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، هناك من يبحث عن قانون فلسطيني ويسـعى إلـى           1994منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام      
لم تكن البداية سهلة، ولم يكن من الممكن كتابة قانون بين ليلة وضحاها، وكان يجـب                . تطبيقه

تباه إلى مؤسسية كتابـة القـانون وإقامـة المؤسسـات       أن يمر وقت حتى يصبح باإلمكان االن      
المناسبة التي تتولى صياغة قانون أساسي وما يتفرع عنه من قوانين تنظم مختلـف شـؤون                

 مرحلة انتقالية، وكما    1994بدأ الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة عام          . الحياة
 والشك وعدم وضوح الرؤيا، والمرور      هي الحال لدى كل األمم، تتصف هذه المرحلة بالتردد        

 .بتجارب عديدة بين الصحيح والخطأ

سلطة رسمية مسـؤولة تهـتم    بداية بناء مؤسسات 1996كان انتخاب المجلس التشريعي عام      
بتنظيم الشؤون العامة التشريعية، وتتلمس االحتياجات الملحة لسد ثغرات قانونية تجعل حيـاة             

لكن األمور لم تجر وفق المعايير المهنية، ولم يقم المجلس          . لةالموطن اليومية أكثر يسرا وسهو    
 .التشريعي بالجهود المطلوبة إما لقصور داخلي، أو بفعل ضغوط من خارجه

 األولوية لتطبيق أوسلو

من الناحية الفعلية، كانت األولوية وما زالت حتى اللحظة هذه لتطبيق اتفاق أوسلو وما انبثـق                
. 1995، واتفاقية طابا لعام     1994ي اتفاقية القاهرة المؤقتة لعام      عنه من تفصيالت بخاصة ف    

السلطة الفلسطينية، وفق االتفاقيات، تحت االختبار المستمر مـن قبـل إسـرائيل والواليـات               
المتحدة، وعليها أن تبدي التزاما باالتفاقيات من الناحية التطبيقيـة إذا أرادت لصـالحياتها أن               

المعنى أن أوسلو وتبعاته تأتي فوق كل       . أن تتدفق من الدول المانحة    تتوسع ولألموال المطلوبة    
 اسـتجابتها   ة، وأن استمرار السـلطة مـرتبط بمـدى        االعتبارات القانونية الداخلية الفلسطيني   

 .للمتطلبات المفروضة عليها وعلى رأسها المتطلبات األمنية

ي المصادقة على العديـد مـن       يفسر هذا جزئيا، وليس كليا، تردد رئيس السلطة الفلسطينية ف         
كان عليه أن يدقق أوال فيما إذا كان        . مشاريع القوانين التي كان يرفعها إليه المجلس التشريعي       

المشروع يتفق مع أوسلو، أو على األقل ال يتناقض معه؛ وأن يتأكد من أنه ال ينـتقص مـن                   
بحث عن تبريرات لعجزه؛    لم يتحد المجلس التشريعي رئيس السلطة، وبقي ي       . استئثاره بالسلطة 

علما أن رئيس السلطة كان يحظى بتأييد أغلبية في المجلس، ولم يكن من المتوقع أن تنشـب                 
 . حرب من أجل المأسسة القانونية

فمثال كانت تعتقل   . حتى اآلن تتجاوز السلطة الفلسطينية القانون الفلسطيني لحساب اتفاق أوسلو         
جن لمدد طويلة وذلك للتأكيد على مالحقتهـا األمنيـة          بعض الناس بعد أوسلو وتبقيهم في الس      

 أو الذين يشك بأنهم سيقاومون بطريقة أو بأخرى، وهي ما زالت تعتقل             ينللمقاومين الفلسطيني 
لكننا عادة نسمع ثناء من إسـرائيل       . الناس وتبقيهم في السجن بدون مبررات قانونية فلسطينية       



وال يخجل  . للسلطة بالقيام بالمزيد  راءات، ومطالبات   ومن الواليات المتحدة على مثل هذه اإلج      
أهل الغرب عموما من التأكيد أن استمرار صرف رواتب الموظفين الفلسطينيين مرتبط بمدى             

لقد تم ترتيب األمور غربيا وإسرائيليا بطريقة       . مقاومة السلطة الفلسطينية بما يسمى باإلرهاب     
عاناة آالم أبناء وطنه، ودون أن يصر علـى قـانون           تجعل الفلسطيني متقبال للقمة خبز ثمنها م      

 .يضمن وحدة الناس

 تقاليد التجاوز القانوني

تجاوز القوانين والمواثيق عبارة عن تقاليد على الساحة الفلسطينية قبل قيام السلطة الفلسطينية             
 تكـن   لم يكن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية يحترم الميثاق الوطني الفلسطيني، ولم          . وبعدها

فمثال أصـدرت   . مؤسسات منظمة التحرير تحترم نفسها أو المواثيق التي قطعتها على نفسها          
 دعت فيهـا إلـى إقامـة دولـة          1970منظمة التحرير الفلسطينية مبادرة للحل السلمي عام        

ديمقراطية علمانية في فلسطين تشمل كل أصحاب األديان السماوية، علما أن الميثاق الـوطني              
دعو إلى إعادة التوازن السكاني في فلسطيني إلى مـا كـان عليـه قبـل الغـزو                  الفلسطيني ي 
 بزيارة مصر على الرغم من أن قرارات المجلس الوطني          1983فات عام   رقام ع . الصهيوني

 .الفلسطيني كانت تربط التقدم في العالقات مع مصر بقدر ابتعادها عن اتفاقية كامب ديفيد

  في مـؤتمره المنعقـد بـالجزائر       1988اتخذ قرارات عام    المجلس الوطني الفلسطيني نفسه     
، والقبـول بقـراري     181تتجاوز الميثاق كان على رأسها القبول بقرار الجمعية العامة رقم           

 من الناحية القانونية، كان من المفروض أن يعمل المجلس علـى            .338 و   242مجلس األمن   
عرفات صعوبة في توقيع اتفـاق أوسـلو        ولهذا لم يجد    . تعديل ميثاقه أوال، لكنه فضل تجاوزه     

ـ              وال س عمل على تطبيقه قبل أن يبت المجلس الوطني الفلسطيني باألمر؛ وأما أعضـاء المجل
 . الدفاع عن صالحيات المجلسالوطني فلم يكترثوا، ولم يحاولوا

في عهد السلطة الفلسطينية، كان من المفروض أن تتم انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة عـام                 
ن انتخابات الرئاسة لم تتم إال بعد وفاة عرفات، وانتخابات المجلس التشريعي تمت             ، لك 1999

 في عمله غير القانوني مـدة       1996استمر المجلس التشريعي الذي انتخب عام       . 2006عام  
 .ست سنوات ودون أي اكتراث بأهمية القانون في تاريخ الشعوب

 الشرعية الفلسطينية

نه كان هناك شـرعية فلسـطينية       يصعب القول إ   ،1967ذ عام   من تتبع التاريخ الفلسطيني من    
كان هناك لمحات من الشرعية على مستوى منظمة        . منفصلة عن البعدين الشخصي والخارجي    

التحرير الفلسطينية، وهي لمحات موسمية خاصة كانت ترى فيها قيـادة منظمـة التحريـر،               
لمجلس الوطني الفلسطيني لالنعقـاد     فمثال تمت دعوة ا   . وبالتحديد عرفات، ضرورة بالنسبة له    

 لضرورات سياسية لها عالقة بصراعات داخلية في حركة فتح، ووجـد            1984في عمان عام    
وكذلك فعل  . منظمة التحرير في مواجهة خصومه    " بشرعية"يس المنظمة أهمية في االحتماء      ئر

وفـي  . محرماتل ال  لالنعقاد من أجل تحلي    1988يني عام   عندما دعي المجلس الوطني الفلسط    



نعقاد لتحمل أعبـاء     بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني لال     عهد السلطة الفلسطينية، قام عرفات    
 .تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني وفق األهواء اإلسرائيلية والغربية

لم يخضع تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عبر الزمن لمعايير دقيقة ومهنية، وعمل رئـيس              
لقد كان حريصا علـى     . دخل في عضويته بطريقة تضمن له أغلبية باستمرار       المنظمة على الت  

أن يكون أغلب أعضائه من مؤيديه الذين ال يعارضون التجاوزات، وحرص على عدم انعقاده              
 مع اللجنة التنفيذية للمنظمـة والمجلـس        وبقي المجلس . لتي يراها هو مناسبة   إال في األحوال ا   

 . رئيس المنظمةالمركزي مجرد أدوات شخصية بيد

لم تكن تتقيد اللجنة التنفيذية للمنظمة باللوائح والتعليمات الداخلية المكتوبة التي تحكـم عملهـا               
وإذا راجعنا هذه المسألة فإننا نجد أن كل هيئات         . وعمل كل من المجلسين الوطني والمركزي     

 قـرارات كهيئـات     ومجالس المنظمة فاقدة للشرعية، وال حق لها باالجتماع والتداول واتخاذ         
وقد ال حظنا في اآلونة األخيرة وبعـد فـوز حمـاس فـي              . رسمية تمثل الشعب الفلسطيني   

االنتخابات التشريعية كيف جرت محاوالت مستميتة من قبل رئيس السلطة الفلسـطينية ومـن              
يعاونه إلحياء منظمة التحرير الفلسطينية كمصدر الشرعية الوحيد على السـاحة الفلسـطينية،             

كانت المنظمة موضوعة على رفّ منسي،      . تشريعي الفلسطيني ال لسحب شرعية المجلس     وذلك
 .وفجأة تحولت إلى شابة تستحق االحتضان والرعاية

وواضح أيضا أن التالعب بمسألة الشرعية على الساحة الفلسطينية يلقى تشجيعا من قبل قوى              
لقـد نشـط    . هائي مع إسـرائيل    وتحقيق صلح ن   خارجية هدفها فقط تنفيذ اتفاق أوسلو وتبعاته      

الجانب الخارجي بعد قيام السلطة الفلسطينية في البحث عن مخارج للمحافظة على قوة ونفوذ              
المؤيدين للمفاوضات مع إسرائيل، وتم تقديم الدعم المالي واإلعالمي واألمني الالزم من أجل             

لوحـدة الوطنيـة    أن تستمر السلطة الفلسطينية في ركب الخارج حتى لو كان على حسـاب ا             
فمثال أعلنت دول عربية بعد فوز حماس بأنها تعترف فقط بتمثيل منظمة التحرير             . الفلسطينية

الفلسطينية، دعت دول أخرى إلى ضرورة التزام حماس بالشرعية الفلسـطينية التـي تمثلهـا               
 .منظمة التحرير

عقـب  . ة المنظمـة  هنا أذكر القضاء الثوري الفلسطيني للتدليل بصورة صارخة على دجل قاد          
سيطرة حماس على قطاع غزة، قررت الرئاسة الفلسطينية تقديم بعض ضباط حركة فتح مـن               

وفعال تم تشكيل محكمة عسكرية في      . الصف الثاني للمحاكمة بتهمة الهرب من أرض المعركة       
، وتقـديم   1979أريحا وفق قانون القضاء الثوري الفلسطيني لمنظمة التحرير الصادر عـام            

فجأة ظهر هذا القانون على السطح، وأصبح شرعيا يمكـن          .  ضباط فتحاويين للمحاكمة   ثمانية
لو تم تطبيق هذا القانون فعال لحصل قادة السلطة الفلسطينية وعلى رأسـهم السـيد          . استخدامه

 )نونقاأرجو االطالع على ال. (محمود عباس على عدة أحكام باإلعدام رميا بالرصاص

 طينيةالشرعية في السلطة الفلس

من المفترض أن الشرعية في أي دولة تتجسد في الرئاسة والمجلـس التشـريعي والحكومـة                
برقابة القضاء، وتقوم هذه الجهات وفق تداخالت ديناميكية تحترم الصالحيات علـى ضـمان              



 مـن   .االنسيابية الشرعية حتى ال تقع البالد في فتن داخلية أو تداخالت تتحول إلى صراعات             
 أال تشذ السلطة الفلسطينية التي ال ترتقي إلى دولة عن هـذه القاعـدة وذلـك                 المفترض أيضا 

رئيس السلطة الفلسـطينية    . لضمان اإلنسيابية وتحديد المسؤوليات والدفع باتجاه البناء والتقدم       
منتخب وهو جزء من الشرعية، وكذلك المجلس التشريعي؛ أما الحكومة فمنبثقة عـن جسـم               

ومن المفتـرض أن هنـاك      . ية الشرعية وفق القواعد الدستورية    شرعي، وهي تعمل على حما    
قضاء مستقل يراقب، ويفتح أبوابه أمام الطعون، ويتخذ قرارات قضائية منسجمة مع متطلبات             

 .الشرعية

لم يتم االلتزام بهذه األسس في السلطة الفلسطينية في عهد عرفات، وال بعد فوز حمـاس فـي     
ا بصورة فاضحة قيام المجلس التشريعي المنتهية صـالحياته         وقد كان ملفت   .المجلس التشريعي 

مباشرة بعد فوز حماس باالنعقاد وتحويل بعض الصالحيات الخاصة بالمجلس التشريعي إلـى             
لقد تم تحويل تبعية أجهزة أمنية من الحكومة إلى الرئاسة، وتحويل إمـرة             . الرئاسة الفلسطينية 

ى الرئاسة، وتعيين آالف األشخاص في وظـائف ال         الحكومة على مؤسسة اإلذاعة والتلفاز إل     
كان واضحا في هذا العمل أن النية منعقدة تماما لتقويض أسـس الشـرعية              . تعريف محدد لها  

 .التي حددها القانون األساسي الفلسطيني

هنا أنوه بأن قناعتي هي أنه ال يوجد شرعية فلسطينية مع أوسلو، والشرعية التي أتحدث عنها                
 .لمرحلة غير الشرعيةهي شرعية ا

يالحظ المتتبع أن الصالحيات التي انتزعت من الحكومة المتوقع تشكيلها من قبل حماس هـي               
ذاتها الصالحيات التي انتزعت من عرفات عندما قرر األمريكيون أنهم يريدون السيد محمود             

وا األمريكيون أقاموا رئاسة وزراء، وقـرروا لمـن سـتكون، وقـرر     . عباس رئيسا للوزراء  
الصالحيات التي يجب أن تكون بيده وذلك لتسهيل تلبية متطلبات األمن اإلسرائيلي من السلطة              

يبدو األمريكيون أصحاب الكلمة الفصـل فـي الشـرعية،          أي من الناحية العملية     . الفلسطينية
أعيـدت هـذه الصـالحيات إلـى الرئاسـة         .  وبالتأكيد دون غياب اإلسرائيليين عن المسرح     

 .ألن حماس لن تنفذ اإلرادة األمريكية اإلسرائيليةالفلسطينية 

وفورا اشتغل السياسيون واإلعالم بمسألة الشرعية الفلسطينية مؤكدين أن منظمة التحرير هي            
أي أن  . مصدرها، وأن الرئاسة الفلسطينية هي التجسـيد الحقيقـي إلرادة منظمـة التحريـر             

الهـدف  . وما عدا ذلك ال يمثل الشرعية     الشرعية محصورة فقط بالرئاسة الفلسطينية وحدها،       
 الذي تسـيطر عليـه حمـاس،        ية عن المجلس التشريعي الفلسطيني    واضح وهو نزع الشرع   

بمعنى آخر، كان هناك قرار واضـح بعـدم االعتـراف           . وإخراج الحركة من دائرة الشرعية    
الكاملة لمؤيدي  بنتائج االنتخابات الفلسطينية، واتخاذ مختلف الخطوات إلعادة األمور للسيطرة          

 .أوسلو وتبعاته

 لشرعيةا لاالعتراف بإسرائيل أساس

كان عرفات يعمل دائما على تغطية تجاوزاته لألطر الشرعية لمنظمة التحريـر الفلسـطينية              
بتبريرات متعددة، وكان يمضي في أغلب األحيان في سياساته بحكم األمر الواقـع، وقدراتـه               



لم تكن تجاوزاته تثير الكثير من الجـدل علـى          . لفلسطينيةالمالية في استحواذ قادة الفصائل ا     
. الساحة الفلسطينية إال في أوساط بعض المثقفين الوطنيين أصحاب الخبرة في العمل الـوطني             

حتى بعد قيام السلطة الفلسطينية، بقي قادرا على تحييد الفصائل، والسير في سياساته بمعـزل               
د تعلموا منه فمنحوا سلطات لغيره أمام عينيه وهـو          ويبدو أن خصومه ق   . عن األطر القانونية  

استطاعت أمريكا أن تفرض على عرفات وزيرا للمالية ونزعت الكثير من األموال مـن              . حي
إقامة رئاسة  ة تبني خريطة الطريق التي تضمنت       بين يديه، وأن تفرض على السلطة الفلسطيني      

بذات الطريقـة   . ي كان يقوم عليها عرفات    وزراء فلسطينية لتكون بديال للرئاسة الفلسطينية الت      
التي كان يعمل بها عرفات من فوق القانون ومن تحته وخلفه، سلم األمريكيون الكثيـر مـن                 

دمت أمريكـا   خ، ومثلما كان يستخدم األموال للقفز عن األطر الشرعية، است          لعباس الصالحيات
 .األموال لفرض الشرعية التي رأتها مناسبة

لتسيير الشرعية وفق أهواء    ضغط المالي أو اإلغراء لم ينفع بعد فوز حماس          أسلوب التحايل وال  
الغرباء أو المصالح الشخصية لبعض المتنفذين في السلطة، فتم اللجوء إلى آليتـين إلقصـاء               

شاركت دول كثيـرة    . الحصار المالي، وصنع حالة من عدم االستقرار الداخلي       : حماس وهما 
ي الحصار، وقطعت األمـوال، وصـنعت أزمـة كبيـرة بـين      بما فيها أغلب الدول العربة ف 

ومن ناحية أخرى، بدأت القـوى المؤيـدة للرئاسـة          . الموظفين والحكومة الفلسطينية الجديدة   
ـ الفلسطينية أو للتفاوض مع إسرائيل بالقيام بأعمال مخلة بالنظام بشـكل             به يـومي مثـل     ش

زراء، والتهديد بالهجوم على مقر المجلـس       التحريض على اإلضراب، وحرق مبنى رئاسة الو      
كان واضحا أن أصـحاب     . التشريعي، وإطالق أيدي الزعران بالمزيد لإلساءة للمواطنين، الخ       

أوسلو ومن معهم من قوى خارجية ال تقبل بنتائج االنتخابات، وهي مستعدة للقيام بكـل جهـد               
 .ممكن إلسقاط شرعية المجلس التشريعي

مسألة الشرعية بالقول بأن الشرعية الفلسطينية، كما ذكرت، تسـتمد  ركز أصحاب أوسلو على     
فقط من منظمة التحرير الفلسطينية، وأن الرئاسة الفلسطينية بقيادة عباس وحدها هي التي تمثل              

كان واضحا من هذا أن هناك رفض لشرعية المجلس التشريعي، وأن المجلس، على             . الشرعية
س جزءا من الشرعية الفلسطينية، وأنه يجـب أن يخضـع           أعضاءه منتخبين، لي  أن  الرغم من   

بمعنى آخر، لسـان    . لمنظمة التحرير الفلسطيني إذا أراد أعضاؤه أن يتمتع مجلسهم بالشرعية         
الحال يقول بأن على الذي يريد أن يتمتع بالشرعية على الساحة الفلسطينية أن يقبل االتفاقيات               

لم تكن هذه المسألة باطنيـة،      . ة باالعتراف بإسرائيل  ، وأن يقبل في النهاي    الموقعة مع إسرائيل  
وإنما أعلن عباس مرارا، وكذلك العديد من أقطاب حركة فتح أن علـى حمـاس أن تعتـرف                  

 .لكنهم لم يطالبوا حماس علنا باالعتراف بإسرائيل. باالتفاقيات الموقعة

ب مؤيـدي الرئاسـة     ، بل عملت علنا جنبا إلى جن       أو مكتوفة األيدي   لم تقف إسرائيل متفرجة   
باإلضافة إلى مساهمتها الفعالة في الحصار المالي، وحجز        . الفلسطينية في الضغط على حماس    

أموال الجمارك الخاصة بالبضائع المستوردة، قامت باعتقال أعضاء من المجلـس التشـريعي             
 . الفلسطيني المنتمين لحماس، والحقت وزراء وزجتهم بالسجن



ثي في هذا المقال وهو أن اتفاق أوسلو وتبعاته تشكل أساس الشرعية            ه حدي هذا يؤكد ما بدأت ب    
أي أن االعتراف بإسرائيل، في النهايـة، عبـارة   . وفق جزء ال بأس به من الشعب الفلسطيني    

عن ركن حيوي وشرط أساسي الكتساب الشرعية، وأن الذي ال يعترف بإسرائيل سيجد نفسه              
 يحصل من يعترف بإسرائيل ويسير فـي ركـب          .إلسقاطهفي مواجهة قوى داخلية وخارجية      

التفاوض على األموال، ويصرف رواتب الموظفين الفلسطينيين الذين ينتمـون فـي الغالـب              
 .، وترضى عنه القوى الغربية باألخص الواليات المتحدة األمريكيةلألجهزة األمنية

 شرعية عباس ورئيس حكومته

ة الفلسطينية واالنتخابات الرئاسية التي جرت فـإن        إذا أخذنا باالعتبار القانون األساسي للسلط     
السيد عباس رئيس شرعي منتخب، وإذا أخذنا القضاء الثوري الفلسطيني والذي تمت اإلشارة             
إليه باالعتبار فإن عباس غير شرعي، وعليه أن يمثل أمام محكمة عسكرية تابعة للمنظمة بتهم               

أما رئيس الـوزراء فيـاض وأعضـاء        . رمايةعدة تودي أغلبها إلى حبل المشنقة أو ميدان ال        
ال يوجد في القانون األساسي الفلسطيني حكومـة        . حكومته فال يتمتعون بأي نوع من الشرعية      

، وال يوجد إطالقا في القوانين المتفرعة ما يشير إلـى هـذا              دائمة اسمها حكومة تسيير أعمال   
 .األمر من قريب أو بعيد

 ال يقع على عاتقهـا      ضا، لكن وزر عدم شرعيتها    رعية أي الحكومة المقالة في غزة هي غير ش      
وإنما على عاتق السيد عباس الذي يريد احترام شرعية انتخابه كـرئيس، وال يريـد احتـرام                 

 . شرعية انتخاب أعضاء المجلس التشريعي

حكومة غزة مستمرة بفضل صمودها بوجه الضـغوط الفلسـطينية واإلسـرائيلية والعربيـة              
 حكومة رام اهللا مستمرة بفضل أموال الدول المانحة التي تتحكم بها إسـرائيل              والعالمية، بينما 

 .وأمريكا، وبفضل التسهيالت اإلسرائيلية

  متمردغزة إقليم

هناك حديث إعالمي يجري اآلن حول احتمال إعالن رئيس السلطة الفلسطينية عن قطاع غزة              
 .يةإقليما متمردا، أي خارجا عن سلطة وإرادة السلطة المركز

مفهوم اإلقليم المتمرد يعني غالبا خروج جماعة أو مجموعة من الناس في إقليم معين من أقاليم               
. الدولة عن إرادة السلطة المركزية أو الفيدرالية وإقامة سلطة مستقلة منفصلة عن الوطن األم             

 أي أن المفهوم يشمل الناس واألرض، وال ينحصر بمجموعة من المسلحين أو الثـوار الـذين               
ومن المترتب على ذلـك هـو أن الحكومـة          . يحاربون الحكومة في الوديان ورؤوس الجبال     

المركزية تستنفر قواها وطاقاتها إلعادة اإلقليم إلى وضعه السابق، والمحافظـة علـى وحـدة               
وفي الغالب، الحرب تصبح متوقعـة، والعلميـات العسـكرية          . أراضي الدولة ووحدة سكانها   

 .م التوصل إلى حل سلميستأخذ مجراها إن لم يت

كانت السلطة الفلسطينية التي قامت وفق اتفاق أوسلو وتبعاته حكومة حقيقية لدولـة ذات              ) لو(
إقليم متمرد، لكن بسبب غياب الدولـة،       لدولي ألمكن الحديث القانوني عن      سيادة وفق القانون ا   



لإلقليم المتمرد ال علـى     وبسبب وجود االحتالل اإلسرائيلي فإنه ال يمكن تطبيق المفهوم العام           
 .قطاع غزة وال على الضفة الغربية

بسبب وجود االحتالل، من المنطق ومن القانون أن يهب الشعب الفلسـطيني متمـردا علـى                
القانون الدولي يمنح األقاليم    .  أو الضفة الغربية وغزة    48/االحتالل سواء في األرض المحتلة    

ضد االحتالل، ومن حق قطـاع غـزة والضـفة          الواقعة تحت االحتالل حق المقاومة، ويقف       
فإذا كانت الضفة الغربيـة تحـت       . الغربية أن تتمردا من أجل نيل الحرية وتحقيق االستقالل        

االحتالل المباشر، فإن األولوية أمام سكانها أن يثوروا في وجه االحتالل ويحققوا االسـتقالل،              
فإذا أراد .  قد خرج من قبضة االحتالل    وإذا كان قطاع غزة متمردا، فإن القول يعني إن القطاع         

 .شخص أو جهة عودة القطاع عن تمرده، فإنه يطلب من سكان القطاع العودة إلى االحتالل

إسرائيل تدخل بآلياتها وجنودها باستمرار إلى قرى الضفة الغربية ومدنها، واألجهزة األمنيـة             
في ظل هذا الوضع، تقـوم      . يةالفلسطينية تختفي من الشوارع بمجرد دخول القوات اإلسرائيل       

السلطة الفلسطينية بإدارة شؤون الناس اليومية بينما يمارس االحتالل احتالله بالطريقـة التـي       
توفر له متطلباته األمنية، مما يعني أن السلطة الفلسطينية تشـكل غطـاء مـدنيا السـتمرار                 

ـ      . االحتالل بالقيام بكافة إجراءاته    عب الفلسـطيني السـلطة     ولذلك من المنطقي أن يطالب الش
. الفلسطينية في رام اهللا بالتمرد، وأن يطالب غزة والضفة بالوحدة بعدما يتم طـرد االحـتالل               

 الضفة الغربية إقليما خانعـا، أو متعاونـا مـع           نبهذا المنطق، يحق للشعب الفلسطيني أن يعل      
 .االحتالل

يس السلطة الفلسطينية فإنه من     على أية حال، إذا تم إعالن قطاع غزة إقليما متمردا من قبل رئ            
مـن  . المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات متعددة إلعادة القطاع إلى السلطة الفلسطينية في رام اهللا             

المتوقع أن يتم تشديد الحصار المالي واالقتصادي عليها، وأن يتم مثال فصل آالف المـوظفين               
مختلـف  يتم تحريض   لهم، وأن   في القطاع والذين يتقاضون رواتب من سلطة رام اهللا من أعما          

القطاعات الشعبية والفصائلية للقيام بأعمال سلمية وغير سلمية من أجل القضاء على التمـرد              
ومن المحتمل أيضا أن يتم تجيش األجهزة األمنية الفلسطينية لقتال حمـاس ودحرهـا              . وقادته

 .واستعادة وحدة أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني

تحـريض مؤيـديها    في رام اهللا    قعة، فقط تستطيع السلطة الفلسطينية      من كل اإلجراءات المتو   
، وقطـع   للقيام بنشاطات يومية تحول دون استقرار األوضاع المدنية واألمنية في قطاع غـزة            

إنها تستطيع التنغيص على حمـاس، وصـناعة        . الرواتب عن موظفين ال يلتزمون بتعليماتها     
 طبعا تقوم بهذه األعمال باستمرار ومنـذ زمـن،          هي. هموم ومشاكل يومية تشغلها باستمرار    

السلطة الفلسطينية ال تستطيع التجيـيش بخاصـة أن قواتهـا           . لكنها لم تحقق النجاح المطلوب    
هذا ولم  . هربت من أرض المعركة قبل أن تبدأ، كما أن العامل الجغرافي يشكل معوقات كبيرة             

، وال أرى أن    مـاس وإال اسـتعملها    يغفل العالم حتى اآلن عن وسيلة ضغط إلسقاط حكومة ح         
 .سلطة رام اهللا تملك أدوات أكثر فاعلية

تقديري أن أي إعالن عن قطاع غزة قطاعا متمردا لن يجدي نفعا، ولن يفيد معلنيه بأي شيء،                 
 .ولن يغير من أحوال القطاع التي هي صعبة للغاية



متمرد، وال يوجد معالجات لمثل     من الناحية القانونية، ال يوجد قانون فلسطيني يعرف اإلقليم ال         
القانون الفلسطيني ال يأتي على ذكر هذه المسألة، وال على ذكر كيفية التعامل معها              . هذه الحالة 

إذا . فيما إذا طرأت، وأي إجراء لفظي أو عملي يتم اتخاذه بهذا الخصوص هو غير قـانوني               
يعي الفلسطيني سـن قـانون   كان للسيد عباس أن يقرر شيئا فعليه أن يطلب من المجلس التشر         
وحتى يتسنى ذلـك، علـى      . خاص يعرف التمرد ويفصل اإلجراءات الواجب اتخاذها إلنهائه       

 .السيد محمود عباس تحرير أعضاء المجلس التشريعي من المعتقالت الصهيونية

 استحقاق الرئاسة الفلسطينية

ة، وسيترتب على ذلـك     تنتهي والية محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية خالل أشهر قليل         
من ناحية القانون األساسي المعمول به في مناطق الحكم الذاتي الفلسـطيني،            . فراغ دستوري 

وإذا تعذر  . ع سنوات من خالل انتخابات سرية ومباشرة      دد رئيس السلطة الفلسطينية كل أرب     يتج
 السـلطة   إجراء انتخابات لسبب أو آلخر، يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئاسـة           

وقد سبق أن حصل مثـل      . الفلسطينية لمدة ستين يوما يتم خاللها اإلعداد لالنتخابات وإجراؤها        
 .هذا الفراغ، وتولى روحي فتوح الرئاسة لفترة انتقالية قصيرة

من الناحية القانونية، من المفروض أن يتولى عزيز دويك رئيس المجلس التشـريعي رئاسـة               
، وحيث أنه في المعتقـل الصـهيوني، فإنـه مـن            اء مدة الرئيس   بعد انقض  السلطة الفلسطينية 
 وإن تعذر فإن حسن خريشة، النائب الثاني        لى نائبه األول أحمد بحر الرئاسة؛     المفروض أن يتو  

هذا علما أن حسن خريشة قد استقال من منصبه، ولم يعد تسلمه            . لرئيس المجلس يكون رئيسا   
 .للرئاسة ممكنا قانونيا

هل ستجري انتخابات رئاسية فلسطينية في موعدها؟ هناك عدة نقـاط أرى            : والسؤال المهم ه  
 :ضرورة إبرازها

هناك تراث واسع وراسخ لدى مؤيدي منظمة التحرير الفلسطينية القائمة حاليـا ومنـذ               : أوال
والتعليمات واللوائح الداخليـة للمنظمـة       عاما في عدم احترام المواثيق الفلسطينية        40حوالي  

لقـد تجـاوز عرفـات      . وقد أشرت إلى هذه المسألة في بداية هذا المقال        . لفلسطينيةوللسلطة ا 
الميثاق الوطني الفلسطيني مرارا، وتجاوزت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني األطر           

وفي عهد السلطة، تجاوز عرفـات مـدده        . الشرعية، وكذلك فعل المجلس الوطني الفلسطيني     
ولهذا من السهل جدا أن يتم التحايل       . كذلك فعل المجلس التشريعي الفلسطيني    القانونية مرارا، و  

فرض األمـر   .  في استمرار الوضع القائم    على القانون وتقديم تبريرات عدة تعطي صك براءة       
 .الواقع على الساحة الفلسطينية له سيادة على المنطق والقانون واألخالق

لقطاع حرية إجراء االنتخابات، وال بد لهم مـن أخـذ           ال يملك الفلسطينيون في الضفة وا     : ثانيا
أمريكا هي التي توعز إلى الـدول المانحـة لتمويـل           . الموافقة من كل من أمريكا وإسرائيل     

االنتخابات، وإسرائيل هي التي تتعاون من أجل ضمان سالسة الوضع األمني الالزم إلجـراء              
الزمة إلجراء االنتخابات، وإن ملكت فهي ال       السلطة الفلسطينية ال تملك األموال ال     . االنتخابات



تستطيع ضمان عدم دخول القوات اإلسرائيلية إلى قرى ومدن في الضفة الغربية وتعكير صفو              
 . االنتخابات

كما أنه من المستبعد أن توافق إسرائيل وأمريكا على إجراء انتخابات قـد ال تكـون نتيجتهـا                 
مؤيدي أوسلو سيخسرون فإنهما ستعمالن على إبقاء       إذا قدرت إسرائيل وأمريكا أن      . لصالحهما

 مواقفـه   تبنى مثـل  عينة الستمرار محمود عباس أو من ي      الوضع على ما هو، وإيجاد صيغة م      
االحتمال األكبر هو أن الدولتين ستعمالن بصـورة مباشـرة أو غيـر             . السياسية في الرئاسة  

 واقع بحجج مختلفـة، وهنـاك       على إقناع عباس باالستمرار في الرئاسة وفرض أمر        مباشرة  
لكـن  . احتمال آخر في أنهما ستفرضان تعيين نائب للرئيس يحل محل الرئيس المنتهية واليته            

هذا الحل يتطلب تعديالت على القانون األساسي، أو إضافات عليه لكي تأخذ األمور مجراهـا               
ما تعتمدان على الشـريك     ربما تكترث إسرائيل وأمريكا قليال بالناحية القانونية، لكنه       . القانوني

 .الفلسطيني لما عهد عنه من تجاوز للقانون وعدم اكتراثه بسوء السمعة

أمريكا وإسرائيل تعمالن على ترسيخ االتفاقيات مع الفلسطينيين، وأظنهما ندمتا على انتخابات            
. ، وسيحسبان األمور بدقة قبل أن توافقا على انتخابات فلسطينية جديـدة           2006التشريعي عام   

العملية الديمقراطية ومعها االنتخابية تخضع في النهايـة لمصـالح الـدولتين، وإذا تناقضـت          
 .الديمقراطية مع المصالح فلتذهب الديمقراطية إلى الجحيم

على أغلب احتمال سيتم التذرع بالوضع القائم فـي غـزة للـتملص مـن االسـتحقاق                 : ثالثا
مكنة بسبب تمرد قطـاع غـزة، وأن األولويـة          سيقال بأن االنتخابات اآلن غير م     . االنتخابي

ومن المحتمـل   . القطاع إلى الشرعية الفلسطينية، ومن ثم يمكن أن تجري انتخابات         " الستعادة"
تفتح حماس الباب أمام االنتخابات وتتعهد بتقديم كافـة التسـهيالت إلنجـاز االسـتحقاق               أن  

قانون األساسي الذي يعطي أحمد بحر      وإذا لم تتم االستجابة، فإن حماس ستتمسك بال       . االنتخابي
 .حق تولي الرئاسة لمدة ستين يوما

 الخالصة

وصلت األمور بالشعب الفلسطيني إلى أن أصبح االعتـراف بإسـرائيل مقياسـا للشـرعية               
لقد تدهورت األوضاع وفق ما توقعه العديد من المفكرين والكتـاب الفلسـطينيين             . الفلسطينية

تت إسرائيل كيانا شرعيا، ال يتم فقط الدفاع عن وجوده، وإنمـا            وعلى رأسهم ناجي العلي، وبا    
من غرائب التاريخ، أن يقف المضطهد مدافعا عن مضـطهديه،          . يرتبط به الوجود الفلسطيني   

 .والمظلوم عن الظالم

الحديث عن الشرعية الفلسطينية ال يمكن أن يستقيم ما دامت األولوية لالتفاقيات مع إسـرائيل               
هناك من يرى في الشرعية     . ى أنقاض اإلرادة السياسية الحرة للشعب الفلسطيني      والتي تقوم عل  

اإلسرائيلية أولوية، ويتعامل مع إخوته الفلسطينيين من هذا المنطلق، وما دامت األمور كـذلك              
 .فإنه من الصعب الحديث عن وحدة وطنية فلسطينية وشيكة


