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في 
اإطار الحديث عن الي�سار الفل�سطيني 

تتفجر جملة من الإ�سكاليات 

والت�ساوؤلت تطال بال�سرورة ق�سايا 

جوهرية ل يمكن القفز عنها، لأنها تحدد، 

بهذا القدر اأو ذاك، جوهر الي�سار ذاته. فهي 

ق�سايا ذات طبيعة بنيوية تتناول الجذور 

الجتماعية والفكرية المتنوعة لهذا الي�سار 

في اإطار بنية اجتماعية عامة متخلخلة 

واأقرب اإلى الهيولى منها اإلى التمو�سع 

وال�ستقرار، بحكم الم�سكلة الفل�سطينية وما 

نجم عنها من تداعيات هائلة م�ست ب�سورة 

جذرية البنية ال�سكانية والجتماعية 

والقت�سادية لـ ''المجتمع الفل�سطيني'' الذي 

ت�سظى اإلى مجتمعات بحكم النكبة 

وتداعياتها الم�ستمرة حتى اللحظة. نحن، 

اإذاً، اأمام قراءة ل يمكن لأدوات القيا�س 

الكال�سيكية اأن تحللها اأو ت�سبط اإيقاعها 

فرزاً اأو ت�سنيفًا. اإننا اأمام حالة متخيلة عن 

الي�سار اأكثر مما هي حالة وجود فعلي 

ي�سهل ر�سدها في تجليات اجتماعية 

واقت�سادية وفكرية واأخيراً �سيا�سية وا�سحة 

ومميزة. ومع هذا، فاإن الخروج بمقاربات 

تلحظ هذه العوامل كلها مجتمعة يمكن اأن 

يف�سر حالة الي�سار الراهنة، وما اإذا كان 

قادراً على التبلور اأو الت�سكل كقوة ملحوظة 

حيدر عو�ض اللـه
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ومميزة في الن�ساط الجتماعي وال�سيا�سي، 

وخ�سو�سًا بعد النعطافة الجذرية في 

م�سيرة الم�سكلة الفل�سطينية، والمتمثلة في 

ولدة ال�سلطة الفل�سطينية.

واإذا ا�ستثنينا الحزب ال�سيوعي 

الفل�سطيني الذي ت�سكل في اإطار مالب�سات 

تاريخية وقومية فريدة، فاإن الحركة 

الي�سارية المنظمة كلها ت�سكلت وتبلورت 

بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967، ول 

يمكن ظلم هذه الحركة باإخ�ساعها 

لمعالجات فكرية واجتماعية �سارمة 

لتبيان ي�ساريتها، لأنها، كما ت�سير 

مالب�سات التاأ�سي�س، كانت حركات 

وتحركات مبنية على حما�سة الوطنية 

الفل�سطينية في وجه مظاهر العجز والهزيمة 

التي جاءت بها هزيمة حزيران/يونيو، 

وكان من الطبيعي اأن يتاأثر الموؤ�س�سون 

بالتجاهات ال�سيا�سية الفكرية التي كانت 

موؤثرة في الوقت ذاته. ولحظنا جميعًا 

فل�سفة التاأ�سي�س لهذه الحركات، ثم مبررات 

الن�سقاق، وهي في نهاية التحليل 

ان�سقاقات وتاأ�سي�سات ا�ستعملت الغطاء 

)*( ع�سو المكتب ال�سيا�سي في حزب ال�سعب 

الفل�سطيني.

احلركة ال�ضيا�ضية الفل�ضطينية
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جرى ت�سويه اآخر للتراتب القت�سادي 

والجتماعي، فتحولت الكتلة العمالية اإلى ''طبقة 

و�سطى'' ا�ستهالكيًا مقارنة بالبورجوازية 

ال�سغيرة. وبدًل من اأن يتحول هذا الو�سع الفريد 

لأكبر كتلة اجتماعية اإلى مقدمات ل�ستنها�س 

ل المجتمع الفل�سطيني اإلى 
ّ
اقت�سادي، تحو

مجتمع ا�ستهالكي من الدرجة الأولى ب�سبب 

ا من الناحية 
ّ
البذخ والكنز ال�سلبي. اأم

الجتماعية وارتباطها بالن�ساط القت�سادي، 

فاإن الفل�سطينيين لم ي�ستطيعوا اأن يطوروا 

عالقاتهم وهيكلتهم الجتماعية، على الرغم من 

التناق�س والزدواجية اللذين نجما عن ارتباط 

''المجتمع الفل�سطيني'' بالمجتمع الإ�سرائيلي 

المتمدن، وعدم قدرة هذا الأخير على التاأثير في 

ن�سق العالقات الجتماعية الفل�سطينية، اإذ بقيت 

''العائلة الممتدة'' ت�سكل ال�سمة الأبرز للمجتمع 

الفل�سطيني، اأي ال�سمة الع�سائرية. وفي اإطار هذه 

البنية القت�سادية والجتماعية اقت�سر دور 

القوى والمنظمات ال�سيا�سية، وخ�سو�سًا 

''الي�سارية''، على تح�سيد الجماهير وتاأطيرها، 

وهي الكتلة غير المتعينة طبقيًا في مواجهة 

الحتالل، كما اأن الفرز وال�سطفاف ال�سيا�سيين 

اللذين اأحدثهما ن�ساط هذه القوى والمنظمات 

في اأوا�سط الجماهير لم يتخذا اأي بعد اجتماعي.

 قيام ال�ضلطة والبنية

االجتماعية الجديدة

اإن النعطافة الحا�سمة في البنيان 

القت�سادي والجتماعي وال�سيا�سي للمجتمع 

الفل�سطيني داخل الأرا�سي المحتلة حدثت بقيام 

ال�سلطة الفل�سطينية، اإذ على الرغم من التداخل 

العميق الذي اأحدثه قيام ال�سلطة الفل�سطينية بين 

الن�ساَلين الوطني والجتماعي، فاإن وظيفة 

ال�سلطة في اإدارة حياة ال�سكان الفل�سطينيين 

اأحدثت تحولت بالتدريج في البنيان 

الجتماعي، اأدت اإلى ت�سّدع الروح المعنوية 

الفكري ل�سمان التميز اأو البحث، على �سعيد 

القوى العالمية، عن �سند وتحالف يمّكنانها من 

ال�ستمرار لي�س اإّل، وكلنا نذكر عبارات ''الي�سار 

القومي''، ثم ''الي�سار المارك�سي اللينيني''، ثم 

الي�سار ''الماوي''. والحقيقة الوحيدة التي يمكن 

و�سف هذه الحركات بها هي اأنها حركات 

وطنية ل اأكثر ول اأقل، وكل اجتهاد في ''ي�سرنة'' 

هذه الحركات ل يفعل في الحقيقة �سوى زيادة 

ا مو�سوعيًا، 
ّ
البلبلة. هذا في الإطار الذاتي، اأم

فلم يكن في الإمكان، اأ�ساًل، بناء ي�سار اجتماعي 

تحت �سياط الت�سرد والبحث عن الذات في خ�سم 

معركة التحرر الوطني بموا�سفات الكارثة 

الفل�سطينية.

والثابت هنا اأن ال�سعب الفل�سطيني المنكوب 

لم يتمكن من تطوير وجوده النوعي، اأي تطوير 

هياكله ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية 

والثقافية، كما اأن في ال�سخ�سية الجمعية 

الفل�سطينية لم يتطور مو�سوعيًا �سوى هويتها 

ال�سيا�سية. وهذا الو�سع الفل�سطيني، على �سعيد 

الأرا�سي المحتلة، اأو في الخارج، �ساهم في 

توليد حركة �سيا�سية على �ساكلته، اأي حركات 

وقوى لم توّلدها حاجات الن�ساط الجتماعي 

والقت�سادي الفل�سطيني، واإنما وّلدتها 

مو�سوعيًا حاجات الن�سال ال�سيا�سي التحرري، 

الأمر الذي يف�سر كثرة القوى والمنظمات 

الفل�سطينية التي كانت تكفي عملية ع�سكرية �سد 

اإ�سرائيل وتبّني الكفاح الم�سلح كي تكت�سب اأي 

منها ال�سرعية. هذا على الم�ستوى ال�سيا�سي 

ا على الم�ستوى الجتماعي، فقد ن�ساأت 
ّ
العام، اأم

اأو�ساع اجتماعية �سديدة التعقيد والت�سوه 

والت�سابك في الوقت نف�سه، كما اأن المجتمع 

ه في 
ّ
الفل�سطيني عانى حالة ميوعة وت�سو

ا�سطفافه الجتماعي.

لقد اأدى الإفقار المنظم لل�سعب الفل�سطيني 

اإلى تحويل الكتلة ال�سخمة من ال�سكان القادرين 

على العمل اإلى �سوق العمل الإ�سرائيلية. وب�سبب 

الأجرة العالية ن�سبيًا التي يتقا�ساها العمال، 
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متعار�سة ثورية تمثل مرحلة التحرر الوطني 

بممثلها ال�سيا�سي منظمة التحرير الفل�سطينية 

)م.ت.ف.(، واأُخرى محافظة تتمثل في ال�سلطة 

الفل�سطينية. وب�سبب هاتين المتعار�ستين تولدت 

طائفة مهمة من الإ�سكاليات والت�سوهات التي 

�سربت بقوة اإمكانات الفرز الجتماعي 

والتخندقات الطبقية.

تداخل الوطني باالجتماعي

لم يفلح الي�سار برمته وباألوانه الفكرية 

المتعددة في اأن يجد حاًل جدليًا لمعادلة جدلية 

ا�سمها ''تداخل الوطني بالجتماعي''. فحتى 

الموؤ�س�سات والأطر الجماهيرية التي بناها 

الي�سار، وفي مقدمهم ال�سيوعيون، في �سياق 

تعزيز �سمود المواطنين على الأر�س الفل�سطينية 

المحتلة وتثبيت ح�سورهم على اأر�سهم، وكي 

تكون رئات للعمل الجماهيري المنظم، انف�سلت 

اء �سغطين 
ّ
بمجملها عن اأحزابها ال�سيا�سية جر

هائلين: الأول دواعي التمويل الأجنبي 

وحاجاته، والثاني تطور طموح قياداتها 

ونخبها اإلى اأداء دور �سيا�سي م�ستقل عن 

�سة، بدعم وت�سجيع مبا�سرين من 
ِّ
الأحزاب الموؤ�س

المانحين لأ�سباب ل تحتمل هذه المقالة 

الإحاطة بها. وبهذا الن�سالخ الموؤثر لرئات 

الي�سار الجماهيرية عن حزبها، انعزل الي�سار عن 

الفئات الجتماعية الم�ستهدفة، وازداد انكما�سه، 

وازدادت قوقعته التنظيمية �سالبة.

اإن الميوعة في النظام الجتماعي 

الفل�سطيني، اأي عدم تبلور كتلة اجتماعية 

وا�سحة الهوية والم�سالح تنتج منها حركة 

رة عنها في مواجهة كتل اجتماعية 
ّ
�سيا�سية معب

م�سادة لها بالم�سالح والأهداف، اأدت اإلى 

تناق�س جوهري في الخريطة الجتماعية 

لالأحزاب الفل�سطينية عامة، والي�سارية خا�سة، 

لجهة تمثيل كتل وفئات اجتماعية متنوعة 

ومتناق�سة في م�سالحها الجتماعية 

للجماهير الفل�سطينية، وخيبة اأملها الثقيلة من 

انح�سار الطموحات الكبيرة التي ر�سمتها القيادة 

الفل�سطينية لم�ستقبل الأرا�سي الواقعة تحت 

اإدارتها، في ظل التراكم ال�سيئ الذي جرى 

اإحداثه على م�ستوى ا�ستحقاق ال�ستقالل، من 

جهة، وا�ستحقاق التنمية القت�سادية 

والجتماعية، من جهة اأُخرى، اإذ اأدت �سيا�سات 

ال�سلطة، وخ�سو�سًا في مجال التوظيف الذي 

اتخذ في معظمه طابعًا �سيا�سيًا بغية تو�سيع 

قاعدتها ال�سعبية، اإلى تحميل ''القت�ساد'' 

الفل�سطيني اله�س اأ�ساًل، فاتورة �سخمة من 

رواتب الموظفين المدنيين والع�سكريين، فتحولت 

الوظيفة العمومية، ول �سيما في درجاتها العليا، 

اإلى ما ي�سبه الر�سوة. وهذه ال�سيا�سة قلبت 

اأولويات التنمية راأ�سًا على عقب، فبدًل من اأن 

تتحول اأموال الدعم اإلى ا�ستثمار جدي وتاأ�سي�س 

للبنى التحتية، ُهدرت هذه الأموال لتغطية 

نفقات جارية للبنى البيروقراطية ال�سخمة، 

واأ�سرت بم�سالح فئات عري�سة ومتنوعة من 

الجمهور.

لقد وفرت هذه البيئة الجتماعية ــ ال�سيا�سية 

الجديدة فر�سة لقوى الي�سار، اأوًل لجهة النتقال 

من الخطاب النظري اإلى الترجمة الفعلية 

لبرامجها، وثانيًا لجهة اللتحام والتعبير 

ن تمثلهم اجتماعيًا. اإّل 
َ
المبا�سر عن حاجات م

اإن تاأثير العادات ال�سيا�سية التي نه�ست عليها 

هذه القوى ظل هو الأبرز في �سلوك هذه القوى، 

وظل ال�سراع ال�سيا�سي ب�ساأن الوجهة الوطنية 

العامة هو المحرك الرئي�سي ل�سطراع اأو 

ن يدير ال�سلطة. ولم 
َ
ا�سطفاف هذه القوى مع م

يت�سدَّ هذا الي�سار ب�سورة منهجية وم�ستمرة 

لمفاعيل الآثار الجتماعية والقت�سادية لن�ساط 

ال�سلطة في فئات عري�سة ووا�سعة من جمهورها. 

وهذا الوهن الي�ساري في مواجهة مهماته 

التقليدية �سببه جملة من الأ�سباب المو�سوعية 

والذاتية، فمو�سوعيًا انح�سر الم�سروع الوطني 

الفل�سطيني بين متعار�ستين كبيرتين، 
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العمودي في الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية اأدى 

اإلى تداعيات هائلة على الو�سع الفل�سطيني، 

لي�س من جهة اأ�سراره المبا�سرة على الوحدة 

الوطنية كمطلب اأ�سا�سي ل غنى عنه في مرحلة 

التحرر الوطني فح�سب، بل على النظام ال�سيا�سي 

الفل�سطيني الذي اأخذ يحبو في اتجاه ال�سرعيات 

النتخابية اأي�سًا. فب�سبب ذرائع �سيا�سية �ستى، 

اأغلبها �سحيح، جرى واأد �سبه كامل للديمقراطية 

ال�سيا�سية، وبداأت تنمو، وبطرق مت�سارعة، 

نزعات ديكتاتورية معادية للديمقراطية، اإحداها 

بلبو�س ''اإ�سالموي'' في غزة، والأُخرى بلبو�س 

''علمانوي'' في ال�سفة. فبذريعة مبرر عدم 

تحويل النق�سام ال�سيا�سي والجغرافي اإلى 

انف�سال، جرت ت�سفية اأ�سكال ال�سرعيات 

النتخابية، بما فيها النتخابات البلدية! 

وان�سحب الأمر على التحادات ال�سعبية والمهنية 

التي اأُعيد اإنتاجها في نظام بائ�س وم�سحك 

للكوتا، كالتحاد العام للمراأة ونقابة 

ال�سحافيين واتحاد الكّتاب. ومن الموؤ�سف اأن 

الي�سار الفل�سطيني لم يغادر مربع ال�سعاراتية، 

وتورط في اأكثر من مو�سع في نظام الكوتا هذا.

�ضكلية موؤ�ض�ضات منظمة التحرير

اإن الأمر الخطر في المعادلة الراهنة هو اأننا 

اأمام انهيار في البنى ال�سيا�سية التي ظلت على 

وهنها حا�سرة في الم�سهد الد�ستوري. فعلى 

الرغم من اعتبار حركة ''فتح'' �ساحبة ال�سلطة 

في ال�سفة الغربية، فاإنها ل تحكم بالمعنى 

الفعلي، بل اإن حكم ال�سلطة الحقيقي تديره نخبة 

�سغيرة تمكنت بحكم موقعها ال�سيا�سي 

والوظيفي من اإدارة ال�سلطة بعيداً عن م�سالح 

القاعدة ال�سعبية لحركة ''فتح'' نف�سها! اإن اآليات 

الحكم والهيمنة في الدول النامية وال�سمولية 

تكاد تعيد نف�سها، لكن هذه المرة ''بخ�سو�سية'' 

فل�سطينية. والأمر نف�سه ين�سحب على منظمة 

التحرير الفل�سطينية التي اأ�سبحت موؤ�س�سة 

والقت�سادية، ف�ساًل عن الت�سوهات الجتماعية 

والح�سرية التي ينتجها الريف والمخيم 

كاأحزمة فقر توؤدي دوراً �سيا�سيًا واجتماعيًا 

هًا.
ّ
واأخالقيًا م�سو

وعلى الرغم من هذا كله، فاإن ''الي�سار''، وعلى 

تنوعه، ما زال يعتقد اأن الأو�ساع نا�سجة 

تمامًا لولدة حركة �سيا�سية جامعة له، على 

الرغم من تعثره اأكثر من مرة في بناء هذا 

الإطار، لأ�سباب عديدة تم ذكرها، عالوة على 

''الت�ساطر'' الف�سائلي الذي اجتهد في ا�ستغالل 

بع�س الأ�سكال الوحدوية لتحقيق مكا�سب 

تنظيمية �سغيرة مبا�سرة، انهارت لحقًا. اإن 

مهمة توحيد الي�سار تبدو اليوم �سبه م�ستحيلة 

على الرغم من الحاجة الملحة اإلى اإطار كهذا في 

ظل مخاطر تفكيك النظام ال�سيا�سي الوطني 

اء ال�سراع الطاحن بين القوتين الرئي�سيتين: 
ّ
جر

حركَتي ''حما�س'' و''فتح''، لأنه، اأي ''الي�سار''، لم 

ي�سنع وجهته في اأتون معارك اجتماعية 

وفكرية وا�سحة ومبا�سرة، واإنما نما نظريًا على 

اأ�سا�س ا�سطفافات ــ برنامجية واأيديولوجية 

لي�س اإّل. ففي الوقت الذي اكتظت برامجه 

بالدعوات اإلى تمكين الفئات الكادحة والفقيرة، 

كانت قوٌة �سيا�سية م�سنفة رجعيًة ومحافظة، 

اأي حركة ''حما�س'' الموؤمنة بالتراتب الطبقي 

كقدر ميتافيزيقي، ُتقّدم من خالل ع�سرات 

الجمعيات الخيرية، اإجابات ملمو�سة لم�سكلة 

كتلة كبيرة من ال�سكان فقيرة ومحتاجة.

وفي اإطار هذه المعركة غير المتكافئة بين 

البيانات الي�سارية والكوبونات الحم�ساوية، 

ا�ستطاعت حركة ''حما�س'' اأن ت�سوغ قاعدتها 

الجتماعية المعدة تكتيكيًا لرفعها اإلى ال�سلطة، 

وقد دلت نتائج النتخابات الت�سريعية الثانية، 

وب�سورة غير قابلة للطعن، على الهوة غير 

القابلة حاليًا للردم ما بين برامج الي�سار 

وتخيالته الجتماعية وبين الواقع المعقد 

للمجتمع الفل�سطيني، بما في ذلك م�سادر 

الي�سار الجتماعية الكال�سيكية. كما اأن النق�سام 
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ا قبل قيام ال�سلطة اإلى ما 
ّ
كبيرة امتدت مم

بعدها، وال�سبب الرئي�سي وراء تعرج هذه العالقة 

هو �سلوك ''فتح'' المبا�سر في اإدارة ال�سلطة 

الفل�سطينية، اإذ وجد الي�سار نف�سه اأمام حركة 

انفتحت �سهيتها المطلقة لل�سلطة، والهيمنة 

 
ّ
عبرها، على جميع مناحي الحياة، وان�سب

اهتمامها على ال�سيطرة الكاملة على اإدارات 

ال�سلطة، جاعلة من الوظيفة العامة لي�س و�سيلة 

للمكافاأة والولء ال�سيا�سي المبا�سر لقياداتها 

فح�سب، بل ا�ستعملت المال ــ الح�س�س المالية 

لقوى منظمة التحرير من ال�سندوق القومي ــ 

اأداة في التاأثير في مواقف هذه القوى اأي�سًا.

اإن موقع حركة ''فتح'' التاريخي في قيادة 

الحركة الوطنية المعا�سرة، والذي �ساغته 

ى لديها ميوًل ا�ستفرادية 
ّ
مالب�سات متنوعة، نم

وفوقية في العالقة مع القوى الأُخرى، جعلتها 

تتحلل بالتدريج حتى من منظمة التحرير 

الفل�سطينية، باعتبارها عبئًا ل لزوم له، 

وخ�سو�سًا بعد هيمنتها المطلقة على ال�سلطة. 

وقد اأدى �سلوك ''فتح'' اإلى نفور القوى الأُخرى، 

ول �سيما قوى الي�سار التي انق�سمت، بدورها، 

ب�ساأن الموقف من �سلوك ''فتح'' وطرق مواجهته: 

فالجبهة ال�سعبية المعار�سة لحركة ''فتح''، اأكان 

ذلك من جهة روؤيتها اإلى حل ال�سراع 

الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي، اأو اإلى �سكل ونتائج 

اإدارتها لل�سلطة، راحت تبحث عن �سيغ تحالفات 

جديدة، واإن تكن تكتيكية، لمواجهة الو�سع 

القائم، فوجدت في حركة ''حما�س'' ''حليفًا'' 

يمكن ''ا�ستعماله'' في مواجهة النظام الر�سمي 

الفل�سطيني، على اعتبار اأن الحلقة المركزية هي 

مواجهة �سلوك ''فتح'' تجاه العملية التفاو�سية، 

وتجاه اإدارتها المجتمع الفل�سطيني. وقد اختطت 

الجبهة الديمقراطية التكتيك نف�سه واإن بحدة 

ا حزب ال�سعب الفل�سطيني )ال�سيوعي 
ّ
اأقل، اأم

�سابقًا( فاتخذت عالقته بحركة ''فتح'' وال�سلطة 

م�ساراً متعرجًا بداأ برف�س الدخول في ال�سلطة 

والعترا�س على النهج التفاو�سي حتى اإعادة 

�سكلية ل عالقة لهيئاتها بتقرير م�سير العمل 

الوطني الفل�سطيني ووجهته، بل اإن حتى اللجنة 

التنفيذية التي من مهماتها الإ�سراف والمرجعية 

على ال�سلطة والأداء ال�سيا�سي برمته، تحولت اإلى 

هيئة للع�سف الذهني، وهي غير مقررة في 

مجريات الأمور! وعلى الرغم من تململ ممثلي 

الي�سار في اللجنة التنفيذية من هذا الو�سع، 

فاإننا لم ن�سمع عن اأي جهد ذي معنى للتاأثير اأو 

ال�سغط لتجاوز الحالة الراهنة! وجميع الدعوات 

التي اأُطلقت لإ�سالح المنظمة بقيت عبارات 

محقة، لكن غام�سة وغير مقرونة بجهد اأو خطة 

قابلة للتنفيذ.

اإننا اأمام حالة عجز مطبق للحركة ال�سيا�سية 

الفل�سطينية، وفي مقدمها الي�سار، عن التاأثير في 

مجريات الأمور، بما في ذلك قدرتها على 

حماية وجودها من التاآكل الم�ستمر في مكانتها 

وتاأثيرها في تطورات الو�سع الراهن. لقد عجزت 

قوى الي�سار عن �سق طريق وا�سح وخا�س بها، 

ولم تفلح حتى في اإثارة اأي نوع من الحراك 

الجتماعي في ق�سايا تم�س ب�سورة مبا�سرة 

م�سالح الفئات التي من المفتر�س اأنها تمثلها، 

فلم ن�سمع عن اأي خطة اأو برنامج بديل من 

ال�سيا�سات القت�سادية والتعليمية وال�سحية 

التي تنفذها ال�سلطة! بل اإن حتى المنظمات 

الجماهيرية، المتحولة اإلى منظمات غير 

حكومية، وهي �سنيعة الي�سار واإحدى ف�سائله 

ال�سابقة، تحولت اإلى اأداة لهدر المال على 

نخبها، من خالل افتعال برامج واأولويات 

خارجة عن الحاجات الجتماعية الملحة 

و�سروراتها، كما اأنها لم تفلح اإّل في اإ�سعاف 

اأحزابها ال�سيا�سية وفي ت�سويه العمل الجتماعي 

والتطوعي، والحيلولة دون تحويل اأي كفاح 

اجتماعي اإلى كفاح �سيا�سي.

الي�ضار والعالقة مع حركة ''فتح''

اتخذت عالقة الي�سار بحركة ''فتح'' تعرجات 
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والجتماعية! وهذه المعادلة المعقدة هي الوليد 

ال�سرعي لو�سع معقد تتداخل فيه متطلبات 

التحرر الوطني بالبناء الجتماعي، ولي�س هناك 

اأدنى �سك في اأن حركة ''فتح'' ت�ستفيد من هذه 

المعادلة لم�سلحة تجاوز اأي مخاطر ربما تنجم 

ا المفاجاأة الكبرى، اإن 
ّ
عن الي�سار الفل�سطيني. اأم

�سئتم، فجاءت من حركة ''حما�س'' التي دّكت 

�سلطة ''فتح'' غير عابئة بالنتائج المترتبة على 

�سلوك كهذا، وخ�سو�سًا من جهة اإ�سراره 

بالن�سال الوطني التحرري، وهذا مكر التاريخ!

الي�ضار والعالقة مع ''حما�ض''

بقيت حركة ''حما�س'' حتى النتخابات 

الت�سريعية الثانية توؤدي دور المعار�سة الفاعلة 

بامتياز، والقادرة في الوقت ذاته على خلط 

اأوراق اللعبة على ال�سعيد الفل�سطيني، م�ستفيدة 

اإلى الحد الأق�سى من تدهور ال�سراع   

الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي، ومن هزيمة م�سروع 

''الت�سوية التاريخية'' التي اأعلنت نف�سها في 

النتفا�سة الثانية. فاإذا كانت حركة ''حما�س'' 

اأدت بجدارة دور ''ال�سحية'' لأجهزة الأمن 

الفل�سطينية والإ�سرائيلية منذ قيام ال�سلطة حتى 

اندلع النتفا�سة الثانية، فاإنها، بم�ساركتها 

ون�ساطها في ال�سدام الع�سكري، ول �سيما 

العمليات ''ال�ست�سهادية'' �سد اإ�سرائيل، بدت 

القوة الأكثر �سعبية واحترامًا في الأو�ساط 

الجماهيرية التي راأت فيها قوة �ساعدة وقوية 

يمكن اأن ت�سكل بدياًل من م�سروع حركة ''فتح'' 

التي ف�سل ''م�سروعها ال�سيا�سي''، وف�سلت في 

ا الي�سار 
ّ
اإدارة حياة المجتمع الفل�سطيني. اأم

المثقل بـ ''اأخالقيات وعلم الجمال الوطني'' 

فتحول، اأي�سًا، وتحت �سغوط ال�سعبوية، اإلى 

محايد اأو حليف لـ ''حما�س'' في طريقة اإدارة 

ال�سراع مع الحتالل في النتفا�سة الثانية. 

وحتى حركة ''فتح'' راحت تحاكي الأ�ساليب 

ذاتها لحركة ''حما�س''، وخ�سو�سًا ا�ستهداف 

انت�سار جي�س الحتالل في ال�سفة الغربية، ثم 

انخرط في ال�سلطة، وبقي فيها حتى انهيار 

حكومة ''الوحدة الوطنية'' التي تاألفت عقب 

النتخابات الت�سريعية الثانية بقيادة ''حما�س''، 

بينما ا�ستركت الجبهة الديمقراطية في حكومة 

ت�سريف الأعمال الحالية في ال�سفة الغربية.

لقد بقيت عالقة معظم الي�سار بحركة ''فتح'' 

عالقة متذبذبة تطغى عليها متطلبات مرحلة 

التحرر الوطني، تارة، وم�سالح حزبية مبا�سرة، 

تارة اأُخرى. وبهذه العالقة المتاأرجحة فقد 

الي�سار قدرته على اأداء دور معار�س بارز ووازن 

لحركة ''فتح''، و�سار في نظر ال�سارع جزءاً من 

ماكينة ال�سلطة حتى وهو خارجها!! وبهذا، ترك 

لحركة ''حما�س'' اأن تحتل م�ساحة المعار�سة 

بالكامل. و�ساهم هذا الف�سل و�سوء الإدارة اللذان 

نجما عن حركة ''فتح'' و�سلطتها، في تقوية 

حركة ''حما�س'' التي وجدت نف�سها في موقع 

ن لها انت�ساراً كا�سحًا في النتخابات 
ّ
مثالي اأم

الت�سريعية الثانية، ثم ا�ستيالء كبيراً على 

ال�سلطة. وهذا الق�سور الذاتي للي�سار في مواجهة 

مهماته لي�س ذاتيًا فح�سب، بل هناك، اأي�سًا، 

عامل مو�سوعي اآخر وموؤثر، ل يكتمل الم�سهد 

من دونه، وهو تحول العمل ال�سيا�سي 

والجماهيري اإلى عمل مكلف ل يمكن للي�سار اأن 

يناف�س فيه قوتين بارزتين، الأولى تتكئ على 

مقدرات البلد والمانحين، اأي حركة ''فتح''، 

والأُخرى تتلقى دعمًا هائاًل وثابتًا من جهات 

اإقليمية ودولية لم تعد خافية على اأحد، اأي 

حركة ''حما�س''.

اإن ا�ستمرار التداخل في وظيفة حركة ''فتح'' 

كحزب لل�سلطة، وكقائد للتحالف الوطني في 

منظمة التحرير الفل�سطينية يلقي بم�سوؤوليات 

مركبة ومتناق�سة على قوى الي�سار. فال يمكن 

للي�سار اأن يعلن حالة قطيعة مطلقة مع حركة 

''فتح''، ول يمكنه كذلك التحالف معها في اإطار 

ا�ستمرار العقلية ذاتها لقياداتها، لأنه �سيتحمل 

تبعات م�سرة ب�سورته وبمكانته ال�سيا�سية 
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التي تعانيها الحالة الفل�سطينية الراهنة، فاإن 

مهمة التغيير لي�ست م�ستحيلة، واإن بدت في 

غاية ال�سعوبة. ومن اأجل تلم�س الطريق في 

 باأن 
ّ
اتجاه التغيير، فاإن علينا، بداية، اأن نقر

ا�ستمرار الم�سكلة الفل�سطينية وطنيًا، وعدم حلها، 

وتعدد ال�سيناريوهات الراهنة لهذا الحل، �ستقرر، 

اأ�سا�سًا، وجهة التغيرات والتطورات الالحقة 

للم�ساألة الفل�سطينية برمتها. فال يمكن لقوى 

الي�سار، والأمر كذلك، اأن تن�سغل بالكامل بتغيير 

المناخ ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي 

للمجتمع الفل�سطيني من دون اأن تلقي بثقلها 

لح�سم طبيعة الكيان الفل�سطيني وم�ستقبله. 

فال�سراع الدائر اليوم على ال�سعيد الفل�سطيني ــ 

الإ�سرائيلي �سيقرر ب�سكل جذري وجهة هذه 

الن�سالت وجدواها.

 الي�ضار وا�ضتعادة دور

المنظمة ومكانتها

على الرغم من �سعف الي�سار وقلة نفوذه، 

فاإن الم�سكلة ل تكمن في غيابه عن الحراك 

ال�سيا�سي الوطني العام، والمتعلق ب�سكل الحل 

النهائي مع اإ�سرائيل، واإنما في ا�ستغراقه الكامل 

في هذا الحراك، و�سط تجاهل �سبه كامل 

لحاجات المجتمع الفل�سطيني، ولالإ�سكاليات 

الناجمة عن اأداء ال�سلطة. وفي اإمكان الي�سار اأن 

يكون اأكثر فاعلية في التاأثير في المنحيين 

الوطني والجتماعي، ذلك باأنه في المنحنى 

الوطني ما زال ي�سكل ثقاًل تمثيليًا معقوًل في 

موؤ�س�سات م.ت.ف. وفي اللجنة التنفيذية تحديداً، 

كما اأنه، وبالتعاون مع بع�س ال�سخ�سيات 

الم�ستقلة في هذه الهيئة، ي�ستطيع هز الع�سا في 

وجه ال�ستهتار المتوا�سل باللجنة التنفيذية 

وطبيعتها التمثيلية، ف�ساًل عن اأن في و�سعه، 

وبقليل من الجهد والمواقف المبدئية، اأن يحدث 

تغييراً تراكميًا لم�سلحة ا�ستعادة دور المنظمة 

ومكانتها، اأكان ذلك من حيث قدرتها على 

المدنيين داخل اإ�سرائيل! وتحت وقع الدموية 

د'' الجميع 
َّ

الإ�سرائيلية غير الم�سبوقة ''توح

ب�سورة فعلية تحت مظلة حركة ''حما�س''، وما 

ن فيهم 
َ
زلنا نذكر كيف كان يم�سي الجميع، بم

قادة الي�سار، تحت لفتات ''حما�س'' و�سعارات 

''خيبر خيبر يا يهود، جي�س محمد �سوف يعود''. 

فلي�س مفاجئًا والأمر كذلك اأن ت�سقط ال�سلطة في 

ح�سن ''حما�س'' كثمرة نا�سجة تمامًا. واليوم، 

وبعد اأكثر من ثالثة اأعوام ون�سف عام على 

انقالب ''حما�س'' في قطاع غزة، ما زالت الحركة 

�س 
ُّ
الوطنية، وفي مقدمها الي�سار، عاجزة عن تلم

دورها في مكافحة النق�سام ال�سيا�سي و�سيا�سة 

حركة ''حما�س'' المعادية للديمقراطية والحريات 

العامة، اإذ ما زالت الحركة الوطنية اأ�سيرة 

عادات ثبت عدم �سالحيتها وقدرتها على 

التاأثير في مجريات الأمور، وخ�سو�سًا اأن 

حركة ''حما�س'' اأثبتت بالملمو�س اأنها حركة 

اإق�سائية ومعادية للقيم التي يتبناها الي�سار. 

لقد اقت�سرت مهمة الي�سار، حتى اللحظة، على 

دور الواعظ لحركة ''حما�س'' ب�ساأن مخاطر 

�سلوكها الوطني والجتماعي، بينما الحركة 

ما�سية في تاأ�سي�س ''اإمارتها'' التي ترى في كل 

مظهر من مظاهر الحريات ال�سيا�سية 

والجتماعية �ساللة كبيرة!!

اإن حركة ''حما�س'' التي ا�ستفادت اإلى الحد 

الأق�سى من تردد وعجز الحركة الوطنية للظفر 

بال�سلطة، ل يمكنها التراجع من دون عمل 

تراكمي وجاد، يجعل بقاءها في ال�سلطة اأمراً 

مكلفًا جداً. اإننا بحاجة اإلى ما ي�سبه التاأ�سي�س 

لحالة ع�سيان مدني متدرج ومتوا�سل، هدفه 

النهائي الو�سول اإلى ما ي�سبه موا�سفات الو�سع 

الثوري، اأي و�سع تعجز فيه ''حما�س'' عن 

القيادة.

مقدمات للنهو�ض

على الرغم من التعقيدات الهائلة والمركبة 
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الفل�سطيني عادات الكوتا المعدة �سلفًا، والتي 

ن لحركة ''فتح'' هيمنة اأوتوماتيكية على 
ّ
توؤم

هذه الهيئات والموؤ�س�سات، وتكر�س فقدان 

الحترام والثقة بهذا الي�سار و''تميزه'' لدى 

الفئات الجتماعية التي يحمل لواء م�سالحها. 

والأمر نف�سه ين�سحب على الم�ساركة ال�سيا�سية 

في ال�سلطة الفل�سطينية، لأن �سرورات التحالف 

وال�سراع داخل منظمة التحرير ل تنطبق على 

ال�سلطة التي اأُنيطت بها مهمات اإدارة حاجات 

ال�سكان الفل�سطينيين الخا�سعين ل�سلطتها، والتي 

تمثل، بوجهتها العامة واأدائها، فل�سفة ''فتح'' في 

بناء الدولة، اإن كان ثمة فل�سفة اأ�سا�سًا. وهنا 

يجب اأن يتبلور الجهد الي�ساري بتقديم بدائل 

ملمو�سة ومعلنة في جميع ق�سايا المواطنين 

وحاجاتهم، بما في ذلك تجنيد �سغط، وقيادة 

معارك اجتماعية مك�سوفة ومبدئية �سد �سيا�سة 

ال�سلطة في هذا القطاع اأو ذاك.

وفي اإطار هذه المعارك ال�سيا�سية 

والجتماعية، يمكن اأن يظفر الي�سار بوحدته، 

واأن يتملى هويته الفعلية باعتباره قوة فاعلة 

وموؤثرة في مجرى ال�سراع الوطني 

 n .والجتماعي

اتخاذ القرارات في �ساأن الم�ساألة الوطنية، اأم 

بمراقبة ال�سلطة واأدائها. و''فتح'' وقيادتها 

تعرفان اأن منظمة التحرير الفل�سطينية هي اآخر 

ما تبّقى من بنى مركزية و�سرعية، واأنه ل 

يمكنهما المجازفة بتفكيكها اأو نق�س �سرعيتها، 

ول �سيما و�سط تعر�س المنظمة لحملة وا�سعة 

ومتنوعة من النتقادات ت�سل اأحيانًا اإلى اإيجاد 

بدائل منها، بذرائع منها ال�سحيح ومنها 

المغر�س.

ول يمكن اأن تاأكل حركة ''فتح'' باعتبارها 

القوة الم�سيطرة في المنظمة وال�سلطة الكعكة، 

وتترك لالآخرين الفتات. وبما اأن م.ت.ف. هي 

الإطار ال�سرعي للحركة الوطنية الفل�سطينية، 

والتي تقت�سي دواعي التحرر �سرورات ال�سراع 

في داخلها، ولي�س من خارجها، فاإن هذا الأمر 

يجب اأّل ين�سحب على الهيئات والموؤ�س�سات 

ال�سعبية والنقابية، وخ�سو�سًا بعد اأن تبدلت 

وظيفة هذه الهيئات والموؤ�س�سات من دورها 

الوطني العام اإلى دور اجتماعي ونقابي واجب، 

اء قيام ال�سلطة الفل�سطينية وبروز م�سالح 
ّ
جر

وتناق�سات ذات طبيعة اجتماعية ومطلبية. 

ومن البديهي، والأمر كذلك، اأن يهجر الي�سار 
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