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احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية

مهند عبد الحميد

ال�صراع على ''فتح''
مقدمة
ال�شرعية الفل�سطينية لها عنوان واحد هو
منظمة التحرير الفل�سطينية (م.ت.ف ،).وهذه
حقيقة يقر بها النظام الدولي والعربي
والمنظومات الإقليمية المتعددة ،وال
ينكرها المعار�ضون علن ًا و�صراحة� .إن
تمثيل المنظمة في مرحلة ال�صعود الوطني
التي امتدت حتى حرب الخليج الأولى في
�سنة  1991كان �أكثر ان�سجام ًا على �صعيد
داخلي فل�سطيني باعتبارها حركة تحرر
�أقرب �إلى جبهة وطنية متحدةّ � ،أما تمثيلها
بعد �إبرام اتفاق �أو�سلو وت�أ�سي�س ال�سلطة في
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة فكان مرتبك ًا
وم�أزوم ًا داخلي ًا ،و�أكثر ان�سجام ًا على
�صعيد �إقليمي ودولي .فالتمثيل بعد م�سل�سل
التحوالت ،وفي �أثناء الأزمة ،لم يبطل
مفعوله ،ذلك ب�أن تحول المنظمة �إلى نظام
�شبيه بالنظام العربي وجزء منه ،ال يفقدها
ال�صفة التمثيلية� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن
الطابع التمثيلي للأنظمة العربية ،كما �أن
المنظمة التي تحولت �إلى نظام وتجاوزت
ال�شرعية الثورية هي ممثل �شرعي بوجود
�إ�صالح ومن دونه ،ما لم تحدث ثورة
جديدة ت�شطب المعادالت ال�سابقة وت�صوغ
عالقات جديدة وتنتزع اعتراف ًا دولي ًا
( ) كاتب و�صحافي مقيم في رام اللـه.

*

و�إقليمي ًا جديداً.
حركة ''فتح'' كانت الطرف المقرر في
�سيا�سة المنظمة وتركيبتها في المرحلتين
التاريخيتين على حد �سواء ،وقد اقترنت
التغيرات والتحوالت التي �شهدتها المنظمة
فمن يرغب
بالتحوالت داخل حركة ''فتح''َ ،
في الت�أثير في القرار الفل�سطيني عليه �أخذ
''فتح'' بعين االعتبار .وعندما �أراد النظام
الدولي �إعطاء ال�سلطة مكانة �أكبر و�أكثر
�أهمية من مكانة المنظمة ،جرى ذلك عبر
�إغراق ''فتح'' في ال�سلطة وعالقاتها الجديدة.
وكان تنظيم ''فتح'' في موقع اال�ستهداف من
�أجل �أهداف كبيرة و�صغيرة ومتباينة
للمتدخلين ،بدءاً من القبول بحل �سيا�سي،
مروراً بتغيير مناهج درا�سية وتطبيع �أمني
مع دولة االحتالل ،وو�صو ًال �إلى تحوالت
�سيا�سية واقت�صادية وثقافية ومجتمعية.
فالقوى جميعها تحاول �أن يكون لها ح�صة
في هذا التنظيم الذي يعي�ش �أزمة بنيوية،
م�ستخدمة ال�ضغوط والإغراءات للت�أثير في
حركة ''فتح'' ،لكن ''فتح'' ال ت�شتغل على
حالها.
ومنذ بداية الت�أ�سي�س ،امتلكت الحركة
الأمور التالية :بذور االزدهار والتراجع؛
عنا�صر القوة وال�ضعف؛ الديمقراطية
واال�ستبداد؛ ال�شراكة والتفرد؛ التقدم
والرجعية؛ االنحياز �إلى الجماهير ال�شعبية

الملف
ورعاية م�صالح ر�أ�س المال؛ �أي ،امتلكت ''فتح''
ال�شيء ونقي�ضه ك�أي ظاهرة وكائن حي ،فهي
تتبن �أيديولوجيا محددة وال نظام ًا حزبي ًا
لم َّ
�شمولي ًا ،و�إنما طرحت نف�سها كحركة جماهيرية
ت�شبه ال�شعب الفل�سطيني بتنوعه وتناق�ضاته.

رافعة الكفاح الم�سلح
في �ستينيات القرن الما�ضي اقترب ال�شعب
الفل�سطيني الموزع على عدة تجمعات من
ا�ستعادة القدرة الالزمة على توليد ن�شاطه
ال�سيا�سي العلني الخا�ص به ،وعلى دعم حركة
وطنية م�ستقلة )1(،وخ�صو�ص ًا بعد انهيار الأمل
الفل�سطيني المعلق على القومية العربية بفعل
هزيمة  .67لقد ت�صدرت الحركات الفدائية
الم�شهد بزعامة ''فتح'' التي هي التنظيم الرئي�سي
المبادر �إلى الكفاح الم�سلح الذي هو رافعة
التغيير الكبرى .وبفعل الكفاح الم�سلح الذي
جرى التعامل معه ،في المرحلة الأولى ،ك�أ�سلوب
وحيد (ح�صري) وبعدها ك�أ�سلوب رئي�سي،
تحققت �إنجازات كبيرة� ،أبرزها(:)2
= الربط بين الكفاح الم�سلح والهوية
الوطنية والإرادة الفل�سطينية الم�ستقلة ،وبين
التحول الفعلي من �شعب الجئ �إلى �شعب يقرر
م�صيره من خالل المقاومة.
= تر�سيخ الكيان الفل�سطيني من خالل
ازدهار م�ؤ�س�سات قاعدية و�شبه حكومية ،و�إبرام
اتفاقات مع حكومات عربية كر�ست ح�ضوراً
فل�سطيني ًا م�ستق ًال ،وا�ستخدمت الأرا�ضي العربية
في مقاومة �إ�سرائيل.
= م�أ�س�سة �سيا�سة دوالنية ،وتر�سيخ �إقدام
النخبة ال�سيا�سية الجديدة ،كطبقة تت�شكل من
مختلف التنظيمات ،عن�صراً في عملية البناء
الدوالني ،و�إيجاد قنوات للم�شاركة الجماهيرية
في ال�سيا�سة الوطنية كالمجل�س الوطني
واالتحادات ال�شعبية والنقابات والمنظمات
الجماهيرية.

= جاء بناء الكيان الوطني وتج�سيده
التنظيمي الم�ستقل وحمايته �إنجازاً تاريخي ًا
للكفاح الم�سلح الذي كان من �أكثر الأ�ساليب
فاعلية في تعبئة ال�شتات الفل�سطيني ،وقد نجح
في ذلك لأنه جاء ا�ستجابة لحاجة فل�سطينية
متعاظمة �إلى التحرر وتقرير الم�صير من دون
و�صاية �أو تدخل .لكن الف�صائل لم تتمكن من
تطوير الثورة الم�سلحة �إلى م�ستوى تحرير �أجزاء
من الأر�ض المحتلة ،فقد �سقط �شعار ''هانوي
عربية'' ،وذوى �شعار ''الجبهة العربية ال�شعبية
الم�شاركة في الثورة الفل�سطينية'' ،وانك�شف
م�أزق الكفاح الم�سلح المتمثل في العجز الواقعي
عن تحرير فل�سطين و�إقامة الدولة العلمانية على
كامل التراب الفل�سطيني؛ عجز مكمل لعجز الدول
العربية التي اعترفت بنتائج هزيمة ،67
وطرحت هدف �إزالة �آثار عدوان  67بدي ًال من
تحرير فل�سطين ،واعترفت بالقرار  242الذي
ين�ص على االعتراف بحدود �آمنة لدولة �إ�سرائيل.
و�ساهمت القيود المحلية والدولية وتحوالت
ضال عن الدعم المالي ــ في
النظام العربي ــ ف� ً
�إحداث تحول �أ�سا�سي في ا�ستراتيجيا و�أهداف
المنظمة و''فتح'' في �أوائل ال�سبعينيات من القرن
الع�شرين .لقد كان برنامج منظمة التحرير
و''فتح'' في �سنة  1974نتيجة �أولى وا�ضحة لتلك
المتغيرات والتحوالت ،و�شكلت حرب  1982التي
�أفقدت المنظمة مركزها الن�ضالي الدوالني في
الخارج ذروة هذه التحوالت ،وجاءت نتائجها
لت�سدل ال�ستارة على ف�صل الكفاح الم�سلح من
الخارج من دون �أن تبدد �إنجازاته ،و�سبق ذلك
خروج م�صر من ال�صراع العربي ــ الإ�سرائيلي،
وتبعه انهيار االتحاد ال�سوفياتي ،وانفراط
منظومة دول عدم االنحياز .هذه التحوالت
الإقليمية والدولية حرمت المنظمة من الأركان
()3
الرئي�سية ال�ستراتيجيتها وبرنامجها،
و�ساهمت في اختزال دورها �إلى �إدارة �سيا�سية
من بعيد ،في ظل ميزان قوى دولي و�إقليمي ال
ي�سمح للمنظمة بتحقيق برنامجها.
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بفعل ذلك ،تراجع الهدف المركزي للوطنية
الفل�سطينية �إلى �إقامة دولة في الأرا�ضي
المحتلة منذ �سنة  ،1967وانتقل مركز الن�ضال
الوطني �إلى تلك الأرا�ضي ،و�أ�صبح �شكل الن�ضال
الرئي�سي هو ال�شكل الجماهيري ال�سلمي
واالنتفا�ضة ال�شعبية.
وال�س�ؤال هنا يدور حول ح�سا�سية قيادة
المنظمة و''فتح'' تجاه المتغيرات الإقليمية
والدولية ،وا�ستجابتها ال�سيا�سية والعملية لها:
عبرت اال�ستجابة عن م�صلحة �ضيقة للفئة
هل ّ
المتنفذة وحلفائها من ال�شرائح االجتماعية� ،أم
�أن هذه اال�ستجابة تتقاطع مع الم�صلحة
الوطنية وتحاول تلبية حدها الأدنى على الأقل؟
�إن ان�سداد جميع المنافذ �أمام الكفاح الم�سلح
من خارج فل�سطين ،وتغيير �أ�شكال الن�ضال،
م�س�ألتان ال تحتاجان �إلى كثير من الجدل،
والدليل على ذلك هو عدم قدرة ف�صائل
المعار�ضة على موا�صلة الكفاح الم�سلح من
الخارج ،عو�ض ًا عن ف�شلها في طرح بديل نظري
وعملي لتجاوز الم�أزقّ � .أما فيما يتعلق
بالمقاومة الم�سلحة من الداخل ،وخ�صو�ص ًا
التفجيرات �ضد �أهداف مدنية �إ�سرائيلية والق�صف
المتبادل في محاور التما�س ،ف�إن ميزان الربح
والخ�سارة كان مخت ًال ب�شكل فادح لم�صلحة
ال�شق الثاني (الخ�سارة)� ،إ ّال �إذا انطلقنا من
م�صالح فئوية .فللحركة الإ�سالمية ا�ستخداماتها
للمقاومة �أي�ض ًا ،لكنها تختلف في الأهداف عن
ا�ستخدامات ''فتح'' والمنظمة ،ك�إبراز الهوية
الإ�سالمية بدي ًال من الهوية الوطنية ،وم�أ�س�سة
دوالنية لتر�سيخ الإمارة الإ�سالمية ،ومحاولة
انتزاع التمثيل ال�سيا�سي من المنظمة ،و�إف�شال
الحل ال�سيا�سي الذي ت�سعى له المنظمةّ � .أما
الإنجازات التي حققتها الحركة الإ�سالمية
ممثلة في حركة ''حما�س'' فبقيت في �إطار
فئوي ،وجاءت في �سياق �شق الحركة ال�سيا�سية
وانق�سام ال�شعب.
لقد ارتكبت قيادة حركة ''فتح'' والمنظمة

خط�أين فادحين ،الأول :اال�ستدراج من جانب
�سلطات االحتالل لتحويل االنتفا�ضة الثانية من
انتفا�ضة جماهيرية �سلمية ــ زحف �آالف
وع�شرات الآالف من المواطنين نحو
الم�ستعمرات ،وخ�صو�ص ًا في قطاع غزة ــ �إلى
انتفا�ضة م�سلحة غير متكافئة �أبداً مع جي�ش
االحتالل� ،أي الدخول في مواجهة مع �أهم
م�صادر قوة االحتالل ،ومع ا�ستخدامه القوة
بحرية .وجاءت هذه اال�ستراتيجيا
الع�سكرية ّ
نقي�ض ًا لما اع ُتمد في االنتفا�ضة الأولى التي
حيدت القوة الع�سكرية الغا�شمة ،وفر�ضت �أ�شكا ًال
ّ
�شعبية من المواجهة في غير م�صلحة دولة
االحتالل و�آلته الع�سكرية .وهنا تجلى عجز
القيادة عن فهم حدود العنف ،وعدم تثقيف
ال�شعب ب�أخطاره ،وبا�ستخداماته المغلوط فيها،
()4
وب�أهمية اعتماد كفاح �شعبي غير م�سلح.
� ّأما الخط�أ الثاني ،فمحاكاة عمليات التفجير
التي بادرت �إليها حرك َتي ''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي �ضد �أهداف مدنية في العمق
الإ�سرائيلي ،وذلك حين ان�ضمت كتائب الأق�صى
الفتحاوية �إلى هذا النوع من العمليات .وكانت
النتائج �شديدة الوط�أة ،وال �سيما بعد تفجيرات
نيويورك ووا�شنطن الإرهابية� ،إذ كان من
نتائجها خ�سارة الت�ضامن العالمي ،وجرى دمج
الن�ضال الفل�سطيني برمته في الإرهاب الدولي،
ووجدت الحكومة الإ�سرائيلية في هذا الموقف
غطاء لبط�شها وذريعة لإعادة احتالل مدن
ال�ضفة ،وم�ضاعفة اال�ستيطان وبناء جدار
الف�صل العن�صري .و�ساهم هذا النوع من
العمليات في توحيد المجتمع الإ�سرائيلي تحت
قيادة �شارون ،وفي تعاطف الر�أي العام الدولي
مع �إ�سرائيل التي �أعادت �إلى الأذهان في
خطابها الإعالمي ''خطر �إبادة اليهود'' والعداء
لليهود ب�صفتهم يهوداً )5(.لقد جاءت ا�ستراتيجيا
االنتفا�ضة الثانية متعاك�سة مع ا�ستراتيجيا
االنتفا�ضة الأولى و�أهدافها ونتائجها ،وهنا
يمكن القول �إن القيادة ال�سيا�سية ،وخ�صو�ص ًا

ال�صراع على ''فتح''

قيادة ''فتح'' ،فقدت ح�سا�سيتها الواعية
للمتغيرات العالمية ول�شروط ال�صراع مع
االحتالل من داخل الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
منذ �سنة .1967
ولم يتوقف م�ؤتمر ''فتح''  2009عند
ا�ستراتيجيا محددة للن�ضال الوطني ،و�إنما طرح
مواقف مبدئية عامة ال تغني وال ت�سمن من
جوع ،كالقول'' :نحتفظ بحق متابعة المقاومة
يقرها القانون الدولي'' ،و�إذا لم
الم�شروعة التي ّ
تتقدم المفاو�ضات ف�إن المتحدثين في الم�ؤتمر
يعدون ب�إعالن الكفاح ال�شعبي ال�سلمي ،وجرى
عر�ض نموذج بلعين من باب اال�ستهالك
الإعالمي .وطرح الم�ؤتمر مواقف غير ملزمة
لأنها لم ترتبط بخطط و�آليات ومقومات عمل
(ا�ستراتيجيا) ،وتوزع تنظيم ''فتح'' ما قبل
الم�ؤتمر وما بعده على مجموعة مواقف غير
مبالية كموقف انتظار المفاو�ضات وهو موقف
�أكثري ،وموقف ال�شروع في الن�ضال الجماهيري
في مواقع التما�س ا�شتراك ًا مع منظمات ونخب
و�أفراد .وبهذا ،ف�إن ال�ساحة الفل�سطينية ُتركت
كي تتقا�سم الأدوار كيفما اتفق :المنظمة
للمفاو�ضات ،و''حما�س'' للمقاومة ،و''فتح''
للكفاح ال�شعبي )6(.وال نن�سى حكومة د .فيا�ض
لبناء الدولة ،والحكومة المقالة لحماية الف�ضيلة
في المجتمع .وفي واقع الحال ،ف�إن مفاو�ضات
من دون �أفق ،ومقاومة مع وقف التنفيذ،
وكفاح ًا �شعبي ًا بال منظمات و�أطر ــ بال �شعب ــ
وبناء دولة من دون الم�س بالف�ساد الإداري
والمالي والبيروقراطية المتهتكة ،كلها ي�ش ّكل
الم�أزق الفل�سطيني.

افتقار حركة ''فتح'' �إلى فكر
�سيا�سي معمق
وبناء دوالني ،هي �إنجازات
وكيان
هوي ٌة
ٌ
ٌ
تاريخية ،لكنها لم ُت�س َند بفكر �سيا�سي لدى
قيادة ''فتح'' وكادرها الرئي�سي ،تلك القيادة

الملف

التي التقطت حاجة ال�شعب �إلى الخروج من
و�صاية النظام العربي ،و�إلى م�شاركته في تقرير
م�صيره وبلورة هويته وكيانه الوطني ،وعملت
على تحقيق ذلك .لقد تحررت المجموعة
الم�ؤ�س�سة لحركة ''فتح'' من �إرثها في حركة
الإخوان الم�سلمين ،وطرحت الهوية الوطنية
الجامعة التي تت�ضمن الدين� ،ضامنة بذلك
االلتقاء مع جميع فئات المجتمع وطبقاته،
وتلك من م�أثرتها ،وهو ما لم تفعله ''حما�س''
عندما قدمت الهوية الدينية على الهوية
الوطنية .وكان ينق�ص قيادة ''فتح'' المعرفة
المبا�شرة بالثقافة والفكر والمجتمع الغربي
وال�سيا�سة الدولية �إذا ما قورنت بحركات تحرر
كفييتنام والجزائر وقوى ثورية �أُخرى .كما �أن
عالقتها بالفكر العربي والفل�سطيني لم تكن
متعمقة ،وبقيت الغلبة لل�سيا�سة الوطنية
الخال�صة ذات الطابع االنتقائي المرتجل
والمحافظ تجاه ال�صراع االجتماعي ،وكان
الكفاح الم�سلح �أكثر الأ�ساليب فاعلية في تعبئة
ال�شتات الفل�سطيني ،وقد حال ذلك كله دون قيام
()7
م�شروع تحويلي اجتماعي.
�إن غياب الهوية الفكرية لتنظيم ''فتح'' دفع
اتجاهات فكرية متنوعة �إلى االنتماء �إليها،
فدخلها قوميون ومارك�سيون و�إ�سالميون
وليبراليون اتحدوا جميع ًا على هدف التحرر
الوطني في �إطار التعدد والوحدة والتوازن بين
م�صالح متناف�سة )8(.لقد حاول مثقفو ''فتح''
تحويلها �إلى حركة ثورية على النمط الفييتنامي
�أو الغيفاري �أو الماوي ،وبع�ضهم اعتمد النموذج
يعر�ضوا وحدة
ال�سوفياتي التقليدي من دون �أن ّ
الحركة لالنق�سام .وعلى الرغم من �إخفاق تلك
المحاوالت ،ف�إن التعدد الفكري �ساد في
ال�سبعينيات والثمانينيات ،و�ش ّكل النقد وال�سجال
عام َلي �إثراء لتجربة ''فتح'' ،وخ�صو�ص ًا في ظل
وجود ''مركز �أبحاث'' نجح في ا�ستقطاب كفاءات
فكرية وثقافية عربية وفل�سطينية ،و�أغنى
الم�ستوى ال�سيا�سي بالفكر والمعرفة .وفي هذا

039

040

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

87

�صيف

2011

ال�سياق جاءت �إ�صدارات مركز الأبحاث ،ومجلة
''�ش�ؤون فل�سطينية'' ال�صادرة عن المركز ،ومجلة
''فل�سطين الثورة'' ،ومجلة ''�صامد االقت�صادي''،
و�إ�صدارات مركز التخطيط ،ومجموعة من الكتب
التي ناق�شت الفكر واال�ستراتيجيا الفل�سطينيين
من مواقع الي�سار ،وال �سيما ي�سار ''فتح''� ،أمثال
منير �شفيق وناجي علو�ش ومحجوب عمر
ضال عن المفكرين
وماجد �أبو �شرار وغيرهم ،ف� ً
الي�ساريين العرب الذين اهتموا بتجربة الثورة
وعولوا عليها في تغيير الواقع
الفل�سطينيةّ ،
داخل بالدهم العربية .و�شهدت تلك المرحلة
ن�شاط ًا فكري ًا متنوع ًا ومهم ًا ترك ت�أثيراً �إيجابي ًا
في �سيا�سة قيادة ''فتح'' والمنظمة وقراراتهما،
غير �أن التعدد الفكري النقدي انح�سر بالتدريج
جراء
�إلى �أن ن�ضب وتوقف �إنتاج الفكر ،وذلك ّ
االنق�سام واالن�سحابات والتحوالت وتو ّقف مركز
الأبحاث عن العمل .وبهذا ،ف�إن التعدد الفكري
المنتهية فاعليته �أخلى المكان لتعدد �سيا�سي
بين اتجاهات ي�سعى بع�ضها لتب ّني الموقف
()9
الأميركي.
وثمة فارق جوهري بين �إنتاج قيادة ''فتح''
والمنظمة للفكر� ،أو تب ّنيهما فكراً منتج ًا ،وبين
التعامل البراغماتي االنتقائي مع الفكر ،وال
�سيما �أن اال�ستراتيجيا المعتمدة لدى القيادة
غ َّلبت ''ال�سيا�سة الوطنية الخال�صة ــ توطيداً
و�سيطرة ــ على الفكر ،و�أعطت العقيدة
االجتماعية دوراً هام�شي ًا ،و�أعطت التعلم
والتغيير و�إعادة البناء مكانة متدنية'' )10(.وهذا
يعني �أن هذه اال�ستراتيجيا لها م�ضمون
اجتماعي طبقي ،وهي مفتوحة على جميع
االحتماالت ،وتحديداً على احتمال االعتماد على
العوامل الخارجية ــ الدعم المالي وال�سيا�سي ــ
على ح�ساب اعتماد م�شروع اجتماعي تحويلي
داخل المجتمع .و�شيئ ًا ف�شيئ ًا اختلت المعادلة
لم�صلحة االعتماد على العوامل الخارجية،
وتق ّل�ص اعتماد القيادة على طاقات المجتمع
وال�شعب والحلفاء الطبيعيين.

�إن هزيمة الكفاح الم�سلح من الخارج �أدت
�إلى اتباع ا�ستراتيجيا البحث عن حل �سيا�سي
بمعزل عن الحركة الجماهيرية والحلفاء في
�إطار المنظمة .وكان التج�سيد العملي لتلك
اال�ستراتيجيا بعد الخروج من لبنان� :إبرام اتفاق
عمان بين المنظمة والحكومة الأردنية؛ االنفتاح
ّ
على النظام الم�صري بعد �أعوام قليلة من توقيع
اتفاق كامب ديفيد بين الحكومتين الم�صرية
والإ�سرائيلية؛ فتح قنوات مع قوى ليبرالية
وي�سارية �إ�سرائيلية ت�ؤيد الحل عبر المنظمة.
�صحيح �أن مركز الن�ضال الوطني انتقل �إلى
الوطن المحتل ،و�سجل انحيازاً متعاظم ًا نحو
الن�ضال ال�سلمي ،غير �أنه لم يندمج في
ا�ستراتيجيا وبرنامج وطني �إ ّال في �أثناء
االنتفا�ضة الأولى ،وتحديداً في برنامج �إعالن
اال�ستقالل في �سنة  .1988فالبرامج التي
تقدمها دورات المجال�س الوطنية كانت في واد،
والج�سم التنظيمي (القاعدة الوا�سعة) في واد
�آخر :فبرامج ''فتح'' في الم�ؤتمرين الرابع
والخام�س كانت على ي�سار البرنامج المرحلي
ال�صادر عن المجل�س الوطني ،كما �أن البرامج
كلها ال�صادرة عن المجل�س الوطني وم�ؤتمرات
''فتح'' لم ت�شكل ناظم ًا لعمل قاعدة ''فتح''
العري�ضة� .إن غياب الفكر �أتاح التعدد و�أتاح في
الوقت نف�سه ا�ستقطاب قاعدة ''فتح'' و�أن�صارها
نحو الي�سار والعلمانية من جهة ،ونحو اليمين
والتع�صب الديني من جهة �أُخرى .وعندما كان
الي�سار �صاعداً ت�أثرت قاعدة ''فتح'' ب�أفكاره
و�أ�ساليب عمله ،وعندما �صعدت معار�ضة
الإ�سالم ال�سيا�سي ت�أثرت قاعدة ''فتح'' بمواقفه
ورددت �شعاراته ،وال �سيما في �أثناء االنتفا�ضة
الثانية.
وبعد �إبرام اتفاق �أو�سلو و�إقامة ال�سلطة طُ رح
خطاب ''ال�سالم كخيار ا�ستراتيجي'' من طرف
قيادة ''فتح'' :طُ رح كموقف ولم يتحول �إلى
ا�ستراتيجيا تو�ضح مبرراته ومكا�سبه ومقومات
العمل لتطبيقه وتناق�ضه مع ا�ستمرار التو�سع
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اال�ستيطاني والقب�ضة الأمنية الإ�سرائيلية .لقد
صال عن القاعدة التنظيمية التي
بقي ال�شعار منف� ً
انغم�ست فئاتها العليا في �أجهزة ال�سلطة
وم�ؤ�س�ساتها ،و�ساد المنطق الأبوي في حقول
الفكر وال�سيا�سة والتنظيم ،م�ستبعداً فكرة
التعامل مع ال�شعب في مختلف �أماكن وجوده
كميزان قوى واحد يخو�ض المعارك المتعددة
وفق ًا للأولويات والأهمية ،ومن دون تعار�ض �أو
تنافر في الم�صالح ،وغابت الر�ؤية �أو
اال�ستراتيجيا ال�سيا�سية في المراحل الأخطر.

الم�ؤتمر ال�ساد�س �أبقى ''فتح''
من دون ا�ستراتيجيا
ذهبت ''فتح'' �إلى م�ؤتمرها ال�ساد�س من دون
وثيقة �سيا�سية فكرية تو�ضح للتنظيم التحوالت
والمواقف والتوجهات .وفي غياب الفكر
وال�سيا�سة تجاهل الم�ؤتمرون محطات كبيرة،
فلم ي�سائل الم�ؤتمر القيادات والجنراالت الذين
جلبوا الف�شل تلو الف�شل �إلى التنظيم ،و�إنما ما
حدث هو ا�شتقاق وثيقة معظمها ورد في خطاب
الرئي�س محمود عبا�س الذي �ألقاه في افتتاح
الم�ؤتمر ،وت�ضمنت �أفكاراً ومواقف لم ت� ّؤد في
معظمها �إلى خالف �أو جدل .والوثيقة هي
مجموعة من المواقف المبدئية غير المرتبطة
ببرنامج عمل ،جوهرها االرتهان للحل ال�سيا�سي
والدبلوما�سية المنعزلة عن ن�ضال جماهيري
ويح�سن ال�شروط ويفتح
تنظيمي يحاول �أن ي�ؤثر
ّ
()11
االن�سدادات وي�ستوعب ال�ضغوط وف�شل الحل.
وبقيت الدبلوما�سية وال�سيا�سة منف�صلتين عن
التنظيم والحركة الجماهيرية ،وبقيت حركة
''فتح'' بال ا�ستراتيجيا �سواء لجهة الداخل كبناء
�سلطة وم�ؤ�س�سات في خدمة المواطنين� ،أو لجهة
الخارج كو�ضع بدائل �سيا�سية لف�شل
المفاو�ضات ،ولهذا ال�سبب لم ُيخرج الم�ؤتمر
تنظيم ''فتح'' من م�أزقه الفكري وال�سيا�سي،
وبقيت �أ�سئلة القاعدة التنظيمية من دون �إجابة،

الملف

علم ًا ب�أن عدم الإجابة هي �إجابة ،كما �أن
التبا�س الفكر �أو غيابه هما نوع من االنحياز
�إلى فكر معين .وبالمثل ،ف�إن اال�ستنجاد
بالتنظيم و�أن�صاره ،وبالمواطنين المحيطين به
في منا�سبات ولحظات حرجة ،ال يخلو من
مغزى.

�سيا�سة ريعية بد ًال من التعبئة
االجتماعية
عزفت قيادة ''فتح'' منذ البداية عن دمج
الجماهير المنا�صرة في بنى �سيا�سية منظمة،
وفي وحدات جغرافية وروابط وظيفية تمتلك
قدرة حقيقية على �إنتاج الموارد المادية
وال�سيطرة عليها ،وجرى ،عو�ض ًا عن ذلك،
ا�ستخدام التنظيم كقنوات لت�صريف الرعاية
النفعية ولتر�سيخ النفوذ ال�سيا�سي بد ًال من
ا�ستخدامه للتعبئة الجماهيرية ولتوليد الموارد.
وبد�أت الم�شكلة بتغييب �أهمية الح�صول على
الموارد من المجتمع ،وبا�ستبدال التعبئة
االجتماعية بالرعاية الدوالنية ،وبعالقات
قائمة على الريع ،فالبديل كان االعتماد على
تدفق الم�ساعدات المالية ال�ضخمة الذي عزز
االتجاه نحو ال�سيا�سة الريعية .وقد �ساهمت
�أموال الدعم في ربط الأرا�ضي المحتلة بالمنظمة
من خالل �سيا�سة الرعاية النفعية لت�أمين والء
فئات اجتماعية وا�سعة ن�سبي ًا ،وعمد الزعيم
بحرية
الراحل يا�سر عرفات �إلى توزيع الأموال ّ
على الأفراد في جميع الأو�ساط والمناطق
ب�صيغة �إعانات وعطاءات مبا�شرة ،ون�ش�أت
()12
�شبكة وا�سعة غير من�سقة من الم�ستفيدين،
وانت�شرت �شبكات االنتفاع المتخ�ص�صة ب�إر�سال
النفوذ وال�سيطرةّ � .أما في الخارج ،ف�إن �أموال
الدعم الخارجي �ساعدت على بناء جي�ش من
المتفرغين ،و�أجهزة ع�سكرية و�إدارية و�إعالمية،
الأمر الذي �أدى �إلى ت�ضخم جداول الرواتب ،و�إلى
�إ�ضعاف الروح التطوعية في �آن واحد.
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وبمرور الوقت ،و ّلدت الم�ساعدات الخارجية
ال�ضخمة بيروقراطية من النخب الجديدة خارج
عالقات الإنتاج الطبيعية ،وهي بيروقراطية ال
تعتمد في مواردها على ال�شعب �أو المجتمع �أو
حتى على ا�شتراكات �أع�ضاء التنظيم وال�ضرائب،
با�ستثناء ال�ضريبة التي فر�ضتها دول الخليج
على الموظفين الفل�سطينيين ،الأمر الذي يف�سر
غياب الم�ساءلة والمحا�سبة و�ضعف
ضال عن �إيجاد ت�شوهات �أ ّثرت
الديمقراطية ،ف� ً
�سلب ًا في المواقف ال�سيا�سية .وبذلك تغيرت
المعاييرَ ،ف َذ َو ْت قيم الطهارة الثورية والنزاهة
والزهد والتوا�ضع لم�صلحة البذخ والف�ساد
المالي والأخالقي والمح�سوبية والفهلوة و�شراء
()13
الذمم.
�إن تدفق الأموال كان يطرح العمل على
دخول �أجزاء منها في دورة �إنتاج داخل
التجمعات الفل�سطينية ،وخ�صو�ص ًا في
المخيمات ،وعلى ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال
لتطوير موارد المجتمع الفل�سطيني ،وكان ،بالحد
الأدنى ،ي�ستدعي توظيف �أموال تكفي لبقاء
تنظيم ''فتح'' قادراً على اال�ستمرار بدوره
ال�سيا�سي الوطني الم�ستقل ،فال ي�صل �إلى مرحلة
ت�ضع فيها القيادة تنظيم ''فتح'' تحت رحمة
الداعمين و�سيا�ساتهم ومواقفهم كحد �أدنى
�ضروري� .صحيح �أن الواقع الفل�سطيني يفتقر
�إلى ت�شكيلة اقت�صادية ــ اجتماعية واحدة
ضال عن
لل�شعب ،فهناك غياب للمجتمع الواحد ف� ً
تباين الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية
والقانونية وحتى الثقافية لتجمعاته
الرئي�سية� )14(،إ ّال �إن ال�سوق في العديد من البالد،
وال �سيما ال�صديقة منها ،ت�سمح باال�ستثمار .وقد
حدث اال�ستثمار فع ًال في �إفريقيا و�أميركا
الالتينية ،وفي دول الخليج وبالد عربية �أُخرى،
و�أُقيمت م�ؤ�س�سة �صامد.
وجاء �أول اختبار لال�ستقالل االقت�صادي بعد
تدني تدفق الأموال النفطية وتوقفها بعد احتالل
الكويت ،وا�صطفاف قيادة المنظمة مع النظام

العراقي ،وكانت النتيجة دخول المنظمة في
�أزمة مالية حادة بد�أت بدفع الأثمان� ،أو ًال
بالم�شاركة في م�ؤتمر مدريد والمفاو�ضات
ب�شروط مجحفة والتورط في المفاو�ضات
ال�سرية التي �أف�ضت �إلى اتفاق �أو�سلو ،وثاني ًا
ب�إ�ضعاف الهام�ش اال�ستقاللي عن النظام
العربي ،وال �سيما الدول النافذة فيه ،وثالث ًا
ب�إ�ضعاف النفوذ الجماهيري الذي ارتبط
بالرعاية النفعية� ،إذ ت�ضع�ضعت �شبكة
الم�ستفيدين والوكالء في التجمعات الفل�سطينية،
وخ�صو�ص ًا ،داخل الوطن .لقد بد�أت المنظمة
بدفع ثمن المال ال�سيا�سي ،و�أخفقت في تفادي
ذلك من خالل تنمية الموارد في �إطار المجتمع.
ويعود الإخفاق �إلى خواء الفكر ال�سيا�سي ال�سائد،
و�إلى نمو ظاهرة الف�ساد التي بد�أت تتغلغل
ب�سرعة في ال�شريحة العليا للجهاز البيروقراطي
حول اال�ستثمارات �إلى
الإداري ــ الع�سكري ،الذي ّ
مجال للإثراء الفردي ،و�إلى توليد ما ُ�سمي �أمراء
الثورة.

بناء ع�شوائي لم�ؤ�س�سات ال�سلطة
وجاء االختبار الثاني بعد عودة المنظمة
وقيادة حركة ''فتح'' ب�أجهزتها وكوادرها �إلى
الوطن ،فحاولت قيادة التنظيم الهروب من
الأزمة المالية ب�إدخال الأغلبية العظمى من
الجهاز الإداري والع�سكري والتنظيمي الذي
يت�شكل من عائدين ومقيمين �إلى م�ؤ�س�سات
ال�سلطة ،وتعاملت مع مالية ال�سلطة كمخرج
للأزمة .وانعك�س ذلك على بناء م�ؤ�س�سات ال�سلطة
ب�شكل ع�شوائي بمعزل عن الكفاءة الفردية ،وعن
حاجة المجتمع ،وجرى تحويل الم�ؤ�س�سات
والأجهزة ،في معظمها� ،إلى مجال لال�ستثمار
ال�شخ�صي والعائلي والفئوي ،وا�ست�ؤنفت �سيا�سة
الرعاية النفعية باال�ستناد �إلى �أموال ال�سلطة.
تدخل من المانحين ل�ضبط الأمور،
لكن مع �أول ّ
وال �سيما في مجال �ضبط الرعاية النفعية ،اختل
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توازن المنظمة وحركة ''فتح''.
وكان النخراط المنظمة و''فتح'' في ال�سلطة
ثمن �سيا�سي باهظ هو �إ�ضعاف المنظمة
وو�ضعها على الرف لم�صلحة ال�سلطة المعنية
ب�ش�ؤون مواطني ال�ضفة والقطاع .وو�ضع
المنظمة على الرف كان يعني �إ�ضعاف العالقة
وخلخلتها بين �أجزاء ال�شعب الفل�سطيني ،وعدم
االكتراث بم�شكالت و�أزمات ال�شتات ،ن�صف
ال�شعب ،وعدم االكتراث بالعالقة مع ال�شعب
الفل�سطيني في مناطق � .48إن بناء �سلطة
بطريقة ع�شوائية كان من �ش�أنه �إ�ضافة ت�شويه
جديد على الت�شويه المتراكم في بنية المنظمة،
ف�أ�صبحنا �أمام بنية فا�سدة و�أكثر ت�شوه ًا،
منف�صلة عن هموم المواطنين وغير قادرة على
ال�صمود في مواجهة الأزمات والتحديات ،وقد
ح�صدت ''فتح'' ومعها المنظمة الخ�سارة تلو
الأُخرى.
وما عاد الريع يكفي لإدارة الجهاز الإداري
البيروقراطي المت�ضخم ،وال لبناء قاعدة
اجتماعية دائمة ،وال ال�ستقرار ال�سلطة
وم�ؤ�س�ساتها ،وقد عا�شت ''فتح'' ،وال تزال تعي�ش،
قدم �إلى
�أزمة مالية �شديدة .ومن الالفت �أنه لم ُي َّ
الم�ؤتمر تقرير مالي عن �أمالك الحركة و�أموالها
والم�صير الذي �آلت �إليه ،كما �أن اللجنة المركزية
لحركة ''فتح'' ،والتي مر على انتخابها �أكثر من
صال ،لأن
عام ،لم تقدم ،حتى الآن ،تقريراً مف� ً
عملية ح�صر �أموال الحركة و�أمالكها لم تنته،
ضال
كما تقول اللجنة المعنية بهذه المهمة ،ف� ً
عن �أنه يوجد الآن نق�ص حاد في التبرعات
والم�ساعدات المقدمة �إلى الحركة لأن الدعم
تحول �إلى ال�سلطة والمنظمة مثلما ي�ؤكد بع�ض
الأ�شخا�ص )15(.وكان م�ؤتمر ''فتح'' �ش ّكل لجنة
لح�صر �أمالك الحركة التي يبدو �أنها دخلت في
متاهة يقول بع�ض النا�س �إن �سببها هو فقدان
الخيوط التي كان يم�سك بها الرئي�س الراحل
يا�سر عرفات .غير �أن تقارير الف�ساد المتراكمة
لدى النائب العام والهيئة الخا�صة بمتابعة
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الف�ساد التي يرئ�سها رفيق النت�شة ــ قيادي في
''فتح'' ــ ت�سمح بتتبع تلك الخيوط و�صو ًال �إلى
اال�ستثمارات الكبيرة .لقد باتت ''فتح'' الآن تحت
رحمة الدعم الخارجي ،وهي تتلقى �أنواع ًا من
الدعم لبع�ض مراكز القوى واالتجاهات
ال�سيا�سية المتفهمة لأهداف المانحين في �سياق
الدفع نحو مواقف �سيا�سية وحلول دون �سقف
البرنامج الوطني.
وهناك دعامتان �أ�سا�سيتان لأي تنظيم كي
يكون قادراً على الحياة واال�ستمرار بدوره،
الأولى :االعتماد على الذات والقدرة على تطوير
الموارد ب�شكل م�ستقل؛ الثانية :القدرة على
ا�ستقطاب دماء جديدة وتوليد كادر جديد.
فالدعامتان مترابطتان ،ويبدو �أن ''فتح'' فقدت
الدعامة الأولى وهذا يطرح تحدي ًا �أمامها في
و�ضع النقاط على الحروف ب�ش�أن جميع الذين
ا�ستباحوا وفرطوا في الأموال ،وفي محاولة
ا�ستعادة المال المفقود ،ذلك ب�أن ال�سرقات ال
ت�سقط بالتقادم .ويبدو �أن الدعامة الثانية
�ضعفت كثيراً ،لكن تنظيم ''فتح'' لم يفقدها بفعل
تراثه الكفاحي ال�ضخم.

''فتح'' والتحوالت ال�سيا�سية ــ
االجتماعية
�أوقفت النكبة تطور التنظيم االجتماعي
وال�سيا�سي الفل�سطيني ،وبفعل ذلك ا�ستمرت
العالقات القائمة على العائلة والحمولة والجهة،
وبقي النظام ال�سيا�سي الذي �شكلته منظمة
التحرير الفل�سطينية و''فتح'' فيما بعد ،عاجزاً عن
حفظ البناء االجتماعي وبقائه وتما�سكه .لقد
حجزت �سلطات االحتالل التطور الطبيعي
لالقت�صاد والمجتمع الفل�سطيني في ال�ضفة
والقطاع منذ �سنة  ،1967و�أخ�ضعتهما لعالقات
تبعية جائرة ،وبعد ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية
في �سنة  ،1994حدثت على هام�ش التبعية
تحوالت اجتماعية واقت�صادية يمكن عر�ض
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عناوينها على ال�شكل التالي:
= ارتبط الحراك االقت�صادي ــ االجتماعي
في ال�ضفة والقطاع بالتمويل الدولي الذي يخدم
الحل ال�سيا�سي الإ�سرائيلي ــ الأميركي .وفي هذا
ال�سياق نمت �أغلبية ال�شرائح العليا في �إطار
تبعي (كومبرادوري تجاري وعقاري ومالي)،
وارتبط ن�شاطها االقت�صادي بقطاع الخدمات ال
بالإنتاج المادي ،فتركز الن�شاط االقت�صادي
على الخدمات الفندقية والمطاعم والمالهي
واالت�صاالت وال�سلع اال�ستهالكية والقرو�ض
وتبديل العمالت والعقارات.
= لم ي�شكل االقت�صاد في عهد ال�سلطة قطيعة
مع االحتالل ،فا�ستمرت العالقات االقت�صادية
والقانونية محكومة بمرجعيات و�آليات التبعية،
الأمر الذي �أدى �إلى �إثراء �سريع لل�شرائح العليا
و�إفقار للأكثرية ،و�إلى �إ�ضعاف تطور ال�سوق
الداخلية والعالقات ال�سلعية والنقدية التي ظلت
مرهونة بدور رموز الكومبرادور والعائالت
التقليدية وبيروقراطية ال�سلطة ورجال ون�ساء
الأعمال .وبهذا المعنى ،جرى احتجاز التطور
االقت�صادي واالجتماعي و�إعاقة توليد �آليات
لتر�سيخ المجتمع المدني الديمقراطي.
= دعمت ال�سلطة ال�شرائح القديمة الجديدة
من وكالء تجاريين ومقاولين ورجال �أعمال
عبر اتفاق باري�س االقت�صادي وغيره من
ال�سيا�سات ،وانخرط رموز منها في تلك
العمليات �ضمن �شراكة �أو ب�شكل م�ستقل،
وتحولت ال�سلطة �إلى ج�سر ومظلة تلتقي عندها
ال�شرائح العليا المتنفذة .ف�أ�صبحت ال�سلطة رب
عمل لـ  143.000موظف ي�ضاف �إليهم
 30.000موظف يعملون مع رب عمل �آخر هو
الحكومة المقالة في غزة ،وت�شكلت �شريحة
جديدة من الطبقة الو�سطى الحديثة ت�ضم
الوظائف العليا في ال�سلطة و�إدارة المنظمات
غير الحكومية و�أ�صحاب االخت�صا�ص والمهن
الحرة .وال�سلطة تنفق  4.5مليارات دوالر يتم
�إدخال ن�صفها من الموارد الداخلية فقط ،وما
()16

تب ّقى تجري تغطيته من المانحين ارتباط ًا
ب�أجندة �سيا�سية.
= �أدى الت�شوه االقت�صادي �إلى ت�شوه
اجتماعي ،فتداخلت الأنماط القديمة والحديثة،
وانت�شرت عالقات ما قبل ر�أ�سمالية كالطائفية
والتع�صب الديني والع�شائرية والعائلية والأبوية
والذكورية واال�ستزالم ،ولم يفرز الو�ضع
االجتماعي الجديد �أي �أطر بورجوازية تنويرية
�أو ليبرالية فكرية ،و�إنما تداخلت الوالءات
ال�سلطوية بالعائلية والع�شائرية والجهوية
والطبقية ،و�أ�صبحت الق�ضايا الحياتية في
مواجهة الق�ضية الوطنية ،و�سادت ثقافة
الم�صالح ال�شخ�صية والنفاق والف�ساد والوا�سطة
والمح�سوبية والإحباط والنزعة اال�ستهالكية.
و�ساهم الت�شوه االقت�صادي ــ االجتماعي من
ناحية �أُخرى في تفكيك الأركان الأهم في
المجتمع ال�سيا�سي كالحركة النقابية والحركة
الن�سوية وقوى الي�سار ،وفي تراجع قيم التنوير
والديمقراطية والعقالنية والحداثة.
ما ورد �أعاله ي�سلط الأ�ضواء على اقت�صاد
فل�سطيني ريعي غير منتج وتابع لالقت�صاد
الإ�سرائيلي بالإرغام والتكيف .فالقوى
االجتماعية النافذة اقت�صادي ًا هي �شرائح ت�ضم
الوكالء التجاريين والمقاولين ورجال الأعمال
ومراكز القوى من بيروقراطية ال�سلطة� ،أي نخب ًا
اقت�صادية في ال�ضفة ،و�أُخرى في غزة .وهذه
ال�سلطة هي �سلطة ''فتح'' ب�صرف النظر عن الظلم
الذي لحق ب�إرثها الن�ضالي وبقاعدته العري�ضة،
وهي الحا�ضنة والراعية لتلك التحوالت
االقت�صادية ــ االجتماعية التي تعيد �صوغ
المجتمع وثقافته بما يتالءم مع م�صالحها .وال
يمكن للن�شاط االقت�صادي االجتماعي ال�سيا�سي
والأمني �أن يكون بهذا الم�ستوى من التبلور،
بمعزل عن ال�سلطة المح�سوبة على ''فتح'' ،والتي
ت�شارك فيها مراكز قوى و�أجهزة �أمن فتحاوية
�أي�ض ًا :مراكز قوى فتحاوية ،وتدخالت خارجية
محمومة دفعت في اتجاه انف�صال الهيئات

ال�صراع على ''فتح''

القيادية الفتحاوية عن قاعدة التنظيم وج�سمه،
والذي ُترك نهب ًا للتدخالت من كل حدب و�صوب،
مترافق ًا مع تعزيز عالقات مراكز القوى
بال�شرائح البورجوازية الجديدة القديمة
وبم�شروع �سيا�سي يختلف عن برنامج ''فتح''.
لقد �أنتج التحول االجتماعي ــ االقت�صادي
منظومة قيم التخلف والرجعية والتع�صب الديني
وثقافة اال�ستهالك والقرو�ض والتطبيع مع
االحتالل ،كما �أن ا�ستخدام ''فتح'' كغطاء،
والتدخل الخارجي في �ش�ؤونها ،قطعا �شوط ًا
طوي ًال وحققا نتائج خطرة ،لكن ما زال �أمام
قوى اال�ستخدام من داخل ''فتح'' وخارجها
�أ�شواط �أُخرى في �سياق م�أ�س�سة ال�سلطة
وتكييفها مع الحل ال�سيا�سي الأميركي ــ
الإ�سرائيلي ،وال تزال احتماالت االعترا�ض
الفتحاوي على تغيير هويتها ودورها الوطني
التاريخي قائمة �أي�ض ًا وت�ؤخذ في الح�سبان.

بنية ''فتح'' التنظيمية وقدرتها
على اال�ستجابة لتحديات المرحلة
كل �شيء يعود �إلى البدايات ،فالعقيدة
التنظيمية التي اعتمدتها قيادة ''فتح'' وهي في
�أوج �صعودها ،ا�ستبعدت دمج الجماهير في بنى
�سيا�سية منظمة قادرة على �إنتاج الموارد
المالية ،وعلى تمكين الحركة الوطنية من �إ�شراك
القطاعات الوا�سعة والعري�ضة من الجماهير
وتحويلها �إلى طاقات �شعبية منظمة ت�شارك في
�صوغ القرارات وفي الرقابة والت�صويب �أي�ض ًا.
عو�ض ًا عن ذلك اندفعت حركة ''فتح'' نحو بناء
الأجهزة والم�ؤ�س�سات الع�سكرية والإدارية
والمالية ذات البنى البيروقراطية التي تغلق
الأبواب �أمام الم�شاركة الجماهيرية المنظمة،
وتحجز نمو االتحادات ال�شعبية والنقابات
العمالية والمهنية وتطورها .لقد اختارت ''فتح''
التفرغ (لع�شرات الآالف من العنا�صر)
�سيا�سة ّ
بد ًال من تعبئة القاعدة االجتماعية )17(،ومن هنا
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ن�ش�أت بنى تنظيمية مركزية تقوم على احتكار
القرار ،وترتب على ذلك ن�شوء نمط �أبوي جديد
يتولى الإدارة ال�سيا�سية ب�شكل فردي ،على
ح�ساب تنمية المهارات التنظيمية .وقد قطعت
الأبوية والمركزية الطريق على نمو مراكز
مناف�سة �أو �شركاء �أقوياء ،فن�ش�أت عدة �أجهزة
ودوائر موازية داخل تنظيم ''فتح'' كان هدفها
�إ�ضعاف ال�شركاء وتفتيت مراكزهم .وكان
النظام الأبوي �أظهر ريبة عميقة تجاه القاعدة
الجماهيرية ،وتجاه �أي بنية م�ؤ�س�ساتية ربما
ت�ضعف التحكم وال�سيطرة.
لقد �أدى هذا النوع من ال�سيا�سة التنظيمية
�إلى قيادة التنظيم من دون االعتماد على
هيئات تنظيمية و�سيطة ،و�إلى قيادة الجماهير
من دون االعتماد على التنظيم والمنظمات
الجماهيرية ،و�أف�ضى هذا المفهوم �إلى �إ�سناد
النقابات واالتحادات والروابط االجتماعية �إلى
موظفي الأجهزة المتفرغين .وكان خالد الح�سن
و�صف الو�ضع التنظيمي الداخلي لحركة ''فتح''
بـ ''عبقرية الف�شل'' التي ات�سمت بمقاومة العمل
الجماعي ،وبالوالء وال�شك واالتهام ،وعدم الثقة
ب�أي بنية تنظيمية �أو م�ؤ�س�ساتية ،وال�سعي
لتفتيت �أي بنية تتحدى القرار الأبوي .ولذا،
جرى تركيز عدد من الدوائر في يد القائد العام،
ودمجت الأق�سام الع�سكرية والمالية كي تكون
ُ
تحت ال�سيطرة ،وا�س ُتعي�ض عن الدوائر بتدفق
الأموال الم�ستمر �إلى الم�ؤيدين وال�شبكات ال�سرية
()18
وو�سائل الإعالم والم�ؤ�س�سات.
افتقد تنظيم ''فتح'' �صيغة تنظيمية ت�ستوعب
الطاقات المتدفقة ،مع �أن ع�ضوية التنظيم
مفتوحة ،تنطبق على �أي �شخ�ص وال تنطبق عليه
في �آن واحد .فالإطار �أ�شبه بملتقى �شعبي متعدد
ال�سيا�سات والأفكار والأمزجة والوالءات ،يتحرك
ب�صيغة ''فزعة'' في المنا�سبات والأحداث
الكبيرة ،كما �أن ''فتح'' باتت تنظيم ًا يوحده
الرمز القائد الأب الذي يم�سك بجميع الخيوط
الإدارية والمالية ،وخ�صو�ص ًا بعد العودة �إلى
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الوطن .فقد اعتمد الرئي�س على مفاتيح التنظيم
وعلى هرمية ع�شائرية مفاتيحها عدد من
الأبوات الذين ارتبطوا ب�شبكة من الزبائن
ممن جرى االعتماد عليهم كقناة
والمريدين ّ
للقاعدة ال�شعبية ،والذين ينظمون الوالءات
والنفوذ لقاء امتيازات )19(.وهكذا ،دخلت
ال�سيا�سة التنظيمية طوراً جديداً بعنوان ''قائد
و�شعب'' ،الأمر الذي �أحبط ظهور �أي �أ�شخا�ص من
وم َن َع �صعود
�ش�أنهم �أن
ّ
يتحدوا الو�ضع القائمَ ،
جيل جديد من الكوادر والقادة .فمفو�ضية
التعبئة والتنظيم لم تعمل في ال�ضفة والقطاع
حتى �سنة  ،2000وجرى �إهمال ا�ستقطاب
الأع�ضاء والأن�صار الجدد كما كان يحدث في
ال�سابقّ � ،أما اللجنة المركزية والمجل�س الثوري
واللجنة الحركية العليا فتوقفت عن االجتماع
�إ ّال مو�سمي ًا ،وتوقف عقد م�ؤتمر ''فتح'' منذ �سنة
 1989حتى �سنة  .2009وبقي النظام الأ�سا�سي
لحركة ''فتح'' على حاله قرابة �أربعين عام ًا من
دون تجديد �أو تطوير ،وهو نظام يحوي ن�صو�ص ًا
جامدة وغير ديمقراطية ،وجرى تجاوزه في
المحطات ال�سيا�سية الكبيرة ،ومع ذلك بقي
النظام الداخلي على حاله )20(.وجاء �ضعف
هيكليات ''فتح'' وجمودها لم�صلحة ال�سلطة.

محطات اختبار التنظيم
= االنتفا�ضة الثانية :انتقل تنظيم ''فتح'' من
حال َتي ال�سكون واال�ستيعاب في ال�سلطة
والأجهزة الأمنية� ،إلى االنتفا�ض ،والمنتف�ضون
أع�ضاء كادرات التنظيم الذين لم ُيدمجوا في
هم �
ُ
وبع�ض منت�سبي الأجهزة الأمنية
ال�سلطة،
ُ
وال�شرطة ،الذين لحقت بهم خ�سائر فادحة.
و�شمل اال�ستقطاب الجديد اللجنة الحركية العليا
(بقيادة مروان البرغوثي) ،وكادراً و�سيط ًا،
و�أع�ضاء ''فتح'' و�أن�صارها ،بينما بقيت اللجنة
المركزية والمجل�س الثوري �ساكنين على
حالهما ،وهذا ''تق�سيم عمل'' بين م�ستويين ال

يربط بينهما �أي رابط ،و�إنما ظهرا ك�أنهما على
طرفي نقي�ض :فقد انبثقت �صيغة كتائب �شهداء
الأق�صى التي كان لها فاعلية مميزة في
المقاومة ،لكن دورها تراجع بعد منع و�صول
الأموال �إليها عبر مالية ال�سلطة ،كما �أن جزء ًا
من ''فتح'' خا�ض االنتفا�ضة بب�سالة ،وتبين �أن
الحركة ما زالت تملك �إمكان الت�أثير في الم�سار
العام ،و�أن ر�صيدها الثوري والوطني ال يزال
يفعل فعله على الرغم من التحوالت الكبيرة .غير
�أن افتقادها ا�ستراتيجيا �أو ر�ؤية �سيا�سية محددة
جرها �إلى خدمة �أجندات
تعبئ بها التنظيمّ ،
�أُخرى ،من خالل تكتيكات ا�ستهداف المدنيين
الإ�سرائيليين خارجي ًا ،وقمع الغناء والفنون،
و�إكراه المجتمع بمفاهيم متزمتة ،وتب ّني
الخطاب ال�شعبوي التهييجي داخلي ًا .فخ�سرت
''فتح'' االنتفا�ضة ،وخ�سرت قائدها وزعيمها
لم�صلحة االتجاه الإ�سالمي ،و�أظهرت فو�ضى
عارمة بعد ا�ست�شهاد عرفات.
= خ�سارة االنتخابات :خ�سرت ''فتح'' ثالث
جوالت في االنتخابات المحلية خالل الفترة
 ،2005 – 2004وكان �أع�ضاء المجل�س
الت�شريعي الفتحاويون انحازوا �إلى م�صلحة
نظام الدوائر االنتخابي ،لأنه يمنحهم فر�صة
الفوز الفردي على ح�ساب فوز تنظيمهم ،وجاءت
النتيجة خ�سارة تنظيمية وفردية .واندلع نزاع
داخل التنظيم �أجه�ض االنتخابات التح�ضيرية
الفتحاوية للمجل�س الت�شريعي الثاني ،وتمثلت
الأزمة في تر�شح �أع�ضاء كثيرين ب�شكل م�ستقل
على ح�ساب الأ�صوات التي ت�أتي لقائمة ''فتح''.
ويمكن القول �إن مراكز القوى ،واالنفالت
الأمني ،والتمرد على �سيا�سة التنظيم ،وف�ساد
الرموز ،وعدم القيام ب�أي �إ�صالح ،ورغبة
الجمهور وجزء من التنظيم في معاقبة قيادة
''فتح''� ،أمور كلها �ساهمت في هزيمة ''فتح''
وفوز ''حما�س''.
= االنهيار في غزة :ي�شير تقرير لجنة
التحقيق في انقالب غزة �إلى انق�سام ''فتح'' �إلى
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ثالثة تيارات ب�أجندات مختلفة ،و�إلى �شخ�صنة
الق�ضايا الوطنية والحركية ،و�إلى تقاع�س اللجنة
تحمل الم�س�ؤولية وانطواء بع�ض
المركزية عن ّ
�أع�ضائها �أو اعتكافهم ،وتقديم بع�ضهم الآخر
الذرائع لحركة ''حما�س'' وم�شروعها .لقد غاب
التنظيم من ر�أ�س الهرم ومراكز القوى
والم�ستويات التنظيمية والقيادات الع�سكرية،
و�شمل الغياب المجل�س الثوري الذي لم يتعر�ض
للو�ضع في قطاع غزة في اجتماعه قبل �شهر من
االنقالب .ونجحت ''حما�س'' في اختراق الأجهزة
الأمنية حين ا�ستوعبت هذه الأجهزة 15.000
عن�صر بينهم نحو � 70ضابط ًا من ''حما�س''.
ويخل�ص التقرير �إلى القول �إن قيادة ''فتح''
مغيبة الدور والفعل والح�ضور ،ولم تنتج
كانت ّ
()21
ر�ؤية لمواجهة الم�صير ،كما �أن قاعدة ''فتح''
كانت عر�ضة ال�ستقطاب �سيا�سي في غياب
ا�ستراتيجيا وطنية ،فهناك ا�ستراتيجيتان
متداولتان ،الأولى للإ�سالم ال�سيا�سي (''حما�س'')،
ولما كان اال�ستقطاب
والثانية للحل الأميركيّ .
لم�صلحة الحل الأميركي متعذراً الفتقاده �أي
�صدقية ب�سبب االنحياز ال�سافر �إلى �إ�سرائيل ،فقد
حدث اال�ستقطاب لم�صلحة الإ�سالم ال�سيا�سي
ب�شكل �أو ب�آخر .و�ساهم غياب القيادة وان�سحابها
من قطاع غزة قبل االنقالب ،بدور كبير في
ضال عن ا�ستفحال الروابط الع�شائرية
االنهيار ،ف� ً
على ح�ساب االلتزام التنظيمي وتغليب الوالءات
()22
الفردية والعائلية على الوالء للتنظيم.
ولحقت بحركة ''فتح'' هزيمة تنظيمية و�سيا�سية
وع�سكرية جاءت بعد الهزيمة في االنتخابات
الت�شريعية والمحلية ،وقبلها هزيمة االنتفا�ضة
الثانية.
= الم�ؤتمر ال�ساد�س لحركة ''فتح'' :كان من
المفتر�ض �أن يتوقف الم�ؤتمر عند الهزائم الثالث
الآنفة الذكر ،فيقدم خطط ًا وت�صورات لتجاوزها،
عولوا على �إعادة بناء
وخ�صو�ص ًا �أن كثيرين ّ
التنظيم و�إجراء م�ساءلة ومحا�سبة للم�س�ؤولين
عن الهزائم وعن تبديد �أمواله ،لكن ما حدث كان
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خالف ًا لذلك ،فقد جرى قطع الطريق على التغيير
والت�صويب قبل عقد الم�ؤتمر ،وتمت هند�سة
الم�ؤتمر من خالل التحكم في ع�ضوية
الم�شاركين� ،إذ ُرفع عدد الأع�ضاء من 1550
ع�ضواً �إلى  2372ع�ضواً بعد �أن تجاهلت لجنة
الطعون ولجنة الع�ضوية معايير الع�ضوية،
فح�شرت في ال�سجالت �أ�سماء زوجات وحرا�س
و�سائقين و�أ�صدقاء )23(.لقد ذهب �أحدهم �إلى
الم�ؤتمر �صديق ًا (مراقب ًا) و�إذا به ينجح في
ع�ضوية المجل�س الثوري! علم ًا ب�أن ع�ضوية
الم�ؤتمر ت�شترط مرور خم�سة �أعوام على
الع�ضوية في التنظيم ،كما �أن اللجان الأمنية
عملت بموازاة لجان الع�ضوية فقامت بدرا�سة
وغربلة وو�ضع قوائم �سود من �آالف الأ�سماء غير
المرغوب فيهم ،و�شعر كثيرون من النا�شطين
ضال عن
على الأر�ض ب�أن العملية مفبركة )24(،ف� ً
�أنه تم التخلي عن جدول الأعمال الر�سمي بعد
االفتتاح ،وظل �أكثر من ن�صف المندوبين خارج
القاعة لح�شد الدعم االنتخابي ،وهذا كان
الن�شاط الأبرز لمتعهدي الأ�صوات .ولم يحا�سب
الم�ؤتمر المتهمين بالتق�صير والف�ساد ،وال
الم�س�ؤولين عن الهزائم وتبديد �أموال التنظيم،
ولم يكترث بتقديم وثيقة �سيا�سية �أو ب�إ�صالح
النظام الداخلي .و�أخيراً ان ُتخبت اللجنة المركزية
وعبرت نتائج
والمجل�س الثوري الجديدانّ ،
الم�ؤتمر عن التحوالت االجتماعية ــ االقت�صادية
داخل المجتمع ،وعن تحوالت التنظيم ال�سابقة،
ونجحت مراكز القوى في �صوغ الهيئات
الجديدة وكان من �أبرز مظاهرها التمثيل القوي
لل�شخ�صيات الأمنية والع�سكرية (� 6أع�ضاء لجنة
مركزية من الـ  19المنتخبين) ،وتدني تمثيل
ال�شتات بم�ستوى غير م�سبوق (� 4أع�ضاء لجنة
مركزية من  19ع�ضواً) ،وهو التدني الذي �سي�ؤثر
في المكانة ال�سيا�سية لـ ''فتح'' بين ال�شتات،
()25
ويعبر عن �ضعف االلتزام بق�ضية الالجئين.
ّ
� ّأما تمثيل غزة ف�أبقى على الم�س�ؤولين عن
الهزيمة الذين غادروا القطاع في اللحظة
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الحرجة ،وجاءت اللجنة المركزية خالية من
وجود المر�أة وتمثيلها اللذين كانا في المجل�س
الثوري هزيلين ،الأمر الذي ي�شير �إلى هيمنة
ذكورية محافظة تتناغم مع التحوالت الرجعية
ر�سم الم�ؤتمر انف�صال
داخل المجتمع .لقد ّ
القيادة عن قاعدة التنظيم وعن بقايا الهياكل
ال�سيا�سية واالجتماعية للقاعدة ال�شعبية،
وتحديداً عن الجيل ال�شاب الذي �شارك في
االنتفا�ضة .لقد �سيطرت القيادات العليا (مراكز
القوى) والم�صالح العائلية والع�شائرية ،وبهذا
وعبد طرق ًا
قطع الم�ؤتمر الطريق على الإ�صالح ّ
�أُخرى �أخطرها�'' :أن يرث الحركة فئة من
�أ�صحاب النفوذ والمال وال�سطوة الأمنية للعمل
با�سم 'فتح' وتحت راياتها )26(''.وال يوجد حتى
الآن مجرى �آخر لإعادة بناء ''فتح'' ديمقراطي ًا
ووطني ًا ،فال�صراع على الحركة يتعاظم من �أجل
ا�ستخدام تاريخها ور�صيدها الن�ضالي في خدمة
م�صالح وم�شاريع متعار�ضة مع م�شروعها
الوطني.

خطر تحول �أجهزة الأمن �إلى
مرجعية تنظيمية
�إن التحول الأخطر في �آليات عمل ''فتح''
التنظيمية قبل الم�ؤتمر وبعده ،هو التدخل
وتحول �أجهزة الأمن �إلى مرجعية
الأمني
ّ
للتنظيم داخل الم�ؤ�س�سات ،خالف ًا لما هو متبع
في العمل الديمقراطي� ،أي ا�ستقالل الأمني عن
ال�سيا�سي ،وو�ضع الم�ستوى الأمني في خدمة
ال�سيا�سي .فما يحدث هو العك�س� ،إذ ي�سيطر
الأمني على ال�سيا�سي ويفر�ض مرجعيته عليه
في كل م�ؤ�س�سة ونقابة ومجل�س ،مترافق ًا مع
التدخالت الخارجية في بناء الأجهزة الأمنية
وفي �أدائها على الأر�ض .وهنا ينف�صل تمثيل
''فتح'' عن الج�سم الذي من المفتر�ض �أن يمثله،
وي�صبح عبئ ًا عليه ،فعندما يكون ع�ضو مجل�س
الطلبة ع�ضواً في جهاز �أمني يكون وال�ؤه

للجهاز ال لمجل�س الطلبة ،وفي ظل �سيطرة
الجهاز على المجل�س يفقد الأخير مبرره المهني
وتتدمر الديمقراطية داخله .وهذا ما يحدث �أي�ض ًا
في الم�ؤ�س�سات الأُخرى حيث ُي ِ
بطل الأمن
المهني َة والديمقراطية مع ًا وفي �آن واحد ،فقد
تحكمت �أجهزة الأمن في ع�ضوية م�ؤتمر ''فتح''،
و�أ ّثرت ب�شكل ملمو�س في نتائجه وفي الهيئات
المنتخبة ،كما جرى التحكم في نقابة
ال�صحافيين واتحاد الك ّتاب لي�س اتباع ًا للنمط
االحتوائي المعهود فح�سب ،بل بو�ضعهما في
قب�ضة التحكم التي ت�أتي على البقية الباقية من
ا�ستقاللهما المهني والوظيفي �أي�ض ًا .وحالة
االتحادات ال�شعبية والمنظمات الجماهيرية
والنقابات لي�ست ب�أف�ضل من حالة القاعدة
التنظيمية لحركة ''فتح'' التي جرى تفكيكها
وا�ستقطاب �أو ا�ستخدام �أجزاء منها.
وجاء ت�أجيل انتخابات المجال�س المحلية
مفاجئ ًا و�صادم ًا لأن ال�سيطرة والتوجيه
الأمنيين غير مكتملين كما يبدو ،ذلك ب�أن قوة
الع�شائر كانت �أقوى من �آليات ال�سيطرة الجديدة،
وكانت مقاومة التنظيم الذي ا�س ُتبعد من الم�ؤتمر
فاعلة وحا�ضرة ،الأمر الذي ي�شير �إلى �إمكان
االعترا�ض ،و�إلى فتح مجرى �آخر في ال�صراع
على ''فتح'' ،وال �سيما �إذا ارتبط العمل بن�ضال
ديمقراطي حقيقي خارج البنية الع�شائرية
العائلية والأجهزة الأمنية� .إن غياب �أو �ضعف
االتجاه الديمقراطي خارج ''فتح'' وداخلها،
يقودان �إلى �إحدى نتيجتين ،تتمثل الأولى في
نجاح تحويل''فتح'' وا�ستخدامها وتوظيفها في
الم�شروع ال�سيا�سي الأميركي ،بينما تتمثل
الثانية في نجاح ''حما�س'' التي تتناف�س على
البنية الع�شائرية ،وعلى �أجهزتها الأمنية التي
تفر�ض �سيطرة �أ�شد ،وتدفع نحو التحوالت
الرجعية داخل المجتمع ،وتخدم بالتالي
الم�شروع ال�سيا�سي الأميركي بطريقة غير
مبا�شرة.
وال تزال ''فتح'' هي القوة المهيمنة على
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المنظمة وم�ؤ�س�ساتها ،و�إذا كانت حالها على هذا
الم�ستوى من ال�سلبية كما ر�أينا ،فكيف �سينعك�س
ذلك على م�ؤ�س�سات المنظمة؟ لقد كان المجل�س
الوطني �إطاراً ف�ضفا�ض ًا �أقرب في ت�شكيلته �إلى
الم�ؤتمر الوطني منه �إلى برلمان ال�شعب
الفل�سطيني ،وعلى الرغم من ذلك ظل معط ًال منذ
للبت في
�سنة  ،1996با�ستثناء اجتماع يتيم ّ
ق�ضية تعديل الميثاق .وال�س�ؤال هو :هل ''فتح''
بو�ضعها وتحوالتها م�ؤهلة لإ�صالح المنظمة
وم�ؤ�س�ساتها؟ هل يوجد كتل �أو مجموعات �أو
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�أع�ضاء يعملون من �أجل الإ�صالح وقطع الطريق
على تحوالت �أكثر خطراً؟ هذا هو حال ال�شرعية
الفل�سطينية التي تحولت �إلى نظام عربي جديد
في �أ�سو�أ حاالته� .إن بقاء ال�شرعية م�س�ألة في
غاية الأهمية ،والإ�صالح هو الذي ي�صونها
ويطورها ويخرجها من نظام ''الكوتا'' الذي
عطل كل عمل من �أجل الإ�صالح ،لكن الإ�صالح
ّ
ال يكون بالقفز على ال�شرعية واالنقالب عليها
وا�ستبدال كوتا ب�أُخرىn .
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('' )21تقرير لجنة التحقيق في انقالب حما�س في غزة برئا�سة ع�ضو اللجنة المركزية الطيب عبد
الرحيم'' ،2008/2/21 ،في موقع ''وكالة فل�سطين بر�س للأنباء'' الإلكتروني:
http://www.palpress.co.uk/arabic/

()22
()23
()24
()25
()26

مهند عبد الحميد'' ،االنهيار'''' ،الأيام''.2008/3/11 ،
''تقرير ال�شرق الأو�سط ،''...م�صدر �سبق ذكره.
الم�صدر نف�سه.
الم�صدر نف�سه.
عريب رنتاوي'' ،الواليات المنتهية الفل�سطينية'''' ،الد�ستور'' (الأردنية).2010/6/13 ،
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1840 - 1831
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