من�صب الرئي�س ،وكان من ن�صيب العميد محمود العالول الذي احتل المكان الخام�س بين الفائزين ،في
حين �أُعطيت �أمانة ال�سر �إلى اللواء جبريل الرجوب الذي ح�صد المكان الثاني في قائمة الفائزين بعد
مروان البرغوثي ،وهما من القادة البارزين في الحركة ،بينما ُوزعت بقية الملفات والمنا�صب على
الأع�ضاء الثالثة ع�شر التاليين في قائمة الفائزين .و�أتت االنتخابات للمركزية ب�ستة من الأع�ضاء
الجدد ،مثل �صبري �صيدم ودالل �سالمة و�أحمد ح ّل�س ،وغادرتها �أ�سماء تاريخية مثل �أحمد قريع ونبيل
�شعث.

