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تنجح الدورة الأخيرة للمجل�س لم 

الوطني الفل�شطيني في تبديد م�شاعر 

القلق اإزاء مرحلة ما بعد غياب الرئي�س عن 

الم�شهد ال�شيا�شي، في ظل و�شع ل يزال 

يفتقر اإلى الآليات الموؤ�ش�شاتية الكفيلة بتعبئة 

فراغ رئا�شي قد يقوم القدر ب�شنعه. بل تزايدت 

الخ�شية على م�شتقبل �شرعية الموؤ�ش�شات 

الوطنية، وفي مقدمها موؤ�ش�شة الرئا�شة، وذلك 

تداول عن مدى �شرعية ا�شتخدام 
ُ
في �شياق ما ي

ال�شالحيات ''المطلقة'' التي فو�شها المجل�س 

الوطني للمجل�س المركزي لمعالجة ق�شية 

تتعلق بفراغ في راأ�س ''النظام ال�شيا�شي''.

وتحيل هذه الق�شية النقا�س اإلى المقدمات 

التي اأف�شت اإلى النتائج التي لم تظهر بعد 

مفاعيلها الأبرز، وربما الأكثر خطورة، فيما 

يتعلق با�شتكمال التماهي بين موؤ�ش�شات 

المنظمة وال�شلطة، بطريقة ي�شعب فيها القطع 

ب�شاأن اأيهما مرجعية الآخر، وب�شكل اأكثر دقة، 

اأيهما ي�شكل م�شدر �شرعية لالآخر.

م�أ�س�سة التفكك

لقد افتتح المجل�س الوطني اأعماله في 

الثالثين من ني�شان/اأبريل الما�شي تحت 

عنوان حماية ال�شرعية الفل�شطينية، وانتهى 

اإلى زيادة المخاطر التي تهددها. ول يقت�شر 

الأمر على مقاطعة ف�شائل وازنة و�شخ�شيات 

م�شتقلة لدورة المجل�س، اإذ �شبق اأن حدث ذلك، 

خليل �س�هني*

املجل�س الوطني الفل�سطيني وم�أ�س�سة التفكك

اأعادت ق�شية خالفة الرئي�س محمود عبا�س، عقب اإدخاله الم�شت�شفى ثالث مرات في 

ومن  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  البناء  ه�شا�شة  على  ال�شوء  ت�شليط  الما�شي،  اأيار/مايو 

�شمنه موؤ�ش�شات ''النظام ال�شيا�شي''، على م�شتوى كل من منظمة التحرير الفل�شطينية 

وال�شلطة، الأمر الذي جدد الجدل في الأو�شاط الفل�شطينية ب�شاأن مدى �شحة المبررات 

التي رافقت عقد دورة المجل�س الوطني الأخيرة، ول �شيما من حيث قدرتها على تعزيز 

واإحياء الموؤ�ش�شات الوطنية، وتجديد �شرعيتها.

* كاتب فل�شطيني.



023 مداخل

والإدارية التابعة لهذه الكيانات ال�شيا�شية 

على اأ�شا�س زبائني.

هذا ما فعلته حركة ''حما�س'' عندما �شكلت 

اللجنة الإدارية لإدارة موؤ�ش�شات ال�شلطة 

الموالية لها في قطاع غزة، ول تزال تفعله 

باأ�شكال اأُخرى ل�شمان ا�شتمرار هيمنتها على 

حقلها المحلي حتى بعد الحل المعلن لهذه 

اللجنة. وهذا ما يمكن ر�شد تجلياته اأي�شًا في 

عملية اإعادة هند�شة موؤ�ش�شات ال�شلطة 

والمنظمة، في م�شهد يعيد التذكير بانعقاد 

الموؤتمر ال�شابع لحركة ''فتح'' في ت�شرين 

الثاني/نوفمبر 2016، ا�شتناداً اإلى اإعادة 

ت�شكيل ع�شوية الموؤتمر من موظفي ال�شلطة 

اأ�شا�شا، اأي من اأركان ال�شبكة الزبائنية 

الموالية لراأ�س الهرم ال�شيا�شي الفل�شطيني.

هند�سة الهيئ�ت القي�دية العلي�

بعت في  لقد قيل الكثير عن الطريقة التي اتُّ

التح�شير لعقد دورة المجل�س الوطني الأخيرة 

في رام اللـه، وخ�شو�شًا من حيث اإعادة 

هند�شة الهيئات الثالث الرئي�شية التي ت�شكل 

عماد البنية الموؤ�ش�شاتية لمنظمة التحرير: 

المجل�س الوطني، والمجل�س المركزي، واللجنة 

التنفيذية، ول �شيما فيما يتعلق بع�شوية 

ممت لتوفير ''ن�شاب 
ُ

المجل�س الوطني التي �ش

عددي'' داعم للمخرجات ال�شيا�شية والتنظيمية 

التي �شعى لها الرئي�س. ولعل الأخطر في هذا 

ال�شياق، النتقا�س من �شمولية التمثيل، 

بالمعنى ال�شيا�شي والجغرافي والقطاعي، وهو 

ما يعني اأي�شًا النتقا�س من ال�شرعية.

ه عقد المجل�س 
ّ

على الم�شتوى ال�شيا�شي، وج

الوطني �شربة قا�شمة اإلى �شيغة الجبهة 

الوطنية العري�شة التي تميزت بها منظمة 

رف تاريخيًا بالن�شاب 
ُ
التحرير بغياب ما ع

بل على الإطار الذي جاءت فيه المقاطعة هذه 

المرة. فقد تميزت الحالة الفل�شطينية ع�شية 

عقد المجل�س باحتدام ال�شتقطاب الداخلي بين 

حركَتي ''فتح'' و''حما�س''، من ال�شراع على 

''�شرعنة'' الهيمنة على مجمل الحقل ال�شيا�شي، 

اإلى ال�شراع على ماأ�ش�شة التفكك في الحقل 

الوطني ال�شيا�شي، اأي �شرعنة هيمنة كل طرف 

على الف�شاء/الحيز الذي ي�شيطر عليه، �شواء 

في ال�شفة الغربية اأو قطاع غزة، وامتدادات 

ذلك في تجمعات ال�شعب الفل�شطيني في 

ال�شتات.

تبدو تجليات ماأ�ش�شة التفكك الفل�شطيني 

وا�شحة في وجود كيانات �شيا�شية تهيمن 

على المجال ال�شيا�شي الفل�شطيني، وت�شتمد 

''�شرعية'' بقائها من �شبكة زبائنية موالية 

ومنتفعة من ارتباطها بهذه الكيانات. وهذا 

الأمر ينبىء بالنتقال اإلى طور جديد من 

التجزئة والنق�شام في �شوء ا�شتع�شاء تحقيق 

الم�شالحة الداخلية، يت�شم بال�شتجابة الواعية 

اأو غير الواعية لم�شتوى تقدم الم�شروع 

ال�شهيوني ال�شتعماري ال�شتيطاني، 

ولمحاولت فر�س الحل الإ�شرائيلي في اإطار 

خطة الرئي�س الأميركي دونالد ترامب 

المعروفة با�شم ''�شفقة القرن''، تحت عنوان 

''غزة اأول''.

تزامنت هذه الحالة مع تغير في م�شادر 

ال�شرعية لهذه الكيانات، اإذ باتت م�شتمدة 

ممت 
ُ

اأ�شا�شًا من ت�شكل �شبكتين زبائنيتين �ش

كل منهما على اأ�شا�س الموالة الفئوية لكل من 

الطرفين المت�شارعين على مواقع القوة 

والنفوذ، ولي�س من التمثيل الوطني للكل 

الفل�شطيني كما كانت حال منظمة التحرير ما 

قبل قيام ال�شلطة. وهنا تعطى الأولوية اإلى 

هند�شة الموؤ�ش�شات والهيئات القيادية 
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اإطار وطني جبهوي، اإلى طرف في ثنائية 

الهيمنة والإق�شاء في ظل النق�شام الداخلي؛ 

اأي اإلى اأداة ل�شرعنة هيمنة طرف على الحقل 

ال�شيا�شي الذي ي�شيطر عليه، وو�شيلة لإق�شاء 

الخ�شوم من قوى �شيا�شية و�شخ�شيات 

معار�شة، ونزع ال�شرعية عنهم. غير اأنه 

ي�شعب ت�شور اأن ي�شكل ذلك نهاية المطاف 

في محاولة ح�شم ال�شراع الداخلي، بل اإنه قد 

يفتح المجال لتفاقم حالة ال�شتقطاب في 

اتجاه خلق اأطر موازية اأو بديلة تّدعي تمثيلها 

للحقل الذي تهيمن عليه القوة الأكبر ممثلة 

في ''حما�س'' التي تتركز ممار�شتها ال�شيا�شية 

وتحالفاتها خارج المنظومة ال�شيا�شية 

ر عنها منظمة 
ّ
التقليدية التي كانت تعب

التحرير. وهو خطر ظهرت موؤ�شراته الأولية 

بدعوة حركة ''حما�س'' اإلى عقد ''موؤتمر وطني'' 

في غزة ي�شكك في �شرعية عقد المجل�س 

الوطني بالتزامن مع افتتاحه في رام اللـه، 

كتب لها النجاح لعقد 
ُ
اإلى جانب محاولة لم ي

موؤتمر مماثل في بيروت.

�سطو على �سالحي�ت املجل�س 

الوطني

من حيث ال�شيناريوهات المحتملة لم�شار 

التفكك في الحقل ال�شيا�شي، يجب عدم التقليل 

من تداعيات تفوي�س المجل�س المركزي 

�شالحيات المجل�س الوطني، ول �شيما من 

حيث انتفاء الحاجة اإلى عقد المجل�س الوطني، 

ومع تعزيز �شالحيات الفرع على ح�شاب 

الأ�شل. لذلك، ذهب البع�س اإلى التحذير من اأن 

دورة المجل�س في رام اللـه قد تكون الأخيرة، 

فهذا التفوي�س يعني اأن المجل�س المركزي بات 

يتمتع ب�شالحية تعبئة ''ال�شواغر'' الثالثة في 

اللجنة التنفيذية التي قال الرئي�س في اأول 

ال�شيا�شي الذي تعك�شه م�شاركة مجمل مكونات 

الحركة الوطنية الفل�شطينية، ول �شيما الوازنة 

منها. ول يقت�شر الأمر على مقاطعة الجبهة 

ال�شعبية، والتي حدثت في مراحل �شابقة، بل 

ي�شمل عدم دعوة حركة ''حما�س'' اإلى 

الم�شاركة ب�شفتها ف�شياًل في المنظمة، 

والكتفاء بدعوة ممثليها من اأع�شاء المجل�س 

الت�شريعي كاأع�شاء في المجل�س الوطني، وهي 

ع�شوية ت�شقط عندما تنتهي الع�شوية في 

''الت�شريعي''، اأو ربما باتخاذ قرارات قد ت�شل 

اإلى حّله بقرار من المجل�س المركزي. وفي 

نهاية المطاف قاطع هوؤلء دورة المجل�س 

ا حركة الجهاد الإ�شالمي، فلم 
ّ
الوطني. اأم

توجه اإليها الدعوة اإلى الح�شور اأ�شاًل، ول 

حتى ب�شفة مراقب، بذريعة وجود موقف 

بالمقاطعة لدى الحركة، من دون بذل اأي 

جهد، ولو على م�شتوى عقد لقاء لمناق�شة الأمر 

مع قيادة الحركة.

وعلى الم�شتوى الجغرافي، ينذر ال�شعور 

بالإجحاف وعدم وجود معايير وا�شحة في 

اختيار ممثلي ال�شتات بمخاطر تهدد �شرعية 

التمثيل، ول تزال النتقادات تتوالى من 

اأو�شاط التجمعات والجاليات الفل�شطينية في 

دول ال�شتات ب�شاأن مدى �شدقية اختيار بع�س 

ممثليها في ع�شوية المجل�س الوطني، في 

وقت �شدرت بيانات عن موؤ�ش�شات ومراكز 

و�شخ�شيات نا�شطة في اأو�شاط الجاليات 

الفل�شطينية، ت�شكك في �شرعية دورة المجل�س، 

وتعلن عدم اعترافها بنتائجها، وهو اأمر امتد 

لي�شمل �شائر القطاعات من اتحادات �شعبية 

ونقابات مهنية وغيرها.

 
ّ

خطورة هذا المو�شوع تكمن في الم�س

بالمكانة التمثيلية الجامعة للمنظمة 

بتحويلها من ممثل لل�شعب اأينما يوجد، ومن 



025 مداخل اجمللس الوطني الفلسطيني ومأسسة التفكك

الفل�شطيني، فاإن حركة ''فتح'' اأخفقت كذلك في 

اإدراك م�شتوى تاأثير التحولت في اأوزان 

القوى ال�شيا�شية، من دون اأن ينعك�س ذلك على 

اأوزان م�شاركتها في الكيانات ال�شيا�شية 

القائمة على م�شتوى المنظمة وال�شلطة 

والتحادات والنقابات والأطر ال�شعبية. 

�شحيح اأن ''فتح'' تحولت اإلى حزب ال�شلطة، 

غير اأن محاولة فر�س احتكار هذه ال�شلطة 

للـهيمنة على مجمل مكونات الحقل ال�شيا�شي 

انتهت اإلى طريق م�شدود، كما اأن معادلة 

''تمكين الحكومة'' المطروحة حاليًا ل تزال 

تواجه الم�شير ذاته، لأنها تعني تحدي 

م�شروع هيمنة ''حما�س'' على الحقل ال�شيا�شي 

المحلي في قطاع غزة.

في هذا ال�شياق، جاء عقد المجل�س الوطني 

في ظل وجود �شلطتين ت�شعى كل منهما 

لفر�س معادلة هيمنتها ال�شيا�شية على حقلها، 

بما ي�شتمل عليه من ف�شائل ونقابات 

وجمعيات وموؤ�ش�شات مدنية. ولذلك، تفاقمت 

ظاهرة تماهي المنظمة وال�شلطة، لي�س فقط 

من حيث طغيان ع�شوية م�شوؤولي وموظفي 

ن يعتا�شون من رواتبها من ممثلي 
َ
ال�شلطة، وم

ف�شائل المنظمة، على المجل�شين الوطني 

والمركزي، بل من حيث التجاه نحو اإعادة 

ت�شكيل ودمج دوائر المنظمة، وخ�شو�شًا اإلغاء 

ما يتماهى منها مع وظائف تقوم بها 

موؤ�ش�شات ال�شلطة، مثل الدائرة الع�شكرية 

طرح من 
ُ
ودائرة الثقافة والإعالم، وفق ما ي

اقتراحات على طاولة اللجنة التنفيذية، وهو 

منحى �شيوؤدي في حالة ا�شتمراره اإلى تغول 

دور ال�شلطة على ح�شاب المنظمة.

م�أزق ثن�ئية الهيمنة والإق�س�ء

اإن ماأ�ش�شة التفكك في الحقل الوطني 

اجتماع للجنة اأنها ُتركت لإتاحة الفر�شة 

اأمام البع�س لاللتحاق بالمنظمة!

كما ت�شمل هذه ال�شالحيات اإمكان زيادة 

عدد اأع�شاء اللجنة ليتجاوز 18 ع�شواً اإر�شاء 

لبع�س اأ�شحاب النفوذ والقوة، وكذلك اإ�شافة 

اأع�شاء جدد اإلى المجل�س المركزي نف�شه، كما 

يتردد في بع�س الأو�شاط، بل تعديل النظام 

الأ�شا�شي للمنظمة، وتغيير القرارات ال�شيا�شية 

ال�شادرة عن المجل�س الوطني، بما في ذلك ما 

يتعلق بالموقف من المفاو�شات، ف�شاًل عن 

اإمكان ا�شتخدام �شالحيات المجل�س المركزي 

لتخاذ قرارات تتعلق بال�شراع الداخلي، 

ومنها ما يتردد ب�شاأن حل المجل�س الت�شريعي، 

اأو اإعالن قطاع غزة اإقليمًا متمرداً. وهذا كله 

يعني اإطالق الر�شا�شة الأخيرة على المجل�س 

الوطني ب�شفته اأعلى هيئة وطنية في الكيان 

التمثيلي الفل�شطيني.

تعك�س هذه ال�شيناريوهات تحولت في 

معادلت الهيمنة التي كانت تنظم عالقات 

القوة داخل ال�شلطة ومجمل الحقل الوطني 

التقليدي. فقد �شهدت الحياة ال�شيا�شية 

الفل�شطينية، عقب اإبرام اتفاق اأو�شلو، عملية 

معقدة لتر�شيخ معادلة الهيمنة على الحقل 

ال�شيا�شي بت�شكيالته ال�شيا�شية القديمة 

ل 
ّ

والجديدة �شمن ''النظام ال�شيا�شي'' المف�ش

على مقا�س اتفاق اأو�شلو وال�شلطة التي اأنتجها، 

غير اأن لحظة النق�شام بعد فوز ''حما�س'' في 

انتخابات المجل�س الت�شريعي، كانت تعني 

محاولة لالنقالب على معادلة الهيمنة التي 

احتكرتها ''فتح'' ما قبل ذلك.

وبالقدر الذي اأخفقت ''حما�س'' في اإدراك 

عدم توافر عوامل محلية واإقليمية ودولية، 

ومن قبلها اإ�شرائيلية، ت�شمح لها بالقفز اإلى 

موقع احتكار الهيمنة على الحقل ال�شيا�شي 
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والمخرج المتاح من هذا الو�شع يبداأ 

بالتركيز على ح�شد جهود جميع القوى 

ال�شيا�شية والمجتمعية الموؤمنة بالوحدة 

وبا�شتعادة مكانة الق�شية الفل�شطينية على 

اأ�شا�س برنامج وطني كفاحي، من اأجل فر�س 

معادلة بديلة من تلك القائمة على الهيمنة 

والإق�شاء، اأي معادلة تحكمها اأ�ش�س ال�شراكة 

ال�شيا�شية في مجمل موؤ�ش�شات المنظمة 

وال�شلطة، وهي معادلة تقوم على وجوب اإنهاء 

�شيطرة ''حما�س'' على قطاع غزة، وتخّلي 

''فتح'' عن هيمنتها على مجمل الموؤ�ش�شات 

ا نقطة البداية، فتتمثل في الحذر 
ّ
الوطنية. اأم

من النجرار اإلى مربع الت�شكيك في �شرعية 

ووحدانية تمثيل المنظمة لل�شعب الفل�شطيني، 

والعمل على الحّد من تداعيات عقد دورة 

المجل�س الوطني الأخيرة، عبر اإطالق حوار 

وطني �شامل يقود اإلى المبا�شرة في 

التح�شيرات لعقد مجل�س وطني توحيدي 

بم�شاركة الجميع تحت �شعار وقف تكري�س 

التفكك وبناء قيادة واحدة وبرنامج وطني 

واحد وموؤ�ش�شة تمثيلية واحدة بما ي�شتنه�س 

القطاعات الفل�شطينية لمواجهة المخاطر 

المحدقة بال�شعب الفل�شطيني وق�شيته 

الوطنية. 

ي 
َ
ال�شيا�شي هي اإحدى نتائج ف�شل م�شروع

احتكار ال�شلطة لكل من حركَتي ''فتح'' 

و''حما�س''، الأمر الذي قاد اإلى ف�شل جهود 

الم�شالحة القائمة على مبداأ تقا�شم ال�شلطة 

وفق منطق المحا�ش�شة الفئوية. وفي غياب 

ا �شبق، �شيكون 
ّ
مقاربات فل�شطينية مختلفة عم

من ال�شعب وقف هذا المنحى في ظل اإمعان 

منظومات ال�شيطرة ال�شهيونية ال�شتعمارية 

في تفكيك المفكك، وال�شروع الأميركي 

الإ�شرائيلي في تطبيق خطة ترامب، حتى من 

دون اإعالنها ر�شميًا، عبر محاولة التركيز على 

خلق مركز دولني �شكلي من دون �شيادة في 

قطاع غزة، ُتلحق به بقايا ال�شفة الغربية في 

المعازل التي تديرها ال�شلطة.

ومن �شاأن تحول قطاع غزة اإلى مركز 

الهتمام، اإ�شرائيليًا واإقليميًا ودوليًا، اأن يفاقم 

حالة ال�شتقطاب فل�شطينيًا، بين مقاربة 

الرئي�س الرامية اإلى موا�شلة فر�س اإجراءات 

عقابية على قطاع غزة اأماًل بتقوي�س �شيطرة 

''حما�س'' وا�شتعادة القطاع تحت �شيطرة 

ال�شلطة كعنوان يعزز موقعه في مواجهة 

''�شفقة القرن''، ومقاربة ''حما�س'' التي تحاول 

توظيف زيادة وزن القطاع كنقطة البداية في 

الخطة الأميركية، لتعزيز مكانتها كرقم �شعب 

ل يمكن القفز عنه.


