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 تقاریر
 

 فتححركة المؤتمر الثامن ل

 نظرة في التاریخ وقراءة في أسباب التأجیل

 فضل عرابي

 
ي دورة ف مؤتمرھا العامینعقد  .."فتحالتحریر الوطني الفلسطیني "النظام الداخلي لحركة  حسب

ویدعى المؤتمر إلى  ،بدعوة من اللجنة المركزیة للحركة، مرة كل خمس سنواتانعقاد عادیة 
إذا طلب ذلك أكثر من  ؛من تاریخ طلب الدعوةدورة انعقاد غیر عادیة خالل شھر على األكثر 

جب وی ،أو بطلب من اللجنة المركزیة، أو أكثر من نصف أعضاء المجلس الثوري ،ثلث أعضائھ
 1 جتماع.طلب اال جرىأن یحتوي طلب عقد الدورة االستثنائیة على المواضیع التي من أجلھا 

غوا لّ تكون جلسات المؤتمر قانونیة بحضور ثلثي األعضاء، على أن یكون كافة األعضاء قد بُ  
 24وإذا لم یحضر الثلثان یؤجل المؤتمر لمدة  ،للحضور قبل أسبوعین من تاریخ االجتماعا خطیً 

 2ویعقد بعدھا إذا حضره أكثر من نصف األعضاء.، ساعة

	صالحیات المؤتمر

قاریر مناقشة ت، ویملك الصالحیات التالیة: أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده یعد المؤتمر
 ومناقشة أعمال األجھزة والمؤسسات الحركیة، ،ومحاسبتھا ،اللجنة المركزیة وقراراتھا وأعمالھا

ار األنظمة قرباإلضافة إلإقرار النظام الداخلي، وإجراء أي تعدیل علیھ بأغلبیة ثلثي الحاضرین، و
حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة واللوائح الحركیة والبرامج السیاسیة وغیرھا، و

 انتخاب العدد المطلوب للجنة المركزیة للحركةو ویكون ذلك بأغلبیة ثلثي الحاضرین، ،المركزیة
 3 باالقتراع السري، وانتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري باالقتراع السري.

	أعضاء المؤتمر

ل المؤتمر العام للحركة من: أعضاء اللجنة المركزیة، والمجلس الثوري، والمجلس یتشك
خاصة حسب الالئحة ال، ومن ممثلي األقالیم المنتخبین في مؤتمرات األقالیم ،االستشاري للحركة

أو الذي تقرر اللجنة المركزیة أن ظروفھا ال تسمح بعقد مؤتمراتھا داخل الوطن ، بعضویة المؤتمر
، وذلك بعدد أعضاء الحركة في األقالیم والمؤطرین في المناطق التنظیمیة حسب الالئحة 4وخارجھ

ن حسب الالئحة الخاصة بمؤتمر الحركة، یوأعضاء الحركة العسكری ،الخاصة بمؤتمر الحركة
من العاملین في عدد من كوادر الحركة: (من العدد الكلي في المؤتمر، و %20بما ال یزید عن 

ي ، والعاملین ف)الشعبیة والمھنیة، والھیئات القیادیة لألجھزة الحركیة (المفوضیاتالمنظمات 
ومؤسسات ووزارات السلطة الوطنیة  ،ومنظمة التحریر الفلسطینیة ،دوائر دولة فلسطین

تمدي ، وعدد من مع)الفلسطینیة، (المؤسسات شبھ الرسمیة) وذلك حسب الالئحة الخاصة بالمؤتمر
حسب ، بقرار من اللجنة المركزیة وموجودین على رأس عملھم ینینوالمع الحركة لدى الدول
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 ،من أعضاء المؤتمر %10الالئحة الخاصة بالمؤتمر، وعدد من الكفاءات الحركة بما ال یزید عن 
 5. ویتم اختیارھم حسب الالئحة الخاصة بالمؤتمر

	:2016حتى  1962وفي ما یلي سرد ألھم لقاءات الحركة ومؤتمراتھا من 

عقد في العاصمة الكویت، وحدد المجتمعون فیھ برنامج العمل العام للحركة " :1962لقاء  •
	6 ."وأھدافھا، كما أقروا ھیاكلھا التنظیمیة، ووزعوا المھام على القیادات

	
نظم في العاصمة السوریة دمشق، وعمل على ترسیخ قاعدة العضویة، " :1963لقاء  •

 اأجل حشد الدعم العربي والدولي للحركة، مالیً حیث اتفق المؤتمرون على العمل من 
	7ا". وسیاسیً 

 
عقد في دمشق، وقرر إطالق العمل العسكري للحركة، " :1964المؤتمر العام األول  •

لالنطالقة  اموعدً  1965كانون الثاني  وأنشأ قوات العاصفة، وكان تاریخ األول من ینایر/
	8 ."العلنیة الرسمیة

 
من قیادیي فتح، وأقر  35قد في دمشق وحضره "ع :1967 یونیو /حزیران 12لقاء  •

الجمیع تشكیل إدارة عسكریة ولجنة للتعبئة والتنظیم، وانطالق عملیات ضد االحتالل 
وأثناء االجتماع، انتخبت لجنة مركزیة، وكلف  اإلسرائیلي من داخل األراضي المحتلة.

	9 ."مي باسم حركة فتحالرئیس الفلسطیني الراحل یاسر عرفات بمھمة الناطق الرس
 
، وفیھ أقر 1971 سبتمبر /عقد بالعاصمة دمشق في أیلول" :1971المؤتمر الثالث عام  •

النظام الداخلي للحركة، وحددت مھام المجلس الثوري، إلى جانب تجدید الثقة في اللجنة 
	10 ".المركزیة

 
 500بحضور  1980 مایو \جرت أشغالھ بدمشق في أیار" :1980المؤتمر الرابع عام  •

شخص، واعتبر الوالیات المتحدة العدو الرئیسي لفلسطین، وقرر التحالف توثیق العالقات 
مع االتحاد السوفیاتي. وفي ھذا المؤتمر توسعت عضویة المجلس الثوري، وخصص 

	11 ".من مقاعد المؤتمر العام للحركة %50للعسكریین 
 
، 1988 أغسطس /العاصمة في آبنظم في تونس " :1988عام  المؤتمر الخامس •

عضو، وتقرر فیھ توسیع عضویة اللجنة المركزیة، وتزكیة عرفات  1000وحضره نحو 
وقرر المؤتمرون تصعید الكفاح المسلح داخل . ا للحركة، وإنشاء مكتب سیاسيا عام� قائدً 

	12 ."ومن كل الجبھات المتاحة، إلى جانب مواصلة العمل السیاسي ةاألراضي الفلسطینی
 
عقد ألول مرة على أرض فلسطین في مدینة بیت لحم، واستمر " :2009مؤتمر السادس ال •

. وفي اللقاء انتخب أعضاء اللجنة المركزیة 2009أغسطس  \آب 15إلى  4ا، من یومً  12
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محمود عباس رئیًسا  الفلسطیني كما انتخب الرئیس 13 ."وكان محمد دحالن من بینھم
	14جماع. للحركة بالتصویت العلني وباإل

 
، واستمر خمسة أیام، 2016نوفمبر  \تشرین الثاني 29یوم  عقد" :2016المؤتمر السابع  •

 بحضور فصائل فلسطینیة من بینھا حركة المقاومة اإلسالمیة (حماس) والجھاد اإلسالمي.
كیة، ا لحركة فتح بالتزا عام� الرئیس الفلسطیني محمود عباس قائدً  وانتخب خالل المؤتمر

ن تعیین ثالثة من قادة الحركة التاریخیین، وھم فاروق القدومي وأبو ماھر غنیم وأعلن ع
وسلیم الزعنون، أعضاء شرف دائمین في اللجنة المركزیة. كما تم انتخاب أعضاء اللجنة 

ا قدمھ الرئیس المركزیة للحركة ومجلسھا الثوري، وأقر المؤتمر عند اختتامھ مقترحً 
	15". سالم، لمناقشتھ كبرنامج سیاسي للحركةعباس، یرتكز على التمسك بال

	المؤتمر الثامن.. والتأجیل

لن أمین سر اللجنة المركزیة لحركة فتح، الفریق جبریل عأ 2021نوفمبر  /تشرین الثاني 4في 
 .2022مارس  /آذار 21الرجوب أنھ تقرر عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في 

المؤتمر استحقاق نظامي وفق لوائح وأنظمة وقال الرجوب إلذاعة صوت فلسطین: إن عقد 
یار اخت جرىو ،ساس في اجتماع اللجنة المركزیة األخیر تقرر عقد المؤتمرألالحركة، وعلى ھذا ا

في ھذا الشھر ذكرى معركة الكرامة ویوم المرأة العالمي ف موعدًا لعقده، 2022 مارس آذار/  21
 16 ولذلك دالالت.

أنھ إیاد نصار، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمھا،  أعلنمارس  /آذار 8وفي 
على قرار صادر من القائد العام لحركة فتح الرئیس محمود عباس سیتم تأجیل المؤتمر الثامن  بناءً 

 17 المقبل.مایو  /أیارلحركة فتح الى النصف الثاني من شھر 

ادة خالفات حتمر الثامن جاء نتیجة األثناء أشارت تقاریر صحفیة إلى أن قرار تأجیل المؤفي 
نشبت داخل الحركة بعدما رفضت اللجنة التحضیریة، التي یرأسھا محمود العالول وتضم في 
عضویتھا حسین الشیخ، تمثیل األسرى داخل سجون االحتالل، وھو ما یعني استبعاد القیادي 

 افة إلى حرمان أنصاره داخلالبارز األسیر مروان البرغوثي من اللجنة المركزیة لـ"فتح"، باإلض
 السجون وخارجھا من الحصول على مناصب مھّمة في ھیكلیة الحركة.

الشیخ، مسؤول ملف اللجنة "قولھا إن  فتحاویة یفة األخبار اللبنانیة عن مصادرحونقلت ص
اللوجستیة التي ستؤمن حضور األعضاء والمكان الذي سیعقد فیھ المؤتمر، قدم ورقة إلى أعضاء 
"التحضیریة" یقول فیھا إنھ یتعذر إشراك األسرى بفعل األوضاع المعقدة في سجون االحتالل، 
إلى جانب رفضھ أي تنسیق بخصوص أسرى "فتح". لیتھمھ أتباع البرغوثي بمحاولة استبعاد 
رموز األسرى من قیادة الحركة، وإحالل شخصیات أخرى مكانھم في المجلَسین الثوري 

	."والمركزي

لفیة ذلك، طالب جبریل الرجوب، عضو "المركزیة" المكلّف بملف األسرى، بأن یتّم وعلى خ"
التشاور مع ھؤالء، وأن یُكلَف األسیر كریم یونس بإجراء المشاورات، في تجاوز واضح لمكانة 
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البرغوثي بالنسبة إلى أسرى "فتح"، وھو ما فّجر انتقادات حادّة في أوساط األخیرین، لتفشل 
	."ل استكمالھاالمشاورات قب

ووفق الصحیفة فإن الردود التي وصلت من السجون دفعت نحو تأجیل المؤتمر، إلفساح المجال 
أمام یونس إلقناع عناصر الحركة في المعتقَالت بقبول ما تطرحھ اللجنة التحضیریة من تقلیص 

 18 لتمثیل األسرى.

ة د عباس أكد للجنة التحضیریالرئیس محمو"أن كما نقلت شبكة قدس اإلخباریة عن مصادر مطلعة 
عضو، ضمن معاییر ونسب  1200للمؤتمر الثامن على ضرورة أال یتجاوز عدد أعضاء المؤتمر 

محددة، على أن تكون نسبة لألجھزة األمنیة، والمتقاعدین، ووزراء فتح الحالیین والسابقین، 
بة على العدد، والمعاییر، ونسا ا قائمً ھناك خالفً وأن وأعضاء المجلس الثوري الحالیین والسابقین. 

تمثیل كل شریحة، إذ یبدو ألطراف في الحركة أن المعاییر والنسب وضعت لكي یتم اختیار 
	19. "أعضاء محسوبین على قیادة الحركة المتنفذة

 أسباب التأجیل كما ترویھا فتح

في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال رئیس المكتب اإلعالمي في مفوضیة التعبئة 
لق األول یتع"ن القرار یأتي لمجموعة من األسباب وھي: إوالتنظیم لحركة فتح، منیر الجاغوب: 

حضار األعضاء المشاركین من قطاع غزة والشتات إلى إلوجستیة للمؤتمر، مثل لبالتحضیرات ا
والثاني یتعلق بعدم االنتھاء من تحضیر البرامج مثل: النظام الداخلي للحركة،  د المؤتمر،مقر انعقا

والبرنامج السیاسي للحركة على مستوى العالقات الوطنیة الداخلیة، وعلى المستوى العربي 
والدولي، وعلى مستوى العالقة مع االحتالل، والثالث یتعلق ببنیة الحركة، واالستعداد للمؤتمر، 

 ".ذلك تم تأجیل المؤتمر لمدة شھرین، حتى یتم االنتھاء من كل ھذه الملفاتل

وأن  ،المؤتمر الثامن یأتي في إطار الخالفات الداخلیة للحركة كون تأجیل"یونفى الجاغوب أن 
 ."كل ما یروج حول ذلك عار من الصحة، ویستھدف النیل من وحدة الحركة

ي في المؤتمر شيء مؤكد، فھو عضو لجنة مركزیة ومؤكدًا على أن "مشاركة مروان البرغوث
 20للحركة، وسیعاود المؤتمر انتخابھ مرة جدیدة". 

من جانبھ، رأى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فخري البرغوثي: "أن تأجیل المؤتمر یدل 
ن وعلى جمع أعضاء المؤتمر على استراتیجیة محددة، ألنھم بعید(قیادة الحركة) تھم على عدم قدر

ھدائھا وإلى شتنظر دائًما إلى الوطن، كل البعد عن واقع الحركة، والواقع الفلسطیني، ألن الحركة 
بدون استراتیجیة أو أھداف محددة لیطرحوھا على  واھذه البوصلة، وأصبح دوافق موأسراھا، لكنھ

 ."المؤتمر، الذي ینتخب أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزیة، ویقر سیاسات الحركة

 ىوعن التسریبات التي تحدثت أن أحد أسباب تأجیل المؤتمر ھو: الرغبة في عدم مشاركة أسر
الحركة في المؤتمر، وبالتالي استبعاد مروان البرغوثي من اللجنة المركزیة، قال البرغوثي: "أنا 

رھا دال أستبعد أن یتم استبعاد كل واحد لدیھ حس وطني حقیقي، فھم یریدون إفراغ الحركة من كا
الحقیقي الذي دفع الفاتورة، ودفع كل ما یملك من عمره وحیاتھ من أجل الوطن، فھم أصبحوا 

 بعیدین كل البعد عن استراتیجیة الحركة".

وتابع في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات": "درجت العادة أنھ وفي كل مؤتمر یتم اختیار 
من المؤسسات التابعة  ایحضر أشخاصً  أشخاص مؤیدة ألصحاب النفوذ في الحركة، وكل واحد
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في إدارة الحركة كما یریدون، فلم یعد للمجلس  االستمرارمن أجل البقاء في مناصبھم، ولھ، 
ولم یعد للمركزیة أي نشاط یذكر، وباتت مجرد اسم الثوري واللجنة المركزیة أي ثقل أو دور، 

 ال أكثر وال أقل".

سؤولیة، ال أن ینظروا لھ نظرة شركات، فالوطن ال وواصل: "نحن نرید أن ینظروا للوطن بم
یتحرر بھده الطریقة، فلیخرجوا ویقولوا للناس ما ھي الطریقة التي یؤمنون بھا لتحریر فلسطین، 
 ووقتھا ستقول الناس رأیھا، وتقدم إمكانیاتھا، وبالتالي تكون الحركة قد أعلنت مواقفھا الحقیقیة".

للوطن من أجل المشاركة في المؤتمر، ال یمكن لحركة من الخارج وختم: "إذا أرادوا جلب كوادر ا
یمس اإلسرائیلیین، فكیف یمكن لھم أن یأخذوا قرارات ضد إسرائیل، وھي التي  اأن یأخذوا قرارً 

سمحت لھم بالدخول للوطن، وتساءل ھل ستسمح إسرائیل بدخول كوادر ستأخذ قرار بمحاربة 
	21االحتالل؟". 

 آراء الخبراء

ن إ: الباحث واألكادیمي، الدكتور عمر رحال في حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال 
 ھناك مجموعة من األسباب الشكلیة والموضوعیة التي أدت إلى تأجیل انعقاد مؤتمر فتح الثامن

 : وھي

عداد إعدم إنھاء اللجنة التحضیریة االستعدادات الالزمة لعقد المؤتمر، فلم یتم االنتھاء من  -1
 الوثائق واألدبیات الخاصة بالمؤتمر.

تزامن انعقاد المؤتمر مع االنتخابات المحلیة، "فمن اقترح ھذا الموعد لم یكن موفقًا، كیف لنا  -2
نذھب النتخابات للحركة، في الوقت الذي تنافس فیھ الحركة في االنتخابات المحلیة، السیما أن 

سبب  ، وبالتالي فھناكاالتوقیت من البدایة لم یكن موفقً في مجالس المدن والبلدات الكبرى، إذن 
وجیھ لتأجیل المؤتمر حتى یتم االنتھاء من االنتخابات البلدیة في مرحلتھا الثانیة، ومن ثم تتفرغ 

 الحركة لعقد المؤتمر، وإجراء انتخاباتھا الداخلیة".

ھندسة لألسماء، كما  ھندسة األسماء الحاضرة في المؤتمر، "بدون أدنى شك سیكون ھناك -3
حصل في المؤتمر السابع، وھذا لیس سًرا، وھذا معروف داخل أروقة األطر التنظیمیة للحركة، 
بغض النظر عن من سیكون في الواجھة، ولكن من المعلوم أن مكتب الرئیس، وبعض األجھزة 

یم غزة سواء إقلاألمنیة، وبعض قادة الحركة المتنفذین سیكون لھم دور كبیر في ھندسة األسماء، 
 أو الضفة الغربیة أو الخارج".

قضیة مشاركة األسرى، "من المعروف أن ھناك خالفات فتحاویة داخلیة سابقة، قد تستبعد  -4
بعض األسرى من المشاركة في المؤتمر، وقد یكون ھناك موقف مسبق من بعض األسرى بأن 

ن فتح ألال یرشحوا أنفسھم لالنتخابات، لكن ال أحد یستطیع أن یستثني كبار أسرى حركة فتح، 
ى ولكن یمكن االلتفاف عل، وفیھا أسماء كبیرة ووازنة، التنظیم األكبراألسیرة ھي داخل الحركة 

ھذا أمر وارد، ولكن ال یمكن ألحد أن یستبعد قادة الحركة  .ا، وقد ال یتم انتخابھھذه األسماء
األسیرة من حركة فتح، لما لھم من حضور وازن داخل حركة فتح، وداخل الحركة األسیرة، 

 د كوتة للحركة األسیرة في أي انتخابات".باإلضافة لوجو

ویضیف رحال: "علینا أن نكون واقعیین بأنھ سیكون ھناك ھندسة لألسماء، وسیتم اختیار األسماء 
بعنایة فائقة، وكما نقول بالفالحي ستكون األسماء على قد اإلید، ألن المجلس الثوري القادم واللجنة 

الرئیس، وذلك بناًء على الوالءات الشخصیة، فقد تم المركزیة سیشكالن من أشخاص قریبین من 
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األسماء  لبعض اسابقًا، واآلن سنشھد صعودً  تحیید عدد من القیادات الوازنة والتاریخیة في الحركة
 الجدیدة، في مقابل خروج بعض األسماء الكبیرة والالمعة".

نظمة ھندسة األسماء في مویتابع: سیكون المؤتمر الثامن لحركة فتح مھندًسا بطریقة مستجیبة ل
التحریر، وسیكون ھناك توافق بین مخرجات المؤتمر الثامن لفتح، مع مخرجات المجلس المركزي 

كون في قادم األیام انسیابیة وسالسة في أي عملیة انتقال للمرحلة القادمة، تحتى لمنظمة التحریر، 
منظمة التحریر، ما لم تكن  وىفال یمكن أن یكون ھناك انتقال أو بروز ألسماء جدیدة على مست

ھذه األسماء، وبالتالي ترید فتح ترتیب بیتھا الداخلي بحیث یكون ھناك انسجام  ىفتح موافقة عل
 وتطابق مع مخرجات وقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحریر.

وعن التسریبات التي تتحدث عن وجود نیة الستبعاد مروان البرغوثي من المشاركة في المؤتمر، 
وبالتالي استبعاده من عضویة اللجنة المركزیة، قال رحال:  من الخطأ العمل على استبعاد األسیر 

 ةمروان البرغوثي، لما یملك من تأیید في الشارع الفلسطیني، وجماھریة داخل الحركة، وقاعد
قویة داخل الحركة األسیرة، وأي قرار من ھذا القبیل سیؤدي إلى مزید من التشظي واالنشقاقات 

 22داخل فتح. 

من جانبھ، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال أستاذ العلوم السیاسیة في جامعة 
قتھ، ر في و: "ھناك إشكالیات داخل حركة فتح، منعت أن یعقد المؤتمبیرزیت، الدكتور سعد نمر

 والسبب األساسي في ذلك، ھو السیاسات التي یتبعھا بعض المتنفذین في حركة فتح".

ویضیف: "یجب على فتح في مؤتمرھا الثامن أن تطرح بعض القضایا، وتجیب على أسئلة حساسة 
جدًا أمام الشعب الفلسطیني، باعتبارھا حزب السلطة، وباعتبارھا أكبر حزب فلسطیني موجود 

ساحة، لكن ھذه اإلجابات غیر موجودة، وإذا تركت للمجموعة القلیلة القریبة من السید على ال
 ."ن ھذه اإلجابات لن تكون مقنعة بالمطلق للجمھور الفلسطینيأالرئیس أبو مازن، فھذا یعني 

عطل العملیة السلمیة منذ سنوات طویلة جدًا، في ظل تالرد على ممارسات االحتالل، ویتابع: "
الخطة البدیلة التي طرحھا الرئیس محمود عباس،  ینتقد الدكتور نمر ."وجود بدائلتستدعي 

والتي منحت المنظومة الدولیة سنة، لیتصرف بعدھا وعرضھا في الجمعیة العامة لألمم المتحدة، 
ھذه  ؟االنسحاب من اتفاقیة أوسلوماذا سیكون التصرف؟ الفلسطینیون. یتسائل الدكتور نمر: "

اس، ال یوجد عملیة سالم من األس ؟االنسحاب من عملیة السالم .تلتھا إسرائیل من األساساالتفاقیة ق
ھذا لیس بالشيء المھم، في ظل عدم وجود استراتیجیة واضحة لمقاومة  ؟وقف التنسیق األمني

 ."االحتالل

مام حركة أما ھي الورقة القویة بید الرئیس والتي یمكن أن یطرحھا ویعود الدكتور نمر للتساؤل: "
انعدام ھذه الورقة بحسب الدكتور  "فتح والجمھور الفلسطیني حتى یكون ھناك نوع من الموافقة؟

 والأحد أھم أساب تأجیل المؤتمر، ألن األفق السیاسي مسدود، وال یوجد أي حلول جذریة، نمر "
 یوجد أساًسا أي تفكیر بحلول جذریة ترضي الجمھور الفلسطیني".

الدكتور نمر ضرورة العودة للمقاومة، بما فیھا المسلحة، إذ إن حركة فتح من وفي حین یرى 
ي، مطالبة بأكثر من التشكي للمجتمع الدول ، بحسب الدكتور نمر،فصائل الثورةفصائل الثورة، و

لمجلس األمن واالتحاد بالشكوى التوجھ  ھي مطالبة بالدفاع عن الشعب بالمقاومة، البمجردف
لرئیس افالمقاومة وحدھا ھي التي تستدعي االھتمام الدولي، بید أن  ات الدولیة،األوروبي والمؤسس

غیر قادر على طرح خیار المقاومة، كما ال توجد رغبة لدى  الكالم للدكتور نمر،و، محمود عباس
 .في طرح ھذا الخیار ومناقشتھ المحیطین بھ



	8	

وثي، یرى الدكتور نمر أن نھج وعن األنباء التي تحدثت عن مساع إلقصاء األسیر مروان البرغ
وھي  ،مما یدعوھم لمحاولة استبعادهال یتفق مع نھج المتنفذین في فتح،  مقاوم،البرغوثي ال

 .منذ المؤتمر السابق ، بحسب الدكتور نمر، كانتمحاوالت

النعدام ، ھنفس فكرة استبعاد مروان غیر متقبلة، وغیر سھلة في الوقت ویذھب الدكتور نمر إلى أنّ 
وفي حین أن نجاح مروان  ،وصعوبة إساقطھ في االنتخاباتالستبعاده،  المبررات القانونیة

مما یجعل قضیة مروان إحدى ، سیحسب لصالح نھج المقاومة، فإنھ سیحرج النھج اآلخر في فتح
 23. أسباب التأجیل

ات" راسأما الكاتب والمحلل السیاسي، عبد المجید سویلم، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للد
ات ھو "عدم وجود توافق بما یكفي بین التیارتأجیل مؤتمر فتح الثامن ل السبب الرئیس 	أن رأىفقد 

الرئیسیة داخل الحركة، وربما عدم وجود خطة یمكن من خاللھا إعادة اللحمة إلى حركة فتح، 
 طین".سباإلضافة لعدم وجود خطة إلصالح وضع منظمة التحریر، وإصالح النظام السیاسي في فل

المبررات التي تم تقدیمھا بأن اللجنة التحضیریة لم تنھ أعمالھا، باإلضافة لوجود عوائق "ویضیف: 
لوجستیة حالت دون وصول أعضاء المؤتمر من غزة والخارج، غیر دقیقة على اإلطالق، وإنما 

لالتفاق على كافیة لدى المكونات الرئیسة ومراكز القوة الرئیسة داخل الحركة غیر قدرة ال
المخرجات الرئیسة للمؤتمر، وبالتالي التأجیل أفضل، ألنھ ربما یتم من ھنا وحتى الموعد الجدید 
التوافق بین األطراف، من خالل المساومات والتنازالت والتراجعات، وتلبیة مصالح معینة، 

ضایا شرات القھناك ع .ن صعبة، ولكن یمكن االتفاق علیھا الحقًاآلواالتفاق على قضایا تبدو ا
فاھم حولھا، إلى أن تأتي اللحظة المناسبة لعقد المؤتمر، والتي لو تالتي سیتم البحث عن سبل لل

 جیل المؤتمر".أن لما تم تكانت موجودة اآل

ویرى سویلم أنھ من الممكن في حال انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح انتخاب وجوه جدیدة 
المشكلة لیست في انتخاب وجوه جدیدة، مؤكدًا أن مركزیة، لعضویة المجلس الثوري، واللجنة ال

ؤولیة ، ومسإلیھا الفلسطینیون مراجعة الحالة الوطنیة التي وصل وإنما في قدرة حركة فتح على
طالع ضبصدد استنھاض الحالة الوطنیة، واال حركة فتحھل ومن ثّم الحركة عن ھذه الحالة، 

یجیب سویلم على األسئلة التي  نت في عقود ماضیة؟على ھذا الصعید كما كابدور ممیز وخاص 
ذا كانت اإلجابة نعم، فكل شيء سیتغیر في الساحة الفلسطینیة، وإذا كانت اإلجابة ال، طرحھا: "إ

 24ن ذلك لن یغیر في الواقع أي شيء". ، ألفلیس ھناك أي أھمیة النتخاب وجوه جدیدة

بدوره، وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس للدراسات" قال الكاتب والمحلل السیاسي محمد ھواش: 
كل ما یشاع من أحادیث عن خالفات داخل حركة فتح أدت إلى تأجیل المؤتمر غیر صحیحة، إّن  "

 ".ولیس لھ أي عالقة بالواقع

تي حضیریة من الملفات الأن تبریر تأجیل المؤتمر بسبب عدم انتھاء اللجنة الت یرى ھواشكما  
حضار أعضاء المؤتمر من غرة إوجستیة، من أجل لبین یدیھا، وعدم استكمال التحضیرات ال

ام هللا ر"في كل المؤتمرات التي تعقد في  ، فبحسب ما یرىوالخارج، غیر صحیحة كذلك
دخول أشخاص، ورفض دخول  ىالموافقة علتجري ویحضرھا أشخاص من خارج فلسطین، 

خرین، فھناك شخصیات وطنیة فلسطینیة في الخارج غیر مسموح لھا بدخول فلسطین، أشخاص آ
 وال تمنح تراخیص للدخول، وبالتالي ھذا ال یؤثر كثیًرا على انعقاد المؤتمر، أو عدم انعقادة".
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، ولكن ھذا الموعد تزامن ماضيمارس ال /آذار 21ویضیف: "كان من المقرر عقد المؤتمر في 
یا، واالنقسام الدولي حولھا من تأیید أوكرانیا أو تأیید روسیا، وبالتالي فھناك مع حرب أوكران

ي ووجود مؤتمر سیاس .ھذا الطرف أو ذاك لتأیید ،غیرھمضغوط دولیة على الفلسطینیین، وعلى 
 ،تأیید أحد الطرفین بما قد یؤذي الفلسطینیینبھذا الوزن لحركة فتح، قد یفرض على المؤتمر 

أت قیادة حركة فتح، بصرف النظر عن من یقرر، بأن الوقت غیر مناسب لعقد وبالتالي ارت
، وإلى ما بعد شھر رمضان، فال یمكن تأجیلھ المؤتمر، ویمكن تأجیلھ إلى ما بعد انتھاء األزمة

 أیام أو شھر ویأتي في رمضان واألعیاد". 10

یالیة خ یناریوھاتنفترض سو غیرھما، أ: "لماذا مع كل مؤتمر فلسطیني لفتح أو لحماس تساءلو
إطار الوحدة وفي  ؟" ویوضح ھواش أن التوافق والصراع طبیعیان فيصراعاتوسیناریوھات 

ة ھناك تحدیات كبیر. ویؤكد: "ومشاغلھ وامتدادتھ ھإطار العمل الوطني الفلسطیني بكل مصاعب
ي ھو ما ھو واقع جدًا، والتركیز على سیناریوھات خیالیة غیر مفید وغیر مناسب، والتركیز علي

ال یوجد في الواقع سوى حاجة لترتیب البیت الفلسطیني، بما یؤدي إلى تسھیل إقامة حوار  .األھم
األقل، ودعم فكرة تحسین األداء اإلداري للفلسطینیین،  ىووحدة، أو إدارة االنقسام بشكل أفضل عل

ومشروعھا  تفرضھا إسرائیلوتمكین الفلسطینیین من الصمود في مواجھة التحدیات السیاسیة التي 
االستعماري في المنطقة، ومشروعھا للسیطرة على الشعب الفلسطیني، وسد اآلفاق أمام الشعب 
الفلسطیني، فھذا یحتاج إلى تضامن كل الفلسطینیین من أجل إنجاح أي فعالیة فلسطینیة ألي فصیل 

 25واقعیة". مر الفتعال مشكالت وسیناریوھات غیر فلسطیني كبیر، وال یحتاج األ

 الخاتمة

 21في  "فتح"كان من المقرر أن یعقد المؤتمر العام الثامن لحركة التحریر الوطني الفلسطیني 
 لى النصف الثاني منإن عن تأجیل المؤتمر أُعلِ مارس، لكن وقبل الموعد المحدد بأسبوعین  /آذار

ركة بسبب مجموعة من مایو المقبل، وسط الحدیث عن وجود خالفات كبیرة داخل الح /شھر أیار
القضایا، منھا: استبعاد األسرى من المشاركة في المؤتمر، وبالتالي استبعاد األسیر مروان 

 على العدد، والمعاییر، ونسبة تمثیل كل شریحةوالخالف  البرغوثي من عضویة اللجنة المركزیة، 
إذ یبدو ألطراف في الحركة أن المعاییر والنسب وضعت لكي یتم اختیار أعضاء  في المؤتمر،

 .محسوبین على قیادة الحركة المتنفذة

فیما بررت حركة فتح تأجیل المؤتمر بعدم استكمال اللجنة التحضیریة ألعمالھا على مستوى 
ألمور  ة، باإلضافةصیاغة البرامج السیاسیة التي ستناقش في المؤتمر، والنظام الداخلي للحرك

 حضار أعضاء المؤتمر من غزة والخارج.إبلوجستیة تتعلق 

ویرى أغلب المراقبین أن السبب األساس في تأجیل انعقاد المؤتمر، ھو عدم وجود توافق داخل 
حركة فتح حول الملفات والقضایا التي یجب طرحھا ومناقشتھا في المؤتمر، ومنھم من تبنى ما 

سبب محاولة استبعاد األسرى، وبالتالي استبعاد مروان البرغوثي من اللجنة أشیع حول الخالفات ب
وافق كتفى بالحدیث عن عدم التاالمركزیة، وكذلك االنتقائیة في اختیار أعضاء المؤتمر، ومنھم من 

تأجیل جاء بسبب الحرب الروسیة الداخل الحركة دون الخوض في التفاصیل، ومنھم من رأى أن 
 خر.أیید طرف على حساب اآلتدم الرغبة في على أوكرانیا وع

1 - https://cutt.us/TRUvP 	
2  - https://cutt.us/TRUvP 	
3  - https://cutt.us/TRUvP 	
 . ھكذا الصیاغة في المصدر.4
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