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  *حوراين فيصل
 

  الفلسطينية االنتخابات مفاجأة
   
 

 أوسلو، اتفاق باسم اشتهر الذي اإلسرائيلي، – الفلسطيني املبادئ اتفاق إبرام من عامين قرابة بعد ،1996 سنة يف
 خالل الفلسطيني الذاتي احلكم جملس مهمته، االتفاق رسم كما ليكون، األول الفلسطيني التشريعي اجمللس انتُخب

 جملس النتخاب الفرصة تتهيأ أن قبل أعوام تسعة من أكثر مضى ثم. االتفاق هذا حددها التي االنتقالية املرحلة
 يمكن ومل االنتقالية، املرحلة ترتيبات تُستكمل فلم. التفاوض وتعثر أوسلو مسيرة تعثرت الفترة، هذه يف. جديد

 وغيره، هذا وبتأثير. بشأنه التفاوض متابعة يمكن مل كما النهائي، بالوضع يتعلق فيما ترتيبات أي إىل التوصل
 يف إسرائيل وأفرطت املقاومة، وسائل يف والعنفي السلمي وامتزج االحتالل، ضد الفلسطينية االنتفاضة جتددت

 يف السياسي القوى ميزان على تبدالت وطرأت الصورة، عناصر وتشابكت الوضع، وتعقد العسكرية، قوتها استخدام
  .االنتخابات نتائج يف ينعكس أن من بد ال صار الذي األمر احملتلة، األرض

 

. الثلثين حد فاقت األول التشريعي اجمللس يف بأغلبية الصغيرة الفصائل من ولفيفها" فتح" تمتعت ذلك، غضون يف
 أوسلو اتفاق رفضه عن تعبيراً 1996 سنة انتخابات قاطع اإلسالمية واحلركة التحرير منظمة فصائل معظم وألن
 مضى عمله أن يعنِ مل معارضة إىل االفتقار إن إالّ. بها يُعتدّ معارضة يشهد مل األخير هذا فإن باجمللس، جاء الذي

 الفلسطيني الرئيس سطوة وواجه األُخريات، ضد الواحدة وشللها،" فتح" كتل نزاعات اجمللس عانى فقد. بسالسة
 على فُصّل الذي األساسي النظام اجمللس أقر بغيره، كما وذاك وبهذا. كلها الوطني العمل هيئات على عرفات ياسر

 عن عاجزة السلطة جعل الذي احلال واقع إىل كله هذا انضاف وقد. اجلميع على بالهيمنة وولعه عرفات الرئيس قدّ
  .األحوال حتسين عن العاجزة الهيئات عداد يف اجمللس فأُدرج اجلمهور، حاجات تلبية
 

 مل عرفات، صالحيات تقليص أجل من األساسي النظام تعديل إىل إسرائيلية وأُخرى أميركية ضغوط أدت وحين
 نظام هو بما الناشئ النظام طبيعة يغير مل عجل على فُبرك الذي التعديل بأن ذلك. جناعة أكثر اجمللس عمل يصبح
 على التعديل واضعي قدرة أضعف اجلمهور أغلبية تؤيده وطني ملوقف ثمناً حمتبسه يف عرفات ووجود. رئاسي

 أن عمله مقر يف إسرائيل حتتبسه الذي إمكان يف ظل وقد. اجمللس على الرئيس هيمنة لتقليص منه االستفادة
 قليل الصخب، كثير: كان كما التشريعي اجمللس بقي وهكذا،. عليه يوافق ال ما إمضاء دون يحول أو يريد ما يُمضي

  .التنفيذ موضع ذاتها قراراته وضع على القدرة ضئيل الفعالية،
 

  االقتراع صناديق على املراهنة
 

 الزعيم خلف الذي عباس فمحمود. وجوه عدة من الوضع تبدل واملواجع، لألسئلة املثير رحيله عرفات، برحيل
 ولئن. الوطنية املسألة رؤية يف معه يختلف مل الذي هو السلوك، أوجه من عدد يف عمره رفيق عن اختلف الراحل

. بالصالحيات الزهد رجل هو النقيض على عباس فإن صالحية، كل على االستحواذ رجل هو عرفات كان
 النظام أبقاها صالحيات عباس إليها أضاف الرئيس يدي من األساسي النظام تعديل انتزعها التي والصالحيات

 اجلديد الرئيس وركز. احلكومة إىل احوله أو مكتبه، طاقم إىل أو األمينين، معاونيه إىل مسؤولياتها هو وأوكل له
 بمكوناته الداخلي الفلسطيني البيت ترتيبات: الوطنية باملسألة صلة منها لكل رئيسية مسائل على جهده

 يتصل وما املفاوضات جفوة؛ التحرير منظمة وبين بينها كانت التي العربية الدول مع البين ذات إصالح األساسية؛
  .ودولية عربية صالت من بها
 

 نزاعات وهرّأته وجتشأ، وشرب عليه الدهر وأكل أعوام، منذ له املقررة املدة انتهت تشريعياً جملساً ورث عباس وألن
 من عباس وتمكن. جديد جمللس انتخابات إجراء الرئاسة، توليه منذ أولياته، قائمة رأس على وضع فقد ،"فتح" كتل

 وألن. االنتخابات إجراء معارضة عن بالكف إسرائيل إقناع على األوروبي االحتاد ودول األميركية اإلدارة حمل
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 حال وألن عبرها، أو فتحاوية شلل أو كتل من معظمها يف جاءت عباس وجه يف تراكمت التي الداخلية املشكالت
 على عباس راهن فقد داخلها، من الوضع بتبديل األمل يف يأذن مل عرفات، رحيل بعد تفككها اشتد التي ،"فتح"

 أن الرئيس إمكان يف فيصير أرقى، مستوى من جملساً االنتخابات تفرز أن أمل على االقتراع صناديق إىل االحتكام
 يف املشاركة على جميعها الفصائل عباس حث هنا، ومن. الفلسطيني البيت لترتيب برناجمه الستكمال إليه يستند

 وطنيّها كلها، الفصائل وقررت. تامة بنزاهة ستجري أنها إىل اجلميع ليطمئن الالزمة الضمانات وقدم االنتخابات،
 اجلديدة، االنتخابات يف االشتراك قاطعها، وما األول التشريعي اجمللس انتخابات يف منها اشترك ما وإسالميّها،

 ملشاركة الكاسح الشعبي التأييد أجواء ويف. احملدودة الشعبية ذات اإلسالمي اجلهاد حركة سوى هذا عن يشذ ومل
  .فيها مشترك أي خملاصمة سبباً هذه مقاطعتها من اجلهاد حركة جتعل مل االنتخابات، يف اجلميع

 

 يف وكان. جديد نوع من جملس يتشكل أن توقعوا وغيرها" فتح" ناس من حوله وامللتفين عباس الرئيس أن والواقع
  ".فتح" تقودها حكومة إلسناد كافية بأغلبية ستظفر العلمانية والفصائل" فتح" أن احلسبان

 

 غير النوازع تأثير ويخف العام، السياسي ملوقفه الشعبي التأييد نسبة تعادل بمقاعد فصيل كل يظفر وكي
 واعتبار لألفراد، ال للقوائم التصويت أساس على هذه لتجري االنتخابات قانون تعديل إىل عباس دعا السياسية،

 باالرتقاء معني كل من كاسحاً تأييداً التعديل إىل الدعوة لقيت وقد. واحدة انتخابية منطقة كليهما والضفة القطاع
 لقيت الدعوة هذه أن غير. احملتلة األرض داخل اجلغرايف الشتات آثار وتخفيف الفلسطيني السياسي بالعمل

 فرصة لهم تتوفر أالّ  خشوا ألنهم معظمهم، يف التشريعي اجمللس يف" فتح" أعضاء عارضها إذ فتاكة؛ معارضة
 على تُعوّل مما أكثر السياسية غير االعتبارات على تُعوّل التي" حماس" عارضتها كما القائمة، يف االشتراك

 نصف اختيار حق الناخب أعطى بما القانون فعُدّل تسوية، الواقع فرض احملصلة، ويف. السياسية االعتبارات
 احملافظات يف اإلفرادي الترشيح أساس على الثاين النصف يُختار أن على القائمة، أساس على فقط اجمللس أعضاء

  .املتعددة
 

 جهد يف يُدرج أن يمكن القوائم نظام على باملوافقة التشريعي اجمللس يف" فتح" أعضاء إلقناع عباس فعله ما إن
 احتدم الذي اجلدل كشف وقد. ضده وقفت التي والشللية الشخصية املصالح حجوم احلسبان يف أخذنا إذا اجلبابرة،

 وغيره، التشريعي اجمللس يف" فتح" ممثلي سلوك توجه التي األنانية النوازعُ خطرةً صارت كم املسألة هذه شأن يف
 وقد. العامة املصلحة بإهمالهم ناهيكم حركتهم، مصالح على الذاتية نوازعهم معظمهم يف هؤالء غلّب وكيف
 الفلتان السياسية؛ املفاوضات فشل: املتراكمة األُخرى األسباب إىل وانضاف ،"فتح" شعبية تبهيت يف هذا ساهم

 بدء عشية" فتح" شعبية يف أثر ما أشد أن غير. وسلطته األول الفصيل على اجلمهور سخط فأجج. إلخ الفساد؛ األمني؛
 قائمة يقدم جانب كل وجعل متخاصمين، جانبين على" فتح" كتل وزع الذي االنقسام يف تمثل االنتخابية احلملة

. اآلخر اجلانب مرشحي ينافسون الدوائر يف مرشحين ويقدم احلركة، تمثل التي هي إنها ويقول كاملة مرشحين
 يف هي الفلتان مصادر أن اجلمهور يعرف بينما األمني، الفلتان بتفاقم اقترن الوضع هذا أفرز الذي اخلالف وألن

 يتعذر مما صار" فتح" بسمعة االنقسام أحلقه الذي الضرر فإن ،"فتح" إىل نسبته يمكن مما أو فتحاوية معظمها
  .تداركه

 

 بين تسوية تتم أن أو الدمل، فينفثئ االنتخابات يف" فتح" "فتح" تنافس أن: رأيان نشأ الوضع، شذوذ وأمام
 عجل، على جترى أن الوضع أوجب تسوية تمت انتخابية، لكارثة التعرض هاجس وبتأثير. املتخاصمين اجلانبين

 القائمة تضم مل املتبادلة، الضغوط تهديد وحتت. واحدة لقائمة يلزم ما القائمتين يف املرشحين من واختير
 يوقف ومل واملعلنة، املستكنة اخلالفات وجود وجودها يلغ ومل ،"فتح" يمثلوا أن يمكن من أفضل بالضرورة الواحدة

 على بالتوافق يقترن مل واحدة قائمة على التوافق إن ثم. احلدود أضيق يف إالّ اآلخر اجلانب ضد جانب كل نشاط
 حماوالت أن ومع. املطلوب العدد على زائداً فتحاوياً مرشحاً 80 من أكثر فبقي الدوائر، يف" فتح" مرشحي حصر
 نتائج حتقق مل احملاوالت هذه فإن املنافسة، من االنسحاب على" فتح" قيادة ترشحهم مل من حلمل جرت حثيثة

  .زائداً فتحاوياً مرشحاً 76 املنافسة ميدان يف وبقي. بها يُعتدّ
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 لألسئلة، مثيرة مرشحين قائمة وقدمت درجاتها، أدنى يف وسمعتها االنتخابات إىل" فتح" تقدمت احملصلة، ويف
. اجمللس مقاعد من للدوائر اخملصص العدد ضعف عددهم يفوق للدوائر فتحاويون مرشحون الساحة يف وبقي

 تخفف أن عليها كان التي احلملة وهي اجلميع، عن متأخرة االنتخابية حملتها" فتح" بدأت كهذه، وبمحصلة
  .أجله من لها يصوت أن" فتح" تستحق ما للمقترع وتظهر األول، السلطة فصيل سمعة تردي عن جنمت التي األضرار

 بتأجيل عباس الرئيس مطالبة الكتل خمتلف من فتحاويون واصل التسوية، هذه قبل الشأن عليه كان وكما
 إىل مرتاحين غير كانوا ألنهم آخرون وفعله ذريعاً، فشالً" فتح" فشل توجس ألنه هذا بعضهم فعل. االنتخابات

 إزاء صمد نتائجها، عليه تكن مهما االنتخابات، إجراء على املصرّ إن إالّ. عباس على الضغوط واشتدت. التسوية
 إنفاذ على إسرائيل أصرت إذا إالّ االنتخابات يؤجل لن أنه عباس أعلن وقد. اجملازفة بحجم معرفته مع الضغوط

 على احلريصون وهم ،"حماس" قادة أن ويبدو. فيها املشاركة من احملتلة العربية القدس مقترعي بمنع قرارها
 املوقف إعالن يف هؤالء تورط وهكذا،. لتأجيلها ذريعة عن يبحث عباس أن تصوروا موعدها، يف االنتخابات إجراء
 اإلسرائيلي احلظر استمر لو حتى االنتخابات إجراء على يصرون أنهم قالوا حين االستهجان من كثيراً  أثار الذي
 يحتج مل عباس فإن احلظر، هذا طي على حملها دويل لضغط تعرضت إسرائيل وألن. العربية القدس مواطني على
  .التأجيل إىل
 

 هدف عينها نصب" فتح" وضعت فقط، بعضها هنا ذُكر التي التعقيدات، ظل يف االنتخابية احلملة انتظمت ومنذ
 أي يتوقع ومل". فتح" مقاعد من أكثر مقاعد: ذاته الهدف" حماس" ووضعت ،"حماس" مقاعد من أكثر بمقاعد الظفر

 املقبل اجمللس مقاعد أن على جميعها واتفقت الرأي، استطالعات وتوالت. املقاعد بأغلبية يظفر أن الطرفين من
 يزيد بما" فتح" تظفر أن االستطالعات ورجحت. باألغلبية واحد طرف يظفر أن دون من املتنافسين بين ستتوزع

  .اجمللس مقاعد ثلث عن قليالً ينقص أو قليالً، يزيد ما" حماس" تنال وأن ،"حماس" به ستظفر ما على قليالً
 

 احملتلة األرض يف املتخصصة املراكز أن فاملعروف. الرأي استطالعات أوردته ما عند نتوقف أن املهم من ولعل
 بها مشهود بكفاءة بعينها مراكز تمتعت للمهمة، املتصدين وبين. بها يُعتدّ خبرة اآلراء استطالع جمال يف طورت

 ما على قليالً  يزيد املقاعد من عدد على ستحصل" فتح" أن: أمرين على املراكز هذه أجمعت وقد. عالية وصدقية
 هذه رصدت االقتراع، يوم ويف. األغلبية على ستحصل احلركتين من حركة من ما وأن عليه،" حماس" ستحصل

 أن اتضح التايل، اليوم يف الفعلية النتائج عرفت وحين. ذاتها النتائج إىل فتوصلت اقترعوا، الذين آراء املراكز
 سبب دون من ذاته اخلطأ يف اجلميع يقع أن املنطقي غير من كان وملّا. صحيحة تكن مل جميعها املراكز توقعات

 قيادة أن فتبين. السبب هذا عن البحث إىل – السطور هذه كاتب بينهم – كثيرون بادر فقد السيطرة، عن خارج
 خياراتهم يكتموا بأن تنظيمها أعضاء أمرت بالكتمان، احلوائج قضاء على االستعانة قاعدة تتبع التي ،"حماس"

 منهم أي يكون أن دون من ذاته اخلطأ يف اجلميع يقع أن إىل أفضى ما هو وهذا. مستطلعين أي عن احلقيقية
  .عنه مسؤوالً

 

  وهواجس الوقع شديدة مفاجأة
 

 أن دون من القوى فيه تتوازن جملساً توقع الذي اجلمهور: استثناء بغير اجلميع اجلميع، االنتخابات نتائج فاجأت
 يزيد ما أي اجمللس، مقاعد من) مقعداً وسبعين بأربعة أي% (56 بـ ظفرت التي" حماس" األغلبية؛ منها ألي تكون

 بأقل أي مقعداً، وأربعين بخمسة إالّ  تظفر مل التي" فتح" توقعاتها؛ أقصى عن) مقعداً وعشرين اثنين أو% (16 بنسبة
 تلقت والتي مشهورين، أشخاص حول انتظمت التي والقوائم األُخرى الفصائل توقعاتها؛ أسوأ من حتى كثيراً

 مل الذين الدوائر يف املستقلون املرشحون معاجلتها؛ من تتمكن أن دون من طويل وقت يمضي قد ضربة جميعها
 الفائزين اجلميع، على شديداً  املفاجأة وقع جاء وقد. لهم بتأييدها جهرت" حماس" ألن فازوا أربعة سوى منهم يفز

 حساب بطل فقد. سابق حساب كل النتائج أبطلت أن بعد جديدة حسابات يعدّوا أن اجلميع على وصار. واخلاسرين
 كتلة لتشكل مسبقاً نفسها هيأت التي" حماس" حساب وبطل. باألغلبية العلمانية والفصائل هي تظفر مل حين" فتح"

 ستشكل أنها ظنت التي األُخرى الفصائل حساب وبطل. الثلثين بأغلبية ولفيفها هي التمتع" فتح" حترم معارضة
 لدور نفسها تطوّع أن" فتح" على وصار. واحلكومة اجمللس على ملموساً تأثيراً تمارس أن لها تهيئ قبان بيضة
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 استحقاقات وملواجهة حكم، الستالم أي له، مهيأة ليست هي ملا تستعد أن" حماس" على صار كما. األقلية
 بعضها يُخلي أن األُخرى الفصائل على وصار. بها قبلوا من إدانتها أساس على شعبيتها هي بنت والتزامات

  .التواضع شديدة بأدوار اآلخر بعضها يقبل وأن الساحة،
 

 يف نفسها األُخرى هي" حماس" وجدت فقد السابقة، ورطاتها إىل انضافت ورطة يف" فتح" النتائج هذه أوقعت ولئن
 أو العابث مظهر يف سيظهرها باألغلبية الظفر بعد احلكومة استالم من فالتفلت". فتح" ورطات منها أين ورطة

 اإلسالمي الفصيل سيوقع رفضها على" حماس" ثابرت والتزامات اتفاقات بقيود مكبلة حكومة واستالم. العاجز
 واصل إن يخطوها، خطوة أو يتخذه موقف كل إثر يف شعبيته من شيء لفقدان وسيعرضه املشكالت من شبكة يف

  .واللين القبول إىل مال وإن والتشدد، ضالرف
 

 هذه إىل أفضى الذي التصويت داللة يف تتعمق وهي املتبصرة الدراسات استخلصته ما إىل اإلشارة جتدر هنا،
 صعيد على املقترعين أصوات من% 40 من قليالً بأكثر إالّ" حماس" قائمة تظفر مل للقوائم، التصويت ففي. النتائج
 فوز من فجاء التشريعي اجمللس يف أغلبية اإلسالمي للفصيل جعل الذي الوافر احلصاد أمّا. كله والضفة القطاع

 للقائمة التصويت بأن التسليم جرى فإذا. وستين ستة من مقعداً وأربعين بخمسة الدوائر يف اإلفراديين مرشحيه
 بالضرورة، لها، صلة ال عوامل توجهه لألفراد فالتصويت القائمة، صاحبة احلركة من املصوتين موقف يعكس

 من أيضاً مقعداً وأربعين بخمسة" حماس" تظفر أن لتوجب كذلك األمر يكن مل ولو. ذاتها احلركة من باملوقف
 يف حتى. منها وعشرين بتسعة إالّ األمر واقع يف تظفر مل التي هي للقوائم، اخملصصة والستين الستة املقاعد
 ألن وإنما ،"فتح" مرشحي على بالضرورة متفوقون مرشحيها ألن املقاعد بأغلبية" حماس" ظفر يأت مل الدوائر،

 حصيلة كانت وإذا. مقعد كل على منهم واحد من أكثر تنافس حين حركتهم مؤيدي أصوات بددوا" فتح" مرشحي
 األصوات جمموع فإن ،"حماس" ملصلحة واحد مقعد بفارق تقريباً، تساوتا قد القوائم يف" حماس" وحصيلة" فتح"

 تنافس يبدد مل ولو. احلمساويون املرشحون به ظفر ما جمموع فاق الدوائر يف الفتحاويون املرشحون بها ظفر التي
 بمقاعد" فتح" ولظفرت الرأي، استطالعات توقعته ملا مطابقة النتيجة جلاءت األصوات بينهم فيما الفتحاويين

  .أكثر
 

 شعبية مدى يف يؤثر الذي هو املقترعين، أصوات من% 40 قرابة أي ،"حماس" قائمة به ظفرت ما أن يعني هذا
: ثالثة منها يعدّ أن للدارس يمكن األصوات، من النسبة هذه مصادر استقصاء ويف. االقتراع يوم اإلسالمية احلركة
 ضد التشدد مؤيدي حمافظة؛ األشد األوساط يف عامة املبثوثة الثابتة االجتماعية اإلسالمية احلركة قاعدة

 الساخطين املتشددين؛ احملافظين من بالضرورة يكونوا أن دون من السلطة لين عدّوه بما ضاقوا الذين االحتالل
 هذا مقاعد بأغلبية الظافرة ،"حماس" أن يعني وهذا. فسادها من مفترض أو ظاهر هو ما بسبب السلطة على

 وفق والواقع،. سلوكها أو سياستها بدلت إذا لها بتأييدهم سيحتفظون مؤيدين بقاعدة تتمتع ال التشريعي، اجمللس
 من% 20و% 15 بين يتراوح ما لها توفر قد الثابتة االجتماعية" حماس" قاعدة أن له، السطور هذه كاتب قراءة

 االحتالل، ضد التشدد: اآلخرين املصدرين مصوّتي من به" حماس" ظفرت فقد هذا عن فاض ما أمّا. اجمللس مقاعد
  .السلطة بأداء والضيق

 

: احتمالين من واحد نحو يدفع السلطة فقبولها متناهية؛ بدقة سلوكها حساب إىل مضطرة" حماس" أن يعني هذا كل
 بتكبيد فتتسبب الوضع هذا رفض يف تستمر أن أو شعبيتها، من جزءاً فتخسر السلطة هذه أنشأ الذي الوضع تقبل أن

 تليين نحو يدفعها باحلركة يحيط مما شيء كل دام وما. شعبيتها من جزءاً أيضاً  فتخسر املعاناة من مزيداً اجلمهور
 التوجه إن إالّ . اجلميع جمابهة من" حماس" تتمكن أالّ  فاملتوقع السياسية، الواقعية نحو والتوجه السياسي تشددها

 نشأت لقد. لالهتزاز ذاتها بنيته يعرّض أن دون من اإلسالمي الفصيل يف ينتظم لن السياسية الواقعية نحو
. أيضاً  السياسي التشدد إىل املستندة اجلهادية التربية وعلى املسلمين، لإلخوان العقيدي التشدد على" حماس"

 ومل. وطبيعتها الدينية الفتاوى قيمة لها يكون يكاد التي باألوامر حركتها شؤون تدير أن" حماس" قيادة وألفت
 تطورها ورصد الوقائع تمحيص ومن العقالنية، جاحلج من ينطلق الذي الداخلي اجلدل" حماس" تعرف

 أو الدينية العقيدة لتبديل ما الوقائع هدى يف السياسة لتبديل صار يماثله، وما كله وبهذا. دالالتها واستخالص
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 وربما شروخاً سيستتبع السياسية الواقعية نحو" حماس" توجه أن املؤكد حكم يف يكون ويكاد. عليها اخلروج
  .أخطر هو ما يستتبع مل إن بنيتها، يف وأفقية عمودية انقسامات

 

 املوجودين الفلسطينية، اإلسالمية احلركة يف والعقد احلل ذوي عن غائبة ليست النوع هذا من هواجس أن ويبدو
 هذه يؤجج مما الكثير ثمة" حماس" يكتنف الذي احمليط ويف. خارجها واملوجودين احملتلة األرض داخل هؤالء من

 صوغ يف منهمكان اجلوار دول يف حركاتهم قيادات من وعدد املسلمين لإلخوان الدولية فالقيادة. الهواجس
 التفاهمات، هذه شأن ومن. األُخرى الغرب ودول األميركية املتحدة الواليات مع تفاهمات وإنشاء جديدة حسابات

 صح ولئن. اجلهادي ومسلكها السياسي" حماس" تشدد مع تتعارض أن منه، تقترب أنها يبدو الذي مداها تبلغ حين
 خارج وحدها املضي عن عاجزة أنها أيضاً فالصحيح التفاهمات، هذه إنشاء يعارض من" حماس" داخل يف أن

  .األميركية العوملة أجواء يف التحليق يف له لتأذن األوضاع تتهيأ الذي التقليدي سربها
  وأسبابه" فتح" حتفظ

 

 عن صدر ما أول جعلت اإلسالمية احلركة وجه يف االنتخابية املفاجأة وضعته مما يماثلها وما الهواجس هذه
. السلطة حكومة مسؤولية حمل يف وإياها االشتراك إىل األُخرى والفصائل" فتح" دعوتها هو املفاجأة بعد" حماس"

 الدعوتين أن ولو. أيضاً التحرير منظمة مسؤولية حمل يف التشارك إىل بالدعوة الدعوة هذه" حماس" قرنت وقد
 اجمللس مقاعد بأغلبية فوزها إثر يف صدورهما لبدا اإلسالمية للحركة سابقة سياسة سياق يف جاءتا هاتين

 احلركة سياسة أن غير. اجلميع مع التعاون يف الرغبة على مؤشر هو بما مصلحتها يف والحتُسب منطقياً، التشريعي
 ،1994 سنة يف احملتلة األرض يف سلطتها إنشاء منذ ثم ،1964 سنة يف التحرير منظمة إنشاء منذ اإلسالمية،

 اإلخوان( املتعاقبة بمسمياتها الفلسطينية اإلسالمية فاحلركة. التشارك إىل الدعوة به توحي ما نقيض على مضت
 تكتف مل) الغربية الضفة يف املسلمون اإلخوان ،"حماس" اإلسالمية املقاومة حركة اإلسالمي، اجملمع املسلمون،

 وحتى وإضعافهما، ملناوأتهما قوتها جنّدت ما كثيراً إنها بل السلطة، يف أو التحرير منظمة يف املشاركة برفض
  .إلغائهما على للعمل

 

 يحس أن الدعوة رفض فصيل أي على يتوجب ومل سواها، أو" فتح" لـ مغوية املشاركة إىل الدعوة تبدُ مل هنا، من
 املضطر ورطة ورطتها، من للتخفيف" حماس" وسائل من واحدة بوصفها الدعوة هذه إىل" فتح" نظرت وقد. باحلرج

 تتوخى" حماس" أن االعتقاد وساد. إسرائيل أمام" فتح" استسالم سياق يف تأليفها هو عدّ  طاملا حكومة تأليف إىل
 التحرير، منظمة ومن أوسلو سلطة من موقفها يف املقبل أو املاثل التحول عن االنتباه لتصرف باجلميع تتستر أن

 ومن. فيه مضوا حين اآلخرين إدانة على هي ثابرت ما يف مضيّها ضد وجمهورها أعضائها فعل ردات وتخفف
  .املسؤولية يف" حماس" مشاركة إزاء بالتحفظ وسواها،" فتح" اجلميع، موقف اتسم أيضاً، هنا،
 

 احلكم نظام حكومة هي الفلسطينية احلكومة: البداية منذ به جهرت الذي الرد" فتح" كررت ،"حماس" إحلاح وإزاء
 هيئات من هيئة بأغلبية ظفره أن أساس على يتصرف أن أحد قدرة يف وليس دولية، اتفاقات وفق نشأ الذي الذاتي

 تنفيذية، إدارة هيئة فيه احلكومة رئاسي، نظام هو هذا الفلسطيني والنظام. ذاته النظام على انقالب هو النظام هذا
 التحرير، ملنظمة التنفيذية اللجنة رئيس أيضاً بصفته يتوىل، الذي وهو السياسات عن املسؤول هو السلطة ورئيس

 املقترعين من له وصوّت فقط، قصير وقت منذ انتخب عباس والرئيس. الوطنية املسألة حلل العمل قيادة مسؤولية
 الرئاسي بموقعه عباس حظي وقد. اإلفراديون ومرشحوها" حماس" قائمة بها ظفرت التي النسبة نسبته فاقت ما

 وبهذا،. مسبوقة غير بصراحة اجلمهور على عرضه برنامج هدى يف له األساسي النظام يخولها التي والصالحيات
 برنامج تقبل أن فعليها املشاركة يف حقاً  راغبة" حماس" كانت وإذا. أيضاً للبرنامج تصويتاً  لعباس التصويت كان

 هو الذي األم الفلسطينية املنظمة برنامج تقبل أن" حماس" على توجب التحرير منظمة يف واملشاركة. الرئيس
  .ورئيسها السلطة لبرنامج واألخير األول املرجع

 

 وفق املشاركة إمّا: املوقف هذا عن يتزحزحا مل الفتحاوي وغير الفتحاوي ولفيفه عباس الرئيس أن والواقع
 أو سياسية صالحيات األساسي النظام لها يوفر ال التي احلكومة بتأليف" حماس" تنفرد أن وإمّا املعتمد، البرنامج
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 جعل الذي الوحيد السبب هو املنظمة، برنامج أو السلطة، برنامج التزام" حماس" رفض كان فهل. بها يُعتدّ أمنية
  املشاركة؟ إزاء املتحفظ بموقفها تتشبث" فتح"
 

 ملالت العوامل هذه وجود لوال أنه أيضاً املؤكد من يكون ويكاد. احلسبان يف دخلت أُخرى عوامل أن املؤكد من
 العوامل هذه وأول. واملقبلة املاثلة الكوارث مواجهة يف اجلميع تكاتف إىل احلاجة ضغط بفعل املشاركة إىل" فتح"

 حتالفات ينشئون ال الذين هؤالء املسلمين، اإلخوان جتربة أظهرته ما أظهرت" حماس" مع التعاون خبرة أن
 عليه يُتفق ما بتنفيذ أنفسهم ألزموا قلما فإنهم بعينها نشاطات على جهة مع تعاونوا وإذا جهة، أي مع استراتيجية

. بالغنم" حماس" وتنفرد وحده املشاركة غرم تتحمل أن خشيت" فتح" أن ويبدو. منه التملص الوضع لهم أتاح إذا
 باالستسالم" فتح" اتهام مواصلة فرصة" حماس" تملك أن رفضه" حماس" قادة مع عباس أحاديث من ونقل

 التحرير منظمة على أوجبت التي السياسة كانت وإذا. نظيفة بقيت هي يدها أن ذاته الوقت يف واالدعاء والتفريط،
 تعني فاملشاركة فلسطيني، تشريعي جملس يف الوجود فرصة" حماس" لـ وفرت التي هي تنازالت تقديم والسلطة

 نقي هو ما يف وحدها" فتح" يد ال اجلميع أيدي تنغمس وأن أيضاً، الغرم بل وحده، الغنم ال املتشاركون يتقاسم أن
  .االستحقاقات من نقي غير هو وما
 

 يمكن ما إلصالح النفس مع متأنية وقفة إىل بحاجة صارت" فتح" بأن ذلك. احلسبان يف أخذه جرى آخر عامل
 ظن ويف. وخصومات وفساد فوضى من فيها عشش وما وفلتان، وتشرذم تنظيمي تفكك من بها حل مما إصالحه

 الذي اجلو من أفضل حالها إلصالح مالئماً  جواً يوفر املعارضة يف" فتح" وجود أن باإلصالح املعنيين معظم
 اجمللس أغلبية استعادة فرصة حركتهم تفقد أن يخشون كثيرون" فتح" يف وليس. احلكومة يف وجودها يوفره

 احلكومة يف وهي ستواجه" حماس" أن عزها سابق إىل" فتح" بعودة املتفائلين رأي ويف. مقبلة جولة يف التشريعي
 املعيشي باحلال االرتقاء عن عجزها عن فضالً اجلمهور، حاجات تلبية عن عاجزة فتكون ،"فتح" واجهته ما

 هذا إىل وما فساد، وحتى وانقسامات داخلية خصومات من" فتح" له تعرضت ملا" حماس" وستتعرض املتردي،
 مناقضاً برناجماً حتمل التي اإلسالمية، احلركة تُترك أن يفضلون الرأي هذا أصحاب. اجلمهور سخط يثير مما

 ولةجل واالستعداد شؤونها إصالح إىل" فتح" تنصرف بينما الشعبي، السخط بزيت تُقلى كي الوطني،" فتح" لبرنامج
  .مقبلة

 

  السياسي" حماس" خطاب
 

 مل العامة، بالوطنية اخلاصة الفصيلية والدوافع باملوضوعية الذاتية الدوافع فيه امتزجت الذي اجلدل خضم يف
 تقليص يف هذا فساهم أوجه، عدة حمّال خطاباً استخدمت وإنما الداللة، سافر سياسياً  خطاباً" حماس" تقدم

 حترير إىل دعوتها االنتخابي برناجمها يف أغفلت التي اإلسالمية فاحلركة. باملشاركة اآلخرين إقناع على قدرتها
 هي بما املقاومة عن تتحدث التي وهي. به تتشبث زالت ما أنها أو الهدف هذا أسقطت أنها تقل مل كاملة، فلسطين
 تتسلم حين ستفعله، عما تفصح مل األمد، طويلة هدنة إىل الدعوة نفسه الوقت يف وتكرر االستراتيجي، خيارها

 إذا ما اليقين من درجة بأي" حماس" خطاب يوضح وال. إسرائيل ضد املسلح العمل سيواصلون بالذين احلكومة،
 ينسوا مل ملن ويمكن. معينة أوضاع يف بها ستعترف أنها أم األبد، إىل بإسرائيل االعتراف رفض ستواصل كانت

 إليه جلأت الذي امللتوي اخلطاب اآلن" حماس" تستنسخ كيف يشهدوا أن املنصرم القرن سبعينيات يف" فتح" خطاب
 واعتماد القبول إىل الرفض من املوقف لتحويل الطريق تمهد راحت حين عقود ثالثة من أكثر قبل" فتح" قيادة

  .إسرائيل مع لتسوية أساساً الدولية الشرعية
 

 نهاية يف ستلحق الفلسطينية اإلسالمية احلركة بأن مقتنعون منهم، واحد السطور هذه وكاتب كثيرون، وثمة
 احلركة قيادة إن إالّ. السياسية الواقعية طريق على سبقها الذي واإلسالمي والعربي الفلسطيني بالربع املطاف
 نسبة تخسر أو حركتها، بنيان يتزعزع أن دون من القبول إىل الرفض من حتولها تستكمل كي الوقت إىل بحاجة
 عقد إىل احتاجت داخلها، اآلراء تعدد وإجازة براغماتيتها يف املفرطة وهي ،"فتح" كانت وإذا. مؤيديها من كبيرة

 الذي الوقت هو فما والقطاع، الضفة بدولة املطالبة إىل والبحر النهر بين بما املطالبة من لتنتقل عقد ونصف
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 قابل غير عندها هو الذي الديني املعتقد مستوى يف السياسي املعتقد حركتهم تضع مسلمون إخوان إليه يحتاج
 خطوط يف هدفه إىل يتجه سياسياً خطاباً املسلمون اإلخوان سينشئ ومتى التعديل؟ حتى أو النقض أو للنقد

 تصارح ال فلماذا التسوية، برنامج إىل الفلسطينية اإلسالمية احلركة تأتي أن املتوقع من كان وإذا مستقيمة؟
 وليس بإرادتها السياسية الواقعية إىل وتتجه األوهام، نبذ على وحتثه تخطيها، يصعب التي بالوقائع اجلمهور

  بها؟ ألحد قِبلَ  ال التي الضغوط بتأثير
 

 صحيح هو بما التذكير يجدر وروده، يجب ما ورود ليؤجل اتهامه على ويتكئ بالغفلة، أحداً أحد يتهم ال وكي
 فإسرائيل. املتناول يف ستصير املنشودة التسوية أن يعني ال التسوية نهج إىل" حماس" حتول أن وهو تماماً،
 إىل إسرائيل جتيء ولن. الواقع أرض على بأول أوالً بنوده تنفذ وهي املنفرد، احلل يف املضي على أمرها حسمت
 وأمام. املنهوبة وحقوقهم أرضهم من به يُعتدّ ما إليهم تعيد أن عليها التسوية أوجبت إذا فلسطينيين أي مع تسوية

 لتسويغ إليها حتتاج التي الذرائع إسرائيل يحرموا أن: مسلكين من واحد يف يسلكوا أن هذا إزاء الفلسطينيين
 فيحرجوا الذرائع لها يوفروا أن أو ضدها، ودولية عربية معارضة ويستنهضوا التوسعية العدوانية سياستها

 فيه شك ال ومما. العدوانية ألهدافها زعمهم يسوغوا كي إليه يحتاجون ما لإسرائي حلماة ويوفروا معهم املتعاطفين
 يف الفلسطينية الوطنية املطالب يبقي الذي وحده هو وقراراتها الدولية الشرعية بمبادئ الفلسطيني القبول أن

 التي احملرجة الزوايا يف وحماتها إسرائيل ويضع مشروعاً، عمالً لالحتالل مقاومة أي من ويجعل االهتمام، جدول
 التي السياسة هي ليست احلالية املرحلة يف الصائبة الفلسطينية والسياسة. العدوان يف اإلمعان على قدرتهم تقلل

 ومثل. واملقبلة املطبقة الكوارث تخفيف إىل تهدف التي السياسة هي وإنما بلوغها، يتعذر انتصارية أهدافاً تضع
 وقيم الدولية الشرعية إىل يستند سياسي بخطاب يقترن مل إذا يتوخاه ما لتحقيق فرصة أي سيفقد السياسة هذه

  .املعاصرة البشرية
 

 حجبه، أو بإسرائيل اعتراف تقديم رفضه، أو دويل اتفاق قبول مسألة ليست واآلخرين" حماس" بين إذاً، واملسألة،
 وهذه. مفاقمتها بدل الكوارث تخفيف إىل تؤدي التي السياسة التباع اجلو توفير مسألة األول املقام يف هي وإنما

 ال الذي التعاون بينها؛ فيما كلها الفلسطيني الشعب قوى لتعاون الالزم املناخ توفر التي السياسة بالذات هي
  .جديدة لكوارث يتعرض أالّ الشعب لهذا أريد إذا إليه التوصل من مناص

 

. احلكومة يف معها باالشتراك فلسطيني فصيل أي إقناع يف فشلها عبرة" حماس" قيادة تستخلص أن واملأمول
 قابل سياسي برنامج وكل. واحد طرف برنامج على وليس اجلميع برامج بين: مشتركة هوامش على يتم فاالشتراك

 سياسياً برناجماً اجلميع على تعرض أن إسالمية سياسية حلركة حتى يجوز وال. للنقض وحتى والنقد للتعديل
 ال الناس أرض على يتم الوطني العمل يف فاالشتراك. الديني املعتقد قوة له جتعل وأن للسياسة، هي رؤيتها أملته

  ▄.مالئكة أي سماء يف
   

  .بفيينا مقيم فلسطيني كاتب  (*)
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