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  مقاالت
  *اجلرباوي علي

  **بيرملان ويندي
  

  الثورية والشرعية الكاريزمية القيادة غياب بعد" فتح" مأزق
   

 حركتي بين الدائر الصراع يف حالياً تتمحور الفلسطينية السياسة يف األساسية الدينامية أن احملللين معظم يعتبر
 سلطته بسط عباس حممود حماولة يف األحدث العقدة من أكثر يمثل ال الصراع هذا أن نعتقد لكننا". حماس"و" فتح"

 عقود أربعة لنحو هيمن عرفات وكان. عرفات ياسر من ورثه الذي السياسي النظام على وسيطرته احلركتين، على
 على وحمافظته الوطنية، القضية وجتسيده الفذة، شخصيته حضور قوة خالل من الفلسطينية الوطنية احلركة على
 ويف. واحمللية اإلقليمية األلغام حقول وتخطي املناورة على الفائقة قدرته بفضل به والتصاقهم الفلسطينيين والء

 الذي الالصق الصمغ أساس هي لعرفات الثورية الكاريزما شرعية كانت القانون، وحكم قوية مؤسسات غياب
 مثل إىل يفتقر عباس ألن لكن. تماسكها على واحلفاظ الفلسطينية السياسة بتالبيب اإلمساك خالله من استطاع

 لكنه يقوده، أن منه يُتوقع سياسي نظام على سلطته بسط يحاول وهو املعاناة من الكثير واجه فقد الكاريزما هذه
  .يحكمه أن يستطيع يكاد ال

 يُطلَق أن يمكن السياسي النظام حتول من خاصة عملية بخضم نظرنا، وجهة من حالياً، الفلسطينية السياسة تمر
 إىل بالكامل السلطة فيه تستند حكم من االنتقال يف تتمثل وهي ؛"الكاريزما بعد ما إىل االنتقال" مصطلح عليها

 النظري تأهيله يجد أن املصطلح لهذا ويمكن. احلكم من جديد نوع إىل االستثنائية الرمزية القائد مكانة شرعية
 حالة يعيش يكن مل إن سياسي نظام أي أن ادعاءه وخصوصاً السلطة، عن نظريته يف فيبر ماكس إليه يذهب فيما

 أشكال ثالثة أحد من شرعيته يستمد أن من بد فال تامة، غاشمة قوة حكم وطأة حتت أو كاملة، ديمقراطية
 التقليدية الشرعية الشخصاين؛ غير املؤسساتي احلكم إىل املستندة القانونية – العقالنية الشرعية: نموذجية
 مواصفات يمتلك" خارق" بقائد العامة قناعة إىل املستندة الكاريزمية الشرعية والتقاليد؛ األعراف على املعتمدة

 فإنها للقائد الشخصية امليزات إىل تستند الثالث النوع من الشرعية أن وبما)  1.(عادية غير وإمكانات فذة
 مؤسساتية حالة إىل املشخصنة الذاتية الرابطة صيغة من حتويلها اإلمكان يف كان إذا إالّ. بزواله تزول بالضرورة

  :فيبر يؤكد. عامة توارثية غير
  

 فإنه... الدائمة العالقات صفة تأخذ أن بل صرفة، قاليةانت كظاهرة تستمر أن) الكاريزمية للسلطة( لها يُقيَّض مل إذا
 النموذجية حالتها يف الكاريزمية السلطة فإن الواقع يف. جذرياً تتغير أن الكاريزمية السلطة حلالة الضروري ملن

 إمّا تصبح بل استقرارها، استمرار يمكن ال لذلك". التشكل قيد يف" حالة يُسمى أن يمكن فيما إالّ توجد ال اخلالصة
  )2.(االثنين من مزيجاً  وإمّا ،)العقالنية من( معقلنة وإمّا ،)التقليدية من( مقلدنة

  
 حتديات وبمواجهة بوفاته يتسارع إنه إالّ  الزعيم، حياة خالل يبدأ أن يمكن الكاريزمية السلطة حتول أن ومع

 يُسمي أن: الراحل الزعيم شرعية حمل يمكنها لبدائل متعددة طرقاً وضع فقد ذلك يتوقع فيبر أن وبما. اخلالفة
 أن الدائرة لهذه ويمكن -  خليفته بتسمية الزعيم من املقربين دائرة تقوم أن أو بنفسه، خليفته الكاريزمي الزعيم
 أن أو أقربائه، أحد إىل الزعيم مكانة نقل يتم أن أو - الكاريزمية املواصفات حتقق مزايا يمتلك شخص عن تبحث
 أو منصب إىل الزعيم شخص من الكاريزمية الهالة نقل يتم أن أو العرافين، طريق عن أو إلهي بوحي اخلليفة يحدَّد

  .خليفته على إسباغها ويتم عليا عامة مصلحة
 الرتابة إضفاء" سماه ما وهو اليومية، احلياة متطلبات إزاء الكاريزمية السلطة تكيُّف يسيراً  أمراً  يكون أالّ  فيبر توقع
 الرتابة إضفاء" عملية أن ذكر فقد. الكاريزمي القائد غياب بعد ما احلكم نظام تنميط باألحرى أو ،"الكاريزما على

 الزعماء من كثيرين إحجام الصراع هذا حدة تصاعد إىل يؤدي ومما)  3."(الصراع من عامة، بصورة تخلو، لن
 من مؤسسات بناء عن عزوفهم أو سلطاتهم، تقليص إىل ذلك يؤدي أن من خوفاً خلفائهم تسمية عن الكاريزميين
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 االنتقال" مرحلة الغموض يلف قد كهذه أحوال ويف. بالدهم يف القرار اتخاذ عملية احتكارهم من حتد أن املمكن
  .نتيجتها األغلب على الصراع ويُغلّف ،"الكاريزما بعد ما إىل
 عرفات؛ بعد ما مرحلة يف الفلسطينية السياسة لتحليل مثالياً إطاراً" الكاريزما بعد ما االنتقال" مفهوم يشكل ال قد

 الضروري الشرط وهو قانوناً، املشرَّع العنف استخدام حكر يملكون ال االحتالل، حتت كونهم الفلسطينيين، بأن ذلك
 القيادة سيطرة بقدر األقل على الفلسطينيين، على سيطرتها تمارس إسرائيل أن وبما. حقيقية شرعية سلطة لوجود

 ال حقيقتين يشكالن ومقاومته اإلسرائيلي االحتالل فإن كثيراً، أكثر يكن مل إن نفسه، الفلسطينيين على الفلسطينية
 فإن ذلك مع لكن. اجلغرايف احليز أو السياسي اجملال يف الفلسطينيين يصيب تطور أي حتليل عند جتاهلهما يمكن
 شهدتها التي واألحداث للتطورات جديد تفسير لتقديم اجملال تتيح قصورها، من الرغم على النظرية، األدوات هذه

 يف الكاريزما عن موجزة تاريخية حملة بتقديم املقال هذا يبدأ األدوات هذه وباستخدام. مؤخراً الفلسطينية الساحة
 بها مر التي" زماالكاري بعد ما إىل االنتقال" حالة ليصف ويمضي الفلسطينية، الوطنية للحركة عرفات قيادة

 سلطته لتثبيت صراعه يف عباس واجهها التي الصعوبات أن نعتقد ونحن. عرفات رحيل بعد الفلسطيني الوضع
 مل التي تلك عن قوة يعوضه ذلك علّ املؤسسات، عمل تفعيل نحو التوجه إىل املطاف نهاية يف قادته الشخصية

 نحو التوجه إىل احتاج عليها، ويحافظ رئاسته عباس يحمي وكي املنطلق، هذا من. الكاريزما إىل الفتقاره يمتلكها
 حاالت عادةً تكتنفه الذي الغموض وبسبب لكن،. جديدة انتخابات إجراء طريق عن التشريعي اجمللس تفعيل

 حل إىل تؤد مل 2006 يناير/الثاين كانون النتخابات املفاجئة النتائج فإن ،"الكاريزما بعد ما إىل االنتقال"
  .التحديات من جديدة جمموعة أطلقت وإنما فلسطين، يف السلطة شرعية إشكالية

  
  فلسطين يف الشرعية

" فتح" حركة صعود مع املنصرم القرن من الستينيات أواخر يف احلديثة الفلسطينية السياسة أسس وضع تسارع
 واألعمال املنظمات، هذه اعتنقتها التي األيديولوجيا وبواسطة. املسلح الكفاح شعلة حملت أُخرى فدائية وحركات

 لكن. 1969 سنة يف إليها انضمت عندما الفلسطينية التحرير منظمة إىل ونقلتها الشرعية اكتسبت بها، قامت التي
  .والفعال الرئيسي الشرعية مصدر عرفات لياسر الكاريزمية السلطة أصبحت الفلسطيني السياسي النظام تطور مع

 للحركة وراعٍ  التحرري الوطني للكفاح كمفجّر مكانته خالل من الفلسطينيين من واسعة شريحة والء عرفات كسب
 من غفيرة أعداد مع مباشرة لقاءات عدة خالل من الكاريزمية شرعيته توسيع على وعمل. الفلسطينية الوطنية

 سلطة وعكست. الوطني الهدف عن كلل بال ودفاعه العامل، أمام الفلسطينية القضية تمثيله خالل ومن الفلسطينيين،
 كما. بأيديهم مصيرهم الفلسطينيين أخذ لواء حمل كونه ثورية كقوة الكاريزمية عن فيبر مواصفات صدى عرفات
 بوالء والفوز ملهمة، بمهمة القيام لواء كحمله الكاريزمية، السلطة بها تتصف واضحة سمات حكمه طريقة عكست
 عرفات أصبح وبالتايل. بطولية أعمال حتقيق على قادراً شخصاً باعتباره إليه العامة والنظرة له، التام أتباعه

 فلسطين: "نفسها فلسطين رمز عرفات كان ولكليهما. اإلرهاب ألعدائه مثل بينما الوطني، للفخر رمزاً ألتباعه يمثل
  ."أرجل على تمشي
 السياسي النظام يف للشرعية األساسي املكوّن كانت عرفات كاريزمية بأن القائل الرأي على للمعترضين يمكن

 يف لدولة معقد جهاز من تتشكل كانت الفلسطينية التحرير منظمة أن أوالً . التفنيدات من العديد تقديم الفلسطيني،
 يدّعي. عسكرية وقوى بيروقراطي، وجهاز الشعبية، املنظمات من وشبكة ،)الوطني اجمللس( برملان لها املنفى،

 وتصارع السلطة، إىل للوصول أيضاً عليها عرفات اعتمد بل فحسب، موجودة تكن مل املؤسسات هذه أن هؤالء
 والءات لنظام خاضعاً بقي املؤسسات لهذه الرسمي النظام أن إىل االنتباه يجب لكن. ليحكم واستخدمها معها،

 قام حتى بل الرسمي، غير النظام ومرة الرسمي، النظام مرة يستخدم عرفات وكان. شخصية وحمسوبيات
 بالتأكيد،. واستيعابهم معارضيه وعرقلة سياساته، وتثبيت سيطرته، إلحكام وذلك اآلخر، على أحدهما بتأليبهما

 أو طاغية، كاريزمية بشخصية يتمتع يكن مل لو املؤسسات على املناورة على عرفات قدرة من احلد املمكن من كان
 سطوة أن صحيح. الفلسطيني السياسي النظام عمل حتديد يف أكبر دور القانونية – العقالنية للسلطة كان لو

 االعتماد حاولت شخصيات من دائماً تأتيان كانتا لكنهما بتحديات، دائماً ووجهتا املنظمة على وسيطرته عرفات
  .بديل الشخصاين حكم ملنحى التأصيل يف فشلت وبالتايل نفسه، الكاريزمي النمط على

 مؤسسات من احلركة تكونت الرسمية الناحية فمن. الكاريزمي التنظيم هيئة على تتشكل مل" فتح" حركة أن ثانياً 
 شخصيات أدت املؤسسات هذه وداخل". املركزية اللجنة"و" الثوري اجمللس"و" العام املؤتمر" أهمها ديمقراطية
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 انشقاقان قدّم كما. عرفات ملنافسة األحالف بتشكيل وقامت واألتباع، املوارد تعبئة يف مهمة أدواراً قيادية
 صارخين مثالين – 1983 سنة يف موسى أبو وتمرد 1974 سنة يف نضال أبو انشقاق – احلركة يف رئيسيان

 بقيت عرفات سلطة أن إىل االنتباه يجب ذلك كل مع لكن. كافة احلركة كوادر تطويع على عرفات قدرة حملدودية
 والء أن كما. مواردها على املسيطر النهائي واملصدر ،"فتح" حلركة واجلامع الالصق الصمغ يف أساسياً مكوناً 

 مكانتهم اآلخرون القادة استمد بينما ،"اخلتيار" بـ الشخصي باالرتباط شعور من كبير حد إىل نما للحركة الكوادر
 احللقات من كسلسلة" فتح" داخل السلطة هيكلية رؤية يمكن األساس هذا وعلى. به وعالقتهم منه قربهم مدى من

 نواة هؤالء من واحد كل وكان ومستشاريه، معاونيه من تشكلت حلقة نواة عرفات كان. واحد مركز من املنبعثة
 عرفات شخص وكان. القاعدة إىل وصوالً تالية، حللقات أنوية بدورهم شكلوا الذين املساعدين من خاصة حللقة
 بشأن اخلالفات كانت وبينما. ومفصلة حمددة أيديولوجيا تمتلك مل" فتح" حركة ألن التشكيلة هذه يف مهماً

 دام ما داخلياً خالفاتها معظم تبقي أن" فتح" استطاعت انشقاقات، إىل أُخرى فلسطينية حركات يف تؤدي البرامج
  .الكاريزمية عرفات بسلطة معترفين األعضاء

 مثالية نماذج هي فيبر، أكد كما الثالثة، الشرعية فمصادر. فقط الكاريزما على حكمه يف يعتمد مل عرفات أن ثالثاً
 مع الثالثة املصادر من خليط شكل على الواقعية احلاالت تأتي وإنما نقية، بصورة الواقع أرض على تتحقق ال

 مع باالقتران دائماً الكاريزمية قدراته عرفات استخدم الفلسطينية احلالة يف. السلطة مفاتيح من أُخرى أشكال
 عن والتغاضي الفساد أدى وهكذا. عنه ينشقوا أو يعارضوه أن يمكن من واستمالة وحتييد لتخويف دؤوب سعي
 مرحلة فإن املعنى وبهذا. هرمه قمة على عرفات تربع الذي النظام جممل تدعيم يف مركزياً  دوراً التابعين فساد

 حتقق وعدم الزمن مرور فمع. حاضراً زال ما عرفات كان بينما جمراها تشق بدأت" الكاريزما بعد ما إىل االنتقال"
 على الكامل االعتماد من السياسي النظام عمل يف الثقل انتقل البداية، يف عرفات أطلقه الذي الثوري الهدف

 انتقادات تصاعد مع وحتى ذلك، مع لكن. الزبائنية على املعتمدة الشخصانية إىل الكاريزمية الشخصانية
 ليبقي واإللهام اإلقناع على الكاريزمية قدراته استخدام يف يستمر أن عرفات استطاع حكمه، ألسلوب الفلسطينيين

 من أُخرى نماذج تطور اإلمكان يف يكن مل القوية الكاريزما هذه ظل ويف. التحدي نطاق خارج زعامته جمال
  .عنها املستقلة السلطة

 فلسطينيي حساب على والقطاع الضفة فلسطينيي على ليتركز الفلسطيني السياسي النظام ضاق أوسلو اتفاق ومع
 التي للكاريزما عرفات توظيف فإن التحرير، منظمة عملياً اجلديدة الفلسطينية السلطة حجبت حين ويف. الشتات
 الدويل االعتراف رفع ناحية، فمن. للعيان ظهرا أُخرى، جهة من الكاريزما هذه وحمدودية جهة، من بها يتمتع

 الكفاح من التحول عزز أُخرى ناحية من لكن. مسبوقة غير منزلة إىل عرفات مكانة املباشر الشعبي واالنتخاب
 عندما ذلك، على وعالوة)  4.(احلكم زبائنية مركزية للمساعدات، اجلديد التدفق إىل إضافة الدولة، بناء إىل املسلح

 زيادة خالل من وإنما املؤسسات، بناء خالل من هاعن يعوِّض مل تتضاءل العرفاتية الكاريزما حيوية بدأت
 منظمات تهميش عملية وسرّع الكبرى، العشائر مع حتالفات عقد فقد. للسلطة تقليدية مصادر على االعتماد
 احلكم ومبادئ القانون وسيادة مأسسة تعزيز وأهمل وخاللها، األوىل االنتفاضة قبل ازدهرت التي املدين اجملتمع
  )5.(سانحة فرصة كل يف القضائي النظام وجتاوز التشريعي، اجمللس وتخطى الصالح،

 عرفات هيمنة يخص فيما القاعدة أثبت الذي االستثناء 2000 سبتمبر/أيلول يف الثانية االنتفاضة اندالع كان
 اإلحباط حالة تنامي وبين جهة، من التزامات من عليه أوسلو اتفاق فرضه ما بين عرفات فبانحشار. الكاريزمية

. بقمعها يقوم أالّ أيضاً لكن االنتفاضة، يقود أالّ اختار أُخرى، جهة من الدولة إقامة حتقيق يف الفشل جرّاء الشعبي
 مع املسلحة املواجهة اإلسرائيلي العسكري القمع صعّد وعندما. بنفسها مسارها تخط ذلك، عن عوضاً وتركها،

 الرئيس سلطة أن وبما. علني قيادي دور أخذ عن وعزف كاريزما من به يتمتع ما عرفات يستخدم مل الفلسطينيين،
 حاسم دور ممارسة عن العزوف هذا فتح فقد املتفتت، النظام تماسك بقاء على حافظ الذي الصمغ كانت الكاريزمية

 يعد مل أنه املتحدة والواليات إسرائيل إعالن على ورداً. املتنافسة الداخلية اجلماعات بين مفتوح صراع أمام الباب
 رسالة يرسل كي العشوائي العنف وممارسة الداخلي التفسخ من ملزيد األخضر الضوء عرفات أعطى ،"صلة ذا"

 عرفات استخدام عدم كان إن واضحاً يعد مل املطاف نهاية ويف." الفوضى وإمّا معي التعامل إمّا" فحواها
 نتيجة أتى أنه أم فقط، احلافز فقدان عن ناجماً النظام واستعادة السيطرة بسط أجل من بها يتمتع التي للكاريزما

  .أيضاً القدرة فقدان



  37، ص )2007 فيص( 71، العدد 18المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  تالاقم

 

4 
 

 عرفات وحاصرت السلطة سيطرة حتت كانت التي الغربية الضفة مدن احتالل إسرائيل أعادت 2002 سنة ربيع يف
 واألمم وروسيا األوروبي واالحتاد املتحدة الواليات من املؤلفة الرباعية اللجنة وفرضت. باملقاطعة مقره يف

 التسوية لتحقيق" الطريق خريطة" يف أوىل كمرحلة اإلصالحات من جملة إجراء ضرورة الفلسطينيين على) املتحدة
 نظام من حتوالً تشهد خلت ألعوام كانت التي الفلسطينية السياسة واجهة إىل عباس حممود برز وهكذا. املنطقة يف

 اآلن التحول هذا وتسارع. ثانوية بصورة الكاريزما على يعتمد نظام إىل الكاريزما من السلطة شرعية فيه تُستمد
  ."الكاريزما بعد ما إىل االنتقال" مرحلة إىل ليصل

  
  القديمة للقواعد وفقاً  اللعب

 للسلطة االنتقايل الدستور بمثابة ليكون األساسي القانون مشروع الفلسطيني التشريعي اجمللس أقر 1997 سنة يف
 نتيجة توقيعه إىل اضطر حين ،2002 سنة حتى عرفات طاولة على ينتظر بقي املشروع هذا لكن. فلسطينيةال

 إىل الرئاسة من واسعة صالحيات نقلت التي التعديالت من جمموعة على وافق وبعدما الشديد، اخلارجي الضغط
 املرشح تعيين على املوافقة سوى مقره يف احملاصر عرفات أمام يكن ومل. املستحدث احلكومة رئيس منصب

  .املنصب عباس حممود توىل 2003 مارس/آذار ويف. الفلسطينية احلكومة لرئاسة املتحدة الواليات لدى املفضل
 عرفات، ومثل. الكاريزمية السلطة على قائم نظام يف اخلالفة معضلة جديد فلسطيني كزعيم عباس بروز جسّد لقد

 األربعة العقود خالل بارز فلسطيني وقيادي" فتح" حركة يف مؤسس عضو أنه االدعاء يستطيع عباس كان
 عنه يُعرَف ومل عسكرياً، قائداً  عباس يكن مل التاريخية، الفلسطينية القيادات وسائر عرفات بخالف لكن،. املنصرمة

 عملية وأيد الكواليس، خلف من وعمل الكالم، معسول كان العكس، على. األتباع من خاصة جملموعة قيادته
  .كلل بال إسرائيل مع التفاوض

 لإلطاحة به األميركيون جاء عميالً وليس شرعي قائد بأنه الفلسطينيين إقناع على لعباس السياسي البقاء اعتمد
 بقي منه، مقتطعة بصالحيات حكومة رئيس وتعيين احلصار من الرغم على عرفات، لكن. مكانه واحللول بعرفات

 مركز أي بروز ملنع الكواليس خلف اخليوط حتريك يف واستمر الفلسطينية، الشرعية للسلطة األعلى التجسيد يمثل
 امتعاض يخفف مل ذلك إن إالّ  ودّه، وخطب للرئيس تقديره عن التعبير يف استمر عباس أن ومع. غيره للسلطة آخر

 احلكومة رئيس مكانة تقويض حماوالته يف عرفات استمر وبالتايل. بالسيطرة لالحتفاظ اندفاعه يقلّص أو عرفات
 أُجبر التي الصالحيات من ممكن قدر أقل عن له ومتنازالً الفلسطيني،" كرزاي" بـ نعته خالل من به مشهّراً اجلديد،

  .عنها التخلي على
 سلطته تطوير على التركيز يف استراتيجيته وتمثلت. حوله من يلتف أن عرفات، إزاحة من تمكنه لعدم عباس، حاول

 اتخاذ على مساعدته يف بتعاونها املقابل، يف الفوز، أمل على اخلارجية القوى مطالب تلبية خالل من الشخصية
 حتسن حتقيق على قدرته على يراهن أن عباس على كان. املتردي الفلسطيني الوضع حتسين إىل تهدف تدابير

 السبب ولهذا. الفلسطينيين بين صدقيته لتعزيز الوحيدة الوسيلة شكّل ذلك ألن الفلسطينية، األوضاع يف ملموس
  .واحد جانب من تهدئة إعالن إىل أُخرى وفصائل" حماس" مع وتوصل وفاوض ،"الطريق خريطة" بالتزام تعهد
 من أمل، وقد. إليه حاجة أمس يف كان الذي التعويض على احلصول بغية اخلارجية القوى إىل عباس تطلع ذلك بعد
 بؤر وتفكيك فلسطينيين، معتقلين بإطالق وعودها بتنفيذ إسرائيل تقوم أن موقعه، وتوطيد خطته جناح أجل

 التخاذ إسرائيل على بالضغط املتحدة الواليات تقوم أن أمل كما. املناطق خمتلف إغالق من والتخفيف استيطانية،
 إىل الداعي الشعبي الدعم لتوسيع يةضرور القصير املدى يف للثقة املعزِّزة اإلجراءات هذه كانت فقد. اخلطوات هذه

 احلكومة رئيس لتمكين أساسياً  ذلك كان وقد. حقيقية مفاوضات إىل للوصول الضرورية التهدئة وتوطيد استمرار
  .الكاريزمية عرفات سلطة تنافس أن املمكن من كان سياسية سلطة على االستحواذ من

 كان الذي اإلغالق من تخفف مل فإسرائيل. تذكر مساعدات أية لعباس تقدما مل وإسرائيل املتحدة الواليات لكن
 بل. الفقر خط حتت نصفهم من ألكثر املعيشي املستوى هبوط إىل وأدى للفلسطينيين، بالغة يومية معاناة يسبب
 القادة من عدد واغتيال الناشطين، مئات باعتقال عباس صدقية تقويض إىل إسرائيل عمدت ذلك عن عوضاً

 على أشهر ثالثة وبعد". حماس" حركة يف البارزين السياسيين القادة أحد اغتيال بمحاولة والقيام امليدانيين،
 حكومة عن الثقة يحجبون الذين والقطاع الضفة يف الفلسطينيين عدد أن الرأي استطالعات بيّنت املنصب توليه

 تابعة خلية نفّذت 2003 أغسطس/آب منتصف ويف)  6.(الثقة يمنحونها الذين أولئك عدد من أكثر هو عباس
 رفيع مسؤول باغتيال إسرائيل قيام إىل أدى الذي األمر القدس، يف انتحارية عملية عاتقها على" حماس" حلركة
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 دعوته يف عباس واستمر التهدئة، إنهاء املسلحة الفلسطينية الفصائل أعلنت ذلك أعقاب ويف. احلركة يف املستوى
  .الدعوة هذه إىل لإلصغاء أحد أي إلجبار حتى كافية تكن مل احملدودة سلطته لكن التزامها، إىل

 اليقظة، األميركية املراقبة حتت قام، فقد. نفسه الوقت يف الضعف هذا واستغل عباس إضعاف يف عرفات ساهم
 السلطة أن بما لكن. احلكومة رئيس إىل وأجهزتها الفلسطينية السلطة مؤسسات ملعظم الرسمية السيطرة بتحويل

 عباس يمنح مل التحويل هذا فإن املستويات، بأدنى يتم مرافقها يف العمل وكان مادي، إفالس حالة تعاين كانت
 عرفات يد يف متمركزة الفلسطينية السياسية احلياة يف الفعلية السيطرة بقيت بالعكس، بل. فاعلة سياسية أداة

 مل الذي النافذة السياسية للعالقات الرسمي غير النظام إليها مضافاً بها، يتمتع كان التي الكاريزمية الهالة بفضل
 األجهزة من العديد وعلى له، موالية كانت التي الكوادر على مسيطراً عرفات بقي وهكذا. وحده له إالّ  يستجيب يكن

 بتفكيك والقيام الطريق خريطة متطلبات مع للتجاوب احلكومة رئيس أمام إمكان بأي ذلك بواسطة مطيحاً األمنية،
 املؤسستين هاتين واستخدم وللمنظمة،" فتح" حلركة رئيساً عرفات بقي ذلك، على وعالوة. املسلحة اجملموعات

 بقي عرفات أن الرأي استطالعات وأظهرت. انتقاده لآلخرين تتيح سياقات وفتح احلكومة، رئيس على للمناورة
 عليه حصل مما أعلى تأييد على أداؤه وحصل)  7(سطينية،الفل األرض يف باملوثوقية يحظى عامة شخصية أكثر
  )8.(عباس أداء
 جهة، من عرفات طرف من مبادراته عرقلة جرّاء عباس خاللها عانى مضنية شهر ونصف أشهر خمسة مرور بعد

 خطاب يف 2003 أكتوبر/األول تشرين يف استقالته قدم أُخرى، جهة من املتحدة والواليات إسرائيل جانب ومن
 يف والداخلية اخلارجية الضغوط بين املوازنة حتقيق يف املتمثلة فاستراتيجيته. التشريعي اجمللس أمام غاضب
 تم أن إىل ثانية عرفات يشاهد ومل الغربية الضفة عباس وغادر. بالفشل باءت الشخصية سلطته لزيادة حماولة

  .حياته من األخيرة األيام يف سريره بجانب ليكون استدعاؤه
  

  الدعم لتحصيل مساومة
 – العقالنية الشرعية إىل االنتقال عملية يف ساعدت 2004 نوفمبر/الثاين تشرين يف عرفات وفاة أن يبدو

 بحرفية متقيد احترام ويف. مديد حصار حتت القابع الرئيس سلطة انحسار استمرار مع بدأت كانت التي القانونية،
 التنفيذية السلطة رئاسة التشريعي اجمللس رئيس توىل الفلسطينية، السلطة يف باخلالفة املتعلقة الدستورية القواعد

. الفلسطينية للسلطة الثاين الرئيس بمنصب للفوز مرشحين سبعة خاضها رئاسية انتخابات أعقبتها يوماً، ستين
 صدقية، وذات نزيهة انتخابات إجراء 2005 يناير/الثاين كانون يف تم فقد اإلسرائيلية التدخالت من الرغم وعلى

  .األصوات من% 60 يتجاوز ال بما بالرئاسة عباس فيها فاز
 الكاريزمية الشرعية أن أو للسلطة، مستقالً مصدراً أصبح القانون أن قط يعن مل الديمقراطية اإلجراءات التزام لكن

 حال بأي تقتصر ال... الرتابة إضفاء عملية" فإن فيبر توقع وكما". املنصب كاريزما" إىل وانتقلت تمأسست لعرفات
 احلقيقي االختيار إن القول ويمكن)  9."(املشكلة هذه حتُل عندما تتوقف وال اخلالفة، مشكلة على األحوال من

 اخليار كان عباس أن" فتح" حركة يف النفوذ أصحاب قرر عندما وإنما االقتراع، صناديق عبر يتم مل للرئيس
 بقوة التمتع له تضمن مل القانونية الوضعية عباس منحت التي النتخابيةا األدوات لكن. حركتهم لتمثيل التلقائي

. ضعيفة بقيت لعباس الشخصية والسلطة شخصانية، بقيت الفلسطينية السياسة جمال يف احلقيقية فالسلطة. فاعلة
 التي الكاريزما وظف عرفات لكن. مكانته بعض عليه أسبغ لكان للحكومة كرئيس عباس دعم اختار عرفات أن لو

 التي الذكرى وبهذه. ذلك بمالحظة للجميع تسمح بصورة عمله ومعرقالً احترامه من مقلالً عباس، ضد بها يتمتع
 ومل االعتبار، من الكثير عباس اجلديد الرئيس الفلسطينية السياسية القيادات تعطِ  مل األذهان، يف حية تزال ال كانت
 بعد ما إىل االنتقال" مرحلة معمعة يف فلسطين دخلت وبذلك. ملصاحلها مناسباً ذلك كان إذا إالّ بزعامته تقبل

  .صراع حالة يف الدخول دون من وتستقر لتهدأ تكن مل التي ،"الكاريزما
 يكن مل فإنه يفتقدها، كان التي الكاريزما خالل من لسلطته اآلخرين امتثال تأمين على قادراً يكن مل عباس وألن

 شرعيته لتوطيد جديد مسعى يف انخرط لذلك. السياسي بالفعل السلطة هذه حتقيق سوى – ثانية مرة – أمامه
 الرأي لتقوية سعى فقد. للحكومة رئيساً كان حين استخدمها التي ذاتها االستراتيجيا شقي باستخدام الشخصية

 والواليات إسرائيل من خارجية، تنازالت لتحصيل والضغط جهة، من االنتفاضة إلنهاء املؤيد الداخلي العام
 إلبرام عباس سعى النار إلطالق وقف حتقيق أجل ومن. أُخرى جهة من له الداخلي الدعم يف ليزيد حتديداً، املتحدة

 يف أُعلن الرئيسية الفصائل ممثلي مع مباحثات أجرى 2005 مارس/آذار ويف. جديد داخلي فلسطيني اتفاق
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 عباس وعدها إسرائيل، على هجماتها إيقاف على" حماس" حركة موافقة مقابل ويف. التهدئة إىل التوصل نهايتها
  .الفلسطينية التحرير منظمة وبعضوية جديدة برملانية انتخابات بإجراء

 أصبحت قضايا ثالث يف املتحدة والواليات إسرائيل تعاون على للحصول اجلديد الفلسطيني الرئيس سعى ذلك بعد
 أسرى عن وإفراج حواجز كإزالة اجتاهه، يف نية حسن بوادر إطالق: حكمه دعائم لتثبيت احليوية شديدة

 للسلطة مادي دعم على احلصول سياسية؛ تسوية إىل للتوصل حقيقية مفاوضات إىل العودة فلسطينيين؛
 العام الرأي لدى داعم مناخ على للحفاظ مهمتين والثانية األوىل القضيتان كانت حين ويف. الفلسطينية
 بواسطتها يتم الفلسطيني األمن قطاع يف جوهري إصالح عملية لتنفيذ حاسمة األخيرة القضية كانت الفلسطيني،

  .أسلحتهم بتسليم االنتفاضة ومقاتلي بالتقاعد، األمنية األجهزة يف املستوى رفيعي مسؤولين إغراء
 من العسكرية احلواجز بعض أزالت إسرائيل أن فمع. الثالثة اجملاالت يف عباس آمال تتحقق مل مرة، ولثاين لكن،

 بعض أطلقت أنها ومع)  10.(أُخرى مناطق يف جديدة حواجز بوضع عنها استعاضت إنها إالّ الضفة، مناطق بعض
 خطوة يف مستوطن آالف ثمانية نحو أخرجت كانت أنها ومع)  11.(جداً أكثر أعداداً اعتقلت إنها إّال املعتقلين،

 يف املستعمرات وتوسيع األراضي من مزيد ملصادرة خططاً تنفذ كانت إنها إالّ غزة، قطاع من اجلانب أحادية
  .كثيراً حاجاتها عن تقل الفلسطينية للسلطة الدولية املساعدات كانت األثناء تلك ويف)  12.(الغربية الضفة
 الدعم تلقيه إىل ستؤدي التهدئة عبر األمن حتقيق أجل من اخلارجية للمطالب استجابته أن على عباس راهن

 يف بوش، وإدارة إسرائيل من عليه حصل ما كل كان لكن. يفتقدها التي الكاريزما عن للتعويض الالزم اخلارجي
 يتمكن مل أشهر، عدة الدؤوب عمله من الرغم على عباس، أن غير". لآلمال خميب" بأنه املستمر وصفه هو املقابل،

 مرحلة يف الفلسطينية السلطة وبقيت. انتخابه منذ حالها على بقيت التي الشخصية سلطته مكانة تعزيز من
  .للصراع مفتوحاً جماالً" الكاريزما بعد ما إىل االنتقال"
  

  :السيطرة فرض حماولة
  "فتح" يواجه عباس

 عندما األوراق من كثيراً شأن، ذي خارجي دعم على احلصول يف استراتيجيته فشل مع حيازته، يف عباس يجد مل
 تعاين الفلسطينية األرض كانت التي األمني والفلتان التخبط حالة جماح كبح: نفوذه لتوطيد األكبر التحدي واجه

 إسرائيل قطّعت االنتفاضة أثناء ففي. االقتصادي واالنهيار واحلصار العنف من أعوام أربعة مرور بعد جرّاءها
 السلطة كانت التي الفلسطينية الضرائب أموال حتويل وأوقفت بعض، عن بعضها الفلسطينية التجمعات أوصال

 تقهقر املركزية احلكومة أصاب الشلل ولكون. السالح حمل من الفلسطينية الشرطة رجال ومنعت عليها، تعتمد
 العداوات حدة صعّد الذي األمر والعشائرية، احمللية النظم من تقليدية أشكال إىل شؤونهم تنظيم يف الفلسطينيون

 كأمراء يتصرفون املسلحون، أو السياسيون، املتنفذون أصبح املناطق بعض ويف. العصبوية والصراعات العائلية
  .بهم خاصة صغيرة إقطاعيات على يسيطرون حرب
." واحد وسالح واحد، وقانون واحدة، سلطة" شعار برفعه البلد إىل السياسية اللحمة بإعادة تعهد قد عباس كان

 وإنما التهدئة، باحترام وعدت والتي املنضبطة،" حماس" حركة جانب من يأت مل التوجه لهذا الرئيسي والتحدي
 أو املكانة هذه مثل عباس يمتلك مل للحركة، املوحِّدة اإلجماع نقطة يمثل عرفات كان فبينما". فتح" حركته من

 التقليدية اجملموعات بين الصراع احتدام إىل" الكاريزما بعد ما إىل االنتقال" عملية تسارع وأدى. الشخصي النفوذ
 ضبط على قادرة عليا سلطة عرفات، مع سابقاً األمر كان كما تتوفر، أن دون من لكن ،"فتح" داخل املتنافسة

  .للحركة الداخلية اللحمة على واحلفاظ الوضع
 احلرس"و" القديم احلرس" بين صراعاً بكونه" فتح" حركة يف القائم التشرذم احملللين من العديد وصف
 يف للسلطة البنيوية الهيكلية أن االعتبار يف أُخذ وإذا. للحقيقة تسطيحاً التبسيطي الوصف هذا كان)  13".(اجلديد
 النفوذ بشأن الصراع فإن واحدة، كاريزمية نواة من جميعاً تنبثق املركز متحدة دوائر من تتشكل" فتح" حركة
 يُفهَم أن" فتح" يف الداخلي للتفتت يمكن األساس هذا على. عُمريّ عامل من ال مصلحي بعد من ينطلق احلركة داخل
 واالقتصادية السياسية القوة بنواحي تقليدياً أمسكوا الذين" األبوات: "رئيسية جمموعات ثالث على قُسّم إنْ أفضل

 بمكانة تمتعوا الذين ومن الثاين الصف شخصيات من مزيج وهم ،"الطاحمون" الفلسطينية؛ السلطة وبمرافق للحركة
 العام؛ الوطني املستوى على القرار صنع عملية يف االشتراك حُرموا لكنهم مناطقهم صعيد على حملية قيادية
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 االنتفاضة خالل" فتح" حلركة مسلحة كميليشيا لتعمل األقصى شهداء كتائب منهم تشكلت الذين" املسلحون"
  .الثانية

. واملناصب املواقع على التجمعات هذه داخل من متعددون أشخاص تزاحم عرفات موت أحدثه الذي الفراغ يف
 يف أفرادها واستيعاب امليليشيات سالح لنزع كافح الذي عباس زعامة بتحدي هؤالء جميع قام تزاحمهم ويف

 رفضوا" فتح" مسلحي من كثيرين لكن. أجهزة ثالثة إىل عشر أحد من عددها تقليص حاول التي األمنية األجهزة
 اختطاف وبين احلكومية املباين اقتحام بين تراوحت حوادث يف استعمالها البعض وواصل أسلحتهم، تسليم

 عن جنم لها األخطر الوجه فإن عشوائياً، العام بالنظام اخمللة احلوادث هذه بعض كان حين ويف. األجانب
 حاالت" فتح" يف واملتنفّذة القيادية الشخصيات بعض افتعل فقد". املسلحين"و" األبوات" من أطراف بين حتالفات

 بتقويض كفيلة كانت التي اإلصالحات تطبيق من عباس تمكن دون للحيلولة العام واالضطراب التوتر من
 مقاتلي بعض أراد نفسه، الوقت ويف. عرفات من برضى سابقاً عليها حصلوا التي السلطة مقدرات على هيمنتهم

" املسلحون" قام بينما واملال، الغطاء" األبوات" فّرفو. بإهمالهم اتهموه الذي السياسي النظام من" الثأر" االنتفاضة
 ،"فتح" فئات خمتلف يف موجودين كانوا عباس سياسات تخريب يف الراغبين أن ذلك بيّن وقد. الالزمة بالفوضى

 الرئاسية املراسيم معظم كان 2005 سنة نهاية ومع. متنافسة زمر إىل التفسخ طور يف كانت نفسها احلركة وأن
 على يكن مل أنه درجة إىل املقربين، بأقرب عالقاته تدهورت بينما صاغية، آذان أية يجد ال عباس عن الصادرة

  .األمنية أجهزته بعض برؤساء كالمية عالقة
 اجلهاد نفذ فقد. إسرائيل على الهجمات شن وواصل عباس الفلسطينية الفصائل بعض أهمل األثناء هذه يف

 إطالق يف أُخرى فصائل واستمرت ،2005 سنة خالل إسرائيليين خمسة بحياة أودت انتحارية تفجيرات اإلسالمي
 يف توغل ألفي نحو نفذ إذ عباس، اإلسرائيلي اجليش أهمل وكذلك. إسرائيل على غزة من الصنع حملية صواريخ

 عباس وجد واملسلحين إسرائيل وبين)  14.(السنة تلك خالل فلسطيني 700 من أكثر وقتل الفلسطينية، األرض
  .ضعيفاً نفسه
 وتنازالت خارجية، مساعدة على للحصول سعى فقد. وسائل بعدة الداخلية معضلته يحل أن الرئيس حاول

 إىل الطاحمين نهم إشباع حاول كما. الداخلية الساحة يف لدعمه السياسي املسار على تقدم وحتقيق إسرائيلية،
 توظيف خالل من وحاول. اإلصالحية املساعي عرقلة إىل ودفعها" املؤسسة" خماوف إثارة دون من لكن اإلصالح،

 حتقيق يف فشل لكنه. املركزية السلطة لواء حتت وضمهم" املسلحين" على السيطرة استعادة واجلزرة العصا سياسة
 داخل حمصوراً دام ما يحكم، أن يستطيع ولن وسيطرته، نفوذه بسط من يتمكن لن أنه له وتبين املتوخاة، النتائج

 أمله كان. مفاتيحها يمتلك يكن مل شخصانية حكم طريقة عليه أملى والذي عرفات، بناه الذي" السياسي البيت"
 من جديد نوع إىل يستند جديد نظام تشكيل من يتمكن وأن القديم، النظام من يتخلص أن يف يتمثل الوحيد

  .الشرعية
 حتول الذاتية، وسلطته مكانته لتعزيز الفاشلة حماوالته يف االستمرار عن فعوضاً. مساره وجهة عباس غيّر وهكذا

 يكن مل وألنه. املؤسسات على واالعتماد القانون سلطة بتعزيز الشخصي ضعفه لتعويض فيه سعى جديد مسار إىل
 وكان. له حليفاً ليصبح التشريعي اجمللس تدعيم إىل تطلع لها، كرئيس موقعه لدعم" فتح" على االعتماد يستطيع
 خيار أفضل فإن له، يخضعون حركته متنفذي جعل من يتمكن مل إن أنه يف يتمثل هذا توجهه حكم الذي املنطق

 إالّ يستطيعوا لن بازدراء الرئيس إىل نظروا الذين فهؤالء. قوي تشريعي جمللس يخضعون يجعلهم أن هو له متبق
 بمستقبله الرئيس راهن وبهذا. مباشرة الشعب من منتخب كالهما جديد، برملان وبين بينه جديدة لشراكة االمتثال
  .تشريعية انتخابات: جديد ممأسس سياسي نظام بشرعنة تقوم وحيدة وسيلة على السياسي

 الرئاسية لالنتخابات طبيعياً استمراراً تشريعية انتخابات إىل دعوته بدت فقد عباس، مناصري إىل بالنسبة أمّا
 يف السلطة بشأن املستمر الصراع يف مهماً تغيراً مثّل التطور هذا لكن. عقالين – قانوين نظام إىل واالنتقال
 كبديل باحترامه الفلسطينيين إلقناع السعي يف يستمر أن من بدالً عباس، أن يف اخلطوة منطق وتلخص. فلسطين

 عباس يكن مل. نالقانو كونه القانون املواطنون فيه يطيع جديد بنظام عرفات نظام استبدال حاول عرفات، من
 مل وجمتمع حركة جماح بواسطتها يكبح قانونية كوسيلة االنتخابات نحو اجته إنما عظيماً، وديمقراطياً مصلحاً
 النظام عقلنة إىل يعمد فإمّا سياسية؛ هاوية حافة على ضعيفاً زعيماً كان لقد. شخصانياً حكمهما يستطع

  .يتنحى وإمّا السياسي
  



  37، ص )2007 فيص( 71، العدد 18المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  تالاقم

 

8 
 

  النظام حتويل
 أوسلو التفاق املناوئة األُخرى والفصائل" حماس" قاطعت حين ويف. 1996 سنة األول التشريعي اجمللس انتُخب

 التركيبة هذه ظل يف وحتى. مقعداً 88 جمموع من اجمللس يف مقعداً 68" فتح" من أعضاء احتل حينها، االنتخابات
 العديد ضغط من الرغم وعلى)  15.(بانتظام تشريعاته وأهمل باستمرار التشريعي اجمللس عرفات جتاوز املوالية

  .عرفات رئاسة فترة خالل يحدث مل ذلك فإن جديدة، انتخابات إلجراء اإلصالحيين من
. فيها ستشارك أنها" حماس" أعلنت جديدة، تشريعية انتخابات إجراء 2005 مارس/آذار يف عباس أعلن وعندما

 من% 30 نحو على ستحصل" حماس" حركة أن إىل الرأي استطالعات أشارت االقتراع موعد اقتراب ومع
 السلطة رئيس ومصالح مصاحلها سيخدم قوية كأقلية التشريعي اجمللس" حماس" دخول وكان)  16.(األصوات

 سياسية هيئة إىل وحتوله التشريعي اجمللس وتنافسية شاملة انتخابات ستنشّط عباس، إىل وبالنسبة. الفلسطينية
 كان الداخلية، اجلبهة على. معاً واخلارجية الداخلية مشكالته مواجهة يف ذلك وسيساعده فعالة، وشرعية تمثيلية

 صفوفها توحيد إىل ستضطر التي" فتح" حلركة موازنة قوة جعلها إىل اجمللس" حماس" دخول يؤدي أن املتوقع من
 ويُحمّلها يُشعرها أن منه يتوقع كان للسلطة السياسي النظام داخل" حماس" استيعاب أن كما. عملها طريقة وضبط

 عندئذ. أكبر بمسؤولية التصرف إىل بها ويؤدي التطرفية، نزعتها حدة تخفيف على بذلك ويجبرها احلكم، أعباء
 مسيرة إىل العودة أخيراً يحقق أن لعباس ويمكن النار، إلطالق دائم وقف إىل تتحول أن الهشة للتهدئة يمكن

  .السياسية التسوية
 جتاه الدعم من جديداً مصدراً عباس يمنح أن وصاخبة قوية بأقلية تشريعي جملس يستطيع نفسه، وقتال يف

 أن احمللية للمعارضة يمكن املستوى، ثنائية لأللعاب الكالسيكي النموذج يف وكما. املتحدة والواليات إسرائيل
 االتفاقات على املصادقة لتأمين ضروري ذلك أن بذريعة املفاوضات يف أكبر مكاسب حتقيق يف الرئيس تساعد
 يستخدم أن عرفات حاول كما. أوسلو عملية مراحل كل يف الوسيلة هذه اإلسرائيليون وظف لقد)  17.(البلد داخل
 ذلك يف. قتيالً سيردونه الفلسطينيين فإن اإلسرائيلية باالقتراحات قبل إن أنه ديفيد كامب يف احتج إذ نفسه، النمط
 جتعل الفلسطينية الساحة على الشاملة الشخصية سيطرته أن أساس على عرفات دعوى سرائيلإ رفضت الوقت

 اجمللس يف برملانية ككتلة" حماس" وجود يبيّن بأن عباس أمل ذلك، من النقيض وعلى. مراوغة جمرد تخوفه
 يمكن بالتايل،. فعلية سيةسيا قيوداً يواجهون الفلسطينيين املفاوضين أن املتحدة، والواليات إلسرائيل التشريعي،

 دخولها أن حين يف اخلارجية، األطراف مع السياسية التسوية بشأن املفاوضات يف مهمة ورقة" حماس" تشكّل أن
  .السياسي النظام داخل من بالعمل ستبدأ كونها انضباطها إىل أيضاً سيؤدي اجمللس

 إمكان االنتخابات منحتها ولقد. البرملانية املعارضة تلك تكون ألن مستعدة تخصها، ألسباب ،"حماس" كانت
 املتحدة الواليات أدرجت سبتمبر/أيلول من عشر احلادي أعقاب ففي. تواجهها كانت التي الضغوط من التملص
 وأدى. مالية حتويالت تسلم من مُنعت األساس هذا وعلى اإلرهابية، املنظمات قائمة يف احلركة األوروبي واالحتاد

 االختباء على آخرين وأجبر املركزيين، احلركة استراتيجيي تغييب إىل األساسيين قادتها باغتيال إسرائيل قيام
 تطور أثناء يف احلصانة" حماس" سيمنح التشريعي اجمللس يف قوية أقلية إىل التحول كان. حياتهم على حفاظاً
 دعت إن استراتيجيتها تغيير إىل ةباحلاج كوادرها إقناع على للعمل الكايف الوقت ويعطيها السياسية، احلالة

" حماس" ليُجبر يكن مل الرسمي السياسي العمل إىل املتدرج االنتقال هذا فإن نفسه، الوقت يف. ذلك إىل الضرورة
 ال كان الذي احلكم أعباء حتمل إىل عليه معتادة كانت التي املعارضة موقع من مفاجئ بشكل مكانتها تغيير على
  .إليها بالنسبة غامضاً موقعاً  يزال

 اجمللس مكانة وتعزيز السياسية السلطة مأسسة من االستفادة وعباس" حماس" من لكل متوقعاً كان وهكذا
 من الفلسطينية السياسة يف الشرعية الهيمنة حتول وكان. الفلسطينية السلطة نظام يف رئيسي كفاعل التشريعي

 وتقوية وحماية توضيح إىل سيؤدي املؤسسات إىل التقليدية السلطة أو الشخصية الكاريزما على املبني األساس
 كانوا الذين أولئك قدرة من سيحد التحول هذا كان كما. السياسية العملية يف املشاركة األطراف من طرف كل سلطة

 ونشر بالعنف تتم قانونية غير وسائل استخدام خالل من العامة القرارات اتخاذ عملية يف التأثير يحاولون
  .قانوين غير أو عقالين غير السلطة أساس دام ما مفتوحة وقنواتها مستخدمة تبقى أن يمكن الوسائل فهذه. الفوضى

 كان جراءها يخسر أن املتوقع الطرف فإن اجلديدة، االنتخابات من االستفادة" حماس"و لعباس متوقعاً  كان إذا
 دامت وما. تقليدية األكثر التنظيمية أشكاله إىل الفلسطيني اجملتمع تقهقر من احلركة استفادت لقد". فتح" حركة

 واألتباع واملال السالح يملكون الذين أولئك فإن بالقانون، أو كاريزمية بسلطة منظمة غير السياسية الساحة
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 النظام عقلنة كانت لذلك. آخر فصيل أي من أكثر" فتح" حركة يف موجودين هؤالء وكان. ويحكمون سيسودون
 التي واملواقع املناصب سيخسرون" األبوات" كان كما. هؤالء بمصالح ستضر االنتخابات خالل من السياسي

 الناخبين قيام بمقدار سيخسرون" الطاحمون" وكان العادلة، املنافسة منع خالل من مديدة فترة احتكروها
 وسطوتهم نفوذهم ألن كبيرة كانت املتوقعة فخسارتهم" املسلحون" أمّا. آفاتها على ككل احلركة بمعاقبة

  .سيسدّه اجلديد التشريعي اجمللس كان الذي نفسه الفراغ من نابعة كانت واستفادتهم
 البلدية االنتخابات يف الواسع األخيرة هذه انتصار" حماس" مع رسمية مواجهة من" فتح" حركة هلع يف زاد ومما
 يفلحوا مل وعندما التشريعية، االنتخابات لتأجيل عباس على الفتحاويون ضغط لذلك. 2005 سنة خالل جرت التي
 باقتحام فساداً مسلحون عاث" فتح" حركة داخل التمهيدية االنتخابات أثناء ففي. لعرقلتها كبيراً جمهوداً  بذلوا

 لتسجي وعند. واجلهات األفراد من العديد إىل التهديدات وتوجيه االقتراع، صناديق وإحراق االنتخابية، املراكز
 حين إىل املستقلة قائمتهم وسجلوا عباس بتحدي" الطاحمون" قام التشريعية لالنتخابات املرشحين قوائم

  .النهاية يف التراجع على حملهم" الفتحاوية املؤسسة" استطاعت
 مع النوم إىل الفلسطينيون وخلد. بأصواتهم فلسطيني مليون من أكثر أدىل 2006 يناير/الثاين كانون 25 يف

 اجمللس مقاعد من 78 بـ معها ترشحوا الذين واملستقلين" حماس" فوز نبأ على ليستيقظوا" فتح" بانتصار تنبؤات
 فقد حركته، داخل املتمركز العناد بواسطته ليواجه جديد قوي توازن إحداث أراد عباس كان إن. 132 الـ التشريعي

 وهي سلطته، لتعزيز مسعاه يف كلياً  جديدة معضلة العملية هذه جرّاء واجه املقابل، يف لكنه،. بالتأكيد عليه حصل
 بعد ما إىل االنتقال" شهد بهذا. برناجمه مع كلياً برناجمها يتعارض سياسية حركة مع اإلجباري التعايش ضرورة

  .جمهولة منطقة إىل ساقه االجتاه يف انحرافاً فلسطين يف" الكاريزما
  

  السلطة بشأن الصراع
 االنتخابات لكن. أعلى من مصمَّم تغيير السياسي؛ النظام شرعية أساس يف بالتدريج تغيير إحداث يريد عباس كان

 حمصنة اجلديدة الرئيس معضلة كانت ذلك، على عالوة. حتت من جاء انقالب يف عقب على رأساً كله النظام قلبت
 يف عباس حكومة لتحصين خصيصاً صُمّمت والتي األساسي، القانون على سابقاً أُدخلت التي فالتعديالت. قانونياً

 تختلفان واستراتيجيا بأيديولوجيا امللتزمة" حماس" حكومة دعائم لتوطيد اآلن األساس أصبحت ،2003 سنة
 للقانون، وفقاً تعمل مؤسسات بواسطة مكانته بتعزيز يأمل الرئيس كان. عباس بهما يؤمن اللتين تينك مع كلياً

 تلتزم" حماس" بجعل كفيلة قوية معارضة تخلق أن االنتخابات من املأمول كان. يديه كبلت املقابل يف لكنها
 لها فرصة تمثّل أن االنتخابات يف" فتح" لهزيمة يمكن كان نظرياً،. صفوفها توحيد" فتح" على وتفرض النظام،
 عن عوضاً لكن،. اللحمة عادةوإ احملاسبة أساسَيْ على احلركة بناء إعادة عملية يف والدخول النقدي الذاتي للتفكير

 يبدِ  مل. ممكنة وسيلة وبأي ممكن وقت بأسرع السلطة استرداد على يصمم املعمّر احلاكم احلزب الهزيمة جعلت ذلك،
 بينما الداخلي، البناء عملية إليه حتتاج الذي الشاق العمل بانتظار للصبر نية أي للحركة التابعون" املسلحون"

 الدعم بعض كسب عباس أن ومع. ضحاياها أول سيكونون أنهم يعرفون كانوا ألنهم العملية هذه" األبوات" حارب
 جزء لغضب هدفاً أصبح إنه إالّ  واملال، الرسمية السلطة إىل للعبور لها األخير املالذ أصبح كونه ،"فتح" من اجلديد

  .األساس يف االنتخابات إلجراء بالالئمة عليه أنحى احلركة من كبير
 أو الفلسطينية السلطة مع التعامل رفضت فإسرائيل. األزمة لتفاقم االنتخابات على اخلارجية الفعل ردات جاءت
 السلطة عن املساعدات قطع األوروبي واالحتاد املتحدة الواليات وأعلنت. إليها اجلمركية عائداتها حتويل

 وبرفضها. السابقة االتفاقات كل وتلتزم اإلرهاب، وتشجب بإسرائيل،" حماس" تعترف حين إىل الفلسطينية
 كانوا الذين موظفيها رواتب دفع من ،"حماس" حركة ألفتها التي احلكومة، تتمكن مل اخلارجية للشروط االستسالم

 الفرد حصة بأن الدويل البنك أفاد 2006 سبتمبر/أيلول وبحلول. الفلسطينية العاملة القوى ثلث من أكثر يشكلون
  )18%.(67 إىل الفقر نسبة ارتفعت بينما ،%27 تراجعت الفلسطينية لألرض اإلجمايل احمللي الناجت من

 حالة دخلت إفشالها، على مصممة" فتح"و احلكم، على قدرتها ستثبت بأنها التعهدات تطلق" حماس" كانت وبينما
 األمنية األجهزة منتسبو خرج غزة ففي. مصراعيه على مفتوح داخلي صراع يف" الكاريزما بعد ما إىل االنتقال"

 أمنية قوة عناصر انتشرت حين يف رواتبهم، بدفع احلكومة ملطالبة بسالحهم الشوارع إىل" فتح" حلركة التابعون
 بدأت حتى طويل وقت يمض ومل. سيطرتها لبسط الشوارع يف التنفيذية، القوة هي ،"حماس" لـ موالية جديدة

 السلطة وأصبحت. األُخرى إحداهما عناصر اغتيال وحماولة االت،واغتي اختطاف، بعمليات القيام احلركتان
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 غياب ويف. القوة يف متساويتين حركتين بين اآلن منقسمة عرفات يف متركزة يوم ذات كانت التي السياسية
 وتفجير ،%50 اجلريمة معدل ارتفاع مثل خطرة، ظواهر تنشأ بدأت االقتصادي، العجز جرّاء واملعاناة القانون،
 إىل االنتقال" حالة تؤد مل وبالتايل". القاعدة" بـ شبيهة اجتاهات تنامي من التحذيرات وانطالق اإلنترنت، مقاهي

 اجملتمع قيام إىل أدت أنها يبدو بل السياسي، النظام تنميط مسار يف الذهاب إىل فلسطين يف" الكاريزما بعد ما
  .ذاته بتقويض

 أسلوب إىل ارتداد ويف". العرجاء البطة" بـ أشبه ،"حماس"و" فتح" حركتي من كل أمام ضعفه نتيجة عباس، أصبح
 الرئيس، سلطة يف تزيد مستعجلة قوانين يمرر واليته املنتهية التشريعي اجمللس جعل إىل جلأ احلكم، يف عرفات

 يف ذلك أخفق وعندما. واليته حتت أمنية وأجهزة الرسمية اإلعالم وسائل بوضع رئاسية أوامر بإصدار قام كما
 حافظة تشكل كانت التي الفصائلية التحالفات عقد ممارسة يحيي أن حاول ملصلحته، القوى ميزان حتويل

 بين انهارت ببراعة يتقنها عرفات كان التي الرسمية غير املساومات لكن. الفلسطينية التحرير منظمة يف التماسك
 الفصائل تتبن مل إذا العام االستفتاء إىل سيلجأ بأنه حذر عندما الوطني احلوار حمادثات زعزع الذي عباس يديّ

" حماس" رفضت. اإلسرائيلية السجون يف معتقلون فلسطينيون قياديون وضعه إجماع برنامج وهي األسرى؛ وثيقة
 ومع. الوثيقة هذه بشأن الداخلي اخلالف على جديد إسرائيلي تصعيد طغى ما وسرعان عباس، وتراجع اإلنذار،
 مواجهة يف شديد لضغط تعرض لكنه مبكرة، انتخابات إىل بالدعوة هدد أُخرى، استراتيجيا ألية عباس فقدان
 عن ممثلون وافق ،2007 فبراير/شباط يف وأخيراً،. بانقالب القيام إىل ترقى الدعوة هذه بأن" حماس" اتهام

 وحدة حكومة تأليف على السعودي العاهل برعاية املكرمة مكة يف عقد اجتماع يف" حماس"و" فتح" حركتي
 بعض الربيع وشهد الطرفين، بين اخلالفات إنهاء من يتمكن مل مكة اتفاق لكن. املسلحة اشتباكاتهما ووقف وطنية،

  .احلين ذلك حتى بينهما العنيفة املواجهات أخطر
 يف تستند حركة وهي ،"حماس" بـ أتى للمأسسة عباس مسعى أن يف" الكاريزما بعد ما إىل االنتقال" مفارقة تمثّلت

 فخالل. القانونية – العقالنية السلطة عن قوياً مدافعاً منها وجعل شرعيتها، الستلهام دينية مصادر إىل طبيعتها
 لإلسالم الدينية السلطة استحضار إىل تصرفاتها يف" حماس" استندت خلت، عاماً عشرين إىل املمتد عمرها

 استناداً  احلكم يف بحقها تتشبث بدأت االنتخابات يف فوزها بعد لكن. الوطنية املصلحة على مقدسة مسحة وإضفاء
 بهذه يتعلق فيما املناورة لعباس قُيّض ولو. السلطة إىل أوصلتها التي املؤسساتية اإلجراءات قانونية إىل

 لكنه،. لواءها ويحمي عنها يدافع فتئ ما التي الديمقراطية املؤسسات لتخطى يعمل، عرفات كان كما اإلجراءات
  .بمنافسيه الهزيمة إحلاق إىل سيؤدي بذلك قيامه أن من متأكداً يكن مل حال، كل على

 من منبثقاً عميقاً صراعاً كان لقد. السلطة يف التحكم بشأن صراع من أكثر هو ما تشهد الفلسطينية الساحة كانت
 مدى املتوقعة غير االنتقال هذا نتائج بينت ذلك على وعالوة". الكاريزما بعد ما إىل االنتقال" بعملية املرور

 القديمة الكاريزمية القواعد تعود ال فعندما. النظام تغيير من النوع هذا يكتنف أن املمكن من الذي الغموض
 أنها يعتقدون جديدة قواعد اختيار إىل السلطة بشأن املتنافسون يعمد وفعالة، قائمة السياسية للحياة املنظِّمة

 جتلى فلسطين يف. بعض مع بعضهم تفاعلهم دينامية على بناء مواقفهم تعديل يف يشرعون ثم ومن تالئمهم،
 الذي الرئيس يبدأ حين يف القانونية، – للعقالنية الرسمي املؤيد تصبح ديني أساس ذات حركة أن يف التناقض

 التي األجنبية القوى ترفض بينما جداً، عشوائية بطرق بالتصرف املؤسسات حكم ضرورة على السابق يف أصر
  .ديمقراطياً منتخبة بحكومة االعتراف الديمقراطية بنشر طالبت طاملا
 احلكم انتهاء عن الناجم الفراغ تسد أن املمكن من كان التي املؤسسات أن يف الفلسطينية املعضلة صلب تمثل

 مل كما للسلطة، مستقلة مصادر بذاتها لتُعتبر الكفاية فيه بما ترسخت تكن مل الكاريزما على القائم الشخصاين
 اجللسات، حضور من التشريعي اجمللس يف أعضاء منع اإلغالق فاستمرار. االجتاه ذلك يف بالتطور لها يسمح

. املعتقالت يف اجلدد املشرّعين بعشرات إسرائيل زجت حين يف معطالً، بقي والقطاع الضفة بين البرملاين والنشاط
 فعندما. النصاب إكمال من املستمر التمكن لعدم وذلك تماماً، االنعقاد عن اجمللس جلسات توقفت ذلك على وعالوة

 نوابها كان بمصاحلها، مضراً" فتح" حركة تعتبره موضوع يف ما مناقشة إجراء يف يرغبون" حماس" نواب كان
 السياسي النظام يف املنتهية الكاريزما بين قائمة فجوة بقيت وبالتايل. صحيح والعكس اجللسة، عن يتغيبون

  .جديد سياسي نظام إقامة تسند أن املتوقع من كان التي املؤسسات وبين القديم
 االنفجار وقع حين 2007 يونيو/حزيران حتى عنيف استنزاف بحالة يمر" حماس"و" فتح" بين الصراع بقي

 القانونية، الوسائل واستخدام القانون إىل االحتكام عن خارجية، بتدخالت مدفوعين الطرفان، تخلى فقد. احلتمي
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 على" حماس" مقاتلو تغلب أيام بضعة وخالل. السياسية الساحة على السيطرة سبيل يف للقتال السالح وحمال
 ما أن" حماس" ادعت. بالقوة غزة قطاع يف الفلسطينية السلطة على االستيالء وتم ،"فتح" حلركة التابعة األمن قوات
 املسلحة الفلسطينية" الكونترا" هيمنة من القطاع وحترير النفس عن للدفاع وضرورياً اضطرارياً كان به قامت

  .بالقتلة" حماس" من منافسيها وصفت فقد" فتح" أمّا. اخلارج من واملدعومة
 فإن مضاداً، انقالباً أو انقالباً والقطاع الضفة بين السياسي للنظام الواقع األمر تقسيم من جرى ما اعتُبر وسواء
 كتمزيق تمزقت عباس فسلطة. كارثياً كان فلسطين يف القانونية – العقالنية السلطة إىل التحول عملية يف تأثيره

 اجلديد التحدي مواجهة ويف. غزة يف الرئاسة مقر على سيطروا الذين" حماس" مقاتلي جانب من ودوسها صورته
  .واحد رقم املربع إىل عباس عاد غزة، قطاع استعادة كيفية بشأن

  
  خاتمة

 مالحظة ومع. صراع تفجر إىل بالتأكيد ستؤدي احلكم تنميط إىل الكاريزما من التحول عملية أن من فيبر حذر لقد
 النظام أسس يف حتول إجراء أيضاً يتضمن بل فقط، الكاريزمية القيادة خالفة مسألة يشمل ال التنميط هذا مثل أن

 هذا ينتهي وعندما." الكاريزما بعد ما إىل االنتقال" مصطلح النظام تغيير من النوع هذا على نطلق فإننا السياسي،
. أثمرت قد تكون عنها فيبر حتدث التي التنميط عملية فإن ومستقر، جديد سياسي نظام وجود تدعيم إىل" االنتقال"

  .معلقة تبقى الشرعية أسس فإن اجلديد، العهد يف السلطة مكونات على عام توافق إىل اجملتمع يصل أن إىل لكن
 النظام بناء إىل" الكاريزما بعد ما إىل االنتقال" فيها يؤدي أن املمكن من التي القنوات إحدى أن إىل اإلشارة يجب

 إن إذ. تقليدية أو كاريزمية سلطة امتالك يستطيع ال سياسي وريث اختيار يف تتمثل مؤسسية، أسس على السياسي
 مكانته لتعزيز األفضل فرصته أن يجد قد له، اخلضوع على اآلخرين إجبار على قدرته عدم ظل يف الوريث، هذا مثل

 مع تفاعله بكيفية متعلقاً يبقى ذلك حتقيق يف فشله أو جناحه إمكان لكن. القانون سيادة تدعيم يف تكمن
  .النظام هذا داخل والنفوذ السياسي النظام على السطوة بشأن اآلخرين املنافسين

 لقد. احلالية الفلسطينية السياسة حالة على جديدة أضواء تلقي أن املقال هذا يف املطروحة املفاهيم لهذه يمكن
 الشخصية جاذبيته سحر على املعتمد الكاريزمي بمزيجه الفلسطينية الوطنية احلركة على عرفات ياسر سيطر

 اختيارياً  القانون على االعتماد فيه كان سياسياً نظاماً الفلسطينيين أورث وفاته وحين. الثورية وسمعته
 من كل إىل اليد بمد سلطته ينمي أن وكرئيس، للحكومة كرئيس حاول، فقد عباس حممود أمّا. هشة واملؤسسات

 برملان يزوده أن أمل على املؤسسات إىل اجته ذلك يف فشل عندما لكن. الفلسطيني العام والرأي اخلارجية القوى
 العقالين السياسي للنهج املتوقع غير التبني لهذا يمكن وكان. بشخصه اكتسابها من يتمكن مل التي باملكانة حيوي

 عما خمتلفة جاءت التشريعية االنتخابات نتائج أن لو الفلسطيني السياسي النظام شرعية أسس يغير أن القانوين –
 جانب من قانونية غير تكتيكات باستخدام مناكفة وإىل جهة، من دويل حصار إىل أدى" حماس" فوز لكن. حدث
 مصدراً  واملؤسسات، هو يشكل، القانون بقي وهكذا. أُخرى جهة من االنتخابية بالنتائج يقبلوا مل الذين أولئك

 ذروة إالّ  غزة قطاع يف األخيرة األحداث وما. القوة واستخدام الفصائلية على االعتماد مقابل يف للسيطرة ثانوياً
  .ذلك على تدل دموية

 احلكم على عرفات فقدرة. فلسطين يف تسود بأن القانونية – العقالنية للسلطة السماح يجب املطاف، نهاية يف
 من التاريخية املرحلة إىل أيضاً ترجع بل فقط، الشخصية هالته إشعاع عن ناجمة تكن مل الكاريزما بواسطة
 تؤمن احلقبة لتلك الثورية األجندة كانت األضواء حتت برز فعندما. جنمه صعود شهدت التي السياسي التطور

 الكاريزما استخدام عرفات واستطاع. نفسها تمثيل يف اإلرادة هذه وبحق مستقلة، فلسطينية إرادة وجود بأحقية
 متنوعة، أيديولوجية تيارات يُجمّع أن يمكن زعيم وهو حينه، يف إليه الوطني النضال احتاج ما لتأمين بمهارة
 الفلسطينية الوطنية جذوة إخماد بشأن املتنافسة القوى من العديد ويصد واحدة، هوية موزعاً شتاتاً ويُلهم

  .واستغاللها
 من جديداً  نوعاً فإن الدولة، بناء مرحلة إىل الوطني الشعور بناء مرحلة من اآلن انتقل الفلسطيني اجملتمع أن وبما

 أصبحت التي اجملتمع، هذا بتطلعات لإليفاء كافية تعد مل الكاريزمية فالزعامة. له ضرورياً أصبح احلاكمة السلطة
 التقدم وحتقيق االقتصادي، واالنتعاش األمن، واستتباب القانون، سيادة تأمين على قادرة مؤسسات إىل حتتاج

 – عقالنية فلسطين يف السلطة تصبح عندما إالّ تتحقق أن األهداف لهذه يمكن وال. االستقالل نحو احلقيقي
  .قانونية
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 مناص فال. القانونية – العقالنية املعايير هذه وفق يعمل أن عباس الرئيس إسناد أراد إن الدويل اجملتمع على
 التزام احترام على تقوم سياسة انتهاج يف يستمر أن سوى للسلطة، أُخرى مصادر أي يملك ال الذي عباس أمام

 رافعة إىل وإنما والرصاص، السالح من مزيد إىل الرئيس يحتاج ال لذلك. الديمقراطي التحول عملية وتدعم القانون،
 قد" الكاريزما بعد ما إىل االنتقال" يكون لن ذلك حتقق دون ومن. سياسي أفق وجود خالل من إالّ  تتوفر أن يمكن ال

 من نوع ألي تخضع ال سياسية ساحة إىل أيضاً فلسطين يف األمر سيؤول بل فحسب، السلطة مأسسة يف أخفق
   .اإلطالق على السياسية السلطة أنواع
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