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العالم

قضية

التأثيرات في السلطة

رغم أن عمر الحديث عن مرحلة «ما بعد (محمود) عباس» ،يزيد فلسطينيًا وإسرائيليًا وإقليميًا
عن ثالث سنوات ،فإنه عاد اليوم ليكون حديث الساعة ،بعد خضوع «أبو مازن» لجراحة القلب
المفتوح ،وتخصيص الجيش اإلسرائيلي وحدة لمتابعة اليوم الذي يلي «رحيل» الرجل ،وسط
ّ
حملة يشنها محمد دحالن بدعم من «رباعية ّ
مستجدة ،واالشتباكات المتواصلة في
عربية»
مخيمات الضفة .تبحث الحلقة األولى من هذه القضية تأثيرات «ما بعد أبو مازن» في كل من
السلطة وحركة «فتح»

«ما بعد عباس» [:]1

ّ
احتماالت انهيار السلطة وتفكك «فتح»
عبد الرحمن نصار
ال تـعــود املخاطر املتوقعة ملرحلة ما
ب ـع ــد رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
محمود عباس ،إلى كاريزما يمتلكها
وشـخـصـيــة ق ـيــاديــة س ـي ـتــرك غيابها
أثرًا كبيرًا ،بالنظر إلى غياب االلتفاف
الشعبي حوله مقارنة بما كان يحيط
بسلفه ياسر عرفات ،بل توجد أسباب
م ــوض ــوع ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـن ـه ــج الـ ــذي
سـ ّـيــر ب ــه ع ـبــاس الـس ـلـطــة ،وه ــو نهج
سـ ّـبــب ت ـحــوالت جــذريــة كـبـيــرة فيها،
ب ـعــدمــا أم ـس ــك ب ــزم ــام األمـ ـ ــور واح ـ ـدًا
واح ـدًا ّ
ونحى أدوار شخصيات عدة،
ليحصل على حكم الرجل األوحد.
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون ،ب ـص ـف ـت ـهــم الـ ـط ــرف
األقـ ــوى ـ ـ ق ــوة االح ـت ــال ،ال يخجلون
مــن التصريح علنًا بمرحلة «مــا بعد

يعيش عباس حالة شك
جعلته يحارب حتى حلفاءه
ويفصل بعضهم
عباس» ووضــع السيناريوهات التي
يمكن العمل بها بعدما تنتهي «نعمة
الوضع القائم» التي استفادوا منها
ك ـث ـي ـرًا .وع ـب ــاس نـفـســه يـعـيــش حــالــة
كبيرة من الشك في من حوله جعلته
يحارب ويفصل عددًا منهم.
أمـ ـ ــا «حـ ـ ـم ـ ــاس» ـ ـ ـ ـ ال ـ ـق ـ ــوة امل ـن ــاف ـس ــة
وال ـص ــاع ــدة ،فــإن ـهــا ال تـظـهــر أمـ ــارات
ان ـت ـظ ــاره ــا لـتـحـقــق هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو
العتبارات شعبية ودينية .لكنها هي
األخــرى ،كما خصم عباس اللدود من
داخــل «فتح» محمد دحــان ،بانتظار
التغيير الالحق لـ«رحيل» عباس .وقد
ي ـض ـعــان (م ـع ــا أو ب ـص ــورة منفصلة

ومتالقية املصالح) رهانًا كبيرًا على
الربح في هــذه املرحلة املقبلة ،ما دام
عـبــاس لــن يغير نفسه أو نهجه ،كما
فعل عرفات ،الذي واجه أيامه األخيرة
ب ــالـ ـحـ ـص ــار وب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــرب داخ ـ ـ ـ ــل م ـقــر
ُاملقاطعة في رام الله.
املـ ـجـ ـم ــع ع ـل ـي ــه فـ ــي كـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ــوال ،أن
«الوضع القائم» (ستاتيكو نتنياهو)،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي رب ـ ـ ـ ــح م ـ ـنـ ــه رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،ألعوام
ط ــوي ـل ــة ،ل ــن يـبـقــى ق ــائ ـم ــا ،خ ــاص ــة أن
إخ ــراج م ــروان الـبــرغــوثــي مــن السجن
ليصير في يوم وليلة رئيسًا للسلطة
أو لــ«فـتــح» ،أو إسـقــاط محمد دحــان
بـ«الباراشوت العربي» ،وحتى فرض
أحــد من رجــاالت السلطة السياسيني
ّ
أو األمنيني ،في موقع الرئاسة ،كلها
ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون مـ ـح ــل رض ـ ـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ـنــي.
ومرحلة مــا بعد عـبــاس ،ليست بحثًا
ُ
إسرائيليًا فحسب ،باملناسبة ،بل طرح
ُ
وي ـط ــرح األمـ ــر ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ودول أوروبية وأخرى عربية.
على املـسـتــوى الفلسطيني الــداخـلــي،
أو الـصـعـيــد ال ـخ ــارج ــي ،ك ــان الــرهــان
منذ ثالث سنوات بالضبط موضوعًا
على صحة عباس ومــدى قــدرتــه على
ُّ
تحمل تبعات العمل السياسي ،ولكن
ـراض لــم يسر وفــق مــا توقع
هــذا االف ـتـ
ُ
ال ـبــاح ـثــون ،وق ـ ـ ّـدر لـلــرجــل أن يعيش.
وم ــن الـنــاحـيــة الـشـخـصـيــة ،ك ــان «أبــو
ّ
مـ ــازن» يـسـتـخــدم الـتـهــديــد بــالــتـنـحــي
كـســاح أخـيــر ،أو حتى استباقي ألي
تـغـيـيــر س ـيــاســي مـمـكــن ف ــي املـنـطـقــة،
ّ
لكنه اليوم لم يعد يستخدمه البتة.
وال ـ ــاف ـ ــت أن ـ ــه رغ ـ ــم ن ـت ــائ ــج «ال ــرب ـي ــع
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» فـ ـ ــي تـ ـغـ ـيـ ـي ــر مـ ـنـ ـظ ــوم ــات
سياسية بكاملها ،بقي الرجل راسخًا
عـ ـل ــى رأس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،بـ ــرغـ ــم وج ـ ــود
دواع داخ ـل ـي ــة ك ـث ـيــرة تـحـفــز الـشـعــب
ٍ

الفلسطيني ضــد حكم السلطة ،األمــر
ال ـ ــذي يـ ــدل ع ـلــى أن االسـ ـتـ ـق ــرار ال ــذي
ّ
فرضه عباس في مناطق نفوذه أهله
للبقاء في لعبة الحكم.

م ــن ال ـل ـح ـظــة األول ـ ـ ــى ،أوض ـ ــح عـبــاس
لنفسه وملــن حوله أنــه لــن يعيد خطأ
من سبقه ،ولن يلعب بأكثر من ورقة،
ول ـ ــن ي ــدع ــم ش ـي ـئــا ف ــي الـ ـس ــر وي ـق ــول
غـيــره فــي الـعـلــن ،ليتخذ بــذلــك مسارًا
واح ـدًا فــي التعامل مــع إســرائـيــل ،هو
املفاوضات .بالتوازي مع ذلــك ،صنع
«أبـ ـ ــو م ـ ـ ــازن» م ــن «ح ـ ـمـ ــاس» خـصـمــا
يــرقــى إل ــى م ـس ـتــوى «ال ـك ـي ــان الـبــديــل
ـص ـم ــام
ل ـل ـس ـل ـط ــة» ،ووض ـ ـ ــع ن ـف ـس ــه ك ـ ِ
أمــان لبقاء السلطة مقابل «حماس»،
واستنفر كل طاقاته لشرح أمر واحد
لعناصر األمــن الجدد في الضفة (من
ب ـعــد عـمـلـيــة الـ ـس ــور ال ــواق ــي ،)2002
هــو أن إه ـمــال مـحــاربــة «ح ـمــاس» في
الضفة ـ حتى لو كانت تقاوم إسرائيل
ـ ـ يعني تـكــرار تجربة غــزة (السيطرة
الـعـسـكــريــة)؛ مــع أن ــه هــو نـفـســه الــذي
أعلن حالة الطوارئ في القطاع ،بعدما
تأكد من سقوط كل املواقع العسكرية
في القطاع صيف !2007
بــالـطــريـقــة نـفـسـهــا ،أت ـقــن لـعـبــة صنع
األعــداء داخــل السلطة نفسها ،وثانيًا
م ــع الـفـصــائــل امل ـشــاركــة ف ــي «منظمة

التحرير» ،ليقول للجميع إن مفاتيح
ال ـق ــرار ب ـيــده ،وبـغـيــابــه س ــوف تنشب
مـ ـع ــرك ــة ح ــامـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ـ ـن ـ ــازع ه ــذه
املـفــاتـيــح :رئــاســة الـسـلـطــة ،و«منظمة
الـتـحــريــر» ،وحــركــة «ف ـت ــح» ،والـقـيــادة
العليا لقوات األمن ،وغيرها.
أما وسائل اإلعالم ومراكز الدراسات،
فانشغلت في خالل السنوات املاضية،
فـ ــي بـ ـح ــث الـ ـسـ ـي ــر الـ ــذات ـ ـيـ ــة ألسـ ـم ــاء
ً
ـا أو ع ـ ّ
ـدوًا منافسًا لرئيس
تمثل بــديـ
ال ـس ـل ـطــة ،ع ــارض ــة عــاقــات ـهــم بــالــدول
التي تدعمهم .لكن ،من ناحية عملية،
ي ـت ـب ــن أن كـ ــل تـ ـل ــك ال ـ ـ ـ ــدول ال يـمـكــن
أن ت ـق ــرر ف ــي ه ــذا األمـ ــر وح ــده ــا ،ألن
التأثير األســاســي يخضع إلسرائيل،
التي تصوغ بقراراتها شكل السلطة
ودوره ــا ،ومــا تفعله تلك ال ــدول ليس
إال تحفيزًا إلسرائيل على تبني خيار
مــا ،أو لعبًا بالوقت مــن أجــل مصالح
معينة تريدها مــن السلطة كأسلوب
ً
ابتزازي مثال.

لتأثيرات في «فتح»
بذلك ،ستكون السلطة أولى «ضحايا»
غ ـيــاب ع ـبــاس ،ول ــن يـحـفــظ تماسكها
ً
سـ ــوى ت ـمــاســك «فـ ـت ــح» أوال ،وثــان ـيــا

كل الدول ال يمكن أن تقرر في خليفة ّ
عباس وحدها ألن التأثير األساسي يخضع إلسرائيل (آي بي ايه)

القضاء يمنح أبو مازن رفع الحصانة ...ومعبر رفح مفتوح لـمؤتمر
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت املـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ي ــوم أمـ ــس ،أن رئـيــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،ي ـم ـلــك
الصالحية لرفع الحصانة البرملانية
عن أي عضو في املجلس التشريعي،
وذلــك في غير أدوار انعقاد املجلس.
وب ـهــذا الـحـكــم يـكــون مــا فعله عباس
ع ـ ــام  2012مـ ــن رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة عــن
القيادي الفتحاوي املفصول وعضو
امل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي مـحـمــد دح ــان،
قــانــون ـيــا .وأوضـ ـح ــت امل ـح ـك ـمــة ،كما
نقلت عنها وكالة األنباء الفلسطينية
الرسمية «وف ــا» ،أن «ال ـقــرار الـصــادر
بتاريخ  3يناير/كانون الثاني ،2012
املـتـضـمــن رف ــع ال ـح ـصــانــة ع ــن عضو
امل ـج ـل ــس م ـح ـم ــد دحـ ـ ـ ــان ،قـ ــد ص ــدر
وفقًا لألصول والصالحيات املخولة
للرئيس ،بموجب القانون» ،أي بأثر
رجعي!
ج ـ ـ ـ ّـراء ذلـ ـ ــك ،اعـ ـت ــرض ال ـن ــائ ــب األول
لـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس ال ـ ـت ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــي
الفلسطيني (ع ــن حــركــة «ح ـمــاس»)،
أح ـ ـمـ ــد ب ـ ـحـ ــر ،عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرار امل ـح ـك ـم ــة

الــدس ـتــوريــة ب ـشــأن حـصــانــة ال ـنــواب،
ً
قــائــا إن ــه «مـخــالــف ألب ـســط الـقــواعــد
الدستورية ،وهو باطل لصدوره عن
ُ
محكمة شـكـلــت ب ـقــرار ب ــاط ــل» .ورأى
بحر أن «ق ــرار املحكمة الالدستورية
فــي رام الـلــه يـحـتــاج إل ــى وقـفــة جــادة
مــن كــافــة الـكـتــل وال ـقــوائــم الـبــرملــانـيــة
لــوضــع حــد لنهج الــدكـتــاتــوريــة الــذي
يمارسه محمود عباس بحق شعبنا
ومجلسه التشريعي».
فــي سـيــاق مـتـصــل ،فتحت السلطات
املصرية ،أمــس ،معبر رفح الحدودي
«اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا» ل ـ ـيـ ــوم واح ـ ـ ـ ــد ف ـق ــط،
ل ـس ـفــر وفـ ــد م ـك ــون م ــن رج ـ ــال أع ـمــال
واقتصاديني ،سيشاركون في مؤتمر
ينظمه مركز أبحاث مصري.
والـ ـ ــوفـ ـ ــد االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـون مــن
 110أشـ ـخ ــاص ،س ـي ـعــود م ــن املـعـبــر
نفسه ،الــذي سيفتح الخميس املقبل
خصيصًا لــه ،بعدما يـكــون أعـضــاؤه
ق ــد ش ــارك ــوا ف ــي ث ــان ــي مــؤت ـمــر كبير
يـعـقــده دح ــان فــي م ـصــر ،رغ ــم دفــاع
األخ ـيــر وم ــن حــولــه عــن طبيعة هــذه

تدريبات لمقاومين فلسطينيين في إحدى المناورات في غزة (آي بي ايه)

املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ب ــأنـ ـه ــا لـ ـنـ ـق ــاش ال ــواق ــع
الفلسطيني عمومًا.
مــن جهة أخ ــرى (غ ــزة ،مـعــاذ العمور)

أثار ّ
توصل «كتائب الشهيد عز الدين
ال ـق ـس ــام» ،ال ـج ـنــاح الـعـسـكــري لحركة
ـراض
«ح ـم ــاس» ،إل ــى ات ـفــاق صـلــح وت ـ
ٍ

ّ
ينص على «دفع الدية لعائلة الشهيد
صقر إسماعيل عنبر» ،تساؤل الشارع
الفلسطيني ،عن هذا االتفاق ،وهل هو

