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ليس مستغربًا بعد كارثة اتفاقا ت أوسلو ،التي اختمر ت بسريةٍ ودون أي رقابة ديقراطية ،أن يود الفلسطينيون الخنخراط والتأثير أكثر في مؤسساتهم
الوطنية والقيادية .وليس مستغربًا كذلك أن فلسطينيي الشتا ت هم من يثيرون بوتيرةٍ متنامية قضيةَ دمقرطة منظمة التحرير بالنظر إلى ما عايشوه من
تاهلٍ لدورهم في الشأن الفلسطيني لنحو عقدين من الزمن .كما إن الصراع السياسي التأزم بي حماس وفتح في غزة والضفة الغربية يفاقم الشعور
بالاجة إلى ضغطٍ من الشتا ت الفلسطيني للدمقرطة بُغية الخنسل خ من الصالح الاصة لدى كل الطرفي.
كما ل شك في أن دمقرطة أي مؤسسةٍ أو حزبٍ أو حركةٍ وطنية له مردود إيجابي بالمل وهو شرط ل غنى عنه للحزب السياسي التمثيلي أو التقدمي.
والسؤال هنا هو إلى متى تستطيع قيادة حركةٍ ما أن تدّعي تثيل قواعد تلك الركة دون الرجوع إليهم واستمزاج آرائهم؟ إن عملية دمقرطة منظمة التحرير
الفلسطينية تثل ضرورةً طال اخنتظارها ،وإصلحًا سياسيًا جوهريًا أن يحصل عاجلً خيرٌ من أن يحصل آجلً.
بيد أخنه من الهمية بكان أيضًا أن ل يتوهم أحدٌ بأن الدمقرطة بحد ذاتها هي الدواء الشافي لِا أصاب البنية التنظيمية والسياسية الفلسطينية العاصرة.
فهناك خمسة عوامل ،وربا أكثر ،تستوجب معالةً خنقديةً وإنْ كنا خندرك أهمية الدمقرطة لنظمة التحرير الفلسطينية.
أولً ،تفرض طبيعة الصراع العاصر قيودًا جسيمةً على عملية الدمقرطة .وهنا ل أُشير إلى الصعوبا ت والعوّقا ت التقنية التي تعترض عملية تسجيل
الناخبي ؛ فالتغلب عليها أمرٌ ساخنح طالا وجِد ت الرادة السياسية .بل إن الشكلة القيقية تكمن في اخنخراط الفلسطينيي في كفاحٍ مضنٍ من أجل تقرير
الصير في مواجهة الشروع الستيطاخني الستعماري الصهيوخني الهادف إلى الستيلء على فلسطي ،علمًا بأن الفلسطينيي هم الطرف الضعف بكثير
في هذا الصراع .إن إدراك طبيعة الصراع يقود إلى القول بوجود قيودٍ متأصلةٍ تعرقل مارسة الديقراطية .وبكلما تٍ مبسطة ،يتطلب الصراع تكتيكا ت
واستراتيجية وتخطيط وسرية ،وهي جملةُ عناصر ل يجوز التعاطي معها في العلن .وهذا ليس ذريعةً لتعطيل المارسة الديقراطية في الركة ككل .بل
تب الوازخنة ما بي القيادة الازمة ووحدة العمل ومبدأ السرية واحتواء الطالب والفكار الشعبية.
تكمن الشكالية الثاخنية في أن الركة الصهيوخنية وداعميها المريكيي والوروبيي ل يعترفون بالمارسة الديقراطية الفلسطينية .وقد تّلى ذلك بوضوح
في اخنتخابا ت عام  2006عندما مُنعت حركة القاومة السلمية )حماس( من مارسة صلحياتها لن "الديقراطية الفلسطينية" لم تتوافق ومعايير تلك
الثلة النافقة–وهي العتراف بإسرائيل ،والقبول بعملية "السلم" ،وخنبذ "الرهاب".
أنْ ترفض أقطاب القوة في العالم قبول خنتائج المارسة الديقراطية الفلسطينية ل يعني ،قطعًا ،أن على الفلسطينيي القبول بهذا الوقف الرافض .غير أخنه
يعني أن إصرارخنا على المارسة الديقراطية يستوجب جاهزيتنا للتعاطي مع إمكاخنيا ت التعرض إلى تهميشٍ سياسي أكبر في الستقبل .وقد يجادل مؤيدو
الدمقرطة بأن هذه الهمة تقع على كاهل القيادة الفلسطينية النتخبة .غير أن هذا يبدو وكأخنه يعزز الجة بضرورة وجود قيادةٍ تتسم بسريةٍ أكبر وديقراطيةٍ
أقل ،ول سيما إذا كاخنت تسعى ليجاد روافد جديدة من الدعم السياسي والقتصادي وربا العسكري.
أمّا الشكالية الثالثة فتكمن في السؤال حول كيفية تطبيق الديقراطية داخل الركة الفلسطينية خنفسها .فرفض خنتائج الخنتخابا ت الفلسطينية لعام
 2006لم يأ ت فقط من طرف الركة الصهيوخنية والكوما ت الغربية ،بل أبدته قطاعا ت من داخل القيادة الفلسطينية خنفسها ول سيما من حركة فتح.
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فقد كان اخنتصار حماس في اخنتخابا ت  2006آذاخنًا بتغيرٍ جذري في طريقة العمل التي ألِفتها الركة الفلسطينية على مدار الربعي سنةً الاضية ،وكان
بثابة تهديدٍ صريحٍ لقيادة فتح وشرائح من قاعدتها الشعبية .وبلغ المر بحركة فتح ،في أكثر تليا ت الوقف وضوحًا ،أنْ تتحالف مع وكالة الستخبارا ت
المريكية للقيام باخنقلبٍ مسلحٍ ضد حركة حماس .فقد كان جليًا تامًا أن أصحاب الصالح الاصة داخل حركة فتح ومؤيديها في الردن ومصر والملكة
العربية السعودية ما كاخنوا ليتسامحوا مع هذا التحول الثوري في الوضع الراهن.
وهكذا ،ينبغي للقوى الديقراطية أيضًا أن تيب على السؤال حول السُبل التي خنستطيع من خللها ،كحركةٍ ،أن خنضمن احترام خنتائج الخنتخابا ت داخل
صفوف الركة خنفسها .فبالرغم من أن الديقراطية جميلةٌ كمفهومٍ رخنان ،فإخنها ل تصبح حقيقةً واقعةً إل إذا لقيت دعمًا من القوى الؤسسية والجتماعية
النظمة على الرض .وينبغي لتلك القوى أن تستوفي شروط القوة الضرورية لقاومة الصالح الاصة التي هيمنت على الركة لزمنٍ طويل والتي تتربح،
إلى حدّ ما ،من الوضع الراهن .فهل القوى الفلسطينية الطالبة في الوقت الاضر بدمقرطة حركتنا قويةٌ ومنظمةٌ با يكفي لواجهة هذا التحدي؟ وقريبًا
سوف يظهر مؤشرٌ للتوازن القيقي بي القوى من خلل خنتائج حملة التسجيل لخنتخابا ت اللس الوطني الفلسطيني.
ويقودخنا ما تقدّم إلى تساؤلٍ آخر يرتبط أيضًا باخنتخابا ت  2006ويدور حول ردة فعل التمع الفلسطيني بأسره ،ول سيما "مجتمعه الدخني" .فاخنتخابا ت
عام  2006أظهر ت النضال من أجل الديقراطية الفلسطينية بوضوحٍ ما بعده وضوح إذ مُنعت الغلبية البرلاخنية التابعة لماس من تولي السلطة بفعل
الحتلل السرائيلي ،والكوما ت الغربية الاخنحة ،والعناصر الرجعية في حركة فتح .ولقد كان حريًا بالقوى الديقراطية الصادقة من مختلف التيارا ت
السياسية أن تطالب باحترام خنتائج الخنتخابا ت .ولكننا لم خنشهد ،سواءً في الداخل الفلسطيني أو في الشتا ت ،تمعا ت حاشدةً تطالب باحترام تلك
النتائج ،مّا يدل على ضعف القوى الديقراطية الصادقة في الشهد السياسي الفلسطيني .فل يكننا اليوم أن خنتجاهل وبكل بساطة اخنتخابا ت عام
 ، 2006وإل فإخننا خنستنسخ دائرة العدمية التي ظلت تعاخني منها مختلف أطراف العارضة الفلسطينية منذ أجيال .والسؤال الطروح هو ماذا ستصنع
القوى الطالبة بالديقراطية إذا أفرز ت الخنتخابا ت القبلة خنتائج ماثلة لخنتخابا ت عام  2006؟ فهل تعلم تلك القوى ما ينبغي عمله إن حصل ذلك؟
أمّا السؤال الامس فتثيره الطالب الراهنة من أجل الدمقرطة بشأن تعريف الديقراطية الضيق والدود .فالخنتخابا ت التمثيلية ما هي إل جاخنبٌ واحد من
جواخنب الديقراطية .وهناك مَن يعتبر أن التوزيع العادل للثروة وتساوي الفرص والقوق الشرعية أمام القاخنون هو ضربٌ من ضروب من الديقراطية أيضًا.
فهل من الجدر منطقيًا في السياق الفلسطيني أن خنبدأ ،على سبيل الثال ،بالطالبة بوضع حدٍ لحتكار الشركا ت لقطاع الدما ت العامة بدلً من إطلق
حملة لجراء اخنتخابا ت تثيلية؟ أو الطالبة بوضع حدٍ للسياسا ت القتصادية النيوليبرالية غير الديقراطية الاري تنفيذها في الرض التلة؟
ويكن طرح هذا السؤال على العديد من الديقراطيا ت الراسخة حول العالم ،حيث تعني الديقراطية عقد اخنتخابا ت دورية وإقامة خنظامٍ قاخنوخني فاعل وما إلى
ذلك ،بينما يغيب عنها توزيع الثروة التسم بعدلٍ أكبر ،ويكون الراك الجتماعي في حده الدخنى .وعلوة على ذلك ،فإن القوى النيوليبرالية تتمتع بنفوذٍ
هائل وقدرةٍ على التغريب كبيرة ،فليس مستغربًا إذن أن تلجأ العديد من الماعا ت إلى الخنتماءا ت الدينية والثنية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للبقاء
والستمرار.
يترتب على القضية الفلسطينية تعقديا ت وتديا ت جمّة تفوق القدرة الفردية لي فاعل سياسي .وما طرحتُ هذه السئلة إل بروح الدل الديقراطي الذي ل
يستهدف الدل لغرض الدل وإنا لتوضيح سوء الفهم والساهمة في السارا ت السياسية بقوة حقيقية من حيث الفكار والوارد والؤسسا ت .إن إشكالية
الكثير من الدل الالي بشأن الدمقرطة تكمن في أخنه يريد على ما يبدو أن يقطف ثمار الديقراطية دون بذل الهد الفعلي الذي تقتضيه الديقراطية من
حيث كسب معركة الفكار ،وترجمة تلك الفكار إلى تيارا ت سياسية ومؤسسا ت ،وتعبئة الوارد لصالح تلك النظما ت ،وإجادة الشراكة والعمل مع القوى
الخرى ،وإرساء التكتيكا ت والستراتيجيا ت التي بوسعها أن تُفضي إلى خنتائج.
إن بلوغ النتائج الرجوة ل يكون إل من خلل الطالبة بالديقراطية ومارسة التنظيم الديقراطي .فكما أشار الفكر المريكي ذو الصول الفريقية والستعبد
السابق ،فريدريك دوغلس" ،إذا لم يكن هناك خنضال ،فل يوجد تقدم ،وهؤلء الذين يعملون من أجل الرية ،بينما يستنكرون التحريض ،هم تامًا مثل
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الرجال الذين يبتغون جني الاصيل دون حرث الرض ،ويريدون الطر دون برق أو رعد".
ودون تطبيق الديقراطية الرسمية تطبيقًا عمليًا في مسرح الياة  -على قضايا من قبيل فرص العمل ،والراك الجتماعي ،وتوزيع الثروة ،والدما ت
والماية الجتماعية فإن الطالبا ت النادية بالدمقرطة تخاطر باستنسا خ الوضع الراهن .وإن من واجب الؤمني بالديقراطية العمل على المع بي
الديقراطية الرسمية والتطبيق العملي لكي يتصدوا إلى عوامل التثبيط والحباط التي تلجم حركتنا والشعب الفلسطيني بجمله.

توفيق حداد هو كاتب فلسطيني –أمريكي يقيم في القدس .مؤلف ومحرر مشارك للة )Between the Lines: Readings in Israel, the
Palestinians and the U.S ‘War on Terror’, Haymarket Books, 2007, co-written with Israeli author Tikva
 ( Honig-Parnassشارك مع علء العزة في كتابة" :خنحو أمية جديد"" ،قراءا ت في العولة" ،و "حركة العدالة العالية وترير فلسطي" .خنشر ت كتاباته
حول النزاع السرائيلي-الفلسطيني في مجلة ) ( The Nationعلى الصفحة اللكتروخنية للجزيرة الجنليزية ،مجلة الدراسا ت الفلسطينية ،وفي )
.(Monthly Review Zine, Znet, Counterpunch, International Socialist Review, and Socialist Worker

" شبكة السياسا ت الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ربحية ،مهمتها خنشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حول القوق الخنساخنية للفلسطينيي
وحقهم في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القاخنون الدولي وحقوق الخنسان .يلتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروحة.يكن اعادة خنشر وتوزيع هذه اللخصا ت السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسا ت الفلسطينية" ،كمصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد من العلوما ت عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكتروخني التاليwww.al-shabaka.org :
او اتصلوا بنا على البريد اللكتروخني التاليcontact@al-shabaka.org :
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