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انتهاء  ورغم، 2005عام تولي منصب رئيس "السلطة الفلسطينية" في ببدأ محمود عباس 
، إال أنه ال يزال في السلطة اليوم. وخالل مسيرته، لم يبذل 2009 عامفي رسمياً  واليته

بتعزيز سيطرته على العديد قام عوضاً عن ذلك و ،إلعداد خلف لهسوى القليل من الجهد 
أما حكمه. ل تهديداً الذين اعتبرهم  ،تهميش المسؤولين الصاعدينمن الكيانات الفلسطينية و

 في تشرين الثاني/نوفمبرمن عمره غ الخامسة والثمانين الذي سيبل ،األدوار القيادية لعباس
منظمة التحرير "بكثير رئاسة "السلطة الفلسطينية". وتشمل السيطرة على تتجاوز ف، القادم

، ومختلف األجهزة األمنية الوطنية، والوزارات الحكومية، والبنية التحتية "الفلسطينية
ً  يقوموالضفة الغربية.  في جميع أنحاء »فتح«لحركة  محافظي بترشيح عباس أيضا

الروابط فضالً عن  ،"السلطة الفلسطينية"العالقات الخارجية لـ يدير شخصياً و المحافظات
 . على حد سواء مع الحكومات الدولية والعربية

 

  

  الفراغ المؤسسي القادم في األراضي الفلسطينية

 من المشاكل وأدت المخاوفمسألة خالفة الرئيس محمود عباس على السياسة الفلسطينية لعدة سنوات.  هيمنت
وتراجع الدعم  -ثمانين من عمره الو الرابعةيبلغ اآلن  حيث -المتقدم  هسنّ ويعاني منها  يالتالصحية العديدة 

وعلى . مغادرته المنصبالفلسطينية إلى االستعداد لليوم الذي يلي  السياسيةطاقم النخبة لى دفع إالشعبي له، 
بعض  وساهمت .من سيخلفهاآلن ، ال أحد يعلم حتى 2009عام  الرغم من انتهاء والية عباس الرسمية في

واالنشقاق الفلسطيني  2007عام  على غزة »حماس«وبشكل رئيسي سيطرة ، على المستوى الوطنيالعوامل 
عباس  اعتماد هوالعامل الرئيسي اآلخر، قد كان ومع ذلك، ف الوصول إلى الحالة الراهنة. الداخلي، في
  .خلفاً محتمالً أن تصبح ي منها ألضت بشكل منهجي بروز شخصيات سياسية قوية يمكن لسياسات قوّ 

ً أمام الجهات الفاعلة الفلسطينية واإلقليمية ويشكل ث عملية من خالل زيادة خطر حدو ،هذا الغموض تحديا
ومثل هذه . فاقم الوضع المتقلب بالفعل في الضفة الغربيةوتعمل على ت ،ومزعزعة لالستقرار فوضوية خالفة

 الفلسطينيةواشنطن ال تملك األدوات للتأثير على سياسة الخالفة  لكنال تخدم مصالح الواليات المتحدة،  النتيجة
لديهم نفوذ كبير على  العمل مع الحلفاء اإلقليميين، الذينلواليات المتحدة ا بإمكانبشكل مباشر. وبدالً من ذلك، 

 مخاطر عدم االستقرار. وتقليلعملية الخالفة  في توضيحللمساعدة  ،السياسة الفلسطينية
  

 الخلفية

الفلسطيني ياسر  الزعيمن محتملين أعدّهما فيْ لَ خَ  أحد ،»فتح«، العضو في الجيل المؤسس لحركة كان عباس
منذ البداية، برز عباس كمهندس "اتفاقيات  »فتح«كان عضواً في قيادة  حيثعرفات الذي حكم لفترة طويلة. و

ما جعله فعلياً م"منظمة التحرير الفلسطينية"،  ، تّم تعيينه األمين العام لـ1996 وفي عام. 1993عام لأوسلو" 
بسبب عرفات وعباس ، توترت العالقة بين 2000عام نتفاضة الثانية االالرجل الثاني في المنظمة. وبعد اندالع 

ً للوزراء في خطوة اعتُبرت تحدياً عباس ، أصبح 2003عام الستخدام العنف. وفي  األخيرة معارض رئيسا
التوترات، تصالح الرجالن. وكان منافس عباس على الخالفة أحمد  وعلى الرغم منمباشراً لسلطة عرفات. 



المفاوض الرئيسي في "اتفاقيات أوسلو" الذي كان يشغل منصب رئيس وف أيضاً باسم أبو عالء)، (المعر قريع
 الوزراء عند وفاة عرفات.

، اجتمعت 2005بطريقة سلسة بشكل ملحوظ. فبعد ساعات من وفاة عرفات عام  خلفاً لعرفاتاختيار عباس  وتم
. وقدّمت اللجنة عباس كمرشح لـ "المنظمة"ار رئيس جديد "منظمة التحرير الفلسطينية" الختي لـاللجنة التنفيذية 

الموافقة السريعة لـ . وقد حالت بترشيحه »فتح«، على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي من قبل »فتح«حركة 
 تم تعيينكمرشحين محتملين، وبحلول نهاية االجتماع،  »فتح«دون تقدّم أعضاء بارزين آخرين في  "المنظمة"

 .»فتح«حركة وعباس كخيار "منظمة التحرير الفلسطينية" 
ووفقاً للمادة  لرئاسة "السلطة الفلسطينية". الخالفة الرسميةالغطاء السياسي، انطلقت عملية  وبعد تحقيق هذا

لسلطة الفلسطينية، تم تسمية رئيس ا) من "القانون األساسي الفلسطيني"، الذي يُعتبر بمثابة دستور 2( 37
جراء انتخابات رئاسية. وفي كانون إل وجرى تحديد موعدلس التشريعي الفلسطيني" كرئيس مؤقت، "المج

في المائة من األصوات.  62، فاز عباس بفترة رئاسية أمدها أربع سنوات بحصوله على 2005الثاني/يناير 
  ."ةو"منظمة التحرير الفلسطيني »فتح«حركة كل من وأصبح عباس، على غرار سلفه، زعيماً ل

انتخابات "المجلس ، وبعد ضغوط من الواليات المتحدة، أُجِريَت 2006 ينايرون الثاني/في كانوبعد ذلك بعام، 
المحتدمة بين أدى إلى فترة من التوترات السياسية  ، مما»حماس«حركة  فازتالتشريعي الفلسطيني"، ف

انتهت بسيطرة  »فتح«و »حماس«انفجرت هذه التوترات إلى مواجهة مسلحة بين ، 2007عام الفلسطينيين. وفي 
ومنذ ذلك الحين، انقسمت هيئة إدارة "السلطة الفلسطينية" وتم تعليق النظام على قطاع غزة.  »حماس«

ً  الدستوري لمنظمة ، أقدم "المجلس المركزي 2009وعند انتهاء والية عباس عام ، دون إجراء انتخابات. عمليا
 التحرير الفلسطينية" على تمديد واليته إلى أجل غير مسمى.

  

 الخالفة والضعف المؤسسي

 ،"و"منظمة التحرير الفلسطينية »فتح«للمؤسسات السياسية الفلسطينية الرئيسية، وال سيما كانت القوة النسبية 
ً في انتقال الخالفة بسالسة بعد وفاة عرفات. أما اليوم،   بأزماتتمر هذه المؤسسات  إنفقد ساهمت جزئيا

 خالل عملية انتقال الخالفة المقبلة. االستقرار القيام بتثبيتما سيحدّ من قدرتها على مخطيرة، 
  

 : األزمة الدائمة"السلطة الفلسطينية"

. "القانون األساسي"ع اإلجراءات المنصوص عليها في بَ الشيء األكيد الوحيد بشأن خالفة عباس هو أنها لن تتْ 
ً رئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني"  يتم تعيين، "لقانون"الهذا فوفقاً  يوماً  60ها أمدلفترة انتقالية  رئيساً مؤقتا

هذا  لم يكنف، »حماس«حركة  فيهو عضو  "المجلس"لكن بما أن رئيس وانتخابات رئاسية. إجراء تُختتم ب
. ولتجنب على قطاع غزة »حماس«، خاصة منذ سيطرة السياسيةمن الناحية  أبداً  قابالً للتطبيقواقعياً أو الخيار 

ديسمبر دستورية" أصدرت في كانون األول/ "محكمة 2016أزمة دستورية، شّكل عباس في نيسان/أبريل 
ً يقضي بحّل "المجلس التشريعي الفلسطيني". ورغم أن  2018 رفضت المرسوم، إال أن  »حماس«مرسوما

على األرجح، من "منظمة التحرير  -بعد  يتم تحديدهاخلف عباس وفق آلية لم الحل يعني أنه سيتّم اختيار 
ذلك "المحكمة الدستورية" في من قبل عليها  والتي سيتم الموافقة - »فتح«بناء على توصية من  "الفلسطينية

 .الحين



. فباإلضافة إلى اعتراض المقبلفي شرعية الرئيس الفلسطيني  فورية قصورعملية ستؤدي إلى مثل هذه اللكن 
الخاصة بها. وتشير استطالعات  الشرعيةالمحتم على تعيينه، تواجه "السلطة الفلسطينية" مشكلة  »حماس«

الرأي األخيرة إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين ينظرون إلى "السلطة الفلسطينية" على أنها فاسدة، 
عاتق الشعب الفلسطيني. كما أن هناك شكوك لدى حوالي نصف ويرى نصفهم تقريباً أنها تُشكل عبئاً على 

   . وفعاليته الفلسطينيين حول استقاللية القضاء

مع ونتيجةً لذلك، لن تكون أي مؤسسة ضمن "السلطة الفلسطينية" قوية بما يكفي للتأثير على عملية الخالفة، 
"، التي أعيد تشكيلها بعد االنتفاضة الثانية القوات""قوات أمن السلطة الفلسطينية". فهذه  لـبارز االستثناء ال

االضطالع بمسؤولياتها بشكل فعال في الحفاظ على وهي قادرة على  جيدةتتمتع بموارد )، 2000-2005(
أنفسهم ليسوا  "قوات أمن السلطة الفلسطينية"ن قادة ومع ذلك، فإ. القانون والنظام ومحاربة اإلرهاب

هذه وإذا انخرطت "قوات أمن السلطة الفلسطينية" في  الخالفة. ولل مختلفة حولدى بعضهم آمامتماسكين، 
 الخالفة، فمن غير المرجح أن تعمل [على تبني سياسات] استقرار موحدة. 

  

 ليست كما كانت: »فتح«

الفصيل الفلسطيني المركزي منذ الستينيات والحركة  - »فتح«ستختار  ،"السلطة الفلسطينية"نظراً لضعف 
هذا و. خليفة لعباس - "السلطة الفلسطينية"و  ""منظمة التحرير الفلسطينيةالسياسية التي تهيمن على كل من 

بعد المفعول حتى عندما كانت عملية الخالفة التي نص عليها الدستور سارية حيث فال يعكس ديناميكية جديدة. 
 .»فتح« حركةنتيجة حتمية بمجرد تقديمه كمرشح لكان انتخاب عباس فإن  ،وفاة عرفات

لكن قدرتها على إضفاء الشرعية على  ،في النظام السياسي الفلسطيني ةرئيسي جهة فاعلة »فتح«وال تزال 
عرفات  امحتملين أعدهم خليفتينكان عباس واحداً من  ،2005في عام فبشكل ملحوظ.  تقّوضتخليفة عباس 

 -خلفاء محتملين على إعداد عباس  يعمللم  ،اليوموالوقت لتأمين دعم كبير داخل قيادة الحركة.  اوكان لديهم
  هم بشكل منهجي.بروزمنع  ،من ذلك بل على العكس

الحركة الوطنية الفلسطينية، حافظ على سلطته من خالل إقامة عرفات وخالل العقود األربعة التي قاد فيها 
ً  »فتح«توازن بين شخصيات قوية تعمل في الميدان السياسي وضمن حركة  . ونتيجةً لذلك، لطالما أيضا

و"منظمة التحرير » فتح«حركة كل من برزت مجموعة صغيرة من الخلفاء المحتملين المؤهلين ضمن 
، األمر الذي ساهم في االنتقال السلس بعد وفاته. أما عباس، فاعتمد أسلوباً مختلفاً بشكل ملحوظ "الفلسطينية

الذين أولئك ، بمن فيهم »فتح«حركة لإلدارة السياسية. فقد قّوض بشكل ممنهج األعضاء األقوياء اآلخرين في 
إلى اإلمارات  ونُفي فعالً  2011في عام محمد دحالن الذي ُطرد من الحركة  مثلكان على خالف معهم، 

أن  اعتُبر اشتد حالمابين عباس ودحالن إلى تسعينيات القرن الماضي، لكنه  ويعود التوتر. العربية المتحدة
دحالن يبني قاعدة مستقلة للسلطة وينتقد عباس وأسرته علناً. كذلك، أضعف عباس القياديين الذين رفضوا 

يُنظر إليها على أنها شعبية بين الجيل  »فتح«شخصية من  - لبرغوثيمروان ا مثل ،تقبل األمور والتوافق معه
 - »فتح«في آخر اجتماع لحركة والذي جرى تهميش أنصاره لحركة في الضفة الغربية، سناً في ااألصغر 

جبريل الرجوب،  وامتدت هذه الضغوط حتى لبعض المؤيدين، مثل. 2016في عام  - "المؤتمر العام السابع"
اً لـ "السلطة الذي تحالف مع عباس منذ انتخاب األخير رئيس في الضفة الغربية األمن القومي السابقمستشار 

ما جعله مصدر مالعدد األكبر من األصوات في "المؤتمر السابع"، وقد حصل الرجوب على . الفلسطينية"



الرجوب من تولي لحرمان  "اللجنة المركزية" لتوزيع الحقائب فيالذي استخدم صالحيته  ،تهديد بارز لعباس
ولم يمنع نهج عباس ظهور قادة أقوياء داخل الحركة فحسب، بل أدى أيضاً إلى  المركز الثاني في الحركة.

ويشمل ذلك كالً من المتحالفين مع مختلف خصوم عباس ونسبة . »]فتح«في [ نفور مكونات مهمة من قاعدتها
، خاصة بعد فشل "المؤتمر السابع" في »فتح«سياسات  كبيرة من جيل الشباب الذين يشعرون بالتهميش من

  تمكين كادر جديد من القادة.

 أو "التنظيم"، ")»فتح«("حركة شباب . فسواء من خالل "الشبيبة" آلة الحزبتفتقر إلى  »فتح«هذا ال يعني أن و
المقيمين في الضفة الغربية)، أو مختلف المكاتب  »فتح«(هيكل أنشأه عرفات في التسعينات لتمكين نشطاء 

في بعض المناسبات.  حشدهاتّم  كبيرةقاعدة أعضاء  لحركة أن تدّعي أنها تضما فبإمكاناإلقليمية والمحلية، 
أن عباس يحتفظ في إلدارة هذه اآللية، إال " »فتح«تعيين عضو من "اللجنة المركزية لحركة  فعلى الرغم من
يبنون قاعدة دعمهم الخاصة  للرئاسةمن الطامحين  العديد، كان غضون ذلك. وفي مباشرة عليهاالواقع بسيطرة 
 »فتح«لـ الحزبية  لةاآل، ال يمكن التعويل على وعلى هذا النحورحيل عباس. تحسباً لليوم التالي لمن األعضاء 

 .قاء ثقلها بالكامل وراء مرشح معينإللة بما يكفي ممّرنكعامل استقرار في مسألة الخالفة، كما أن الحركة ليست 
، إال و"السلطة الفلسطينية" على "منظمة التحرير الفلسطينية"في السيطرة  »فتح«وعلى الرغم من استمرار 

االنتخابات البرلمانية الحركة ، خسرت 2006ام عالسياسية الفلسطينية. ففي م به للحياة أنها لم تعد القائد المسلّ 
إلى جانب الحكم  ،محادثات مع إسرائيلالمن خالل  التطلعات الوطنية الفلسطينيةبسبب عجزها عن تحقيق 

غزة لصالح قطاع   »فتح«. والحقاً، خسرت السيئ المتفشي الذي ميز وال يزال يميز "السلطة الفلسطينية"
، »حماس«ر من بال تزال تتمتع بدعم أك »فتح«ر استطالعات الرأي أنه في حين أن ظهِ واليوم، تُ . »حماس«

ين الحين واآلخر، إّال أن أحدث إّال أن األخيرة ليست متأخرة عنها كثيراً. وعلى الرغم من تغيّر األرقام ب
٪ من األصوات مقابل 38على  »فتح«تظهر أنه إذا أجريت انتخابات برلمانية، فستحصل الرأي استطالعات 

شرعية كافية ضمن المجتمع  »حفت«ختم موافقة ، لن يحمل مثل هذه الظروفوفي  .»حماس«٪ لـ 32
، كما أنها 2005 عام بنفس المكانة التي كانت عليها في »فتح«األوسع. ونتيجة لذلك، ال تتمتع الفلسطيني 

  ليست متماسكة بما يكفي إلعداد مرشح توافقي في الوقت المناسب.

  

ع مع عجز شرعي"منظمة التحرير الفلسطينية":   ُمشِرّ

اللجنة من ذلك، ساهمت . واألهم 2005في ترشيح عباس عام دوراً محورياً  "الفلسطينيةلعبت "منظمة التحرير 
الذين " »فتح«عدد من أعضاء "اللجنة المركزية لحركة قبل في توفير الدعم لترشيحه من  "لمنظمةـ "االتنفيذية ل

 »فتح«لم تقم حركة  اإذ "اللجنة المركزية" كانوا من المعارضين له من خالل تهديدهم بتسمية عباس كمرشح
لترشيحه،  ع سياسيكمشرّ  ""منظمة التحرير الفلسطينية عملتاختيار عباس،  وحالما تم. بترشيحه على الفور

 وطني.على الصعيد المن مرشح فصيل إلى مرشح  لتهحيث حوّ 
التراجع إلى إنشاء وتعود بداية هذا أساساً.  تتراجع، كانت سلطة "منظمة التحرير الفلسطينية" ذلك الحينوحتى 

بعد "اتفاقيات أوسلو"، عندما انتقل مركز الثقل في السياسة الفلسطينية من  1994"السلطة الفلسطينية" عام 
على دورها تحت رئاسة عرفات  "منظمة التحرير الفلسطينية"مع ذلك، حافظت الشتات إلى األراضي المحتلة. و

ً الذين يطيني الفلسكركن أساسي. ففي ذلك الوقت، أولى الجيل  من  حدر قسم كبير من أبنائهنالناشط سياسيا
ومنح قادتها سلطة وموارد كبيرة، إلى جانب هامش  "لمنظمةـ "اعرفات نفسه، أهمية كبيرة لوكذلك  "المنظمة"

نفسه لم يكن  فعباس .""منظمة التحرير الفلسطينيةمن االستقاللية. وفي عهد عباس، تسارعت وتيرة تهميش 



ذروته في عام  ذلكبلغ وخضاعها لسيطرته. إلمن االستقاللية وسعى  بقدر ة "المنظمة"إزاء تمتع قيادمرتاحاً 
، عندما اجتمع "المجلس الوطني الفلسطيني" النتخاب قيادة جديدة لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" في 2018

مة التحرير" ولكن أعضاءها (التي ليست عضواً في "منظ »حماس«مقاطعة  فيهاظل ظروف مثيرة للجدل، بما 
يجلسون في "المجلس الوطني الفلسطيني" بحكم منصبهم) وبعض فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، 

 -مما أعطى إسرائيل السلطة لمنع بعض األعضاء من المشاركة  -نتقاد بأن االجتماع يُعقد في رام هللا االو
رغم على الواس لمناصب قيادية [بينما] تم تهميش خصومه. ومزاعم بوجود مخالفات. وتم انتخاب الموالين لعب

ل سيطرة عباس على آلية "منظمة التحرير الفلسطينية"، إال أن التكلفة الناتجة عن المكانة الوطنية أن ذلك سهّ من 
ً إلى المشهد السياسي  فإنوفي الوقت نفسه، كانت باهظة.  "لمنظمةـ "ال الجيل الجديد الذي يدخل تدريجيا

 القليل من االنجذاب المباشر لـهي المحور، لديه "السلطة الفلسطينية"  كانتالفلسطيني، والذي ُولد في حقبة 
 .التي فقدت اليوم الكثير من بريقها - "منظمة التحرير الفلسطينية"

  

 سيناريوهات النجاح

قد فة لتوليها، جليّ أسماء  وقلة ،عملية خالفة واضحة وعدم وجودإلى ضعف المؤسسات الفلسطينية،  بالنظر
 تسلك عملية الخالفة عدداً من المسارات المختلفة.

  

 عيد نفسهالتاريخ ال يُ 

، وفاة عرفات أعقبترحيل عباس، ستحاول القيادة الفلسطينية على األرجح تكرار عملية الخالفة التي  عند
. يلفلسطينا لمنصب الرئيسيتمتع بموافقة "منظمة التحرير الفلسطينية"  »فتح«حركة : تعيين مرشح من يوه

 وغياب المؤسسات التشريعية. إلى التماسك »فتح«افتقار : ستواجه عاملين معقدينهذه العملية  إّال أن
القرارات  التخاذباعتبارها أعلى هيئة  "»فتح«"اللجنة المركزية لحركة من قبل  الحركةوسيتم اختيار مرشح 

 الموالينمن  ساحقةال تهابأغلبي، تتألف 2017عام  تم تشكيلها في. وفي حين أن اللجنة الحالية، التي في الحركة
مجموعتين رئيسيتين اليوم.  تمييزلكن يمكن والفصائل باستمرار،  وتتغير. أنها محاطة بالفصائللعباس، إال 

رئيس جهاز المخابرات العامة" " مثل حسين الشيخ و -األولى تتألف من أعضاء يُعتبرون مقربين من عباس 
حول نائب  ونحتشديو -، ولكنه مؤثر جداً في قطاع األمن) "اللجنة"ليس عضواً في  اللواء ماجد فرج (وهو

ليس شخصية ديناميكية بشكل خاص، وهو أحد األسباب التي  لالعالومحمود العالول. لكن  »فتح«رئيس حركة 
العالول لنفسه  قيمدفعت بعباس لتعيينه نائباً له. وبعد ثالث سنوات من توليه المنصب الثاني في الحركة، لم ي

سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، رغم أن لديه عدداً ال يستهان به من المناصرين ضمن واضحاً مركزاً 
 ة.الحرك

" ئيس السابق لـ "جهاز األمن الوقائيالرجوب، الر مثل جبريلشخصيات أمنية  وتتألف المجموعة الثانية من
 من حين آلخرانتشار شائعات  مع، "رئيس المخابرات العامة" السابق ،في الضفة الغربية، وتوفيق الطيراوي

ليس لديها مرشح السابق في غزة محمد دحالن. لكن هذه المجموعة  "األمن الوقائي"جهاز عن دعم من قائد 
ابن شقيقة عرفات، ويتمتع القدوة، وزير الخارجية السابق ورغم أنها تميل إلى ناصر القدوة. واضح لها، 

 لكنه بقي بعيداً عن السياسة الفلسطينية الداخلية. باتصاالت دولية وعربية واسعة النطاق، 
لى ذلك، ال تتمتع أي منهما باإلضافة إمة توترات داخلية كبيرة بين هاتين المجموعتين. وفي الوقت نفسه، ث

بميزة واضحة سواء كمجموعة أو كعنصر قادر على تقديم مرشح رئاسي مقنع. وبالفعل، تُظهر استطالعات 



الذي  ،وثيواسع النطاق هو مروان البرغشعبي الذي يحظى بدعم  »فتح«الرأي أن القيادي الوحيد في حركة 
"السلطة  إنشاء) وترأس فصيل "التنظيم" بعد 1993-1987االنتفاضة األولى ( خالل برز إلى الصدارة

 أظهر فقد؛ »فتح«حركة آخر لمرشح أي على بفرق شاسع الفلسطينية". ولطالما تفّوق في استطالعات الرأي 
قد ئة فقط افي الم 5.5له، ونسبة  من المستطلعين قد يصوتونئة افي الم 36 ما يقرب منأحدث استطالع أن 

على هذا الصعيد. فالبرغوثي يقضي عقوبة في أحد  ولكن هناك تعقيد. »فتح«من حركة  أقرب منافسيهتدعم 
خالل  مدى الحياة في سجن إسرائيلي بتهمة القتل هبسجنمتتالية السجون اإلسرائيلية بعد صدور خمسة أحكام 

باإلضافة إلى ذلك، على الرغم من شعبيته المحتمل موضع شك كبير.  ما يجعل ترشيحهماالنتفاضة الثانية، 
وطردهم من المناصب القيادية. وسوف  »فتح«حركة تم تهميش أنصاره داخل  -أو ربما بسببها  - القصوى

ضمن حركة وعلى الرغم من أن كال الفصيلين شعبيته مصدر قلق ألي شخص يطمح بتولي الخالفة،  تكون
من غير  هيسعيان إلى استمالة البرغوثي للحصول على دعمه خالل الفترة التي تسبق االنتخابات، إال أن »فتح«

  كمرشح. المحتمل أن يتجمع أي منهما حوله 
  

  القاسم المشترك األدنى

من المرجح أن تبحث "اللجنة المركزية" عن مرشح ف، بالنظر إلى عدم وجود ميزة واضحة ألي من الفصيلين
ً  -من بين صفوفها  توافقي دة سياسيا من القياديين  وهناك عدد. على األرجح شخصية مقبولة دولياً ولكنها غير مهدِّ

"السلطة الفلسطينية" محمد  لـملء هذا المنصب، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي يتأهبون ل »فتح«في حركة 
 أشتية وناصر القدوة.

كأكثر األساليب جاذبية من الناحية البحث عن مرشح توافقي التي تسعى إلى مقاربة هذه ال تظهروفي حين قد 
 رئيس وزراء لـ العملية األخيرة الختيار. وتُعتبر يثبت أنه معقد من الناحية العملية، إال أن تطبيقها قد النظرية

ً  متشابهة"السلطة الفلسطينية" خير دليل على ذلك رغم أنها ليست  ، بعدما 2019ني/ يناير . وفي كانون الثاتماما
حركة رامي حمدهللا بعضو من  يباستبدال رئيس الوزراء التكنوقراطوتكراراً مراراً  »فتح«طالب قياديو 

أنها عملية االختيار  أثبتت، كلّف عباس "اللجنة المركزية" باختيار أحد أعضائها لتولي هذا المنصب. و»فتح«
حقيبتي األمن والمالية. ووقع الخيار في نهاية  لفرد وسيطرته علىفيما يتعلق باختيار ا ومثيرة للجدل،طويلة 

الرهانات األكبر  وبالنظر إلىلكن ضعيفة سياسياً. والمطاف على محمد أشتية الذي يُعتبر شخصية مؤهلة فنياً 
. المساواةعلى قدم أن تكون عملية االختيار طويلة ومليئة بالخالفات  المحتملعلى صعيد الخالفة الرئاسية، فمن 

 ً ستثير المنافسة الرئاسية ، فإن إلى حد كبير وراء الكواليساختيار رئيس الوزراء، التي جرت  لعملية وخالفا
 .إلى العلن تخرجاالهتمام ومن المرجح أن 

عملية في  لإلسراع »فتح«مؤسسات قادرة على ممارسة الضغط على حركة  ال توجدهو أنه  األموروما يعقّد 
من أن "منظمة التحرير الفلسطينية" ضعيفة للغاية  لـخلية واحتوائها. فاللجنة التنفيذية الحالية االختيار الدا

سواء  -، كما أن "السلطة الفلسطينية" ال تملك مؤسسات مستقلة قوية 2005عام تضطلع بالدور الذي لعبته في 
لتي ينص عليها الدستور للبت في . ولن تكون الضغوط الناتجة عن المهلة الزمنية اكانت تشريعية أو قضائية

وبالنظر إلى . الوطنيمستوى الانتخابات رئاسية على حيث من غير المرجح إجراء جدية مسألة الخالفة مُ 
بإجراء انتخابات رئاسية في غزة. ومن على األرجح تسمح هذه األخيرة لن ف، »حماس«و »فتح«االنقسام بين 

مثل بدالً من إضفاء  المتصّورةشأن إجراء انتخابات في الضفة الغربية فقط أن يعزز غياب الشرعية الوطنية 
سيكون ذلك مستحيالً ففي الضفة الغربية فقط،  انتخابات. ولكن حتى إذا أراد الرئيس الجديد إجراء هذه الشرعية

والذي من غير المرجح  - ون مشاركة القدس الشرقية، وهو إجراء يتطلب إذناً من إسرائيلمن الناحية السياسية د



 في أن تصبح عملية الخالفة من اختصاص "المحكمة احتماالً . ويتمثل السيناريو األكثر أن يخرج إلى الوجود
 »فتح«الالزم للضغط على تفتقر إلى الوزن السياسي كما أنها الدستورية" التي ال تعمل وفق مهلة زمنية محددة، 

 .التخاذ قرار سريع
  

 ؟ةالثالثالقادة حل 

لكل من "منظمة التحرير الفلسطينية"  قادة مختلفينفكرة فصل القيادة واختيار  أصبحت، هذا الغموض إزاء
في حين جمع عرفات وعباس  هذا الرأي أنهرواجاً. ويرى مؤيدو  تكتسبو"السلطة الفلسطينية"  »فتح«حركة و

بهذه الميزات. لن يتمتع الرئيس القادم إّال أن عضوين في الجيل المؤسس،  بحكم كونهماهذه المناصب الثالثة 
يساهم في تخفيف األزمة داخل حركة من شأنه أن عتبر مؤيدو هذه الفكرة أن فصل المراكز ذلك، يَ باإلضافة إلى 

 حصة في حقبة ما بعد عباس. المتنافسةمن الفصائل واحد من خالل منح كل  »فتح«
ولكن يبقى بعض المتنافسين المحتملين في السباق الرئاسي أن هذه المقاربة هي المفضلة لديهم، حالياً  عيويدّ 

تطبيق ب المتعلقةإذا كان هذا التفضيل حقيقي أو مجرد حل بديل. فالشكوك تنبع من التعقيدات العملية  هو: السؤال
ورئاسة "السلطة الفلسطينية"  »فتح«وال سيما قيادة  -المناصب الثالثة من هذه  لخيار، حيث أن كل واحدةهذا ا

ين. وسيحق لرئيس "السلطة الفلسطينية" بالنفاذ إلى تخرقيادتين األاللتقويض  بما يكفي من السلطةتتمتع  -
على "السلطة  هيمنت واسعةحزبية  آليةعلى  »فتح«حركة  زعيموالخدمات األمنية، في حين سيسيطر  الميزانيات

الفلسطينية". ومن بين المراكز الثالثة، تُعتبر قيادة "منظمة التحرير الفلسطينية" األكثر رمزية واألقل جاذبية. 
على تمثيل الفلسطينيين في العالقات الدولية،  في القدرة "المنظمة"السلطة الرسمية الرئيسية لرئيس وتتمثل 

حل ] خيارب[وقد ينتهي المطاف "السلطة الفلسطينية".  حتى هذه الصالحية ُمنحت لـفناحية العملية من اللكن و
ألي من  ولكن من غير المرجح أن يكون العرض االفتتاحي، كونه الحل الوسط الوحيد المتاحلالقادة الثالثة 

 .استنفاد جميع الخيارات األخرىالمتنافسين ولن يتّم اعتماده إال بعد 
  

 لةخالفة المطوّ لمخاطر ا

ستكون إطالة عملية انتقال الخالفة مزعزعة لالستقرار، لكن الظروف الحالية تحت أي ظرف من الظروف، 
ً ما، بفضل  وعلى الرغم منمتقلبة بشكل خاص.  عوامل أن الوضع األمني في الضفة الغربية مستقراً نوعا

الفلسطينيون قد فقد هشاً. فقد يكون هذا االستقرار إّال أن ، اإلسرائيلي-الفلسطينياون األمني التعأخرى من بينها 
األمل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع. ولم يساهم إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني/ 

سيئة. تصاد في حالة االقعن "صفقة القرن" سوى في مفاقمة الوضع. كما ال بدّ من اإلشارة إلى أن  2020يناير 
ً لتوقعات الناتج " يصل نصيب الفرد من"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني"، كان من المتوقع أن  فوفقا

وأن يبلغ ئة، االمب 31دوالر، وأن تصل نسبة البطالة إلى  3000إلى حوالي  2019في عام  "المحلي اإلجمالي
هذه األرقام في الحسبان التدهور االقتصادي بالطبع، ال تأخذ ط. وئة فقافي الم 0.5 "الناتج المحلي اإلجمالي"نمو 

إال أن هذا الواقع ، رغبة ضئيلة في العنفتُظهر استطالعات الرأي  وبينماعن وباء كورونا. الناجم المستقبلي 
 بسرعة. يمكن أن يتغير

ى حجم الصالحيات التي يتمتع فراغاً في الحكم نظراً إل ومع ذلك، فإن عملية االنتقال التي طال أمدها ستخلق
ما يثير القلق هنا بشكل خاص هو مسألة "قوات أمن السلطة الفلسطينية". ففي حين تتميز هذه مبها الرئيس. و

ال إال أن بعض قادة "قوات األمن" القوات بطابع احترافي كبير بفضل المساعدة الهائلة من الواليات المتحدة، 



عن عملية خالفة مطولة  الناجمالفراغ  يؤديمنخرطين في السياسة وخاضعين لسيطرة الرئيس. وقد يزالون 
من إلى حدّ كبير  أن يزيد ذلك من شأنوبعض هذه األجهزة على المشاركة في اختيار الرئيس القادم. إلى حث 

 خطر تحّول عملية الخالفة إلى أعمال عنف.
تزيد من احتمال انتقال االنقسامات السياسية إلى العملية المطولة  نإفأعمال عنف،  في حالة عدم وقوعوحتى 

غير المؤكدة بأن بعض  لكنوضعنا جانباً الشائعات المنتشرة  وإذا، حيث يقوم كل طرف بحشد مؤيديه. الجماهير
لى يمكن أن تؤدي إالصدامات غير المسلحة بين مؤيدي معسكرات مختلفة  فحتىالمتنافسين يجمعون األسلحة، 

ً داخلي رغم أن عدم االستقرار هذا سيكونو. عدم االستقرار تحول بسرعة كبيرة إلى صدامات مع إال أنه قد ي، ا
أو منقسمة أو عاجزة عن  بال قيادةكانت "قوات أمن السلطة الفلسطينية"  إذاقوات األمن اإلسرائيلية، وال سيما 

 .الفلسطينيين والقوات اإلسرائيليةبين  االحتكاكل في السنوات األخيرة من قلّ تشكيل الحاجز الذي 
، باستمرار شّن هجمات من الضفة الغربية. »حماس«المنظمات اإلرهابية، وال سيما  تحاولعالوةً على ذلك، 

تسببت مسألة  وإذااإلسرائيلي. -التعاون األمني الفلسطيني المحاوالت إلى حد كبير بفضلوحتى اآلن، فشلت هذه 
جهودها الستغالل ال محالة اإلرهابية  الجماعاتستضاعف فأمني،  من عدم االستقرار أو بفراغ حالةالخالفة ب

 هذا الواقع.مثل 
  

والمؤسسات  ةكمحوفي ال"السلطة الفلسطينية" وانعدام ثقة الشعب  لضعف، ونظراً وفي الحالة القصوى
السلطة بحدّ ذاتها. ورغم أن هذا السيناريو غير بقاء قد يهدد عن الخالفة  عدم االستقرار الناجم فإنالسياسية، 

 مرجح وال يصّب في مصلحة أحد، إال أنه ال يمكن استبعاده بالكامل.
  

 "السلطة الفلسطينية"جديد لـ يات التي تواجه رئيس التحدّ 

سيناريو التوافق،  فبموجب. المساوئلألمور، سيبدأ خلف (خلفاء) عباس الوالية بعدد من  وفقاً للمسار الحالي
حرمان الرئيس الجديد من السيطرة غير المقيّدة على  »فتح«من المرجح أن يحاول قادة مختلفين من حركة 

. 2019عام مع رئيس الوزراء اشتية خالل عملية تشكيل حكومته في أصول رئيسية، على غرار ما حدث 
 .ظر االعتباروأخذها في نالقيود  تم وضعوبموجب سيناريو القادة الثالثة، 

أدوات إضفاء الشرعية على الضعف المؤسسي الرئيس المقبل من  مسوف يحرّ على الصعيد السياسي، و
أمام تحديات  سة)نافِ مُ إمرأة (وسيكون بالتأكيد "هو"، حيث لم تظهر أي  هذا الرئيس ما يضعم، )التشريع(

ر الفلسطينية" وفوزه في االنتخابات مباشرة وغير مباشرة. وفي حالة عباس، أرغمت مصادقة "منظمة التحري
عندما لم  رئاسته،أشد منتقديه على قبول قيادته. وكان لذلك أهمية خاصة في األشهر األولى من حتى الرئاسية 

أفضل السيناريوهات، سيحتاج خلف عباس لفترة طويلة  في ظل. وحتى على السلطةقبضته بعد يكن قد عزز 
وهي نتيجة غير مضمونة بالنظر إلى الضعف السياسي واالنقسامات  -سيطرته لتعزيز نسبياً ولمهارات كبيرة 

 الداخلية.

الرئيس الجديد ضعيفاً في وجه حلفائه المزعومين وغير محّصن في وجه خصومه.  ومثل هذا الوضع سيترك
 ال سيما ما إذا ،بدقة »حماس« ومن الصعب التكهن بموقفاألبرز من بين الخصوم.  »حماس«وتُعتبر حركة 

ال.  معرض لرئاسة "السلطة الفلسطينية" أو حتى لقيادة "منظمة التحرير الفلسطينية" أ ستعمل على تقديمكانت 
ولكن من الحركة،  حتين لعدد من األسباب، ليس أقلها أنها تنطوي على توترات داخلغير مرجّ ن يالخطوتوكلتا 

ت "المجلس التشريعي بما فيها قرارها بالتنافس في انتخابا ،ةقرارات سياسية مفاجئ تتخذ »حماس«المعروف أن 



شرعية الرئيس الجديد وتواصل في  نازعست »حماس«لكن األكثر ترجيحاً هو أن و. 2006عام الفلسطيني" 
ً  »حماس«، لم توافق التحديدتقديم نفسها كسلطة تتمتع بشرعية مساوية إن لم تكن أكبر. وعلى وجه  على  بتاتا
 "المجلس"رئيس  وستجادل بأن 2018قرار "المحكمة الدستورية" بحل "المجلس التشريعي الفلسطيني" عام 

 ،تركيا وقطر وخاصةاآلونة األخيرة، سعت بعض الجهات الفاعلة الدولية،  وفيهو الرئيس المؤقت الشرعي. 
ة وقد تكرر فعل ذلك في إطار هذا السلطة الشرعي على أنها »حماس«، إلى تصوير ماليزيا في بعض األحيانو

  السيناريو.
يعاني أن تحاول االستفادة من نقاط الضعف التي  على الرئاسة، فمن المرجح »حماس«ولكن حتى لو لم تتنافس 

الرئيس لتقديم عرض جديد لترتيبات وحدة وطنية هذا تستغل ضعف ومن المحتمل أن الرئيس الجديد.  منها
 تضغطالمقاومة. عالوةً على ذلك، قد  القادم منرئيس "السلطة الفلسطينية" ال يتمكن بشروطها الخاصة، وقد 

الخالفة في صفوف  تعقبإجراء انتخابات برلمانية جديدة الستغالل حالة الفوضى التي  من أجل »حماس«
، إال أن بيرفي الضفة الغربية إلى حد ك »حماس«البنية التحتية اإلرهابية لـ تدمير  وعلى الرغم من. »فتح«

 .على االستفادة من مثل هذه االنتخاباتسياسية قد تساعدها  تحتفظ بشبكاتالحركة 
  

   التداعيات على السياسة األمريكية

لة أو مزعزعة لالستقرار أو غير حاسمة ال تصّب في مصلحة الواليات المتحدة. وعلى ن عملية خالفة مطوّ إ
، الطويلعلى األمن واالستقرار على األرض. وعلى المدى مصلحة في الحفاظ  واشنطندى لالمدى القصير، 

في الجهود  االنخراط بشكل هادففلسطيني قوي قادر على  زعيم ظهورتشجيع  المصلحة فيصّب تس
 .المناسب الدبلوماسية إلحالل السالم عندما يحين الوقت

على هذه العملية. فلطالما كان تأثير الواليات  بشكل مباشرللتأثير الالزمة  واشنطن تفتقر إلى الوسائل إّال أنّ 
بين "السلطة الفلسطينية"  النعدام االنخراطالمتحدة على السياسة الفلسطينية محدوداً، وهو شبه غائب اليوم نظراً 

من المحتمل أن تكون القيادة  ،أنه كما حصل في الماضي األفضل االعتقادمن  ومع ذلك،وإدارة ترامب. 
  المستقبل.  فيمع الواليات المتحدة في مرحلة ما  االنخراطعلى  قد يكون قادراً ختيار رئيس ال يقظة لسطينيةالف

هو في قطاع  -على الرغم من محدوديته  -إن المجال الوحيد الذي قد يكون فيه للواليات المتحدة بعض التأثير 
 ليس على الفلسطينيين ،مخاطرالالخالفة مع  دور "قوات أمن السلطة الفلسطينية" في عمليةويترافق . األمن

وقد تم تدريب قطاعات كبيرة من "قوات أمن السلطة الفلسطينية" بل على الجهات المعنية الدولية أيضاً.  فحسب،
واشنطن إلى تعريض بدور ناشط في الخالفة هذه "القوات" اضطالع  يؤدي، وقد من قبل الواليات المتحدة

طويلة إلضفاء الطابع التي بذلتها الواليات المتحدة لفترة  المضنيةيهدّد الجهود قد و ،السياسيالتهامات بالتدخل 
أو قنوات  "المنسق األمني األمريكي"المهني على قطاع األمن الفلسطيني. وسواء من خالل مكتب 

ة األمد في الحفاظ الذين لديهم مصلحة طويل ،قادة األمن، على الواليات المتحدة أن تحاول ثني االستخبارات
 الخالفة. من االنخراط في عملية ،على عالقات إيجابية مع الواليات المتحدة

الذين لديهم نفوذ أكبر  -حلفائها العرب  على انخراط بعضبشكل غير مباشر  تعملمع ذلك، على واشنطن أن و
في  االنخراط يجب أن يبدأ ومثل هذاحث عباس على البدء بتوضيح عملية الخالفة. ل -بكثير مع الفلسطينيين 

تبدأ المنافسة بشكل جدي. لكن سيتعين على  حالمابما أنه لن يكون ألي جهة فاعلة خارجية تأثير ما  ،وقت مبكر
وتحجم . القضيةمع الفلسطينيين في هذه  تنخرطلجعل الدول العربية  التغلب على عقبات كبيرةالواليات المتحدة 

باإلضافة إلى ذلك، معقد. أن تنغمس فيها بشكل راً في السياسة الفلسطينية خشية كثيالدول العربية عن االنخراط 
األردن ومصر  وتحديداً  ،أن تتدخل أي دولة عربية دون دعم كبير من دول عربية مهمة أخرىمن غير المحتمل 



ال تزال هناك درجة من إّال أنه والسعودية. ورغم أن هذه الدول هي جزء من المعسكر غير المترابط نفسه، 
مثل هذه القضية الحساسة والمحتملة إلقناعها بالتعاون في وسيتطلب األمر جهداً أمريكياً كبيراً  ،بينهاعدم الثقة 

كما تُعرف خطة اإلدارة األمريكية "، السالم من أجل االزدهارنشر خطة " يؤدي. و]في أي لحظة[النفجار ا
 ً بيئة فضالً عن في أوساط الدول العربية  ألنها تخلق حالة من عدم اليقين ةالقضيهذه إلى زيادة تعقيد ، رسميا

، "السلطة الفلسطينية" في انخراط، يشعر األردن، الذي لديه دور أساسي وعلى وجه الخصوصإقليمية معادية. 
 معتادالأكثر تردداً من حتى ، ومن المرجح أن يكون معرضة للخطرأن بعض مصالحه األمنية الوطنية الخاصة 

 .الفلسطينية الداخليةفي االنخراط في السياسة 
  

 الخاتمة

 والمزالقفي المسار الحالي، تحمل المنافسة لخالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الكثير من عدم اليقين 
"منظمة التحرير الفلسطينية" لـ و ،قيادة "السلطة الفلسطينية"لو ،»فتح«المحتملة. ففي حين قد يكون لحركة 

ليس أكيداً وفاة عرفات، إال أن هذا  بعدخالفة سريعة ومنظمة مشابهة لصعود عباس نفسه عملية مصلحة في 
، حال عباس دون بروز شخصيات سياسية قوية يمكن أن المعارضةللقضاء على  جهوده. ففي على اإلطالق

 أدىكما ذلك، أرجأ االنقسام الفلسطيني عملية الخالفة الدستورية،  باإلضافة إلىخلفاً واضحاً.  أي منها تصبح
النظام. ونتيجةً  داخلالضوابط والتوازنات الرقابية على إلى القضاء ضعف المؤسسات السياسية الفلسطينية 

بقائد ضعيف،  أتيأن ت ومن المرجحاالستقرار،  وربما تؤدي إلى زعزعةلذلك، يمكن أن تطول عملية الخالفة 
في المرحلة األولية. وصحيح أن ما يهم الواليات المتحدة هو انتقال منظم للسلطة، لكنها ال تملك  على األقل

أن تحاول التأثير على "قوات أمن  بإمكان الواليات المتحدةمع ذلك، وهذه النتيجة.  إلحداثاألدوات الكافية 
االنتقالية. كما يمكنها العمل مع  الفترةرار خالل ضمان بعض االستقلالسلطة الفلسطينية" للبقاء خارج السياسة و

من خاللها  أن تساعدالسبل التي يمكن لهذه الدول  لتحديدالحلفاء العرب على غرار األردن ومصر ودول الخليج 
  . االنتقال السلسعلى تسهيل 

سطينية الداخلية. وما لم وقفاً على القرارات الفلونتيجتها في نهاية المطاف، ستكون إدارة منافسة الخالفة  ولكن
الدعم طوير قواعد قوم بتوت ،تبدأ القيادة الفلسطينية بتوضيح عملية الخالفة، وتسمح للخلفاء المحتملين بالبروز

ستكون الخالفة رهينة فللمؤسسات في السياسة الفلسطينية،  عجراالدور المت وتبدأ في معالجة، الخاصة بهم
، غير أنه من شأن نهاية بطريقة أو بأخرىالوقد يتم تسوية هذه األمور في السياسة الفلسطينية.  تقلباتل

سرائيل وإل ،لفلسطينيينتوفّر خدمة أفضل لخطوات أكثر فعالية لضمان عملية انتقالية مستقرة ومستدامة أن 
 وبذلت جهداً لضمانه.    باالستقرار الفلسطينيكل جهة أخرى مهتمة لو

  

العالقات االستراتيجية بين حول برنامج "إروين ليفي فاميلي بروغرام"  زميل أقدم فيهو  غيث العمري
المدير التنفيذي لـ "فرقة العمل  قد شغل سابقاً منصبو .في معهد واشنطن الواليات المتحدة وإسرائيل
عمل في مناصب مختلفة داخل "السلطة الفلسطينية"، من بينها مستشاراً  كمااألمريكية" بشأن فلسطين. 

لفريق التفاوض الفلسطيني خالل  مستشارشغله منصب ، فضالً عن لرئيس الوزراء آنذاك محمود عباس
. وتدّرب كمحامي، ودّرس القانون الدولي في 2001-1999محادثات الوضع الدائم مع إسرائيل في الفترة 

جيش بال  دولة بال جيش،ناشطاً في الدفاع عن حقوق اإلنسان. وتشمل منشوراته في المعهد "األردن وكان 



 "كمسار إلى التجديد السياسي الفلسطيني ةكموالح")، و2018شارك في تأليفه مع نيري زيلبر (حيث ، "دولة
)2017.(   


