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ماجد كيايل*

"فتح" وجتربة التيار اليساري
الديمقراطي فيها
تناقش هذه املقالة التيار اليساري الديمقراطي الذي انضوى تاريخي ًا يف حركة "فتح".
ويناقش الكاتب بروز هذا التيار ضمن احلركة األم ،ويموضع التيار بين انسجامه العام

مع ما قدمته حركة "فتح" للوطنية الفلسطينية من جهة ،ونقده لسلبيات احلركة سواء يف
مشروعها أو تنظيمها أو طبيعة مقاومتها أو استقالليتها من جهة ُأخرى .ويشير هذا النقاش
مما قدمته حركة وطنية فلسطينية ،وما اعتراها من سلبيات حاول
إىل أهمية التعلم حالي ًا َّ
التيار اليساري الديمقراطي جتاوزها ،وإن ّ
ظل حمكوم ًا بواقع احلركة وما آلت إليه.

طوال

خمسة عقود تقريب ًا استطاعت
حركة "فتح" التح ّكم يف صوغ
التاريخ املعاصر للشعب الفلسطيني ،وطبعه
بطابعها ،فهي التي استنهضت هويته وعززت
وحدته وش ّكلت حركته السياسية وقادت كفاحه

تعرضها ملنافسة ،أو
ضد إسرائيل ،على الرغم من ّ
لنوع من شراكة ،قبل عقد من الزمان ،وال سيما
مع رحيل ياسر عرفات ،وفوز حركة "حماس"
بأغلبية مقاعد اجمللس التشريعي (،)2006
وبالتايل انقسام النظام السياسي الفلسطيني.

I
من خالل مراجعة التجربة الوطنية يمكن
مالحظة أن "فتح" تم ّكنت من حتقيق كل ما
تقدم ،على الرغم من األوضاع الفلسطينية
والعربية الصعبة واملعقدة واملتداخلة ،بسبب
تم ّتعها بسمات خاصة م ّيزتها من غيرها من
الكيانات السياسية الناشئة يف ذلك الوقت ،
ويمكن إجمالها يف النواحي اآلتية:

أسست "فتح"
أو ًال ،منذ انطالقها (ّ )1965
تتوخى
نفسها باعتبارها حركة وطنية
ّ
استنهاض شعبها وتعبئته وقيادة كفاحه ،من
أجل حترير فلسطين (وضمنه العودة إليها)،
األمر الذي جعلها أكثر قدرة على استقطاب
* كاتب فلسطيني.
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الفلسطينيين يف جميع أماكن وجودهم ،وعلى
اختالف منابتهم االجتماعية وتالوينهم
الفكرية ،يف بيئة سياسية كانت حكر ًا على
احلركات السياسية :القومية واليسارية
واإلسالمية التي كانت ناشطة آنذاك يف
املنطقة .وقد تمثّلت "فتح" ،يف ذلك،
الواقع
َ
السياسي واالجتماعي والثقايف للفلسطينيين
الذين يعيشون يف ظروف مرحلة حترر
وطني ،وبالتايل ضرورة التم ّيز من األحزاب
الطبقية ،وكذلك العقائدية أو األيديولوجية،
األمر الذي جعلها وبحقّ  ،أكثر حركة سياسية
تشبه شعبها .ويف احملصلة ،فإن هذه احلركة
التي ُوصمت بـ "اليمينية" ،وبأنها تعبير عن
البورجوازية ،ض ّمت يف صفوفها الفئات
األكثر فقر ًا وكدح ًا يف اجملتمعات واخمليمات
الفلسطينية (من الالجئين واملعدمين ومن
العمال والفالحين واحلرفيين) ،أكثر من أي
تنظيم "عمايل" ،كما أنها ض ّمت "يساريين"
أكثر من أي تنظيم يساري ،عالوة على شرائح
واسعة من الطبقة الوسطى ،وأن البورجوازية
الفلسطينية (والعائالت التقليدية) حمضتها
دعمها ،وهو ما جعلها ،بوضعها هذا ،حركة
الشعب الفلسطيني بامتياز.
ّ
ثاني ًا ،من الناحية التنظيمية مل تتشكل
"فتح" ،كغيرها من الكيانات السياسية،
باعتبارها حزب ًا ،وإنما باعتبارها حركة
واسعة ومفتوحة ،يسهل االنضمام إليها ،وهي
بالذات اعتبرت نفسها حركة الشعب كله .لكن
ما يجب االنتباه إليه ،أيض ًا ،أن "فتح" هذه مل
تأت على شكل جبهة ،على الرغم من كونها
حركة شعبية وتعددية ومتنوعة ،فيها اليميني
واليساري والوسطي ،والقومي والشيوعي
واإلسالمي والوطني ،بل إنها كانت بمثابة
حركة واسعة ومتشعبة تنضوي يف كيانها،
وتخضع لقياداتها ،تشكيالت عسكرية،
أما
متنوعة.
وأجهزة خدمية متعددة وهيئات
ّ
ما ُيعرف بالتنظيم فكان جمرد "جهاز" من
األجهزة (جهاز التعبئة والتنظيم الذي يتبع

إلدارة عضو يف "اللجنة املركزية") ،وتقتصر
العضوية يف إطاراته على األعضاء املدنيين
ّ
املؤطرين والناشطين يف تنظيم "فتح" يف
جتمعات الفلسطينيين ،من غير املتفرغين
أو العاملين يف األجهزة األُخرى (العسكرية
واملدنية) ،أي أن "فتح" بكليتها مل تش ّكل كيان ًا
تنظيمي ًا وهرمي ًا واضح املعامل.
وعملي ًا ،فإن "فتح" استمدت وحدتها ككيان
سياسي من عدة عوامل ،أهمها :اإلجماع على
الفكرة الوطنية ،وانتهاجها املقاومة املسلحة،
وحيازتها أكبر تشكيالت عسكرية ،وخضوعها
لقيادة موحدة تتمثّل يف اللجنة املركزية
(وهي الهيئة القيادية للحركة) ،واالنقياد إىل
زعيم هو ياسر عرفات ،كما يأتي يف ذلك
وجود جهاز بيروقراطي كبير وقوي تمثّل يف
األجهزة اخلدمية ،إىل جانب حيازتها موارد
مالية كبيرة ساهمت يف تعزيز نظام الربط
والضبط الذي ضمن لهذه احلركة وحدتها.
ثالث ًا ،إن مبادرة "فتح" إىل إطالق املقاومة
املسلحة حتديد ًا ضد إسرائيل أدت دور ًا كبير ًا
يف إيقاظ الشعور الوطني عند الفلسطينيين،
وتأجيج روح املقاومة والتحدي لديهم،
وتغذية أملهم باستعادة األرض والوطن،
وتخصيب خم ّيلتهم بالعودة .وهو ما س ّهل على
احلركة استقطاب الفلسطينيين من حولها،
وحمضها دعمهم وثقتهم .ويف الواقع ،فقد
كان إلطالق املقاومة املسلحة فعل السحر بين
الفلسطينيين الذين رأوا يف هذه احلركة الوليدة
(آنذاك) بمثابة املنقذ من حال الضياع ،ورأوا
ّ
اختطته الوسيلة املثلى
يف الطريق الذي
للر ّد على واقع التشرد واحلرمان من الوطن،
وهزيمة إسرائيل ،وجتسيد حلمهم بالتحرير
ال عن أنها اع ُتبرت
واستعادة احلقوق ،فض ً
تمرد ًا على حال العجز يف النظام الرسمي
العربي .ويف حينه ،اع ُتبرت املقاومة املسلحة
ال من اجليوش العربية العاجزة واملنهزمة،
بدي ً
ورد ًا على األنظمة العربية الساكتة واملتواطئة،
وأسلوب ًا الستنزاف إسرائيل يف حرب شعبية
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طويلة األمد ،وطريقة تعبير من الفلسطينيين
عن توقهم إىل احلرية واستعادة الوطن.
رابع ًا ،كرست "فتح" الوطنية الفلسطينية
يف حقل العمل السياسي ،وترجمت ذلك يف
دفاعها عن استقاللية القرار وإبراز الكيانية
السياسية للفلسطينيين .ويف احلقيقة فإن
جزء ًا كبير ًا من شعبية هذه احلركة إنما يعود
إىل مقاومتها التدخالت الرسمية العربية يف
الشؤون الفلسطينية الداخلية ،واستنهاضها
البعد الوطني يف الصراع ضد إسرائيل،
فيما بدا بمثابة ر ّدة فعل على تغييب دور
الفلسطينيين بدعوى "قومية" املعركة .فعلى
الرغم من أن قضية فلسطين ،وأساس ًا قضية
وجود إسرائيل يف هذه املنطقة ،هي قضية
عربية ،أيض ًا ،ومن وجوه عديدة ،فإن احلديث
عن "قومية" املعركة ،وال سيما من طرف
األنظمة السائدة ،كان ينطوي على قدر كبير
يرق
من اخملاتلة والتالعب والتوظيف ،ومل َ
إىل مستوى التحديات التي تطرحها هذه
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القضية .كما ال بد من مالحظة مسألة أساسية
ُأخرى ،وهي أن إبراز البعد الفلسطيني يش ّكل
حت ّدي ًا للمشروع الصهيوين الذي تأسس يف
أحد مرتكزاته على نفي وتغييب وجود الشعب
الفلسطيني.
باحملصلة ،وعلى الرغم من األثمان
الفادحة يف الصراع مع أطراف من النظام
العربي ،بهذا الشأن ،فإن "فتح" استطاعت
الصمود يف معركة الدفاع عن استقاللية
القرار الفلسطيني ،كما جنحت يف إبراز كيانية
الفلسطينيين السياسية ،التي تمثلت يف منظمة
التحرير ،وغيرها من الكيانات والهيئات
اجلمعية املنبثقة منها ،والتي تمثل الشخصية
العامة السياسية والقانونية لشعب فلسطين.
تتوخى من وراء ذلك كله
وربما أن "فتح" كانت
ّ
التعويض عن غياب اإلقليم بنوع من كيانية
سياسية تستطيع ترميم واقع شعبها ،ومللمة
شتاته ،لفرض وجوده على اخلريطة السياسية،
والحق ًا على اخلريطة اجلغرافية.

II
مما يمكن قوله
طبع ًا قد يكون ثمة كثير ّ
يف شأن هذه األفكار التأسيسية ،أو يف
شأن هوية "فتح" السياسية والتنظيمية ،بما
لها وما عليها ،بعد كل هذه األعوام ،ويف
امتحان التجربة ،لكن ذلك ال يق ّلل من أهميتها
التاريخية ،أو من قيمتها ،يف تعزيز قوة هذه
احلركة يف اجملال الشعبي ،ويف صوغ مالمح
الفكر السياسي الفلسطيني املعاصر.
لكن ،مع االعتراف بما ق ّدمته هذه احلركة
من منجزات وطنية كبيرة ومهمة ،يجب
االعتراف ،أيض ًا ،بأن ثمة مع ّوقات ،وعوامل
عطب موضوعية وذاتية ،ح ّدت من قدرة
هذه احلركة على إجناح خياراتها السياسية،
يف املقاومة والتسوية ،ويف االنتفاضة

واملفاوضة ،ويف بناء املنظمة والسلطة ،مثلما
تطورها ،ومن قدرتها على
ح ّدت من إمكانات ّ
مواكبة املتغيرات ،ومن حفاظها على مكانتها
التمثيلية والقيادية يف اجملتمع ويف إطار
احلركة الوطنية ،كما يف جمال الصراع ضد
إسرائيل.
ويف الواقع ،فإن املشروع الوطني ،كما
حاولته "فتح" ،نشأ مأزوم ًا من الناحيتين
ال ،بحكم عدم
املوضوعية والذاتية :أو ً
التكافؤ يف املعطيات واإلمكانات وموازين
القوى بينه وبين إسرائيل؛ ثاني ًا ،لتعارضه
واصطدامه ببعض أطراف النظام العربي،
وهو ما حدث يف األردن ولبنان ومع سورية؛
ثالث ًا ،الفتقاده ح ّيزه االجتماعي املتعين
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واإلقليم (اجلغرايف) املستقل واخلاص ،وهما
أمران الزمان لتشكيل احلقل السياسي؛ رابع ًا،
بسبب ضعف إمكانات الفلسطينيين ،وتشتت
كيانهم اجملتمعي ،واختالف أوضاعهم ،وتعدد
السلطات التي تهيمن عليهم؛ خامس ًا ،العتماد
احلركة يف مواردها على مصادر خارجية بد ًال
من اعتمادها على شعبها ،األمر الذي جعلها
مرتهنة لهذه املصادر؛ سادس ًا ،بسبب انفالش
حياتها التنظيمية ،وغياب املتابعة واملساءلة
واحملاسبة داخلها؛ سابع ًا ،لعدم مراجعتها
لتجاربها وخياراتها السياسية والعسكرية
والتنظيمية؛ ثامن ًا ،بسبب طغيان العالقات
األبوية "البطريركية" داخلها ،وعدم حتولها إىل
حركة مؤسساتية وديمقراطية؛ تاسع ًا ،بسبب
احتكار القيادة التقرير بشؤونها ،بعيد ًا عن
عالقات التواصل والتفاعل والتداول؛ عاشر ًا،
عدم قيامها بتطوير مفاهيمها أو منطلقاتها
السياسية.
هكذا ،فمع الزمن ،ويف معمعان التجربة،
وعلى ضوء تعقيدات ومداخالت الصراع ضد
إسرائيل ،واالحتكاكات مع الواقع العربي،
وغياب املراجعات النقدية ،بدا أن "فتح"
باتت غير قادرة على احلفاظ على تم ّيزها،
بل إن بعض امل ّيزات التي ذكرناها ،أصبحت
تشكل كابح ًا أمام تطور هذه احلركة ،وأمام
قدرتها على التجدد .بل يمكن القول إن
امل ّيزات التي تم ّتعت بها هذه احلركة ،حلظة
تأسيسها ونهوضها ،من أواخر اخلمسينيات
إىل السبعينيات ،هي بالضبط العوامل التي
أصبحت تش ّكل بعد ذلك (أي من الثمانينيات
إىل اآلن) ،عوامل عطبها واستفحال أزمتها،
بما يف ذلك قصور قدرتها على جتديد بناها
وتطوير طرق عملها ونمط تفكيرها .وهذا ما
يمكن مالحظته يف اجلوانب التالية:
1ـ بالنسبة إىل مشروع التحرير فقد وجدت
"فتح" نفسها ،وبعد عشرة أعوام من انطالقتها
( ،)1974مضطرة إىل مغادرة هذه املشروع
ملصلحة ّ
حل الدولة اجلزئي والناقص يف

الضفة والقطاع احملتلين ( ،)1967منتقلة
يف ذلك من ح ّيز الصراع على وجود إسرائيل
إىل ح ّيز التعايش مع هذا الوجود ،ومن ح ّيز
التحرر الوطني إىل االستقالل يف جمرد دولة
على جزء من األرض جلزء من الشعب.
وعلى الرغم من أن انتقال "فتح" إىل
خيار الدولة املستقلة ش ّكل نوع ًا من التعامل
الواقعي ،بمعنى ما ،مع قضية شائكة ومعقدة
وصعبة كقضية فلسطين ،فإنه مل يكن يستند
إىل روافع ذاتية مالئمة ،وال إىل روافع
خارجية (دولية وإقليمية) مواتية ،كما مل يكن
نتاج ًا لتطور عقالين وموضوعي يف فكرها
السياسي ،وال انعكاس ًا لنشوء نوع من التعادل
يف الصراع بين احلركة الفلسطينية وإسرائيل.
وعملي ًا فقد جاء هذا االنتقال استجابة للتماثل
مع الشروط الدولية والعربية لالعتراف
بمنظمة التحرير ككيان سياسي لشعب
فلسطين ،على الرغم من اختالفه عن مشروع
"فتح" األصلي الذي انبنى على وحدة الشعب
واألرض ،األمر الذي قاد إىل نتائج خطرة على
قضية فلسطين وشعبها وحركته الوطنية.
وها قد ثبت بالتجربة أن هذا اخليار مل يأت
بالدولة ومل يفلح يف بناء سلطة تفيد باستمرار
مشروع التحرر الوطني ،كما أنه جرى تضييع
منظمة التحرير ،وتهميش دور الالجئين يف
العملية الوطنية ،ورسم عالمة شك على مفهوم
وحدة الشعب الفلسطيني.
2ـ على الصعيد التنظيمي فإن "فتح" التي
طرحت نفسها إطار ًا "جبهوي ًا" عام ًا ،مل تشتغل
بالدرجة املالئمة على تطوير هذا املفهوم ،ومل
ترسخه يف ثقافتها السياسية ،ومل تترجمه يف
ّ
تنظيم مكوناتها وحياتها الداخلية .وحقيقة
األمر فإن هذه احلركة مل تعترف تمام ًا
بواقع التعددية فيها ،وال بالتيارات املتنوعة
املش ّكلة لها ،األمر الذي جنم عنه عدم تنظيمها
لعملية التعايش والتفاعل والتكامل بين هذه
التيارات ،على أسس ديمقراطية مؤسساتية.
تتحول إىل حزب
وبالنتيجة ،فإن "فتح" مل
ّ
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بمعنى الكلمة ،ال من ناحية البناء التنظيمي
وال من ناحية تمثلها للون سياسي  /فكري
تتحول إىل إطار جبهوي منظم
واحد ،كما مل
ّ
تنضوي فيه تيارات متعددة .وبينما كان ذلك
ال ،يف البدايات ،لسهولة التح ّكم
حمتم ً
ال ،ومقبو ً
توسعها وتش ّعب جماالت
فيه ،فإنه ،بعد ّ
يضر بوحدتها وبفاعليتها
عملها ،بدا أمر ًا
ّ
وبقدرتها على استثمار طاقتها ،وجعلها أشبه
بتج ّمع غير واضح املعامل ،وجمرد كيان ال
حياة داخلية سليمة ومنتظمة فيه ،األمر الذي
أعاق قدرتها على التجدد والتطور.
هكذا فإن ميزة "فتح" باعتبارها ليست
حزبا يتبنّى أيديولوجيا معينة ،مل تعد تحُ سب
لها وإنما عليها ،وال سيما أنها مل تتحول أو
تتطور إىل جبهة ،وإنما بقيت بمثابة جتمع
شعبوي عشوائي ،يرتبط بعالقات سطحية
وضعيفة ونفعية .وبديهي أن ذلك كله أدى
إىل موت روح "فتح" باعتبارها حركة تعددية
ومتنوعة ،وأضاع هويتها ،وأشاع عالقات
احملسوبية والشللية ومراكز القوى فيها،
وشجع على التسرب
األمر الذي أضعف بنيتها،
ّ
واالنقسام يف صفوفها .وتفاقم هذا األمر يف
املرحلة "التونسية" ،أي بعد انتهاء املقاومة
املسلحة يف اخلارج ( ،)1982وازداد تفاقم ًا يف
حتول هذه احلركة إىل نوع من حزب لسلطة
إثر ّ
تعيش حتت االحتالل (وفق اتفاق أوسلو ،)1993
يفسر خسارتها ملكانتها القيادية
وهو ما ّ
والتمثيلية ،يف اجملتمع ويف احلركة الوطنية
ويف االنتخابات التشريعية (يف سنة ،)2006
وضمنه فقدانها لقطاع غزة ملصلحة حركة
"حماس" (.)2007
وجدير بالذكر هنا أن "فتح" ،وعلى عكس
االنطباع الرائج عنها ،ونظر ًا إىل تعدديتها
وتنوعها والتباينات السياسية فيها ،ليست
تنظيم ًا ديمقراطي ًا إ ّ
يخص حرية الكالم
ال بما
ّ
والعمل يف احملطات الدنيا ،ألنها شديدة
املركزية فيما يتعلق بكيفية حتديدها للخيارات
الوطنية ،وبالنسبة إىل سياساتها العامة،
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وإىل حت ّكمها يف مواردها املالية ،فهي هنا
تبدو حركة يديرها زعيم ،أو قيادة من بضعة
أشخاص قياديين ،أو مقربين من القيادة.
أما مأثرتها يف إطالق املقاومة
3ـ ّ
املسلحة ،فعلى الرغم من البطوالت
والتضحيات واملعاناة واجلهود املبذولة ،فإن
"فتح" مل تستطع إنتاج نظرية أو استراتيجيا
واضحة لهذا الشكل النضايل ،بل إن هذه
املقاومة بأشكال العمل التي تم تطبيقها،
وبالطريقة املزاجية التي ُشكّلت و ُأديرت
بها ،أدت إىل نتائج غير مرضية على صعيد
املواجهة مع إسرائيل ،وأدخلت الفلسطينيين
يف مواجهات مضرة استنزفت قواهم مع
أطراف من النظام العربي ،وكان لذلك
انعكاسات وخيمة على الفلسطينيين ،وال سيما
يف األردن ثم لبنان.
وينبغي لنا يف هذا اإلطار أن نالحظ،
أيض ًا ،ظاهرة "عسكرة" العمل الفلسطيني،
وتدخل القوة العسكرية يف حسم املنازعات
ّ
والتوازنات الداخلية ،وإشاعة نوع من القدسية
للمقاومة املسلحة جتعلها فوق النقد ،وفوق
السياسة ،لكأنها غاية يف ذاتها .وهذا يشمل
جتربة الداخل ،إذ وصلت املقاومة املسلحة (كما
تمثلت يف االنتفاضة الثانية )2005 - 2000
إىل نهاية طريقها ،ليس فقط بسبب ر ّدة الفعل
اإلسرائيلية القاسية واملدمرة وغلبة إسرائيل
الكاسحة يف جمال موازين القوى ،بل أيضا
بسبب عدم مالءمتها ألوضاع الفلسطينيين
وإمكاناتهم يف الضفة والقطاع ،وبسبب
تخ ّلف إدارة هذا الشكل ،وال سيما يف ظل غياب
استراتيجيا موحدة وواضحة له .واألنكى
أن معضلة "فتح" تتمثل يف أنها مل تنجح
فيما ذهبت إليه ،أو ما راهنت عليه ،ال عبر
املفاوضة وتوقيع اتفاق أوسلو ( ،)1993وال
عبر املقاومة املسلحة أو االنتفاضة ،كما أنها
مل تستطع احلفاظ على الكيان الفلسطيني
اجلمعي ،املتمثل يف منظمة التحرير ،وال بناء
كيان السلطة بالشكل الذي يفيد باحلفاظ على
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والروح الوطنية والنزاهة .ويف ظل ذلك باتت
هذه اإلطارات أقرب إىل نوع من أجهزة ال
وقوض
فاعلية لها ،األمر الذي أضعف دورها ّ
صدقيتها ومكانتها التمثيلية .ويف ذلك ،فإن
"فتح" مل حتافظ على البعد املؤسساتي يف
تثورها (بحسب ما
املنظمة وإطاراتها ،ومل ّ
ا ّدعت) فقط ،وإنما طبعتها بطابعها الذي ال
متابعة فيه وال مساءلة وال مراجعة ،والذي
باتت عالقات احملسوبية والنفعية والذاتية
فيه تطغى يف بنيتها ويف عالقاتها ،وهو
ما جعلها بمثابة نظام من األنظمة ،يف
سياساتها وأشكال عملها ،وعالقاتها الداخلية.
وقد شهدنا كيف تفاقم هذا األمر بعد انتقال
مركز املنظمة إىل الداخل ،وتماهي كيان
منظمة التحرير الفلسطينية مع كيان السلطة
حتول "فتح" إىل حزب
الفلسطينية ،ومع ّ
للسلطة ،وجنم عن ذلك كله تهميش منظمة
التحرير وإضعافها ،من دون القدرة على بناء
كيان السلطة الفلسطينية ،ككيان نضايل أو
ال عن اتسام هذا الكيان
تمثيلي بديل ،فض ً
بطابع الفساد السياسي واملسلكي.

الهوية الوطنية واستمرار النضال من أجل
حقوق الفلسطينيين.
وهكذا يمكن القول إن زمن الكفاح املسلح،
الذي أطلقته "فتح" يف أوضاع فلسطينية
وعربية ودولية معينة ،انتهى مع انتهاء عامل
وحتول العامل العربي نحو التسوية
القطبين
ّ
مع إسرائيل ،ومع منع الفلسطينيين من
ممارسة أي شكل من أشكال املقاومة املسلحة
عبر أراضيها ،ومع استنفاد هذه التجربة يف
أوضاع األرض احملتلة.
أما فكرة "فتح" عن االستقاللية وبعث
4ـ ّ
الكيانية السياسية للفلسطينيين فلم تكن
ال من سابقاتها ،إذ تم توظيفها
أفضل حا ً
بطريقة مزاجية ال تخدم تمام ًا سالمة العملية
النضالية ومصالح الفلسطينيين ،وال سيما ما
يتعلق بتعزيز وحدتهم واحلفاظ على هويتهم،
وتعزيز البعد املؤسساتي والديمقراطي يف
كياناتهم .وباحملصلة ،فإن هيمنة "فتح" على
املنظمة ومؤسساتها ،كما على املنظمات
واالحتادات الشعبية ،مل تكن موفقة ،وكانت
غالب ًا ما تفتقد معايير الكفاءة والفاعلية

III
إن الغرض من هذا العرض املوجز
واملكثف لهوية "فتح" السياسية والتنظيمية،
ولتناقضاتها ومشكالتها يف ح ّيز املمارسة
السياسية والعملية ،هو تسليط األضواء على
وسهلت تش ّكل خمتلف
اخللفية التي أتاحت
ّ
التيارات ومراكز القوى يف هذه احلركة،
والتي بدأت يف التبلور منذ مطلع السبعينيات،
وضمنها تيار اليسار ،أو التيار الديمقراطي.
ولعل من املفيد ،قبل احلديث عن املالمح
السياسية والفكرية والتنظيمية لهذا التيار،
اإلشارة مسبق ًا إىل ضعف أو غياب املضمون

االجتماعي يف الفكر السياسي لهذه احلركة.
ويف احلقيقة فإن وجود مضمون كهذا يجب
أ ّ
ال ُيع ّد ترف ًا زائد ًا لشعب يعيش مرحلة حترر
وطني ،ألن من مستلزمات أي حركة سياسية،
إزاء شعبها ،توضيح رؤيتها إىل املستقبل
املنشود ،أي إىل الدولة املفترضة التي ستقوم
بعد التحرير.
ال تض ّمن
يف هذا اإلطار ،وإذا جتاوزنا مث ً
املنطلقات واألهداف األولية لهذه احلركة
ملقولة "األرض للسواعد الثورية التي
حتررها" ،والتي هي أقرب إىل شعار ضبابي

"فتح" وجتربة التيار اليساري الديمقراطي فيها

وعمومي وسطحي ،ومل يجر تعميقه ،فإن
األدبيات السياسية األساسية لهذه احلركة
مل تتضمن أي أفكار وازنة ومقصودة تتعلق
باملسألة االجتماعية ،أو باحلقوق واحلريات
السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،أو
بحقوق ومكانة املرأة واألقليات وشكل
النظام االجتماعي واالقتصادي املأمول.
وحتى بالنسبة إىل شعار "األرض للسواعد
الثورية التي حتررها" ،فهو ال يجيب على
املسألة كلها املتعلقة بامللكية اخلاصة،
ألنه يقصر األمر على األرض التي يجري
حتريرها ،ومن دون توضيح املقصود
بالسواعد الثورية ،أو املوقف من امللكيات
الكبيرة ،أو ما شأن الالجئين الذين يتوقون
إىل العودة واستعادة أمالكهم وأراضيهم ،ما
دامت هذه األراضي ستكون للسواعد الثورية
احملررة فقط!
ولعل ما يلفت االنتباه يف موضوع
الالجئين ،أن هذه احلركة مل تميز بين البعد
الوطني لقضيتهم ،وبين البعد االجتماعي
واإلنساين  /الفردي لهذه القضية ،من
ناحية اعتبارها حق ًا وخيار ًا فردي ًا ،ومن
ناحية العمل على تمكين هؤالء من حقوقهم
االجتماعية واالقتصادية يف البالد العربية.
والالفت ،أيض ًا ،أن هذه احلركة ،يف إبان
تعاظم تأثيرها يف لبنان ،مل تضغط يف هذا
االجتاه ملالءمة القوانين اللبنانية اجملحفة
مع احلقوق الشرعية واإلنسانية لالجئين
الذين دفعوا ثمن ًا باهظ ًا لصعود هذه احلركة
يف لبنان ،وخلروجها منه فيما بعد!
لكن ما يجب التشديد عليه هنا هو حقيقة
أن تيار اليسار يف "فتح" مل يتبلور على خلفية
املسألة االجتماعية ،وال على خلفية مسألة
فكرية أو أيديولوجية ،وإنما على أساس
املسألتين السياسية والتنظيمية ،وما استتبع
ذلك من ممارسات وسلوكيات.
ويف الواقع فإن النو ّيات واملالمح
األساسية لبروز الظاهرة اليسارية والتيار
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الديمقراطي يف "فتح" نشأت من عدة عوامل
أهمها:
ال ،ضرورة إيجاد تيار يعارض حتول
أو ً
احلركة عن برنامج التحرير إىل برنامج
التسوية ،باعتبار أن هذا البرنامج مل يتأسس
على معطيات واقعية ،وال على نشوء وضع
من موازين قوى يسمح بإيجاد تسوية
متوازنة وعادلة ولو نسبي ًا.
ثاني ًا ،حماولة تطوير واقع "فتح"
التنظيمي إىل جبهة وطنية يتعايش فيها
خمتلف التيارات بطريقة منتظمة وتكاملية،
وعلى أسس من العالقات الديمقراطية،
ممهد
بحيث يكون التيار اليساري بمثابة ّ
لنشوء حزب طليعي يف هذه اجلبهة ،وهي
فكرة تأ ّتت من التأثّر بالتجربة الفييتنامية
وغيرها.
ثالث ًا ،النظر بحذر وقلق بالغين إىل شيوع
سلوكيات الفساد واحملسوبية يف عالقات
"فتح" الداخلية ،وسيادة نمط من القيادات
والكادرات التي ال تتمتع بالكفاءة وال بالروح
النضالية ،والتي تنوي تعظيم مكانتها
ومنافعها على حساب مناضلي "فتح"
وتضحياتهم.
هذه هي العوامل والدعاوى األساسية
وبررت بروز التيار اليساري
التي حفّزت ّ
الديمقراطي يف "فتح" ،كتيار لذاته ،من
دون التقليل من أهمية البعد األيديولوجي،
املتمثل يف تبنّي نظرية املاركسية اللينينية،
والتجربة الفييتنامية ،والفهم الطبقي
للمجتمع ،يف الرؤى والتصورات والسلوكيات
السياسية لهذا التيار ،أو لألفراد الذين تش ّكل
منهم هذا التيار .والقصد أنه ،بمعزل عن
العوامل الثالثة السابقة ،ما كان يمكن لتيار
اليسار أن يتش ّكل كتيار لذاته ،وكان يمكن
لألفراد الذين يحملون وجهات نظر ورؤى
يسارية (ماركسية) ،والذين تش ّكل منهم هذا
التيار ،أن يكتفوا بالعمل يف إطار فتح"،
كأفراد يمارسون قناعاتهم الوطنية.
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IV
عند احلديث عن التيار اليساري الديمقراطي
يف "فتح" جتب اإلشارة بداية إىل أنه ال يمثل
تيار ًا حمدد ًا بإطارات تنظيمية أو بمفاهيم
سياسية معينة ،ألنه كان يضم مروحة واسعة
من التالوين اليسارية ،املتباينة واملتنافسة،
على الرغم من أن الشخصيات القيادية
املش ّكلة له كانت يف البداية تمثل طيف ًا واحد ًا
ومتعاضد ًا ،يف مواجهة القيادة املهيمنة
يف "فتح"؛ ولعل هذا ما يمكن مالحظته يف
التكوينات والتالوين التالية:
1ـ اليسار التقليدي ،بمعنى الذي يجد نفسه
أقرب إىل التجربة السوفياتية ،وكان من أهم
رموز هذا التيار نمر صالح وماجد أبو شرار
(عضوا اللجنة املركزية حلركة "فتح" وقد تويف
األول يف دمشق يف أواخر الثمانينيات ،بينما
اغتالت إسرائيل الثاين يف روما يف سنة .)1981
وكان جهاز اإلعالم بصورة عامة أحد تعبيرات
ال عن نشاطاته يف جمعية
هذا التيار ،فض ً
الصداقة الفلسطينية ـ السوفياتية ،ويف جمال
العالقة باألحزاب الشيوعية .ويف جميع األحوال،
فإنه مل ُيعرف عن هذا التيار أي حماولة
لتشكيل إطارات تنظيمية ضمن اإلطار العام
حلركة "فتح" ،بمعنى أنه كان بمثابة تيار
دعاوي وسياسي .واجلدير ذكره أن هذا التيار
كان مؤيد ًا لفكرة التسوية ،بدعوى الواقعية
واالنسجام مع التطورات الدولية ،ولالستفادة
من الدعم السوفياتي للقضية الفلسطينية.
2ـ التيار الديمقراطي ،ولعله اجلسم األوسع
يف جممل التيار اليساري الفتحاوي ،وكان
متأثر ًا بالتجربة الفييتنامية ،العتباره إياها
األكثر مقاربة مع أوضاع التجربة الفلسطينية
(وفق معادلة حزب ـ جبهة) .وكان من أهم
رموز هذا التيار حنا ميخائيل  /أبو عمر
(مثقف ،وأستاذ جامعي ،استشهد بطريقة
غامضة يف إبان احلرب األهلية يف عرض

البحر يف الطريق مع جمموعة من الكوادر
القيادية إىل طرابلس) ،وأبو فارس مرعي
(املسؤول عن جلنة تنظيم الغربي  ،)100وأبو
نائل (شغل موقع نائب املفوض العام يف
جهاز التفويض السياسي لقوات العاصفة،
عالوة على أنه عمل سفير ًا يف عدة دول).
وباإلجمال ،فإن دعاوى هذا التيار تركزت
من الناحية السياسية ،على مناهضة عملية
التسوية .فقد ّ
ركز من الناحية التنظيمية على
أهمية تكريس الديمقراطية وتعزيزها يف
عالقات "فتح" الداخلية ،وعلى أهمية تعزيز
البعد النظري لدى الكادرات أيض ًا ،وعلى انتقاد
احملسوبية والعالقات األبوية والزبائنية
والفساد فيها.
ويف الواقع ،كان هذا التيار اليساري
هو األكثر قرب ًا إىل الصيغة احلزبية ،وكان
يضم يف إطاره عديد ًا من القادة العسكريين
البارزين (نعيم وأبو خالد العملة وأبو
موسى وأبو عيسى) .ولهذا ،فإن اجملاالت
احلاضنة لهذا التيار يف "فتح" كانت متعددة،
وتشمل القطاعات العسكرية وجهاز اإلعالم
والتشكيالت التنظيمية للحركة ،وقد تميز
بنشاط واضح يف جمال تنظيم املرأة ،ويف
العمل يف القطاع الغربي من خالل "جلنة
ال عن إدارته عدد ًا من "األقاليم"
التنظيم" ،فض ً
و"املناطق" ،وعدد ًا من فروع "االحتاد العام
لطالب فلسطين" ،وكان على عالقة متميزة
بالتيار اليساري التقليدي ،مع اتسامه بالنقد
أما
الدائم ملقاربة هذا التيار لعملية التسويةّ .
عالقاته بالقيادة فكانت يف أغلب األحوال
تتراوح بين التعايش النقدي والتوتر واحلذر.
وتم ّيز هذا التيار بأطروحاته السياسية
والفكرية ،وضمنها رؤيته إىل ضرورة وجود
تنظيم طليعي يف "فتح" التي اعتبرها بمثابة
جتمع يجب أن يتطور إىل جبهة .كما تميز بتبنّيه
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للماركسية اللينينية ،لكن مع مسحة نقدية
لسياسات االحتاد السوفياتي ،يف املسألتين
القومية والفلسطينية ،متأثر ًا بأطروحات
الياس مرقص وياسين احلافظ ،عالوة على
تميز كادراته بالصدقية النضالية والروح
الوطنية ،وبالتالزم بين النزعتين التنظيرية
والعملية.
ولألسف ،فإن عقد هذا التيار انفك بطريقة
غير طبيعية ،بسبب اخلالفات التي د ّبت بين
بعض الرموز املش ّكلة له ،لكن السبب األساسي
الذي أدى إىل ذلك يكمن يف سيطرة شخصيات
ذات نزعة انقالبية عليه ،إذ تم استدراج هذا
التيار ،بإطاراته العسكرية والتنظيمية ،إىل
خوض مغامرة االنشقاق (فيماعرف بـ "فتح
االنتفاضة" يف سنة  ،)1983بدعوى وقف
انحراف "فتح" نحو التفريط يف القضية
الوطنية ،ووضع حد حلال احتكار القرار
فيها .ويف ذلك ،وبالنتيجة ،فقد خسر هذا
التيار ذاته ،كما خسرت "فتح" التي باتت
بعدها (وضمن حتوالت ُأخرى) بمثابة حركة
ال عن اخلسارة املتمثلة يف
اللون الواحد ،فض ً
مساهمة هذا التيار يف انشقاق أثّر سلب ًا يف
"فتح" ويف مسار احلركة الوطنية الفلسطينية.
3ـ ثمة أيض ًا االجتاه اليساري الذي
اعتبر نفسه أقرب إىل التجربة الصينية
"املاوية" ،وكان الكاتب منير شفيق (عضو
اجمللس الثوري حلركة "فتح") من أهم رموزه،
واش ُتهرت من تشكيالته جلنة تنظيم الغربي
( ،)77التي كان على رأسها أبو حسن قاسم
وحمدي التميمي (استشهدا مع مروان كيايل
يف التفجير الذي دبرته إسرائيل يف الرنكا
بقبرص يف سنة  ،)1987وكذلك كتيبة
"اجلرمق" التي كان يقودها معين الطاهر
ومروان كيايل وعلي أبو طوق (استشهد أبو
طوق يف سنة  1987يف الدفاع عن خميم
شاتيال يف بيروت خالل احلرب التي كانت
شنتها حركة أمل على اخمليمات يف أواسط
الثمانينيات املاضية) .ويف كال التجربتين،
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كما يف التجربة التنظيمية ،فقد تم ّيز هذا
التيار بنضاليته وبسلوكياته األخالقية ،كما
بثقافته وحسن تنظيمه وببراغماتيته يف
العالقات الداخلية ،وبعالقته املتميزة بالشهيد
القائد أبو جهاد (رحمه الله).
وعلى كل ،فإن هذا التيار مل يعد له وجود
باملعنى السابق ،النفراط عقده ،وألن "فتح"
اليوم اختلفت عن "فتح" األمس ،وبسبب
استشهاد عديد من قادته ،وأيض ًا بحكم خروج
منير شفيق من "فتح"،
وحتوله مع آخرين إىل
ّ
تبنّي اإلسالم السياسي (ربما أن كتاب شفيق
الغبرا" :حياة غير آمنة" ،الصادر مؤخر ًا عن دار
الساقي يقدم شهادة أوفى عن هذا التيار).
ومعلوم أن هذا التيار كان يف البداية
مناهض ًا قوي ًا لتوجه "فتح" نحو التسوية ،لكنه
فيما بعد أبدى مرونة ملحوظة يف التكيف مع
السياسات والتوجهات والعادات التي تنتهجها
قيادة "فتح".
4ـ يف هذا اإلطار يمكن ،أيض ًا ،احتساب ما
ُعرف بتيار "شؤون األردن" ،وهو بمثابة هيئة
حركية معنية بالعمل السياسي والتنظيمي
يف األردن (اشتغلت يف فترة القطيعة
الفلسطينية ـ األردنية بعد أحداث أيلول /
سبتمبر  ،)1970وكان على رأس هذه اللجنة
سميح كويك  /قدري (عضو اجمللس الثوري
ثم عضو اللجنة املركزية يف "فتح" وكان
من رموز انشقاق ما ُعرف بـ "انتفاضة فتح"
يف سنة  ،)1983وهذه الهيئة كانت ضمت
كادرين سياسيين متميزين هما جمعة وكفاح
اللذان طبعا هذه اللجنة بطابع يساري ونقدي،
قوامه مناهضة فكرة التسوية ،وسلوكيات
احملسوبية والفساد يف "فتح" .لكن هذا التيار
مل ُيكتب له حظ واسع من االنتشار يف جممل
حركة "فتح" ،ومل يشكل فارق ًا كبير ًا يف
مسيرتها السياسية والتنظيمية.
5ـ مل تقتصر الظاهرة اليسارية يف "فتح"
على التكوينات التي ذكرناها ،إذ كان ثمة
شخصيات ذات طابع يساري اضطلعت بدور
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وهو مـا دفعه إىل تشكيل خط يساري ـ قومي
خاص به.
وطبعاً ،كان ثمة ،أيضاً ،طيف من
الشخصيات التي كان لها ميول يسارية ،من
دون أن تحُ سب على أي من االجتاهات التي
ذكرناها ،مثل حممد أبو ميزر (أبو حاتم)،
وحممد داود عودة (أبو داود) ،وأحمد عبد
الرحمن (أعضاء يف اجمللس الثوري لـ "فتح")،
والكاتب نزيه أبو نضال ،والشاعرة مي
صايغ (األمين العام لالحتاد العام للمرأة
الفلسطينية وقتها) .وهذه الشخصيات بصورة
عامة ،كانت تع ّبر عن ذاتها برفض أطروحات
التسوية ،ونقد سلوكيات الفساد واالستفراد
بالقيادة.

كبير يف طبع هذه احلركة بطابعها .ويف
هذا اإلطار يمكن احلديث ،مثالً ،عن ناجي
علوش (عضو اجمللس الثوري لـ "فتح" واألمين
العام لالحتاد العام للكتّاب والصحافيين
الفلسطينيين) الذي ُيعتبر من أهم رموز التيار
اليساري الديمقراطي يف احلركة ،ومن أهم
مثقفيها واملع ّبرين عنها .ولعل مشكلة ناجي
علوش تكمن يف أنه افترق يف حلظة مب ّكرة
بأطروحاته عن التيار اليساري العام ،وال سيما
عن االجتاه الذي كان شريك ًا فيه مع منير
شفيق ،بسبب خالفات فكرية وسياسية .وقد
ازداد افتراقه بعد اقترابه من "فتح ـ اجمللس
الثوري" ،األمر الذي دفع "فتح" إىل عزله من
احلركة ومن موقعه كاألمين العام لالحتاد،

V
يجدر بنا هنا اإلشارة إىل أن العوامل
السياسية واالجتماعية التي ح ّدت من إمكانات
"فتح" على التطور والتجدد هي ذاتها التي
ح ّدت ،أيض ًا ،من إمكان استمرار وتطور
الظاهرة اليسارية والديمقراطية فيها .فنحن
هنا لسنا إزاء تيارات أو كيانات سياسية تعمل
اخلاصين واملستق ّلين،
يف إقليمها وجمتمعها
ّ
وإنما نحن هنا نتحدث عن عمل يف ظل شروط
غير مواتية ،وال سيما يف أوضاع فيها سلطات
عربية ال يمكن أن تسمح ببروز ظاهرة سياسية
ال تتماثل معها ،أو ال تكون راضية عنها ،كما
أننا هنا إزاء حركة تض ّم يف صفوفها عشرات
األلوف من املتف ّرغين ،ولديها جماالت صرف
باهظة جد ًا ،من دون أن تعتمد يف ذلك على
املوارد املتأتية من شعبها ،بل إن قطاعات
واسعة من شعبها تعتمد عليها .ومن البديهي
يف حال كهذه أن ترتبط العضوية يف تنظيم ما
بالراتب ،وهذا أمر يص ّعب على التيارات النقدية
واملغايرة أن تفرض وجودها ،فما بالك أن

تعزز مكانتها؟
وبصورة عامة ،فإن جتربة اليسار يف
حركة "فتح" حتتاج إىل مزيد من الكتابات
التفصيلية ،وال سيما أن أي ًا من التجارب الغنية
لهذه احلركة مل يكتب ،ال التجربة السياسية وال
العسكرية وال التنظيمية ،مثلما أن هذه احلركة
مل تراجع خياراتها يف املقاومة واملفاوضة
واالنتفاضة ،كما يف بناء املنظمة والسلطة،
وهذا ناجم عن ضعف يف اإلدراك ألهمية
الثقافة ،وعن مزاج ينبذ املراجعة النقدية ،ألنها
ربما تفضي إىل املساءلة واحملاسبة.
وعلى أي حال ،فقد تغير الواقع السياسي
كثير ًا ،وجرت مياه كثيرة يف النهر ،وبالتايل
فإن "فتح" مل تعد ذاتها التي كانت يف
حتولت من حركة حترر وطني
السبعينيات ،إذ ّ
إىل نوع من حزب لسلطة حتت االحتالل،
مع كل ما يشوب ذلك من شبهات تتعلق
بالفساد السياسي واملسلكي .وعلى الصعيد
الداخلي ،فإن "فتح" فقدت روحها باعتبارها
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حركة تعددية متنوعة ،تشبه شعبها ،وباتت
أشبه بحركة للون واحد ،ال وجود خلالفات
سياسية جوهرية داخلها .واألهم من هذا وذاك
أن هذه احلركة مل تعد احلركة التي حتتكر
صوغ القرارات املصيرية وحتديد اخليارات
الوطنية للشعب الفلسطيني ،فثمة اليوم حركة
("حماس") تنازعها القيادة واملكانة .وعالوة
على ذلك ،تراجعت املكانة التمثيلية لهذه
احلركة يف اجملتمع الفلسطيني ،فبعد أن كانت
تشكل اإلجماع يف الوجدان الفلسطيني باتت
ال من الفصائل ،األمر الذي انعكس يف
فصي ً
خسارتها يف االنتخابات التشريعية (.)2006
وليس الغرض من هذا الكالم اآلن،
االستنتاج أن "فتح" انتهت ،فهذه احلركة
بوضعها الراهن ستستمر ،ألسباب ذاتية
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وموضوعية ،على الرغم من ابتعادها عن
طبيعتها ،أو عن معناها ،وال سيما مع استمرار
السلطة ،ووجود فئات فيها لها مصلحة يف
االستمرار ،ومع املوارد التي تتيح لها ذلك،
ومع املساندة الدولية واإلقليمية والعربية التي
حتظى بها.
كذلك ليس الغرض من هذا الكالم االستنتاج
أنه مل يعد ثمة حاجة إىل "فتح" يف الساحة
الفلسطينية ،بل على العكس من ذلك ،فإن
أوضاع هذه الساحة تؤكد أنها بحاجة ماسة
إىل حركة وطنية تعددية متنوعة ،تعيد االعتبار
إىل املشروع الوطني التحرري الفلسطيني،
أكان اسمها "فتح" ،أو غير ذلك؛ وبديهي فإن
هذا األمر برسم التاريخ ،أو برسم التفاعالت
السياسية واجملتمعية املقبلة.
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