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خليل شاهين *
"المؤتمر السابع" يفاقم التحديات أمام "فتح"

بانعقاد

املؤتمر العام السابع حلركة "فتح" ،كسب الرئيس حممود عباس واحدة من أهم
اجلوالت على مستوى تعزيز شرعية قيادته للحركة ،وتوجيه ضربة قوية إىل
خصومه ،واحلصول على دعم لبرناجمه السياسي ،وانتخاب أغلبية موالية له يف اللجنة املركزية
واجمللس الثوري ،األمر الذي يجعله يشعر بأنه يف وضع أفضل استعداداً خلوض جوالت ُأخرى يف
سياق إعادة ترتيب الهيئات العليا للسلطة ومنظمة التحرير ،بما يخدم إحكام قبضته على عملية
صنع القرار على خمتلف املستويات.
لكن جناحات الرئيس تقابلها خسائر ربما ُتمنى بها حركة "فتح" التي باتت تقف أمام مفترق
طرق إزاء خياراتها االستراتيجية ذات العالقة بهويتها ودورها كحركة حترر وطني ،أو حزب لسلطة
ال عن مدى القدرة على استعادة وحدة صفوف
حكم ذاتي ،أو إبقاء قدم هنا و ُأخرى هناك ،فض ً
احلركة وحمايتها من خماطر االنقسام والتصدعات الداخلية.
الالفت أن املؤتمر الذي كان ُيفترض أن يشكل حمطة الستنهاض احلركة ويقدم إجابات تتعلق
بتحديات الهوية والدور واستراتيجيات العمل الوطني على أساس مراجعة التجربة املاضية،
حتول إىل مؤتمر انتخابي بامتياز على حساب النقاش املتعلق
وخصوص ًا منذ اتفاق أوسلو،
ّ
بمتطلبات عملية االستنهاض ،واختتم أعماله بإبقاء القديم على حاله .ويف ذلك كله ،ربح الرئيس،
لكن "فتح" خرجت أكثر ضعف ًا ،وتواجه سيناريوهات متنوعة يتوقف تطور كل منها ليس على كيفية
استبعدوا
تصرف قيادة احلركة القديمة ـ اجلديدة فحسب ،بل على اخلطوات التي سيقدم عليها َمن ُ
ّ
من عضوية املؤتمر ،سواء َمن باتوا مصنفين ضمن خانة "املتجنحين" من أنصار عضو اللجنة
املركزية السابق حممد دحالن ،أو مئات الساخطين على استبعادهم من عضوية مؤتمر يرون أنهم
يستحقونها ،بل ربما غيرهم بين أكثر من  400عضو مؤتمر خسروا يف بازار االنتخابات للجنة
املركزية واجمللس الثوري.

مقدمات ونتائج

جاءت نتائج املؤتمر منسجمة مع املقدمات ،ومل حتمل مفاجآت تتجاوز حدود املتوقع ،وهو أمر

* صحايف فلسطيني.
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يجب قراءته ضمن السياق الذي حكم قرار عقد املؤتمر وما سبقه ورافقه من ترتيبات ،على الرغم
عامين عن موعد استحقاقه منذ عقد املؤتمر السادس يف آب  /أغسطس  2009يف بيت
من تأخره َ
حلم .فقد جاء عقد املؤتمر السابع يف سياق تفاقم الصراع الداخلي مع تيار دحالن ،والقلق من
خطة اللجنة الرباعية العربية (مصر واألردن والسعودية واإلمارات) لفرض "مصاحلات" فلسطينية
داخلية تبدأ بعودة دحالن إىل موقعه يف اللجنة املركزية ،وتفتح عملي ًا السباق على خالفة الرئيس
عباس قبل أوانه.
لذلك جرى التعامل مع املؤتمر السابع بصفته حمطة وأداة حلسم الصراع الداخلي بالضربة
القاضية ،وليس بالنقاط؛ أي إقصاء وتهميش جممل التيار احملسوب على دحالن ،ونزع "الشرعية
الفتحاوية" عنه ،يف مقابل تعزيز شرعية الرئيس والتفاف احلركة حوله وانتخاب هيئات قيادية
ال من االستمرار يف اتخاذ إجراءات عقابية بحق هذا القيادي أو ذاك ،وبالتايل
جديدة تخدم ذلك ،بد ً
ال يف شؤونها الداخلية ،وحماولة لفرض
قطع الطريق على أي ضغوط عربية ترى فيها "فتح" تدخ ً
خليفة للرئيس.
وأدى بعض املؤشرات دوراً يف اإلصرار على عقد املؤتمر يف املوعد احملدد يف  29تشرين الثاين/
نوفمبر ،وأثّر يف املعايير التي حكمت اختيار أعضائه وعددهم ،وال سيما مع بدء مصر عملية "غير
رسمية" للتعامل مع خمتلف القطاعات والفئات الفلسطينية يف قطاع غزة بشكل مباشر ،وبالقفز عن
أي تنسيق مع السلطة أو الفصائل الفلسطينية ،من خالل تنظيم سلسلة مؤتمرات وندوات يف "عين
السخنة" بإشراف مركز بحثي.
وسبق ذلك حتضيرات مل ُيكتب لها النجاح لعقد مؤتمر موسع يف القاهرة من طرف أنصار
غضت حركة "حماس" الطرف عنها ،ومنها مسيرة
دحالن ،وتلتها حتركات احتجاجية يف قطاع غزة ّ
ُأحرقت خاللها صور الرئيس عباس يف  6تشرين األول  /أكتوبر املاضي (موقع "أمد" اإلخباري،
اعتبرت حتدي ًا مباشراً للسلطة ،كما حدث يف حماولة
 ،)2016/10/6و ُأخرى يف الضفة الغربية ُ
تنظيم لقاء فتحاوي تشاوري يف خميم األمعري يف رام الله ،بمشاركة عدد من أعضاء اجمللس
الثوري واجمللس التشريعي واجمللس االستشاري وأعضاء جلان األقاليم املتعددة ،حين تدخلت
بحق
األجهزة األمنية ومنعت استكمال عقد اللقاء ،وتال ذلك إجراءات بالفصل واإلعفاء من املهمات
ّ
عدد من املسؤولين عن حماولة تنظيم اللقاء (شبكة "رؤية" اإلخبارية.)2016/10/23 ،
غير أن مشكالت "فتح" مل تقتصر على "املتجنحين" من أنصار دحالن ،فهناك مشكلة الشعور
بإهمال الرئيس وقيادة احلركة لتنظيم "فتح" يف قطاع غزة ،بل التقصير يف معاجلة مشكالت القطاع
برمته ،وضمن ذلك قضية عدم تثبيت آالف املوظفين يف ملف "تفريغات  ،"2005وهناك مشكلة
األصوات املتعالية املنتقدة ألداء اللجنة املركزية واجمللس الثوري ،وضعف دورهما ملصلحة تزايد
صالحيات الرئيس يف اتخاذ القرار ،بما يف ذلك املطالبة بمراجعة اإلخفاقات يف معاجلة ملفات
املفاوضات ومسار أوسلو واملصاحلة وتراجع مكانة منظمة التحرير وعدم قيادة "فتح" للحكومة
وكيفية التعامل مع ظاهرة انتشار السالح يف اخمليمات والترتيبات املؤسساتية املتعلقة بموضوع
ال عن حتميل "فتح" مسؤولية أداء احلكومة
اخلالفة يف حال غياب الرئيس عن املشهد السياسي ،فض ً
حيال إضرابات املعلمين والتحركات االحتجاجية على خلفية قانون الضمان االجتماعي ومظاهر
التوترات االجتماعية عامة.
وكان للعديد من هذه األصوات نصيبها من االستبعاد من عضوية املؤتمر السابع ،والتي تم
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تصميمها على مقاس النتائج املتوخاة؛ أي إعادة ترتيب موازين القوى داخل الهيئات القيادية
للحركة بما يخدم تعزيز شرعية الرئيس ودعم السياسة التي يتبعها .والعديد من هؤالء قادة وكوادر
رافقوا الرئيس الشهيد ياسر عرفات خالل مسيرة الثورة الفلسطينية منذ سبعينيات القرن املاضي،
وشعروا بالغبن والتهميش منذ عقد املؤتمر السادس.
يف هذا الصدد ،كتب معين الطاهر ،قائد الكتيبة الطالبية يف لبنان قبل سنة  ،1982يف مقالة
بعنوان "مؤتمر فتح نهاية مرحلة وبداية ُأخرى"" :ضم املؤتمر نحو  1400عضو اختيروا على
أساس تمثيلي ووظيفي ،وخضعوا ملراحل تصفية متعددة حتكمت بها التوازنات ورضى الرئيس
والتقارير األمنية ،وغلب عليها مقياس الوالء ،واستثناء املعارضة والرأي اآلخر ،بحجة التخلص
من املتجنحين (جمموعة حممد دحالن) .كما تميزت بغياب حقيقي لقدامى املناضلين ،وتهميش
كبير لتمثيل الشتات الفلسطيني ،بحيث يصدق عليه القول إنه مؤتمر للسلطة الفلسطينية وكوادرها
العاملة" ("العربي اجلديد".)2016/11/30 ،

حسم يف نصف الساعة األوىل!
كانت عضوية املؤتمر املكونة يف معظمها من موظفين يف السلطة ،أو من أفراد يتقاضون رواتب
منها ،أساس ًا يف تكريس "مقياس الوالء" ،األمر الذي مكّن الرئيس من حتقيق ما يريد يف نصف
اعتبر
الساعة األوىل من أعمال املؤتمر عبر جتديد مبايعته بالتصفيق رئيس ًا للحركة ،وهو ما ُ
ال
انتخاب ًا باإلجماع غابت عنه معايير العملية االنتخابية ،ذلك بأن الرئيس مل يقدم استقالته أص ً
كي يعاد انتخابه ،ومل يفتح الباب للترشح أمام أعضاء املؤتمر ،ولو شكلي ًا ،بل إن املبايعة تمت
قبل أن يطرح الرئيس رؤيته التي ُيفترض انتخابه على أساسها .لقد حسم الرئيس شرعية بقائه يف
منصبه ألعوام مقبلة منذ اللحظة األوىل ،وأقفل باب التكهنات بشأن خالفته ،بينما وفرت مشاركة
نحو  60وفداً من  28بلداً عربي ًا وأجنبي ًا يف افتتاح املؤتمر دعم ًا لشرعية عقد املؤتمر والنتائج التي
ستخرج عنه.
لبت الدعوة إىل املشاركة يف جلسة
فلسطيني ًا ،كان احلضور األبرز هو لوفد حركة "حماس" التي ّ
افتتاح املؤتمر ،حيث ألقى النائب الشيخ أحمد احلاج علي كلمة احلركة نيابة عن رئيس مكتبها
السياسي خالد مشعل ،واستهلها بمخاطبة الرئيس عباس بصفاته الثالث كرئيس لكل من اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير والسلطة و"فتح" .وأكد مشعل جهوزية "حماس" ملقتضيات الشراكة الوطنية
كلها مع "فتح" وجميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية (وكالة الصحافة الفلسطينية" ،صفا"،
.)2016/11/29
ُف ّسرت مشاركة "حماس" باعتبارها تعكس موقف ًا ينطلق من الطابع االستراتيجي للعالقة مع
حركة "فتح" بقيادة الرئيس عباس ،وال سيما أن "حماس" تدرك أن حتقيق املصاحلة واالنخراط يف
ال باحلوار والتوافق مع
املؤسسات الشرعية الفلسطينية على مستوى املنظمة والسلطة غير متاح إ ّ
أما العالقة مع تيار دحالن ،فهي ذات طابع تكتيكي
"فتح" التي ال تزال تسيطر على هذه املؤسساتّ .
ينطلق من التعامل بحكم األمر الواقع مع ثقل ال يستهان به لهذا التيار يف قطاع غزة ،واحلرص على
مما قد تفتحه العالقة معه من
استمرار تدفق املساعدات إىل قطاع غزة عبر قناة دحالن ،واالستفادة ّ
نافذة حلركة "حماس" يف اجتاه مصر.
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وكان الرئيس قام بزيارة لكل من تركيا وقطر ،كما التقى مشعل ،ورئيس احلكومة األسبق
إسماعيل هنية ،يف الدوحة ،يف  27تشرين األول  /أكتوبر املاضي ،يف حراك كان بين أهدافه
ضمان مغادرة أعضاء املؤتمر السابع من قطاع غزة ،واحلصول على ضمانات بمنع أي فاعليات
احتجاجية خلصومه يف غزة .ويف وقت الحق ،أكد أمين مقبول ،أمين السر السابق للمجلس الثوري
حلركة "فتح" ،وجود "تطمينات" بالسماح ألعضاء املؤتمر بالدخول واخلروج ،سواء من قطاع غزة أو
اخلارج (وكالة "سوا" اإلخبارية ،)2016 / 11 / 8 ،كما منعت "حماس" تنظيم سلسلة من الفاعليات
االحتجاجية التي كان أنصار دحالن يعتزمون تنظيمها بالتزامن مع عقد املؤتمر يف مقر "املقاطعة"
يف رام الله (موقع "أمد" اإلخباري.)2016/11/28 ،

برنامج الرئيس ينتصر

كان املؤتمر على مدى يومين ،أقرب إىل املهرجان االحتفايل املنقول يف بث مباشر عبر وسائل
ال إىل خطاب
اإلعالم ،وخصوص ًا عبر شاشة التلفاز الرسمي ،دعم ًا لشرعية الرئيس واملؤتمر ،وصو ً
الرئيس الذي استمر نحو ثالث ساعات ،قبل أن يوزع جدول أعمال املؤتمر ووثائقه البرناجمية
على املشاركين ،بينما حظي عرض ونقاش البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني وتقارير
املفوضيات بيوم واحد فقط ،تاله فتح باب الترشح يف اليوم الرابع يف  3كانون األول  /ديسمبر.
وقد وصل عدد املتنافسين على مقاعد اللجنة املركزية البالغة  18مقعداً إىل  65مرشح ًا ،عالوة على
 436متنافس ًا على مقاعد اجمللس الثوري البالغة  80مقعداً.
من الناحية العمليةُ ،عرضت على املؤتمر الرؤية التي قدمها الرئيس يف خطابه ،ال البرنامج
مما طرحه الرئيس يف بعض نقاط خطابه الذي تماهت فيه إجنازات
السياسي ذو السقف األعلى ّ
حركة "فتح" مع إجنازات السلطة ،مثل احلديث عن إقامة املستشفيات ،وعدد عقارات السفارات
اململوكة للسلطة (نص خطاب الرئيس ،صحيفة "األيام" الفلسطينية .)2016/12/1 ،وقد خال
اخلطاب من أي مراجعة نقدية لإلخفاقات واملسار السابق ،إذ أكد الرئيس ،على سبيل املثال،
االلتزام بعملية السالم واملفاوضات ،يف حين تضمن البرنامج السياسي املقدم للمؤتمر حمددات
ملزمة ألي عملية تفاوضية ،مشدداً على أنه "ال يمكن العودة إىل نمط املفاوضات الثنائية االنتقالية
ال عن "مواصلة العمل النعقاد
حتت الهيمنة األميركية التي استمرت حتت عباءة اتفاق أوسلو" ،فض ً
مؤتمر دويل جديد للسالم يضم الطرفين والعرب وممثلين عن أوروبا وممثلين عن دول البركس يثبت
حقوقنا ويدفع باجتاه مفاوضات سريعة تنتج اتفاق ًا للسالم يحقق أهدافنا ،واستمرار املفاوضات
بعدها برعاية دولية ورفض الرعاية األحادية األميركية".
وبينما أشار الرئيس إىل االلتزام باملقاومة الشعبية ،فإن البرنامج السياسي يف املقابل شدد
على أن "حق الشعب الفلسـطيني يف ممارسـة الكفاح املسـلح ضد االحتالل ألرضه يبقى حق ًا ثابت ًا
أكدته الشـرائع والقانون الدويل .لكن اختيار أسلوب الكفاح يف الزمان واملكان يعتمد على القدرات
الذاتية واجلماهيرية ،وعلى األوضاع الداخلية واخلارجية ،وحسـاب معادالت القوى وضرورات
احلفاظ على الوطن ،وعلى قدرة الشـعب على الثورة والصمود ،واالسـتمرار يف الكفاح والتصدي".
يصوت النتخاب رئيس احلركة بالتصفيق ،يصعب تخيل
ويف احملصلة ،كان واضح ًا أن َمن
ّ
اعتراضه على برناجمه السياسي الذي جرى اعتماده يف املؤتمر ،وشكّل امتداداً للسياسة املعتمدة
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من دون جتديد ذي شأن ،أو حتى االقتراب من قرارات اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الصادرة يف
آذار  /مارس  ،2015والتي أقرت وجوب إعادة النظر يف العالقة مع دولة االحتالل ،ووقف التنسيق
األمني ،وإعادة النظر يف االتفاقات املوقّعة.
ويف هذا السياق ،يمكن القول إن املؤتمر مل يشكل حمطة للتجديد يف االستراتيجيا املعتمدة ،كما
عاد إىل اللجنة املركزية اجلديدة  12عضواً من اللجنة القديمة من أصل  18عضواً ،وسينضم إليهم 4
يبق يف قيادة احلركة من اجليل املؤسس سوى الرئيس نفسه ،بعد منح زمالئه
أعضاء بالتعيين .ومل َ
املؤسسين الثالثة حممد غنيم (أبو ماهر) وسليم الزعنون (أبو األديب) وفاروق القدومي (أبو اللطف)،
عضوية فخرية يف اللجنة املركزية.

سيناريوهات املستقبل

تمكّن الرئيس من توجيه ضربة قوية إىل تيار دحالن ،كما استبعد املناوئين واملنتقدين
لسياساته ،وخصوص ًا احملسوبين على حقبة الرئيس الشهيد عرفات .لكن حركة "فتح" التي بات
يط َلق عليها "حزب السلطة" ،أو "حزب املوظفين" ذوي املصلحة يف بقاء الوضع القائم على حاله،
بما يف ذلك السلطة وشكلها ووظائفها احلالية ،باتت أكثر ضعف ًا يف مواجهة التحديات الكبرى التي
تنتظرها على مستوى مدى القدرة على صيانة تماسك صفوفها ،ومستوى الصراع مع االحتالل
يف ظل اندفاع حكومة اليمين املتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو إىل تعميق االحتالل واالستيطان
والقضاء على أي فرصة لقيام الدولة الفلسطينية املستقلة على حدود سنة  1967وعاصمتها
ال عن سعي إسرائيل لتوظيف املتغيرات اإلقليمية ملصلحة تهميش القضية الفلسطينية،
القدس ،فض ً
والرهان على االستفادة من فوز دونالد ترامب برئاسة الواليات املتحدة خلدمة االندفاع يف توسيع
ال من حلّه.
االستيطان وتب ّني املقاربة اإلسرائيلية إلدارة الصراع بد ً
ثمة عوامل مؤثرة يف السيناريوهات احملتملة بالنسبة إىل أوضاع حركة "فتح" الداخلية ،إذ
رص صفوف احلركة ،أو
أضحى هناك ثالث كتل يتوقف على طريقة تصرفها مدى النجاح يف ّ
توسيع اخلالفات والتصدعات الداخلية :الكتلة األوىل هي "فتح" بهيئاتها املنتخبة ،وخصوص ًا
اللجنة املركزية التي ال ُيعرف ما إذا كانت ستعتمد نهج ًا قائم ًا على التجميع وليس التفريق ،عبر
ممن اتُّخذت يف حقهم إجراءات على خلفية "التجنح"،
إعادة االنفتاح على عشرات القادة والكوادر ّ
وكذلك الغاضبين من استبعادهم من عضوية املؤتمر؛ الكتلة الثانية هي املئات من املصنفين
ضمن اجليلين الثاين والثالث يف احلركة ،والذين مل يعودا ضمن الهيئات القيادية ،وربما خارج
اجمللس االستشاري للحركة؛ الكتلة الثالثة ،هي تيار دحالن الذي يطلق على نفسه "التيار اإلصالحي
الديمقراطي" ،ويحظى بدعم من أطراف عربية ،ويستعد ملواصلة خطواته انطالق ًا من رفض التسليم
بشرعية املؤتمر السابع ونتائجه.
لقد تلقى هذا التيار ضربة قوية بعقد املؤتمر ،لكنها مل تكن قاضية ،وهو يقف اليوم أمام
إما االستمرار يف العمل حتت اسم "فتح" يف حالة أقرب إىل االنشقاق بعد استبعاده من
خيارينّ :
صفوف احلركة ،وهو ما يعني خلق حالة من التنازع على الشرعية واخلالفة على الرغم من صعوبة
وإما العمل ضمن
حتقيقه جناحات ُتذكر على صعيد التشكيك يف نتائج املؤتمر وشرعية الرئيسّ ،
ممن يعتبرون أنفسهم
إطار سياسي جديد ،األمر الذي يقضي على فرص استمرار استقطاب عدد كبير ّ
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أبناء حلركة "فتح" تاريخي ًا ،وكذلك صعوبة التأثير يف احلياة السياسية الفلسطينية ما دام هذا
عما تتب ّناه "فتح" ورئيسها .وهذا التيار يعتاش على دعم
التيار ال يطرح برناجم ًا سياسي ًا يختلف ّ
خارجي حتفّزه اخملاوف من اليوم التايل لغياب الرئيس ،كما أن تشكيل حركة سياسية جديدة يعني
أن دحالن بات خارج "فتح" التي توفر املنظومة الالزمة لفتح الطريق أمام رئاسة منظمة التحرير،
وربما السلطة .وهناك خيار آخر أمام هذا التيار يدعو إليه بعض أقطابه ،وهو االستعداد منذ اللحظة
الراهنة لتشكيل قوائم انتخابية قادرة على منافسة قوائم "فتح" الرسمية يف أي انتخابات مقبلة،
سواء للرئاسة واجمللس التشريعي ،أو لالنتخابات احمللية.
يصعب تقدير السيناريو املرجح اآلن ،وال سيما أن تيار دحالن الذي تراجع عن فكرة عقد مؤتمر
ٍ
مواز ،يستعد لعقد لقاء تشاوري موسع للبحث يف اخلطوات الالحقة ،غير أن ما يبدو واضح ًا
سابع
أن قدرة هذا التيار على مناهضة الرئيس و"فتح" ما بعد املؤتمر السابع انطالق ًا من البرنامج
ستضيق هامش االستقطاب احملتمل ملزيد من املناصرين .ويف هذا السياق ،ال تشير
السياسي ذاته،
ّ
مسودة الوثيقة املع ّدة للنقاش يف هذا اللقاء التشاوري بعنوان "الرؤية الوطنية والسياسية ..التيار
اإلصالحي الديمقراطي" ،والتي أتيح للكاتب فرصة االطالع عليها ،إىل طرح رؤية جديدة "لتصحيح
مسارات الصراع" ،و"إعادة ترتيب األولويات الفلسطينية" كما يرد يف نصها ،بل إن سقفها السياسي
هو يف نقاط أساسية أدنى من البرنامج السياسي للمؤتمر السابع ،وكذلك من الرؤية التي طرحها
الرئيس نفسه.
فهذه الوثيقة تواصل دعم "حل الدولتين" ،و"اجلمع اخلالق بين الكفاح امليداين من جهة ،والعمل
الدبلوماسي املبدع وامللتزم من جهة ُأخرى" ،وتتطرق إىل حل قضية الالجئين بما يضمن حقهم يف
العودة والتعويض ،من دون النص الواضح على عودتهم "إىل الديار التي ُه ّجروا منها" ،وال تضع
عما يطرحه الرئيس ،بل تعتبر أن "مبادرة السالم العربية،
حمددات للعودة إىل املفاوضات تختلف ّ
وبعد تطويرها ،بشراكة حقيقية مع الدول العربية ،ستشكل القاعدة األمثل واإلطار الواقعي لتحقيق
السالم العربي ـ اإلسرائيلي "،بينما يرفض الرئيس ومنظمة التحرير وجميع الفصائل الفلسطينية
أي "تطوير" أو "تعديل" لهذه املبادرة ،ألنه قد يفضي إىل الهبوط بسقفها ،وفتح أبواب التطبيع بين
إسرائيل وبعض الدول العربية قبل حل القضية الفلسطينية وفق ما تنص عليه املبادرة يف صيغتها
احلالية.
وعلى الرغم من أن الوثيقة تدعو إىل "مؤتمر إنقاذ وطني فلسطيني للمصارحة واملصاحلة
واالتفاق" ،بمشاركة جميع الفصائل واملنظمات األهلية والنقابات وجتمعات املستقلين والكفاءات
الوطنية" ،على أن يكون برعاية عربية وتكون نتائجه ملزمة جلميع األطراف" ،فإن من املشكوك فيه
أن تشكّل الرؤية التي تتضمنها أساس ًا ملؤتمر وطني توافق هذه املكونات على املشاركة فيه.
يف جميع األحوال ،تبدو فلسطين الغائب األكبر عن جممل هذه الصراعات التي تتركز يف طابعها
ال تقدم املشروع الصهيوين االستعماري
الغالب على مواقع القوة والنفوذ يف سلطة يتهددها أو ً
االستيطاين ،وسعيه حلصر دورها يف جمرد وكيل إداري واقتصادي وأمني لسلطة االحتالل،
وثاني ًا حتكّم قضية خالفة الرئيس يف أفقها وأجندتها يف وقت مل تعد هذه القضية مطروحة يف
ضوء املؤشرات التي تؤكد أن الرئيس ٍ
باق يف مناصبه وال يعتزم االنسحاب من املشهد ،بل ينوي
االستمرار يف ترتيب جممل الهيئات واملؤسسات الفلسطينية بما يضمن استمرار إمساكه بخيوط
اللعبة ،وخصوص ًا فيما يتعلق بالعمل على عقد دورة للمجلس الوطني بتشكيلته احلالية.

"املؤتمر السابع" يفاقم التحديات أمام "فتح"

فصليات
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يبقى القول إنه مع اختتام سنة  2016بعقد املؤتمر السابع حلركة "فتح" ،يستعد الشعب الفلسطيني
ملواجهة حتديات يجب حتويلها إىل فرص خالل سنة  ،2017وربما يجدر أن تأتي اخلطوات األهم
ممن يمتلكون رؤية نقدية إىل
من اللجنة املركزية اجلديدة ،وال سيما أنها تضم عدداً من املناضلين ّ
املسار السابق ومتطلبات اخلروج من املأزق الراهن .وهذه اخلطوات هي:
أوال :الدعوة إىل االنخراط يف ورشة عمل وطنية لتصحيح املسار االستراتيجي ،عبر تب ّني الدعوة
إىل حوار وطني شامل ،قبل عقد اجمللس الوطني ،يركز على أسس ومتطلبات إعادة بناء الوحدة
الوطنية يف إطار منظمة التحرير على أساس برنامج سياسي توافقي ،وتشكيل قيادة واحدة،
والتوافق على أسس الشراكة الوطنية ،بمشاركة اجلميع من دون إقصاء ،وإعادة توحيد املؤسسات
املدنية واألمنية للسلطة على قاعدة حتديد العالقة مع دولة االحتالل واخلروج املتدرج من اتفاق
أوسلو ومالحقه ،وإعادة النظر يف دور هذه السلطة ووظائفها وتصحيح عالقتها باملنظمة لتصبح
سلطة معنية بتقديم اخلدمات للمواطنين ،وبحيث تكون االنتخابات تتويج ًا للتوافق الوطني على ما
سبق.
ثانيا :التركيز على تب ّني برنامج عمل إلعادة استنهاض "فتح" كحركة حترر وطني ،وتصحيح
مسار الصراع مع االحتالل ،ووقف تماهي احلركة مع السلطة ،وإحياء دور املؤسسات الوطنية يف
ضمان انتقال اخلالفة ما بعد غياب الرئيس عن املشهد السياسي لسبب أو آلخر ،واعتماد سياسة
االنفتاح على جميع أعضاء احلركة بما يصون وحدتها وتعدديتها ،ويقطع الطريق على أي تدخالت
يف شؤونها الداخلية ،ويعزز دورها يف احلفاظ على القرار الفلسطيني املستقل.
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