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اجمللس املركزي الفلسطيني

د. محمد اشتيه

هو هيئة دائمة منبثقة عن اجمللس الوطني الفلس��طيني، وهو مس��ؤول أمامه، 

ويتكون م��ن اللجنة التنفيذية ورئيس اجمللس الوطني وعدد من األعضاء يس��اوي 

على األقل ضعفي عدد أعض��اء اللجنة التنفيذية، ميثلون فصائل حركة املقاومة 

واالحتادات الش��عبية والكفاءات الفلس��طينية. وقد تقرر تشكيل اجمللس املركزي 

ملنظمة التحرير الفلس��طينية، في الدورة احلادية عش��رة للمجلس الوطني التي 

انعقدت في القاهرة بني 1973/1/12-6.

وجتدر اإلش��ارة هنا إلى أنه في اجتماع عق��د في عمان يوم 1970/5/6 بني أعضاء 

اللجنة التنفيذية واألمناء العامني للفصائل الفلس��طينية، تقرر إنش��اء اللجنة 

َّ اجمللس الوطني الفلسطيني في  املركزية ملنظمة التحرير الفلس��طينية، وقد أقر

دورته الس��ابعة التي عقدت ف��ي القاهرة بني 5/30 و 1970/6/4، تش��كيل اللجنة 

املركزية، التي تطورت فيما بعد لتصبح اجمللس املركزي الفلسطيني، وهي مكونة 

من:-

1. رئيس اجمللس الوطني.

2. رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

 3. القائد العام جليش التحرير الفلسطيني.

 4. ثالثة مستقلني.

5. من��دوب قي��ادي مفوض بكاف��ة الصالحيات عن كل منظمة م��ن  املنظمات 

الفلسطينية وال تشترط في هؤالء أن يكونوا من بني أعضاء اجمللس الوطني.
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وفي عام 1973، أقرًّ اجمللس الوطني الفلسطيني إنشاء اجمللس املركزي، حيث حلَّ 

مح��لَّ اللجنة املركزية، وقد اتخذ هذا القرار ملس��اعدة اللجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير ف��ي تنفيذ قرارات اجمللس الوطني، وإلص��دار التوجيهات لها، خالل الفترة 

الواقعة بني دورتي اجمللس الوطني الفلسطيني.

وح��ددت الالئح��ة الداخلية للمجلس املرك��زي مهام وصالحي��ات اجمللس، وعدد 

أعضائ��ه وكيفية تعيينهم، حيث نصت امل��ادة الثالثة من الالئحة الداخلية، على 

أن مهام اجمللس هي:

 أ. اتخ��اذ القرارات في القضايا التي تطرحها علي��ه اللجنة التنفيذية في إطار 

مقررات اجمللس الوطني.

ب. إقرار اخلطط التنفيذية املقدمة إليه من اللجنة التنفيذية.

ت. متابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية قرارات اجمللس الوطني.

 ث. 1. يش��كل اجمللس املركزي جلاناً دائمة من ب��ني أعضاء اجمللس الوطني ويكون 

رؤساء اللجان الدائمة  من أعضاء اجمللس املركزي.

2. تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في املسائل احملالة من 

اجمللس املركزي أو اللجنة التنفيذية.

3. االطالع على حس��ن سير عمل دوائر املنظمة وتقدمي التوصيات الالزمة بذلك 

للمجلس املركزي. أكدت الالئحة الداخلية أن رئيس اجمللس الوطني الفلس��طيني 

هو رئيس اجمللس املركزي، وأن على اجمللس أن يجتمع مرة كل شهرين على األقل.

تكون اجمللس املركزي الفلس��طيني األول الذي تش��كل في 1973/3/9، بقرار من 

اللجن��ة التنفيذيه ملنظمة التحرير من 32 عضوأ باإلضافة إلى 6 أعضاء مراقبني، 

وفي السنة التالية ازداد عدد أعضاء اجمللس املركزي إلى 43 عضوا، و6 أعضاء مراقبني، 

واستمر عدد أعضاء اجمللس املركزي، في ازدياد، إلى أن وصل في عام 1979، إلى 59 عضوأ.

اجملل��س املرك��زي الفلس��طيني ه��و الهيئ��ة الوس��يطة ب��ني اجملل��س الوطني 
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الفلس��طيني واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، ولعل امل��دة الزمنية الطويلة 

نس��بيأ، الفاصل��ة بني دورت��ي انعقاد اجمللس الوطني، هي الس��بب الرئيس��ي وراء 

فكرة إنش��اء اجمللس املركزي الفلس��طيني، حيث أن غي��اب اجمللس الوطني يعطل 

عملي��ة اتخاذ الكثير من القرارات املهمة الت��ي حتتاج إلى موافقة اجمللس الوطني 

الفلس��طيني، باإلضاف��ة إل��ى ذلك ف��إن دعوة اجملل��س الوطني لالنعق��اد هي أمر 

معقد للغاية وتأخذ وقتأ طويال نس��بيأ، نطراً لكث��رة عدد أعضاء اجمللس الوطني، 

وتوزعهم وانتش��ارهم في معظم دول العالم، إال أن اجمللس املركزي الفلسطيني، 

لم يكن له دور ولم يكن ناش��طأ في السبعينيات، لذلك اتخذت منظمة التحرير 

الفلسطينية منتصف الثمانينيات قراراً بإعادة تشكيل اجمللس، بحيث أصبح دوره 

أكثر أهمية ومحورية مما كان عليه احلال في الس��بعينيات، وخاصة أن الدعوة إلى 

انعقاد اجمللس الوطني الفلس��طيني، أصبحت أكثر صعوبة وتعقيداً مما كان عليه 

احلال في السابق.

في الدورة الس��ابعة عشرة للمجلس الوطني الفلس��طيني التي انعقدت في 

عم��ان بني 22-29 تش��رين الثاني )نوفمبر( 1984، أصدر اجمللس قراراً خاصاً بإنش��اء 

اجمللس املركزي وتنظيم عمل��ه وصالحياته، ومبوجب هذا القرار، حددت مدة اجمللس 

املرك��زي، باملدة التي تقضى بني كل دورتني عاديت��ني من دورات اجمللس الوطني، ولم 

يطرأ تغيير جذري على صالحيات اجمللس أو طريقة تكوينه.

في الدورة الثامنة عش��رة للمجلس الوطني الفلس��طيني الت��ي انعقدت في 

اجلزائر بني 20-26 نيس��ان )ابري��ل( 1987 قرر اجمللس الوطني الفلس��طيني تعديل 

املادة الثانية من قرار إنشاء اجمللس املركزي، وأصبح اجمللس املركزي مكونأ من:

رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية )15( عضواً.  .1

2. مكتب رئاسة اجمللس الوطني )4( أعضاء 3.

3. االحتادات الشعبية )11( عضواً. 
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4. عسكريني )3( أعضاء.

5. مستقلني )30( عضواً. 

6. رؤساء اللجان الدائمة )8( أعضاء.

7. ممثلني عن الفصائل كما يلي:

أ. حركة فتح )6( أعضاء.

ب. جبهة التحرير العربية )2( عضواً.

ت. اجلبهة الدميقراطية )2( عضواً.

ث. اجلبهة الشعبية )2( عضواً.

ج. القيادة العامة )2( عضواً.

ح. جبهة التحرير الفلسطينية )2( عضواً.

خ. احلزب الشيوعي )2( عضواً.

د. الصاعقة )2( عضواً.

ذ. جبهة النضال الشعبي )2( عضواً.

أي أن عدد أعضاء اجمللس املركزي أصبح 93 عضواً، ومع نهاية الثمانينيات وبداية 

التس��عينيات، عقد اجمللس املركزي عدداً كبيراً من االجتماعات، ملتابعة التطورات 

على الس��احة الفلسطينية، املتعلقة أساس��اً باالنتفاضة، وبدأت أعمال اجمللس 

املرك��زي حتمل صبغة أكثر أهمية من الس��ابق، بحيث أصب��ح اجمللس املركزي هو 

املرجعية الفعلية ملنظمة التحرير الفلسطينية.

ففي الدورة العش��رين للمجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت في اجلزائر 

بني 23-28 تش��رين الثاني )نوفمب��ر( 1991 تقرر زيادة عدد أعض��اء اجمللس املركزي، 

فارتف��ع نصي��ب اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى 18 عضواً، وزاد عدد املس��تقلني 

إلى اثنني وأربعني بعد أن كان ثالثني فقط، أما متثيل الفصائل الفلسطينية داخل 

اجمللس فلم يطرأ عليه أي تغيير، باس��تثناء حركة اجلهاد اإلسالمي ”بيت املقدس” 
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الت��ي متثل��ت بعضوين في اجمللس، حيث لم تكن هذه احلرك��ة ممثلة في اجمللس في 

الس��ابق. ولعل االجتماع األهم للمجلس املركزي الفلسطيني، هو االجتماع الذي 

انعقد من 10-12 تش��رين األول )أكتوبر( 1993 في تون��س، ففى هذا االجتماع، أقرًّ 

اجمللس املركزي اتفاقية أوسلو وقرر ما يلى:

أوال: تكلف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلس��طينية بتشكيل مجلس 
السلطة الوطنية الفلسطينية في املرحلة االنتقالية من عدد من أعضاء اللجنة 

التنفيذية وعدد من الداخل واخلارج.

 ثانيا: يكون الس��يد ياس��ر عرفات، رئي��س اللجنة التنفيذي��ة ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، رئيسا جمللس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، عقد اجمللس املركزي الفلسطيني، 

عدة اجتماعات على أرض الوطن، إال أن تلك االجتماعات التي عقدت في منتصف 

وأواخر عام 2002 كانت األهم، ففي اجتماع اجمللس املركزي الذي انعقد في غزة 2- 3 

متوز )يوليو( 2001 ناقش أعضاء اجمللس املركزي موضوع إعالن الدولة الفلسطينية 

املستقلة، وكان العالم بأجمعه ينتظر القرار الذي سيصدره اجمللس في هذا الشأن، 

إال أن اجمللس املركزي لم يأخذ قراراً بإعالن الدولة الفلسطينية املستقلة وجتسيد 

ه��ذا اإلعالن على األرض، كما أنه لم يأخذ قراراً صريحاً بتأجيل اإلعالن، وأجل البت 

ف��ي هذا املوضوع إلى الدورة املقبلة التي عقدت بني 9-10 أيلول )س��بتمبر( 2001، 

حيث قرر اجمللس تأجيل قرار إعالن دولة فلس��طني إلى أجل غير مس��مى. وقد كان 

عدد أعضاء اجمللس املركزي عام 2000، بلغ 129 عضواً، ويذكر هنا أن اجمللس املركزي 

له جميع صالحيات اجمللس الوطني الفلسطيني، باستثناء إعادة تشكيل اللجنة 

التنفيذية، وللمجلس املركزي الكلمة الفصل في وضع السياسات والقرارات في 

غياب اجمللس الوطني.


