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عالء

الرتتري*

ت�صور جديد ل ُنظم ال�سيا�سة واحلكم الفل�سطينية
يرتبط تجديد الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني ارتباط ًا وثيق ًا بتحقيق الحرية وتقرير
الم�صير ،ولن نقترب من تحقيق هذين الهدفين �إ ّال عندما نت�صور هياكل و ُنظم ًا
�سيا�سية متنوعة .نقدم هنا ثالثة اقتراحات مت�شابكة تهدف �إلى بناء نظام �سيا�سي
فل�سطيني ت�شاركي لإر�ساء قواعد ديمقراطية حقة ،وهي :الق�ضاء على نموذج القائد
مجل�سي حكماء و�شباب �إ�شرافيين؛ ت�شكيل حكومة ظل من
الواحد الأوحد؛ ت�شكيل
َ
المعار�ضة ال�سيا�سية والمجتمع المدني لإر�ساء قواعد المحا�سبة والم�ساءلة.

ق ّلما

ن�سمع عن انفراجات �سيا�سية
ت�صر
في ال�ساحة الفل�سطينية� ،إذ ّ
القيادات الفل�سطينية على االنتقال من
ان�سداد �سيا�سي �إلى �آخر ال يزيد الأزمات
ال�سيا�سية إ� ّال تعقيداً .فجملة المناورات
ال�سيا�سية على مدار العام الما�ضي ،من تدوير
لكرا�سي اللجان القيادية لمنظمة التحرير� ،إلى
حل المجل�س الت�شريعي الفل�سطيني� ،إلى العبث
الم�ستمر لحرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' في
الم�شروع الوطني التحرري الفل�سطيني ،ت�ؤ�شر
�إلى فقدان النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني �أهليته
و�شرعيته ,و ُتظهر ب�شكل جلي عقم هذا النظام
في توفير الحد الأدنى من تطلعات ال�شعب
الفل�سطيني ومتطلباته.
غير �أن هذا النظام مفيد لقيادته التي ال

تدخر جهداً في تطويعه لم�صالحها وبرامجها
ّ
وتعزيز تفردها و�سلطويتها .ولذا نرى تلذذ
القيادات الفل�سطينية بالإتيان بمناورة
�سيا�سية داخلية تلو الأُخرى من �أجل تعزيز
قب�ضتها على هذا النظام المهترىء؛ فم�س�ؤولي
ي�صرون
النظام هذا هم بمثابة �أرباب �أعمال ّ
على �صالبة عود �أعمالهم التي �أفل�ست في
حقيقة الأمر .هذه المكابرة ال�سيا�سية مدمرة،
�إ ّال �إنها ت�صبح �أكثر �ضرراً عندما ''يت�شخ�صن''
القائد الواحد الأوحد ،وي�صبح مرادف ًا للنظام
ال�سيا�سي؛ عندها يتمحور النقا�ش حول
* م�ست�شار البرامج في ''ال�شبكة� :شبكة ال�سيا�سات
الفل�سطينية'' ،وباحث م�شارك في مركز درا�سات ال�صراع
والتنمية وبناء ال�سالم ( )CCDPفي المعهد العالي
للدرا�سات الدولية والتنمية ( )IHEIDفي جنيف� ،سوي�سرا.
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ال�شخ�ص/القائد نف�سه وخليفته ،ولي�س حول
�شكل الحوكمة والنظم ال�سيا�سية والأج�سام
الممثلة.
حالة ال�شخ�صنة هذه لم تحدث في الحالة
الفل�سطينية اعتباط ًا ،و�إنما كانت وما زالت
جزءاً مركزي ًا من منظومة �أو�سلو التي
بموجبها ي�سهل احتواء نظام الحوكمة
ال�شخ�صاني وت�سييره ،وخ�صو�ص ًا في ظل
غياب �أ�س�س المحا�سبة والم�ساءلة والت�شارك
في عمليات �صنع القرار .ولهذا ،ما برحت
الأو�ساط ال�سيا�سية والم�ؤ�س�سات الأمنية
الإ�سرائيلية والأميركية من�شغلة بهوية َمن
�سيخلف محمود عبا�س في رئا�سة ال�سلطة
الفل�سطينية ومنظمة التحرير الفل�سطينية .وال
تتوقف تلك الأو�ساط والم�ؤ�س�سات ومراكزها
البحثية والفكرية عن مناق�شة �أ�سماء
المر�شحين لخالفته ،فتعر�ض �سجالتهم،
وتت�أمل في �شكل العملية االنتقالية �إن ُوجدت
�أ�ص ًال ،وتتمادى في و�ضع ترتيب للمر�شحين،
�أو َمن ينبغي له �أن يحكم ال�شعب الفل�سطيني
ب�صفته الرئي�س المقبل .وبالنظر �إلى نهج هذه
الأو�ساط والم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية والأميركية،
والمتمثل في نهج ''اال�ستقرار �أو ًال'' ،ف�إن
الم�س�ؤولين الأمنيين الفل�سطينيين يت�صدرون
تلك القائمة.
غير �أن هذه العملية االنتقالية المرتقبة
وملح ًا ،من وجهة
يجب �أن تثير نقا�ش ًا جاداً
ّ
نظر فل�سطينية ،بهدف و�ضع ت�صور جديد لنظم
ال�سيا�سة والحكم الفل�سطينية القائمة ،ولم�س�ألة
برمتها .ف�أكثر ما يزعج
القيادة ال�سيا�سية ّ
الأو�ساط والم�ؤ�س�سات الإ�سرائيلية والأميركية
هو تب ّني الفل�سطينيين فكراً ا�ستراتيجي ًا
ا�ست�شرافي ًا يخلخل النظم ال�سائدة ،وي�ؤ�س�س
لنظم جديدة بعيدة كل البعد عن ال�شخ�صنة

ك�أ�سا�س للحكم والحوكمة .وفيما يلي ثالث
�أفكار مقترحة للم�ساهمة في بناء هذا الفكر
اال�ستراتيجي اال�ست�شرافي ،والتي تهدف في
�صلبها �إلى بناء نظام �سيا�سي ت�شاركي
و�شامل يم ِّكن ال�شعب الفل�سطيني في م�سعاه
نحو تحقيق تقرير الم�صير و�إقامة الدولة
و�إر�ساء ديمقراطية حقة.
�أو ًال :الق�ضاء نهائي ًا على نموذج القائد
الواحد الأوحد ،وا�ستحداث نموذج القيادة
الجمعية .فنموذج ''القائد الخارق'' بات بالي ًا
وعاجزاً ومنافي ًا للديمقراطية ،و�صار ي�ضر
بالن�ضال الفل�سطيني وم�شروع التحرير
الوطني .لقد عانى الفل�سطينيون في م�سعاهم
لتحقيق تقرير الم�صير تداعيات �سلبية كبرى
ب�سبب اختالف �أنماط الحكم باختالف
الأ�شخا�ص (مثل العرفاتية ،والفيا�ضية،
والعبا�سية) ،ونماذج �سلطة الرجل الواحد التي
جرى تب ّنيها .لذا� ،آن الأوان لإنهاء نموذج
الحكم هذا ،وت�صور نموذج قيادة جمعية
قادرة على تنفيذ ا�ستراتيجيا فل�سطينية ممثلة
للجميع ت�ضع في �صلبها جوهر المطلب
الفل�سطيني (الحرية) ،وال تكترث ال�شتراطات
ومطالب الفاعلين الخارجيين والقوة المحتلة.
فالحوكمة الجيدة وبناء الدولة و�إ�صالح
الم�ؤ�س�سات و�إعادة بناء الم�ؤ�س�سة والعقيدة
الأمنية ،يجب �أن تن�سجم كلها مع مطلب
الحرية الذي ال يتحقق �إلاّ باال�شتباك مع القوة
ِ
والم�ستعمرة ،وعدا ذلك �سيكون
المحتلة
م�ضيعة لوقت الفل�سطينيين وجهدهم
وت�ضحياتهم وعذاباتهم.
ومع �أن نموذج القيادة في منظمة التحرير
الفل�سطينية هو نظام ذو طبيعة جمعية من
الناحية النظرية� ،إ ّال �إنه لي�س كذلك البتة في
الواقع .ولهذا ال�سبب ا�ستطاعت ال�سلطة
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الفل�سطينية �أن تحتوي منظمة التحرير ،قبل �أن
تحتويها �إ�سرائيل بدورها ــ ال�سلطة القائمة
باالحتالل ــ ولهذا ال�سبب ُ�سلبت قدرة ال�شعب
الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
على التحول والتطور الإيجابي واالنعتاق.
ولهذا ال�سبب �أي�ض ًا يظل ال�شعب الفل�سطيني
بعيداً ومبعداً عن جوهر النظام ال�سيا�سي
يئن تحت وط�أة االحتالل
الفل�سطيني ،وال يزال ّ
الإ�سرائيلي وال�سلطوية الفل�سطينية التي ت�ستمر
في التجذر والت�صلب يوم ًا بعد يوم .فنموذج
القائد الواحد الأوحد خذل ال�شعب الفل�سطيني
(�أكان نموذج �أبو الأمة� ،أبو عمار؛ �أم نموذج
�شريك ال�سالم ،محمود عبا�س؛ �أم نموذج
التكنوقراط المدعوم دولي ًا� ،سالم فيا�ض) ،وقد
�سئم الفل�سطينيون حالة الخذالن الم�ستمرة.
وهكذا ،ف�إن الوقت حان لإعادة النظر
تحديداً في المنا�صب والألقاب التي يتقلدها
رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية ورئي�س
فل�سطين ورئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،وما ترمز
�إليه من بهارج الدولة ،والتخل�ص منها جميع ًا.
والأحرى ،وخ�صو�ص ًا في ظل العي�ش تحت
�شرط ا�ستعماري� ،أن ينتخب ال�شعب الفل�سطيني
لجنة �صغيرة من القادة ت�شكل مكتب ًا �سيا�سي ًا
قيادي ًا فل�سطيني ًا ،على �أن ت�ضم �أربعة
�أ�شخا�ص/قادة ،و�أن يكون بينهم امر�أتان �أو
على الأقل واحدة ،في�ضطلع كل ع�ضو قيادي
فيه بم�س�ؤوليات متنوعة لكن تكاملية ،ويكون
لكل منهم وزن �سيا�سي مماثل :واحد م�س�ؤول
عن ال�ش�ؤون الداخلية والمجتمعية ،و�آخر عن
ال�ش�ؤون الخارجية والدولية ،وواحد عن
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية ،و�آخر عن
�ش�ؤون التعليم وال�شباب� .إن تق�سيم الأعمال
على الم�ستوى القيادي على هذا النحو يكفل �أ ّال
يقوم قائد واحد وحزبه ال�سيا�سي باختطاف
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الم�شروع الوطني وفر�ض ر�ؤيتهما
وبرنامجهما ال�سيا�سي ،ويكفل م�ستوى �أف�ضل
وي�سفر عن �آثار
من الم�ساءلة وال�شفافيةُ ،
�إيجابية ملمو�سة تنعك�س على حياة
الفل�سطينيين اليومية.
ثاني ًا :لن يعمل المكتب ال�سيا�سي هذا في
مجل�سين
الفراغ ،بل �سيتلقى الدعم من
َ
�إ�شرافيين مختلفين يكون م�س�ؤو ًال �أمامهما
�أي�ض ًا .يت�ألف �أحد المجل�سين من ''الحكماء''
بينما يت�ألف الآخر من ''ال�شباب'' (تقل
�أعمارهم عن  35عام ًا) ،وي�ضم كل مجل�س
خم�سة ع�شر ع�ضواً على الأكثر ،وتكون مدة
الدورة ثالثة �أعوام .ويوازن المجل�س في
تركيبته بين الرجال والن�ساء ،ويكون ممث ًال
لمختلف �أ�صحاب الم�صلحة والطبقات
االجتماعية والمناطق ،وي�ضطلع بدور حيوي
في �صوغ اال�ستراتيجيات ومتابعة تنفيذها
ودعم ومحا�سبة الفاعلين ال�سيا�سيين.
لكن ماذا عن المجل�س الت�شريعي
الفل�سطيني والمجل�س الوطني الفل�سطيني؟
قد يت�ساءل �أحدهم :لماذا ن�ضيف
بيروقراطية جديدة �إلى الهياكل
والبيروقراطيات المعقدة في ظاهرها
والقائمة �أ�ص ًال؟ هذه �أ�سئلة وجيهة .غير �أن
الغياب الفعلي للمجل�سين ،الت�شريعي والوطني،
ي�سلبهما الفاعلية والكفاءة والتمثيل وحتى
ال�شرعية .ف�ض ًال عن �أن ال�سيا�سة الف�صائلية
و�أنماط الحكم الم�شخ�صنة تمكنت من الهيمنة
على المجل�سين ب�سهولةّ � .أما مجل�سا ال�شباب
والحكماء المقترحان ،فيهدفان في المقام
الأول �إلى تر�سيخ �أركان الم�ساءلة داخل
النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وا�ستحداث
م�ؤ�س�سات �ضرورية ال�ستدامة ال�ضوابط
والموازين بعد الآثار الوبيلة المترتبة على
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غيابها لعقود .و�ستكون تلك الم�ؤ�س�سات
ا�ست�شرافية و�إ�شرافية ورقابية بطبيعتها ،ولن
تكون ت�شريعية �أو تنفيذية �أو ق�ضائية،
و�ست�ستمد قوتها من قدرتها على تعرية
القيادات عند الحاجة ومحا�سبتها ،ودعم
الر�ؤى الوطنية وتفعيلها ،و�إر�ساء نهج
''المحا�سبة وال�شفافية �أو ًال''.
المبينة �أعاله
ثالث ًا :الهيئات المتعددة
ّ
�ستعين رئي�س الوزراء لت�شكيل حكومة ،ونائب ًا
ّ
له ،على �أن تتولى امر�أة �أحد هذين المن�صبين.
ي�سمي رئي�س الوزراء حكومته
وبينما ّ
للبرلمان/المجل�س الت�شريعي والوطني ودوائر
الـقـيـادة الأُخرى ،يجب في المقابل �أن تت�شكل
حكومة ظل موازية ت�ضم في �صفوفها
المعار�ضة ال�سيا�سية في البرلمان والمجتمع
المدني الفل�سطيني ،و�أن يتولى كل وزارة وزير
ظل .وال ُيتوقع من حكومة الظل هذه �أن تكون
مكتملة الأركان مثلما نجد في الديمقراطيات
الرا�سخة ،بل �أن تكون م�صممة بما يالئم
الواقع الفل�سطيني المتوا�ضع ،وال �سيما �أنها
�ستتطلب موارد مالية معتبرة قد ال تكون
متاحة .فالهدف من حكومة الظل هو �أن
ت�ضمن م�ساءلة �أف�ضل و�شمو ًال �أكثر في
الهياكل ال�سيا�سية الفل�سطينية ،و�أن ت�ؤ�س�س
لثقافة ت�شاركية �سيا�سية ت�ضع ال�شعب في
�صلب النظام ال�سيا�سي .و�ستقت�ضي حكومة
الظل �أي�ض ًا م�شاركة المجتمع المدني
الفل�سطيني في �إ�صالح م�ؤ�س�ساته وت�صويب
الأ�ضرار الهيكلية التي لحقت بها طوال �أعوام
�إطار عمل اتفاق �أو�سلو.
قد يرى البع�ض �أن هذه الثالثية (القيادة
الجمعية ،ومجل�سا ال�شباب والحكماء ،وحكومة
الظل) غير قابلة للتحقيق نظراً �إلى واقع
االحتالل الإ�سرائيلي ،واالنق�سام الفل�سطيني

الداخلي ،والت�شتت والت�شرذم الأفقي
والعمودي ،وحالة الوهن العامة ،و�إطار عمل
اتفاق �أو�سلو ،وحل الدولتين المن�شود .قطع ًا
ثمة قدر من ال�صواب يدفع المرء �إلى االعتقاد
بعدم واقعية الأفكار الثالث المقترحة �أعاله،
وب�أنها تنافي واقعنا الراهن ،وربما حتى �إنها
�ساذجة وليبرالية �إلى حد كبير .غير �أن من
الوا�ضح تمام ًا �أن نموذج حكم منظمة التحرير
الفل�سطينية وال�سلطة الفل�سطينية ،و�إطار عمل
اتفاق �أو�سلو ،لم يحققا م�صلحة ال�شعب
الفل�سطيني قطَ ،ف ِل َم ن�ستمر �إذاً في العمل �ضمن
هذين الإطارين محاولين �إ�صالح ما يتعذر
�إ�صالحه؟ �ألم يحن الوقت للتفكير في �أ�ساليب
جديدة للفعل ال�سيا�سي ،وفي ُنظم حكم
وحوكمة غير تقليدية وب�أ�شكال قيادية
مغايرة؟
�إن �أُطر العمل ال�سيا�سية القائمة وما ت�ستند
�إليه من �أُ�س�س منطقية هي معيبة �أ�سا�س ًا ،ولذا
ال يمكن التعويل على قدرة التدابير
الت�صحيحية على �إ�صالح الم�شكالت .فقد �آن
الأوان ال�ستحداث نماذج جديدة وغير تقليدية
لل�سيا�سة والقيادة الفل�سطينية ،حتى �إن كانت
تبدو غير واقعية في الوقت الراهن� .إن ما
يحتاج �إليه الفل�سطينيون هو ر�ؤي ٌة و�آفاق
م�ستقبلية لقدرتهم على العمل جماعي ًا نحو
الإنجاز واالنعتاق ،بد ًال من العمل �ضمن �إطار
قيادي وحاكمي عفا عليه الزمان ،وي�سير بهم
من مع�ضلة وم�شكلة �إلى �أُخرى ،ومن �ضعف
�إلى هوان فانك�سار ،وال يوفر حلو ًال ناجعة �أو
م�ستديمة.
ثمة �أ�سئلة عديدة يمكن طرحها بالت�أكيد
فيما يتعلق بالأفكار والمقترحات الثالثة
المذكورة �أعاله ،ومنها :ما هي المتطلبات
ال�سابقة ل�ضمان تحقيق هذه الأفكار على
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الأر�ض؟ وما هي الخطوات المطلوبة من
الفل�سطينيين؟ وكيف يمكن تنفيذ هذه الأفكار
الثالث بوا�سطة خطط عمل محددة ووا�ضحة؟
وما هي الجهات الفاعلة التي �ستقود عملية
التغيير هذه؟ وهل �ستنجح تحت االحتالل
الع�سكري الإ�سرائيلي ورغم ًا عنه ،وهل �ستكون
�ست�صمم لتالئم
�أداة للمقاومة ال�سيا�سية؟ هل
َّ
�سكان ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �أكثر من
غيرهم؟ وكيف يمكن �أن تطال الفل�سطينيين
الآخرين داخل �إ�سرائيل ،والالجئين في ال�شتات؟
قائمة الأ�سئلة تطول ،ولهذا ال�سبب تحديداً

وجهة نظر
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جديين و�ضرورين
نحتاج �إلى نقا�ش وجدل ّ
لإعادة ت�صور نظام ال�سيا�سة والحكم
الفل�سطيني ،فثقافة الجدل هي جزء ال يتجز�أ
من التجديد ،و�إحدى الأدوات المهمة للخروج
من الأزمات واالن�سدادات .وعليه ،ف�إن تجديد
الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني يرتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بتحقيق الحرية وتقرير الم�صير ،ولن
نقترب من تحقيق هذين الهدفين �إ ّال عندما
ونوحد
نت�صور هياكل �سيا�سية و ُنظم ًا مغايرة،
ّ
جهودنا في �سعينا لترجمة هذه الر�ؤية �إلى
واقع ملمو�س.

