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الملف
احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية

�إعداد وتقديم :جميل هالل

''فتح'' و''حما�س'' والي�سار:
الواقع والتحديات

هذا الملف مداخل عن
المنظمات ال�سيا�سية
الفاعلة في الحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني
�سواء في ذلك تلك التي �شكلت منظمة
التحرير ف�ضاءها ال�سيا�سي والم�ؤ�س�ساتي� ،أو
تلك التي ت�شكلت خارج الحقل الذي هيمنت
عليه المنظمة وبالتعار�ض معها كم�ؤ�س�سة
وكبرنامج (حركتا ''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي اللتان اقتحمتا الحقل ال�سيا�سي
وباتتا ت�صارعان لل�سيطرة عليه �أو لتعزيز
نفوذهما فيه) .وهناك حاجة �إلى ملف �آخر
يناق�ش �أو�ضاع المنظمات ال�سيا�سية
الفل�سطينية وتحدياتها ،والتي ُت�صارع
داخل الحقل ال�سيا�سي الإ�سرائيلي (داخل
الخط الأخ�ضر) دفاع ًا عن الحقوق الوطنية
الفل�سطينية وحقوق الفل�سطينيين ك�أقلية
قومية في �إ�سرائيل.
ويمكن قراءة هذه المداخل على خلفية
التحول الذي طر�أ على الحقل ال�سيا�سي
الفل�سطيني منذ االنتفا�ضة الأولى في �سنة
 ،1987وحرب الخليج في �سنة ،1990
وم�ؤتمر مدريد في �سنة  1991واتفاق
�أو�سلو في �سنة  ،1993وقيام �سلطة
فل�سطينية (�سلطة حكم ذاتي على �أجزاء من
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) في �سنة

يت�ضمن

 ،1994ثم تداعيات اندالع االنتفا�ضة
الثانية وان�سحاب �إ�سرائيل من جنوب لبنان،
و�أحداث الحادي ع�شر من �أيلول�/سبتمبر
 ،2001و�إعادة احتالل ال�ضفة الغربية في
�سنة  ،2002وان�سحاب �إ�سرائيل الأحادي
الجانب من قطاع غزة في �سنة ،2005
وحرب �إ�سرائيل على لبنان في �سنة ،2006
ثم حربها على غزة في �أواخر �سنة 2008
وبداية �سنة  .2009كما يمكن قراءة
المداخل نف�سها في ظل التحوالت المقروءة
وغير المقروءة لموازين القوى الإقليمية في
�ضوء ف�شل حروب �إ�سرائيل على لبنان وعلى
غزة ،وفي �إثر ف�شل م�شروع ال�شرق الأو�سط
الجديد ،وتخبط ال�سيا�سة الأميركية في
المنطقة ،و�صعود النفوذ الإيراني والتركي
في ظل الو�ضع العربي الر�سمي الذي لن
تفجر ثور َتي تون�س
يبقى كما كان بعد ّ
وم�صر ،وهي قراءة يجب �أ ّال تغفل التحوالت
في ميزان القوى العالمي االقت�صادي
وتداعياتها ال�سيا�سية الناتجة من مواقع كل
من ال�صين والهند والبرازيل في االقت�صاد
العالمي بعد الأزمة المالية الراهنة لمراكز
النظام الر�أ�سمالي العالمي.
( ) عالم اجتماع فل�سطيني مقيم في رام اللـه.
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وبالعودة �إلى ال�ش�أن الفل�سطيني ب�سياقاته
العربية والإقليمية والدولية ،ف�إن المداخل ت�شير،
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر� ،إلى عدد من
الق�ضايا ،لعل �أبرزها التالي:
�أو ًال :ف�شل اتفاق �أو�سلو في �إر�ساء �أر�ضية
لت�سوية �سيا�سية لل�صراع الفل�سطيني ــ
الإ�سرائيلي تتيح �إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة
عا�صمتها القد�س وتتمتع بقدر ملمو�س من
ال�سيادة ،وال تتخلى عن ح َّقي العودة وتقرير
الم�صير وفق البرنامج الوطني الفل�سطيني الذي
اعتمدته قرارات منظمة التحرير الفل�سطينية في
الثمانينيات .لكن تدمير �إ�سرائيل ،بدعم �أميركي
غير خفي ،لإمكان قيام دولة فل�سطينية على
الأرا�ضي التي احتلتها منذ �سنة ،1967
و�إ�صرارها على رف�ض ح َّقي العودة وتقرير
الم�صير لل�شعب الفل�سطيني ،لم يدفعا القوى
ال�سيا�سية الفل�سطينية الفاعلة �إلى مراجعة نقدية
للمرحلة ال�سابقة وا�ستخال�ص ا�ستراتيجيات
ن�ضالية فاعلة في المرحلة الراهنة ،و�إنما تبدو
هذه القوى فاقدة القدرة على المبادرة وتجيد
االختباء وراء �شعارات عامة مكررة ال فائدة لها
في توجيه حركة ال�شعب الفل�سطيني في
مما تبديه هذه
تجمعاته الرئي�سية ،على الرغم ّ
من ا�ستعداد للحراك ،وال تفيد �أي�ض ًا في
ا�ستنها�ض الت�أييد والدعم العربيين والعالميين،
بل �إن ما نجده في الحيزات الفل�سطينية هنا
وهناك هو مبادرات يقف وراء معظمها قوى
و�أفراد خارج التنظيمات ال�سيا�سية المعروفة.
�سرع ف�شل طريق �أو�سلو في عملية
ثاني ًا :لقد ّ
توليد ا�ستقطاب حاد في الحقل ال�سيا�سي
الفل�سطيني بين حرك َتي ''فتح'' و''حما�س''،
و�سرعان ما تم�أ�س�س هذا على �شكل �سلطتين
ت�سيطر �إحداهما على قطاع غزة (حركة
''حما�س'') ،بينما ت�سيطر الأُخرى على مناطق في
ال�ضفة الغربية (حركة ''فتح'') ،مع بقاء الأولى
تحت ح�صار �إ�سرائيلي �شامل ،والثانية تحت
احتالل ع�سكري ا�ستيطاني �شامل .و�ساهم في

تعميق االنق�سام غياب قطب ثالث وازن كان
يمكن �أن ت�شكله قوى الي�سار لو �أنها لم تفقد
ت�صر على ت�شرذمها
كثيراً من وزنها ،ولو لم ّ
(انظر مقالة حيدر عو�ض اللـه �أدناه) .كما �ساهم
في ذلك الحال ُة الهام�شية التي تعي�شها
التنظيمات التي ف�شلت قياداتها في تكوين
قاعدة اجتماعية ُتذكر في الأرا�ضي الفل�سطينية،
من دون �أن يفيد انحياز معظمها �إلى �أحد
القطبين المت�صارعين (انظر مقالة ماجد كيالي
�أدناه).
ثالث ًا :ات�سع انك�شاف الحقل ال�سيا�سي
الفل�سطيني مع ارتباط كل من القطبين ب�أحد
المحاور العربية ــ الإقليمية� ،أو العربية ــ
الدولية ،بحيث باتت المراكز العربية ــ الإقليمية
والعربية ــ الدولية تتدخل في تف�صيالت �ش�ؤون
الحقل (ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية ،وحتى
في ال�سيا�سات االجتماعية) ،ف�ض ًال عن التدخالت
ِ
الم�ستعمرة .كما �أبان ت�شكل �سلطتين
من الدولة
(تحت االحتالل اال�ستيطاني ،وتحت ح�صاره
ال�شامل) ،لكل منهما م�ؤ�س�ساتها و�أجهزتها
ومموليها ،مدى انك�شاف الحقل
وميزانياتها
ّ
ال�سيا�سي الفل�سطيني وت�صدعه ،الأمر الذي يهدد
بتحويل المجتمعات والتجمعات والجوالي
الفل�سطينية �إلى جزر معزولة بع�ضها عن بع�ض،
ومك�شوفة ،كل على حدة� ،أمام وقع وت�أثير
�سيا�سات وا�ستراتيجيات كل دولة من الدول التي
تقيم فيها.
�صحيح �أن الوطنية الفل�سطينية ما زالت تملك
حيوية عالية� ،إ ّال �إنها تحتاج �إلى م�ؤ�س�سات
وطنية ،و�إلى اتحادات ونقابات وحركات
وت�ضامنيات جامعة ،كما تحتاج �إلى قيادة
وطنية تتمتع ب�شرعية و�صدقية توجهان هذه
الوطنية كقوة اعترا�ضية ومعطلة ال�ستراتيجيات
فر�ض ت�سويات تتنكر لحقوق ال�شعب الفل�سطيني
الوطنية واالجتماعية والإن�سانية ،بانتظار
تحوالت في موازين قوى �إقليمية ودولية �أف�ضل
مما هي عليه راهن ًا (وهي تحوالت مقبلة).
ّ

''فتح'' و''حما�س'' والي�سار

رابع ًا� :إن ما يحدث من �شرخ وت�صدع في
الحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني ُيبرز افتقاد هذا
الحقل مركزاً قيادي ًا موجه ًا وممث ًال للم�صالح
والتطلعات الوطنية العامة .لقد مثلت منظمة
التحرير الفل�سطينية هذا المركز الذي بد�أ يخبو
مع �أفول دورها وا�ستبداله بدور ال�سلطة
الفل�سطينية ،على الرغم من �أن �سلطة هذه لم
تتجاوز ،في �أح�سن �أحوالها� ،سلطة حكم ذاتي
على معازل (بع�ضها معزول عن بع�ض بالجدار
العن�صري والطرق االلتفافية ،والم�ستعمرات
والحواجز الع�سكرية والقيود على الحركة
وال�سيطرة على الموارد الطبيعية والمعابر مع
العالم العربي) في الأرا�ضي التي اح ُتلت منذ
�سنة  .1967لقد و ّلد �أفول دور م�ؤ�س�سات
المنظمة واالنق�سام العمودي الجاري في الحركة
ال�سيا�سية الفل�سطينية ،و�شلل م�ؤ�س�ساتها
الت�شريعية المنتخبة� ،أزمة تمثيل لل�شعب
الفل�سطيني على الرغم من بقاء االعتراف الدولي
والعربي بالمنظمة كممثل لل�شعب الفل�سطيني،
مغيبة� ،إلى
لكن هذا التمثيل يتحول مع بقائها ّ
تمثيل �شكلي تمام ًا ،وهي �ستبقى مغيبة ما لم
يتم تفعيل ودمقرطة م�ؤ�س�ساتها في فترة ق�صيرة
جداً من الزمن .ويمكن القول بثقة� ،إن ا�ستمرار
الحالة الراهنة �سي�شجع �إ�سرائيل على ت�شديد
قب�ضتها اال�ستيطانية في ال�ضفة الغربية
(واالن�سحاب من طرف واحد من المناطق الآهلة،
كي تتيح لل�سلطة الفل�سطينية �أن ت�سميها دولة �إن
�أرادت) ،وال�ضغط في اتجاه ت�شكيل كيان �سيا�سي
وم�سيطر عليه �أمني ًا في قطاع غزة.
منف�صل
َ
خام�س ًا� :إن قيام ال�سلطة بالموا�صفات
وال�شروط والقيود التي �أحيطت بها ،والمراهنة
غير المح�سوبة على تحولها �إلى دولة �سيادية
خالل �أعوام معدودة� ،ساهما في تهمي�ش
مق�صود لم�ؤ�س�سات منظمة التحرير ،وفي ت�شجيع
تحوالت في تكوين مرجعيات الحقل ال�سيا�سي
الفل�سطيني ولغته ،واختزاله بحدود ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .وقد بد�أ بع�ض هذه
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التحوالت بالت�شكل بعد خروج المنظمة من
لبنان ،وبرز بو�ضوح خالل الأعوام الأولى من
�أول انتفا�ضة ،مترافق ًا مع �إعالن والدة حركة
''حما�س'' من رحم حركة الإخوان الم�سلمين .لكن
تغيير قواعد ''اللعبة'' في الحقل ال�سيا�سي جاء
مع ت�شكل ال�سلطة الفل�سطينية ،ولعل �أبرز تغير
تمثل في انتقال �إدارة عملية اتخاذ القرار بين
القوى ال�سيا�سية الفاعلة داخل الحقل (عبر
م�ؤ�س�سات المنظمة) من مبد�أ ''التوافق'' (و�إن
ارتكز �شك ًال على نظام الكوتا الذي �شل عملية
التغيير البنيوي)� ،إلى مبد�أ حكم الأغلبية (كما
يبرز داخل المجل�س الت�شريعي المنتخب)
وتفردها بالقرار ال�سيا�سي والت�شريعي� ،أي �إر�ساء
ثنائية حكومة ومعار�ضة قبل قيام دولة
م�ستقلة ،ومن دون مراعاة م�صالح وتطلعات
التجمعات والجوالي الفل�سطينية الرئي�سية خارج
الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة  ،1967والتي ال
ت�ستطيع �أن تتمثل في الحكومة� .إن هذا التحول
في قواعد اللعبة ال�سيا�سية ،واعتماد نظام
انتخابي مختلط :نظام التمثيل الن�سبي (كان
الفارق بين التنظيمين مقعداً �أو مقعدين)،
والآخر نظام الأغلبية (كان الفارق بين
التنظيمين  30مقعداً موزعة على  16دائرة)،
وفوز تنظيمات الي�سار والم�ستقلين بت�سعة مقاعد
في قوائم التمثيل الن�سبي ،ووفق نظام رئا�سي ــ
برلماني ،وذلك من دون التفاهم الم�سبق على
وظيفة االنتخابات العامة تحت االحتالل ،كلها
�أمور �أدت �إلى ازدواجية �سلطة بين حرك َتي
''فتح'' و''حما�س'' بعد فوز ''فتح'' في �سنة 2005
برئا�سة ال�سلطة الفل�سطينية ،وفوز ''حما�س'' في
�سنة  2006ب�أغلبية مقاعد المجل�س الت�شريعي.
�إن التحول في بنية الحقل ال�سيا�سي
حوله
الفل�سطيني ،وتحديداً في بنيته الحزبيةّ ،
من حقل ت�سيطر عليه منظمة كبيرة ،وتتمثل في
م�ؤ�س�ساتها (�أي في م�ؤ�س�سات منظمة التحرير)
تنظيمات �صغيرة ومتو�سطة الحجم� ،إلى حقل
يت�شكل من منظمتين كبيرتين (''فتح''،
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و''حما�س'') ،ومن منظمات �صغيرة ،وهو حقل ال
يملك م�ؤ�س�سات وطنية جامعة ،ولم يعد في
حيازته مرجعيات موحدة (كما كان الأمر �سابق ًا
في مرجعية الميثاق الوطني وقرارات المجال�س
الوطنية)� ،أي �أن الحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني فقد
تما�سكه وم�ؤ�س�ساته التمثيلية ومرجعياته
ال�شرعية ،الأمر الذي �ساهم في انك�شاف الحقل
ب�شكل لم يحدث منذ ت�أ�سي�سه في �أواخر
ال�ستينيات.
لكن االنق�سام داخل الحقل ال�سيا�سي
بتقاطعاته مع المراكز الإقليمية وارتباطاتها
الدولية بات يعوق العودة �إلى االنتخابات
العامة ،وهي انتخابات كانت م�ستحقة في بداية
�سنة ( 2009لرئي�س ال�سلطة) ،وبداية �سنة 2010
(للمجل�س الت�شريعي) ،الأمر الذي يعني فقدان
�آلية للتبادل ال�سلمي ل�سلطة الحكم الذاتي ،ف�ض ًال
عن تعطيل اللجوء �إلى انتخابات ك�أداة لدمقرطة
المجل�س الوطني ومنحه ال�شرعية لتمثيل
الفل�سطينيين في الوطن وال�شتات .وهذا يعني
بقاء الحقل من دون م�ؤ�س�سة وطنية تملك
والبت في الخالفات بين قوى
�شرعي َتي القرار
ّ
الحقل ال�سيا�سي.
�ساد�س ًا� :إن غياب (�أو تغييب) الم�ؤ�س�سات
الوطنية ،يعني �أن القرارات ال ت�ؤخذ في �أطر
وطنية ،وال حتى في �أطر حزبية (بعد الترهل
الذي دخل على التنظيمات والأحزاب ال�سيا�سية
التي �شملتها منظمة التحرير مع بداية
الت�سعينيات) ،و�إنما من طرف �أفراد �أو
مجموعات �صغيرة منهم .فما يجري الآن ،هو �أن
ال�سلطة في قطاع غزة تقودها مجموعة �صغيرة
(الحكومة المقالة) ،بينما تقود ال�سلطة في
ال�ضفة مجموعات �صغيرة (تحت م�سمى حكومة
ت�صريف الأعمال)ّ � .أما كيف ي�ؤخذ القرار داخل
حرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' (والتنظيمات ال�سيا�سية
الأُخرى) فال يخرج على الأغلب ،عن عملية
ت�شاور بين عدد محدود من القيادة على ر�أ�س
هذه التنظيمات.

�سابع ًا� :إ�شكاليات توليد �سلطة في ظل
احتالل ع�سكري ا�ستيطاني ،وفي حالة انق�سام
عمودي ،وهو ما جرى لـ ''فتح'' و''حما�س'' بعد
ت�س ّلم كل منهما ال�سلطة (راجع مقال َتي مهند عبد
الحميد ،ومحمد حجازي �أدناه)� ،إذ جرى
ا�ستيعاب التنظيم في م�ؤ�س�سات ال�سلطة الم�شكلة
على �أ�س�س تراتبية ــ �إدارية ــ �أوامرية ،والمرتبطة
براتب �شهري ،وبتعليمات وتوجهات ر�أ�س هرم
ال�سلطة (�سواء في الوزارات المدنية �أم في
الأجهزة الأمنية) .وهذا يت�ضح جلي ًا فيما �أ�صاب
تنظيم ''فتح'' الذي ا�ستوعبت م�ؤ�س�سات ال�سلطة
و�أجهزتها معظم كوادره وقيادته ،وهو الأمر
نف�سه الذي �أ�صاب حركة ''حما�س'' (و�إن لفترة
�أق�صر كثيراً من حركة ''فتح'') بعد �سيطرتها على
�أجهزة ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها في قطاع غزة،
وا�ستبدالها موظفيها ال�سابقين (معظمهم من
حركة ''فتح'') بموظفين من حركة ''حما�س''.
وفي الحالتين يجري تقوي�ض مكونات
الديمقراطية ال�سيا�سية و�شروطها ،وتقييد
الحريات االجتماعية والمدنية والإعالمية .ففي
قطاع غزة قطعت �إجراءات ''�أ�سلمة'' المجتمع
�شوط ًا غير ب�سيط بعد �إ�سكات المعار�ضة
ال�سيا�سية ،بينما برز هذا التقوي�ض في ال�ضفة
الغربية في ممار�سات قامعة للمعار�ضة
ال�سيا�سية ،وفي �إبعاد المتعاطفين مع ''حما�س''
من الوظائف الحكومية والمنظمات غير
الحكومية� .إن توا�صل هذه الممار�سات (والمو ّثقة
جيداً من جانب منظمات حقوق الإن�سان في
ال�ضفة وفي القطاع) يزيد في �صعوبة الم�صالحة
بين الحركتين ،كما يزيد في �صعوبتها تكري�س
�سمات االقت�صاد الريعي (ال�سائد في ال�ضفة كما
في القطاع) بما يولده من م�صالح فئوية ،ومن
ثقافة ا�ستهالكية ،ومن تو�سيع لدائرة الفقر
والعوز مع تنامي مظاهر الثروة اال�ستعرا�ضية
(الفيالت وال�سيارات الفاخرة� ،إلخ) .وتكمن
الخطورة في �أن الم�صالحة �إن تمت ،فهي �إنما
�ستتم ،على الأرجح ،على �أ�سا�س تقا�سم ال�سلطة

''فتح'' و''حما�س'' والي�سار

بين التنظيمين الأكبر وفق �شروط ت�ؤمن لهما
اال�ستمرارية بكل ما ربما يترتب على ذلك من
تقييد للمعار�ضة وللحريات الديمقراطية،
و�سيطرة الأجهزة الأمنية على حياة المواطنين.
�إن المقاالت التحليلية الواردة في هذا الملف
ت�ش ّكل اجتهادات في التحليل والتو�صيف لحال
الحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني الراهن وتناق�ضاته
وتفاعالته ،من دون التطرق �إلى الواقع ال�سيا�سي
الفل�سطيني في �أرا�ضي  ،1948وهو واقع تتزايد
�أهميته في مواجهة ال�شعار الذي ترفعه الأحزاب
ال�صهيونية ب�ش�أن ''يهودية الدولة'' ،وما تتعر�ض
له الأقلية الفل�سطينية من تمييز عن�صري وقيود

الملف

عن�صرية وم�صادرة للأمالك .فما يجري على
يعمق
َ
جانبي الخط الأخ�ضر من �ش�أنه �أن ّ
الوطنية الفل�سطينية و�أن يو�ضح مدى الت�شابه
في المعاناة الفل�سطينية في ال�ضفة والقطاع
وفي الجليل والنقب .وهناك م�ؤ�شرات متزايدة
�إلى تنامي الوعي بترابط الن�ضال الوطني
الفل�سطيني بين �أرا�ضي  1967و�أرا�ضي ،1948
و�إلى ت�صاعد وتيرة الحراك ال�سيا�سي في مختلف
مناطق ال�شتات �أي�ض ًا ،وهي م�ؤ�شرات ُتنبئ ب�أن
الوطنية الفل�سطينية تحافظ على حيويتها ،وهي
قادرة على النهو�ض مرة �أُخرىn .

.............................................
�صدر حديث ًا عن م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية

قول يا طير
حكايات للأطفال من التراث ال�شعبي الفل�سطيني
جمع و�إعداد
�شريف كناعنه و�إبراهيم مه ّوي
� 126صفحة
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