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بالرغم من . 2005) يناير(قررت السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات رئاسية يف التاسع من كانون الثاين 
أن إجراء انتخابات فلسطينية، أيا كان نوعها، هو عمل مطلوب، إال أن اقتصار هذه االنتخابات، اليت ستأيت بعد 

مثاين سنوات على االنتخابات الفلسطينية العامة األوىل، على الرئاسة وجتاهل االنتخابات التشريعية واحمللية هو مرور 
تقتضي املصلحة الفلسطينية . عمل يتسم بقصر النظر، بل ورمبا يقلل من إمكانية إجراء أي انتخابات فلسطينية قريبا

لية شاملة حىت لو تطلب األمر تأجيل االنتخابات املقررة شهرا استغالل أي فرصة ممكنة إلجراء انتخابات عامة وحم
 . واحدا من يناير القادم إىل فرباير

 
 : طبيعة املرحلة االنتقالية الراهنة

مع رحيل الرئيس عرفات دخل الوضع السياسي الفلسطيين الداخلي مرحلة انتقالية رمبا تستمر لبضعة 
تقالية بقيادة انتقالية من احلرس القدمي تستند ملشروعية مستقاة من إرث جتيء املرحلة االن. أشهر أو حىت نصف سنة

اللجنة التنفيذية (هلذا كان انتقال السلطة يف املؤسسات الرئيسية . منظمة التحرير ولدستورية القانون األساسي
 . لساانتقاال س) للمنظمة، والسلطة الفلسطينية، جملس األمن القومي، واللجنة املركزية حلركة فتح

خالل السنوات القليلة املاضية ضعفت هذه املؤسسات . لكن هذه الشرعية تلقى حتديات مجة على األرض
يف الوقت ذاته برزت يف . لدرجة أصبحت فيه مشلولة يف اختاذ القرارات وأصبحت قراراهتا تفتقد للقدرة التنفيذية

ادرة واختذت القرارات املنفردة بدون الرجوع الشارع الفلسطيين قوى وحركات سياسية وعسكرية أخذت زمام املب
 . إىل املؤسسات الرمسية وبدون وجود مساءلة شعبية هلا

ترى هذه القوى واحلركات أن لديها مشروعية تفوق تلك اليت تتمتع هبا مؤسسات السلطة واملنظمة وأن 
اما للمؤسسات الرمسية طاملا إن هذه القوى واحلركات لن تظهر  احتر. شعبيتها املتصاعدة دليل واضح على ذلك

 . إن هذا التحدي كفيل باإلبقاء على حالة الشلل الراهنة يف قمة صنع القرار الفلسطيين. بقيت مستثناة منها
ميكن للمرحلة االنتقالية هذه أن تسري حنو األسوأ فيما لو شعرت القوى  املستندة للشرعية الشعبية أن 

قد تعمل القوى . مقاعد السلطة وأنه رمبا ينوي تعزيز مكانته على حساهبااحلرس القدمي ينوي البقاء طويال يف 
الشعبية، كاحلرس اجلديد يف احلركة الوطنية ومحاس واجلهاد اإلسالمي، على إضعاف القيادة االنتقالية وهتديد 

إظهار مكانتها من خالل خلق ظروف قد ال تسمح بانتخابات رئاسية وباستمرار العمليات ضد إسرائيل هبدف 
 . عجز القيادة االنتقالية

 
 : املهام الرئيسية للقيادة االنتقالية

 : يف ظل هذه التحديات الصعبة يتوجب على القيادة االنتقالية القيام مبهمات ثالثة
منع السلطة الفلسطينية من االهنيار باستمرار دفع الرواتب للعاملني يف القطاع العام وألجهزة األمن وبالعمل  )1(

 . اظ على درجة من النظام والقانون واالستمرار يف تقدمي خدمات أساسية كالصحة والتعليمعلى احلف
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التوصل لتفاهم فلسطيين داخلي حول وقف إطالق للنار يسمح للقيادة االنتقالية بتنظيم عملية انتخابية والبدء  )2(
 .  على اإليفاء بالتزاماهتابإعادة ترميم أجهزة السلطة وقدراهتا وتقدمي نفسها للعامل كسلطة حقيقية قادرة

تطوير استراتيجية تفاوضية قادرة على التعامل مع خطة فك االرتباط اإلسرائيلية ومع خارطة الطريق وإثبات  )3(
 . وجود شريك فلسطيين تفاوضي

إن قدرة القيادة االنتقالية على أداء أي من هذه املهمات تبدو اليوم ضعيفة للغاية، ولعل أفضل ما ميكن 
لكن هذا ليس قدرا حمتوما، بل ميكن للقيادة االنتقالية إحداث تغيري حقيقي واسع . و استمرار الوضع الراهنتوقعه ه

 . على الوضع الفلسطيين خالل الشهور القليلة القادمة لو أرادت ذلك
 

 : شروط جناح القيادة االنتقالية
 : إن أمامها خيار القيام مبا يليلكي تتمكن القيادة االنتقالية من أداء املهمات املذكورة أعاله، ف

بلورة حتالف وطين داخل حركة فتح جيمع احلرس القدمي واحلرس اجلديد معا موحدا احلركة وقاضيا على  )1(
إن حتقيق هذا اهلدف يتطلب أوال إجراء ترميم جدي حلركة فتح . حالة التشرذم والتفكك اليت تسودها اليوم
 احلركة القادرة على القيام بذلك، ويتطلب ثانيا إعادة تشكيل يبدأ بانتخابات فورية داخلية لكافة أطر

احلكومة الراهنة وإدخال  عناصر قيادية شابة من احلركة إىل مواقع قيادية يف احلكومة، ويتطلب ثالثا، جعل 
إن فشل القيادة االنتقالية يف القيام هبذه . اإلفراج عن مروان الربغوثي أولوية قصوى للقيادة االنتقالية

اخلطوات قد يعين حصول املزيد من التشرذم يف احلركة الوطنية وقد يفتح الباب أمام صراعات دموية داخلها 
لن يستفيد منها سوى منافسيها على الساحة الداخلية الذين سينظرون اآلن جبدية أكرب إىل إمكانية احللول 

 . مكاهنا يف ميزان القوى الداخلي ورمبا يف السلطة أيضا
لن تتمكن القيادة االنتقالية من احلصول . إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وحملية يف أسرع فرصة ممكنة )2(

إن إجراء انتخابات رئاسية . على شرعية حقيقية قادرة على احلكم إال بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
 احلرس القدمي للبقاء يف السلطة فقط سينظر إليه ليس على أنه استحقاق دستوري بل على أنه حماولة من

إن هذا يعين املقاطعة هلذه . ألطول فترة ممكنة واحلصول بأرخص األمثان على شرعية صندوق االنتخابات
االنتخابات من قوى وأطراف ليست معنية أو ليست قادرة على الوصول للحكم وذلك ألن هذه 

 عرقلة إجرائها عن طريق رفض وقف إلطالق هلذا قد تعمل على. االنتخابات قد تضعف مكانتها الراهنة
كما أن أطرافا يف احلركة الوطنية ذات مكانة شعبية كبرية مثل مروان الربغوثي قد تدخل املنافسة . النار

 . مراهنة على إمكانية جناحها وقد تعرض برناجما ومواقفا أكثر شعبية من مواقف القيادة االنتقالية الراهنة
 : ريعية ورئاسية وحملية يف آن واحد كفيل بتحقيق أهداف رئيسية ثالثلكن إجراء انتخابات تش

دمج كافة القوى الشعبية واملسلحة يف النظام السياسي الفلسطيين وإعطاء هذه القوى إمكانية نقل  ) أ(
الصراع الداخلي من الشارع إىل املؤسسات الرمسية حيث ميكنها التأثري على عملية صنع القرار من 

 . انية وجمالسها احملليةمقاعدها الربمل
 جتديد شرعية النظام السياسي الفلسطيين برمته وإعطاء القيادة املنتخبة تفويضا بعمل ما يلزم لفرض  ) ب(

 . النظام والقانون والقيام باملهمات األخرى املذكورة أعاله
 خلق ظروف مثلى إلحداث حتول دميقراطي حقيقي تكون فيه املؤسسات السياسية قوية وفعالة  ) ت(

 . ميكن فيه خلق نظام مساءلة فعال والبدء بالقضاء على ظاهرة الفساد املستشرية يف السلطةو
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فيما ستقاطع القوى الشعبية الرئيسية االنتخابات الرئاسية فإهنا ستتسابق للمشاركة يف االنتخابات التشريعية 
كما أن .  االنتخابات ممكناواحمللية وستكون عندها على استعداد للقبول بوقف إلطالق النار ليصبح إجراء

إجراء االنتخابات الداخلية حلركة فتح والطلب من أعضائها اختيار مرشحي احلركة لالنتخابات الرئاسية 
والتشريعية واحمللية كفيل بإعادة احلياة للحركة وضمان حصوهلا  على حصة حمترمة من أصوات الناخبني 

 . وهو ما لن حتصل عليه يف األوضاع الراهنة
 :راء مفاوضات سريعة مع إسرائيل هبدف استيضاح موقفها من قضايا أربعة أساسيةإج )3(

إجراء االنتخابات بكافة أنواعها، وهذا يعين استعدادها للسماح بتسجيل ناخيب القدس ومشاركتهم،  ) أ(
 . إخالء املدن واملناطق املأهولة من اجليش اإلسرائيلي، رفع احلواجز أمام حركة املواطنني احلرة

ام وقف إطالق النار الفلسطيين املرتقب بالتوقف عن كافة أشكال العنف واالستفزاز وخاصة احتر ) ب(
 . االغتياالت واالعتقاالت واالجتياحات وغريها

واجلهاد اإلسالمي كجزء من ات فتح ومحاس اإلفراج عن مروان الربغوثي وغريه من قيادات حرك ) ت(
 إمكانية التوصل لوقف إطالق للنار وإلمكانية سلسلة اخلطوات اهلادفة خللق أجواء إجيابية لتسهيل

 . مسامهتهم يف االنتخابات
البدء مبفاوضات جدية لتحويل خطة فك االرتباط األحادي اجلانب إىل مفاوضات ثنائية ودولية لتكون  ) ث(

 . جزءا متكامال مع خارطة الطريق
 
 : اخلالصة

حترامه، فإن هناك استحقاقات دستورية بالرغم من أن االنتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري جيب ا
كما أن الظروف الداخلية الراهنة تستوجب التركيز بشكل . أخرى ال تقل أمهية كاالنتخابات التشريعية واحمللية

خاص على االنتخابات التشريعية حبيث ميكن عندها دمج كافة القوى الفلسطينية يف النظام السياسي الفلسطيين 
إن قدرة القيادة االنتقالية على القيام باملهام األساسية اليت . ام وخلق مدخل لتحول دميقراطيوجتديد شرعية هذا النظ

تنتظرها، مثل منع اهنيار السلطة، والتوصل لوقف إطالق نار داخلي، والبدء بعملية تفاوض جدية يتطلب من بني 
 . أمور أخرى إجراء انتخابات تشريعية وحملية وليس انتخابات رئاسية فقط

لكن احلاجة لإلعداد ملثل هذه االنتخابات، مبا يف ذلك تسجيل الناخبني يف القدس، والتفاوض حول وقف 
إطالق نار داخلي، والتفاوض مع إسرائيل حول اخلطوات املطلوبة منها، وفتح اجملال أمام محالت انتخابية لكافة 

إن هذا يتطلب . ادم إىل فرباير، أي لشهر واحدالقوى السياسية، قد يتطلب تأجيل االنتخابات املقرة يف يناير الق
إجراء تعديل تقين بسيط ملرة واحدة على القانون األساسي حبيث تصبح الفترة احملددة إلجراء االنتخابات الرئاسية 

 .  كما هو احلال اليوم60 يوما بدال من 90


