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 1996 أنها لن تشارك في االنتخابات الفلسطينية التي جرت مطلع عام 1995قالت حماس عام 
ألن اتفاق أوسلو كان قد شكل سقفا لها، وأن كل من يشارك إنما يوافق سلفا على االتفاق، وأن كل 

أما بخصوص انتخابات الرئاسة التي .  نفسه مضطرا للعمل وفق مقتضيات االتفاقمن يفوز سيجد
، لم تكن األسباب التي دعت حماس إلى عدم المشاركة واضحة على الرغم من 2005جرت عام 

أما ." هذه االنتخابات مفصلة ألبي مازن"أن أحد قياديي حماس قال على شاشة التلفاز بأن 
ية القادمة، فقد أشار ممثل حماس في مؤتمره الصحفي المنعقد بخصوص االنتخابات التشريع

 إلى أن الحركة ستدخل المعترك االنتخابي انطالقا من حرصها على 2005/آذار/12بتاريخ 
 سؤال حول سقف أوسلو، قال الممثل أن أوسلو قد تم في إجابته عن. ة الشعب الفلسطينيمصلح

 .تفاضة المباركةتجاوزه وأن هناك حقائق جديدة ولدتها االن
 تطالب حماس والحركة اإلسالمية عموما بخوض االنتخابات علما أن 1996ارتفعت أصوات عام 

انطلقت . الظروف الداخلية والخارجية حينئذ لم تكن تسمح بفوز كبير على حساب حركة فتح
سلو تمثل األول في أن عضو المجلس التشريعي غير ملزم بتأييد أو: المطالبة من عدة مبررات
 بدعم أوسلو أثناء المداوالت والتصويت؛ وتمثل الثاني في أن ، وغير ملزمحسب قانون االنتخابات

خلع عرفات والسلطة الناجمة عن أوسلو لن يكون ممكنا إال بقوة السالح، األمر المرفوض 
لثالث فلسطينيا، ومن األفضل البحث عن منابر سياسية تدعم منابر المقاومة المسلحة؛ أما المبرر ا

فاستند على السيرة التاريخية للمعارضة الفلسطينية وهي أنها تلهث وراء القيادة الفلسطينية 
حماس المبررات كما رفضت . بالبيانات النقدية والمعترضة والتخوينية وتقبل بعد فترة ما رفضته

 .ا كل فصائل المعارضة الفلسطينيةرفضته
كثيرا في القبول العملي التفاق أوسلو وما ترتب عليه من المالحظ أن اليسار الفلسطيني لم يتلكأ 

من اتفاقيات، وقبلت أغلب الفصائل االنخراط بالسلطة من طرف خفي على المستوى القيادي 
أما الحركة اإلسالمية . ومباشرة على مستوى الوظائف العامة المخصصة حصصيا للفصائل

وقد . ئيل فيما يتعلق بالهدنة أو التهدئةفاتخذت من السلطة الفلسطينية وسيطا تفاوضيا مع إسرا
عجزت كل فصائل المعارضة بمختلف أطيافها االجتماع على برنامج واحد بديل ألوسلو، ولم تكن 

 . قادرة على االجتماع بفاعلية إال على طاولة السلطة
ما الجديد اآلن بعد سني االنتفاضة؟ ال يوجد جديد على مستوى معادلة الصراع، لكن الجديد 

هناك فصائل مقاومة وهناك احتالل وهناك سلطة متمسكة باالتفاقيات مع . موجود في التفاصيل
هناك قوة عربية منحازة لصالح المقاومة . إسرائيل وبالمبادرات الدولية مثل خريطة الطريق

على . ومتمثلة بحزب اهللا، وهناك دول عربية مهزومة تقع إحداها اآلن تحت االحتالل المباشر
نسبة عالية من الناس . ، الوضع االقتصادي متردي والفساد يستشرياخلي الفلسطينيد الالصعيد

بال عمل، إسرائيل مستمرة ببناء الجدار ومصادرة األراضي وبناء المستوطنات ومالحقة فصائل 
ظروف إسرائيل األمنية ليست جيدة لكنها تحسنت عما كانت عليه قبل . المقاومة وأعضائها
اتفاق أوسلو ما زال موجودا، وكل . لت تعاني من الركودا االقتصادية ما زاعامين، وأوضاعه

المبادرات التي طرحت خالل االنتفاضة منبثقة عنه حيث أنه عبارة عن مجموعة مبادئ عريضة 
خريطة الطريق التي أعلن السيد محمود عباس مرارا . يمكن أن يبنى عليها الكثير من التفاصيل
فاقية طابا وتدعو صراحة إلى العمل على تفكيك البنى أنه يتمسك بها ملتزمة بمبادئ أوسلو وبات



 المعنى أن أوسلو موجود نصا وروحا ودعما .أي للفصائل الفلسطينية المقاومةالتحتية لإلرهاب، 
 .دوليا وتطبيقا، وواهم كل من ال يرى ذلك

التفكير فضال عن أن أوسلو أمام ناظرينا، هناك نقاط جوهرية من المهم أخذها بعين االعتبار عند 
 : بالمجلس التشريعي الفلسطيني

هذا المجلس هو بالحقيقة المجلس الفلسطيني المسؤول أوال عن تنفيذ االتفاقيات مع إسرائيل، : أوال
مشاريع قوانينه ال تصبح قوانين إال بتوقيع رئيس السلطة الفلسطينية . وله صالحيات تشريعية

عرفات لم يوقع إال عددا قليال من . ن في درجهبغض النظر عن المدة التي يمكثها مشروع القانو
علما أن هناك لجنة . المشاريع بسبب مخالفتها لالتفاقيات مع إسرائيل أو تحديها لسلطته الفردية

 .إسرائيلية مشتركة تشكل مرجعية للبت في أوسلوية مشاريع القوانين-قانونية فلسطينية
. زراء، لكن ال سلطة له على رئيس السلطةللمجلس التشريعي اآلن سطوة على رئيس الو: ثانيا

أمريكا صنعت . هذه السطوة ستذهب أدراج الرياح إذا قررت أمريكا إلغاء رئاسة الوزراء
للفلسطينيين رئيس وزراء من أجل تجاوز عرفات وبالتحديد لصالح محمود عباس، واآلن لم يعد 

 .هناك مبرر لهذا المنصب
طة اإلشراف على األجهزة األمنية التي من المفروض أن ال يملك المجلس التشريعي سل: ثالثا

تتبع هذه األجهزة لرئيس السلطة مباشرة وال تخضع لثقة . المقاومين وفصائل المقاومةتالحق 
المجلس التشريعي، وسبق أن قام أعضاؤها بضرب أعضاء في المجلس التشريعي ولم يحاسبهم 

تسيطر على المجلس التشريعي وال تسيطر على فماذا تصنع الفصائل المعارضة التي ربما . أحد
 األجهزة األمنية التي تنفذ االتفاقيات األمنية مع إسرائيل؟

رئيس السلطة الفلسطينية وحده هو الذي يسيطر على موضوع التفاوض مع إسرائيل وبدون : رابعا
يات مع وإذا شاء رئيس السلطة أن يكسب ما يتوصل إليه من اتفاق. إشراك المجلس التشريعي

 .إسرائيل شرعية فإنه سيستخدم أجهزة ومؤسسات منظمة التحرير
الخالصة هي أن من يريد خوض االنتخابات التشريعية الفلسطينية إنما يحاول أن يكون له صوت 

لكن إذا أرادت جهة أن تتخلص من أوسلو . يسمعه لمختلف األطراف وبالذات للشعب الفلسطيني
. فالوسيلة الوحيدة أمامها هي السيطرة على رئاسة السلطة الفلسطينيةوتبعاته عبر الطرق السلمية 

وجود أغلبية في المجلس التشريعي سيكون لها أثر على الصعيدين الداخلي والخارجي، لكنه لن 
رئيس السلطة يستطيع أن ينهج سياسة . يكون كبيرا إلى درجة صنع معادالت جديدة تتخطى أوسلو

 إلى الحقيقة وتوقف االستنزاف المعنوي ينيود بالشعب الفلسطجديدة مختلفة عن أوسلو تع
سيكون ألغلبية في . والعاطفي الناجم عن التالعب بمشاعر الشعب الفلسطيني وآماله وطموحاته

المجلس التشريعي إمكانية توضيح الحقائق أمام الشعب، وإمكانية حشده لتحقيق منعطفات في 
في التخلص من اتفاقية أوسلو؛ هذا إن رأت تلك األغلبية أنها المسار الفلسطيني العام مما سيساهم 

 .ال تريد أوسلو
 


