االفتتاحية

املجلس الوطني الفلسطيني يجمعنا وال يفرقنا
يحيى يخلف
عندما كان هذا العدد ماثال للطبع كانت التحضريات جارية لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني
الفلسطيني أعىل سلطة ترشيعية يف منظمة التحرير الفلسطينية وسط جدل بني مؤيد ومعارض
لعقده يف هذا التوقيت أو حول قضايا تتعلق بالنصاب العددي ،والنصاب السيايس ،وحول جدول
أعامله :إن كان األمر سيقترص عىل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد االستقاالت بالجملة من
عدد كبري من أعضاء اللجنة التنفيذية ،أم أ ّن املجلس سيبحث قضايا أخرى مصريية ،مثل انسداد
األفق أمام عملية الحل السيايس ،ومثل املصالحة وإنهاء االنقسام ،ومسائل أخرى كتفعيل وتطوير
وتحديث أطر منظمة التحرير ،ومشاركة القوى االسالمية التي مل تلتحق بعد يف هذه األطر ،علام أ ّن
حامس لها متثيل يف املجلس الوطني من خالل أعضائها يف املجلس الترشيعي كون أعضاء الترشيعي
حسب النظام هم أعضاء يف املجلس الوطني.
وشمل الجدل أيضا موضوع النصاب ،خصوصا وأ ّن الدورة ستعقد يف رام الله ،وقد تضع السلطات
االرسائيلية عقبات متنع حضور غالبية من أعضاء املجلس الوطني ،وميكن أيضا إذا قاطعت حركة
حامس سلطة األمر الواقع يف غ ّزة أن متنع خروج أعضاء املجلس اىل مقر انعقاده يف رام الله ،فضال
عن أ ّن هناك عددا من األعضاء رحلوا عن هذه الدنيا ،ويتوجب استبدالهم ،كام أ ّن فصيال من
فصائل املنظمة " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني" أعلن مقاطعته لجلسات املجلس.
وجرى جدل قانوين حول طبيعة االجتامع إذا مل يكتمل النصاب ،وحول طبيعة الجلسة إن كانت
عادية أم استثنائية ،أي أن تعترب قانونية فيام إذا عقدت مبن حرض ،وهل تكون نتائجها مقبولة أم
تع ّمق االنقسام.
وزاد من القلق يف الشارع الفلسطيني تحديد يومي14و 15سبتمرب موعدا النعقاد جلسات املجلس
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خصوصا وأ ّن اللجنة التحضريية مل تأخذ وقتها.
كل ذلك جعل جميع األطراف ويف مقدمتها حركة فتح ورئيسها السيد محمود عباس وفصائل
أخرى وأعضاء اللجنة التنفيذية املستقيلني منهم وغري املستقيليني ورئاسة املجلس الوطني يق ّيمون
املوقف ،ويتحلون بأكرب قدر من املسؤولية ،ويتخذون قرارا بتأجيل انعقاد دورة املجلس الوطني
ملدة ثالثة شهور ،مربرين ذلك بالقول حسب ما أعلن رئيس املجلس السيد سليم الزعنون :التأكيد
أ ّن انعقاد املجلس الوطني رضورة وطنية ،واستحقاق سيايس طال انتظاره ،وأن انعقاده بحاجة اىل
املزيد من الوقت لإلعداد والتحضري ،كام أكّدوا رضورة إفساح املجال أمام جميع القوى السياسية
للمشاركة يف تح ّمل املسؤولية يف إطار اإللتزام مبنظمة التحرير بصفتها املمثل الرشعي والوحيد
للشعب الفلسطيني.
ولقد وجد هذا التأجيل ارتياحا شعبيا ،ورحبت األوساط السياسية ومؤسسات املجتمع املدين وكل
الرشائح االجتامعية والف ّعاليات بهذا التأجيل متطلعة اىل الدور املناط بالقيادات السياسية املشاركة
يف اللجنة التحضريية لتنفيذ ما يتعينّ أن تقوم به من أجل اإلعداد والتحضري لعقد جلسة عادية
بتوافق وطني يبحث كل القضايا ويتخذ فيها قرارات ويرسم سياسات عاجلة وسياسات مستقبلية،
تحمي القضية الفلسطينية ،وتع ّزز الوحدة الوطنية.
وبطبيعة الحال فإ ّن اللجنة التحضرييّة تتك ّون عادة من رئيس املجلس الوطني ،ورئيس وأعضاء
اللجنة التنفيذية ،واألمناء العامني للفصائل والقوى السياسية.
وال شك أن ّاألعباء امللقاة عىل عاتق هذه اللجنة التحضريية ليست سهلة ،باعتبار أ ّن التحضري ملجلس
وطني يحظى باإلجامع بعد انقطاع جلساته ما يقارب عقدين من الزمن أمر ليس باليسري ،وعمل
اللجنة لن يكون عمال يتعلق بإجراءات تنظيمية أو بروتوكولية ،وامنّا بجهد صادق وخالّق من أجل
توسيع دائرة التوافق :تنفيذ ما قرره املجلس املركزي من اصالح وتطوير منظمة التحرير وضخ
دماء جديدة اليها وقرارت سياسية تتعلق بوجوب تحديد العالقات األمنية واالقتصادية مع سلطات
االحتالل ،وإجراء أوسع حوار وطني شعبي من أجل تجديد بنية منظمة التحرير وأطر السلطة
الوطنية ملواجهة التحديات الراهنة والقادمة ،يف ضوء ماجرى عىل مدى السنوات املاضية من
مخرجات من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام ،وإجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية
وانتخابات املجلس الوطني وفق ما ت ّم االتفاق عليه يف القاهرة والدوحة وبيان الشاطىء.
مل يعد هناك متسع من الوقت للامطلة وتعطيل املصالحة ،فلقد جرت حوارات ال حرص لها يف
القاهرة والدوحة ،ونفذت حركة فتح وفصائل املنظمة بالتشاور مع حركة حامس تشكيل حكومة
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وفاق وطني ،وكان من املأمول أن يؤ ّدي ذلك اىل تنفيذ حامس لتعهداتها السياسية ويف مقدمتها
إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملجلس الوطني ،ومتكني حكومة الوفاق من القيام مبهامها
واإلرشاف عىل إعادة اعامر ما دمرته اآللة العسكرية االرسائيلية يف عدوانها عىل قطاع غ ّزة ،وفك
الحصار عنه من خالل إرشافها عىل معرب رفح ،لتأمني سفر املواطنني وعودتهم  ،وتأمني دخول املواد
الالزمة لإلعامر كاإلسمنت والحديد ،لك ّن حامس مل متكّن حكومة الوفاق من مامرسة مهامها مبا يف
ذلك تسلّمها ملعرب رفح ،وتسبب ذلك يف املزيد من األزمات االنسانية للمواطنني.
رسب عن اتصاالت
ومام فاقم الوضع وألحق أرضارا بجهود الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام ما ت ّ
تجريها حركة حامس مع الحكومة االرسائيلية عن طريق طرف ثالث ،عرضت فيها حامس عىل
ارسائيل وقف إطالق نار وهدنة طويلة األمد ،مقابل إنهاء إرسائيل لحصارها وإغالق معابرها،
والسامح لحامس ببناء ميناء بحري ومطار مدين ،وتسهيل مرور املواطنني اىل القدس .وهذه
االتصاالت مل تعد رسا بعد أن ترسبت لوسائل اإلعالم ،وافصح عنها بعض مسؤويل حامس ،وخصوصا
السيد أحمد يوسف .وفسرّ ذلك بإرصار حامس عىل التمسك بسلطتها عىل قطاع غ ّزة ،وتوطيد هذه
السلطة واستقاللها عن الرشعية الفلسطينية ،وقيام حكومتها املقالة بادارة املعابر وامليناء البحري
واملطار بالتنسيق مع الجانب االرسائييل دون حاجة ملعرب رفح الذي يرص الجانب املرصي عىل فتحه
من خالل الرشعية الفلسطينية.
لذلك وبغض النظر عن هذه التجاوزات فإننا ال نفقد األمل ،ونتطلع اىل وجود قيادات يف حامس
متتلك الحكمة والعقالنية وبعد النظر ترى مصلحتها يف الوحدة الوطنية ،واملشاركة يف منظمة
التحرير واملرشوع الوطني ،ويف االحتكام لصندوق اإلقرتاع ومبدأ تداول السلطة بدال من الدخول
يف متاهات التفاوض مع ارسائيل ودون أن تحصل عىل تخويل من منظمة التحرير املمثل الرشعي
والوحيد للشعب الفلسطيني ،ويتعينّ عىل حامس أن تأخذ العربة من تجربة السلطة ،وتحفظ درس
املفاوضات الذي أثبت أ ّن ارسائيل ال تلتزم بتعهداتها ،وال باالتفاقيات املوقعة معها ،وأنها لن تعطي
ذرة من الحقوق للشعب الفلسطيني سواء يف الضفة أو غزة.
هكذا تم تأجيل املجلس الوطني الفلسطيني ملدة ثالثة أشهر ،وهي مدة قصرية إذا ما نظرنا اىل
األزمات الداخلية وما ستواجه اللجنة التحضريية من صعوبات ويحدونا األمل أن تتمكن من ايجاد
حلول ملا يواجهه املجلس القادم من مشكالت ،بل اشكاليات،وأن تكلل جهودها بالنجاح.
ومهام يكن من أمر فإ ّن عقد دورة جديدة للمجلس رضورة وطنية واستحقاق سيايس طال انتظاره،
وال يحق ألي جهة فلسطينية بعد هذا التأجيل أن تكون عقبة أمام انعقاده ،وأمام تجديده وتحديثه،
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وضخ دماء جديدة فيه ،وتوسيع دائرة القوى والفعاليات والشخصيات املستقلة يف عضويته ،ليسهم
ذلك كلّه يف إرشاك الجميع يف صنع القرار.
لقد ظلت منظمة التحريرطوال مسريتها بيت الخربة ومركز صنع القرار ،والتوافق عىل برنامج الحد
األعىل ،وإن تعذّر فالتوافق عىل برنامج الحد األدىن ،ومنذ أن تسلّم الرئيس عرفات رئاسة اللجنة
التنفيذية حرص عىل عقد املجالس الوطنية يف مواعيدها ،وعىل ضخ دماء جديدة اليها ،ومتثيل املرأة
متثيال عادال ،وحرص عىل توفري املناخ الدميوقراطي تحت ق ّبته ،فشهدت جلسات املجلس مداخالت
تاريخية من جيل العاملقة يف فتح والفصائل األخرى ،وكان الحوار ذو مستوى يف الزمن املديد،
وخصوصا يف العرص الذهبي للكفاح املسلح ،فعكس ذلك عمق الفكر السيايس الوطني ،وبطولة
القيم والسجايا ،والقدرة عىل تح ّمل املسؤولية ،وحامية القرار الوطني املستقل ،وتجسيد الهوية
التحررية ملنظمة التحرير التي متثل واحدة من أهم حركات التحررالوطني يف العامل.
لقد حالت ظروف قاهرة دون انعقاد املجلس الوطني خالل عقدين من الزمن ،ولكن املجلس
املركزي وهو اإلطار الوسيط الذي ميثل املجلس يف حال انعقاده واصل عقد جلساته كلّام تيسرّ
ذلك ،لكن عضوية املجلس املركزي مل يضخ اليها دماء جديدة ،ومل يتم تجديدها ،وبالتايل فإن انعقاد
املجلس الوطني رضورة وطنية ،واستحقاق طال انتظاره ،ويتعينّ عقده دون ابطاء يف أقرب وقت
ممكن.
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