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  االنتخابات يف املؤسسات الفلسطينية
  

  إياد برغوثي

  
تكتسب االنتخابات التي جتري من فترة إىل أخرى يف مؤسسات األرض 

احملتلة أهمية استثنائية، من حيث أن االجتاهات اخملتلفة تعوِّل عليها للداللة على 
كما أن خمتلف اجلهات الفلسطينية، وال سيما . مدى قوتها يف الشارع الفلسطيني

منظمة التحرير الفلسطينية، تتعامل مع هذه االنتخابات بحساسية مبالغ فيها، لكأن 
بات على منظمة التحرير، التي ناضلت طويالً يف الساحة الدولية من أجل إثبات 

ن تناضل بين صفوف الشعب الفلسطيني نفسه شرعيتها ممثالً وحيداً للفلسطينيين، أ
  .من أجل إثبات شرعيتها تلك

لقد كانت عملية النصال الوطني الفلسطيني طوال فترة اغتصاب فلسطين 
من عرب وأجانب  –مسألة يف غاية التعقيد، وقد زاد القضية تعقيداً حماولة الكثيرين 

ومن هنا تبدو . صب وطنهماغتصاب حق الفلسطينيين يف اتخاذ قرارهم، بعد أن اغت –
احلساسية التي تبديها منظمة التحرير جتاه أية قوة سياسية فلسطينية حتاول الصعود 

  .مفهومة، وإنْ كان ذلك يخلق إشكاالً ال مفر منه
فعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، يفترض أن منظمة التحرير ليست فقط 

بل هي أيضاً اإلطار الذي يمثل حق اإلطار الذي يضم التنظيمات الفلسطينية اخملتلفة، 
وعلى هذا األساس، . الفلسطينيين يف أن يكونوا شعباً مالكاً ملصيره كبقية الشعوب

يجب أن تأخذ املنظمة صفة اعتبارية كي تستطيع جتسيد الطموح الفلسطيني، وينبغي 
ذات صفة اعتبارية ال حدود " دولة"أن حتتوي حتى أولئك الذين يرفضونها، ألنها 

أما إذا اعتبرت املنظمة نفسها تنظيماً، وتصرفت على هذا األساس، . نظيمية واضحةت

                                                            

   نابلس –حماضر يف قسم علم االجتماع يف جامعة النجاح. 



  ١١٠ص ، )١٩٩٣شتاء ( ١٣، العدد ٤المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية))حماس(حركة المقاومة اإلسالمية (الملف 

 

٢ 

 

وأصرت على أن تكون ممثالً شرعياً ووحيداً، فإنها ستضع نفسها يف موقف متناقض 
وما دامت املنظمة سمحت . مع الديمقراطية، وستفتح بنفسها األبواب إلمكان جتاوزها

حيان، فقد أصبح يف اإلمكان أن تعتبر لنفسها بالتصرف كتنظيم يف بعض األ
االجتاهات السياسية اخملتلفة انتخابات املؤسسات مؤشراً تعول عليه للداللة على 

قوتها يف الشارع الفلسطيني، وأصبح البعض يعتبر تلك االنتخابات جماالً ال يتيح له 
  .اوز ذلكتثبيت رؤيته الستقاللية القرار الفلسطيني فحسب، بل ربما أيضاً حقه يف جت

إذاً، إن االنتخابات يف مؤسسات األرض احملتلة جتري على قاعدة التنافس 
بين االجتاه الوطني، ممثالً بحركة فتح، واالجتاه الديني، ممثالً بحركة حماس، أما 

التنظيمات اليسارية الباقية فتقع يف مأزق التأرجح بين خوفها من االرتباط بتنظيم 
أليديولوجية التاريخية وعلمانيتها املعلنة وبين مواقفها ديني يتناقض مع مواقفها ا

  .السياسية احلالية اخملتلفة مع فتح
وما دامت االنتخابات تتخذ وضعاً وهمياً تبدو فيه كأنها تعكس يف نتائجها 

األحقية يف تمثيل الفلسطينيين، فإن أية انتخابات يف أية مؤسسة ستستمر يف 
تخابات سياسية جتري يف دولة مستقلة ذات أوضاع اكتساب بُعد تبدو معه كأنها ان

لقد أصبح جناح كتلة ما، أو شخص ما، يف أي ناد . طبيعية؛ وهذا أمر غير معقول
موجود يف أية قرية صغيرة، كأنه استفتاء على سياسة منظمة التحرير، وأصبحت تلك 

ألرض السياسة تخضع المتحان عند إجراء انتخابات يف أي وقت ويف أي مكان يف ا
احملتلة، وهذا طبعاً ال يجري يف أعتى الديمقراطيات يف العامل، حيث تخضع سياسة 

  .الدولة المتحان كل أربعة أو ستة أعوام فحسب، وعلى املستوى الوطني العام
ومن ناحية أخرى، فإن هذا الوضع أفرز وضعاً غريباً؛ إذ غاب البعد النقابي 

تلة حلساب البعد السياسي؛ وهذا، كما واملهني والتخصصي عن مؤسسات األرض احمل
هو معروف، يحمل يف ثناياه بعض الشرعية، نظراً إىل الوضع اخلاص للفلسطينيين، 

إال إنه بالتأكيد يأتي على حساب الكفاءة املهنية ويغيِّب البعد االجتماعي يف املؤسسة 
  .املعنية

أن تتأثر وما دامت االنتخابات قد تسيست بصورة شبه كاملة، فال بد من 
فهي جتري يف ظل استمرار عملية . بالوضع السياسي احمللي والعربي، وحتى العاملي

بأن " مقتنعاً"األسلمة اجلارية يف املنطقة منذ أعوام، بعد أن أصبح الكثير من الناس 
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االجتاهات القومية واالشتراكية قد باءت بالفشل، وبأن اجملال الوحيد الباقي هو 
كما أن هذه االنتخابات جتري يف ظل التراجع العربي الشنيع . مإىل اإلسال" العودة"

أمام الغرب، وأمام الواليات املتحدة بالذات، بعد فرض نظام القطب الواحد يف إثر 
لقد بدا سُمي النظام العاملي اجلديد أنه يثبت نفسه فقط . انهيار االحتاد السوفياتي

هو الوضع الذي انبثق يف ظله مؤتمر  بمقدار ما يضغط على العرب بصورة مهينة، وهذا
ويف ظل هذا الوضع بدت احلركة اإلسالمية . مدريد وما تبعه من مفاوضات للسالم

كأنها الصوت الوحيد الذي خرج على سيمفونية ذلك النظام املهين؛ فقد أخذت، 
بالنسبة إىل الكثيرين، حتمل طابعًا احتجاجياً بعد أن كانت تُعتبر ألعوام طويلة 

وإن ملن الطبيعي جداً أن ترتد اجلماهير إىل . ة أداة لتثبيت الوضع القائمماضي
  .ماضيها عندما جتد أن حاضرها يف انحطاط، وأن ال أمل باإلتيان بمستقبل أفضل
عند احلديث عن االنتخابات يف املؤسسات الفلسطينية يف األرض احملتلة، 

تلك االنتخابات تعكس قوة  هل حقاً أن نتائج: ينبغي أن جنيب عن بضع التساؤالت
التنظيمات اخملتلفة يف الشارع الفلسطيني؟ هل جتري االنتخابات فيها بنزاهة تامة؟ 

وبعد ظهور النتائج، هل يجري تفسيرها بصورة واقعية من دون إقحام طموح وسياسة 
  هذا التنظيم أو ذاك، وحتميل االنتخابات أكثر مما حتتمل؟

االحتالل، فإن " ليبرالية"تالل، ومهما تبلغ إن االنتخابات جتري حتت االح
وجود االحتالل يف حد ذاته كاف ألن يكون سبباً يف الشك يف مدى ديمقراطية تلك 

كما أن تبنّي خمتلف التنظيمات للمؤسسات . العملية، بل يف مدى مشروعيتها أحياناً
. املوضوعي اخملتلفة يعوق إمكان أن تكون نتائج االنتخابات فيها انعكاساً للواقع

فمن املعروف أنه نتيجة للتنافس الطويل حيال بعض املؤسسات، أو نتيجة لطبيعة 
تأسيس تلك املؤسسات، فقد ُحسمت األمور يف كثير منها يف مصلحة هذا التنظيم او 

ذاك، واصبح من غير اليسير على شخص من التنظيم املنافس دخول تلك املؤسسة، إذ 
ية وتسلُّم املناصب خاضع للتنظيم أكثر مما هو خاضع إن كالًّ من التوظيف والترق

ومن هنا، ينبغي أن نميز انتخابات مؤسسة ما من انتخابات . ملعايير املؤسسة نفسها
مؤسسة أخرى، فال يمكن أن تكون نتائج االنتخابات يف جامعة غزة اإلسالمية، مثالً، 

ئج االنتخابات يف جامعة انعكاساً موضوعياً ملواقف أهل القطاع، وكذلك لن تكون نتا
النجاح انعكاساً موضوعياً ملواقف سكان شمال الضفة الغربية، بينما االنتخابات يف 
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املؤسسات املفتوحة، كتلك اخلاصة باألطباء واحملامين واملهندسين، هي بالتأكيد 
  .أكثر تمثيالً للسكان من املؤسسات احملسوبة على تنظيم معين

االنتخابات أكثر مما حتتمل يعني جتاهل مزاج اجلماهير كما أن حتميل نتائج 
يف تلك املرحلة، وجتاهالً لدور الظرف اآلين الذي كثيراً ما لعب بأمزجة اجلماهير 

فأعطى نتائج معاكسة كلياً للنتائج املتوقعة؛ وهذا طبعاً ال يحدث عند الفلسطينيين 
كما أن ذلك . االنتخابات فيهافقط، بل أيضاً عند معظم الشعوب األخرى، التي تمارَس 

يعني إمكان فهم جماهير الشعب الفلسطيني بطريقة تبدو هذه اجلماهير فيها كأنها 
فإذا فهمنا . جمموعات بعيدة عن بعضها البعض ال سياسياً فحسب، بل ثقافياً أيضاً

ن جناح الكتلة اإلسالمية يف غرفة جتارة رام الله بأنه جناح للشعار اإلسالمي القائل إ
، وإذا فهمنا جناح الكتلة الوطنية يف غرفة جتارة نابلس بأنه سقوط "اإلسالم هو احلل"

لذلك الشعار وجناح لتنظيم علماين، فإن ذلك بالتأكيد يعني جتاهالً لواقع 
الفلسطينيين حتت االحتالل؛ ذلك الواقع الذي وحَّد معظمهم يف ضرورة التخلص من 

  . متقارباالحتالل، وجَمَعهم يف هامش ثقايف
من خالل متابعتنا لنتائج االنتخابات يتبين لنا أن الكتلة الوطنية يف قطاع 

غزة حازت على أغلبية بسيطة يف كل من نقابتي املهندسين واألطباء واجلمعية 
، يف حين فازت الكتلة اإلسالمية %)٦٥(الطبية، وعلى أغلبية أكبر يف نقابة احملامين 

التجارية، وهذا يعتبر يف مصلحة الكتل الوطنية يف قطاع بأغلبية األصوات يف الغرفة 
  .غزة

أما الضفة الغربية، فقد حصل اإلسالميون يف مدينة اخلليل على األغلبية يف 
وانحصر فوز . كل من الغرفة التجارية، وجملس طلبة معهد البوليتكنيك، واجلامعة

  .الكتلة الوطنية يف انتخابات جمعية الهالل األحمر
. ة رام الله، حصل اإلسالميون على فوز كبير يف الغرفة التجاريةويف مدين

ويبدو أن هذا كان بمثابة ضوء أحمر بالنسبة إىل اجلانب اآلخر، الذي كان يستبعد فوز 
اإلسالميين يف مدينة رام الله يف أي جمال، على أساس أن هناك نسبة ال بأس فيها 

وبة تاريخياً على الوطنية والعلمانية من املسيحيين، يُضاف إىل ذلك أن املدينة حمس
وحصل اإلسالميون يف رام الله أيضاً على جميع مقاعد جملس الطلبة يف . واليسار

معهد املعلمين، وعلى املقاعد يف اللجنة الفرعية لرابطة خريجي معاهد وكالة الغوث، 
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ين، يف حين حصل الوطنيون على مقاعد جملس الطلبة يف معهد قلنديا املهني لالجئ
  .كما حصلوا مؤخراً على مقاعد جملس طلبة بيرزيت

ويف طولكرم، حصل الوطنيون على األغلبية يف نقابة أطباء األسنان، ويف 
وحصل الوطنيون على جميع مقاعد جملس طلبة بيت حلم، على . الغرفة  التجارية

مكان الرغم من أن اإلسالميين حصلوا على نحو ثلث األصوات، وهذا يعتبر تقدماً يف 
  .كبيت حلم

ويف مدينة نابلس، حصل الوطنيون على أغلبية مقاعد الغرفة التجارية، لكن 
، وكذلك حصل )لإلسالميين% ٤٥للوطنيين و% ٤٨(بفارق ضئيل، قياساً باإلسالميين 

الوطنيون على جميع مقاعد نقابة العاملين يف جامعة النجاح، بينما حصل 
  .خريجي معاهد وكالة الغوث يف املدينةمن أصوات رابطة % ٨٠اإلسالميون على 

من األصوات يف % ٤٣أما يف مدينة القدس، فقد حصل اإلسالميون على 
كما حصل . منها% ٤٧انتخابات شركة الكهرباء، يف حين حصل الوطنيون على 

اجلانب الوطني على جميع املقاعد يف مستشفى املطَّلَع، يف حين حصل اإلسالميون 
يف نقابة موظفي مستشفى املقاصد، وعلى جميع املقاعد يف على أغلبية املقاعد 

  .جملس طلبة كلية األمة يف القدس
يتبين من النتائج السابقة أمور عدة يبدو التطرق إليها من األهمية بمكان؛ 
فاجلانب الوطني أحرز بعض التقدم يف قطاع غزة على حساب اجلانب الديني، يف 

. الضفة الغربية على حساب اجلانب الوطنيحين حقق اإلسالميون بعض التقدم يف 
ويعكس هذا بعض االستياء من التنظيم املهيمن يف كال املكانين، كما يعكس توجهاً 

  .نحو التنظيم الذي يعتبر معارضاً
ويتبين أيضاً أن اإلسالميين سيطروا على خمتلف فروع رابطة خريجي معاهد 

وهو ما يدل على مدى التأييد الواسع وكالة الغوث، وعلى معظم معاهد الوكالة أيضاً، 
لكن يالحَظ غياب اإلسالميين عن . الذي يتمتع اإلسالميون به يف أوساط الالجئين

إن هاتين املسألتين، اهتمام . احلركة العمالية، وعدم اهتمامهم بها اهتماماً كافياً
ي اإلخوان املسلمين بتوسيع قاعدتهم يف صفوف الالجئين، وعدم اهتمامهم األبد

باحلركة النقابية العمالية، تعتبران مسألتين مالزمتين تاريخياً حلركة اإلخوان 
  .املسلمين
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واملالحظة األخيرة هي أنه على الرغم من عدم قدرة اإلسالميين على الفوز يف 
انتخابات معظم الغرف التجارية، فإنهم باتوا يحرزون تقدماً كبيراً يف هذا القطاع، 

ت التي تفوز عادة يف مثل هذا النوع من االنتخابات يغلب إضافة إىل أن الشخصيا
إىل حد بعيد، بغض النظر عن الكتلة " مُؤَسلمة"عليها الطابع الديني، وتكون شعاراتها 
إنها مسألة تاريخية أيضاً، حيث يبدو أن . التي تخوض االنتخابات حتت يافطتها

  .جار من الفكر الدنيويالفكر الديني ما زال األقرب إىل حتقيق مصالح فئات الت
% ٣٥إن نتائج االنتخابات تعطي اإلسالميين وزناً انتخابياً تتراوح نسبته بين 

من األصوات، بينما تعطيهم أقل من ذلك كثيراً إذا أخذنا بعين االعتبار عدد % ٤٠و
فإذا اعتمد الفلسطينيون مسألة التمثيل . املؤسسات التي استطاعوا السيطرة عليها

مؤسساتهم التشريعية، فإن لإلسالميين وزناً كالذي يطالبون به؛ أما إذا النسبي يف 
اعتمدوا مبدأ األغلبية، فإنهم لن يصلوا إىل ذلك الوزن، هذا مع مالحظة ال بد من 

تكرارها، وهي عدم إيماننا بأن نتائج تلك االنتخابات تمثل انعكاساً صحيحاً لرأي 
 .الشارع الفلسطيني يف القضايا السياسية



 

 
 

  

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

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


