
يف حالة خالفة الرئيس عباس إذا تُويف ألسباب طبيعية، فإن من املتوقع أن يخلفه واحٌد 

من خمسة مرشحني محتملني. األربعة األوائل هم من رؤساء القطاع األمني السابقون 

أو الحاليون، وهم: جربيل رجوب، الرئيس السابق لقوات األمن الوقايئ، وماجد فرج، 

رئيس املخابرات العامة الحايل، وحسني الشيخ، الذي خدم لفرتة وجيزة يف قوات األمن 

الوقايئ عقب إنشاء السلطة الفلسطينية، ومحمد دحالن، الرئيس السابق لقوات األمن 

الوقايئ يف غزة، واملقيم حاليًا يف املنفى يف اإلمارات العربية املتحدة بعد خالفه مع 

عباس. املرشح املحتمل الخامس هو مروان الربغويث، الشخصية السياسية ذات الشعبية 

الذي مل يشغل قّط أي منصٍب رسمي يف قطاع األمن. وهو محتجز حاليًا يف السجون 

اإلرسائيلية بسبب هجامت مزعومة ضد مدنيني إرسائيليني إبان االنتفاضة الثانية.

ُح هؤالء املرشحون مدى براعة النظام اإلرسائييل واملجتمع الدويل يف ترتيب نظام  يوضِّ

السلطة الفلسطينية السيايس. فخلفاء منصب الرئاسة األوفر حظًا يف قيادة السلطة 

الفلسطينية ومؤسساتها قد خرجوا من رحم قطاع األمن املدعوم دوليًا، ويحظون 

مبباركته. فضاًل عىل أنه بات من الواضح أّن أيًا ال ميكنه أن يتوىل قيادة هياكل السلطة 

يف فلسطني دون الحصول عىل موافقة قادة قطاع األمن ومحاوريه.

ح يف هذه الحالة أن تظل املجاالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية كام هي،  ويُرجَّ

وأن تظل القوة مرتكزًة يف أيدي قلٍة قليلة تُعيد إنتاج الوضع الراهن. وسوف يستمر 

الدعم الدويل والتنسيق األمني بال شك، وال سيام أن ثالثًة من املرشحني األربعة كانوا 

محاورين رئيسيني بني السلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل اإلرسائييل.

السيناريو اآلخر املحتمل هو تنظيم انتخابات فلسطينية، ويُرَجُح، عموًما، أن تنبثق 

منه ثالثة نتائج محتملة: إعادة إنتاج الوضع الراهن برداء جديد من الرشعية؛ واتساع 

الهوة بني الفصائل السياسية وداخلها؛ وانتصار انتخايب لحركة اجتامعية تقلب الوضع 

الراهن إّما إيجابًا وإّما سلبًا - وهي النتيجة األقل احتامليًة.

كادت االنتخابات أن تنعقد يف كانون الثاين/يناير 2021 حني أعلَن عباس إجراَء 

انتخابات لجميع الهيئات اإلدارية الفلسطينية الثالث: املجلس الترشيعي الفلسطيني، 

ورئاسة السلطة الفلسطينية، واملجلس الوطني الفلسطيني. ولو انعقدت لكانت أول 

انتخابات وطنية منذ 15 عاًما تأيت يف أعقاب جولة جديدة من محادثات املصالحة بني 

حركتي فتح وحامس. 

وكان الغرض منها تجاوُز أزمة الرشعية والشلل الذي سببه االستقطاب داخل النظام 

السيايس الفلسطيني. وكان من املقرر بعد إجراء االنتخابات أن يتعامل الفصيالن 

الحاكامن مع القضايا األكرث خالفيًة بينهام، وعىل رأسها القضايا السياسية والفنية التي 

ينطوي عليها دمج القطاعني األمنيني يف الضفة الغربية وغزة، باإلضافة إىل استقالل 

الجناح العسكري لحركة حامس.

غري أّن عباس أّجل االنتخابات الربملانية إىل أجٍل غري مسمى يف نيسان/أبريل 2021، 

وسط خالٍف عىل التصويت يف القدس الرشقية املحتلة، وانقسامات داخل حركته فتح. 

َدرجت قوات أمن السلطة الفلسطينية أثناء االنتخابات عىل االضطالع بدوٍر معوِّق، 

بالنظر إىل طبيعتها الحزبية. غري أن تدّخلها أثناء التحضريات االنتخابية يف النصف 

األول من عام 2021 كان محدوًدا، واقترَص عىل املراقبة اإللكرتونية والتهديدات 

اللفظية تجاه املرشحني وأنصارهم.

وعىل الرغم من أن الدمقرطة ظلّت هزيلًة عىل الدوام يف الضفة الغربية وغزة، إال 

أن محاولة االنقالب التي قادتها فتح بعد فوز حركة حامس يف انتخابات عام 2006 

– وبدعٍم غريب وإرسائييل كبري – قد أحبطت فرص الدمقرطة وسيادة القانون، وظل 

عباس منذئذ يُحكم قبضته عىل السلطة، ويصدر املراسيم الرئاسية الواحد تلو اآلخر 

لتضييق حيز املنافسة. واضطلعت قوات أمن السلطة الفلسطينية بدوٍر محوري يف 

هذه العملية، مل يقترص عىل قمع املعارضة، بل اشتمل أيًضا عىل استقطاب رشائح 

كبرية من الفلسطينيني إّما من خالل توظيفهم مبارشًة يف تلك القوات وإّما من خالل 

القنوات غري الرسمية، مثل شبكات املحسوبية الواسعة التي ترتأسها شخصيات أمنية 

قادرة عىل الوصول مبارشًة إىل املساعدات الدولية واألسلحة.

أما التداعيات عىل قطاع العدالة يف حال تنظيم االنتخابات، فتندرج تحت شقَّني. أيُّ 

تغيري يف منصب الرئيس سوف يقتيض مراجعَة املراسيم، وإجراء تغيريات يف صفوف 

املوظفني القانونيني، مبا يف ذلك تعيني وزيِر عدل جديد، ونائٍب عام، ومستشاٍر قانوين، 

وآخرين. وثانيًا، سوف يتعني عىل املجلس الترشيعي املنتخب حديثًا أن يراجَع املراسيم 

الرئاسية السابقة كلها، وهذا قد يؤدي إىل حالة من الشلل، ما مل تعمل األحزاب 

املختلفة مًعا، حيث سيستغرق املجلس دورته الترشيعية الكاملة عىل مدار أربع 

سنوات ملناقشة العدد الكبري من املراسيم الرئاسية الصادرة منذ عام 2007.

نوفمرب 2022

تغيري مفاجئ يف الحكم: الحوكمة واألمن
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

تهاين مصطفى هي زميلة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه لدى مجلس البحوث 

االقتصادية واالجتامعية يف قسم العالقات الدولية بكلية لندن لالقتصاد. 

وهي تعكف عىل التوسع يف بحثها حول الحوكمة األمنية يف منطقة الرشق 

األوسط. عملت يف السابق يف اململكة املتحدة واألردن وإرسائيل/فلسطني 

يف مجاالت التنمية والحوكمة األمنية يف منطقة الرشق األوسط. تحمل تهاين 

درجة الدكتوراه يف السياسة والدراسات الدولية من كلية الدراسات الرشقية 

واإلفريقية بجامعة لندن.

https://al-shabaka.org/ar/author/tahani-mustafa/

