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  *اجلرباوي علي
 

  اجلديدة واملرحلة فلسطين
   

 للعملية التحضيرية االستعدادات وبدأت تأخير، طول بعد الفلسطينية التشريعية االنتخابات إجراء موعد أُقر عندما
 ضماناً  الدولية املعايير من مستوى أعلى وفق االنتخابات إجراء على والدولية احمللية اجلهود انصبت االنتخابية،

 االنتخابات جلنة نزاهة لضمان واإلجراءات التدابير خمتلف اتخاذ من التأكد السياق هذا يف وتم. نتائجها الحترام
 واخلبرة املادي الدعم وتقديم عملها، يف التنفيذية السلطة تدخل إمكان من واحلد وحياديتها، الفلسطينية املركزية

 العملية إلجناح الضرورية التسهيالت لتقديم اإلسرائيلية االحتالل سلطات لدى والتدخل لها، الدولية الفنية
  .تعسفي إسرائيلي بقرار قسراً املضمومة القدس مدينة يف وخصوصاً االنتخابية،

 

 عديدة أطراف عليها وعوّلت أعوام، عدة نافذ بصبر الفلسطيني الشعب انتظرها مفصلية انتخابات كانت وألنها
 إىل ذلك تعدت وإنما مذهلة، نتائج من عنها جنم ما حد عند إجرائها بعد تتوقف مل فإنها الرغبات، من كثير لتحقيق

 فشلت ملاذا: املستقبلية انعكاساته واحتماالت جرى ما لفهم امللحة احليوية األسئلة من كثير بروز أمام الباب فتح
 وإنما توقعات احلقيقة يف تكن مل أنها أم فشلت، حقاً وهل لالنتخابات؟ املرتقبة النتائج قراءة يف جميعاً  التوقعات

 التي ،"فتح" حركة أن مع االنتخابات هذه إجراء إىل دفع الذي ما بالوقائع؟ االقتراع يوم الواقع يسندها مل تمنيات
 الذي وما إجرائها؟ أمر يف حلظة آخر حتى ومتلكئة مترددة كانت الفلسطيني، السياسي النظام مفاصل يف حتكمت

 هذه يف وتشارك موقفها تغير أن إىل 1996 سنة انتخابات عارضت أُخرى وفصائل" حماس" حركة دفع
 إىل أدت التي األسباب هي وما االنتخابية؟ العملية هذه يف ودورها اخلارجية األطراف أهداف وما االنتخابات؟

  والدولية؟ واإلقليمية لسطينيةالف األوضاع على املستقبلية وتداعياتها انعكاساتها هي وما االنتخابية، النتائج هذه
 

  عباس حممود رهان
 

 تعددية رئاسية انتخابات يف الفلسطينية الوطنية للسلطة رئيساً عباس حممود انتُخب" فتح" حركة من بترشيح
 املوقع هذا ومع. املقترعين أصوات من% 62.5 على فيها وحصل عرفات، ياسر الرئيس وفاة بسبب جاءت طارئة
 تالزمهما فمع عرفات؛ ليس عباس أن غير. الفلسطينية التحرير ملنظمة التنفيذية للجنة رئيساً أيضاً عباس أصبح

 وأسلوب واملنطلقات الشخصية يف النقيضين كانا إنهما إالّ الفلسطينية، للقضية املشترك العمل يف عقود ملدة
 بامتياز، سياسياً عرفات كان. الدائم لكن املستتر، الساكن بالتوتر مشوبة بينهما الوثيقة العالقة بقيت لذلك العمل،
 وكان وبينها، ذاته بين يفرق يعد مل حتى الفلسطينية بالقضية التحم. وجوانب عوامل من املفهوم يتضمنه ما وبكل
 يهوى كان. بأهدافها املمتزجة أهدافه لتحقيق يلزم ما بكل للقيام ودائم تام استعداد وعلى وبراغماتياً، عملياً

 أن استطاع اآلسرة الكاريزمية شخصيته وبتوظيف. وممارستها واحتكارها عليها باالستحواذ وخبيراً السلطة،
 الهدف لتحقيق نفسه كرس انقطاع، بال يعمل مواظباً كان. كاملة سيطرة الفلسطيني السياسي النظام على يسيطر
. الفلسطينية األوضاع تسيير يف التحكم قوة منحته التي املعلومات ودقائق بالتفصيالت دائماً واهتم مطلق، بشكل

 األحيان معظم يف تكن مل املوضوعية والظروف املادية اإلمكانات لكن الثقيل، العيار من" بلدوزر" كان عرفات
  .مؤاتية أو متوفرة

 

 كاريزمية ليست شخصيته. اضطراراً إالّ  يمارسها وال السلطة من يأنف لكنه بالسياسة، يعمل املقابل، يف عباس،
 التشبث على وتشدد بالتفصيالت، ال باملنطلقات والتعامل الصالحيات تفويض تفضل رئاسية وإنما مستحوذة،
. شعبية لها يكن مل لو حتى القرارات، واتخاذ املواقف وحتديد للتصرفات واملنطلق األساس تشكل التي بالقناعات

 وذلك لها، حد بوضع عرفات وطالب دالعها،ان بعيد مباشرة األقصى انتفاضة عسكرة معارضته أعلن السبب لهذا
  .املسلحة املقاومة طريق عن ال التفاوض خالل من يأتي إسرائيل إحراج بأن القتناعه
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" أبواتها" وبين ،"فتح" حركة داخل اخلصوم من كثيراً له أوجدت عباس، يصفها كما ،"التيار ضد السباحة"
 يف تم عندما عرفات ومع وبينهم بينه العالقة تفاقمت وقد. عرفات ياسر عند احلظوة حتصيل بشأن املتنافسين

 صالحيات من مهم جزء واقتطاع الفلسطينية للسلطة وزراء رئيس منصب استحداث خارجي، وبضغط ،2003 سنة
 مل ،"فتح" حركة داخل واسعة معارضة ونتيجة. عباس حممود فيه عُيّن الذي املنصب بهذا وإحلاقه عرفات الرئيس

  .واالعتكاف استقالته تقديم إىل بعدها اضطر أشهر أربعة نحو إالّ عباس رأسها التي احلكومة تدم
 

 خالل عباس ضد وقف من جميع توافق السلطة، على الفتحاوية السيطرة استمرارية على وحفاظاً عرفات، وفاة بعد
 التوفيقي اخليار أنه على املركزية، اللجنة أعضاء من زمالئه جُل طليعتهم ويف للحكومة، القصيرة رئاسته فترة

 كان أنه ومع. القناعة بفضل ال الضرورة بحكم للرئاسة الفتحاوي ترشيحه جاء لذلك. عرفات مكان للحلول املتوفر
 حماربة االحتالل؛ إنهاء: نوع من شعارات احتوى برنامج وفق االنتخابات وخاض التكليف قَبِل إنه إالّ  ذلك يعي

  .البالد يف التنمية عجلة دفع وأمانه؛ املواطن أمن حتقيق الفساد؛
 

 حل إيجاد عليه كان أساسيتين معضلتين يواجه مباشرة نفسه ووجد اجلديد، الفلسطيني الرئيس وأصبح عباس فاز
 معضلة كانت األوىل. االنتخابي وبرناجمه السياسية رؤيته وتنفيذ بفاعلية، احلكم ممارسة من ليتمكن لهما

 وخصوصاً  والدويل، اإلقليمي باحمليطين الفلسطينية السلطة عالقة يف متجددة حياة بث إعادة يف تمثلت خارجية
 العطب وأصابها تضررت قد عباس، نظر وجهة من العالقة، هذه كانت. املانحة والدول األميركية واإلدارة إسرائيل

 التملص يف حتديداً، األميركية اإلدارة من وبتأييد إسرائيل، منها استفادت التي وعسكرتها االنتفاضة اندالع جرّاء
 املنفذ عباس اعتبرها التي ،"الطريق خريطة" كانت. السياسية التسوية عملية واستحقاقات املفاوضات استمرار من

 األعمال بإنهاء األوىل مرحلتها يف الفلسطيني اجلانب تُلزم الفلسطينية، الدولة وإقامة االحتالل إلنهاء الدويل
 ما وهو واملقاومة، االنتفاضة بإنهاء فلسطينياً تُرجمت والتي ،"لإلرهاب التحتية البنى" يسم ما وتفكيك املسلحة

  ".فتح" حركة من مهم وجناح" حماس" حركة رأسها وعلى مقاومة، فلسطينية وفصائل حركات من مرفوضاً كان
 اجلانب أحادي بمسار تبدأ كي الفلسطينية املقاومة عمليات وظفت التي شارون، حكومة إحراج أن عباس ارتأى

 انصياع دون من لكن املقاومة، هذه إيقاف يتطلب اإلسرائيلية، للرؤية وفقاً  الفلسطينيين على التسوية لفرض
. الندالعها تسعى إسرائيل كانت أهلية حرب يف الفلسطينيين سيدخل تنفيذه كان الذي" الطريق خريطة" ملطلب

 من كامل غير والتزام ،"حماس" حركة من واضح وبتعاون الفلسطيني، الرئيس استطاع" القاهرة حوار" وبواسطة
 وأن املشروطة" التهدئة" على داخلي فلسطيني اتفاق إىل يتوصل أن اإلسالمي، واجلهاد" فتح" حركتي يف أطراف

 االلتزامات تنفيذ يف أساسية خطوة ذلك باعتبار األميركية، اإلدارة أو إسرائيل ليس لكن دولية، أطرافاً  يُقنع
 بقي التهدئة استمرار تأمين يف عباس جناح أن إىل االنتباه يجب أنه غير". الطريق خريطة" يف الواردة الفلسطينية

 ارتهانها إمكان فعلياً  عنى الذي األمر ،"حماس" حلركة" احلسنة النوايا" بـ ورئيسية، أساسية بصورة مرهوناً،
  .تشاء حلظة أي يف الفلسطيني الرئيس ملوقف

 

 نظرياً  املفترض من التي" فتح" بحركة اجلديد الرئيس عالقة هشاِشة يف وتمثلت داخلية فكانت الثانية املعضلة أمّا
 األساس يف هو الذي حكمه، استقرار أساس له تشكل أن يجب أنها مع عليها، يسيطر يكن مل فعلياً لكنه يقودها، أن

 ضبط أن واستخلص السياسية، حركته داخل وتتفاعل تنشأ كلها أمامه الصعوبات أن سريعاً  عباس اكتشف. حكمها
 وعد الذي البرنامج من تيسر ما وتنفيذ منصبه يف للبقاء أيضاً بل فحسب، حكمه فاعلية لضمان ال ضروري احلركة

 قوتها تستمد تاريخياً كانت التي احلركة، هذه أن هي مُرة حقيقة تصاحبه كانت االكتشاف هذا لكن. به الناخبين
 بعد تشرذمت فعال، أبوي نظام ضمن الالصق الصمغ لها شكّل الذي عرفات، عند دائماً اجملمَّعة هالميتها من

 إعادة على قادراً عرفات، نقيض عباس، يكن مل. قواها مراكز وخمتلف أقطابها بين الداخلي الصراع واحتدم وفاته
 وجد التي املناكفة أجواء ضمن وخصوصاً التفكك، من مستعصية درجة إىل وصلت التي" فتح" حركة على السيطرة

 حركته، داخل العزلة بعمق الفلسطيني الرئيس شعر. داخلها الكثيرين ومعارضيه منافسيه من بها حماطاً نفسه
 يف مسيرته طوال بنفسه نأى كان أنه سيما وال مباشر، شعبي انتخاب إىل مستندة كونها مع شرعيته وبهشاشة

 بالوالء له تدين احلركة داخل" جماعة" لديه يكن مل وبالتايل ،"التنظيمية األبوية" متاهات يف الدخول عن" فتح"
  .األُخرى" اجلماعات" مقارعة وتستطيع الشخصي
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 التي املتنامية وللضغوط جهة، من اخلارجية عالقاته يف" حماس" حلركة ارتهانه إمكان من للحد عباس يجد مل
 من يستطيع إجراء على يراهن أن إالّ أُخرى، جهة من داخلياً" فتح" حركة يف" جماعات"و أطراف من لها يتعرض

 الشرعية" من الفلسطيني السياسي النظام شرعية تغيير إىل ويؤدي ،"واحد بحجر عصفورين ضرب" خالله
 هذا وكان. حمنته يف إلسناده عليها يعوّل كان التي" املؤسسية الشرعية" إىل عليها يحصل لن التي" الكاريزمية

 يف" حماس" حركة إدخال عباس أراد االنتخابات هذه خالل فمن. التشريعية االنتخابات بعقد يتلخص اإلجراء
 نظره، وجهة من بها، سيؤدي ذلك أن العتقاده وذلك احلكم، أعباء حتمل يف وإشراكها الفلسطيني السياسي النظام

" حسنة نوايا" من بدافع التهدئة من موقفها يتحول وبالتايل العامة، الوطنية باملسؤولية شعوراً  أكثر تصبح أن إىل
 بصيغة. السياسية توجهاتها جممل على مستقبالً ينعكس أن املمكن من ثابت، التزام إىل والتبدل للتغير عرضة
 سيمنحها السياسي النظام خارج" حماس" حركة بقاء أن أساس على اعتقاده الفلسطيني الرئيس بنى: أُخرى

 لو وحتى. عليها" ڤيتو" الفعلية الناحية من ويعطيها السياسية، التسوية مسار يف السلبي للتحكم املستمر اإلمكان
 على سيؤدي هذه، النظر لوجهة وفقاً فإنه، التسوية، مسألة من موقفها تغيير إىل النظام هذا داخل وجودها يؤد مل

 افتراض على أساسه، يف مبنياً، كان االعتقاد هذا أن إىل االنتباه املهم من لكن. قراراته التزامها ضرورة إىل األقل
 يؤهلها ما على وإنما األغلبية، على التشريعية االنتخابات دخولها حال يف حتصل لن" حماس" حركة أن مضمر

 إيقاعها ضبط إىل سيؤدي النظام داخل" استيعابها" فإن وبالتايل. البرملانية املعارضة مقاعد على جتلس ألن فقط
. السياسية والتسوية املفاوضات جمال يف وخصوصاً السياسية، باملسائل يتعلق فيما النظام إيقاع ضبط إىل ال

 حركة حصول إمكان الفتراض مساحة أي قصوره، أوجه أهم هو وهذا التفكير، من املنحى هذا يف يبرز ومل
  .البرملانية األغلبية على" حماس"
 

 مع التشريعي، اجمللس إىل ووصولها االنتخابات يف" حماس" حركة مشاركة من يريد عباس كان املقابل يف
 كان احلين ذلك فحتى. بموجبها الفلسطيني السياسي النظام يعمل التي األسس تغيير والقوائم، الفصائل من غيرها

 إىل أدت التي األسباب أهم أحد هو هذا يكون وقد. بالكامل" فتح" حركة عليه تسيطر القطبية، أحادي النظام هذا
 الرقابة تغيب فعندما. ومقدراتها السلطة استباحت مصلحية جمموعات إىل وتفككها" فتح" حركة انفالش

 تؤدي أن التشريعي اجمللس داخل قوية ملعارضة يمكن وبالتايل. ملفسدة بوابة بالسلطة التفرد يصبح واحملاسبة
 إىل والعودة الداخلية أوضاعها ترتيب إعادة على" فتح" حركة جتبر وأن الفلسطينية، الداخلية احلياة يف الناظم دور

 الفلسطيني، الداخلي الوضع صوغ إعادة يريد عباس كان. ومترهلة متفسخة وليس منظمة، كحركة التصرف
 االستقواء خالل من جرّاءها، تعاين السلطة كانت التي واملايل اإلداري والتسيب األمني والفلتان الفساد وحماربة

 هذه يف قوة ضخ منه يؤمّل كان التشريعي اجمللس يف احلركتين فوجود". حماس" حركة بواسطة" فتح" حركة على
 هذا يف للوجود اجلميع أمام اجملال فسح أن التوقع كان. مستحدثة وجناعة أكبر بكفاءة تعمل جتعلها املؤسسة
 إصالح إمكانات سيعزز الذي األمر الداخلية، واحملاسبة واملساءلة الرقابة وسائل تفعيل إىل سيؤدي اجمللس

  .املتعِبين الفتحاويين مناكفيه على يرد الفلسطيني الرئيس كان والتوقع التوجه بهذا املتردية؛ اجملتمعية األوضاع
 يصب، التشريعي واجمللس االنتخابات يف" حماس" حركة إلدخال عباس سعي كان إذاً، مباشرة، غير بطريقة
 املقيد الوضع حمدوديات تخطي يريد بذلك كان. والداخلي اخلارجي الصعيدين على مصلحته يف اعتقاده، بحسب

 لدفع" فتح" حركة على يعتمد أن أراد املعادلة بهذه. األكيد الفشل بذور له يحمل كان والذي فيه، نفسه وجد الذي
 اإلصالح صعيد على برناجمه لتنفيذ" حماس" حركة على يعتمد بينما السياسية، التسوية صعيد على برناجمه
 على اإلصرار سوى أمامه يكن ومل األكيد، الفوز من حالة على تنطوي إليه بالنسبة املعادلة كانت. الداخلي

  .إلجرائها العقبات وتذليل االنتخابات
 

  "حماس"و" فتح" بين االنتخابات
 نفوذهم مراكز كانت فقد. االنتخابات إلجراء" فتح" حركة داخل املتنفذين أغلبية معارضة البداية منذ واضحاً كان

 يف شخصية بخسارة قوي احتمال عن فضالً االنهيار، يكن مل إن لالنكماش، عرضة الشخصية ومصاحلهم
 مواقعهم، باستغالل هؤالء قام السلطة أعوام فخالل. األثيرة السلطة حلبة خارج إزاحتهم إىل تؤدي االنتخابات

 العالقات من شبكة ،"شطارته"و ملكانته وفقاً  منهم، لكل وصار والنفوذ، لقوةا مصادر من كثيراً  ألنفسهم وراكموا
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 ياسر خلف باالختباء يحتمون كانوا فقد الناس؛ عموم بين املتزايد للتململ آبهين غير واألتباع، واالقتطاعات
 عليهم ستفتح الشعبية النقمة أن لهم واضحاً وكان الغطاء، عنهم انكشف غيابه بعد لكن وجوده، أثناء يف عرفات

 الضغوط خمتلف ومارسوا االنتخابات، هؤالء عارض لذلك. مغلقة إبقاءها يفضلون كانوا أبواباً االنتخابات يف
 بخسارة تنذر التي" فتح" حلركة املفككة باحلالة متذرعين عليه، هو ما على الوضع إلبقاء الفلسطيني الرئيس على

 منه املتضرر بالرئيس يدفع كان ما بالتحديد هو الواقع هذا أن هؤالء يعِ مل. التشريعي اجمللس يف املطلقة أغلبيتها
 كانت التي االنتخابات إجراء تأجيل انتزاع استطاعت الفتحاوية الضغوط أن ومع. إلغائها ال االنتخابات إجراء إىل

 يف املشتركين التفاق وفقاً االنتخابات قانون تغيير ذريعة حتت ،2005 يوليو/تموز من عشر السابع يف مقررة
 اخلامس يف لها جديد موعد حتديد وتم. بالكامل االنتخابات إلغاء من تتمكن مل الضغوط هذه إن إالّ ،"القاهرة حوار"

  .2006 يناير/الثاين كانون من والعشرين
 

 الفتحاوية، األوساط داخل الذعر إثارة إىل اجلديد املوعد حتديد أدى جمدداً، باإللغاء املطالب الضغط استمرار مع
. للفتحاويين االنتخابية التحركات جممل أساس احلركة، مصلحة ضمان وليس ،"الفردي اخلالص" حتقيق وأصبح

 الرئيس طالبهم عندما لذلك. مواقعهم يف استمرارهم ضمان يريدون احلركة من التشريعي اجمللس أعضاء كان
 خلوض منهم عدد انبرى االنتخابات، قانون تعديل عند الكامل النسبي االنتخابي النظام باعتماد الفلسطيني

 من استثنائهم إلمكان حتسّبوا ألنهم وذلك الكاملة، النسبية اعتماد إىل والتحول االنتخابية الدوائر إلغاء ضد معركة
 االنتخابية الدوائر لىع اإلبقاء هؤالء أراد السبب لهذا. فيها مضمونة مواقع على حصولهم عدم أو النسبية، القائمة

 آخر يف. النسبية القائمة يف احلظ يحالفهم مل إن خاللها من االنتخابات يف للمشاركة لهم" رجعة خط" حلفظ
 مبدأ واعتماد االنتخابات قانون تعديل على التشريعي اجمللس يف حركته وأعضاء الرئيس بين االتفاق تم املطاف

  .عضواً 132 إىل 88 من األعضاء عدد رفع وتم االنتخابية، الدوائر ومقاعد النسبية القائمة مقاعد بين املناصفة
 أعداد كانت التشريعي، اجمللس يف وأعضائها للحركة الثوري واجمللس املركزية اللجنة أعضاء إىل باإلضافة

 وعندما. التمهيدية االنتخابات آلية اعتماد تم املرشحين ولفرز. كبيرة برملاين مقعد شغل إىل الطاحمين الفتحاويين
 وعمت علنياً، فيها التزوير كان فقد. كارثية نتائجها جاءت كاف حتضير دون من الدوائر من عدد يف أُجريت

 يؤخذ ومل غزة قطاع يف أُلغيت االنتخابات هذه أن ومع. النتائج لفرض املسلحة امليليشيات واستُخدمت الفوضى
 ذلك فوق. لها الناس تقويم ويف نفسها احلركة داخل عميقة سلبية آثاراً تركت إنها إالّ الضفة، يف نتائجها بكامل
 الترشيح باب فتح وإعادة مضنية، جهوداً توحيدهما تطلّب قائمتين إىل الترشيح باب فُتح عندما الفتحاويون انقسم

 يقال ما أقل موحدة قائمة النهاية يف أنتجت تسويات بإجراء والقبول سياسية، أبعاد ذي قضائي بأمر إغالقه بعد
 الفلسطيني الرئيس أن ومع. الترشح على فتحاوياً انفالتاً شهدت فقد االنتخابية الدوائر أمّا. ضعيفة إنها عنها

 األغلبية إن إالّ  الدوائر، يف الرسميين احلركة مرشحي ملصلحة ترشيحه بسحب البعض إقناع شتى بوسائل استطاع
 يف تكون أن قبل نفسها مع حادة منافسة يف الدوائر انتخابات" فتح" حركة خاضت ذلك وجرّاء. االنسحاب تقبل مل

 باحلركة، املرتبط األمني واالنفالت والفساد التسيب مظاهر على عالوة كله، ذلك أدى". حماس" حركة مع منافسة
 يُخسّرها أن يمكن أمر أي" فتح" حركة تترك مل الواقع ويف. حال أسوأ يف" فتح"و لالنتخابات الذهاب إىل

  .وإصرار تصميم سبق عن األحيان معظم ويف به، قامت إالّ االنتخابات
 

 صفوفها وتنظيم أوضاعها ترتيب يف أشهر عدة منذ منهمكة" حماس" حركة كانت ،"فتح" حركة من العكس على
  .االنتخابات يف للمشاركة استعداداتها واستكمال

 

 عن تختلف 2006 سنة انتخابات إن أوالً،: ثالثة بأمور التشريعية االنتخابات من موقفها تغير احلركة عللت
 انتهى الذي أوسلو اتفاق اشتراطات وفق ال" القاهرة حوار" اتفاق مرجعية وفق ستجرى بأنها 1996 سنة انتخابات

 هذا يف. اجلانب أحادية شارون حكومة وإجراءات ونتائجها، األقصى انتفاضة وبفعل الزمني، التقادم نتيجة
 أن على للداللة انتخابهم وطريقة أعضائه عدد وتغيُّر تشريعياً اجمللس عمل طبيعة بتحول يُستشهَد كان السياق

 احلركة، حاولت ثانياً،. املقبلة االنتخابات من املنبثق التشريعي اجمللس مرجعية يشكل يعد مل أوسلو اتفاق
 حماولة تمت التي السلطة يف املشاركة عن يختلف التشريعي اجمللس دخول بأن اإليحاء مباشرة، غير وبطريقة
" مستقلة" مؤسسة ويشكل" نفسه سيد" اجمللس أن أساس على باحلكومة، وبالتحديد التنفيذي، باجلانب حصرها
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 جزءاً  يشكل التشريعي اجمللس ألن مقنع غير التبرير هذا أن وعدا. واتفاقات بالتزامات املقيَّد غير بالتشريع تختص
 كمبرر تمريره حماولة فإن قانونياً، إلغاؤه يتم مل الذي أوسلو اتفاق من املنبثقة الفلسطينية السلطة من يتجزأ ال

 يتوقع، الفلسطيني الرئيس يكن مل كما تتوقع، تكن مل احلركة أن على تدلل التشريعية االنتخابات يف لالشتراك
 اجلانب صلب يف تصبح أن أي احلكومة؛ تأليف عليها تفرض التي األغلبية على االنتخابات هذه يف احلصول
 أن أساس على ،"احملظورات تبيح التي الضرورات" بـ موقفها تغيُّر احلركة بررت ثالثاً،. السلطة لعمل التنفيذي

 ال وضع إىل الفلسطيني املواطن حالة أوصل أمني، وفلتان مايل وفساد إداري تسيب من للبالد، الداخلي الوضع
 املتردي الواقع هذا لتغيير االنتخابات يف املشاركة ضرورة شعبية، وبمطالبة عليها، أملى الذي األمر يطاق،

  ").واإلصالح التغيير" بـ والتشريعية احمللية االنتخابات يف احلركة قوائم تسمية تمت األساس هذا وعلى( وإصالحه
 احلركة قيادة تواجه معضلة أهم كانت فقد. خارجها إىل منها أكثر احلركة قواعد إىل موجهة التعليالت هذه كانت

 هذه كانت. كوادرها عند عقائدياً رسختها كانت التي القناعة تغيير يف تكمن االنتخابات يف املشاركة مسألة يف
 تغيير وراء الكامنة احلقيقية األسباب تفسر تكن مل لكنها احلركة، داخل املطلوب التغيير إحداث يف مفيدة التعليالت

 قرار اتخاذ اجتاه يف دافعة لكن كامنة، سلبية أسباب ثالثة هناك كان الصدد بهذا. االنتخابات من السابق موقفها
  .حمفزة أُخرى بثالثة أُسندت املشاركة،

 

 القاعدة تنظيم" غزوة" بعد دولياً املباشر باستهدافها يتلخص" حماس" حركة واجهت التي السلبية األسباب أول
 لسياسة مباشر وبتأثير احلين، ذلك فمنذ. 2001 سبتمبر/أيلول من عشر احلادي يف املتحدة الواليات على

 لوائح على واجلهات الدول من العديد جانب من ووُضعت ،"إرهابية" حركة" حماس" أن إعالن تم نشيطة، إسرائيلية
 الفلسطينية السياسات حتديد يف دور أيضاً  لها بل فقط، مقاومة ليست حركة إىل وبالنسبة. واملالحقة املقاطعة

 بها" اإلرهاب" تهمة إللصاق املصاحب الدويل للتضييق فإن احلكم، سدة إىل مستقبالً برناجمها إيصال إىل وتتطلع
 ويتمثل األول، من منبثق األسباب هذه وثاين. وحكيمة سليمة بطريقة معاجلة دون من استمر إن باهظاً سلبيًا ثمناً

 يف شح إىل أدى ما وهذا ،"إرهابية" أنها بحجة احلركة لتمويل اخلارجية املصادر له تعرضت الذي االستهداف يف
 األوساط داخل والتأثير االنتشار الواسعة اخلدمية بنيتها وتشغيل إقامة يف احلركة عليه اعتمدت الذي التمويل
 املتدرج، بالضمور الفعالة الشبكة هذه تبدأ أن طويالً، التمويل شح استمر إن املمكن، من وكان. الفلسطينية الشعبية

 من" فتح" حركة تمكنت حال يف وخصوصاً شعبيتها، مدى يف سلبياً التأثير إىل يؤدي أن شأنه من كان الذي األمر
 أمر فهو السلبية األسباب ثالث أمّا. السلطة تقدمها التي اخلدمات من املستفيدين قاعدة وتوسيع الوضع استغالل

 القادة ضد منهجية تصفوية حرباً إسرائيل بشن ويتعلق والبقاء، النمو تريد سياسية حركة ألي األهمية غاية يف
 واالختفاء التفرق إىل باآلخرين وأدت باالغتيال، خيرتهم من العديد طالت" حماس" حلركة وامليدانيين السياسيين

  .بالوهن وإصابتها وإنهاكها احلركة إرباك االستهداف هذا استمرار من إسرائيلياً املقصود كان. األنظار عن
 ضرورية املناورة وأضحت تستهدفها، التي الغربية – اإلسرائيلية الضغوط تواجه أن من" حماس" حلركة بد ال كان

 ملواءمة خطوات باتخاذ البدء على تساعدها مزايا بثالث تتمتع احلركة كانت السياق هذا يف. الذات على للحفاظ
 ضوء يف وخصوصًا شعبيتها، يف نمو بفترة تمر كانت احلركة أن املزايا هذه أول. املستجدات وفق والتكيف موقفها

 اإلجراءات استفحال جرّاء املعاناة يف زيادة إالّ للفلسطينيين ينتج مل الذي السياسية التسوية مسار جدوى عدم
. مغلقة معازل إىل الفلسطينية والقرى املدن أحالت وحواجز وإغالقات وتوغالت اغتياالت من اإلسرائيلية، التعسفية

 داخل الشعبي املزاج ومن حتديداً، واملنطقة العامل، يشهده الذي الديني املد تنامي استمرار من احلركة استفادت كما
 كان. الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلية بالشروط والتسوية االستسالم فرض حملاوالت املناهض احملتلة األرض
 تفاوضي بمسار الفلسطيني الرسمي التشبث استمرار إزاء والتشدد التذمر اجتاه يف ينحو العام الفلسطيني الشعور

 وارتخاء إسرائيل إىل الواضح األميركية اإلدارة وانحياز اجلانب أحادية اإلسرائيلية اإلجراءات ضوء يف فعال غير
 املقابل، يف ،"فتح" حركة يف املتمثل" احلاكم حزبها"و الفلسطينية السلطة كانت ثانياً،. جتاهها الدويل املوقف

 عدد إقناع يف املتعددة الذرائع تنفع ومل. الفساد واستفحال واالنفالت االنفالش من مستعصية حالة يعانيان
 من العظمى األغلبية أن االعتقاد نما بل الفلسطينية، اإلرادة عن خارجة األسباب بأن الفلسطينيين من متزايد

 سوى باهتمامها يحظى يعد ومل وحاجاته، مشاعره مراعاة وعن شعبها هموم عن انفصلت الفلسطينيين املسؤولين
 وانتشار االستزالم ظاهرة وتنامي العام، واملال العام املوقع استباحة إىل أدت التي الذاتية مصاحلها مالحقة

 وشكلت. السالح استخدام وفوضى املسلحة اجلماعات الستقواء مسرحاً البالد باتت حتى واخلوات، احملسوبيات
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 جاء ثالثاً،. اليد ونظافة واالستقامة والكفاءة االنضباط يف خمتلفاً نموذجاً العام الوعي يف" حماس" حركة
 ال الفلسطينية، املقاومة أن ادعت التي ،"حماس" حركة مكانة ليعزز غزة قطاع داخل من اإلسرائيلي االنسحاب
 إمكان يف أصبح اإلخالء هذا ومع. غزة من" الهروب" على إسرائيل إرغام وراء املباشر السبب تكان التفاوض،

 من جزءاً أن االدعاء أساس على معارضة، طول بعد التشريعية، االنتخابات يف املشاركة قرارها تعليل احلركة
 بل،. االحتالل ملرجعية غزة، قطاع يف األقل على تخضع، تعد مل االنتخابات وأن ،"حترر" قد احملتلة األرض

 يف الفلسطيني احلكم أوضاع لترتيب األقل على االنتخابات، يف احلركة مشاركة الضروري من أصبح بالعكس،
  .البالد من" احملرر" اجلزء

 

 قررت احلركة قيادة أن ويبدو. لها مؤاتياً  الداخلي الوضع كان بينما ،"حماس" حلركة معادياً  اخلارجي الوضع كان
 عقد اجتاه يف فدفعت عنها، اخملاطر درء أجل من االنتخابية الشرعية الستخدام يكون ما أنسب الوقت أن

 على متكئة االقتراع، صناديق عبر الفلسطيني السياسي النظام فبدخولها. فيها واملشاركة التشريعية االنتخابات
 والتقت. اخلارجية الضغوط ملواجهة الضرورية احلصانة على ستحصل أنها اعتقدت داخلياً، اإليجابية وضعيتها

 حركة ألن ذلك، من أكثر كان التالقي أن يبدو بل. ذلك يف الفلسطيني الرئيس رغبة مع االنتخابات عقد يف رغبتها
 األغلبية يمنحها كاسح انتخابي انتصار حتقيق يف ترغب تكن مل أنها أيضاً األرجح وعلى تعتقد، تكن مل" حماس"

 التدرج تفضل احلركة كانت. مباشرة مواجهتها يف ترغب تكن مل استحقاقات مع التعامل عليها ويفرض البرملانية
 عبر مستقبالً احلكم سدة إىل الوصول إىل الفلسطيني السياسي النظام خارج مُستهدَفةً وجودها من االنسيابي،

  .مؤثرة برملانية معارضة إىل التحول ببوابة أوالً املرور
 

  اخلارجية األطراف موقف
 

 بين والتسوية الصراع قضايا يخص فيما وحتديداً األوسط، الشرق منطقة جتاه الدولية السياسات تتأثر كالعادة،
 االنتخابات موضوع ففي. لالجتاهات احملددة األميركية -  اإلسرائيلية بالبوصلة وإسرائيل، الفلسطينيين

 هذه عقد قبيل انتهى لكنه كبيرين، وتفاهم بتنسيق يركياألم – اإلسرائيلي املوقف انطلق الفلسطينية التشريعية
  .واضح بتباين االنتخابات

 

 مكثفة حملة بشن الفور على إسرائيل قامت موعدها وحتدد التشريعية االنتخابات إجراء إقرار فلسطينياً تم عندما
 وذلك فيها، املشاركة من" حماس" حركة الستثناء واشنطن، مع مكثف تنسيق خالل ومن الغربية، العواصم يف

 تم، إن االستثناء، هذا مثل أن من يقين على كانت اإلسرائيلية احلكومة ألن االنتخابية، العملية إلجهاض سعياً
 الديمقراطية تعزيز ضد تقف أنها على بموجبها إسرائيل تالم ال بطريقة االنتخابات هذه إجراء تعطيل إىل سيؤدي

 تفهم الدول لهذه ويمكن ،"إرهابية حركة" كـ الغربية الدول من العديد يف مصنَّفة حركة" حماس" فـ. الفلسطينية
 أعلنت وفعالً،. كاالنتخابات ديمقراطية سياسية عملية يف املشاركة عن بإقصائها القاضي اإلسرائيلي الطلب

 ذلك، على يوافق مل الفلسطيني الرئيس لكن اإلسرائيلي، الطلب يساندان أنهما األوروبي واالحتاد األميركية اإلدارة
 الفلسطينية امليدانية االستعدادات أن مع االنتخابات، هذه إجراء تُسهّل لن أنها إعالن على إسرائيل حدا الذي األمر

 إلغاء مطلب أن سيما وال مرادها، حتقيق من تمكنت إسرائيل أن حينه يف بدا. متسارعة جتري كانت إلجرائها
  .داخلياً مؤثرة فتحاوية أوساط يف تنامياً يشهد كان بعيد، أمد إىل تأجيلها األقل على أو االنتخابات،

 

 للسلطة كرئيس عباس، بها قام التي الزيارة بعد االنتخابات بإجراء يتعلق فيما اإليجابي التحول حدث
 كان عباس أن ويبدو. االنتخابي املوضوع على خاللها املباحثات تركزت والتي األبيض، البيت إىل الفلسطينية،

 الفلسطيني السياسي النظام يف املطلوب التحول إلحداث االنتخابات إجراء وضرورة إحلاح مدى عرض يف مقنعاً
 من أيضاً تمكن أنه ويبدو". الطريق خريطة" وفق السياسية التسوية ملف فتح إىل واالنتقال االنتفاضة ملف وإغالق
 يف" حماس" حركة مشاركة مسألة بشأن األميركية  اإلدارة داخل أقامتها إسرائيل كانت التي احلواجز كل اختراق

 ضوابطه، وفق والعمل الفلسطيني السياسي النظام يف لدخولها املتوقعة السياسية الفوائد بشرح وذلك االنتخابات،
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 اجتاه يف أُخرى، غربية عواصم مواقف وتلته يلين، األميركي املوقف بدأ ذلك على وبناء. األقلية مقاعد يف وهي
  .احلركة هذه فيها شاركت لو حتى االنتخابات إجراء دعم
 وحركة الفلسطيني الرئيس رغبات اجتمعت خمتلفة، بتبريرات لكن تقريباً نفسها ولألسباب املطاف، نهاية يف

 يف التشريعي للمجلس االنتخابات وجرت والعثرات، الثغرات جميع تخطي وتم معاً، األميركية واإلدارة" حماس"
  .احملدد موعدها

 

  الكبرى املفاجأة
 

 كان فقد. تذكر إعاقات أي حدوث دون من بالغة بسالسة االقتراع يوم بانتهاء وخارجياً، حملياً اجلميع، فوجئ
 أو معارضة جمموعات جانب من االقتراع يوم خالل االنتخابية العملية تخريب إمكان إىل تشير توقعات هناك

 على األمور وسارت االقتراع، ساعات مرور مع تبددت كلها التوقعات هذه أن غير. االنتخابات إجراء من متضررة
 النزاهة درجات بأقصى والدوليين، احملليين املراقبين جميع بشهادة بهدوء، االقتراع يوم وانتهى يرام، ما أحسن

  .االنتخابية الدعاية جمال يف الثانوية اخلروقات بعض باستثناء والشفافية،
 

 وأن مقاعد، ببضعة" حماس" حركة على" فتح" حركة تتفوق أن املتوقع من كان املتعددة الرأي استطالعات بحسب
 كانت حتى لالنتخابات التايل اليوم نهار أضحى إن ما لكن. مقعداً عشرين بنحو واملستقلون القوائم بقية تفوز

 ملستقلين 4و ألعضائها مقعداً 74( التشريعي اجمللس مقاعد" حماس" حركة اكتسحت فقد الكبرى؛ املفاجأة
 سوى األُخرى القوائم حتصل مل حين يف ،)مقعداً 45( البعيد الثاين املوقع يف" فتح" حركة خملّفة) منها مدعومين

 من والعشرين اخلامس يوم وأصبح السلمية، الديمقراطية بالطريقة حدث لكنه ،"االنقالب" وقع لقد. مقاعد 9 على
  .تاريخياً فلسطينياً يوماً 2006 يناير/ينالثا كانون

 

 حجم وقُلّص أقلية، إىل وحولتها" املطلقة األغلبية" ومكانة موقع منها سحبت التي بالنتيجة" فتح" حركة صُعقت
 من الوجود تقليدية سياسية فصائل وأُخرجت دنيا، حدود إىل عريقة تاريخية مكانة ذات يسارية فصائل تمثيل

 أنها وتعتقد بنفسها مزهوة كانت مستقلة قوائم شعلة وخبت االنتخابية، احلسم نسبة اجتيازها لعدم" التداول"
 الدوائر ويف النسبية القائمة يف املواقع، خمتلف" حماس" حركة اكتسحت حين يف واعد، مستقبل وذات بدائل تشكل

 الفوز كان بينما جانب، يف الفلسطينيين من كثيرين عند وكبيرة كثيرة األمل خيبات كانت. السواء على االنتخابية
  .اآلخر اجلانب يف وثقيالً  كبيراً

 

 يتوقع الصعيدين هذين على أحد يكن مل إذ الفلسطينية، احلالة عن الشأن هذا يف ودولياً إقليمياً الصورة تختلف مل
 يف تنجح مل بقدراتها تفاخر التي االستخباراتية أجهزتها أن وخصوصاً مذهولة، إسرائيل كانت. النتيجة هذه مثل

 ويف األميركية اإلدارة أروقة داخل احلال كان كذلك. النتائج هذه توقع من تتمكن ومل الفلسطيني، احلال قراءة
 من سيل وتدفق واضحاً، القلق وكان عامة، الدهشة كانت. العربية العواصم معظم يف وحتى األوروبية، العواصم

  بعد؟ وماذا ملاذا؟: حول البداية يف تمحورت جميعاً لكنها املتتالية، التساؤالت
 

 أن املشترك قاسمها وكان. االنتخابية النتائج لهذه املولدة األسباب لتفسير واخلارج الداخل من التحليالت انهالت
 شفا على أصبح حتى االحتقان من مدى أقصى إىل املاضية القليلة األعوام فترة خالل تفاقم الفلسطيني الوضع

 حتى الصبر بفارغ الفلسطينيون انتظرها التي االنتخابات فرصة الحت إن وما. اجلذري التغيير إحداث أو االنفجار
 حالة تردي يف االستمرار عن عوضاً اجلذري التغيير اختيار: واضحة باتت التي رؤيتهم عن للتعبير انتهزوها
 أصوات على وحصلت كبيرة، بشعبية تتمتع" حماس" حركة أن صحيح. املقبل احلتمي باالنفجار املنذرة الفوضى

 ال ذلك كل لكن املنطقة، يف الديني املد ظاهرة من استفادت أنها أيضاً وصحيح ومناصريها، أعضائها من كثيرة
 األصوات من كبيرة نسبة على أيضاً احلركة حصلت لقد. العارمة النتيجة بهذه لالنتخابات اكتساحها لوحده يفسر

 وحلالة املوعودة، الدولة وإقامة االحتالل إنهاء تنتج مل سياسية تسوية ملسيرة الرفض عن عبرت التي االحتجاجية
 التي الفجة اخلارجية للضغوط مباشر حتد ويف املتزايدة، العقابية إسرائيل وإلجراءات داخلياً، املستشري الفساد
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 الشعب قال لقد. نتائجها يف والتحكم االنتخابات يف املشاركة عن" حماس" حركة إلقصاء بعنجهية مورست
 املستمرة احملاوالت لكل" كفى" وخارجياً، داخلياً واألطراف، اجلهات جلميع االقتراع صناديق عبر الفلسطيني
 مالءمة األكثر الطرف الناخبون اختار وجالء وضوح بأقصى املضمون هذا وإليصال. عليه واالستقواء الستغبائه

 بالنسبة تكن مل جميعاً هذه ألن أُخرى، انتخابية قائمة أي من أكثر" حماس" حلركة التصويت فجاء ،"الرسالة" حلمل
 أُحلقت التي الهزيمة يفسر ما هذا. كافة املعنية األطراف إىل املطلوب املغزى إيصال على قادرة أو مالئمة إليهم

  .األُخرى القوائم عليها حصلت التي جداً املتواضعة والنتائج ،"فتح" بحركة
 

 بسبب املُربَك اإلسرائيلي السياسي اجملتمع على بظاللها وألقت إسرائيل فاجأت االنتخابات نتيجة أن واضح
 كان التي السياسية الساحة عن وغيابه غيبوبته جرّاء ثم كديما، حزب وإنشائه الليكود حزب عن شارون انفصال

 زمنية بفترة العامة اإلسرائيلية النتخاباتا موعد قبيل وقعت كلها األحداث هذه أن وخصوصاً ناصيتها، يمتلك
 إجراءاتها يف قدماً املضي جانب يف آنياً تفيدها معقدة، إسرائيل على" حماس" حركة فوز انعكاسات كانت. وجيزة
 األبعد، املدى يف آخر، جانب من لكنها ،"فلسطيني شريك وجود عدم" ادعاءها يثبت الفوز هذا ألن اجلانب أحادية

 ذلك مع. واملبدئية األساسية منطلقاته إىل الصراع يعيد الفوز هذا ألن وبوجودها، االحتاللية ابمصاحله تضر
 العامل إسرائيل طالبت الفور وعلى. الصارخ بالرفض يُتوقع، كان كما النتيجة، على املباشرة فعلها ردة جتسدت

 حركة أنها بادعاء وذلك ديمقراطياً، خبتانت أنها مع ،"حماس" حركة مع التعامل وعدم الفوز، بهذا االعتراف بعدم
. املسلح بالعنف بمقاومتها تقوم بل معها، فلسطينياً  املوقعة باالتفاقيات أو إسرائيل بوجود تعترف ال" إرهابية"

 اعتبار إىل بها سيؤدي رسمية مناصب ألي" حماس" حركة تسلُّم بأن الفلسطينيين اإلسرائيلية احلكومة وهددت
 التي املالية مستحقاته بتحويل تقوم أو معه تتعامل لن إرهابياً كياناً  فقط،" حماس" حركة ال نفسها، السلطة
 الفلسطيني، الشعب على العقابية" الوقائية" إجراءاتها ستشدد أنها احلكومة هذه أكدت وطبعاً. إليه باإلنابة جتبيها

 حركة ضد العامل يف مكثفة دعائية حملة نبش إسرائيل وابتدأت. الفلسطيني" اإلرهاب" ضد حربها حمالت وستصعّد
 مع املواقف تنسيق تعزيز مع ترافقت ،"لإلرهاب املساند" الفلسطيني والشعب الفلسطينية والسلطة" حماس"

  .واشنطن مع سيما وال الغربية، العواصم
 

 اإلدارة أن مع الفلسطينية، االنتخابات لنتائج عدائه يف اإلسرائيلي للموقف صدى كأنه األميركي املوقف جاء
 اإلدارة هذه أن واضحاً بدا. اإلسرائيلية العقبات أمامها من وذللت االنتخابات هذه إجراء بدعم قامت األميركية

 لكن. سلفاً حمددة بنتائج فلسطينية وانتخابات يالئمها، الذي املقاس على فلسطينية ديمقراطية تريد كانت
 وكانت تتوقعها تكن مل صعوبات لها منتجاً املنطقة، يف ملفاتها من كثير تعقيد إىل أدى" حماس" حركة انتخاب

 السابقة األميركية احملاوالت وكل الريح، مهب يف أصبح األوسطية الشرق السياسية التسوية فملف. عنها غنى يف
 تكون قد كبيرة معضلة تواجه اآلن أصبحت عليه اإلسرائيلية االشتراطات وتمرير الفلسطيني املوقف لتطويع

 تسوية قبول على عرفات الراحل الرئيس إجبار يف ديفيد كامب قمة إخفاق بعد الوضع إليه آل مما أقوى تأثيراتها
 أميركياً فيها مرغوب غير جانبية تأثيرات إىل تؤدي الشائك امللف هذا يف خلخلة أي فإن وطبعاً. كافية يعتبرها مل

 فإن األميركية، اإلدارة إىل بالنسبة وسخونة تعقيداً واإليراين العراقي امللفين ازدياد ضوء ويف. برمتها املنطقة يف
 فيه تواجه الذي اللبناين – السوري امللف على انعكاسات بالتأكيد له سيكون االنتخابي" حماس" حركة جناح

 أمام" الكبير األوسط الشرق" لـ األميركي املشروع يضع النجاح هذا أن عن فضالً  أصالً، صعوبات املتحدة الواليات
 واكتساح املشروع، هذا ركائز أهم إحدى يشكل املنطقة يف" الديمقراطية" نشر فتشجيع. عسير وامتحان كبير حتد

 هذه مثل إجراء أن إىل املؤشر يعطي وشفافة ونزيهة حرة انتخابات يف البرملانية املقاعد" حماس" حركة
 وعلى األميركية، السياسة معارضي استيعاب، فقط وليس اكتساح، إىل سيؤدي أُخرى عربية دول يف االنتخابات

 استيعاب على توافق قد األميركية والسياسة. املنطقة أرجاء يف للحكم اإلسالمية، والتيارات احلركات رأسهم
 ال بالتأكيد لكنها معهم، والتعامل ضبطهم لتسهيل وذلك بالدهم، يف السياسية النظم داخل سياستها معارضي

 العضوي احلليف وبإسرائيل، املنطقة، يف األميركية املصالح بتحقيق يضر ذلك ألن النظم هذه على سيطرتهم حتبذ
 تقليدية تفاهم عالقة على هم عرب وبحكام األوسط، الشرق يف األميركية السياسة حتديد يف اخلاصة األهمية ذي
 جناح آثار من الواضح القلق على تدل هؤالء من واشنطن إىل الواردة اإلشارات أهم كانت لقد. املتحدة الواليات مع

 االنتخابات نتائج كانت: باختصار. بالدهم يف الداخلية السياسية األوضاع يف االنتخابي" حماس" حركة
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 اإلسراع األميركية اإلدارة ارتأت ولذلك أميركياً، مفيدة غير أو فيها مرغوب غير وانعكاسات آثار ذات الفلسطينية
  .انعكاساتها ومواجهة آثارها من للحد يلزم ما بكل القيام يف
" حماس" حركة مع تعامل ال: اإلسرائيلية الرؤية ثناياه يف يحمل متشنجاً األميركي املوقف جاء البداية يف

 فيها، رسمياً  شريكاً  احلركة هذه تكون سلطة مع تعامل وال ديمقراطية، انتخابات يف جناحها مع حتى ،"اإلرهابية"
 على تلقائياً انسحب والكاملة الشاملة باملقاطعة أميركي تهديد. احلركة هذه مثل ينتخب لشعب مالية مساعدات وال

 هذا جرّاء سريعاً الفلسطينية السلطة انهيار حتمية رأسها وعلى كثيرة، اعتبارات لكن. األويل األوروبي املوقف
 احلياة الستمرار الضرورية املالية املساعدات تدفق باستمرار يتعلق فيما وخصوصاً األوروبي، – األميركي املوقف

 أدت عارمة، فوضى حالة يف برمتها املنطقة ودخول السياسية التسوية مللف حمقَّق انهيار وبالتايل الفلسطينية،
 تغيير" حماس" حركة من مطلوباً اآلن وأصبح. حدية أقل بشكل األوروبي – األميركي املوقف إنتاج إعادة إىل

 إسرائيل بحق االعتراف: ثالثة اشتراطات عليها ووُضع الفلسطيني، السياسي النظام يف مشاركتها لقبول مواقفها
 ،"الطريق خريطة" وخطة أوسلو اتفاق رأسها وعلى السابقة، الرسمية الفلسطينية بااللتزامات والقبول الوجود، يف

 إن الفلسطينية باحلكومة االعتراف يتم لن الشروط هذه بتحقيق احلركة تقوم أن وإىل. السالح وإلقاء العنف ونبذ
 برئيسها االعتراف يستمر التي الفلسطينية للسلطة مباشرة املساعدات تقديم يتم ولن كما. فيها شاركت أو ألّفتها
 األوروبي – األميركي املوقف هذا لكن". صلة ذي غير" خانة داخل وضعته التي اإلسرائيلية احلكومة ملوقف خالفاً
 حلركة يتيح وال ديمقراطية، انتخابات عملية بنتائج يقبل ال أنه أساس على أيضاً، وخارجية داخلية انتقادات واجه

 ممارسة يف حقه على الفلسطيني الشعب ويعاقب ومواقفها، برناجمها ملواءمة زمنية وفسحة فرصة" حماس"
 حاولت وقد. اجلانب أحادية وإجراءاتها اإلسرائيلية اكاتاالنته جميع عن املقابل يف ويتغاضى االنتخابي، خياره

 من القلق أن مع علناً، تبنيها عن عزوفاً لديها وجدت لكنها املعلنة، سياستها بدعم عربية دول إقناع واشنطن
  .العربية العواصم من عدد يف سائداً كان" حماس" حركة فوز انعكاسات

 

 كله هذا كان فقد ،"حماس" حركة يؤرق ما أكثر هما اخلارجي الضغط أو أهميته، على اإلسرائيلي، املوقف يكن مل
 وقسا، ساء مهما اخلارجي، الوضع أن منطلق من باألرق تسبباً األكثر هي الفتحاوية املناكفة كانت بل. متوقعاً

 وسيلة" فتح" حركة تصبح أن لكن. متيناً الفلسطيني والوضع متراصة الداخلية الساحة كانت لو يجابَه أن يمكن
 أمر فهذا اخلارجية، للمطالب االمتثال بضرورة عالنية" حماس" حركة بمطالبة وتبدأ اخلارجي الضغط لتمرير
 سيطرتها خالل من ،"فتح" حركة بدأت أيضاً بل فحسب، هذا ليس. واحد آن يف جبهتين عليها يفتح ألنه لها مرهق

 الفلسطينية السلطة مؤسسات يف األساسية املناصب وجميع العامة الوظائف معظم وعلى الرئاسة، مؤسسة على
 أقل إىل يبدأ، أن قبل حتى وتقصيره،" حماس" حركة حكم تقويض إىل تهدف خطوات باتخاذ األمنية، وأجهزتها

" حماس" حركة فشل أن هو السطور هذه كتابة حلظة حتى" فتح" حركة داخل السائد فاالجتاه. ممكنة زمنية فترة
 من. السابقة وضعيتها بموجبها" فتح" حركة تسترد مبكرة انتخابات بعدها تعقد أشهر بضعة خالل يتم أن يجب

 أيام من ومستدينة خاوية عامة بخزينة متسلحين" حماس" حركة حلصار العمل الفتحاويون بدأ املنطلق هذا
 السلطة أن االعتبار يف أُخذ ما وإذا". حماس" حركة فوز بسبب السلطة عن اخلارجي املايل الدعم وبانقطاع عهدهم،
 شهرياً، الرواتب على يُصرف دوالر مليون املئة بمبلغ موظفيها إلعالة مؤسسة جمرد إىل األخيرة اآلونة يف حتولت

 احتجاجات إىل منها، بتدبير يكون وقد ،"فتح" حركة تقدير يف سيؤدي مستمر بشكل املبلغ هذا تأمين عدم فإن
  .السلطة من" حماس" حركة ويطيح الفلسطيني، الشارع يف واسعة

 

 كانت التي الرئاسة مؤسسة تقوية ضرورة يف" فتح" حركة أروقة داخل البحث تم وإنما احلد، هذا عند األمر يقف مل
 والرئيس ،"فتح" حلركة تخضع أنها وبما. للوزراء رئيس أول أصبح عندما عباس حملمود مُنحت صالحيات سُلبت

 والنظام السياسية، التسوية مسيرة باستكمال يتعلق فيما وواضح صريح سياسي برنامج وفق شعبياً  منتخب
 يكفلها عريضة بصالحيات تتمتع الرئاسة مؤسسة فإن خمتلط، برملاين – رئاسي نظام الفلسطيني السياسي
 االقتراحات وتصاعدت. احلكم ممارسة على" حماس" حركة قدرة من للحد استغاللها ويمكن األساسي القانون

 مباشرة لتعمل البرملان داخل فتحاوية ظل حكومة وإيجاد باملستشارين، ورفدها املؤسسة هذه تسمين بضرورة
 االنتخابات من أراده ما على عباس حصل لقد. ممكن مدى أقصى إىل صالحياته باستخدام طولب الذي الرئيس مع
 وذلك دعمها، وتعطيه حوله من" فتح" حركة تلتف مرة فألول. ورغباته لتوقعاته بنتائجها، مغايرة، جاءت أنها مع
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 أقوى التشريعية االنتخابات نتيجة عباس أصبح لقد". حماس" حركة على لتنصب انتقلت له السابقة مناكفتها ألن
  .مضى وقت أي من

 ناآل. باالنتخابات الفوز تطلّب مما أكثر تتطلب احلكم يف االستمرار على" حماس" حركة قدرة أن واضحاً اآلن أصبح
 من عليها املمارسة الضغوط جمموع مع يتعارض الذي برناجمها بتنفيذ ومنتخبيها أعضائها من مطالبة هي

 والتي املقبلة، القليلة األشهر عقبة تخطي" حماس" حركة تستطيع وكي. السواء على واخلارج الداخل يف أطراف
 حكومة تأليف األول،: األقل على أمور ثالثة تضمن أن عليها والبقاء، الصمود على قدرتها المتحان حمورية تعتبر
 ويف الشائكة، الفلسطينية القضايا من لكثير املالئمة الفعلية احللول إيجاد على قادرة بأنها الفلسطينيين تقنع

 مثل وجود إىل يتوق الفلسطيني الشعب. املؤثرة والدولية اإلقليمية اجلهات مع التواصل استمرار ضمان مقدمها
 شعبي بتأييد خاللها من فستحظى احلكومة هذه تأليف" حماس" حركة استطاعت إن. طويلة فترة منذ احلكومة هذه
 الستة األشهر لفترة السلطة موظفي رواتب لدفع الالزمة األموال توفير الثاين،. احلرجة الفترة هذه يف لها مهم

 األشهر تخطي من لتمكينها الضروري العام االستقرار تأمين من احلركة لتمكين وحيوي أساسي أمر هذا. املقبلة
 يصبح األشهر هذه تخطي استطاعت إن. إليها املوجه الضغط فوهات من العديد وإغالق احلكم، يف األوىل العصيبة
 يف األُخرى الفصائل استمرار ضمان املعادلة تغيرت وقد اآلن احلركة على ثالثاً،. مستطاعاً أمراً حكمها استقرار
 املقبلة القليلة األشهر فترة خالل القبيل هذا من عملية أي فوقوع. إسرائيل داخل بعمليات القيام وعدم التهدئة،
 احلكومة تطيح عسكرية حملة لشن الفرصة وتوجهها، شكلها يكن مهما اإلسرائيلية، احلكومة انتهاز إىل سيؤدي

 لكن. حكمها فترة إنهاء وبالتايل ،"حماس" حركة قيادات تطال اغتياالت بحملة القيام عن فضالً الفلسطينية،
 من املعبأ الفلسطيني الرئيس مع ضروري تفاهم إىل التوصل على احلركة بقدرة مرهون كلها األمور هذه حتقيق
  .ضدها حركته جانب

 

  االستراتيجية التداعيات
 

 االنعكاسات يفوق ما طياته يف يحمل الفلسطينية التشريعية االنتخابات عن الناجم التغيير أن فيه شك ال مما
 وتشابكاته الفلسطيني الوضع يف التأثير عميقة استراتيجية تداعيات لينتج والتكتيكي اآلين الطابع ذات احمللية

 إقليمية حساسية ذات وإنما وحمدودة، حمصورة حملية قضية ليست الفلسطينية فالقضية. والدولية اإلقليمية
  .بأسره والعامل برمتها املنطقة على انعكاسات إىل يؤدي بها يتعلق أو بطيرت ما وكل عالية، ودولية

 بجماعة مرتبط إسالمي اختراق أول الفلسطينية للسلطة التنفيذية السلطة سدة إىل" حماس" حركة وصول يشكل
 األعوام طوال مسيرتها خالل سعت املعارضة اجلماعة هذه أن وبما. العربي العامل يف للحكم املسلمين اإلخوان
 يف حالياً تشارك وهي العربية، البالد يف نشاطها مواقع يف االختراق هذا مثل إلحداث املاضية الثمانين

 اإلجناز لهذا" حماس" حركة حتقيق فإن عربية، دولة من أكثر يف البرملان مقاعد يف وجتلس العامة االنتخابات
 حكام وسيواجه. منه االستفادة إمكانات وتعظيم تدعيمه اجلماعة ستحاول وحيوياً مهماً اختراقاً يعتبر التاريخي

 وصحوة ناحية، من الديمقراطي بالتحول حثيثة وخارجية داخلية مطالبات تشهد منطقة يف العربية الدول
 التجربة أمثولة بتطبيق املطالبة تمت إن وخصوصاً املستقبل، يف حقيقية حتديات أُخرى، ناحية من قوية إسالمية

 تسريع إىل سيؤدي فلسطينياً" حماس" حركة انتخاب فهل. والشفافية بالنزاهة املتسمة الفلسطينية االنتخابية
 هذه معظم يف املهمة السياسية املعارضة بأن علماً العربية، البالد يف السلطة وتداول الديمقراطي التحول عملية
 من النوعية هذه مثل تنظيم أن اعتبار على ذلك أمام كوابح سيُنتج أنه أم إسالمية، تيارات من تتشكل الدول

 الديمقراطية العملية تفاعل استمرار أمام ذلك بعد اآلفاق وتغلق احلكم إىل اإلسالميين بالتأكيد سيجلب االنتخابات
  مستقبالً؟

 

 األوضاع على" حماس" حركة فوز تداعيات عليها تنطوي التي االستراتيجية األسئلة نوعية من التساؤل هذا يعتبر
 ففلسطين. تعقيداً أكثر منحنيات إىل يتعداه وإنما املباشر، احلد هذا عند يتوقف ال األمر لكن. املنطقة يف اخليةالد

 فازت" حماس" حركة أن ومع. كبيرة خصوصية ولوضعها اإلسرائيلي االحتالل حتت تقبع بل مستقلة، دولة ليست
 الثاين االستراتيجي التساؤل فإن إسالمية، توجهات ذو تشريعي جملس الفلسطينية للسلطة وأصبح االنتخابات يف

 ولوجودها للسلطة األهم املنطلق بأن علماً احلكم، يف التوجهات لهذه احلركة تطبيق إمكان مدى حول يتمحور
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 طبيعة على التركيز من أكثر العامة الوطنية القضية لها تتعرض التي التحديات بمواجهة أساسية بصورة يتعلق
 على التركيز يتم مل فإن. سيادة ذات مستقلة دولة إىل فلسطين وحتوّل االحتالل إنهاء بعد الحقاً يأتي الذي احلكم

 واضطرارها احلكم، سدة إىل" حماس" حركة وصول من إسالمياً يُجنى الذي فما احلكم، لطبيعة االجتماعي املنحى
 هذا يف االستمرار تستطيع كي ومواقفها برناجمها يف تنازالت تقديم إىل الفلسطيني الوضع خصوصية بسبب

  احلكم؟
 

 يف احلكم لطبيعة احملدِّد برناجمها من االجتماعية األجندة تطبيق عن املوقت بالتغاضي" حماس" حركة قامت إذا
 السياسية والتسوية إسرائيل من موقفها فإن إسرائيل، مع بالصراع املتعلقة الوطنية األجندة شأن إعالء مصلحة

 وقوع مع السياسية التسوية ملسار سيحدث الذي ما إذاً،. فيه التنازل تقديم عليها ويصعب فيه، لبس ال واضح معها
 إسرائيل تعنت بسبب وصلت، السياسية التسوية عملية أن تماماً واضح الفلسطيني؟ السياسي النظام يف التغيير هذا

 مل نظرهم، وجهة من األقل على فالفلسطينيون،. مسدود طريق إىل اجلانب، أحادية خطوات اتخاذ يف واستمرارها
 مبادرة" خلف توحّد العربي املوقف أن سيما وال ،"الطريق خريطة" وتطبيق التسوية إىل التوصل بإعاقة يقوموا
 هذه فرصة التقاط يف الذريع الفشل إىل أديا الدويل والتلكؤ إلسرائيل األميركية احملاباة لكن". العربية السالم

  .التنفيذ موضع" الطريق خريطة" ووضع املبادرة
 

 وخصوصاً  السياسية، التسوية موضوع يف املقبلة الفلسطينية للحكومة" حماس" حركة تأليف يقود أن يمكن أين
 عليه؟ كان كما الوضع انسياب الستمرار املعارض موقفه عن االنتخابات خالل من أعرب الفلسطيني الشعب أن

 املستقلة الفلسطينية الدولة إقامة إىل وتؤدي االحتالل تنهي جدية سياسية ويةتس عملية الفلسطيني الشعب يريد
 عدم" لـ مستمرةً ذريعةً احلكم إىل" حماس" حركة وصول استخدام وستحاول ذلك، تريد ال إسرائيل أن غير. والسيادية

 دعوى حتت الضفة تقسيم إىل ستصل والتي اجلانب، أحادية خطواتها اتخاذ يف واالستمرار" فلسطيني شريك وجود
 بالكامل غزة قطاع عن التخلي إىل بإسرائيل" اجلانب أحادية" منحى يدفع وقد. واحد جانب من احلدود ترسيم

 األمر هذا يعيد ربما. فيه" حماس" وحكومة الفلسطينية الدولة حتشر وبالتايل الفلسطينية، السيادة حتت ليصبح
. عليها األردن مع" الوظيفي التقاسم" طرح جتدد منتجاً مصراعيه على الضفة على السيطرة موضوع إسرائيل فتح
 وارداً يصبح قد اإلمكان هذا. فقط غزة قطاع يف وتركيزها الضفة يف الفلسطينية السلطة دور إنهاء يعني ذلك لكن

 املساعدات تدفق وتوقف" حماس" بحكومة الدويل االعتراف عدم جرّاء احلال بطبيعة الفلسطينية السلطة انهارت إن
  .لها الدولية املالية

 

 الوضع بانهيار الدويل اجملتمع يقبل هل: ومفتوحة مطروحة تبقى املوضوع هذا يف املهمة االستراتيجية األسئلة
 أن وخصوصاً ذلك، املنطقة تتحمل وهل واملنطقة؟ الفلسطينيين على برناجمها بفرض إلسرائيل ويسمح بالكامل
 مصلحة يشكل السلطة انهيار وهل فقط؟ تأجيجه على سيعمل بل الصراع، إغالق إىل يؤدي لن اإلسرائيلي البرنامج

 املقبل اإلسرائيلي اخملطط ملواجهة الفلسطينيين يد يف األخير الوطني السالح يبقى السلطة حل أن أم إسرائيلية،
  الفلسطيني؟ والوجود الفلسطينية األرض تفتيت مسلسل وإنهاء
 نهاية ليس" حماس" فوز وإن حيوية، ستكون املقبلة الفترة إن بالتأكيد. شافية أجوبة إىل بحاجة مهمة أسئلة

  ▄.الشائكة امللفات فتح بداية وإنما املطاف
  2006 مارس/آذار
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