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  :االنتخابات الفلسطينية
  إشكالياتها وقضايا تقرير املصير

  مضر قسيس

املوقـــع بـــين إســـرائيل ومنظمـــة التحريـــر " إعـــالن املبـــادئ"منـــذ أن بـــدأ تنفيـــذ اتفـــاق 
موضــوع االنتخابــات الــذي نصــت الفلســطينية، اعتبــر اجلميــع، إســرائيليين وفلســطينيين، 

بنـود االتفــاق عليــه نقطـة مــن نقــاط التحـول يف املســيرة الفلســطينية، وذلـك ألنــه سيشــكل 
وبســبب خصوصــية هــذه االنتخابــات . أول مناســبة ينتخــب الفلســطينيون فيهــا ممثلــيهم

وأهميــــة مــــا قــــد يــــنجم عنهــــا بالنســــبة إىل قضــــايا تُعتبــــر مصــــيرية بالنســــبة إىل الشــــعب 
، دار الكثيـــر مـــن األخـــذ والـــرد بـــين املفاوضـــين اإلســـرائيليين والفلســـطينيين، الفلســـطيني

وطالت املفاوضات بشأنها وتعقّدت بسبب االختالف علـى صـالحيات وطبيعـة اجمللـس 
  .املنتخب، وأمور أُخرى مرتبطة بها

ومهما تتـأخر هـذه االنتخابـات عـن املوعـد، أو عـن املواعيـد التـي حـددت لهـا، فإنهـا 
وقـت مـا، وذلـك لوجـود تقـاطع يف املصـالح الفلسـطينية واإلسـرائيلية بشـأن  ستُجرى يف

وتتطلب هذه االنتخابات منا، بغض النظر عن موعـد وكيفيـة إجرائهـا، التوقـف . إجرائها
عنــد مــا ســيترتب عليهــا علــى صــعيد مســتقبل الشــعب الفلســطيني، واجملتمــع الفلســطيني، 

  .والقضية الفلسطينية
انتخابــــات "علــــى أن االنتخابــــات املزمعــــة هــــي " املبــــادئإعــــالن "لقــــد نــــص اتفــــاق 
وعليـــه، يجـــوز افتـــراض أن اجمللـــس الـــذي سينشـــأ عنهـــا ســـيكون ." سياســـية عامـــة وحـــرة

غيـــــر أن التفـــــاق أوســـــلو قـــــراءات، ويمكـــــن أن يـــــتمخض عـــــن االتفاقـــــات . جملســـــاً تمثيليـــــاً
راءتنـا لهـذه الالحقة، أو عن تطبيق ما يتم االتفاق عليه، صيغ تختلف بحسب اخـتالف ق

  .االتفاقات
إن الســـــؤال اجلـــــدير باإلجابـــــة عنـــــه اليـــــوم يتعلـــــق بكيفيـــــة التعامـــــل مـــــع املتغيـــــرات 

، وإخضــــاعها للمصــــالح احلقيقيــــة "إعــــالن املبــــادئ"السياســــية التــــي نشــــأت عــــن اتفــــاق 
إىل أي مــــدى، وضــــمن أي : ويف هــــذا الســــياق يمكــــن طــــرح الســــؤال التــــايل. للفلســــطينيين

                                           

  أستاذ الفلسفة يف جامعة بير زيت. 
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ت إىل إقامـة جسـم يمثـل الشـعب الفلسـطيني؟ واإلشـكاليات هنـا شروط ستؤدي االنتخابا
عديــــدة، أولهــــا يتعلــــق بنــــوع التمثيــــل ومــــداه، وهمــــا مســــألتان مرتبطتــــان بآليــــة تقريــــر 

وتتعلـــق اإلشـــكالية الثانيـــة بـــأن الصـــيغة املتفـــق . املصـــير، ومـــا زالتـــا موضـــوع تفـــاوض
إىل القــدرة علــى تمثيــل  عليهــا للمجلــس املنتخــب تفتقــر، باســتثنائها فلســطينيي اخلــارج،

وهناك إشكالية ثالثة ال تقل أهمية تتعلق بـأن ظهـور . الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته
جســـــم منتخـــــب يف الـــــداخل يضـــــع عالمـــــات اســـــتفهام بشـــــأن اســـــتمرارية تمثيـــــل منظمـــــة 

  .التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني، وهي التي مثلته على مدى الفترة السابقة
اقــع وماجريــات األحــداث يف االعتبــار عنــد معاجلــة مســألة تمثيــل يجــب أن نأخــذ الو

الشــــــعب الفلســــــطيني، إذ إن املســــــتجدات أصــــــبحت تشــــــكل جــــــزءاً مــــــن الواقــــــع السياســــــي 
كمـا أن هـذا الواقـع أصـبح حساسـاً . الفلسطيني، الذي أصبح بـدوره أكثـر تعقيـداً وتشـابكاً

  .أو للتسويف واالنتظار إىل درجة أنه مل يعد قادراً على اخلضوع للتجربة واخلطأ

  ازدواجية السلطة
تميـــــــزت املرحلـــــــة التـــــــي بـــــــدأت بـــــــدخول القـــــــوات الفلســـــــطينية، ثـــــــم ممثلـــــــي الســـــــلطة 

تقريبـاً، ببـروز شـكلين  ١٩٩٤الفلسطينية، إىل قطاع غزة وأريحـا، أي منـذ منتصـف سـنة 
من أشكال ازدواجية السـلطة، وهـي ظـاهرة متماثلـة يف أخطارهـا مـع عـدم وجـود سـلطة، 

  :ينجم عنها فقدان كلتا السلطتين مقومات جناعتهما وفاعليتهماإذ 
الشـــكل األول هـــو ازدواجيـــة الهيئـــات الفلســـطينية، أي منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 

، "اخلـــارج"و" الـــداخل"وســـلطة احلكـــم الـــذاتي الفلســـطيني، وهـــو موضـــوع مـــرتبط بعالقـــة 
عــــن هــــذه االزدواجيــــة،  ولتجنــــب اخملــــاطر الناجمــــة". إعــــالن املبــــادئ"وبشــــرعية اتفــــاق 

يتوجــب علــى الفلســطينيين، وبغــض النظــر عمــا ســيتم التوصــل إليــه مــع اإلســرائيليين، أن 
غيـــــر أن مـــــن املبكـــــر معاجلـــــة هـــــذا . يوضـــــحوا املهمـــــات والصـــــالحيات لكلتـــــا الهيئتـــــين

الــذي سينشــأ " الــداخل"اجلديــد، أو جملــس " اجمللــس"املوضــوع مــا دمنــا ال نعــرف ماهيــة 
  .ينية تبعاً لالنتخاباتمع السلطة الفلسط

ـــا وجـــود الســـلطة الفلســـطينية جنبـــاً إىل جنـــب الســـلطة اإلســـرائيلية، فهـــو املشـــكلة  أمّ
لقـد أدت هـذه االزدواجيـة إىل فقـدان الكثيـر مـن املقومـات . األخطر واألكثـر إحلاحـاً اليـوم

بية املهمة للحياة املدنيـة، وبـدأ ذلـك مـع بدايـة االنتفاضـة الفلسـطينية واحملـاوالت الشـع
األوىل التـــي رافقتهـــا لتجـــاوز الســـلطة اإلســـرائيلية تعبيـــراً عـــن الرغبـــة يف الـــتخلص مـــن 
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أمّا اليوم، فإن السـلطة اإلسـرائيلية تتقاسـم النفـوذ مـع سـلطة فلسـطينية . سلطة االحتالل
رسمية، وهي قسمة تهدد بعـدم تمكـن أي مـن السـلطتين مـن االهتمـام بشـؤون املـواطنين 

ن الصـــالحيات واآلليـــات، وخصوصـــاً إذا أخـــذنا يف االعتبـــار يف معمعـــان الصـــراع بشـــأ
وبالتايل، فإن احلـديث عـن االنتخابـات . اختالل، إذا مل نَقُل تعارض، أولويات السلطتين

ال يمكــن أن يكــون حــديثاً عــن خطــوة إىل األمــام يف املســيرة السياســية الفلســطينية إالّ إذا 
حيات اإلســرائيلية، ويأخــذ مكانــه كــان متعلقــاً بمجلــس ذي صــالحيات حتــل حمــل الصــال

لقــد اقتــرن دخــول الســلطة الفلســطينية إىل منــاطق . الطبيعــي يف آليــة الســلطة الفلســطينية
ــر عــن حقبــة  احلكــم الــذاتي الفلســطيني بالعشــوائية وعــدم القــدرة علــى تقــدير األمــور، وعبّ

عــن اإلجمــاع  طويلــة مــن العمــل الفلســطيني املفتقــر إىل االســتراتيجيات الواقعيــة املعبِّــرة
الفلسطيني احلقيقي واملستندة إليه ال إىل ذلك اإلجماع املنبثق من التصـفيق للشـعارات 

لكن املرحلة اجلديدة تتطلب نوعاً آخر من العمل يتجاوز أخطاء أساليب العمـل . والرموز
القديمــة، وإالّ أدى بنــا انتخــاب جملــس ال يعــرف مهماتــه احلقيقيــة وصــالحياته الدقيقــة 

بيــد أن إجنــاز هــذه املهمــة . ء هيئــة فلســطينية معوقــة لتفعيــل العمــل الفلســطينيإىل نشــو
مــرتبط بفهــم املرحلــة احلاليــة مــن املســيرة السياســية الفلســطينية، والتــي تشــكل حمصــلة 

  .للعمل الوطني يف املرحلة السابقة بمختلف ألوانه واجتاهاته

  أزمة احلركة الوطنية
ىل أزمة يف احلركة الوطنية الفلسطينية، كانت لقد أفضت املرحلة السابقة ألوسلو إ

  :عالماتها بارزة على عدة صعد
. تراجــع الفاعليــة السياســية للجمهــور الفلســطيني واالبتعــاد عــن العمــل السياســي) ١

  .وقد تمظهر ذلك يف فقدان األحزاب واحلركات السياسية قدرتها على احلشد والتنظيم
وقــد كــان هــذا التراجــع . ية عربيــاً ودوليــاًتراجــع مركــز منظمــة التحريــر الفلســطين) ٢

مرتبطـــاً بحـــرب اخللـــيج يف البدايـــة، إالّ إن دخـــول منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية يف حـــوار 
غيـر مباشــر مــع خمتلــف األطــراف الدوليـة يف التحضــيرات ملــؤتمر مدريــد وخــالل جــوالت 

الـذي حـدث  املفاوضات يف واشنطن مل ينقذ هـذا التراجـع، وهـو مـا يـدل علـى أن التراجـع
  .يف إبان حرب اخلليج وبُعيدها مل يكن موقتاً، وله أسباب أُخرى

  :تفتت خمتلف األشكال املعبرة عن الوحدة الوطنية الفلسطينية) ٣
فقـــدت القيـــادة الوطنيـــة املوحـــدة لالنتفاضـــة دورهـــا بالتـــدريج يف احلفـــاظ علـــى  -
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  .نتفاضةوحدة العمل الفلسطيني، إىل أن تالشت بحلول العام السادس لال
عبّــــر موقـــــف اجلبهتـــــين الشـــــعبية والديمقراطيـــــة مـــــن املســـــيرة الســـــلمية والعمليـــــة  -

التفاوضية عن انتهـاء مرحلـة إبقـاء اخلالفـات الفلسـطينية ضـمن إطـار اللجنـة التنفيذيـة 
  .ملنظمة التحرير الفلسطينية

خرج حزب الشـعب الفلسـطيني مـن املفاوضـات، وبخروجـه بـدا واضـحاً االنقسـام  -
  .املعسكر الفلسطيني املؤيد للعملية السلميةيف 

ثــــم جــــاء اإلعــــالن يف دمشــــق عــــن تشــــكيل الفصــــائل العشــــرة املعارضــــة للعمليــــة  -
  .السلمية ليعبّر عن الهوة الكبيرة، غير القابلة للجسر، بين املواقف الفلسطينية املتباينة

وهي مرحلـة هدنـة    )١(إن دخول املسيرة السياسية الفلسطينية يف مرحلة انتقالية،
ال بــد منهــا، يجعــل ممارســة الوســائل التــي تخــدم هــدف التحــرر الــوطني، مــع أن الهــدف مل 

وتكمـــــن هـــــذه األزمـــــة يف أن الـــــدخول يف العمليـــــة . يتحقـــــق وال يـــــزال قائمـــــاً، غيـــــر فاعلـــــة
التفاوضــية، بتفصــيالتها البعيــدة املــدى، يســقط األولويــة عــن املهمــة التحرريــة البحــت، 

الفلسـطينية، ال ي أننا انتقلنا إىل مرحلة تقع علينا فيها مهمات بنـاء احليـاة وهو ما يعن
ويف هــذا الســياق، جتاوزنــا مرحلــة . مهمــة هــدم االحــتالل اإلســرائيلي وتصــفيته فحســب

وباختصـــار، يمكـــن . الهـــدم وانتقلنـــا إىل مرحلـــة البنـــاء، مـــن دون أن ننجـــز عمليـــة الهـــدم
تين تطغــــى الالحقــــة منهمــــا علــــى الســــابقة، أي القــــول إن األزمــــة تكمــــن يف تــــداخل مــــرحل

  .تطغى مرحلة البناء، وهي مرحلة ممارسة تقرير املصير، على مرحلة التحرر
 يف أثنــاءواخلــروج مــن هــذه األزمــة متعلــق، طبعــاً، بإجنــاز مهمــات التحــرر الــوطني 

إجنــاز املهمــات اجلديــدة، ال بــالرجوع إىل مرحلــة ســابقة وحماولــة إعــادة عجلــة التــاريخ 
ومــن الواضــح أن إجنــاز هــذه املهمــات لــن يــتم بالوســائل القديمــة التــي فقــدت . إىل الــوراء

جناعتهــــا، بــــل بــــالتحول إىل ســــبل وأدوات جديــــدة للعمــــل، متوافقــــة مــــع طبيعــــة املرحلــــة 
ومـــن هـــذه االعتبـــارات خـــروج . السياســـية التـــي خضـــعت لكثيـــر مـــن االعتبـــارات اجلديـــدة

رســخ مفهــوم اقتصــاد الســوق، الــذي يعنــي اخلضــوع العــامل مــن مرحلــة احلــرب البــاردة، وت
لقــــوانين الســــوق العامليــــة، ومــــا يتبــــع ذلــــك مــــن حتديــــد مفهــــوم التحــــرر الــــوطني وصــــبغه 

سياســــي جديــــد للشــــرق  - بصــــبغة تكامليــــة ال انفصــــالية، وكــــذلك البحــــث عــــن دور جيــــو

                                           

، ألين أحتـدث عـن مرحلـة نمـر بهـا بالضـرورة نتيجـة الـدخول يف "املرحلة االنتقالية"ال أقول هنا   )١(
  .املفاوضات قبل التحرير، وبغض النظر عن نتائجها
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لتي مل األوسط، باإلضافة إىل التحول اجلاري يف التطلعات اإلمبريالية نحو املنطقة، وا
يعــد مــن املمكــن تلخيصــها بالرغبــة يف الســيطرة علــى منــابع الــنفط، وأخيــراً املســتجدات 

وبغض النظر عن مدى التحول يف . على صعيد الفهم واملمارسة السياسية للفلسطينيين
مفهــوم التحــرر الــوطني ومقاييســه، فــإن النظــر إىل عمليــة التحــرر الــوطني اليــوم ال يمكــن 

ذا الهدف التحرري جملموعة أهداف متكاملة تتضمن، إذا حتققت، أن يتم إالّ بإخضاع ه
ولـذلك يجـب إخضـاع . حتقيق تطلعـات خمتلـف الفئـات املتنوعـة يف اجملتمـع الفلسـطيني

شعار التحرير لشعار، أو لشعارات أُخرى أكثر تعقيداً تنتقل إىل مركز الصدارة يف جدول 
حتتهـا، متخـذاً بـذلك مكانتـه كآليـة  األعمال الفلسطيني، ليصـبح شـعار التحريـر منضـوياً

  .لتحقيق أهداف فلسطينية ذات أبعاد اجتماعية

  :ممارسة تقرير املصير
  شعار املرحلة

التحريـــر والعـــودة وتقريـــر املصـــير، التـــي : مـــن بـــين الشـــعارات الفلســـطينية املركزيـــة
ر الفلســطينية، فــإن شــعار تقريــ" الثوابــت: "شــكلت علــى مــدى العقــود الســابقة مــا ســميناه

العتبــارات " العــودة"املصــير هــو املرشــح الحــتالل مركــز الصــدارة، بعــد أن خضــع هــدف 
  .جديدة سنأتي إىل ذكرها

وهكـــــذا، إذا أصـــــبحت ممارســـــة حـــــق تقريـــــر املصـــــير هـــــي املهمـــــة األوىل يف جـــــدول 
األعمـــال الفلســـطيني، بعـــد أن أصـــبح شـــعار التحريـــر خاضـــعاً لهـــا، فإنـــه يجـــب أن تُعتبـــر 

نية الهدف املركزي يف هذه اللحظة التاريخيـة، كونهـا تشـكل اآلليـة االنتخابات الفلسطي
ومــع أن مفهــوم تقريــر املصــير كــان علــى مــدى . املباشــرة املعروفــة ملمارســة هــذا احلــق

القــرن احلــايل مرتبطــاً بمفهــوم التحــرر الــوطني ومتالزمــاً معــه، فإنــه يترتــب علينــا اليــوم 
. الــوطني، أي عــن مفهــوم حتريــر األرضالنظــر إليــه علــى نحــو مســتقل عــن مفهــوم التحــرر 

طبعـــاً، إن احلـــديث عـــن حـــق تقريـــر املصـــير مـــن دون احلـــق يف التشـــريع الكامـــل واتخـــاذ 
القـــرار باالســـتقالل، علـــى ســـبيل املثـــال، يعنـــي إفـــراغ مفهـــوم تقريـــر املصـــير مـــن حمتـــواه 

لكــن تــداخل املراحــل، وهــو تــداخل نــاجم عــن جتــاوز مرحلــة التحــرر الــوطني، . اجلــوهري
، أي القبــول موقتــاً بممارســة "علــى مراحــل"دفعنا إىل البحــث عــن إمكــان تقريــر املصــير يــ

ولــيس االنــدفاع بهــذا االجتــاه ناشــئاً عــن الرغبــة يف التفــريط، بــل . جزئيــة لتقريــر املصــير
هو حماولة لسرقة الوقت إىل حين يتم التوصل إىل حلـول تمكّـن الشـعب الفلسـطيني، مـن 
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ذلــك . مــن إيجــاد صــيغ مالئمــة لضــمان آليــات تقريــر املصــيردون اإلفــراط يف التضــحية، 
بأن إقامة الدولة على األرض الفلسطينية يف هذه املرحلة ليست كفيلة بتـوفير الشـروط 

ويكمــن ســبب ذلــك يف . الضــرورية ملمارســة مشــروعة لتقريــر املصــير للشــعب الفلســطيني
ر داخلــي للشــعب الــذي أن مفهــوم تقريــر املصــير يعنــي اتخــاذ القــرار بشــأن املصــير كقــرا

أمّا نحن، فلسنا قادرين على ممارسة هذا احلق بصورة غير منقوصة . يمارس هذا احلق
قبـل حـل قضـية الشـتات الفلسـطيني مــن جهـة، وقضـية الفلسـطينيين املـواطنين يف دولــة 

  .إسرائيل، وهي األكثر تعقيداً، من جهة أُخرى

  وحدة الشعب الفلسطيني ووحدانية تمثيله
السياســــي اليــــوم أبعــــد مــــا يكــــون عــــن شــــعار وحــــدة الشــــعب  -ع اجلغــــرايف إن الواقــــ

الفلســطيني؛ فقضــية الالجئــين أصــبحت اليــوم مــن القضــايا الدوليــة ال مــن القضــايا التــي 
وبقيـام الدولـة الفلسـطينية، أو أي . اإلسرائيلي - يتوقع حلها يف سياق احلل الفلسطيني

ة إىل موضـــوع اســـتيعاب، وســـيجد صـــيغة تُطـــرح كبـــديل منهـــا، ســـيتحول موضـــوع العـــود
الفلســـــطينيون أنفســـــهم يف الوضـــــع الـــــذي وجـــــد فيـــــه يهـــــود دولـــــة إســـــرائيل التـــــواقين إىل 

مــن جهــة، واملمتعضــين مــن الــثمن االقتصــادي واالجتمــاعي " الوافــدين اجلــدد"اســتيعاب 
ومـع أن هـذه املعطيـات ليسـت . الباهظ الذي يترتب علـى هـذا االسـتيعاب مـن جهـة أُخـرى

إننــــا نضــــطر إىل طرقهــــا اليــــوم ألن األســــباب املوضــــوعية التــــي مكنتنــــا طــــوال حديثــــة، ف
لقـد كــان العامــل األساســي . الوقـت مــن احلــديث عـن وحــدة الشــعب الفلسـطيني بــدأت تــزول

الفلســـطيني عمليـــاً، كمـــا ذكـــر الـــذي يمكّننـــا مـــن احلـــديث عـــن وحـــدة الشـــعب    )٢(اخلـــارجي
مــــؤتمر بشــــأن االنتخابــــات والنظــــام الــــدكتور حيــــدر عبــــد الشــــايف يف حماضــــرة لــــه يف 

السياســـــي الفلســـــطيني، يكمـــــن يف وحدانيـــــة تمثيـــــل منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية لهـــــذا 
  )٣(.الشعب

                                           

املرتبطــة باملشــاعر القوميــة اخلاصــة  أي العامــل الــذي يمكــن الــدفاع عنــه مــن وجهــة النظــر غيــر  )٢(
ومـن أجـل املقارنـة، علـى الـرغم مـن عـدم التكـافؤ، يمكـن أن نتـذكر أن . بالفلسطينيين أو بالعرب

اليهــــودي مــــا زالــــت حتــــى هــــذا اليــــوم موضــــوع جــــدل علــــى املســــتوى الفكــــري " الشــــعب"وحــــدة 
ـــا فلســـطينياً، فـــإن تـــوازن القـــوى القـــا. ومســـاومة علـــى املســـتوى السياســـي ئم اليـــوم ال يســـمح أمّ

  .باملساومة السياسية يف هذه القضية خارج نطاق احلل اإلقليمي واملفاوضات املرتبطة به
: ، يف"قــــراءة وطنيــــة مســــتقلة: النظــــام السياســــي الفلســــطيني واالنتخابــــات"حيــــدر عبــــد الشــــايف،   )٣(

لبحـــوث مركـــز ا: نـــابلس(، حتريـــر خليـــل الشـــقاقي "االنتخابـــات والنظـــام السياســـي الفلســـطيني"
  .٩٦، ص )١٩٩٥والدراسات الفلسطينية، 
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لقــــد ظلــــت منظمــــة التحريــــر : وال بــــد هنــــا مــــن التوقــــف عنــــد هــــذه القضــــية احلساســــة
الفلســـــطينية املمثـــــل الشـــــرعي والوحيـــــد للشـــــعب الفلســـــطيني بغـــــض النظـــــر عـــــن موقعـــــه 

  :وكان هذا التمثيل يتمتع، حتى مرحلة قريبة، بنوعين من أنواع الشرعية. اجلغرايف
 شرعية مكتسبة داخلياً من اإلجماع السياسي الفلسطيني؛  
  شــــرعية مكتســــبة مــــن االعتــــراف الــــدويل بــــأن منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية هــــي

  .املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
ففقــد االعتــراف الــدويل قيمتــه : ســبة مقوماتــهوقــد فقــد كــل مــن نــوعي الشــرعية املكت

منــــذ أن بــــارك اجملتمــــع الــــدويل مســــيرة مدريــــد بصــــيغتها التــــي ســــلبت منظمــــة التحريــــر 
الفلســطينية الصــالحيات املباشــرة يف التفــاوض باســم الشــعب الفلســطيني، ونقلتــه فيمــا 
بعـــــد إىل مـــــا أصــــــبح ســـــلطة فلســــــطينية غيـــــر متماثلــــــة يف الواقـــــع مــــــع منظمـــــة التحريــــــر 

  .لفلسطينيةا
أمّــا اإلجمــاع الفلســطيني علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل، فلــم يعــد مصــدراً 

  :ملشروعية هذا التمثيل، وذلك لعدة أسباب
  خــــروج االنتفاضــــة الفلســــطينية سياســــياً إىل حيــــز متقــــدم علــــى منظمــــة التحريــــر

نتفاضــة ســباقة فقــد كانــت اال. الفلســطينية يف التصــور السياســي املســتقبلي، ويف اآلليــة
يف طــرح البــديل العملــي لسياســة التقاســم الــوظيفي، ويف إيجــاد أنويــة مؤسســات حمليــة 
للتنظــــــيم االجتمــــــاعي مــــــن خــــــالل االجتــــــاه نحــــــو إشــــــراك اجلمهــــــور العــــــريض يف صــــــوغ 
الشـــعارات السياســـية والتحـــول إىل املبـــادرة السياســـية، بـــدالً مـــن االكتفـــاء بـــردات الفعـــل 

وقــــد جتســــد هــــذا التوجــــه يف . طينية بهــــا حتــــى االنتفاضــــةالتــــي تميــــزت السياســــة الفلســــ
ومنبثقــة مــن األفــراد، عبــر ) grass roots(حماولــة إقامــة مؤسســات ديمقراطيــة قاعديــة 

  .جتربة اللجان الشعبية
  بــزوغ احلركــات اإلســالمية كحركــات سياســية جماهيريــة، وانخراطهــا يف العمــل

كحركــــة هــــدفها " األمميــــة"عتهــــا السياســــي احمللــــي، علــــى الــــرغم مــــن حفاظهــــا علــــى طبي
االستراتيجي الدولة اإلسالمية واجلهاد، كمفهوم غيـر حمـدد بهويـة وطنيـة، وإعالنهـا أن 

  .الفلسطينية ال تمثلهامنظمة التحرير 
  ،اختيار وفد فلسـطيني مفـاوض مسـتقل عـن هيكليـة منظمـة التحريـر الفلسـطينية

مــــن االفتقــــار إىل اإلجمــــاع  وافتــــراض إمكــــان وجــــود إجمــــاع شــــعبي عليــــه، علــــى الــــرغم
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أي أنــه مــن املمكــن االفتــراض أن قــرار اختيــار . الفصــائلي، ناهيــك باإلجمــاع السياســي
تشــكيلة الوفــد كــان يمكــن أن يحظــى، بحســب تصــور الــذين اختــاروه، بموافقــة فلســطينية 

وقــد بــدا هــذا جليــاً يف تركيبــة الوفــد التــي أخــذت العوامــل اجلغرافيــة والعشــائرية . حمليــة
أمّــا املؤشــر اآلخــر علــى أن تكــوين الوفــد املفــاوض مــن فلســطينيي . دينيــة يف االعتبــاروال

الــداخل يف األســاس شــكل خطــراً فعليــاً علــى وحدانيــة التمثيــل، فهــو إقــدام قيــادة منظمــة 
التحريـــر الفلســـطينية علـــى حمادثـــات أوســـلو علـــى الـــرغم مـــن قـــدرة الوفـــد املفـــاوض يف 

وعلــــى الــــرغم مــــن أن هــــذه . مــــن صــــيغة أوســــلوواشــــنطن علــــى التوصــــل إىل صــــيغ أفضــــل 
األخيـــرة كانـــت حماولـــة لتقـــديم تنـــازالت يف االتفـــاق يف مقابـــل إقحـــام منظمـــة التحريـــر 
الفلســـطينية يف العمليـــة الســـلمية بصـــفة الشـــريك الفلســـطيني، فـــإن مـــا تمخـــض عـــن هـــذه 
املقايضــــــة يف الواقــــــع هــــــو اســــــتبدال منظمــــــة التحريــــــر الفلســــــطينية بالســــــلطة الوطنيــــــة 

  .فلسطينيةال
ومن املمكن، يف هذا السياق، اجملادلة بشأن جناعة االجتاه الرافض داخـل منظمـة 

إعـــــالن "التحريـــــر الفلســـــطينية، حيـــــث إن االنقســـــام يف املواقـــــف، بعـــــد أن أصـــــبح اتفـــــاق 
واقعاً، أدى إىل نشوء سلطة فلسطينية خمتلفة عن منظمة التحرير الفلسطينية، " املبادئ

، أو االتفاقـــات "إعـــالن املبـــادئ"تطلعـــات االجتـــاه الـــرافض التفـــاق األمـــر الـــذي ال يخـــدم 
  .التي تبعته، داخل املنظمة

كما أن من املمكن اجملادلة بأن السلطة الفلسطينية هي يف الواقع منظمة التحريـر 
بيـــد أن هـــذا النـــوع مـــن التحـــول، إذا مـــا قبلنـــا بـــه، وصـــرفنا . الفلســـطينية يف حلـــة جديـــدة

، ال يقع يف نطـاق جمموعـة التحـوالت التـي مـرت املنظمـة بهـا "ارجاخل"النظر عن مشكلة 
يف الفترات السابقة، والتي مل تغير مـن جوهرهـا التمثيلـي للشـعب الفلسـطيني، ذلـك ألنـه 

فنقــل املؤسســة التمثيليــة إىل . مـرتبط بــنمط جديــد مــن أنمــاط النشــاط السياســي للمجتمــع
يحــل اإلشــكاليات األُخــرى املرتبطــة  الــداخل يعنــي حصــر التمثيــل يف الــداخل مــن دون أن

  .بشرعية هذا التمثيل، والتي ذكرناها أعاله
من (وبفقدان منظمة التحرير الفلسطينية صفة وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني 

، باإلضـــــافة إىل العوامـــــل املوضـــــوعية األُخـــــرى التـــــي )وجهـــــة نظـــــر الـــــداخل علـــــى األقـــــل
علـــى وحـــدة ) املرتبطـــة بالعاطفـــة القوميـــة غيـــر(ذكرناهـــا، انتهـــت املؤشـــرات اخلارجيـــة 

  .الشعب الفلسطيني
إن فقدان الوحدة هـذا يعنـي، يف أقـل تعـديل، أنـه ال يمكـن ألجـزاء الشـعب الفلسـطيني 



  ٢٠، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

٩ 
 

وبهــــذا يصــــبح لفكــــرة ممارســــة تقريــــر . كافــــة ممارســــة حــــق تقريــــر املصــــير بآليــــة واحــــدة
ي تشــكل نقطــة أضــعف علــى أمّــا النتيجــة الثانيــة، والتــ. مــا يبررهــا" علــى مراحــل"املصــير 

الرغم من إمكاناتها العالية، ولن نخوض فيها، فهي أن فقدان الوحدة سيؤدي إىل تعدد 
مصــائر خمتلــف جمموعــات الشــعب الفلســطيني، والــذي ســيتطلب منــا يف حــال حدوثــه أن 

  .نواجهه بواقعية على الرغم مما يحمله يف طياته من آالم وضياع أحالم

  القدس واالنتخابات
ملشــكلة األُخــرى املتعلقــة بوحــدة الشــعب الفلســطيني هــي مشــكلة القــدس، وهــي إن ا

مشــــكلة حرجــــة، إذ إن احلــــل الــــذي سيتوصــــل املفاوضــــون إليــــه بشــــأن املدينــــة ســــيجعل 
، وهـو الوضـع الطبيعـي، ١٩٦٧سكانها العرب إمّا يف وضع سكان املناطق احملتلة سنة 
ــــا، عمليــــاً مــــن وجهــــة نظــــر تصــــنيفهم كفلســــطينيين،  يف وضــــع املــــواطنين يف دولــــة وإمّ

إســرائيل، أصــحاب الوضــع األكثــر تعقيــداً فيمــا يتعلــق بآليــات التعبيــر عــن انتمــائهم إىل 
وهــــذا هــــو الســــبب الــــذي يجعــــل وضــــع ســــكان القــــدس الشــــرقية أحــــد . الشــــعب الفلســــطيني

  ".اجمللس الفلسطيني"اخلطوط احلمر التي ال يجب جتاوزها جلهة القبول بانتخابات 
لة القدس حساسية ألسباب عدة؛ فرمزية القدس وخصوصيتها الدينية وتزداد مشك

بالنســـــبة إىل الفلســـــطينيين جتعـــــالن قضـــــية االتفـــــاق بشـــــأنها مقياســـــاً ملـــــدى التجـــــاوب 
أمّا بالنسبة إىل باقي العرب، فإن . الشعبي مع االنتخابات ومع العملية السلمية برمتها

مـــاً يف حتديـــد طبيعـــة العالقـــات خصوصـــية القـــدس ورمزيتهـــا جتعـــالن منهـــا عـــامالً مه
الفلسطينية، وهما حتددان املدى الذي سيكون مـن املمكـن أن يتجـاوز العـرب  - العربية

  .فيه الفلسطينيين يف العالقات بإسرائيل
غيـــر أن هنـــاك مـــا يـــدعو إىل التفـــاؤل يف هـــذا الصـــدد، إذ إن إحلـــاق القـــدس الشـــرقية 

إىل بـدء العمليـة التفاوضـية، فهـي تـدرك  بإسرائيل يضع األخيرة يف املوقع الـذي دفعهـا
حساسية قضية القدس بالنسبة إىل العرب واملسلمين واملسيحيين، وهـي أن حتقـق، مـن 

  .دون التوصل إىل صيغة مرضية لهؤالء جميعاً، حلمها باالنفتاح والتطبيع
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  شرعية االنتخابات وشرعية السلطة
ــــا إذا اتفقنــــا علــــى أن اجمللــــس ســــيمثل اجملتمــــع الفلســــطيني، أي علــــى إمكــــان    )٤(أمّ

تطبيـــق مبـــدأ االنتخـــاب الـــذي يكـــرس مبـــدأ جتزئـــة حـــق تقريـــر املصـــير، كمـــا يكـــرس واقـــع 
انقسام الشعب الفلسطيني، فإن ذلـك ينقلنـا إىل املعضـلة الثانيـة املتعلقـة باالنتخابـات، 

  .وهي شرعية هذه االنتخابات
. رعية، مــن اتفــاق أوســلوتســتمد االنتخابــات شــرعيتها، إذا مــا كــان لهــا أي صــفة شــ

وهي إذا ما تمت واكتسبت شـرعية األمـر الواقـع، فإنهـا تضـفي بـذلك شـرعية علـى مصـدر 
شــرعيتها األول، أي علــى اتفــاق أوســلو وعلــى مــا نــتج منــه بالتــايل، بمــا يف ذلــك الســلطة 

وستكون هـذه شـرعية جديـدة مسـتمدة مـن الناخـب الفلسـطيني ال مـن تـوازن . الفلسطينية
. صــــــالح الدوليــــــة واإلقليميــــــة التــــــي أدت الــــــدور األكبــــــر يف العمليــــــة الســــــلميةالقــــــوى وامل

وإكساب هذا النوع من الشرعية للسلطة الفلسطينية سيكرس واقع حلولها مكان منظمـة 
مـــن "بيـــد أنـــه يبـــدو صـــحيحاً أن . التحريـــر الفلســـطينية ومـــا يترتـــب، وســـيترتب علـــى ذلـــك

فقـدان اإلجمـاع وبالتـايل الشـرعية، قـد حسن حظنا أن أوسلو بالذات، وهـي التـي جسـدت 
ففــي ظــل    )٥(."االنتخابــات: وفــرت يف نفــس الوقــت آليــة جديــدة ومصــدراً جديــداً للشــرعية

االفتقار إىل جميع أشكال التمثيل الشرعي داخلياً، والناجم عـن اسـتبدال شـرعية منظمـة 
الفلســــطينية الفلســـطينية بشـــرعية الســـلطة الفلســــطينية، اكتســـب تمثيـــل الســـلطة التحريـــر 

املقومات اخلارجيـة للشـرعية التـي كانـت للمنظمـة، لكنـه مل يكتسـب املقومـات الداخليـة، 
ـــــى رأســـــها اإلجمـــــاع الفلســـــطيني ويف ظـــــل هـــــذا االفتقـــــار، يشـــــكل مصـــــدر الشـــــرعية . وعل

االنتخــــابي اجلديــــد خطــــوة علــــى طريــــق اســــتكمال أســــباب مشــــروعية النضــــال يف ســــبيل 
  .ينيحتقيق بنود جدول األعمال الفلسط

إن اكتســاب الســلطة الفلســطينية مقومــاً جديــداً لــن يشــكل عــامالً مقــدِّماً أو مــؤخِّراً يف 
شــــرعية العمليــــة الســــلمية، ذلــــك ألن هــــذا املقــــوم اجلديــــد نــــاجم عــــن هــــذه العمليــــة، لكنــــه 
سيشـــكل عـــامالً مهمـــاً، إذا مـــا أحسّـــنا اســـتخدامه يف الـــتخلص مـــن ازدواجيـــة الســـلطة مـــن 

                                           

للتعبير عن الفلسطينيين يف قطاع غـزة والضـفة الغربيـة " اجملتمع الفلسطيني"استخدم مصطلح   )٤(
الــذي يشــمل الفلســطينيين " الشــعب الفلســطيني"بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، لتمييــزه مــن مصــطلح 

  .كافة أينما وجدوا
االنتخابــات والنظــام : ، يف"وشــرعية النظــام السياســي الفلســطيني االنتخابــات"خليــل الشــقاقي،   )٥(

  .١٦، مصدر سبق ذكره، ص ..."السياسي 
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ة الفلسطينية بعداً وطنياً جوهرياً، أي بعداً متعلقاً ببسط النفـوذ جهة، ويف إكساب السلط
علــــى الــــوطن ال بعــــداً وطنيــــاً مــــن حيــــث انتمــــاؤه األيــــديولوجي، مــــن جهــــة أُخــــرى، بحيــــث 

  .يمكنها من التصرف كسلطة سياسية تامة
وكـــــــون االنتخابـــــــات نتاجـــــــاً للعمليـــــــة الســـــــلمية، فـــــــإن الهيئـــــــة املنتخبـــــــة ســـــــتكون 

  :بالضرورة
  ة مفاوضة؛هيئ - ١
  ؛)وهو األمثل(جزءاً من السلطة أو مرجعاً تشريعياً لها  - ٢
تعبيــــراً عــــن الوضــــع القــــائم الــــذي سيشــــكل املنطلــــق والــــوزن الفلســــطينيين يف  - ٣

  .املفاوضات بشأن املرحلة النهائية
ويف هذا السياق، ستكون السـلطة الفلسـطينية، وقـد اكتسـبت مقومـات الشـرعية التـي 

أعاله، مؤهلة بصورة أفضل التخاذ عدد من اخلطوات الضرورية الستبدال حتدثنا عنها 
وســــيلة اإلجمــــاع، التــــي شــــكلت مصــــدراً لقــــوة املوقــــف السياســــي الفلســــطيني يف الفتــــرة 
السابقة، بوسيلة جديـدة، وهـي الديمقراطيـة التـي تمكـن الهيئـة التنفيذيـة يف السـلطة مـن 

ملنتخبـــــة، عـــــن مصـــــالح وآراء األغلبيـــــة، مـــــع التعبيـــــر، باالســـــتناد إىل الهيئـــــة التمثيليـــــة ا
ذلــك ألن وجــود اجمللــس املنتخــب سيشــكل أحــد األســباب . احلفــاظ علــى حقــوق املعارضــة

للفصـــل بـــين الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية واالرتقـــاء بوســـائل العمـــل الفلســـطيني إىل 
  .املستوى املدين

  خالصة
قناها أعــاله، واملتعلقــة إن خــوض العمليــة االنتخابيــة لــن يفــي بــاألغراض التــي ســ

بجعـــــــل العمليـــــــة االنتخابيـــــــة وســـــــيلة للنضـــــــال يف ســـــــبيل حتقيـــــــق جممـــــــوع التطلعـــــــات 
الفلســـطينية، وجعلهـــا خطـــوة علـــى طريـــق املمارســـة الكاملـــة حلـــق تقريـــر املصـــير، إالّ إذا 
اقتـــــرن بعـــــدد مـــــن الشـــــروط التـــــي ســـــتوفر لـــــه مقومـــــات النجـــــاح كـــــي ال تتكـــــرر التجربـــــة 

فمـــــن دون جتـــــاوز نقـــــاط . ت إىل عنصـــــر التخطـــــيط املســـــتقبليالفلســـــطينية التـــــي افتقـــــر
الضعف يف املوقـف الفلسـطيني، ومـن دون إيجـاد البـدائل واحللـول لهـا، فـال االنتخابـات 
وال ســــواها ستســــتطيع وقــــف الشــــعب الفلســــطيني علــــى طريــــق املمارســــة الفعليــــة لتقريــــر 

  :ومن أهم هذه الشروط. املصير
قديمـــــة، علـــــى أن يقتـــــرن هـــــذا التجـــــاوز بهضـــــم يجـــــب جتـــــاوز وســـــائل العمـــــل ال: أوالً
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التجربــة النضــالية الفلســطينية ال بتكرارهــا أو طمســها، األمــر الــذي يتطلــب بــذل الطاقــات 
يف درس هــذه التجربــة واإلفــادة منهــا بتجــرد وموضــوعية، وتوجهــاً نقــدياً إيجابيــاً نحــو 

يـــر املمكـــن تصـــور فمـــن غ. الـــذات مغـــايراً للتوجـــه الســـائد الـــذي يمكـــن وصـــفه بِجَلْـــد الـــذات
ازدهار أي وجه من وجـوه البنـاء الفلسـطيني يف ظـل االشـمئزاز حيـال الـذات، علـى الـرغم 

  .من وجود ما يبرر ذلك يف املرحلة السابقة من العمل السياسي الفلسطيني
النظــر إىل خمتلــف األمــور املتعلقــة باحلركــة الفلســطينية مــن منظــار األهــداف : ثانيــاً

فامليزانيـــــة الفلســـــطينية والشـــــرطة وإعـــــادة . لنهائيـــــة ال احملليـــــةال الوســـــائل، األهـــــداف ا
املبعـــدين وإخـــالء املســـتوطنات وبنـــاء البنيـــة التحتيـــة، ومـــا إىل ذلـــك مـــن مهمـــات ملقـــاة 
اليوم على كاهل السياسيين الفلسطينيين، هي وسائل لبلوغ الهدف الفلسطيني املتعلـق 

  .بممارسة حق تقرير املصير، وليست أهدافاً مستقلة
االنتبــاه إىل خطــورة مرحلــة ازدواجيــة الســلطة القائمــة اليــوم، والتــي ســتبقى : ثالثــاً

  .قائمة إىل حين بلوغ احلل العادل، والعمل على احلد من مظاهرها
التعامـــــل بحــــذر شـــــديد مـــــع قضــــية الفصـــــل اجلغـــــرايف بــــين منـــــاطق الوجـــــود : رابعــــاً

) كوتـــا(ظمـــة احلصـــص ففـــرض أن). الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة(اجملتمعـــي الفلســـطيني 
للمنطقتــين اجلغــرافيتين يحمــل يف طياتــه مــن ) يف مقابــل املهنــي(والتمثيــل االعتبــاطي 

واالنتبـــاه إىل أن تماثـــل . اخملـــاطر مـــا يـــوازي خمـــاطر الفصـــل التعســـفي بـــين املنطقتـــين
وضـــع الضـــفة الغربيـــة مـــع وضـــع قطـــاع غـــزة كشـــرط للشـــروع يف االنتخابـــات، يجـــب أن 

اواة يف املـــــدى الـــــذي تطـــــال صـــــالحيات الهيئـــــة املنتخبـــــة بـــــه يكـــــون تعبيـــــراً عـــــن املســـــ
  .اإلقليمين، ال أن يكون شكلياً أو موقتاً

التحول اجلاري يف طبيعة منظمة التحريـر الفلسـطينية ودورهـا ال ينسـحب : خامساً
بصــــورة مباشــــرة علــــى جميــــع مؤسســــاتها، حيــــث إن بقــــاء اجمللــــس الــــوطني الفلســــطيني 

ئيســـية للحفـــاظ علـــى أهـــم مظهـــر قـــانوين مـــن مظـــاهر وحـــدة وتفعيلـــه همـــا أحـــد الســـبل الر
غيـر أن مـن الضـروري إجـراء بعـض التعـديالت علـى مهمـات اجمللـس . الشعب الفلسـطيني

الــوطني بعيــد االنتخابــات، وبالقــدر الــذي يكــون فيــه اجمللــس املنتخــب تشــريعياً، بحيــث 
الدولـــــــة تقصـــــــر صـــــــالحياته علـــــــى األمـــــــور املتعلقـــــــة بقضـــــــايا الشـــــــعب الفلســـــــطيني ال ب

الفلسطينية أو اجملتمع الفلسطيني، أي أن على اجمللس الوطني القيام بدور مشابه لدور 
يف تنظــيم عمليــة عــودة فلســطينيي الشــتات إىل فلســطين، علــى الــرغم " الوكالــة اليهوديــة"

  .من كل ما يف ذلك من سخرية تاريخية
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عن مهمات التحـرر  تأكيد أن انتهاء مرحلة التحرر الوطني ال يعني التخلي: سادساً
إن الطــرح الــذي ســبق بشــأن انتهــاء مرحلــة التحــرر الــوطني يتعلــق . الــوطني غيــر املنجــزة

بتغييــر ســلّم األولويــات السياســية ال بتغييــر املهمــات املنوطــة باحلركــة الفلســطينية يف 
  .جمملها

العمـــل الـــدقيق علـــى احلفـــاظ علـــى وحـــدة اجملتمـــع الفلســـطيني، وأعنـــي هنـــا : ســـابعاً
اآلليـــــات الضـــــرورية للتعبيــــر السياســـــي واالقتصـــــادي واملؤسســــي عـــــن اإلجمـــــاع إيجــــاد 

الفلســطيني إىل حــين االنتخابــات، وبصــورة خاصــة يف منطقــة غــزة، حيــث إن أي اقتتــال 
أهلـــي يف القطـــاع سيفســـح يف اجملـــال إلدارة عجلـــة العمليـــة الســـلمية باجتاهـــات جديـــدة 

، وهــــــو مــــــا يزيــــــد يف خمتلــــــف تهــــــدف إىل انتــــــزاع قطــــــاع غــــــزة مــــــن الوحــــــدة الفلســــــطينية
لقــد . الطموحــات إىل فــرض حلــول موقتــة ذات طــابع فصــلي عنصــري أو توســعي تعســفي

شــكل قطــاع غــزة الــدافع الرئيســي إىل عــدد مــن اخلطــوات السياســية التــي خطتهــا خمتلــف 
ومـــــن هـــــذه . القـــــوى يف املنطقـــــة باجتـــــاه اســـــتقاللية عمليـــــة تقريـــــر املصـــــير الفلســـــطيني

ت اإلســـرائيلية، مضـــطرة، عـــن فكـــرة إقامـــة دولـــة يهوديـــة علـــى اخلطـــوات تخلـــي احلكومـــا
. أرض إســرائيل الكبــرى، علــى الــرغم مــن أن املفهــومين متالزمــان يف الفكــرة الصــهيونية

وقد عبّر وزير اخلارجية اإلسرائيلية شـمعون بيـرس عـن ذلـك بوضـوح حـين ذكـر يف أحـد 
يل الكبيــرة بقــدراتها تصــريحاته أن تصــوره احلــديث إلســرائيل الكبــرى هــو تصــور إســرائ

وكــــان بيــــرس قــــد مهــــد لهــــذه الفكــــرة يف كتابــــه . االقتصــــادية واألكاديميــــة ال اجلغرافيــــة
نســتطيع أن نســتنتج أن ثــروة األمــة مل تعــد تعتمــد كثيــراً : "قــائالً" الشــرق األوســط اجلديــد"

ة إن ثـروة األمـ. على مواردها الطبيعية وامتـدادها اجلغـرايف، أو علـى تركـز الثـروات فيهـا
وتعتمـــــد علـــــى تطـــــور األفكـــــار العلميـــــة ذات التطبيقـــــات .. هـــــي حصـــــيلة تـــــراكم املعـــــارف

واخلطـــوة الثانيـــة التـــي صـــبت يف االجتـــاه نفســـه هـــي قـــرار األردن فـــك    )٦(."التكنولوجيـــة
االرتبــاط بالضــفة الغربيــة، وقــد ســبقها رفــض الســادات تســلُّم قطــاع غــزة مــن االحــتالل 

  .اإلسرائيلي
الفلســـطينية، بمعناهـــا الضـــفة الغربيـــة، وحصـــر الكينونـــة  إن فصـــل قطـــاع غـــزة عـــن

احلقوقي السياسي، فيه يعنيان حتفيز االجتاهات امليالة إىل اإلبقـاء علـى األيـديولوجيا 

                                           

)٦(  Shimon Peres, The New Middle East (New York: Henry Holt,1993), 
p. 100. 
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الصــهيونية بشــقيها، وال يعنــي هــذا أين أقــول إن لهــا، بشــقيها، أي حــظ مــن النجــاح، لكــن 
  .السلمي وإطالتهاذلك سيؤدي إىل زيادة اآلالم املرافقة لعملية احلل 

  :االنتباه إىل شروط العملية السلمية برمتها وإىل طبيعتها املعقدة: ثامناً
 الطبيعة اإلقليمية للعملية.  
 مصــــــري - قيــــــام العمليــــــة، وال ســــــيما منــــــذ أوســــــلو، علــــــى حتــــــالف إســــــرائيلي - 

  .فلسطيني جديد معاد لألصولية، وهو حتالف يطمح إىل انضمام حلفاء جدد
  العمليـــة الســـلمية التـــي ابتـــدأت يف مدريـــد يمكـــن، ويجـــب أن تكـــون بدايـــة لعمليـــة

أوســع، تنصــب اجلهــود العربيــة فيهــا مــن أجــل إعــادة ترتيــب املنطقــة، كخطــوة أوىل علــى 
  .طريق تغيير طبيعة التقاسم الوظيفي العاملي القائم بين الشمال واجلنوب

تصــــورات يتطلــــب وجــــود حكومــــة الفلســــطينية وفقــــاً لهــــذه الإن رســــم االســــتراتيجيا 
وطنية قادرة على استيعاب مصـالح اجلمـاهير الفلسـطينية، والتعبيـر عنهـا علـى تنوعهـا 
وفقــاً ملبــدأ الهيمنــة احملــدودة القــائم علــى إحــداث تــوازن بــين القــوى املــؤثرة يف الدولــة 
يُضــطر الشــريحة احلاكمــة إىل أخــذ مصــالح الشــرائح األُخــرى يف االعتبــار، حيــث ال جتــد 

وكـــــي يتســـــنى . هـــــذا الشـــــرائح مـــــا يـــــدفعها نحـــــو الثـــــورة واالنقـــــالب واللجـــــوء إىل العنـــــف
للحكومــة ذلــك، يجــب أن تكــون قــادرة علــى العمــل بحــد أدنــى مــن القيــود اخلارجيــة وحــد 

وهــــذا يف تصــــوري مــــا يجــــب أن يشــــكل احملــــور احلقيقــــي . أقصــــى مــــن القيــــود الداخليــــة
كونهـا هيئـة مفاوضـة، لـديها القـدرة علـى فالهيئة املنتخبـة، ول. للموقف من االنتخابات

حــل املعضــلة األوىل اليــوم، وهــي تصــفية ازدواجيــة الســلطة بتســلمها املهمــات الســلطوية 
مـــن اإلســـرائيليين، والعمـــل علـــى إنشـــاء املؤسســـات الســـلطوية الفلســـطينية القـــادرة علـــى 
التعبيـــــر عـــــن طموحـــــات الفلســـــطينيين يف الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة، بحيـــــث يكـــــون 

لتعامـــل مـــع فلســـطينيي الشـــتات مبرجمـــاً وفقـــاً لالتفاقـــات الالحقـــة وقـــدرة االســـتيعاب ا
التــي علــى هــذه الســلطة توفيرهــا يف الــداخل علــى نحــو مــدروس، بحيــث يفضــي ذلــك كلــه، 

  .يف نهاية األمر، إىل ممارسة غير منقوصة حلق تقرير املصير
وتمثيليتهـا للمجتمـع الفلسـطيني، التأكد من توفر شروط نزاهة االنتخابات : تاسعاً

وال سيما أن هـذه املوضـوعات ال تتعلـق بالفلسـطينيين وحـدهم، بـل بـالظروف التـي أدت 
إىل جعــل انتخــاب هيئــة تمثيليــة فلســطينية موضــوعاً يــتم التفــاوض بشــأنه مــع إســرائيل 

ويـــزداد اخلطـــر الكـــامن بوجـــود اقتنـــاع مبـــرر بـــأن االنتخابـــات يف ظـــل . وبإشـــراف دويل



  ٢٠، ص )١٩٩٥صيف ( ٢٣، العدد ٦مجلد ال مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

١٥ 
 

ود العســكري اإلســرائيلي ال تفــي بأغراضــها، وبــأن إعــادة االنتشــار لــن تكــون كافيــة الوجــ
ولن يخفف وطـأة األمـر وجـود املـراقبين . لتغيير الوضع على نحو يغير من هذا االقتناع

الدوليين، ألن هناك إجماعاً على أن املراقبين، أياً يكونـوا، ممنوعـون مـن اتخـاذ املوقـف 
راف التــي يمكــن أن تخــوض املعركــة االنتخابيــة، بســبب عــدم احملايــد جتــاه خمتلــف األطــ

جتانس مواقف خمتلف االجتاهات مـن العمليـة السـلمية واملفاوضـات التـي ينبثـق منهـا 
  .القرار املتعلق بهذه االنتخابات

وكــي تكــون الرقابــة علــى نزاهــة التصــويت وفــرز األصــوات وســير احلملــة االنتخابيــة 
ت بصـورة عامـة، يجـب أن تتـوفر الوسـائل لضـمان نزاهـة كافية لتقريـر نزاهـة االنتخابـا

املبــــدأ االنتخــــابي نفســــه، وتكــــافؤ الفــــرص لــــدى خمتلــــف الفلســــطينيين الــــذين ســــتنطبق 
قــرارات اجمللــس املنتخــب علــيهم وتطــالهم صــالحياته، أي أن علــى هــذه االنتخابــات أن 

  .تتمتع بفاعلية تمثيلية حقيقية
أساســــاً كافيــــاً خلوضــــها بالنســــبة إىل أي وال تشــــكل نزاهــــة االنتخابــــات وظروفهــــا 

طــــرف مــــن األطــــراف الفلســــطينية؛ فهنــــاك شــــكوك مبــــررة بشــــأن الفائــــدة التــــي ســــيجنيها 
إذ حتـــى لـــو أقـــدمنا علـــى حتييـــد مشـــكلة إعـــادة . الشـــعب الفلســـطيني مـــن هـــذه االنتخابـــات

ت االنتشـــار، أي لـــو افترضـــنا أن عمليـــة إعـــادة انتشـــار القـــوات العســـكرية اإلســـرائيلية تمـــ
علــى الوجــه الــذي يريــده الفلســطينيون، وأوجــدنا خمتلــف الضــمانات والتطمينــات بصــدد 
نزاهة عملية االقتراع، وما إىل ذلك من مقومات، فإن االنتخابات ال تغدو كونها وسـيلة 

إنها يف صورتها املثلى آلية ملمارسة حق تقريـر املصـير، وحتتـاج، كـي . لتحقيق أهداف
تأديتهـــا هـــذه تبريـــراً كافيـــاً لقيامهـــا، إىل ظـــروف وشـــروط تـــؤدي مهمتهـــا، وكـــي جنـــد يف 

  .تضمن قدرتها، يف نهاية األمر، على تأدية هذه املهمة
إن املطلــوب، كمواصــفات ضــرورية للعمليــة االنتخابيــة، يــتلخص يف التأكــد مــن أن 
الناخب حـين يتوجـه إىل صـندوق االقتـراع، يـديل بصـوته علـى نحـو يعبِّـر فيـه عـن رؤيتـه 

. وثوابته، وبالتـايل لهـذا املرشـح أو ذاك التخـاذ القـرارات السياسـية نيابـة عنـهملصاحله 
ولهـــذا الســـبب، فـــإن احلـــد األدنـــى مـــن الشـــروط الضـــرورية لضـــمان فاعليـــة االنتخابـــات 

  :الفلسطينية هو التايل
  .القدرة على توليد جسم تمثيلي للمجتمع الفلسطيني - ١
  .لى خوض املعركة االنتخابيةضمان قدرة جميع األطراف التمثيلية ع - ٢
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  .وضوح مهمات الهيئة املنتخبة وصالحياتها - ٣
  .وجود السبل الكفيلة بتمكين الهيئة املنتخبة من القيام بمهماتها - ٤
  .القدرة على حماسبة الهيئة املنتخبة، هيئة وأعضاء - ٥
  .وجود الهيئة املنتخبة يف هيكلية معينة بحيث تصبح خاضعة للرقابة - ٦
 .وجود إمكان معقول للطعن باالنتخابات - ٧
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