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 االنتخابات الفلسطينية،،، فلسفة إدارة الصراع
 .  )*(د. سليم محمد الزعنون 

وماا  الرئيس عباا إ ىلإ ىاراا اخاباا  اا     دعوة 
   لجنا  انخابا  ا   الزرة  ا تبعها  م  ىارااا  ل

شاااااااااااااا ال ررياااااااااااااا  لاجار ار الشاااااااااااااارعيا   قار  ما  ت     
ري ح ل  شااااااااا ل قر  م  ت  لزؤسااااااااا،ااااااااا   ال        

أداة ار رة إلساااااااارائتل والزجاز  الرولي  اخعق ده  
)ىدا ة( وليس )حل( الصااااااااااارا  ال ل،ااااااااااا تني  ري 

 اإلسرائتلي.

، وُتعقد قرار االنتخابات ليس فلسطينياً أواًل: 
  .أهدافلتحقيق 

 زواااااف ات اااا واااا   أوساااااااااااااالو أار  ال،اااااااااااااال اااا   
   دو ا  اخاب بي  4منذ خشااااااااااااا ته  ال ل،ااااااااااااا تني  

ث    1996دو ت ت  نخابااااا س  ئيس ري العااااا   
الاشاااااااااار عي    ودو ت ت  نخاب س الزجلس 2005

 .2006ث   1996ري الع   

وتعابر انخابا باا ال ل،اااااااااااااا تنيا  حا لا  رر ارة م  
خوعه   حتث أخه  تازت   ب يااااتات   ئي،ااااتات    

ازي  الرو ا  انخاب بي    أن ؛الخاصييييية ا ول 
ورا ا  خ  اي      ابل ة خ رل،اااااااااااا تني    ا  ورا  ك  تل  

ت شااااااااااا ل  يا ىسااااااااااارائتل والزجاز  الرولي الرةت ة  
و قرم  الرع  والز،اا خرة  األساا سااي   رلما ل   وارق  

وتااذلتاال الع باا   لزاا  ةاا خااا ت عقاار انخاباا  اا     
األدوا  القااا د ة علإ  الوساااااااااااااااا ئااال و ولااار ه  م  

 .تع تله 

أن ازي  الرو ا  انخاب بي    الخاصييييية الةانية؛
ِزز ا لا قتق   هرف  ئي،ي معت  ي 

 
 دةاو  العالو   الرولي   خ ئف مر ر الزجلس اإلو وبي للعالو   الرولي . (*)

 قرا  دولي   1996اااااااا ا  اخابااااااا  ااااااا    •
اضااا  ا الشااارعي    بهرفوموارق  ىسااارائتلي   
  والزؤساااااااااا،اااااااااا   الاي  علإ ات  ق أوساااااااااالو

الغ ا ا  منظزا  الا ر ر  ومنحاخبثقاا عناا  
ا ول ري الزشاااااااااااااارو   الالشااااااااااااااعبي ل يااا دة 

 ال ل، تني .،ل   المشرو   الوطني الإ
 2006ا ا  انخاب     الاشاااااار اي  لع    •

ري ىطاااااا   مشاااااااااااااارو  دولي   قرا  دولي  
دم ج اإلساااااااااال  ال،اااااااااي ساااااااااي ري ال      إل

لذلك  شااااااااااااا لا حز إ النزومج األول  يا  
وارقاا الوناا   الزا ارة وانت ا د األو وبي  
وإسارائتل علإ مشا  ةاه      واوده  علإ  
ووائ  ان ه س  وعر  تلبتاه  شاااارول اللجن   

نخق،اااااااااااااااا    ااا ساااااااااااااايس ال عياا   بهاارف الرباا 
 .ت كيك الزشرو  ال ل، تني  و اتوسي سي

 .االنتخابات الحاليةثانيًا: 

ىن ره  ورا  الااااارعوة نخابااااا  ااااا   ري الوواااااا  
الااراهاا   لاا  ااا ااون  اازااعاا ل عاا  رااهاا  واارا ا   
انخاب     ري الرو ا  ال،ااااااااااااا  ق   ر نخاب      
ىما ما  حارثاا رهي  ا لار اا  األولإ  ربا  وورا   

  ودولي م روض علإ الكل ال ل، تني ىسرائتلي 
كوساااااااتل  لا قتق أهراف ار رة علإ مرا  العقر  

 الق د .

عل  أسييس  اعادة بناء النظام السييياسيي   .1
  عاا دة ترتتااف األو انى علإ   واا ئزاا  جييدةييدة،
   ز  اضااااااز  بن ا خظ   سااااااي سااااااي  ال  بي 
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 رتك  علإ من  أي ةال  سااااااااااااي سااااااااااااي  م  
  .الهيزن  علإ النظ 

صيييييييراع عل  الديييييييرإلية مدعومًا با رادة   .2
خظا     2006خلقاا ىخابا     الديييييييييع يية، 

اتوسااي سااي منق،اا   قوة ال،ااال   ا اقر ةال 
طر يا ىلإ الشاااااااااااارعي   انخاب     ال  لي   

 رةاي راح  الشاااااااارعي  الشااااااااعبي  لساااااااااجرد 
معها  سااااااااااااااتناقال الصاااااااااااااارا  ىلإ  و   وحزا إ

  ي الشااااارع علإ صااااارا  الم  مرحل  ماقرم  
مع    ا إل ادة الشااااااااااااااعبيا     ولك  هاذ  الزرة 

   لائاا   مرة أخر   زاا  اعني اسااااااااااااااا اا لاا  اإل
  وانخاق ل م  )ت كيك( ىلإ )تع    الا كيك(

 لزشرو  ال ل، تني.ل
الزاارخال   ظهور مكونيات ززييية جيدةيدة،  .3

الجاااار اااارة تازثاااال ري  الاجز  الاااارازقراطي  
ال ل،اااااا تني )رصاااااا ئل الي،اااااا   البز،اااااا (   

الرازقراطي )ري حرة  والاي   اإليااااالحي 
 راح(.
اما شااااا  ي الاي   اإلياااااالحي  ق ئز   •

اخاب بي   رلخا اعني انخق،   الرسزي 
ل رةاا  راح  والبروج النهاا ئي منهاا   
ول  اجاااري ال ااار اااث أخاااا ا ا منهااا  

 ول  ابرج عنه .
والاياا     ؛ اناا رس الاجز  الاارازقراطي •

اإلياالحي علإ موو  الكال  الث لث    
وو  الكالا  الثا لثا    ن تقا إ األمو   ز

ت قااااا إ   ج  ال جوة بت    قااااار  مااااا  
   حج  ال جوة  الكالااا  الثااا خيااا  والثااا لثااا 

هو الذي سااااااي رد مر  ر علي  الكال   
 .الث لث  ري البني  ال ل، تن 

إذا ميا جرت االنتخيابيات في نهيا بقرار  ليللي  نظرًا 
فلسييفة جدةدة   ل ناءسييراليلية، إدول ، وموافقة 

خالل   دارة الصيييييراع الفلسيييييطين  ا سيييييراليل 
  :هييلا الفلسيييييييييفيية قييالميية عل ، العقييد القييادم

  االنتقيييال ما تالتف(يييي ) إل  تتعزفز التف(يييي )
أن االنتخيييابيييات  الفلسيييييييييطين ، عل  اعت يييار 

االنقسييام الرسييم  لحرتة فت ،   سيييترتع عليها
أكةر هدياةية، ال تتمت   فلسيطين  نظام وإنتاج 

ما القوى بيالهيمنية عل  النظيام، م  فيي  أ  
تتمت  بالةقل،   صييييعوية انتاا تحالفات مهيمنة

واالنتقيييال إل  مرزلييية جيييدةيييدة ما الصيييييييييراع  
الداخل ، صراع عل  الدرإلية مدعومًا با رادة  

 الدع ية.

ىما م  ت قق هذا ال،اااااااااتن   و رلن ال ل،ااااااااا تنتون  
علإ أعااااااا س مرحلاااااا  ااااااار اااااارة م  الكياااااا خياااااا   

 ازعه  ري دون  لز لق ال ل،اااااااااااااا تنيا   ت ول  ا 
وخظ   ساااااااااااي ساااااااااااي واحر   وحر  واحرة شااااااااااارعي  

اع    ري الزق بل  اهره  ال،اااي ساااي والنضااا لي 
  ة(ىدا  (ور ة ىسااااااااارائتل علإ انساااااااااازرا  ري م  

 ،اااااااااهل عزلي   الا ثتر    و صااااااااارا ال ولي )حل(
لقبول   القرا  ال ل،ا تنيعلإ الب  اي والضاغ  

 البرامج وال لول الز روح .

 


