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شغور منصب الرئيس أو تشكيل مجلس ترشيعي جديد، لن يكون له تأثري كبري عىل 

الواقع الحايل، وذلك لكون املرشوع االستعامري االستيطاين أوسع من الضفة الغربية 

وغزة، فيام هذه البنى املؤسساتية صالحيتها مرتبطة بأجزاء من الضفة وغزة فقط، 

ولكون السلطة الفلسطينية محكومة اآلن مبراكز نفوذ عميقة ال تتأثر بتغري رأس الهرم. 

عىل أيّة حال، فإن شغور منصب الرئيس أمر متوقّع يف املدى املنظور عىل األقل ألسباب 

صّحية يعاين منها الرئيس الحايل محمود عباس.

يف حال شغور منصب الرئيس قبل إجراء انتخابات ترشيعية فلسطينية، فهذا سيزيد من 

حالة االحتقان الداخيل يف السلطة وسيكرّس االنقسام، إذ أن معضلة دستورية ستتشكل 

يف حينها، حيث يشري القانون األسايس إل أّن رئيس املجلس الترشيعي هو الذي يتوّل 

مهام رئيس السلطة يف حالة شغور املنصب إل حني عقد االنتخابات، ومبا أنّه ال يوجد 

مجلس ترشيعي حايل، فسيكون هناك أربعة احتامالت.

أوالً: رصاعات داخلية بني مراكز القوى يف حركة فتح الحتكار السلطة، وهذا أمر كان 

متوقعاً قبيل رحيل يارس عرفات، إاّل أنه مل يحدث يف حينها. بيد أّن املرحلة الحالية 

مختلفة، فالخالفات تحولت إل انشقاقات يف صفوف فتح، وهناك تيار رئييس يقوده أبو 

مازن لكنه يضم أجنحة متصارعة ستظهر علناً بعد رحيل أبو مازن عن املشهد، باإلضافة 

إل تيار محمد دحالن وتيار مروان الربغويث ونارص القدوة، وسيحدد الطرف األقوى 

كيفية التعامل مع منصب الرئيس، خصوصاً إذا استطاع حشد املنارصة الدولية والعربية. 

ثانياً: تتول الحكومة إدارة السلطة بشكل كامل إل حني إجراء انتخابات، وهذا ممكن 

فقط يف حالة توافق األجنحة املتصارعة يف تيار الرئيس عىل متاسك السلطة وتقاسم 

النفوذ، كخيار أفضل من التنازع مع التيارات األخرى كالربغويث ودحالن، بحيث تعطي 

األجهزة األمنية غطاًء للحكومة يك تدير السلطة إل حني تقرير إجراء انتخابات وفق 

تقديرات األمن الفلسطيني. 

ثالثاً: التوافق بني أجنحة فتح عىل قائم بأعامل الرئيس، وهو احتامل يعتمد عىل ذات 

األسباب التي شكلت االحتامل الثاين، لكن دون أن تعطى الحكومة صالحيات الرئيس، 

فيتم التوافق عىل قائم بأعامل الرئيس، أو تشكيل مجلس انتقايل. 

رابعاً: أن يتول رئيس املجلس الترشيعي املنحل مهام رئيس السلطة، وهذا خيار 

مستبعد، إذ سيكون مرفوضاً من حركة فتح، وغري محبّذ من حركة حامس وإن أعلنت 

عكس ذلك كجزء من إدارة العالقة مع حركة فتح، إاّل أّن إدراجه يف قامئة االحتامالت 

مرتبط بإحراز تقدم يف ملف املصالحة بعد رحيل عباس، بغية قطع الطريق عىل تيار 

دحالن والربغويث والقدوة بحيث تقدم األجنحة املنطوية تحت تيار أبو مازن تنازالت 

لحركة حامس، ويف هذه الحالة فإن االحتامل قد يتجاوز رئيس املجلس الترشيعي 

املنحل، ويتم التوافق عىل قائم بأعامل الرئيس بشكل مؤقت إل حني إجراء انتخابات 

عامة. 

أما مسألة إجراء انتخابات للمجلس الترشيعي الفلسطيني، فرغم أنّه تم النكوص 

عىل إجرائها لسنوات طويلة ومبسّوغات عّدة، إال أّن احتاملية إجرائها ما زالت واردة، 

وإن شكل وتركيبة املجلس الترشيعي القادم ستعتمد عىل الفرتة التي ستجرى فيها 

االنتخابات، فلو أجريت يف وقت قريب، ستكون الكفة لصالح حركة حامس، حيث تعاين 

حركة فتح من فقدان جزء من مؤيديها، مضافاً إل انشقاقاتها، وسيتكرر ما جرى عام 
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أّما إن استطاعت حركة فتح مللمة أزماتها الداخلية واتحدت تحت مظلة واحدة، فرمبا 

تسيطر عىل أغلبية طفيفة بالتحالف مع فصائل أخرى، وبذلك سيتم النفخ من جديد يف 

روح خيار التسوية، وستصبح حركة حامس أكرث تركيزاً عىل الدخول إل منظمة التحرير 

الفلسطينية، وستبقى تستخدم مقّدراتها يف غزة إلسناد برنامجها السيايس، ولن يكون 

مبقدور أي حكومة تغيري حقيقة أن حركة فتح تحكم الضفة الغربية وحركة حامس 

تحكم غزة، فاالنتخابات التي ستجرى دون تغيري جذري يف بيئة الضفة وغزة عىل 

مستوى الحقوق والحريات ال ميكن اعتبارها جزء من عملية دميقراطية بقدر ما هي 

إعادة إنتاج السلطوية، وسيكون هذا السيناريو عبارة عن إطالة عمر السيناريو األول.

https://al-shabaka.org/ar/author/belalshobaki/
https://al-shabaka.org/ar/author/belalshobaki/
https://al-shabaka.org/labs/palestinian-succession-crisis-or-opportunity/
https://carnegieendowment.org/2022/09/27/procedural-guide-to-palestinian-succession-how-of-who-pub-88020
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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 ال »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.

بالل الشوبيك، هو رئيس دائرة العلوم السياسية يف جامعة الخليل يف 

فلسطني. وهو عضو يف الجمعية األمريكية للعلوم السياسية. وله مقاالت 

ومنشورات حول اإلسالم السيايس والهوية. عمَل بالل يف السابق رئيًسا 

لتحرير صحيفة الواحة املاليزية، ومحارًضا يف قسم العلوم السياسية بجامعة 

النجاح الوطنية، ورئيًسا لوحدة الدراسات يف املركز الفلسطيني للدميقراطية 

والدراسات.

https://al-shabaka.org/ar/author/belalshobaki/

