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أسبوعيات نائب
قافلة فتح عند بئر ماء :
من محطة لبنان ومحطة تونس إلى مرحلة حزب السلطة الوطنية
ناهض منير الريس
النائب عن مدينة غزة
تذكرت وأنا أقف على شرفة المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة ،قبل بداية االحتفال المركزي بالذكرى
الثامنةةة والثيثةةين النطيقةةة حركةةة التحريةةر الةةوطني الفلسةةطيني فةةتح ،وجوهةةا غابةةت يسةةتعيد المةةرء ميمح ةةا
ولمحات ةا فةي حركات ةا وسة كنات ا بكثيةر مةن االفتدةاد والحنةةينم رحم ة اللةل وغفةر ل ة ا وجعةل أعمةال فةةي
النضال كفارة عن ا وجعل الجنة مستدره وقد رضي عن ورضوا عنلم
ووسط ضجة الموسيدى والجمةو التةي بكةر بعضة ا إلةى السةاحة وم ةرت جمةو غيرهةا قريبةا وبعيةدا،
تيميذ مدارس ومومفين وعماال ورجاال ونساء من مختلف األعمار واألوسةاط ،عةاودتني األفكةار التةي تةراود
إنسةةان قافلةةة توقفةةت عنةةد بئةةر مةةاء تسةةتدي دون أن تفةةم رحةةال اربةةل ،إذ مةةا زالةةت الرحلةةة طويلةةة ،واألخطةةار
متربصة ،وبعض الدافلة قريب وبعض ا في الضباب وبعض ا ال تدري لعلل وقع في األسر ؟!
لدد فجرت حركة فتح ثورة أقل ما يدال في ا أن ا أطول ثورة معاصرة في العال م وتمكنت من قيادة الحركة
الوطنيةةة الفلسةةطينية منةةذ عةةا  ، 1661حةةين أصةةبحت لفةةتح األكثريةةة فةةي المجلةةس الةةوطني واللجنةةة التنفيذيةةة
لمنممة التحرير وفي بدية أطر المنممةم وكانت معجزة فةتح هةي معجةزة شةعب ا  :أعنةي معجةزة الدةدرة علةى
الحياة والمداومة على الرغ من عد وجود الشةروط األساسةية المولوفةة التةي اصةطلح مفكةرو الثةورات علةى
الدول بلزوم ا لوجود الثورات والستمرارهام نع  :إن قدرة الماهرة على االنبعاث والمدارعة ثة االسةتمرار،
في حين أن ذلم يتجاوز الشروط والتطلبات المع ودة ،يعد في حد ذاتل دليل عممة نادرةم بل ودليل شيء مةن
ارعجازم وقد قال هوشي منل ذات يو  :إن الثورة الفلسطينية ثورة عميمة ألن ا تدو في منطدة حساسة من
العال  ،تتكالب الدوى ارمبريالية الضخمة على مدةدرات ا وترصةد مةا يجةري في ةا بمنت ةى اليدمةةم وهةذا وجةل
للعممة جيه الدائد الف ييتنامي الكبير الذي نمر إلى الثورة الفلسطينية من زاوية االستراتيجيات العالميةم
معجزة النشوء

معجزة الثورة الفلسطينية أن ا ثورة نشوت في الم جر دون أن تكون ل ا أرض تدف علي ام وقيل إن ةا
الثورة المعلدة ،وقيل إن ا الثورة المستحيلة ،وقيلمم وقيلمم أما معجزة شعب ا ف ي أنل صار ا ويصار دون
أن تتوفر لل قاعدة آمنةة وال إمةداد مضةمون وال خريطةة اجتماعيةة واضةحةم وبةدا فةي كثيةر مةن األحيةان أن ةا
افتددت استراتيجيت ا لمصلحة تكتيكات ام
تشكلت النواة األولى من فتح في خمسينيات الدرن العشةرين مةن شةبان متعلمةين ،تخةرم معمم ة مةن
الجامعات ،والتدوا ـ على معرفة سابدة أو الحدة ـ فةي بلةدان عربيةة نفطيةة شةديدةم وكةانوا جميعةا قةد خاضةوا
تجارب تنميمية في جماعة ارخوان المسلمين أو حزب البعث العربةي االشةتراكي أو حةزب التحريةر ارسةيمي
أو األحزاب الشيوعية أ و غيرهةا ،ولكةن هجروهةا بسةبب مةا رأوه قصةورا مةن الديةادات الحزبيةة فةي النجةا
بتجسيد ماهرة نضالية محسوسة على أرض فلسطين تماثل الثورة الجزائرية التي قارعت استعمارا استيطانيا
فرنسيا وقدمت في سبيل التحرير مليون ش يدم ففي أوائةل السةتينيات كانةت الثةورة الجزائريةة ونمريةة حةرب
العصابات وحرب التحرير الشعبية طويلة األمد تتربع على قلوب الجيل الفلسطيني الشابم وكانت ألبرز اثنةين
من مؤسسي فتح عيقة بمبادرات قتالية سابدة بارضافة إلى خلفيات التنميمية  :فياسر عرفةات خةريك كليةة

ال ندسة بجامعة الداهرة وجد طريدل منذ أيا الدراسة الجامعية إلى دورة عسةكرية ربطتةل بةالجيل المصةري
ضابط احتياط متطوعا لمحاربة الدوات البريطانية في قناة السويسم وخليل الوزير بادر إلى عمليات تفجيريةة
ضد هةدف أو أكثةر مةن هةدف إسةرائيلي إلةى الشةمال مةن قطةا غةزةم وبارضةافة إلةى ذلةم كةان تشةكيل تنمةي
المداومة لدى احةتيل الدطةا أول مةرة عةا  1696تجربةة تدريبيةة وإل اميةة ذات مغةزى بالنسةبة إلةى شةبان
عديدين من جيل التوسيس الذي انخرط آنذام في نشاط المداومةم وعمومةا كانةت قةدرة النةواة األولةى فةي فةتح
على استدطاب شرائح ذات خلفيات عديدية مختلفة من الشباب الطيئعيين دليي علةى تشةبع ا بالشةعور بوحةدة
الش عب العربي الفلسطيني وتمثل ا هذا الشعور ،كما كانت في الوقت نفسل تعبيرا عةن سةعة أفةس وسةعة صةدر
وبراعة سياسية قلما تتوفر لغير الك ولم
من الكي إلى الفعل
وإذا كانةةت الثةةورة الجزائريةةة التةةي شةةنت منةةذ بةةدايات عدةةد الخمسةةينيات حةةرب عصةةابات ضةةد االسةةتعمار
االستيطاني الفرنسي في الجزائر قد أصبحت أمثولة عربية باسلة شا ذكرها في ارعي (المصةري خاصةة ،
فإن أعمال الفةدائيين الفلسةطينيين التةي حرك ةا ضةباط االسةتطي التةابعون لج ةاز مخةابرات عبةد الناصةر فةي
قطا غزة ،قدمت لألجيال المعبوة بفكرة حرب التحرير أمثولة فلسطينية قريبةم
ولو أن حركة فتح جمدت طويي واكتفت بعد إقامة ارطةار التنميمةي التم يةدي بممارسةة الكةي والنشةاط
التعبوي أو ارعيمي لملت محدودة األثر ،شون الكثير من الجب ات والحركات والكتةل التنميميةة التةي تشةكلت
على نحو مدهل في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات ،في األقطار العربية النفطية كما في البلدان العربية
المحيطة بفلسطينم غير أن ةا ،خيفةا لتلةم الكيانةات السةرية أو شةبل السةرية ،كانةت مدركةة بعمةس أن مرحلةة
الكي انت ت وأن الشعب العربي الفلسةطيني يعيةر الكةي أذنةا غيةر واعيةة وإنمةا ينتمةر العمةلم وهكةذا اتخةذت
قرارها بالبدء في العمل ،وذلم في حد ذاتل إنجاز تنميمي أساسي ،تيه على الفور توسيس مكتةب الحركةة فةي
الجزائةةر ،وهةةي آنةةذام الدولةةة العربيةةة األقةةرب ع ةةدا بةةالثورة والنضةةال المسةةلح ،والمسةةتعدة الستضةةافة ثةةوار
فلسطينيين يدولون إن الثورة الجزائرية هي بالنسبة إلي قدوة ومثالم كما استطاعت فتح في تلةم اوونةة أن
تحصل على موافدة حكومة الدطر العربي السوري على إقامة قاعدة تنميمية وقتالية على األراضي السورية،
وذلم بوجود تنسيس معين بين الحكومتين الجزائريةة والسةوريةم وب ةذا اسةتكملت فةتح شةروط انطيقةة العمةل
وأنجزت إنجازها العملي األساسي ،وصار بوسةع ا أن تطلةس عمليت ةا العسةكرية األولةى فةي 1669 / 1 / 1م
ومن هنا فرضت نفسة ا علةى السةاحة فصةيي متميةزا مةع تنمةي أبطةال العةودة التةابع لحركةة الدةوميين العةرب
وجب ة التحرير الفلسطينيةم وكان هذان التنميمان أبرز ما أفرزتل الساحة الفلسطينية في ذلم األوانم
معركة الكرامة
أما الدفزة النوعية لفتح ولبدية التنميمةات فجةاءت فةي أعدةاب حةرب 1661م وكانةت تلةم البرهةة بمثابةة
بدايةةة مرحلةةة جديةةدة ،نابةةت في ةةا المنممةةات عةةن الجيةةول العربيةةة فةةي التصةةدي لدسةةرائيليين الةةذين مةةا كةةادوا
يرفعون أصوات بالتفاخر بانتصاره المدوي ،حتى فوجئوا بمن ينغص علي تلم الفرحة ويبرهن ل علةى
األرض أن المعركة ملت مستمرةم وسار ارسرائيليون إلى محاولة إج اض المرحلة والدضاء بضربة واحدة
على الماهرة التي بدأت تضرب ل ا جذورا في األغوار الشةرقية ،علةى أمةل اقتيع ةا دفعةة واحةدة ن ائيةة فةي
معركة الكرامةم فلما فشلت الحملة ارسرائيلية المدرعة المعززة بالطيران فةي تحديةس ذلةم ،ومنيةت بالخسةائر
التةةي لةة تكةةن فةةي الحسةةبان ،واضةةطرت لينسةةحاب وهةةي تجةةر أذيةةال الخيبةةة ،بةةات واضةةحا أن هةةذه الثةةورة
الفلسطينية الناشئة ولدت لتبدى ال لتندثرم ومن هنام امتدت سةاحة المعةارم إلةى سةوريا ولبنةانم ويجةب أن ال
يفوتنا الدول فورا إن الغرب الذي أقا إسةرائيل سةار إلةى تكثيةف تداخلةل فةي المنطدةة بغةرض الحيلولةة دون
المةاه رة الفلسةةطينية وانتشةةارها فةةي أوسةاط الشةةباب العةةربم ولعبةةت الواليةات المتحةةدة بخاصةةة أدوارا مضةةادة
شديدة التوثير على مسيرة الثورة الفلسطينيةم

من الديماغوغية أن يدول أحد بعد ذلةم إن الثةورة راحةت تنتدةل مةن نصةر إلةى نصةر حتةى دخلةت الةوطن
محررة في ثياب الفةاتحينم فةالثورة تعرضةت طةوال ربةع قةرن مةن  1610إلةى  1661لمعةارم ال ن ايةة ل ةا،
بعض ا معارم مدصودة وبعض ا مفروضةةم وفةي ربةع الدةرن هةذا أثمةرت ج ةود األج ةزة السةرية الغربيةة ،ال
سةيما محةور الشةةر الحديدةي المتمثةةل فةي السةةي آي إيةل والموسةةاد ،ثمةارا شةةيطانية ،نجة عن ةةا انخةراط العةةال
العربةةي فةةي حةةروب موضةةعية وأهليةةة اسةةتنزفت طاقةةات الجميةةع وأعانةةت إسةةرائيل علةةى اسةةتكمال بنةةاء قواهةةا
النووية وقواعد اقتصادها ومج ودات ا االستيطانية االستعمارية في الدطا والضفة الغربيةم ويجب لةدى كةل
مراجعة ناقدة لتاريخنا أن ال ننسى دائما قصورنا الذاتي ونصيبنا من ارتكاب األخطةاء بةل والموبدةات أحيانةا،
بحيث نوز تبعة الفشل على نحو موضوعي بين ما يفعلل العدو بنا وما نفعلل نحن بونفسنا ،وال نلدي بالتبعةة
الكاملة على األعداء أو على سوء الحم،فعندما نفطن إلى ما يندصنا نةتعل مةن التجربةة الماضةية ونشةر فةي
تغييره وهكذا نغدو أقدر على الفوز في مرة قادمةم
أمجاد ومخازي !
ومن أبرز أوجل الندد التي ينبغي أن نوج ا ألنفسنا ذلم التفريط الذي تي مرحلة التوسيس األولى فةي
اختيار نوعيات العناصر المنتمية للثورةم فل يرافس التوسع فةي حجة التنمةي والدةوات انتبةاه حديدةي الختيةار
العناصر وانتدائ ام وغلبت على االهتما االعتبارات العددية التنافسية مةع األطةراف الفلسةطينية األخةرىم كمةا
أن الديادة ـ تحت توثير ضغوط ال تنكر ـ انخرطةت مبكةرا فةي اتصةاالت سياسةية دوليةة بعضة ا مةاهر وبعضة ا
خفي ،وذلم على حساب الج د الذي كان يجب أن يتركز آنذام علةى العمةل العسةكريم وهةذا يدودنةا بالمناسةبة
إلى تركيز السلطات في يد واحدة وما أدى إليل من محدودية الدةدرة علةى تطةوير الدةوات والعمليةاتم ويدودنةا
ذلم أيضا إلى تناقص االهتما بالمسلكية النميفة ،وإلى هجر مبةدأ العدةاب لةدى ارتكةاب المخالفةات ثة ارتكةاب
الجنايةةات ،وهكةةذا اسةةتفحلت فةةي جسة الثةةورة ،فةةي غمةةرة أيةةا الحةةروب والمعةةارم والمواقةةع ـ ومةةا أكثرهةةا ـ،
مواهر التجاوز وإساءة العيقة بجم ور البلدان المضيفة ،ما ساعد الحكومات المتطلعة إلى اصطياد أي شيء
يدمر سمعة الثورة على أن تجد مادة خصبة بددر ما يشت ي خيال ةا ،وتوجةل بالتةالي سة ام ا المسةمومة إلةى
م ر الثورة الفلسطينيةم
وفي حين ينبغي أن نتذكر ،إنصافا ،اتسا مدى انتشار مكاتب منممةة التحريةر الفلسةطينية فةي العةال
خيل ربع الدرن الذي نتحدث عنل وما عناه ذلم من إنجاز إيجابي واعتراف عةالمي بالكيةان الفلسةطيني الةذي
اقترب من مرحلة التوهل للدولة من وج ة نمر العديد من الدول ،يجب أن نذكر ـ إحداقا للحس ـ أن التوسةعات
في األج زة السياسية والعسكرية على حد سواء ،رافد ا أسةوأ مسةتوى متصةور فةي اردارة واألداء ارداري،
دون أن يكةةون لةةذلم سةةبب غيةةر ارهمةةال وقلةةة التركيةةز وغيةةر االنغمةةاس حتةةى األذنةةين فةةي الوقةةائع اليوميةةة
المزدحمةم
لكن أه ندد يوجل للثورة في مسةيرة الربةع قةرن التةي تلةت برهةة األغةوار هةو السةما بنشةوب المعةارم
واالندسامات إلى ما الن اية في الساحة الفلسطينية التي ل تكن في كثير من األحيان إال شوار بعض البلةدان
العربية المضيفة وأحياؤهةام ونشةير طبعةا إلةى مةا حةدث بصةورة خاصةة مةن تجةاوزات فةي األردن وفةي لبنةان
ونتذكر بدلةب مثدةل مخةازي أيةا الحةرب األهليةة فةي لبنةان ،وبيةروت بصةورة خاصةةم وقةد كانةت تلةم الحةرب
مشؤومة جدا بالنمر إلى تعريض ا شرائح من المداتلين الفلسطينيين إلى إغراءات ل يكةن الدةدر مةن التوجيةل
الذي تلدوه ليساعده على التغلب علي ام
االختبار الكبير
هذه خواطر نددية سريعة للمسيرة التي حفلت مع ذلم بكثير من األمجاد والمفةاخرم غيةر أننةا مةن أولئةم
الذين ي تمون للندد أكثر من اهتمام للتدريمم وذلم حبا وإخيصا للمسيرة التي يتملد ا البعض تعويضا عن
ندص في إخيص وحديدة والئ م

وأنةةا مةةن الةةذين يعتدةةدون أن حركةةة فةةتح بحاجةةة إلةةى مراجعةةة شةةاملة لمسةةيرت ام وأعتدةةد أيضةةا أن تلةةم
المراجعة يجب أن تبدأ من برهة لبنان لتمر بعد ذلم ببرهة تونس ،ث الفتةرة الحاليةة التةي أصةبحت فةتح في ةا
حزب السلطة ،وما أصعب أن يتعرض إطةار تنميمةي لمثةل هةذا االختبةار الكبيةرم ف نةا يلتصةس الةبعض بفةتح ال
لكي يحتضن ا ولكن لكي يعتصر ما يمكن أن تعطيل من امتيازاتم
وأولئم الذين مةدوا أيةدي فةي لبنةان إلةى مةال اللبنةانيين أو إلةى المةال العةا وأولئةم الةذين تعلمةوا هنةام
فرض الخاوة على المتاجر والكازينوات كان يفتةرض أن يةدقس فةي أمةره وأن يجةري حسةاب قبةل أن يكةون
هنةةام خطةةر تكةةرار األمةةر فةةي منةةاطس السةةلطةم واألسةةاليب الدياديةةة التةةي تعتمةةد علةةى االنطباعةةات الشخصةةية
المكتومة والوالء الشخصي في تدريب المدربين ،وعلى السكوت عن الوالءات المزدوجة لكي ال تغضب بعض
المراجع العربية ،ولك ي ال تمن المراجع المعاديةة أن لةدينا الكثيةر ممةا نخفيةل عن ةامم! واألسةاليب التةي يتبع ةا
الةةبعض فةةي وضةةع حسةةابات المةةال العةةا بوسةةمائ الشخصةةية وفةةي تةةدوير المةةال العةةا فةةي حسةةابات وصةةفدات
مج ولة األطراف مج ولة المصيرمم وأساليب اردارة التي ما زال ل ةا وجودهةا فةي مؤسسةات السةلطة والتةي
تنتمي للدرن التاسةع عشةرمم واألسةاليب المسةتحدثة فةي تكةوين عشةائر جديةدة مكونةة مةن األقةارب واألنسةباء
والجيران وأوالد الحارة وذلم على حساب مال السلطة فةي بعةض الةوزارات واألج ةزة واألسةاليب التةي تعتمةد
على تكرار الحيل التكتيكية المكةرورة المحفومةة عةن م ةر قلةبمم واألسةاليب المعمةول ب ةا فةي تسةلي مرافةس
عامة إلى جباة وموردين يوزعون األنصبة على من يحلو ل مم كل ذلم يسةيء إلةى أهلةل ويسةيء إلةى حركةة
فتح التي قد تدين لبعض قادت ا بدين ما ،ولكن دين ا األكبر هو للش داء الذين دفعوا ثمنا أعمة وأكةر  ،وهةي
بالتالي ملم شعب ا وتضحياتل الرائعةموالحفام على تاريخ ا حفام على هذه المعاني المددسة كل ام
وتراودني الخواطر وأنا أقف على شرفة المجلس التشريعي بغزة ،أشاهد حولي بعض األنبياء وكثيرا من
فاقدي الضمير ومتع دي المناسبات لداء أجر معجل أو مؤجلم بيد أن خاطرة قوية تغلب على تفكيري ورؤاي
 :هذه األ جيال الجديدة التي تدخل الساحةمم إن ا تشب نا حينما كنا في مثل يفاعت ةا وكنةا ن ةر فةي المناسةبات
الوطنية إلى ساحة الجندي المج ولمم فتية ل قضية يشعرون بدوت ا ويلتزمون بالوالء ل امم فتيةة سةيملون
يلتمسون طريد إلى تحديس ما يحلمون بل وما يؤمنون بانتصارهم وهذه الخواطر تحمل المةرء علةى التحةرر
من التحلييت الوقتية ومن قيود موازين الدوى ،بل وأيضا من األثر السيء والمدرف الذي تةورث المةرء إيةاه
رؤية بعض السحن المتاجرة بالمناسبات كما تتةاجر بدةوت النةاسمم والرافعةة عديرت ةا بةالكي الكبيةر وهةي ال
تتعفف عن تزوير فاتورة صيانة سيارة وزير !!

