
حول شعار
" دَعْ ألفَ زَهرَةٍ تَـتَفـت(ح"

" دع الف زهرة تتفتح ونحن عندما نسمع الشعار نفهمه كما نريد. ونحن"    نسمع دائمـاً.. ونردد.. شعار 
ايضـاً عندما نردد الشعار فاننا نقصد به ما نريد. وهكذا اصبح هذا الشعار الذي رفعه الرئيس الصيني
من اTـعاني اTتـرادفة حامWً سلـسلة  هذا الـعالم  في   ZيـWTيتردد عـلى الـسنة ا الـراحل ماوتـسي تـونغ 

واTتطابقة احيانـاً واTختلفة واTتناقضة احيانـاً اخرى.

ماذا نعني بتفتح ا;زهار؟
واي ازهار نعني؟

واين ندع هذه ا;زهار تتفتح؟
وكيف؟

فز الى ذهن اـلسامع لـلشعار دون ان ـيكون قد حدد مـفهومه اـلخاص لديه. رها قد تـق    وهذه اjسئلة وغـي
ندما ها ـع لف عـن صــورة تخـت مه ـب امك. jبد ان تفـه شعار اـم يردد اـل تح  من ـف الى ـعضو  سمع  ندما ـت فانت ـع
قة ـمغايرة ـعندما عـاً تفـهمه بطرـي ـتسمعه من احد اـعضاء الجـبهة اـلشعبية او الجـبهة الديمقراـطية. وانت طـب
ندما ـتسمعه من قة اخرى ـع مه بطرـي ية. وتفـه هة التـحرير العرـب رفاق في اـلصاعقة او جـب ـتسمعه من احد اـل
قدمي اjشتراكي او اـلحزب اـلشيوعي ماعي او اـلحزب الـت قومي اـلسوري اjجـت في اـلحزب اـل احد اjخوة 
هة ريا او جـب هة تـحرير اريـت ناه مخـتلف لديك ـعندما ـتسمعه من اTـناضلZ في جـب ناني وبالطبع فان مـع اللـب
قة ـخاصة ـعندما ـتسمعه من رـفيق فيـتنامي او كوبي او من أي منـتسب لـحركة تـحرير ـعمان. وتفـهمه بطرـي

من حركات التحرر في العالم.
" " " " " عام" اـل الى   .. اـلخاص الى  يد  الوـح جال  من ـم قاله  عبر انـت شعار  فة لـل فاهيم اTختـل Tمن ـحيث اـ هذا     
قان ضية الخـاصة  اطار الـق الى  وكذلك  فة  شعار مـفاهيم مختـل جد لـل واحدة ـت وفي الحـركة اـل ضـاً  ولكـنك اـي

الشعار يحمل ايضـاً مفاهيم مختلفة.
   ونحن في فتح ايضـاً نفهمه بطرق مختلفة وبمدلوjت ومفاهيم متغايرة.

قة ـعلى ـحساب اjلتزام    فتـفتح اjزهار قد يـعني الـنضوج والوعي وقد يـعني ـتنوع اjـفكار والـحرية اTطـل
بفكر فتح.

ثوري. وقد يـعني ـحرية الـجمود بادرة وطرح اjـفكار الخWقة لـتطوير الـعمل اـل Tزهار قد يـعني اـjوتـفتح ا   
العقائدي وحي اjزهار الجافة والبWستيكية بفرض وجودها اjبدي.

عايش وحدة كـطريق اـساسي للـتطور. وقد يـعني ـت كار ضمن اـل    وتـفتح اjزهار قد يـعني حق صراع اjـف
اjفكار ضمن اjنقسام والشللية والتشرذم.

1



وقد يعـني الخـلط صهيوني والعمWء  ريالي اـل عدو اjمـب ضد اـل ضال  طوير الـن قد يعـني ـت زهار  jوتفـتح ا   
وتوسيع جبهة اjعداء الى درجة تشمل بعض الحلفاء.

فاء اسـاسيZ لحركتـنا. او j نـشتم ايـضـاً رائـحة زهار رائـحة الـعداء لحـل jهذه ا في بـعض     اj نـشتم 
التساهل مع اعداء اساسيZ وعمWء.

الى الدرب  وهج  شهدها ـت حل جعـبة  شكل للـن ندى فـي لط رحيقـها باـل اجل ان يخـت من  زهار تتفـتح  jان ا   
النصر. ولكن اjزهار السامة تتفتح زاهية اjلوان لتصطاد النجل وتسد امامه دروب النصر.

والتي التي تـمر بـها حركتـنا.  ً عـلى طبيـعة اTرحـلة النـضالية  زهار تتطـلب تأكـيدا jالدعوة لتفـتح ا    ان 
Zمة العربية. وحjتتصدى فيها لتحقيق انجازات تاريخية لصالح جماهير الشعب الفلسطيني وجماهير ا
لط اjمور وـتسيب فـيصبح الجـميع لة الـتحرر الوطني فان هذا j يـعني ان تخـت نا نـناضل في مرـح ؤكد اـن ـن
قـاً ان يـتساوى داخل ماء والـعطاء واjلتزام واjـنضباط. فW ـيجوز مطـل فاوتت درجات اjنـت سواء حتى وان ـت
عن الذين يبحـثون  مع  ــورها  ضمانة اjنتـصار للحـركة وتط الذين يـشكلون  الحـركة الـواحدة الطWئعـيون 
مكتسبات ذاتية عبر اjلتصاق بجسم الحركة الكبير. وj يجوز مطلقـاً ان يتساوى الذين يبحثون فقط عن
وهل والذين j يعمـلون  الذين يعمـلون  هل يتـساوى  الذين j يهتـمون اj بالقـيام بواجـباتهم.  مع  حـقوقهم 
ـقون والذين يتمـل ـياتهم  ـضحون بـح الذين ـي ـساوى  وهل يـت ـلتزمون.  ـالذين j ـي ـلتزمون ـب الذين ـي ـساوى  يـت

ويتسلقون.
ورية يـقصدون ها الـث رها وبنظريـت لتزمون بفـك Tتح اـ ناء ـف فان اـب تح  زهرة تتـف الف  شعار دع  ندما ـنسمع     ـع
لك اـلشجرة لك اjـغصان اTتـفرعة من شجرة ـفتح. ـت تح، ـت لك اـلزهور اTرتـبطة باـغصان ـف بذلك زهور ـفتح. ـت

التي ينطلق جذعها من قلب فلسطZ وتمتد جذورها عمقـاً وعرضـاً في رحاب الوطن العربي الكبير.
في ظWل لة  زهور اTتطـف لك اـل اما ـت سماء.  في اـل ها  ثابت وفرـع اصلها  التي  اركة  شجرة اTـب تح اـل هذه ـف    
شجرة فتح والتي تسبح جذورها بعيداً عن مصلحة الجماهير الفلسطينية والعربية فانها ومهما بدت زاهية
ابواب تح  شمس تـف عة  مع اول طـل تذبل  ــورها  الدمن وزه لوث الـنسيم ـبسمومها. ان ـخضراء  ها ـت عة فاـن وياـن

التضحية امام النحل الباحث عن عسل النصر.
   ولكن فتح ليست الشجرة الوحيدة في بستان فلسطZ. انها الشجرة اjكبر واjكثر تعبيراً عن طموحات
الجماهير. ولكن شجيرات اخرى نمت في البستان jسباب ودوافع مختلفة. واذا كانت وحدة فتح ضرورة
اجل ومن  اجل فـتح  من  ضرورة اسـاسية  وحدة الـساحة الفلـسطينية  فان   .Zاجل فلـسط من  اسـاسية 
فلسطZ. ولذلك فاننا في فتح نفهم شعار دع الف زهرة تتفتح في بستان فلسطZ شريطة ان يكون على
ية ـكأساس وشرط ضروري من شروط وحدة الوطـن نا لـل هذا فان مفهوـم اساس اjلتزام بـقضية فـلسطZ. وـل
تحقيق النصر ينبع من قضية فلسطZ كأساس للوحدة الوطنية. ان خصوصية القضية الفلسطينية تتطلب
شعب صالح جـماهير اـل سطZ وـل من بـستان فـل قرار  شريطة ان ينـبع اـل الديمقراطي  حوار  مـجاjً رحـبـاً لـل
في معـركة ية  مة العرـب jعة ا هي طلـي التي  سطينية  ثــورة الفـل عة لـل كون دور فـتح كطلـي سطيني. وهـنا ـي الفـل

الديمقراطي، وـمـبدأ, الدوار  الدور اـلـتاريخي لـفـتح يتـطـلب مـنـها التـمـسك بـمـبدأ  هذا  التـحـرير اـTـصيرية 
السماح لWزهار ان تتفتح على كل اjشجار اTزدهرة في بستان فلسطZ ومن اجل قضية فلسطZ. ولكن
Zزهار السامة وان ادعت انتمائها فانها قد تحمل السم الزعاف.ولذلك يجب التفريق بjفكار السامة كاjا
اjزهار واjفكار. وتحديد ما ينفع منها وما يضر حتى j تحكم السلسلة باضعف حلقاتها وحتى j تتسلق
نبتة طفيلية منبثقة الجذور فتتعالى كاjفعى لتصل الى قمة شجرة فتح طامحة في التحكم بالقرار سواء
حواء فان  من الجـنة. وهـكذا اذا فـرطت فـتح بطليعتـها  اخرج آدم  توريط. هـكذا  عبر اـل كواليس او  عبر اـل

ستقودها الى دروب الشقاء واTرارة.
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   اما عن اjزهار التي تتفتح في البساتZ العربية فانها لن تكون مصدر خير لفلسطZ ان لم تكن مصدر
خير لشعبها. فالنضال القطري كما حددته فتح هو الطريق السليم للنضال القومي. والذي j يستطيع ان
Zسط صادقـاً. وjن تحـرير فـل كون اممـيـاً  ولن ـي صادقـاً  كون قومـيـاً  ستطيع ان ـي صادقـاً j ـي يـاً  كون وطـن ـي
طاول اـغصان اjشجار ستان فـلسطZ يتطـلب ان تـت ية ف ـب تح اjزهار العرـب جال تـف فان ـم وحدة.  طـريق اـل
العربية نحو فلسطZ فتغطي عبر الغطاء القومي ساحة الوطن العربي بضWل الحرية والعدالة. وتمسح كل

الحدود التي رسمتها خطط اTستعمرين واjمبرياليZ والصهاينة والعمWء.
Zسط اجل فـل ومن   Zستان فـلسط في ـب كار  كل اjـف تح ولتـتصارع  لى اـغصان ـف كل اjزهار ـع تح     فلتتـف

وليتوحد كل الثوار من اجل التحرير.. من اجل الوحدة من اجل اjنسان العربي.

وانها لثورة حتى النصر
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