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  العدد تقديم يف

  

 واألخطر األهم احلدث املاضي، يناير/الثاين كانون أواخر يف جرت التي الفلسطينية، التشريعية االنتخابات شكلت
 للجميع، ومفاجئة الدهشة على باعثة نتائجها أتت وقد. عرفات ياسر الرئيس رحيل منذ الفلسطينية الساحة يف

  .ودولياً  وإسرائيلياً وعربياً فلسطينياً  بها، املعنيين شملت واخملاوف والتكهنات التساؤالت من زوبعة وأثارت

 يف مقعداً 74 على بحصولها االنتخابات يف الكاسح" حماس" حركة فوز طبعاً، كان، والدهشة املفاجأة مصدر
 45 جمرد على بحصولها" فتح" حركة بها منيت التي املدوية والهزيمة مقعداً، 132 جمموع من التشريعي اجمللس
 عن متدنية مكانة إىل عقود منذ الفلسطينية الساحة يف واملهيمن القائد احلزب مكانة من نقلها الذي األمر مقعداً،
 وإدارة احلكومة تأليف يف احلق ويف اجلماهيرية، الشعبية ويف التشريعي، اجمللس يف األقل على ،"حماس" مكانة
 ،"فتح" شعبية يف كبير انحسار إىل االنتخابات، قبل أشارت، االستقصاءات كانت وقد. الفلسطيني الكيان شؤون

" فتح" وانتقال احلكم سدة إىل" حماس" صعود إمكان إىل يؤشر مل منها أياً لكن ،"حماس" شعبية يف ملموس وتعاظم
  .املعارضة صفوف إىل

 األهم أن غير". فتح" حلركة الصارخ الفشل هذا بأسباب يتصل ما بداهةً، رأسها، وعلى ومتنوعة، كثيرة التساؤالت
 وكيف الفوز، بعد" حماس" ستتصرف وكيف اخلسارة، بعد" فتح" ستتصرف بكيف املتعلقة األسئلة جملة هو ذلك من

 االنتخابات أن صحيح احلكم؟ سدة إىل" حماس" وصول بعد اجلديد الوضع مع والدولية العربية األطراف ستتعامل
 يف القوة مصادر من كثير يف تتحكم زالت ما لكنها التشريعي، اجمللس يف املعارضة صفوف إىل" فتح" نقلت

 االنتخاب طريق عن عباس حممود بها فاز التي الفلسطينية، السلطة رئاسة يدها يف زال فما. الفلسطينية الساحة
 منظمة رئاسة أيضاً يدها ويف احلكم، صعيد على متعددة جماالت يف شأن ذات بصالحيات تتمتع والتي املباشر،
 أيضاً، نظرياً وتتحمل، الفلسطيني السياسي النظام يف العليا املرجعية نظرياً، تمثل، التي الفلسطينية التحرير

 تزال ال" فتح" أن كما. اإلسرائيلي – الفلسطيني للصراع حل إىل التوصل أجل من املفاوضات إدارة عن املسؤولية
 الكيان أجهزة وعلى وأنصارها،" فتح" كوادر من أغلبيتها، يف تتكون، التي واألمن الشرطة قوات على مهيمنة
  .االقتصادية املفاتيح من وكثير اإلدارية

 جائزاً يعد مل بأنه األقل على أو الفلسطينية، الساحة يف القائد احلزب تعد مل بأنها" فتح" تعترف هل: السؤال وهنا
 أمنية وأجهزة صالحيات من تسّلمه أن يجب ما تسلّم وبالتايل سي،السيا بالقرار واالنفراد السلطة احتكار لها

 ازدواجية ستكرس أنها أو واحلكم؟ السيطرة يف" حماس" تشارك األقل على أو املنتخبة، اجلديدة السلطة إىل وإدارية
  احلكم؟ يف" حماس" جتربة إفشال على مداورة، أو مباشرة، وتعمل السلطة

 والعالقة السلمية، والعملية الداخلي، الفلسطيني الوضع تعقيدات مواجهة يف" حماس" ستتصرف كيف املقابل، ويف
 وكيف والقطاع، الضفة يف الفلسطيني للشعب واملعيشية األمنية النواحي من كثير يف تتحكم التي بإسرائيل
 املقاومة عن وللتخلي معها، املعقودة وباالتفاقيات بإسرائيل لالعتراف إليها املوجهة الضغوط مع ستتعامل
 وقيادة الفلسطينية الرئاسة جانب ومن وعربياً، ودولياً إسرائيلياً بها، القبول منها مطلوب شروط وهذه املسلحة،
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 أو الشروط، بهذه وتقبل املعروفة ثوابتها عن ستتخلى هل والعزل؟ واحلصار لإلقصاء تعرضت وإالّ األساسية،" فتح"
 جتنبها نفسه الوقت ويف ثوابتها لها حتفظ مبتكرة حلوالً جتد أو يكون، ما وليكن السياسي ببرناجمها تتمسك

  أصالً؟ احللول هذه مثل يوجد أن يمكن وهل والعزل؟ احلصار

" الفلسطينية الدراسات جملة" من العدد لهذا الرئيسي االهتمام حمط هي باملوضوع يتصل مما وغيرها األسئلة هذه
 علي هم اإلسرائيلي، – الفلسطيني والصراع الفلسطينية بالشؤون خمتصين بقلم قيمة دراسات أربع خالل من

 فترات من فترة يف الفلسطينية االنتخابات جلنة ورئيس زيت بير جامعة يف السياسية العلوم أستاذ اجلرباوي،
 كيايل، وماجد أحوالها، على جيداً واملطلع" فتح" بقيادات الصلة الوثيق حوراين، وفيصل إلجرائها، االستعداد

 وإبراهيم فيها، األمور وجمريات الفلسطينية املنظمات ألحوال الدقيق واملتابع بدمشق املقيم الفلسطيني الكاتب
 من القدوة، ناصر مع أُوالها مقابالت، ثالث خالل من وأيضاً. غزة جامعة يف السياسية العلوم أستاذ أبراش،
 الفلسطيني التشريعي اجمللس رئيس الدويك، وعزيز الفلسطينية، السلطة يف السابق اخلارجية ووزير" فتح" قياديي
  .اجمللس سر أمين الرميحي، وحممود اجلديد،

 االنتخابات إثر يف تشكلت التي اجلديدة احلكومة عن معلومات العدد يقدم التوثيق، ومقتضيات للصورة، واستكماالً
 أساس يف القائمة العامة املبادئ عن تفصح ووثيقة السياسي، وبرناجمها ومهماتهم، أعضائها أسماء فيتضمن

 وتعريفاً  منها، الرسمي اإلسرائيلي واملوقف السياسي، برناجمها جتاه عباس حممود الرئيس فعل وردة توجهاتها،
  .بأعضائها موجزاً

 االنتخابية والدوائر القطرية القوائم بحسب لالنتخابات التفصيلية النتائج أيضاً  العدد يتضمن كله، ذلك جانب وإىل
 إىل باإلضافة ترشحهم، وصفة التشريعي اجمللس بعضوية الفائزين والنساء األسرى قوائم مع والقطاع، الضفة يف

  .الفائزة للقوائم السياسية البرامج

 28 يف أُجريت التي عشر السابع الكنيست انتخابات كان الفلسطينية لالنتخابات األهمية يف التايل احلدث
 متوقعاً كان فكما. فيها شاركت التي للقوائم أمل وخيبات مفاجآت من تخل مل أيضاً وهذه املاضي، مارس/آذار
 نسبيًا، هزيالً كان للتوقعات، خالفاً فوزه، أن غير. املقاعد من األكبر بالعدد أوملرت، إيهود برئاسة كديما، حزب فاز

 عدد عن جداً بعيداً وليس عليه، باحلصول يأمل كان مما كثيراً أدنى رقم وهذا مقعداً، 29 على إالّ  يحصل مل إذ
 مقعداً 12 بـ وشاس الليكود حزبا فاز حين يف هذا،. الرئيسي منافسه ،)مقعداً 19( العمل حزب بها فاز التي املقاعد

 7 بـ اجلميع، لدهشة املتقاعدين، حزب وفاز مقعداً، 11 بـ عنصريته يف الصريح بيتنا إسرائيل وحزب منهما، لكل
  .مقاعد

 قدرة وعلى إسرائيل، يف احلكم استقرار على انعكاساتها هي وما واجتماعياً؟ سياسياً النتائج هذه دالالت هي ما
 وإخالء إسرائيل، إىل الكبيرة املستوطنات كتل ضم إىل الهادف السياسي برناجمه تطبيق على كديما حزب

 من النهائية إسرائيل حدود ورسم الفلسطينيين، عن واالنفصال الضفة، أنحاء يف واملبعثرة الصغيرة املستوطنات
 يف أجادوا 48 عرب من كتّاب آراء نشر وإعادة نشر اخترنا وغيرها األسئلة هذه عن اإلجابة أجل من واحد؟ طرف
 باإلضافة وذلك. إسرائيليين وحمللين لكتّاب – اجملال لضيق – جداً موجزة ومقتطفات االنتخابات، نتائج حتليل

 إيهود) وقتئذ بالوكالة( اإلسرائيلية احلكومة رئيس وكلمة األحزاب، خمتلف وبرامج االنتخابات، نتائج نشر إىل
  .السياسية كديما رؤية فيها شرح التي هيرتسليا، مؤتمر أمام أوملرت
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 املؤيدة األوساط يف النقد من عاصفة وأثار األهمية من يخلو ال حدث يفوتها أن" التحرير هيئة" تشأ مل وأخيراً
 ،"هارفرد وثيقة" سمي ما وهو أال العربية، الصحافة به واحتفت ذاتها، إسرائيل ويف املتحدة الواليات يف إلسرائيل

 والكونغرس اإلدارة يف وتأثيره املتحدة الواليات يف اإلسرائيلي اللوبي ورصانة وصراحة بشمول تناولت التي
 هذا يف ونشره) احلواشي دون من( للوثيقة الكامل النص بترجمة قامت ولذا األميركية، اخلارجية والسياسة

  �.العدد

  )التحرير مدير(                                                                                                                                                     

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


