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أحمدؾ ربي حمد الشاكريف كأثنى عميؾ الخير كمو فأى هؿ أنت أف تعبد كأى هؿ أنت أف تحمد كما عبدناؾ
حؽ عبادتؾ فمقامؾ عظيـ  ،كسمطانؾ قديـ  ،كعزتؾ فكؽ كؿ عظيـ  ،ربى إني شاكر ألنعمؾ ك
أعترؼ أنؾ أكرمتني فبل أقدر أف َّ
أعد نعمؾ .
الشكر هلل الذم أكرمني بأستاذم الدكتكر  /ابراىيـ حبيب  ،أستاذان كمشرفان  ،أتقدـ لؾ بكؿ الشكر
كالتقدير عمى ما عممتني إياه كعمى عطائؾ كتكجيياتؾ كمؤازرتؾ لي  ،شك انر لؾ لسعة صدرؾ كمعاكنتؾ
المخمصة  ،أسأؿ اهلل تعالى أف يجزيؾ خير الجزاء كأف يجعمؾ دكمان نبراسان لكؿ مف ييتدم بالعمـ طريقان
الميـ آميف .
كما أنني أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة  ،األخ الدكتكر ىشاـ المغارم  ،كاألخ
الدكتكر أحمد الكادية عمى جيكدىـ المبذكلة في إثراء ىذه الدراسة  ،فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء .
كعرفانان مني بالجميؿ  ،فإنني أتقدـ بخالص شكرم كتقديرم إلى أخي الميندس جمعو النجار ،لما قدمو
لي مف مساندة إلنجاز ىذا العمؿ عمى أكمؿ كجو  ،كالشكر مكصكؿ ألخي الدكتكر عماد مقاط " أبك
حذيفة " كالذم لـ يبخؿ بجيده كنصائحو خبلؿ تمؾ الفترة .
كما أنني أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى جامعة األقصى بغزة  ،ك أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
كجميع القائميف عمييا مف إدارة ككادر تدريس كمكظفيف عمى ما بذلكه كما سكؼ يبذلكه بإذف اهلل تعالى ،
كأىنئ نفسي كجميع الطبلب كالطالبات بيذا الصرح العممي المميز.
كال أنسى أف أبرؽ بالشكر كالتقدير لمف أضفكا بممساتيـ عمى الدراسة مف ترجمة كتدقيؽ  ،ككؿ مف َّ
مد
إلي نصحان  ،أك آزرني بالدعاء حتى اتماميا  ،فأسأؿ اهلل َّ
بمنو أف
يد العكف كالمساعدة  ،أك أسدل َّ
يرزقيـ مف الجنة أعبلىا  ،كمف القمكب أنقاىا  ،كمف األعماؿ أصمحيا كأزكاىا .
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ملخصىالدرادة

ممخص الدراسة
تناكلت الدراسة دكر الديمقراطية في تعزيز األمف القكمي الفمسطيني مف الفترة الممتدة ما بيف عاـ 1994ـ كعاـ
2014ـ  ،ك تكمف مشكمة الدراسة في غياب الممارسة الحقيقية لمديمقراطية كظير ذلؾ بعد التجربة الديمقراطية
الثانية عاـ 2006ـ  ،كحدكث االنقساـ الفمسطيني مما أدل إلى ضعؼ الشراكة السياسة كالذم نتج عنو ضعؼ
في األمف القكمي الفمسطيني  ،بينما ىدفت التعرؼ إلى التجارب الديمقراطية الفمسطينية كعكامؿ ضعفيا ،
كالكصكؿ إلى فيـ مدل قدرة التجارب الديمقراطية عمى تعزيز الشراكة السياسية كالكطنية  ،كالتعرؼ إلى
الميددات الداخمية كالخارجية لؤلمف القكمي الفمسطيني  .لذلؾ تكتسب الدراسة أىميتيا في محاكلتيا ربط
الديمقراطية باألمف القكمي الفمسطيني مف خبلؿ تسميط الضكء عمى دكر الديمقراطية في بناء الشراكة الكطنية
كمف ثـ تعزيز األمف القكمي الفمسطيني  ،كما استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كمنيج رئيسي
لمدراسة  ،إضافة إلى استخداميا لممنيج المقارف كمنيج مساعد لمقارنة المراحؿ التي مرت بيا التجربة
الديمقراطية في فمسطيف  ،كقسمت الدراسة إلى ستة فصكؿ رئيسية  ،تناكؿ الفصؿ األكؿ اإلطار العاـ لمدراسة ،
كالتعقيب عمى الفصؿ  ،كما تناكؿ الفصؿ الثاني التعرؼ عمى الدراسات السابقة كالتعميؽ عمييا  ،كتناكؿ الفصؿ
الثالث األمف القكمي الفمسطيني في الفترة ( 1994ـ – 2014ـ )  ،كما تناكؿ الفصؿ الرابع كاقع التجربة
الديمقراطية الفمسطينية  ،بينما تناكؿ الفصؿ الخامس مؤشرات الديمقراطية الفمسطينية في الفترة مف ( 1994ـ-
 2014ـ )  ،في حيف تناكؿ الفصؿ السادس دكر الديمقراطية في حماية األمف القكمي الفمسطيني
تكصمت الدراسة إلى نتائج عديدة  ،أىميا أف األمف القكمي الفمسطيني يتأثر بالديمقراطية كأف ىناؾ بعض
التحديات الداخمية كالخارجية التي أثرت عمى الديمقراطية في فمسطيف ما أدل إلى تيديد األمف القكمي
الفمسطيني  ،ك أف القرار السياسي الفمسطيني ىك أحد المرتكزات الميمة التي يعاني منيا النظاـ السياسي
الفمسطيني نتيجة غياب الممارسة الحقيقية لمديمقراطية  ،األمر الذم يؤثر سمبان عمى األمف القكمي الفمسطيني ،
كلذلؾ أكصت الدراسة بضركرة اصبلح منظمة التحرير الفمسطينية  ،كتبني ميثاؽ كطني جديد يتفؽ عميو جميع
أطياؼ الشعب الفمسطيني  ،كاجراء انتخابات رئاسية كتشريعية  ،ك تشكيؿ حككمة كحده كطنية تشارؾ بيا جميع
التنظيمات كالحركات الفمسطينية إلعادة ترتيب البيت الفمسطيني  ،كضركرة اصبلح المؤسسات األمنية كاإلدارية
 ،كالعمؿ عمى تعزيز األمف القكمي الفمسطيني مف خبلؿ  :تحسيف جكدة الحياة كتكفير المساعدات االجتماعية،
مستحقييا ،كتقديـ الخدمات التعميمية كالصحية األساسية كاألمنية مف أجؿ تحقيؽ آثار
كضماف كصكليا إلى
ٌ

إيجابية مباشرة عمى المكاطنيف الفمسطينييف في حياتيـ اليكمية .
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ملخصىالدرادة

Abstract
This study tackles the democratic role in strengthening and inhancing the Palestinian
national security in the period from 1994 to 2014 . it aims to identify the Palestinian
democratic experiences and its weakness factors to reach the point to what extent could
the ability of the democratic experiences and how it inhances the national and political
cooperation , and recognising the internal and external threats on the Palestinian
national security .
The study problem is existed in absence of real democracy practice , it was shown after
the second democratic experience in 2006 , as a result ,the Palestinian devision
happened which led to a weakness in the political cooperation as well as a weakness in
the Palestinian national security .
The study gained its importance by the attempt of connecting democracy with the
Palestinian national security , through shedding lights at the role of democracy in
building the national cooperation , then inhancing the Palestinian national security .
The study is devided into six main chapters , the first chapter deals with the general
frame ti the study , as well as the comments on the study . the second chapter tackles
the previous studies and comment on them , the third chapter explains the Palestinian
national security in the era between ( 1994-2014 ) , the forth chapter deals with fact of
palestinian democratic experience , the fifth chapter deals with the Palestinian
democratic in the era between ( 1994-2014 ) , while the sixth chapter tackles the role of
democracy in the Palestinian national security protection .
This study used the anylatic descriptive approach as a major approach in addition to
using the comparative approach as a helping approach by comparing the stages and
stations in which democracy passed through in Palestine .
The study reaches to a group of results , some of the important results showed that the
Palestinian national security is affected by democracy and there are some internal and
external threats which have affected democracy in Palestine , in which led to a
weakness in the Palestinian national security . Also the study shows that the Palestinian
political decision is one of the important basis which the Palestinian political system is
suffering from as a result if abscance real practice to democracy , which is leading
negatively on the Palestinian national security .
The study recommends aset of points , necessisty of reclaiming Palestinian liberation
organization , adapting anew national charter agreed on by all the Palestinian parties
and organizations . Also making legislative and presidential elections , and forming
national government participated by all parties and Palestinian movements , adapting a
program for reclaiming the security and administration institutions , rearranging the
Palestinian home , working on inhancing the Palestinian national security through out
improving the Palestinian life standard and quality of life . offering the social aids and
guarantee to reach its deservers and presenting basic educational ,health security
services for achieving positive direct effects on the Palestinian people in their daily life .
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الفصلىاألول
اإلطارىالعامى

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الفصل األول
اِلطار النظري لمدراسة

المقدمة
تعد الديمقراطية بجكىرىا العميؽ ممارسة يكمية تطاؿ جميع مناحي الحياة السياسية  ،كىي أسمكب
لمتفكير كالسمكؾ كالتعامؿ  ،كليست فقط أشكاالن مفرغة الركح أك مجرد مظاىر  .كىي بيذا المعنى ليست
شكبلن قانكنيان فقط  ،كليست حالة مؤقتة  ،أك منحة مف أحد  ،كانما ىي حقكؽ أساسية ال غنى عنيا ،
كىي دائمة كمستمرة  ،كىي قكاعد كتقاليد تعني الجميع كتطبؽ عمى الجميع دكف تمييز  ،كىي تعني
األقمية بمقدار ما تعني األكثرية ( منيؼ ) 8 : 1991 ،
يؤدم االستقرار كالثبات في النظاـ السياسي الديمقراطي إلى تعزيز قيـ الديمقراطية كالشراكة السياسية
التي مف شأنيا أف تشكؿ أىـ أدكات الحماية لؤلمف القكمي  ،كفي فمسطيف يكتسب الخيار الديمقراطي
أىمية خاصة ككف تعزيزه يشكؿ عامبلن مساعدان إلنجاز المياـ الكطنية كانجاز المشركع الكطني المتمثؿ
بالحرية كاإلستقبلؿ  .إف الكاقع الفمسطيني يعاني مف أزمة حقيقية عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم
كاالجتماعي ،حيث يكجد خبلؼ كاضح عمى البرنامج السياسي األمثؿ ،مما أدل إلى تعميؽ االنقساـ بيف
أبناء الشعب الفمسطيني ( منذر  ،كآخركف . ) 10: 2008،
يعاني األمف القكمي الفمسطيني مف حالة ضعؼ في ظؿ تزايد التيديدات الداخمية كالخارجية خصكصان
مع كجكد االحتبلؿ االسرائيمي  ،كتعد غياب الشراكة السياسية مف أخطر التيديدات التي تكاجو األمف
القكمي الفمسطيني عمى المستكل الداخمي  ،لذلؾ ال يكجد مؤسسة جامعة لصناعة القرار الفمسطيني
لمكاجية التيديدات  ،أيضان ىناؾ تيديد عمى مستكل النخبة كقادة الرأم الفمسطيني كىـ القادة كالمفكريف
الذيف يعبركف عف آرائيـ في كؿ مجاالت الدكلة ،مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ أك المجبلت أك المقاالت
الدكرية التي يتـ نشرىا يكميان ،كىذه النخبة ليا تأثير قكم كفعاؿ عمى صانعي القرار الفمسطيني  ( .حبيب
)129 : 2010 ،

2


الفصلىاألول
اإلطارىالعامى
كتبدك الساحة الفمسطينية في حالة تخبط سياسي نظ انر لغياب الخطاب السياسي الجماعي ،كالتي ىي

بأمس الحاجة إليو ،كمف كىنا حصمت أزمة مشاركة سياسية في النظاـ الفمسطيني الجديد ،كشكؿ
االنقساـ الفمسطيني عاـ 2007ـ بيف حركتي فتح كحماس ،أزمة لدل المكاطنيف الفمسطينييف كحدكث
زعزعة في الثقة عمى مستكل المشاركة السياسية  ،بسبب التكترات الحادة ما بيف الحركتيف ،كعدـ

قدرتيما عمى إعادة الكحدة ما بيف الضفة الغربية كقطاع غزة ،فاالنقساـ السياسي كاألزمة الداخمية

الكطنية أثرت بشكؿ كاضح عمى عممية بناء النظاـ الديمقراطي في فمسطيف .لذلؾ يرل البعض أنو
باإلمكاف دمقرطة النظاـ السياسي مف خبلؿ تكسيع دائرة المشاركة السياسية ،التي تعد إحدل ركائز
الديمقراطية ،كالمجكء إلى الحمكؿ السممية بيف القكل السياسية ،كاالنطبلؽ مف مبدأ قبكؿ اآلخر كالعمؿ
مما يسيؿ الكصكؿ إلى احتراـ اآلخر ،كعدـ استبعاد أحد مف صناعة القرار
عمى خمؽ أرضية سمميةَّ ،

الفمسطيني ،كما أنو مف الممكف تعزيز ثقافة الديمق ارطية المبنية عمى التسامح ،كتحريـ مبدأ استخداـ
العنؼ كالصداـ المسمح كبديؿ لثقافة الحكار ،كالعكدة إلى آليات العمؿ الديمقراطي ،مف خبلؿ تعزيز مبدأ
التداكؿ السممي لمسمطة ( .عامر . ) 156– 149 : 2014 ،

المشكمة الكبرل التي يكاجييا المجتمع الفمسطيني ىك االحتبلؿ اإلسرائيمي كأعكانو  ،حيث يسعى إلى
تغييب الديمقراطية سيما إذا كانت نتائجيا ال تكافؽ مصالحو كما حدث عاـ  2006كفازت حماس في

االنتخابات البرلمانية فبدأ االحتبلؿ اإلسرائيمي بتنفيذ عقكباتو عمى قطاع غزة كفرض الحصار المستمر

منذ ذلؾ العاـ حتى اآلف  ،األمر الذم أدل إلى ضعؼ دكر المجمس التشريعي في تطبيؽ النظاـ
السياسي كالبرنامج الذم كاف يمكف أف يتـ تنفيذىا في قطاع غزة كالضفة الغربية  ،كىذا يعتبر الخطر
االكبر الذم ىدد النظاـ الديمقراطي في فمسطيف .
لذلؾ باإلمكاف العمؿ عمى ايجاد نظاـ ديمقراطي قكم ممثؿ ألطياؼ الشعب الفمسطيني ليككف قاد انر عمى

حماية األمف القكمي كتحقيؽ شراكة سياسية حقيقية في جميع مناحي الحياة السياسية في فمسطيف ،كمف
ىنا جاءت ىذه الدراسة لتربط بيف الديمقراطية كاألمف القكمي الفمسطيني  ،كتسميط الضكء عمى الدكر

الحقيقي الذم يمكف أف تمعبو الديمقراطية في تعزيز األمف القكمي الفمسطيني.
كما تتناكؿ ىذه الدراسة تحميؿ اإلشكاليات كالمخاطر التي تكاجييا الديمقراطية الفمسطينية  ،كمدل
تأثيرىا عمى األمف القكمي الفمسطيني كتقديـ التكصيات التي مف شأنيا مكاجية التحديات  ،كالكصكؿ
إلى قكاسـ مشتركة يمكف البناء عمييا لحفظ األمف القكمي الفمسطيني .

1


الفصلىاألول
اإلطارىالعامى
مشكمة الدراسة
نجاح التجارب الديمقراطية يتطمب الثبات كاالستقرار كدكرية االنتخابات كتداكؿ السمطة كالحكـ بشكؿ
سممي ،كفي فمسطيف يكتسب الخيار الديمقراطي أىمية خاصة ككف تعزيزه يشكؿ عامبلن مساعدان إلنجاز

المياـ الكطنية كانجاز المشركع الكطني  ،كما أف األمف القكمي الفمسطيني يعاني مف مخاطر عديدة
أىميا غياب القرار السياسي المستقؿ كالكطني نتيجة عكامؿ عديدة  ،أىميا غياب الديمقراطية الحقيقية

التي يفترض أف تؤدم إلى تحقيؽ الشراكة السياسية التي بدكرىا تككف المحرؾ األساسي لممصمحة
الكطنية ،كالتي مف المفترض أف ييبنى مف خبلؿ قرار كطني نابع مف المصالح الكطنية العميا لمشعب
الفمسطيني الذم يرزح تحت االحتبلؿ ،كالذم يشكؿ التيديد األخطر عمى األمف القكمي الفمسطيني .
لذلؾ يسعى االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى عرقمة أم عممية ديمقراطية حقيقية قد تؤدم إلى كجكد قيادة سياسية
كطنية تي ىغمب المصالح الكطنية  ،كما أف االنقساـ السياسي الذم كقع عقب أحداث  2007 -6-14ـ ،
أدل إلى زيادة المخاطر التي تكاجو األمف القكمي الفمسطيني  ،كأظير العيكب الحقيقية لمتجربة
الديمقراطية التي لـ تأخذ مف الديمقراطية إال شكميا  ،كتركت قيميا النبيمة  .لذلؾ كاف رفض اآلخر
كعدـ تقبؿ الشراكة السياسية كاحتراـ رأم المكاطف ىك سيد المكقؼ كالذم كاف أحد أىـ نتائجو ظيكر
االنقساـ عمى السطح .
أضؼ إلى ذلؾ أف القانكف األساسي يعتريو بعض الغمكض ،كىك ما يستدعي فيـ طبيعتو كمكمف

اإلشكالية .كيمكف كصفو بأنو يفتقد لمصبلبة كغير متماسؾ ألنو يحتكم عمى حالة مف الخمط بيف النظاـ
الرئاسي كالبرلماني كيحتاج إلى تطكير ،كما أنو أخفؽ في حماية الشرعية  ،كبالتالي فإف كؿ ما سبؽ
ذكره ىك جزئيات تدعـ األمف القكمي الفمسطيني  ،كنحف أحكج ما نككف ألمف قكمي قكم كمكحد ضمف
برنامج كاضح المعالـ لمكاجية المتغيرات الداخمية كالخارجية التي تعصؼ بالعالـ .
كمف ىنا جاءت الحاجة ليذه الدراسة  ،كعميو فإننا نطرح مجمكعة مف األسئمة كالتي تحتاج إلى إجابات

كاضحة  ،ثـ االستفادة منيا مف خبلؿ ىذه الدراسة .

تطرح الدراسة سؤاالن رئيسيان ىك :ما دور الديمقراطية في تعزيز األمن القومي الفمسطيني ؟

ويتفرع منو األسئمة الفرعية االتية :

 -1ما كاقع التجربة الديمقراطية الفمسطينية في الفترة الممتدة مف 1994ـ كحتى  2014ـ ؟
 -2ما كاقع األمف القكمي الفمسطيني كالتحديات التي تكاجيو ؟

 -3ما مدل قدرة التجربة الديمقراطية عمى تعزيز الشراكة السياسية كالكطنية ؟
 -4كيؼ يمكف بناء نظاـ ديمقراطي يساىـ في تعزيز األمف القكمي الفمسطيني ؟
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الفصلىاألول
اإلطارىالعامى
أىمية الدراسة
أوالً  :األىمية النظرية

تكمف أىمية الدراسة في البحث كالتحميؿ عف المعكقات التي تكاجو النظاـ الديمقراطي في فمسطيف ككذلؾ
التيديدات الداخمية كالخارجية التي تكاجو األمف القكمي الفمسطيني كسبؿ مكاجيتيا ،كتكتسب الدراسة
أىميتيا مف خبلؿ ما يمي -:

 -1تسميط الضكء عمى دكر الديمقراطية في بناء الشراكة الكطنية كمف ثـ تعزيز األمف القكمي
 -2فتح آفاؽ جديدة لمبحث في تفاصيؿ الديمقراطية الفمسطينية كعبلقتيا باألمف القكمي .

ثانياً  :األىمية التطبيقية

تتناكؿ ىذه الدراسة أحد القضايا الميمة في النظاـ السياسي الفمسطيني مف خبلؿ دراسة دكر الديمقراطية

في تعزيز األمف القكمي الفمسطيني  ،كتكتسب الدراسة أىميتيا التطبيقية مف خبلؿ ما يمي :

 -1قد تككف ىذه الدراسة ميمة لصانعي القرار الفمسطيني  ،كغيرىـ مف السياسييف في األحزاب
كالحركات الفمسطينية .
 -2قد تساىـ ىذه الدراسة في رفع األداء كترسيخ النيج الديمقراطي مف خبلؿ االستفادة مف تجارب
الشعكب التي كانت لمديمقراطية دكر مباشر في تعزيز أمنيا القكمي .
 -3يمكف االستفادة مف النتائج كالتكصيات التي تقدميا الدراسة مف خبلؿ تطبيقيا عمميان كتحقيؽ
اليدؼ المرجك مف ىذه الدراسة .

أىداف الدراسة
 -1دراسة التجربة الديمقراطية الفمسطينية كعكامؿ ضعفيا في الفترة الممتدة مف 1994ـ كحتى 2014
ـ
 -2تسميط الضكء عمى كاقع األمف القكمي الفمسطيني في الفترة مف  1994ـ كحتى  2014ـ
 -3بياف مدل قدرة التجربة الديمقراطية عمى تعزيز الشراكة السياسية كالكطنية .
 -4التعرؼ عمى الميددات الداخمية كالخارجية لؤلمف القكمي الفمسطيني .

 -5تقديـ تكصيات لبناء نظاـ ديمقراطي يساىـ في تعزيز األمف القكمي الفمسطيني .

منيج الدراسة

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كمنيج رئيسي لما يكفره مف قدرة عمى جمع البيانات
كتحميميا ككنو ييعنى بكصؼ الظاىرة كتحديدىا كتبرير الظركؼ كالممارسات  ،أك التقييـ كالمقارنة ،
كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيانات المجمعة ذات العبلقة بمجتمع معيف  ،كيتـ االعبلف عف تمؾ الحقائؽ
كالمعمكمات المجمعة في نتائج الد ارسة  ،باإلضافة إلى إمكانية الخركج بمجمكعة مف المقترحات
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الفصلىاألول
اإلطارىالعامى
كالتكصيات العممية التي يمكف أف تسترشد بيا السياسات االجتماعية كاالدارية كما يرتبط بيا مف أنشطة
أخرل ( قنديمجي كالسامرائي . ) 188 ، 2009 ،
كذلؾ استخدـ الباحث المنيج المقارف كمنيج مساعد ،حيث يتـ مقارنة جكانب التشابو كاالختبلؼ بيف
الظكاىر االجتماعية لغرض اكتشاؼ أم العكامؿ أك الظركؼ التي تصاحب حدكث ظاىرة اجتماعية أك
ممارسة معينة ،عمى أف تككف المقارنة في حقبة زمنية كاحدة ،أك تقكـ بمقارنة ظاىرة كاحدة في نفس

المجتمع في فترة زمنية مختمفة لمعرفة تطكرىا كتغيرىا  ( .عمبي ) 132 : 2006 ،
متغيرات الدراسة:

تنقسـ متغيرات الدراسة إلى متغيريف  ،المتغير المستقؿ ىي الديمقراطية  ،كالمتغير التابع ىك األمف
القكمي الفمسطيني .
حدود الدراسة:

الحد الموضوعي
يتمثؿ الحد المكضكعي لمدراسة في القطاع السياسي الفمسطيني بما فيو مف فصائؿ كأطر سياسية

كحككمية .

الحد الزماني
تمتد حدكد الدراسة ما بيف عاـ  1994كعاـ  2014ـ  ،كمف أىـ األسباب التي دفعت الباحث الختيار

ىذه الفترة ما يمي :
 -1نشأة السمطة الفمسطينية في قطاع غزة كالضفة الغربية تحت ما يسمى الحكـ الذاتي الفمسطيني بعد
اتفاقية اكسمك عاـ  1994ـ ككاف ىذا العاـ ىك بداية انطبلقة السمطة الفمسطينية كبدأت مف خبلليا
التجربة الفمسطينية في ادارة الحكـ .
 -2التجربة الديمقراطية األكلى في عاـ 1996ـ كتشكيؿ أكؿ حككمة فمسطينية منتخبة مف الشعب .
 -3التجربة الديمقراطية الثانية عاـ  2006كالتي فازت فييا حركة حماس في االنتخابات البرلمانية
كشكمت أكؿ حككمة ليا في تاريخيا كتـ محاصرتيا حتى يكمنا ىذا .

 -4فشؿ حككمة الكفاؽ الكطني في تعزيز الشراكة السياسية كاعادة بناء الكحدة الكطنية .
 -5االنقساـ الفمسطيني عاـ  2007كما كاكبو مف تطكرات أمنية كبيرة أدت إلى نشكب الحركب
االسرائيمية الثبلثة عمى قطاع غزة منذ العاـ  2008كحتى العاـ . 2014
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اإلطارىالعامى
الحد المكاني
دكلة فمسطيف

مصطمحات الدراسة
األمن القومي  :ىك مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة كفؽ خطة تنمكية شاممة لحماية مصالحيا
الداخمية كالخارجية مف أم تيديد ،كبما يضمف تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا القكمية ( حبيب . ) 29 : 2010 ،
األمن السياسي
ىك مجمكع النظـ كالخطط كاالجراءات التي تحمي الكياف السياسي كالدستكرم لمدكلة كنظاـ الحكـ فييا،
كتحافظ عمى ثبات شرعية النظاـ كالحكـ  ( .المصرم  ،كآخركف ) 56: 2008 ،

الديمقراطية
ىي حكـ الشعب نفسو بنفسو لنفسو  ،فالسمطة التنفيذية كالتشريعية كالقضائية منبثقة مف الشعب كتحكـ

أيضان باسـ الشعب  ،كالشعب باختياره الحر يقكـ بتنصيب حكامو  ،فالشكرل كانتخاب الحاكـ كمناقشة
رئيس الدكلة  ،ىذه ىي الديمقراطية  ( .عبد العظيـ ) 31 :1990 ،
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الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة

اللصل الثان

الدراســات الطابقة
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الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة

المقدمة :

الفصل الثاني

الدراســات السابقة

تعددت الدراسات السابقة التي تناكلت الديمقراطية كاألمف القكمي الفمسطيني  ،كتطرقت معظـ ىذه
الدراسات لمتركيز عمى عكامؿ التحكؿ الديمقراطي في المجتمع الفمسطيني منذ التجربة الديمقراطية األكلى
كالتي أجريت عاـ  ، 1996حيث أف الدراسات السابقة ركزت أيضان عمى بعض المعيقات التي تقؼ

حائبلن أماـ تطبيؽ الممارسة الحقيقية لمديمقراطية في المجتمع الفمسطيني كتناكلت بعض القضايا الميمة
في النظاـ السياسي الفمسطيني  ،منيا المشاركة السياسية  ،كاالنقساـ الفمسطيني  ،كاالحتبلؿ اإلسرائيمي.

قسـ الباحث الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ إلى ثبلثة محاكر حسب مكانيا كىي عمى النحك
التالي:
 الدراسات الفمسطينية. -الدراسات العربية.

 الدراسات األجنبية.أوالً  :دراسات األمن القومي

 الدراسات الفمسطينية

دراسة  :شاىين  ،بشار (  ) 2015بعنوان  ( :الضرورة االستراتيجية لتفعيل مجمس األمن القومي
الفمسطيني لتحقيق التنمية السياسية واِلدارية )
تناكلت الدراسة التعرؼ عمى كاقعي التنمية السياسة كاإلدارية في فمسطيف  ،كمدل الضركرة االستراتيجية
لتفعيؿ مجمس األمف القكمي الفمسطيني لممساىمة في تحقيؽ التنميتيف السياسية كاإلدارية بشكؿ يحقؽ

الغاية االستراتيجية لمدكلة  ،كاكتسبت الدراسة أىميتيا في محاكلتيا لمتعريؼ بمفاىيـ كآليات كمداخؿ
كاستراتيجيات األمف القكمي كالتنمية السياسية كاإلدارية التي تسيـ في استشراؽ المستقبؿ المأمكؿ ألجيزة
الدكلة كبياف أىميتيا لممجتمع الفمسطيني .
طرح الباحث مجمكعة مف االستنتاجات أىميا :
 -1أف الكاقع الفمسطيني الحالي غير مستقر أك باألحرل بعيد عما يطمح إليو مف تنمية سياسية أك
إدارية  ،كالتي بدكرىا تعتبر أساس عممية التنمية الشاممة .

 -2ىناؾ ضركرة استراتيجية لمجمس أمف قكمي فمسطيني يتكامؿ مع أجيزة السمطة الفمسطينية لدراسة
التيديدات الداخمية كالخارجية
قدـ الباحث مجمكعة مف التكصيات أىميا :
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 -1ضركرة إنياء االنقساـ الفمسطيني بشكؿ كاقعي
 -2تفعيؿ سريع كعاجؿ لمؤسسة كطنية جامعة كمنظمة التحرير الفمسطينية بشكؿ يشمؿ الكؿ
الفمسطيني .
 -3ضركرة تبني مشركع قانكف مجمس أمف قكمي فمسطيني  ،يككف شامبلن باالعتماد عمى ما تقتضيو
الحالة الفمسطينية كأيضان باالستناد عمى مشاريع ناجحة لدكؿ أخرل كأخذ ما ىك مناسب منيا .

دراسة  :سميمان  ،بسام (  ) 2013بعنوان  (:دور السمطة الفمسطينية في تحقيق التنمية ،واألمن،
والديمقراطية في ظل االحتَلل اِلسرائيمي)
تناكلت الدراسة التعرؼ عمى دكر السمطة الفمسطينية في تحقيؽ التنمية الشاممة كاألمف كالديمقراطية في
الضفة الغربية كقطاع غزة في ظؿ استمرار االحتبلؿ اإلسرائيمي .كذلؾ تحديد الميددات الداخمية
بل أماـ السمطة الفمسطينية في إحداث التغيير المطمكب عمى مستكيات التنمية
كالخارجية التي تقؼ حائ ن

الشاممة ،كاألمف كالديمقراطية في الضفة الغربية كقطاع غزة.

وتوصل الباحث إلى عدة نتائج من أىميا :

 -1كاف مف الصعب عمى السمطة الفمسطينية تحقيؽ التنمية الشاممة في الضفة الغربية كقطاع غزة في
ظؿ اعتمادىا الكامؿ عمى أمكاؿ المانحيف ،مما زاد مف ىشاشة دكر السمطة الفمسطينية في تكجيو
االستثمارات التنمكية نحك المشاريع األكثر استدامة كفائدة لمشعب الفمسطيني.
 -2مف خبلؿ الدراسة كجد الباحث أف السمطة الفمسطينية كانت تشبو صفحة بيضاء لمف أراد أف يدلي
بدلكه ،حيث كاف لؤلجندة الخارجية خصكصان األمريكية منيا دكر بارز في تحديد دكر السمطة الفمسطينية

ككظائفيا ،مما شكؿ نقطة ضعؼ عند قيادة السمطة الفمسطينية كالتي التزمت بخيارات ال تؤسس لكاقع
تنمكم ،كأمني ،كديمقراطي فمسطيني مستقؿ.
 -3لـ تتمكف السمطة الفمسطينية مف بناء أجيزة أمنية فمسطينية متكافقة مع حالة المجتمع الفمسطيني
الذم يرزح تحت االحتبلؿ ،كانما عممت عمى إعادة ترتيب ،كتأىيؿ تمؾ األجيزة األمنية حسب
مكاصفات كمحددات غير كطنية.

 -3ارتينت الديمقراطية بمدل رضا االحتبلؿ اإلسرائيمي كالكاليات المتحدة األمريكية عف مخرجاتيا،
األمر الذم انعكس سمبان عمى كاقع المجتمع الفمسطيني كتسبب في انقساـ المجتمع الفمسطيني سياسيان
كاجتماعيان كجغرافي نا ..إلخ.

97


الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة
 الدراسات العربية
دراسة  :محمد  ،ابراىيم (  ) 2013بعنوان  ( :التحديات الداخمية والخارجية المؤثرة عمى االمن
الوطني االردني في الفترة < ) > 2013-1999
أشارت الدراسة إلى أف الدكلة األردنية تكاجو مجمكعو مف التحديات السياسية كاالقتصادم كاالجتماعية
التي تؤثر بشكؿ مباشر كغير مباشر عمى األمف الكطني األردني نتيجة ألسباب كعكامؿ داخمية
كخارجية ترتبط بالبيئة الدكلية أك بالبيئة اإلقميمية  ،مما شكؿ تحديان رئيسيان أثَّر كيؤثر عمى الدكلة
األردنية كخرج الباحث مف الدراسة بمجمكعو مف النتائج كمف أىميا اآلتي :

 -1كاجيت الدكلة األردنية منذ نشأتيا حتى اآلف تحديات سياسية كاقتصادية كثقافية أثرت عمى بناء
الدكلة كاستقرارىا كنمكىا كتطكرىا في مختمؼ المجاالت
 -2تشكؿ التحديات السياسية الداخمية ( ضعؼ المشاركة السياسية  ،تعدد األحزاب  ،عدـ التكازف في
العبلقة بيف السمطات  ،بطء مسيرة اإلصبلح السياسي  ،الفساد االدارم كالمالي )  ،ك الخارجية

المرتبطة في ( الصراع العربي اإلسرائيمي  ،تكارث الربيع العربي  ،اإلرىاب  ،المد الشيعي اإليراني ،
أمف الخميج العربي ) .
أما تكصيات الدراسة فكانت عمى النحك اآلتي :
 -1تكثيؼ دكر المؤسسات الحككمية كالخاصة في غرس ركح اإلنتماء كاإلخبلص في المكاطف
األردني لتجنبو المؤثرات الخارجية كالتي تؤثر سمبان عمى المكاطف .

 -2محاكالت تقريب كجيات النظر بيف األحزاب مع بعضيا كبيف الحككمة كذلؾ يحقؽ نكعان مف

االرتياح الحزبي اتجاه الحككمة .

 -3ايجاد فرص عمؿ حقيقية لمشباب األردني لمتخفيؼ مف أثر البطالة في الشارع األردني لما لو مف
مردكد إيجابي عمى كؿ شرائح المجتمع .

دراسة :المصري  ،أحمد (  ) 2010بعنوان  ( :دور إسرائيل في ضرب مرتكزات األمن القومي العربي)

تناكلت ىذه الدراسة البحث عف أساليب االحتبلؿ االسرائيمي في ضرب مرتكزات األمف القكمي العربي،
كمدل دكر األمف القكمي العربي في مكاجية األمف القكمي االسرائيمي  ،كذلؾ تناكلت التعرؼ عمى

التحديات التي تكاجو األمف القكمي العربي ككيفية النيكض بمستقبؿ األمف القكمي العربي في ظؿ
الشرؽ أكسطية

ومن أىم نتائج الدراسة :

 -1استنتج الباحث بأف كجكد إسرائيؿ القائـ عمى األراضي العربية ،كخطرىا ال يكمف فقط في احتبلليا

لؤلرض العربية ،بؿ في األىداؼ العميا لمحركة الصييكنية القائمة عمى التكسع  ،كاحتبلؿ المزيد مف
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األراضي العربية ،كيمكف أف نضيؼ إلى التيديدات العسكرية اإلسرائيمية المباشرة ،تيديدات أخرل تتمثؿ
في تضييؽ الخناؽ عمى المصالح كاألىداؼ الكطنية كالعربية.
 -2في المجاؿ السياسي :يعاني الكياف العربي مف مظاىر التكتر ،كعدـ االستقرار الداخمي الناتج عف
الصراعات الحزبية كالداخمية كعدـ التكصؿ إلى سياسة استراتيجية مكحدة لممكاجية مع إسرائيؿ ،كىذا
ينعكس أيضان عمى العبلقات مع الدكؿ العربية كدكؿ العالـ بشكؿ عاـ.

 -3لعؿ أىـ ىذه التحديات التي تكاجو كضع استراتيجية أمف قكمي عربي لمكاجيو سياسة إسرائيؿ في

ضرب مرتكزات األمف القكمي العربي ىك غياب صفة الدكلة عف ىذا الكياف ،كالتحدم اآلخر يكمف في
غياب اليدؼ االستراتيجي المكحد لمحركة العربية  ،فكؿ دكلة تحاكؿ أف تممي رؤيتيا كتفرضيا .كفي
غياب ىذا المفيكـ الكاضح يضيع الجيد المبذكؿ إليجاد استراتيجية قكمية لؤلمف القكمي العربي.
لذلك جاءت توصيات الدراسة عمى النحو اآلتي :

 -1اقرار السمـ العربي الداخمي  ،كالذم تتمثؿ عناصره بسمطو شرعية تمثؿ الغالبية مف الجماىير
العربية.
 -2التدرج في بناء مقكمات األمف القكمي العربي  ،كمقكمات التنمية العربية الشاممة ضمف خطة
كاقعية معمكمة األبعاد تنقؿ ىذه الدكؿ مف كضعيا الحالي الى الكضع المستيدؼ بكافة جكانبو ،كمكاجية
كافة العقبات كالمشاكؿ .

 الدراسات األجنبية

دراسة (  ) Vishwanathan 2014تجديد بنية األمن القومي في اليند
Revamping India's National security structure: Agenda for the Indian
Government .
كضعت الدراسة تصكر شامؿ لؤلكضاع كالميددات األمنية الكبيرة التي تكاجييا اليند  ،كقد تـ تشخيص
أغمب ىذه الميددات بصيغة مشكبلت تنبثؽ مف سكء السياسات كليس بسبب نقص المكارد المالية
كالتكنكلكجية كالبشرية .

لذلك طرحت ىذه الدراسة مجموعة من االستنتاجات منيا :

 -1ىناؾ محاكالت جادة مف القيادة اليندية مف أجؿ التخمص مف المشاكؿ التي يعاني منيا األمف
القكمي اليندم بما في ذلؾ عممية تنظيـ الدفاع .
 -2تعتبر التنمية في اليند أحد الدعائـ التي تساعد في تعزيز األمف القكمي في اليند  ،لذلؾ فإف
عممية التنمية االقتصادية التي تبنتيا اليند في مرحمة ما بعد االستقبلؿ ما ىي إال استمرار
لمجيكد التنمكية التي شيدتيا خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف العشريف .
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وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات ومنيا :
 -1مف الضركرم كضع استراتيجيات كطنية لكؿ مف األمف الداخمي كالسياسة االقتصادية كالخارجية
كالدفاع  ،كتخطيط المكارد ككضعيا عمى أساس القدرات الكطنية كاالحتياجات كالتحديات التي
تكاجييا .
 -2بإمكاف صانعي القرار عمى المستكل االمني في اليند إجراء مراجعة شاممة آلليات األمف القكمي
في اليند كؿ خمس سنكات .

ثانياً  :الدراسات المتعمقة بالديمقراطية
 الدراسات المحمية

دراسة  :عودة  ،عواد (  ) 2011بعنوان  ( :إشكالية العَلقة بين حركة فتح وحركة حماس وأثرىا
عمى عممية التحول الديمقراطي في فمسطين <2010-2004م > )
تناكؿ الباحث خبلؿ ىذه الدراسة معرفة إشكالية العبلقة بيف حركتي فتح كحماس ،كمحاكلة رصد
اإلشكالية الديمقراطية  ،التي يعيشيا الشعب الفمسطيني حاليان بسبب حالة الصراع بيف حركتي فتح
كحماس ،التي كصمت لحد الصداـ المسمح كحدكث االنقساـ الفمسطيني منذ عاـ 2007ـ .
كمف أىـ نتائج الدراسة ما يمي :
 -1اتسمت العبلقة بيف الحركتيف  ،كمف قبميا الحركة اإلسبلمية ،بنكع مف التنافس كالتكتر كالصراع
أحيانا ،كأف حاالت الحكار كاالتفاؽ أك التعايش كانت مؤقتة كمحدكدة .كأف التكتر كالنزاع
كاالختبلؼ كاف الصبغة السائدة عمى العبلقة التي ربطت الحركتيف .
 -2الخبلؼ بيف الحركتيف ظير عمى الساحة الفمسطينية منذ انطبلؽ حركة(حماس) في االنتفاضة
األكلى عاـ  1988ـ ،كذلؾ مف خبلؿ العبلقة التي سادت في تمؾ المرحمة كحصكؿ المناكفات،
كمحاكلة كؿ طرؼ فرض سيطرتو ،كابراز أنو األقكل كالمسيطر عمى الساحة الفمسطينية .
جاءت تكصيات الدراسة عمى النحك اآلتي :
 -1ضركرة اتفاؽ جميع األطراؼ عمى أف منظمة التحرير الفمسطينية ىي اإلطار الجامع لجميع األطراؼ
الفمسطينية  ،كلذلؾ ال بد مف العمؿ عمى تفعيميا كاصبلحيا كتفعيؿ مؤسساتيا عمى أسس كطنية .

 -2أف يتـ التييئة مف أجؿ استمرار الحكار ،كاعادة بناء الثقة كحسف النكايا بيف الطرفيف )فتح كحماس(،
كذلؾ مف خبلؿ كقؼ جميع أشكاؿ العنؼ بينيما ،ككقؼ عمميات التحريض مف خبلؿ كسائؿ
اإلعبلـ  ،كأف تبقى قضية إنياء االحتبلؿ كاقامة الدكلة المستقمة ،ىي األساس كالمحدد لمعبلقة بيف
الحركتيف .
 -3التكعية السياسية  ،كانشاء ثقافة سياسيو كديمقراطية مبنية عمى احتراـ الرأم اآلخر ،كعدـ اإللغاء
و
مشرؼ عبر تاريخيو الطكيؿ .
كاإلقصاء ،ألف الجميع يحظى بتاري وخ كنضاؿ ٌ
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دراسة  :درويش  ،عبد العزيز (  ) 2010بعنوان  ( :آليات تعزيز الوحدة الوطنية بين القوى
والفصائل الفمسطينية وأثرىا عمى التنمية السياسية )
تحدثت الدراسة عف أىـ أربع آليات مف شأنيا أف تدعـ الكحدة الكطنية الفمسطينية كتعززىا ،كىي الحكار
الكطني ،كاالنتخابات ،ككحدة اليكية كثقافة االختبلؼ ،كتعزيز بناء الثقة بيف القكل كالفصائؿ الفمسطينية
 ،ك قيسمت الدراسة إلى أربعة فصكؿ حيث استعرض الفصؿ األكؿ الجانب النظرم لمدراسة ،أما الفصؿ
الثاني فقد تناكؿ أىـ آليات تعزيز الكحدة الكطنية بيف القكل كالفصائؿ الفمسطينية ،كفي الفصؿ الثالث،
ناقش الباحث أدكار القكل كالفصائؿ الفمسطينية كاتجاىاتيا حياؿ آليات تعزيز الكحدة الكطنية ،أما
الفصؿ الرابع مف الدراسة ،فقد حمؿ الباحث عمميان أثر آليات تعزيز الكحدة الكطنية الفمسطينية عمى
التنمية السياسية بتركيزه عمى أداة المقابمة ،مف حيث دكرىا في إحداث التغيير السياسي في فمسطيف ،ك

في عممية التحكؿ الديمقراطي .

توصمت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات أىميا :

 -1إف استمرار الخبلؼ كاالنقساـ بيف القكل كالفصائؿ الفمسطينية يرجع ذلؾ إلى تجذر أزمة عدـ الثقة
بينيا كعدـ قبكؿ كؿ منيما لآلخر.
 -2إف تحقيؽ التنمية السياسية في فمسطيف يبقى رىينة نجاح األطراؼ الفمسطينية في آليات تعزيز
الكحدة الكطنية.

وكانت توصيات الدراسة كما يمي :
 -1ضركرة السعي نحك تشكيؿ ىيئة قيادية مشتركة تمثؿ قيادة عميا لمشعب الفمسطيني ،تسيـ في
تشكيميا مختمؼ القكل كالفصائؿ الفمسطينية ،بحيث يساند ىذا التشكيؿ تحقيؽ األىداؼ الكطنية .
 -2تكسيع دائرة المشاركة الجماعية في القرار السياسي ،كىذا يككف مف الضركرم تطبيقو طالما بقي
الخبلؼ السياسي قائمان عمى الساحة الفمسطينية ،كعدـ تكصؿ الحكارات السابقة إلى كفاؽ كطني
لتعزيز الكحدة الكطنية الفمسطينية .

دراسة  :الحمولي  ،منذر (  ) 2009بعنوان  ( :الثقافة السياسية وأثرىا عمى التحوالت الديمقراطية

في المجتمع الفمسطيني )

تناكلت الدراسة مفيكـ الثقافة السياسية ،كخصائصيا كدكرىا في عمميات التحكؿ الديمقراطي كعبلقتيا
بالمشاركة السياسية ،كما تناكلت الثقافة السياسية الفمسطينية كمككناتيا كسماتيا كثنائية االستقطاب في
المجتمع السياسي الفمسطيني ،كعكامؿ إنتاج ىذه الثقافة ،كالبحث في خصكصية النظاـ السياسي
الفمسطيني ،كاألزمة التي يعاني منيا  ،ك معرفة أنماط التحكالت الديمقراطية الفمسطينية كمراحؿ تطكرىا
منذ االنتخابات التشريعية كالرئاسية األكلى عاـ  ،1996كحتى ما بعد االنتخابات الرئاسية كالتشريعية

الثانية.
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قدمت الدراسة مجمكعة مف النتائج أىميا :
 -1الثقافة السياسية الفمسطينية اعترتيا صراعات فكرية متناقضة ،كأصبحت التعبئة ىي :أساس العمؿ
السياسي لقكل المجتمع الفمسطيني السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كالثقافة السائدة اآلف تقكـ عمى
ثقافة العنؼ كاقصاء اآلخر ،كىيمنة عقمية السمطة كاحتكارىا في نظاـ الحزب الكاحد .

 -2يعتبر مدخؿ الثقافة السياسية أحد مقكمات الديمقراطية في المجتمعات ،كتعثرت الديمقراطية في
المجتمع الفمسطيني نتيجة ىذا المدخؿ ،بسبب الفيـ الخاطئ لمثقافة كالقيـ الديمقراطية في المجتمع
الفمسطيني.
ككانت تكصيات الدراسة عمى النحك اآلتي :
 -1تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع مف خبلؿ التداكؿ السممي عمى السمطة ،كنشر مفاىيـ التسامح
كحرية االختبلؼ كعدـ إقصاء اآلخر .

 -2التمسؾ بالديمقراطية كنظاـ كقيـ داخؿ الحياة الفمسطينية بمختمؼ جكانبيا ،كالتمسؾ باستراتيجية
كطنية لتعزيز الكحدة الكطنية .
 -3تفعيؿ المشاركة مف قبؿ المكاطنيف كتطكير الكعي لدييـ ،ضمف مبدأ سيادة القانكف كحماية الحريات
كالعدؿ كالمساكاة كحرية الرأم كالتعبير.

دراسة  :حامد  ،قصي (  ) 2008بعنوان  ( :دور الواليات المتحدة األمريكية في إحداث تحول
ديمقراطي في فمسطين < والية الرئيس جورج بوش االبن . ) > 2006-2001
تناكلت الدراسة إلقاء الضكء عمى الدكر الذم لعبتو الكاليات المتحدة خبلؿ كالية الرئيس بكش اإلبف
األكلى كالثانية في إحداث اصبلحات سياسية في السمطة الفمسطينية كلذلؾ سعت الدراسة لمتركيز عمى
الدكافع التي بمكرت السياسة األمريكية اتجاه السمطة الفمسطينية خبلؿ ىذه الحقبة .كذلؾ تابعت الدراسة
اآلليات كاالستراتيجيات التي استخدمتيا الكاليات المتحدة في كضع السمطة الفمسطينية كالمجتمع
الفمسطيني أماـ خيار االصبلح .

كمف أىـ النتائج التي قدمتيا الدراسة ما يمي :
 -1ييعبر التكجو األمريكي إلصبلح السمطة الفمسطينية عف ارتباط كثيؽ بيف تكجياتيا لتحقيؽ أمنيا
كمترجما لحاجاتيا لتمرير سياساتيا في المنطقة  ،كيقكـ ىذا
القكمي  ،كانجاز عممية اإلصبلح ،
ن
االرتباط عمى التكصؿ إلى صيغة تيسرع مف إنجاز اتفاؽ مع إسرائيؿ يساىـ في تيدئة األكضاع،
كيساعد الكاليات المتحدة األمريكية عمى تعزيز تحالفاتيا في الشرؽ األكسط .

 -2يمكف االستنتاج أف اتجاه الكاليات المتحدة نحك قضية اإلصبلح كنشر الديمقراطية  ،جاء ليخدـ أمنيا
القكمي عمى اتساعو مف خبلؿ استخداـ مبادئ الديمقراطية كأداة كظيفية في سبيؿ فرض سياساتيا
كسيطرتيا عمى مكاطف القكة االقتصادية في الشرؽ األكسط  ،كالسيطرة عمى األزمات فيو.
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ومن أىم التوصيات ما يمي :
 -1تمكيف النظاـ السياسي الفمسطيني ذم القيادة المعتدلة مف استيعاب فئات المجتمع المختمفة ،كادخاليا
النظاـ السياسي بشرط "االعتداؿ" كااللتزاـ بقكانيف السمطة ،كاعطائيا أدكا انر في رسـ سياساتيا العامة،
كتمكيف مؤسسات المجتمع المدني مف التأثير عمى الحككمة .

 -2تجسيد الكحدة الكطنية بيف األطر الفمسطينية مف خبلؿ المشاركة السياسية مف أجؿ النيكض بالنظاـ
السياسي الفمسطيني لتحقيؽ أىداؼ المشركع الكطني  ،كالذم يسعى إلى انياء االحتبلؿ كقياـ الدكلة

الفمسطينية .

دراسة  :أبو عرب  ،خميل (  ) 2008بعنوان  ( :أثر االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية عمى
التحول الديمقراطي الفمسطيني )
كضحت الدراسة أف التحكالت التي يشيدىا المجتمع الفمسطيني تزيد مف صعكبة إيجاد قكاسـ مشتركة
تؤدم إلى حدكث انفراج في الكاقع السياسي الفمسطيني  ،خاصة كأف الكاقع مرتبط بتكجيات الفصيميف

األكبر عمى الساحة الفمسطينية فتح كحماس ،حيث ظير ىناؾ تنازع لمصبلحيات بيف الفصيميف مف
خبلؿ الحككمة التي تترأسيا حماس كالرئاسة التي تتزعميا فتح  ،مما خمؽ حالة مف الصراع بيف
الجانبيف  ،كاف كصكؿ حركة حماس لمسمطة شكؿ تحكال ديمقراطيان ىامان في تركيبة النظاـ السياسي
الفمسطيني ،كالذم يعتبر تحكالن أساسيان في بنية النظاـ كخطابو كطبيعتو ،األمر الذم يترؾ أث انر بالغان عمى
بناء عمى خيار ديمقراطي.
مستقبؿ ىذا النظاـ ،عمى اعتبار أف فكز حماس جاء ن
كأظيرت الدراسة مجمكعة مف النتائج كمف أىميا :

 -1شكمت اتفاقية اكسمك تغي انر ممحكظان في طبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني  ،بأنو أظير كيانان

فمسطينيان داخؿ األراضي الفمسطينية ،يستند إلى إدارة محمية تقكـ بإدارة شؤكنو ،لكنيا مرتبطة باتفاقيات
محددة مقيدة فييا.

 -2االنتخابات التشريعية الثانية  ،اكتسبت أىمية خاصة ألنيا خمقت جك مف التنافس الحقيقي بيف

القكل كالفصائؿ الفمسطينية التي شاركت في ىذه االنتخابات.

 -3شكمت االنتخابات تحكالن ىاما لمديمقراطية الفمسطينية التي أدت إلى بركز حالة مف التعددية

السياسية داخؿ المجتمع الفمسطيني الذم شارؾ بفعالية في ىذه االنتخابات.

لذلك قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أىميا ما يمي :

 -1النظاـ السياسي الفمسطيني يحتاج إلى تفعيؿ دكر السمطات الثبلث  ،كؿ ضمف اختصاصو بيدؼ
تطكير أسس كقكاعد النظاـ السياسي الفمسطيني.

 -2تطكر النظاـ الديمقراطي الفمسطيني يحتاج إلى إصبلح مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية التي
تعتبر اإلطار األعـ كاألشمؿ لبنياف الكياف الفمسطيني.
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 -3ضركرة تعزيز سمطة القانكف كتطكير أداء المجمس التشريعي في رسـ مستقبؿ النظاـ السياسي
الفمسطيني ،بيدؼ تعميؽ الديمقراطية الفمسطينية.
 الدراسات العربية

دراسة  :أبو حشيش  ،شفيق (  ) 2014بعنوان ( :البعد السياسي لعممية التحول الديمقراطي في
الوطن العربي  -تونس نموذجاً )

تناكلت الدراسة مفاىيـ الديمقراطية كمدل أىميتيا في تطكر كنمك األمـ مع معرفة شركط كمحددات

التحكؿ الديمقراطي عالميا  ،كتممس كاقع العالـ العربي مف العممية الديمقراطية  ،كماىية الشركط الكاجب
تكفرىا لتحقيؽ كاقع عربي يتصؼ بديمقراطية حقيقية فك انر كممارسة ،مف خبلؿ تحميؿ الكاقع التكنسي
كنمكذج عربي فيما يتعمؽ بعممية التحكؿ الديمقراطي لتحقيؽ نجاحات في ذلؾ األمر.
ك قدمت الدراسة مجمكعة مف االستنتاجات كمنيا ما يمي :
 -1أف أحداث الربيع العربي تركت تأثيرىا عمى الكطف العربي ،كتكنس كانت أكلى ىذه الدكؿ التي
اتجيت نحك التحكؿ الديمقراطي لككنيا أكلى دكؿ الربيع العربي ،كلكف دكف مضاميف حقيقية

لمعممية الديمقراطية  ،كالذم برز مف خبلؿ ىيمنة حزب النيضة عمى مقاليد السمطة.
 -2أف الديمقراطية كمفيكـ كممارسة تمعب دك انر في تقدـ كتطكر الشعكب ،كتخضع لعدة محددات
كشركط معركفة عالميان إلحداث عممية التحكؿ الديمقراطي ،فيما أف البعد السياسي يشكؿ ركيزة

أساسية لعممية التحكؿ الديمقراطي ،كىك محدد لنجاح أك فشؿ ىذه العممية كالتي تؤدم لزيادة
مساحة الحريات كالمشاركة السياسية .

لذلؾ طرحت الدراسة مجمكعة مف التكصيات منيا ما يمي :
 -1ضركرة إعادة دراسة التاريخ العربي كأخذ العبر بما يخدـ المرحمة الحالية ،مع النظر لمعكامؿ الثقافية
كالدينية كاالجتماعية المتداخمة كالتي تميز المجتمعات العربية كايجاد نماذج تتكافؽ كتتناغـ مف تمؾ
العكامؿ كخاصة في حاؿ االقتداء بتجارب كنماذج غربية.

 -2عدـ التسرع في عممية التحكؿ الديمقراطي  ،كتييئة الظركؼ كالمناخ المبلئميف التخاذ القرار لمسير
نحك عممية تحكؿ ديمقراطي حقيقية ،مع الحذر في التعاطي مع نتائج ثكرات الربيع العربي ،كعدـ
االندفاع كراء نشكة إسقاط األنظمة التسمطية خشية الكقكع في خطأ االختيارات كالق اررات الخاطئة ،
كالسير مرة أخرل نحك إيجاد أنظمة تسمطية تحت غطاء العممية الديمقراطية.
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دراسة  :الموزي  ،مالك (  ) 2012بعنوان  ( :دور مجمس األمة في االصَلح السياسي في ظل
التحول الديمقراطي في المممكة األردنية الياشمية < ) > 2011-1989
تناكلت الدراسة التعرؼ عمى مجمس األمة األردني كتنظيمو كاختصاصاتو كمقارنتو باألنظمة البرلمانية
العالمية األخرل  ،كما أىتمت أيضان ببياف ماىية اإلصبلح السياسي الذم يعتبر ىدؼ الحككمة األردنية

في ظؿ التحكؿ الديمقراطي  ،كابراز دكر مجمس األمة في عممية اإلصبلح السياسي في ظؿ التحكؿ
الديمقراطي  ،كمدل قدرتو عمى ذلؾ مع تكضيح المعيقات التي تحكؿ بيف مجمس األمة األردني كبيف

القياـ باإلصبلحات السياسية .

وقدمت الدراسة مجموعة من النتائج ومنيا ما يمي :

 -1بذؿ النظاـ السياسي األردني مجيكدان مف أجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ مستكل متقدـ مف التنمية
كاالصبلح السياسي كذلؾ مف أجؿ مكاكبة ما يحدث مف تغيير في العديد مف دكؿ العالـ  ،كجاء ىذا

الجيد نتيجة الضغط مف الكاليات المتحدة األمريكية كاإلتحاد األكركبي المذاف يدعكاف أنظمة الشرؽ

األكسط إلى تطبيؽ الديمقراطية .

 -2رغـ المحاكالت الكبيرة التي تبذليا األردف مف أجؿ اإلصبلح السياسي  ،لكنيا لـ تصؿ إلى المستكل
المطمكب مقارنةن مع األنظمة الديمقراطية نتيجة ما تحكمو اإلنفعاالت المزاجية لمسمطة  ،فيي تريد
تنمية كاصبلح سياسي يتماشى مع مصمحتيا كمع مصالح الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ اإلتحاد

األكركبي .

لذلك اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات ومنيا ما يمي :
 -1المعادلة السياسية الراىنة لـ تعد قادرة عمى مكاجية التحديات الداخمية كالخارجية  ،كاالستمرار فييا
سيؤدم إلى مزيد مف األزمات كالمشكبلت .
 -2العمؿ عمى تطكير كتقكية كضع مجمس النكاب دستكريان فيما يتعمؽ بفترة االنعقاد كالحؿ  ،كالحصانة
كالرقابة عمى مؤسسات الدكلة ببل إستثناء .

دراسة  :أمين  ،سوزان (  ) 2011بعنوان  ( :التجربة الديمقراطية في كوردستان العراق )
تناكلت الدراسة تقديـ صكرة كاقعية عف كضع ككردستاف العراؽ في إطار التجربة الديمقراطية التي تحاكؿ
الدراسة تقديـ مبلمحيا ككيفية تطكيرىا  ،ارتباطان بكفاح الشعب الكردم مف أجؿ بناء مؤسساتو
الدستكرية ،حيث تغطي الدراسة تاريخ كفاح األكراد كتككينو االجتماعي كالثقافي  ،كالنظاـ السياسي في

اإلقميـ ،كمدل إمكانيتو في تجسيد مبادئ الديمقراطية مف خبلؿ المشاركة السياسية في العممية
االنتخابية.

94


الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة
وقد توصل الدراسة الى جممة من النتائج أىميا :
 -1اف التجربة الديمقراطية في ككردستاف ىي تجربة حديثة نسبيان ،بسبب حداثة البناء الديمقراطي في
العراؽ  ،مع كجكد عكامؿ عديدة داخمية كخارجية تحاكؿ تقكيضيا كافشاليا .

 -2لمشعب الكردم نضاؿ طكيؿ يتميز باإلصرار عمى المبادئ كالقيـ األساسية لحقكقو المشركعة.
-3

لمكرد تأثير كبير عمى سياسات مجتمعات الدكؿ التي يعيشكف فييا بسبب ككف القضية الكردية

كرقة تستخدميا ىذه الدكؿ كتستغميا لتضغط أحداىا عمى األخرل.

 -4تمتقي مصالح جميع الدكؿ التي يتعايش الكرد فييا عمى محاربة القضية الكردية  ،كالحيمكلة دكف
تحقيؽ الكرد ألىدافيـ .
( -5ليس لمكرد أصدقاء حقيقيكف) حيث لـ تقؼ الدكؿ مع الكرد إال إذا كانت ليا مصمحة حتى في
أحمؾ الظركؼ التي مر بيا الكرد ،األمر يكجب عمى الكرد التكحد فيما بينيـ كيؤمف ليـ القكة

الكافية لردع أم اعتداء .

ولذلك كانت أىم التوصيات ما يمي :
 -1عمى إقميـ ككردستاف بخمفيتو التاريخية الثكرية القكمية ،كحاضره البرلماني القانكني  ،ترسيخ قيـ
القانكف ،كالتأكيد عمى الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالتعايش السممي بيف كؿ المككنات كالتيارات
داخؿ اإلقميـ  ،كىذا األمر ال يمكف تحقيقو مف دكف تكفير فضاء ليبرالي حقيقي .بمعنى أف كجكد

الميبرالية شرط أساسي لتحقيؽ سيادة القانكف في المجتمع الكردستاني.

 -2نظ انر لكجكد تنكع طائفي كديني كقكمي في ألكاف الطيؼ العراقي  ،فإف عمى قيادة اإلقميـ أف تعمؿ
عمى تعزيز فمسفة االقاليـ ( النظاـ الفدرالي) .

 -3العمؿ بما ىك متكفر اآلف مف مفاىيـ ديمقراطية لتشكيؿ ركح عصرية كالتركيز عمى المطمب
الديمقراطي بغض النظر عف تكجيات التيارات السياسية المنضكية في العممية السياسية في االقميـ.

 الدراسات األجنبية
دراسة  :الجابري  ،نعمان (  ) 3102بعنوان  ( :التحول من الدكتاتورٌة إلى الشرعٌة الدٌمقراطٌة
فً اسبانٌا والعراق )

تناكلت الدراسة التحكؿ الديمقراطي في اسبانيا .حيث تـ تسميط الضكء عمى التحكؿ كالتغيير السياسي
كاأليديكلكجي عمى مؤسسات الدكلة كاألحزاب السياسية كالتحكؿ في الحياة العامة لمببلد .ىذا التحكؿ
السياسي في االتجاه السياسي كالقانكف الشرعي الذم تناكلتو الدراسة  ،كالذم جاء مف السياسة
الدكتاتكرية إلى فرانكك الذم كاف يضع كافة العراقيؿ  ،كيقاكـ التغيير الى مؤيدم النظاـ مف عسكرييف
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كفبلنخ  ،ك كضع العراقيؿ خبلؿ سنيف التحكؿ حيث استقبمت مف قبميـ فكرة التحكؿ بشركط جديدة
تعجيزية .
ولعل أبرز نتائج ىذه الدراسة ما يمي :
 -1لعؿ تجربة المممكة اإلسبانية مع اإلصبلح الديمقراطي رغـ ما عاشتو مف اضطياد  ،كقمع
كتصفيات كفقر كتخمؼ خبلؿ السنكات العجاؼ مع الدكتاتكرية العسكرية المتخمفة ،ىذه التجربة تعتبر
محف انز لمعراؽ كالعراقييف كالسياسييف أصحاب القرار لمعمؿ عمى تطكير آليات الممارسة السياسية كاحتراـ

حؽ االختبلؼ اإليجابي ،كنبذ الخبلفات كما عمؿ عميو في إسبانيا.

-2إف مسار التحكؿ الديمقراطي  ،يجب أف ييدؼ إلى بناء كتعزيز دعـ الدكلة  ،دكلة القانكف
كالمؤسسات المستندة إلى المشاركة كالتمثيؿ الشعبي  ،كىك ما يدعـ االستقرار  ،كىذا ما ذىبت إليو
اسبانيا خبلؿ مرحمة التحكؿ كال زالت تعمؿ عميو .
قدمت الدراسة مجمكعة مف التكصيات منيا ما يمي :
-1اليمكف ألم نظاـ ديمقراطي أف يقكـ بدكف مؤسسات المجتمع المدني التي تتشكؿ لمتعبير عف
قطاعات كبيرة مف المجتمع  ،كلمتعبير عف إرادة منتسبييا مف المكاطنيف كىذا ما ذىبت إليو اسبانيا .

-2الدستكر في النظاـ الديمقراطي  ،ىك الفيصؿ بالرغـ مف ككنو مثقؿ بنصكصو القانكنية الممتبسة.
حيث يمكف تأكيد بعض المعايير كالمبادئ كالقكاعد الدستكرية العصرية  ،كتطبيقيا عمى ظركؼ العراؽ
مثؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات بما يضمف تعدد كتكازف ىذه السمطات كالرقابة المتبادلة فيما بينيا
-3بعد الفترة الطكيمة مف سيطرة السمطة التنفيذية  ،كآثارىا السمبية عمى الثقافة السائدة .يجب التأكيد
عمى التعددية السياسية كالفكرية كالثقافية كالقكمية كالدينية مف خبلؿ المؤسسات كالندكات كاألحزاب
السياسية  ،كقكل المجتمع المدني بحيث تعكس طبيعة تنكع كتعدد كتركيب المجتمع العراقي السياسي
كالفكرم كالقكمي كاالجتماعي كالديني.

دراسة  :كرابيت  ،ساميو (  ) 2009بعنوان  ( :الديمقراطية ومعوقاتيا في دول العالم الثالث )
تناكلت الدراسة إظيار التبايف الكبير بيف دكؿ العالـ المتحضر كالمتمثمة بالدكؿ العربية كالدكؿ النامية،
المتمثمة بدكؿ العالـ الثالث ،عف طريؽ تحميؿ العكامؿ التي أدت إلى ىذا التبايف ،كايجاد الحمكؿ الممكنة
لتجاكز تخمؼ دكؿ العالـ الثالث ،كالكصكؿ بيذه الدكؿ إلى ما كصمت إليو الدكؿ المتقدمة ،كالتحقؽ مف
دكر النظاـ الديمقراطي في رقي الدكؿ في الجكانب السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعممية.
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قدمت ىذه الدراسة مجمكعة مف االستنتاجات كمنا ما يمي :
 -1إف عدد كبير مف الدكؿ التي استقمت مف السيطرة االستعمارية في آسيا كأفريقيا كأمريكا البلتينية بعد
الحرب العالمية الثانية ،امتاز النظاـ السياسي فييا بالتسمط كالدكتاتكرية  ،كنيب خيرات الببلد لصالح
الحكاـ كحاشيتيـ .

 -2تميزت ىذه الدكؿ بتناقضات طبقية كدينية ،كحكادث عنؼ كاضطرابات متكررة ،كمحاكالت انقبلبية
عسكرية عدة جمبت حكاـ لـ يككنكا بالمستكل المطمكب حيث إنيـ اتبعكا سياسات اقتصادية كسياسية
كاجتماعية سببت الككارث ،كانتشرت الرشكة كالمحسكبية كالفساد ،كالتعدم السافر عمى حقكؽ
المكاطنيف كحرياتيـ كانخفاض مستكل الكفاءة الثقافية كالعممية إلدارة البمد.

لذلك طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات ومنيا ما يمي :

 -1إف الديمقراطية تعني مجمكعة مف قيـ كاتجاىات كمشاعر ،تشجع الممارسات الديمقراطية الفاعمة مف
جانب الحاكـ كالمحككـ .

 -2ضركرة إرساء البديييات التالية :إقرار حقكؽ اإلنساف كاحتراميا  ،كاصدار التشريعات التي تحمي
حرية الرأم كالتعبير كالتنظيـ  ،كالتسامح السياسي كالفكرم ،كالمساكاة ،كالسماح بالتعددية الحزبية،
كالتداكؿ السممي لمسمطة كاحتراـ إرادة األغمبية .

ثالثاً  :مصفوفة الدراسات السابقة

الجدكؿ التالي الذم َّ
أعده الباحث  ،يمخص الدراسات السابقة كيكضح أىدافيا كأىـ النتائج كالتكصيات
التي تكصمت إليو .
م

1

عنوان الدراسة

أىداف الدراسة

أىـ نتائج كتكصيات الدراسة

أوالً  :دراسات األمن القومي

دراسة (:سميماف  : )2013 ،دكر تعالج الدراسة دكر السمطة أظيرت الدراسة أنو مف الصعب عمى
السمطة الفمسطينية في تحقيؽ الفمسطينية في تحقيؽ التنمية السمطة الفمسطينية تحقيؽ التنمية الشاممة في
التنمية كاألمف كالديمقراطية في الشاممة كاألمف في الضفة الضفة الغربية كقطاع غزة في ظؿ اعتمادىا

ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي .

الغربية كقطاع غزة في ظؿ الكامؿ عمى أمكاؿ المانحيف .

كجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي

لـ تتمكف السمطة الفمسطينية مف بناء أجيزة
أمنية فمسطينية متكافقة مع حالة المجتمع

الفمسطيني الذم يرزح تحت االحتبلؿ ،كانما
عممت عمى إعادة ترتيب ،كتأىيؿ تمؾ
األجيزة األمنية حسب مكاصفات كمحددات

غير كطنية .
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2

الدرادــاتىالدابقة

دراسة ( :شاىيف  ) 2015 ،التعريؼ بالمفاىيـ كآليات أظيرت الدراسة أف الكاقع الفمسطيني الحالي
بعنكاف  :الضركرة االستراتيجية كمداخؿ

لتفعيؿ

مجمس

األمف

االستراتيجية

في غير مستقر أك باألحرل بعيد عما يطمح إليو

القكمي إدارة الدكلة  ،كالكقكؼ عمى مف تنمية سياسية أك إدارية  ،كالتي بدكرىا

الفمسطيني لتحقيؽ التنمية السياسية كاقع
كاإلدارية

التنمية

السياسية تعتبر أساس عممية التنمية الشاممة .

كاإلدارية في فمسطيف .

كأكصت الدراسة بضركرة تبني مشركع قانكف

مجمس أمف قكمي فمسطيني  ،يككف شامبلن
باالعتماد عمى ما تقتضيو الحالة الفمسطينية

كأيضان باالستناد عمى مشاريع ناجحة لدكؿ
أخرل كأخذ ما ىك مناسب منيا .

3

دراسة ( :محمد  ) 2013 ،بعنكاف التعرؼ عمى أىـ التحديات أظيرت الدراسة التحديات السياسية الداخمية
 :التحديات الداخمية كالخارجية الداخمية كالخارجية التي تؤثر كالمتمثمة في ( ضعؼ المشاركة السياسية ،

المؤثرة عمى األمف الكطني االردني عمى األمف الكطني األردني تعدد األحزاب  ،عدـ التكازف في العبلقة بيف
في الفترة < > 2013-1999

السمطات  ،بطء مسيرة اإلصبلح السياسي ،

.

الفساد االدارم كالمالي ) .

كأكصت الدرسة بضركرة ايجاد فرص عمؿ

لمشباب األردني لمتخفيؼ مف أثر البطالة في
الشارع األردني .
م

4

أىداف الدراسة

عنوان الدراسة

أىـ نتائج كتكصيات الدراسة

دراسة ( :المصرم  ) 2010 ،التعرؼ عمى كاقع األمف تكصمت

الدراسة

بأف

كجكد

االحتبلؿ

بعنكاف  :دكر إسرائيؿ في ضرب القكمي العربي في ظؿ اإلسرائيمي عمى األراضي العربية ،كخطرىا
مرتكزات األمف القكمي العربي

ىيمنة االحتبلؿ اإلسرائيمي ال يكمف فقط في احتبلليا لؤلرض العربية،
عمى منطقة الشرؽ األكسط بؿ في األىداؼ العميا لمحركة الصييكنية
القائمة عمى التكسع  ،كاحتبلؿ المزيد مف

.

األراضي العربية .

كقد أكصت الدراسة بضركرة التدرج في بناء

مقكمات األمف القكمي العربي  ،كمقكمات
التنمية العربية الشاممة ضمف خطة كاقعية
معمكمة األبعاد تنقؿ ىذه الدكؿ مف كضعيا

الحالي الى الكضع المستيدؼ بكافة جكانبو
،كمكاجية كافة العقبات كالمشاكؿ .

5

دراسة ( Vishwanathan
 ) 2014تجديد بنية األمف
القكمي في اليند

القياـ

بتصكر

لؤلكضاع كالميددات األمنية مف القيادة اليندية مف أجؿ التخمص مف
الكبيرة التي تكاجييا اليند  ،المشاكؿ التي يعاني منيا األمف القكمي
ككيفية

مكاجية
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الميددات مف أجؿ تجديد كما
بنية األمف القكمي .

كأكصت

الدراسة

كضع

بضركرة

استراتيجيات كطنية لكؿ مف األمف الداخمي

كالسياسة االقتصادية كالخارجية كالدفاع ،
كتخطيط المكارد ككضعيا عمى أساس

القدرات الكطنية كاالحتياجات كالتحديات التي
تكاجييا

6

ثانياً  :الدراسات المتعمقة بالديمقراطية

دراسة ( :عكدة  ) 2011 ،بعنكاف ىدفت الدراسة التعرؼ عمى استنتجت الدراسة بأف العبلقة بيف الحركتيف
 :إشكالية العبلقة بيف حركة فتح كاقع العبلقة بيف حركتي فتح  ،كمف قبميا الحركة اإلسبلمية اتسمت بنكع

كحركة حماس كأثرىا عمى عممية كحماس،

كأثر

الخبلفات مف التنافس كالتكتر كالصراع أحيانا ،كأف

التحكؿ الديمقراطي في فمسطيف بينيما عمى عممية التحكؿ حاالت الحكار كاالتفاؽ أك التعايش كانت
<2010-2004ـ >

مؤقتة

الديمقراطي .

كمحدكدة.

التكتر

كأف

كالنزاع

كاالختبلؼ كاف الصبغة السائدة عمى العبلقة
التي ربطت الحركتيف

كقد أكصت الدراسة ضركرة اتفاؽ جميع

األطراؼ عمى أف منظمة التحرير الفمسطينية
ىي

اإلطار

الجامع

لجميع

األطراؼ

الفمسطينية  ،كلذلؾ ال بد مف العمؿ عمى
تفعيميا كاصبلحيا كتفعيؿ مؤسساتيا عمى

أسس كطنية
م

7

عنوان الدراسة
دراسة  (:دركيش ،

أىداف الدراسة

أىـ نتائج كتكصيات الدراسة

 ) 2010كاف مف أىداؼ الدراسة تكصمت الدراسة إلى إف استمرار الخبلؼ

بعنكاف  :آليات تعزيز الكحدة التعرؼ عمى آليات تعزيز كاالنقساـ بيف القكل كالفصائؿ الفمسطينية
الكطنية

بيف

القكل

كالفصائؿ الكحدة الكطنية بيف القكل يرجع ذلؾ إلى تجذر أزمة عدـ الثقة بينيا

الفمسطينية كأثرىا عمى التنمية كالفصائؿ الفمسطينية كأثرىا كعدـ قبكؿ كؿ منيما لآلخر

السياسية

عمى التنمية السياسية

ك أكصت الدراسة ضركرة السعي نحك

تشكيؿ ىيئة قيادية مشتركة تمثؿ قيادة عميا
لمشعب الفمسطيني ،تسيـ في تشكيميا
مختمؼ القكل كالفصائؿ الفمسطينية ،بحيث

يساند ىذا التشكيؿ تحقيؽ األىداؼ الكطنية

8

دراسة  ( :الحمكلي  ) 2009 ،ىدفت الدراسة إلى إلقاء خمصت الدراسة بأف الثقافة السياسية
بعنكاف  :الثقافة السياسية كأثرىا الضكء عمى أثر الثقافة الفمسطينية

عمى التحكالت الديمقراطية في السياسية

المجتمع الفمسطيني

الديمقراطية

في



التحكالت متناقضة ،كأصبحت التعبئة ىي :أساس

الفمسطينية
21

اعترتيا

صراعات

فكرية

 ،العمؿ السياسي لقكل المجتمع الفمسطيني
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كالكشؼ عف آليات التحكؿ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كالثقافة
الديمقراطي

الفمسطيني .

في

المجتمع السائدة اآلف تقكـ عمى ثقافة العنؼ كاقصاء
اآلخر ،كىيمنة عقمية السمطة كاحتكارىا في
نظاـ الحزب الكاحد

كما أكصت الدراسة بضركرة تعزيز ثقافة

الديمقراطية في المجتمع مف خبلؿ التداكؿ

السممي عمى السمطة ،كنشر مفاىيـ التسامح
كحرية االختبلؼ كعدـ إقصاء اآلخر .

9

دراسة ( :حامد  ) 2008 ،بعنكاف

يمكف االستنتاج أف اتجاه الكاليات المتحدة

في إحداث تحكؿ ديمقراطي في

جاء ليخدـ أمنيا القكمي عمى اتساعو مف

بكش االبف ) > 2006-2001

كظيفية في سبيؿ فرض سياساتيا كسيطرتيا

نحك قضية اإلصبلح كنشر الديمقراطية ،

 :دكر الكاليات المتحدة األمريكية

خبلؿ استخداـ مبادئ الديمقراطية كأداة

فمسطيف < كالية الرئيس جكرج

عمى مكاطف القكة االقتصادية في الشرؽ
األكسط .

كمف بيف التكصيات  ،تمكيف النظاـ

السياسي الفمسطيني ذم القيادة المعتدلة مف
استيعاب فئات المجتمع المختمفة ،كادخاليا

النظاـ السياسي بشرط "االعتداؿ" كااللتزاـ
بقكانيف السمطة

م

أىداف الدراسة

عنوان الدراسة

أىـ نتائج كتكصيات الدراسة

 10دراسة  ( :أبك عرب  ) 2008 ،ىدفت الدراسة مناقشة الكاقع شكمت اتفاقية أكسمك تغي انر ممحكظان في طبيعة
بعنكاف  :أثر االنتخابات التشريعية السياسي الفمسطيني في النظاـ السياسي الفمسطيني  ،بأنو أظير
الفمسطينية الثانية عمى التحكؿ أعقاب اإلنتخابات التشريعية كيانان فمسطينيان داخؿ األراضي الفمسطينية،
الديمقراطي الفمسطيني

الفمسطينية  ،ككذلؾ تأثير يستند إلى إدارة محمية تقكـ بإدارة شؤكنو،
اإلنتخابات عمى التحكالت لكنيا مرتبطة باتفاقيات محددة مقيدة فييا.

الديمقراطية

في

األراضي أكصت

الفمسطينية  ،ككيؼ تمكف
الفمسطينيكف
التغيير

الفمسطينية.

مف

عمى

الدراسة

أف

النظاـ

الفمسطيني يحتاج إلى تفعيؿ دكر السمطات

تحقيؽ الثبلث  ،كؿ ضمف اختصاصو بيدؼ

الساحة تطكير أسس كقكاعد النظاـ السياسي
الفمسطيني

 11دراسة  ( :أميف  ) 2011 ،بعنكاف ىدفت الدراسة التعرؼ عمى استنتجت الدراسة أف التجربة
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:

التجربة

الديمقراطية

ككردستاف العراؽ

في كاقع التجربة الديمقراطية في في ككردستاف ىي تجربة حديثة نسبيان،
ككردستاف

العراؽ

السياسية

كالكصكؿ

كمدل بسبب حداثة البناء الديمقراطي في العراؽ ،

نجاحيا في تحقيؽ المشاركة مع كجكد عكامؿ عديدة داخمية كخارجية
الى تحاكؿ تقكيضيا كافشاليا

تجسيد الكحدة الكطنية في كمف بيف التكصيات  ،أنو مف الضركرم
عمى إقميـ ككردستاف بخمفيتو

ككردستاف العراؽ .

التاريخية

الثكرية القكمية ،كحاضره البرلماني القانكني ،

ترسيخ قيـ القانكف ،كالتأكيد عمى الديمقراطية
كحقكؽ اإلنساف كالتعايش السممي بيف كؿ

المككنات كالتيارات داخؿ اإلقميـ  ،كىذا
األمر ال يمكف تحقيقو مف دكف تكفير فضاء
ليبرالي حقيقي .بمعنى أف كجكد الميبرالية
شرط أساسي لتحقيؽ سيادة القانكف في

المجتمع الكردستاني
 12دراسة ( :المكزم  ) 2012 ،ىدفت الدراسة التعرؼ عمى
بعنكاف  :دكر مجمس األمة في مجمس األمة األردني

أجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ مستكل متقدـ مف

االصبلح السياسي في ظؿ التحكؿ كتنظيمو كاختصاصاتو

التنمية كاإلصبلح السياسي كذلؾ مف أجؿ

الديمقراطي في المممكة األردنية كمقارنتو باألنظمة البرلمانية

مكاكبة ما يحدث مف تغيير في العديد مف

الياشمية < > 2011-1989

العالمية األخرل  ،كما ىدفت دكؿ العالـ .
بياف ماىية اإلصبلح

كمف التكصيات ضركرة العمؿ عمى تطكير

السياسي الذم يعتبر ىدؼ

كتقكية كضع مجمس النكاب دستكريان فيما

التحكؿ الديمقراطي .

كالرقابة عمى مؤسسات الدكلة ببل استثناء .

الحككمة األردنية في ظؿ

م

بذؿ النظاـ السياسي األردني مجيكدان مف

عنوان الدراسة

يتعمؽ بفترة االنعقاد ك الحؿ  ،كالحصانة

أىداف الدراسة

أىـ نتائج كتكصيات الدراسة

 13دراسة ( :أبك حشيش  ) 2014 ،ىدفت الدراسة التعرؼ عمى استنتجت الدراسة أف أحداث الربيع العربي
بعنكاف  :البعد السياسي لعممية مفاىيـ الديمقراطية كمدل تركت تأثيرىا عمى الكطف العربي ،كتكنس

التحكؿ الديمقراطي في الكطف أىميتيا في تطكر كنمك كانت أكلى ىذه الدكؿ التي اتجيت نحك
العربي  -تكنس نمكذجان

األمـ مع معرفة شركط التحكؿ الديمقراطي لككنيا أكلى دكؿ الربيع
التحكؿ العربي ،كلكف دكف مضاميف حقيقية لمعممية

كمحددات

الديمقراطي عالميا  ،كتممس الديمقراطية  ،كالذم برز مف خبلؿ ىيمنة
كاقع

العالـ

العربي

مف حزب النيضة عمى مقاليد السمطة.

العممية الديمقراطية  ،كماىية كأكصت الدراسة ضركرة إعادة دراسة التاريخ

الشركط

الكاجب

تكفرىا العربي كأخذ العبر بما يخدـ المرحمة الحالية،

لتحقيؽ كاقع عربي يتصؼ مع
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النظر

لمعكامؿ

الثقافية

كالدينية

الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة

بديمقراطية

فك انر كاالجتماعية

حقيقية

كممارسة .

كالتي

المتداخمة

تميز

المجتمعات العربية .

 14دراسة (:الجابرم  ) 2013 ،ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مف نتائج الدراسة أف مسار التحكؿ
بعنكاف  :التحكؿ مف الدكتاتكرية التحكؿ

إلى

الشرعية

اسبانيا كالعراؽ .

الديمقراطية

في الديمقراطي  ،يجب أف ييدؼ إلى بناء

الديمقراطي

في اسبانيا  ،ك تسميط الضكء كتعزيز
عمى

التحكؿ

دعـ

الدكلة

،

دكلة

القانكف

كالتغيير كالمؤسسات المستندة إلى المشاركة كالتمثيؿ

السياسي كاأليديكلكجي عمى الشعبي  ،كىك ما يدعـ االستقرار  ،كىذا ما

مؤسسات الدكلة كاألحزاب ذىبت إليو اسبانيا خبلؿ مرحمة التحكؿ كال
السياسية كالتحكؿ في الحياة زالت تعمؿ عميو

أكصت الدراسة بأنو ال يمكف ألم نظاـ

العامة لمببلد.

ديمقراطي أف يقكـ بدكف مؤسسات المجتمع

المدني التي تتشكؿ لمتعبير عف قطاعات
كبيرة مف المجتمع  ،كلمتعبير عف إرادة
منتسبييا مف المكاطنيف كىذا ما ذىبت إليو

اسبانيا
 15دراسة ( :كرابيت  )2009،بعنكاف :ىدفت الدراسة التعرؼ عمى استنتجت الدراسة إلى أف عدد كبير مف
الديمقراطية كمعكقاتيا في دكؿ كاقع الديمقراطية في دكؿ الدكؿ التي استقمت مف السيطرة االستعمارية
العالـ الثالث .

العالـ الثالث  ،كما ىدفت في آسيا كأفريقيا كأمريكا البلتينية بعد الحرب

التعرؼ عمى أىـ التحديات العالمية الثانية ،امتاز النظاـ السياسي فييا

بل أماـ ممارسة بالتسمط كالدكتاتكرية  ،كنيب خيرات الببلد
التي تقؼ حائ ن
الديمقراطية بشكميا الحقيقي لصالح الحكاـ كحاشيتيـ .

 ،كما كىدفت الدراسة إليجاد كأكصت الدراسة ضركرة إقرار حقكؽ اإلنساف

الحمكؿ

الممكنة

لتجاكز كاحتراميا  ،كاصدار التشريعات التي تحمي

تخمؼ دكؿ العالـ الثالث

حرية الرأم كالتعبير كالتنظيـ  ،كالتسامح

السياسي كالفكرم .

رابعاً  :التعميق عمى الدراسات السابقة
أظيرت الدراسات السابقة تركيز الباحثيف عمى دراسة المشكبلت التي يمر بيا النظاـ السياسي
الفمسطيني  ،كمف بيف ىذه اإلشكاليات ىي الديمقراطية كالمشاركة السياسية كالخبلفات القائمة داخؿ
النظاـ السياسي الفمسطيني كالذم كصؿ إلى ظيكر االنقساـ  ،كقد كانت تمؾ الدراسات ثرية بالمعمكمات
 ،كتعد الدراسة الحالية مكممة لمدراسات السابقة جانب كاضافة جديدة في جانب آخر  ،حيث يرل
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الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة
الباحث مف خبلؿ اطبلعو عمى الدراسات السابقة أنيا لـ تقكـ بالربط بيف الديمقراطية كاألمف القكمي
الفمسطيني .
كما أف مجمؿ الدراسات الفمسطينية التي اطمع عمييا الباحث تناكلت آليات التحكؿ الديمقراطي في
المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ  ،كلـ تتطرؽ إلى دكر الديمقراطية في تعزيز األمف القكمي الفمسطيني .
وقد كانت أوجو االستفادة من الدراسات السابقة عمى النحو التالي :
 -1تحديد مشكمة الدراسة بشكؿ كاضح .
 -2إعداد ىيكمية الدراسة .
 -3إثراء اإلطار النظرم .
 -4تحديد أىداؼ الدراسة .
 -5تحديد المراجع المتعمقة بالدراسة .
 -6بناء أداة الدراسة .
 -7معالجة نتائج الدراسة كتفسيرىا .
كالجدكؿ اآلتي يمخص أىـ ما تميزت بو الدراسات الحالية عف الدراسات السابقة
خامساً :الفجوة البحثية
نقاط االتفاق

اسم الدراسة

نقاط االختَلف وما عززتو الدراسة الحالية

دراسة  :سميماف  ،بساـ ( ) 2012

 -البحث عف تحقيؽ األمف في

 -دكر الديمقراطية في تعزيز االمف

تحقيؽ التنمية كاألمف كالديمقراطية

 -دراسة كاقع الديمقراطية في

 -الدراسة السابقة اىتمت بكاقع التنمية

بعنكاف  :دكر السمطة الفمسطينية في
في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي

فمسطيف .
فمسطيف .

 التحديات التي تكاجو األمفالقكمي في فمسطيف .

 منيج الدراسة الكصفي التحميميدراسة  :محمد  ،ابراىيـ ( ) 2013
بعنكاف :التحديات الداخمية كالخارجية

المؤثرة عمى األمف الكطني األردني
في الفترة ()2013-1999

 دراسة التحديات التي تكاجواألمف الكطني .

 منيج الدراسة الكصفي التحميمي.

أما الدراسة الجديدة فقد اىتمت بدكر

الديمقراطية في تعزيز األمف القكمي
الفمسطيني .
 -لـ

تيتـ

الدراسة

السابقة

بكاقع

الديمقراطية كأثرىا عمى األمف الكطني

.

 الدراسة الحالية اىتمت بدراسة دكر25



القكمي الفمسطيني .

الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة

الديمقراطية في تعزيز األمف القكمي .

دراسة  :المصرم  ،أحمد ( ) 2010

 -استخدـ

المنيج

 -الدراسة السابقة استبعدت الديمقراطية

مرتكزات األمف القكمي العربي

 -ركزت عمى األمف القكمي

 -الدراسة الحالية ركزت عمى دكر

بعنكاف  :دكر اسرائيؿ في ضرب

الدراسة

الكصفي التحميمي .

العربي .

 تسميط الضكء عمى نظريةاالمف االسرائيمية .

 الحديث عف دكر اسرائيؿ فيضرب مرتكزات األمف القكمي

العربي .
)Vishwanathan(2014

دراسة

بعناف  :تجديد بنية األمف القكمي في

اليند

 تصكر شامؿ عف التحدياتالتي تكاجو األمف القكمي .

 -منيجية البحث كصفي تحميمي

كلـ يتـ الحديث عنيا .

االحتبلؿ في تعطيؿ الديمقراطية في

فمسطيف كالعمؿ عمى اجياضيا .

 ركز الدراسة الحالية عمى األمفالقكمي الفمسطيني ككيفية تحقيقو مف

خبلؿ تطبيؽ الديمقراطية .
 الدراسة الحالية تتحدث عف األمفالقكمي الفمسطيني .

.

 دراسة كاقع النظاـ السياسيكالمشاركة السياسية .

دراسة  :عكدة  ،عكاد ( ) 2011
بعنكاف  :اشكالية العبلقة بيف حركة

فتح كحركة حماس كأثرىا عمى عممية
التحكؿ الديمقراطي في فمسطيف

 دراسة كاقع النظاـ السياسيالفمسطيني منذ نشاتو .

 -كاقع ممارسة الديمقراطية في

 الدراسة الحالية اىتمت بكيفية تطبيؽالديمقراطية كأثرىا في تعزيز االمف

القكمي الفمسطيني .

فمسطيف .
 العكامؿ التي أدت إلى االنقساـالفمسطيني .

 التحديات التي تكاجو تطبيؽالديمقراطية في فمسطيف .

دراسة  :دركيش،عبد العزيز (
 ) 2010بعنكاف  :آليات تعزيز

الكحدة الكطنية بيف القكل كالفصائؿ

الفمسطينية

السياسية .

كأثرىا

عمى

التنمية

 المشاركة السياسية في النظاـالسياسي الفمسطيني .

 كاقع االنقساـ الفمسطيني كأثرهعمى القضية الفمسطينية .

 تفعيؿ كاعادة بناء المؤسساتالكطنية الفمسطينية .
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 الدراسة الحالية اىتمت بالديمقراطيةكأثرىا عمى األمف القكمي الفمسطيني

.

 -الدراسة السابقة اقتصرت عمى اآلليات

التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ الكحدة

الكطنية أما الدراسة الحالية فقد

الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة

اىتمت بآليات الكصكؿ لممشاركة
السياسية كتطبيؽ الديمقراطية في
فمسطيف .

دراسة  :الحمكلي  ،منذر ( ) 2009
بعنكاف  :الثقافة السياسية كأثرىا عمى
التحكالت الديمقراطية في المجتمع

الفمسطيني

 المشاركة السياسية في النظاـالسياسي الفمسطيني .

بعنكاف  :دكر الكاليات المتحدة في

إحداث تحكؿ ديمقراطي في فمسطيف

التحكؿ الديمقراطي كالثقافة السياسية

 -اآلليات المتاحة لممشاركة في

اما الدراسة الحمية فإنيا تحاكؿ اف

الديمقراطية

المشاركة السياسية كالكحدة الكطنية

صناعة القرار الفمسطيني .

 -دراسة

دراسة  :حامد  ،قصي ( ) 2008

 -الدراسة السابقة تسمط الضكء عمى

التجارب

ترصد أثر الديمقراطية مف خبلؿ

الفمسطينية في عاـ 1996

كانياء االنقساـ الفمسطيني كتطكير

كعاـ 2006

النظاـ السياسي كتحقيؽ المشركع

الكطني .

 كاقع التحكؿ الديمقراطي فيفمسطيف .

 التجربة الديمقراطية الفمسطينيةعاـ 1996ـ .

 كاقع المشاركة السياسية فيالنظاـ السياسي الفمسطيني .

 الدراسة السابقة بحثت في تطكرعبلقة الكاليات المتحدة بالقضية

الفمسطينية ككيؼ بدأ اىتماميا بتكطيد
عبلقتيا مع االحتبلؿ االسرائيمي .

 -اىتمت

التغيرات
طرأت

الدراسة

السياسية

عمى

بتبياف

السابقة

كالفكرية

التكجيات

التي

السياسية

الفمسطينية .
دراسة  :أبك عرب  ،خميؿ ( 2008

 -كاقع الديمقراطية في فمسطيف

) بعنكاف  :أثر االنتخابات التشريعية

 -دراسة التجربة الديمقراطية

الديمقراطية عمى األمف القكمي

 -دراسة التجربة الديمقراطية

أثر لمديمقراطية عمى األمف القكمي

الفمسطينية

الثانية

عمى

التحكؿ

الديمقراطي الفمسطيني

األكلى عاـ  1996ـ .
الثانية عاـ  2006ـ .

 االنقساـ الفمسطيني كأثره عمىالنظاـ السياسي الفمسطيني .

 الدراسة السابقة لـ تتناكؿ أثرالفمسطيني  ،كفي الدراسة الحالية ىنا

الفمسطيني .

 الدراسة السابقة ركزت عمىاالنتخابات التشريعية الثانية  ،أما

الدراسة الحالية  ،فقد ركزت عمى
الديمقراطية بشكؿ كامؿ كمنيا

التجارب الديمقراطية عامي  1996ـ
ك  2006ـ .
دراسة  :أميف  ،سكزاف ( ) 2011

 -كاقع التجربة الديمقراطية في

ككردستاف العراؽ

 -كاقع النظاـ السياسي .

بعنكاف  :التجربة الديمقراطية في

ككردستاف العراؽ .
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 تناكلت الدراسة السابقة تقييـ التجربةالديمقراطية في ككردستاف العراؽ ،

اما الدراسة الحالية تركز عمى دراسة

الفصلىالثاني
الدرادــاتىالدابقة

كاقع الديمقراطية في فمسطيف .
 الدراسة السابقة لـ تتحدث عف االمفالقكمي في ككردستاف العراؽ  ،اما
الدراسة الحالية فتناكلت أثر

الديمقراطية في تعزيز األمف القكمي

الفمسطيني .
دراسة  :المكزم  ،مالؾ ( ) 2012

 -كاقع النظاـ السياسي .

بعنكاف  :دكر مجمس األمة في

 -كاقع المشاركة السياسية .

االصبلح السياسي في ظؿ التحكؿ
الديمقراطي في المممكة األردنية
الياشمية < > 2011-1989

 تناكلت الدراسة السابقة التعرؼ عمىمجمس األمة األردني كتنظيمو

 التحديات التي تكاجو اإلصبلحالسياسي كالديمقراطية .

كاختصاصاتو كمقارنتو باألنظمة
-

البرلمانية العالمية األخرل .

اىتمت الدراسة السابقة ببياف ماىية

اإلصبلح السياسي الذم يعتبر ىدؼ

الحككمة األردنية في ظؿ التحكؿ
الديمقراطي .

 الدراسة الحالية اىتمت بإصبلحكتطكير النظاـ السياسي .
 -الدراسة الحالية اىتمت بدكر

الديمقراطية في تعزيز األمف القكمي

الفمسطيني .

 الدراسة السابقة نمكذجان عف المممكةاألردنية الياشمية  ،أما الدراسة

الحالية فيي نمكذجان عف الحالة
الفمسطينية الراىنة .

دراسة  :أبك حشيش ،شفيؽ ( 2014

 -النظاـ السياسي .

 -التجارب الديمقراطية .

أما الدراسة الحالية فتتناكؿ الحالة

التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي

 -عكامؿ النيكض في المشاركة

الفمسطينية .

 -التحديات التي تكاجو

التحكؿ الديمقراطي عالميان  ،بينما

) بعنكاف :البعد السياسي لعممية
 - ،تكنس نمكذجان

السياسية .

 -الدراسة السابقة كانت تكنس نمكذجان ،

 الدراسة السابقة تناكلت محدداتالدراسة الحالية ركزت عمى فمسطيف

الديمقراطية .

مف خبلؿ دكر الديمقراطية في تعزيز

األمف القكمي .
-

اىتمت الدراسة السابقة بدراسة كاقع
العالـ العربي مف العممية الديمقراطية
 ،كماىية الشركط الكاجب تكفرىا
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لتحقيؽ كاقع عربي يتصؼ بديمقراطية
حقيقية فك انر كممارسة ،مف خبلؿ

تحميؿ الكاقع التكنسي كنمكذج عربي

فيما يتعمؽ بعممية التحكؿ الديمقراطي

لتحقيؽ نجاحات في ذلؾ األمر .
) بعنكاف  :التحكؿ مف الدكتاتكرية

 مراحؿ التحكؿ الديمقراطي . -كاقع النظاـ السياسي .

 -تتناكؿ الدراسة السابقة التحكؿ

دراسة  :الجابرم  ،نعماف ( 2013
إلى الشرعية الديمقراطية في إسبانيا

 -تقييـ التجربة الديمقراطية .

 -الدراسة الحالية نمكذجان عف الحالة

دراسة  :كرابيت  ،سامية ( ) 2009

 -كاقع الديمقراطية في دكؿ العالـ

دكؿ العالـ الثالث

 -المعيقات التي تكاجو

كالعراؽ

الديمقراطي في اسبانيا.

الفمسطينية كاىتماميا بالديمقراطية

-

بشكؿ عاـ .

في الدراسة السابقة تـ تسميط الضكء

عمى التحكؿ كالتغيير السياسي

كاأليديكلكجي عمى مؤسسات الدكلة
كاألحزاب السياسية كالتحكؿ في الحياة

العامة لمببلد .

 في الدراسة الحالية اىتمت بدراسةالتغيير السياسي كاأليديكلكجي عمى

مؤسسات الدكلة  ،كاألحزاب كالفصائؿ

الفمسطينية كأضافت كيفية تجسيد

الكحدة الكطنية لمنيكض بتطكير

النظاـ السياسي الفمسطيني مف خبلؿ

المشاركة السياسية بيف جميع األحزاب

كالفصائؿ الفمسطينية .
بعنكاف  :الديمقراطية كمعكقاتيا في

الثالث .

الديمقراطية .

 تناكلت الدراسة السابقة إظيار التبايفالكبير بيف دكؿ العالـ المتحضر ،
كالمتمثمة بالدكؿ العربية كالدكؿ النامية
 ،كطرحت الحمكؿ الممكنة لتجاكز

تخمؼ دكؿ العالـ الثالث .

 الدراسة الحالية اىتمت بالتركيز عمىدكر الديمقراطية في تعزيز األمف

القكمي الفمسطيني .

المصدر  :جرد بواسطة الباحث
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األمنىالقوميى

مقدمة

الفصل الثالث

األمن القومي الفمسطيني

لمحديث عف األمف القكمي الفمسطيني نرل أف المكاطف الفمسطيني عمى المستكل الخاص فقد أمنو الذاتي
عبر عشرات السنيف مرك انر بالتيجير عاـ 1948ـ ،كما تبلىا مف اشتات في عاـ 1967ـ ،كعمميات
الترحيؿ كمبلحقتو سكءان مف الداخؿ في األراضي المحتمة  ،أك في الخارج مف قبؿ األنظمة العربية أك
االحتبلؿ اإلسرائيمي  ،كمف خبلؿ ىذا الفصؿ نستطيع إلقاء الضكء عمى كاقع األمف القكمي الفمسطيني ،
حيث تـ تقسيـ الفصؿ إلى ثبلثة مباحث رئيسية  ،المبحث األكؿ كالذم ىك بعنكاف مفيكـ األمف القكمي
فإننا نستعرض أىـ المفاىيـ الرئيسية التي تتحدث عف األمف القكمي  ،كمف ثـ الحديث عف أبعاده
كمستكياتو كمقكماتو ككذلؾ يتـ تناكؿ الحديث عف األمف القكمي الفمسطيني منذ تأسيسو مف خبلؿ
اتفاؽ أكسمك عاـ  ، 1993أما المبحث الثاني فإنو يتناكؿ التحديات الداخمية لؤلمف القكمي الفمسطيني
حيث يتـ التعرؼ عمى أىـ التحديات الداخمية التي مف شأنيا أف تككف عائقان كبي انر أماـ بناء امف قكمي
فمسطيني فعاؿ  ،بينما يتناكؿ المبحث الثالث كاألخير دراسة التحديات الخارجية لؤلمف القكمي
الفمسطيني كدراسة ىذه التحديات بشكؿ مفصؿ كمف ثـ طرح اآلراء كاالستنتاجات التي تكصؿ إلييا
الباحث.
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المبحث األول
مفيوم األمن القومي

شاع استخداـ مصطمح األمف القكمي بعد الحرب العالمية الثانية  ،إال أف جذكره تعكد إلى القرف السابع
عشر كخاصة بعد إبراـ معاىدة كستفاليا عاـ 1648ـ التي أسست لكالدة الدكلة القكمية أك الدكلة األمو .
كشكمت الحقبة المكصكفة بالحرب الباردة  ،اإلطار أك المناخ الذم تحركت فيو محاكالت صياغة
كبىنى مؤسساتيو كصكالن إلى طغياف استخداـ تعبير "استراتيجية األمف القكمي " منذ
مقاربات نظرية ي
تسعينات القرف العشريف كبدمغة أمريكية خالصة يتـ استنساخيا عالميان  ،كما كيمكف اعتبار عاـ
1947ـ  ،المحطة األكلى النطبلؽ مصطمح األمف القكمي في المسرح األمريكي  ،كبداية التشكيؿ
التنظيمي المؤسساتي لو بصدكر " قانكف األمف القكمي لعاـ 1947ـ " عف الككنغرس األمريكي َّ ،
لكف
بقية العالـ تأخر في استخداـ ىذا المصطمح منطمقان مف االىتماـ بػ ػ " الدراسات االستراتيجية " ككسيمة
لصياغة اجتيادات في التخطيط السياسي النشط حكؿ رؤل مستقبمية  ،دكف التركيز عمى تقديـ مقاربات
لصياغة أجكبة عمى ما يمكف أف ييدد السيادة  ،أك كضعيا في قكالب مستقمة ضمف الييكؿ البيركقراطي
لمدكلة  .فكؿ ما اتفؽ عميو مف تعريفو الحق نا باألمف القكمي اندرج تحت اطار بنية الدفاع أك األمف
الداخمي كأجيزتيا ( سميماف . ) 7: 2008 ،
كلقد أخذت الدراسات العربية باستخداـ مصطمح " األمف القكمي " في مقابؿ المصطمح باإلنجميزم
 ) ) National Securityكبالفرنسية (  ، ) Securete Nationaleكتنطبؽ الدراسات كالمصطمحات
الفرنسية كاإلنجميزية ىذه عمى مجتمعات شكمت ما ييسمى " الدكلة-األمو " أم أف الدكلة تضـ  ،ضمف
حدكدىا  ،األمو كميا  ،كمثؿ ما ىي عميو الحاؿ في فرنسا كانجمت ار كايطاليا كاسبانيا كالكاليات المتحدة
كغيرىا كثير  ،كىذا كاقع يخالفو الكضع العربي لككف الكطف العربي مقسـ إلى عدة كيانات سياسية
مستقمة ىي الدكؿ العربية  ،كاألمة التي تسكف ىذا الكطف أمة كاحدة معركفة الخصائص كالمقكمات
كالمغة كالحضارة كالتاريخ  ،كلكنيا ىي األخرل مكزعة عمى تمؾ الكيانات السياسية  ،األمر الذم يضع
في عرؼ البعض األمف القطرم أك الكطني في مكاجية األمف القكمي ( اليزايمة . ) 6 : 2003،
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أوالً  :تعريف األمن القومي
مف أىـ التعريفات التي كردت لؤلمف القكمي ما يمي :
 يرل البعض ضركرة تكسيع نطاؽ مفيكـ األمف القكمي لمتعامؿ مع التحديات المتنكعة لعصرنا ،كمؤيدك ىذا المكقؼ يختاركف ادخالو في حقؿ دراسات العمكـ االجتماعية  ،كفي ميداف أرحب
لؤلمف القكمي يشمؿ االقتصاد  ،عمـ النفس  ،عمـ االجتماع  ،كاآلنتربكلكجيا " عمـ دراسة أصكؿ
اإلنساف "  ،أك يدخمكنو في رزمة كاسعة مف المشكبلت العالمية الطابع تحت عنكاف  :الدراسات
األمنية  ،بما فييا العنؼ المحمي  ،األخطار كالصراعات الداخمية أك العابرة لمدكؿ  ،مرض
نقص المناعة  ،تيريب المخدرات  ،الديكف العالمية  ،الكساد االقتصادم  ،االنفجار السكاني ،
التمكث البيئي كاتساع اليكة بيف الفقراء كاألغنياء ( ) Kolodzeij,1992:421

 بينما يرل "سميماف " أف األمف القكمي مف ناحية مكضكعية ىك انعداـ التيديد المكجو ضد القيـالمكتسبة كالراسخة  ،كمف ناحية ذاتية  ،ىك انعداـ الخكؼ مف إمكانية تعرض ىذه القيـ لمتيديد
أك الخطر  ،كيعتمد كؿ مف " بترسكف كسيبنيكس " عمى التعريؼ المعتمد مف مجمس األمف
القكمي الحفاظ التاـ عمى المؤسسات كالقيـ الجكىرية لممجتمع  (.سميماف ) 10 : 2008،
 ىناؾ تعريفان لؤلمف القكمي قائمان عمى أساس االجراءات التي تتخذىا الدكلة لحماية أمنيا ،فاألمف ىك " االجراءات التي تتخذىا الدكلة في حدكد طاقتيا لمحفاظ عمى كيانيا كمصالحيا في
الحاضر كالمستقبؿ  ،مع مراعاة المتغيرات الدكلية " كبيذا المعنى فإف األمف القكمي يشمؿ
األمف العسكرم ( ىويدي ) 61 : 1980 ،

 في حيف أف ىناؾ تعريؼ أخر لؤلمف القكمي انطبلقان مف القدرات الكفيمة بمكاجية التيديداتفيك " :تأميف الدكلة ضد األخطار التي تيددىا داخميان كخارجي نا  ،كتأميف مصالحيا كتييئة
الظركؼ المناسبة لتحقيؽ أىدافيا كغاياتيا القكمية " ( ىَلل ) 12 : 1984،

عرؼ األمف القكمي بأنو  :مفيكـ كمي يقصد بو القدرة عمى كفالة الحماية الكمية لذلؾ المجتمع
كي َّ
 يالسياسي الكطني مف أية أخطار أك تيديدات أك تحديات تجابيو مف الداخؿ أك مف الخارج

بحيث يعيش ذلؾ المجتمع في حالة اطمئناف مف الخكؼ ( عموي ) 15 : 2005 ،

 كفي بعض التعريفات التقميدية  ،اقتصر مفيكـ األمف القكمي عمى االستراتيجية العسكرية لمدكلة ،كلكف األمف ليس ىك المعدات العسكرية كاف كاف يتضمنيا  ،كليس ىك القكة العسكرية  ،كاف
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كاف ىك يحتكييا  ،كليس ىك النشاط العسكرم كاف كاف يشممو  ،فالمشكمة العسكرية ما ىي إال
كجو ضيؽ لمشكمة األمف الكبرل  ،فالقكة العسكرية يمكف أف تساعد في تكفير النظاـ كاألمف
كالقانكف لكف ال يتحقؽ ذلؾ إال بقدر يتناسب مع الكجكد الفعمي لقاعدة صمبة مف القانكف كالنظاـ
في المجتمع ( البشري ) 7: 2009 ،

استنتج الباحث من التعريفات السابقة أف البعض ينظر إلى مفيكـ األمف القكمي مف الزاكية
العسكرية باعتبار أف القكة العسكرية لمدكلة ىي مرآة أمنيا القكمي  ،كينظر البعض اآلخر إلى مفيكـ
األمف القكمي مف الزاكية االقتصادية كاالجتماعية  ،باعتبار أف القكة االقتصادية ىي صماـ األماف
ككسيمة البناء العسكرم كالتنمية الداخمية  ،بينما يرل آخركف إلى أف مفيكـ األمف القكمي  ،يجمع
بيف المفيكـ العسكرم كاالقتصادم كاالجتماعي كالسياسي .

كيرل الباحث أف تعريؼ "ابراىيـ حبيب" لمفيكـ األمف القكمي ىك التعريؼ األنسب لما فيو مف
عرؼ األمف القكمي بمجمكعة االجراءات التي تتخذىا
شمكلية تخدـ مفردات كمتغيرات الدراسة حيث َّ
الدكلة كفؽ خطة تنمكية شاممة لحماية مصالحيا الداخمية كالخارجية مف أم تيديد  ،كبما يضمف
تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا القكمية ( حبيب . ) 71 : 2010 ،
كيمكف تحديد أىمية ىذا التعريؼ في النقاط التالية :
 التعريؼ  ،كضع تصكر لكيفية تعزيز األمف القكمي مف خبلؿ خطة تنمكية شاممة في اطاراستراتيجية قكمية .
 التعريؼ  ،شمؿ الميددات الداخمية كالميددات الخارجية التي تيدد األمف القكمي يتضح في التعريؼ أف االجراءات التي يمكف أف تتخذىا الدكلة بإمكانيا اف تحقؽ الغاياتالقكمية في تمؾ الدكلة .
ييعرؼ الباحث األمف القكمي بأنو مجمكعة مف العمميات التي تقكـ بيا الدكلة مف خبلؿ خطة استراتيجية

في سبيؿ إزالة الميددات التي تيدد مصالح الدكلة الداخمية كالخارجية .
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ثانياً  :مستويات األمن القومي

لؤلمف القكمي ستة مستكيات ( حبيب ) 75 : 2010 ،

 -1أمف الفرد ضد أية أخطار تيدد حياتو أك ممتمكاتو أك أسرتو .
 -2األمف الكطني ( القيطرم ) ضد أية أخطار خارجية أك داخمية لمدكلة كىك ما يي َّ
عبر عنو "
باألمف الكطني " .

عرؼ عمى أنو
 -3األمف القكمي  :ىك مصطمح أعـ كأشمؿ كأكسع مف مصطمح األمف الكطني  ،ي
كي ى

" قدرة الدكلة عمى حفظ أمنيا كمصالحيا الحيكية دكف االعتبار لمحدكد الجغرافية " .

 -4األمف االقميمي أك الجماعي ىك نظاـ أمني ذك طبيعة خاصة  ،يعتمد عمى دخكؿ مجمكعة
مف الدكؿ التي تنتمي إلى إقميـ جغرافي كاحد في اتفاقيات سياسية كعسكرية كاقتصادية .
 -5األمف الدكلي  :كىك الذم تتكاله المنظمات الدكلية سكاء منيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة أك
مجمس األمف الدكلي كدكرىما في الحفاظ عمى األمف كالسمـ الدكلييف .
 -6األمف اإلنساني  :ىك المستكل التي تطمح إلى تحقيقو كؿ الدكؿ المحبة لمسبلـ كالمساكاة ،
ككذلؾ المنظمات كالييئات الحقكقية كاإلنسانية بما يضمف حصكؿ اإلنساف في أم مكاف في العالـ
عمى حقو في العيش بكرامة .
ثالثاً  :أبعاد األمن القومي
يمكف رصد المفيكـ الشامؿ لؤلمف القكمي مف خبلؿ أبعاده التي تيعنى بتييئة الظركؼ المناسبة
كالمناخ المناسب لبلنطبلؽ باالستراتيجية المخططة لمتنمية الشاممة  ،بيدؼ تأميف الدكلة مف الداخؿ
كالخارج  ،بما يدفع التيديدات باختبلؼ أبعادىا  ،بالقدر الذم يكفؿ لشعبيا حياة مستقرة تكفر لو
أقصى طاقة لمنيكض كالتقدـ  ،مف ىنا فإف شمكلية األمف القكمي تىعني أف لو أبعادان متعددة ( :مظموم
) 26 : 2012 ،

 -1البعد السياسي  ،كيتمثؿ في الحفاظ عمى الكياف السياسي لمدكلة .
 -2البعد االقتصادي  ،الذم يرمي إلى تكفير المناخ المناسب لمكفاء باحتياجات الشعب كتكفير سبؿ
التقدـ كالرفاىية لو .
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 -3البعد االجتماعي  ،الذم يرمي إلى تكفير األمف لممكاطنيف بالقدر الذم يزيد مف تنمية الشعكر
باالنتماء كالكالء .
 -4البعد المعنوي أو األيديولوجي  ،الذم ييؤمف بالفكر كالمعتقدات كيحافظ عمى العادات كالتقاليد
كالقيـ .

 -5البعد البيئي  ،الذم يكفر التأميف ضد أخطار البيئة خاصة التخمص مف النفايات كمسببات
التمكث حفاظان عمى األمف .
رابعاً  :األمن القومي الفمسطيني
كاف مف نتائج نكبة عاـ  ، 1948تشريد الشعب الفمسطيني  ،كتدمير بنيتو المجتمعية كمؤسساتو
الرسمية بيدؼ طمس ىكيتو الكطنية  ،كالتخمص منو نيائيان  ،كتحكيؿ قضيتو مف قضية شعب
اغتصب كطنو كلو حقكقو التاريخية كالقكمية إلى قضية الجئيف مطمكب إغاثتيـ إنسانيان لتأميف
استمرار حياتيـ  ،كايجاد العمؿ كالمأكل ليـ كقد سعت "اسرائيؿ" كحمفائيا كالمساندكف ليا إلى دمجيـ
في المجتمعات العربية المجاكرة ليـ عف طريؽ تكطينيـ  ،كانياء أم ارتباط ليذا الشعب بأرضو
كتراثو كتاريخو  ،فكاف أف تشتت الشعب  ،كلـ يحمؿ معو مؤسساتو السياسية مف أحزاب كمنظمات
كانت قائمة في عيد االنتداب البريطاني  ،حيث فقد الشعب الفمسطيني مرتكزات كيانو  ،التي تتجسد
في كجكده الفعمي عمى أرضو كمؤسساتو كمف ضمنيا المؤسسات كالتنظيمات األمنية .
خبلؿ ىذا التشتت القسرم  ،تشتت األمف الفمسطيني كخضع أمف الفمسطينييف إلى أمف الدكؿ
التابعيف ليا  ،كأصبح أمنيـ جزءان مف أمف ىذه الدكؿ  ،كبالتالي ال يمكف الحديث عف أمف فمسطيني
مستقؿ  ،كا َّف عمؿ بعض الفمسطينييف في أجيزة األمف التابعة لمدكؿ العربية التي استقركا فييا
كسكريا كاألردف كمصر إال أف مرجعياتيـ السياسية كاألمنية كالكظيفية كانت ىذه الدكؿ كسياساتيا
األمنية التي ارتبطت بشكؿ مباشر بالصراع العربي – االسرائيمي  ،كليس الفمسطيني – االسرائيمي
كما ارتبطت بالحفاظ عمى ىذه األنظمة كاستمرار سمطانيا كاستمر األمر عمى ىذا الحاؿ حتى إلى
ما بعد تأسيس منظمة التحرير الفمسطينية في 1964-6-2ـ ( المصرم . ) 58 : 2008 ،
بعد التكقيع عمى اتفاقية أكسمك بتاريخ 1993-9-13ـ  ،كاف ليذه االتفاقية العديد مف المبلحؽ كمف
بيف ىذه المبلحؽ ىك الممحؽ األمني  ،كالذم حدد مف خبللو العبلقات الفمسطينية – االسرائيمية
14
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ككيفية بناء ىذه العبلقات كتطكيرىا عمى أرض الكاقع مف خبلؿ بناء المؤسسات األمنية  ،كىنا
عما كاف عميو زمف الثكرة الفمسطينية  ،مف ناحية
أصبح األمف الفمسطيني يأخذ منحنى جديدان َّ
المفيكـ كالفمسفة كاإلطار الفكرم  ،فقد جاء اتفاؽ أكسمك ليؤسس سمطة فمسطينية سياسية لـ تصؿ
إلى مرحمة الدكلة كاممة السيادة  ،كبذلؾ يككف ىذا األمف القكمي الفمسطيني مؤقتان مرحميان يتقاطع في
مفيكمو كفمسفتو كطبيعتو كمؤسساتو كعممو مع جكىر االتفاقية نفسيا  ،كمف ىنا ال يمكف الحديث
عف أمف فمسطيني كامؿ كمستقؿ لكياف فمسطيني ناقص السيادة  ،كأف سكء الفيـ في ىذه النقطة
تحديدان ىك ما جعؿ مف األمف الفمسطيني أحد أىـ االشكاليات الفمسطينية الداخمية  ،ككذلؾ أحد أىـ
مقكمات الصداـ مع الفيـ األمني االسرائيمي كمتطمباتو ( شبات . ) 90 : 2008 ،
بعد ذلؾ تـ بناء األجيزة األمنية الفمسطينية  ،حيث تـ بنائيا ضمف محددات كاشكاليات يمكف إجماليا
كالتالي :
 -1إرث منظمة التحرير في اإلدارة كالحكـ .
 -2غياب أك ضبابية شرعية المؤسسة األمنية .
 -3غياب البناء المؤسسي كاالطار القانكني .
 -4محدكدية السمطة الفمسطينية .
 -5بنية المجتمع الفمسطيني التي يغمب عمييا الطابع العشائرم .
 -6التدخبلت الدكلية في عمؿ السمطة الفمسطينية تحت مبرر رعاية عممية التسكية (الشعيبي 2008 ،
) 38 :
كبناء عمى ما سبؽ اعتقدت الحركات كاألحزاب المعارضة التفاقية أكسمك أف ما تمخضت عنو اإلتفاقية
مرفكض  ،كال بد مف التصدم لو  ،ألنو نتاج التفاقية مرفكضو كتشكؿ الخطر الكبير عمى القضية
الفمسطينية  ،لذلؾ فإف المؤسسة األمنية الفمسطينية أصبحت غير مقبكلة لدل ىذه الحركات كالفصائؿ
التي تعارض االتفاقية  ،كأصبحت المكاجية الداخمية تأخذ منحنى جديدان كخطي انر  ( .شبات : 2008 ،
) 99
كبعد االنتخابات التشريعية الثانية في 2006-1-25ـ كفكز حركة حماس في ىذه االنتخابات أصبح
الكضع في حالة مف الصراع حكؿ تبعية المؤسسة األمنية بيف الرئاسة كمجمس الكزراء  ،حتى كصؿ
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األمر إلى تعطيؿ المجمس التشريعي الفمسطيني  ،حتى ال يتـ اقرار أم قكانيف مف خبلليا يتـ تحديد
تبعية المؤسسة األمنية الفمسطينية  ،كمف ثـ أدل االنقساـ الفمسطيني إلى كجكد حككمتيف فمسطينيتيف ك
فصؿ كتشتيت كامؿ لمحالة األمنية الفمسطينية  (.أبك عامر  ،مقابمة بتاريخ ) 2015-9-29
يرل الباحث أف السياسة األمنية منذ نشأة السمطة الفمسطينية كىي في حالة غياب كامؿ عف دكرىا
الحقيقي كالكطني في تحقيؽ أىداؼ كمصالح الشعب الفمسطيني  ،كأخذت منحنى آخر كىك تحديد
العبلقة الفمسطينية – االسرائيمية مف خبلؿ تعزيز التعاكف فيما بينيما مف أجؿ حماية االحتبلؿ
اإلسرائيمي كالذم كاف ىدفان رئيسيان ال بد مف تحقيقو في الممؼ األمني باتفاقية أكسمك  ،كأف عدـ مكافقة
الحركات كاألحزاب الفمسطينية ليذا االتفاؽ زاد مف تعقيد الكضع الفمسطيني الداخمي كحدكث حالة مف
عدـ االستقرار في مناطؽ الحكـ الذاتي الفمسطيني  ،كما يؤكد صحة ىذا الحديث ىك عدـ قبكؿ
المؤسسة األمنية الفمسطينية لنتائج انتخابات عاـ 2006ـ كالتي فازت بيا حركة حماس بأغمبية مقاعد
المجمس التشريعي الفمسطيني  ،حيث أف ىذه المؤسسة أصبحت تخضع لسيطرة الرئاسة الفمسطينية ،
كانحازت ليا ككاجيت بكؿ قكة التجربة الديمقراطية الفمسطينية الثانية  ،كساعدت عمى محاكلة افشاليا
مف خبلؿ المكاجيات المسمحة التي حدثت في عاـ 2007ـ  ،حتى كصؿ األمر إلى انقساـ فمسطيني
كبير بيف الضفة الغربية كقطاع غزة .
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المبحث الثاني
التحديات الداخمية لألمن القومي الفمسطيني

التحديات الرئيسة
أوالً  :االنقسام الفمسطيني

إف كؿ ما يجرم عمى الساحة الفمسطينية باستمرار حالة االنقساـ كسيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة

 ،كالسمطة الفمسطينية عمى الضفة الغربية  ،يبيف ضعؼ ثقافة الديمقراطية السائدة ،كعدـ االتفاؽ عمى
مبادئ كثكابت كطنية قبؿ ممارسة الديمقراطية كاالنتخابات ،كيبيف مدل التمسؾ بثقافة الحزب الكاحد،
كأف اختبلؼ االستراتيجيات كالبرامج يعزز االختبلؼ ،كال يسيـ في عممية االنتقاؿ السمس لمسمطة
كتحديدا بعد حالة الصداـ المسمح
كالتداكؿ السممي كشيكع حالة نكع مف الثأر كاالنتقاـ بيف أفراد المجتمع
ن
الذم حصؿ بيف الحركتيف كخاصة في غزة  ( .عكدة ) :1-9: :3122 ،
أ -غياب الشراكة
يبدك أف ثقافة الشراكة السياسية غائبة عف التفكير الفصائمي الفمسطيني ،كما تـ تداكلو طيمة المرحمة
الماضية عف استدعاء قيـ كمفاىيـ الشراكة السياسية في إطار اتفاقات كتفاىمات المصالحة ظؿ يراكح

مكانو  ،كلـ يكف سكل شعارات لبلستيبلؾ الداخمي  ،كاف تجربة السنكات الماضية ،بما حكتو مف و
مآس

كآالـ كمصائب في ظؿ اإلنقساـ ،لـ تكف كافية إلعادة صياغة التفكير الفصائمي الفمسطيني باتجاه
مكجبات الشراكة الحقيقية  ( .المركز الفمسطيني لبلعبلـ ) 3125 -5-34 ،
ب -الخَلف بين حركتي حماس وفتح
ىناؾ مف يقكؿ أف السبب كراء ذلؾ ىك اختبلؼ بيف برنامجيف ،كآخر يصفو بأنو صراع سياسي عمى
السمطة ،كآخر ىم ٍف يذىب إلى غير ذلؾ مف أسباب ،خاصة بعد أف شاركت حركة حماس لممرة األكلى
في االنتخابات التشريعية عاـ 3117ـ  ،كحصكليا عمى أغمبية مف مقاعد المجمس التشريعي ،كالذم
أدخميا في مؤسسات السمطة الكطنية ألكؿ مرة ،كجعميا تشكؿ أكؿ حككمة مف بيف أعضائيا ،كمف
بعدىا حككمة الكحدة الكطنية  ،كمف خبلؿ ىذا السياؽ نشير إلى أىـ الخبلفات بيف الحركتيف كاآلتي :
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 -1االختَلف الفكري
تعتمد حركة فتح في فكرىا السياسي عمى الطابع الكطني لمصراع مع إسرائيؿ ،فمـ تتبنى أم اتجاىات
إيديكلكجية ،معتبرة نفسيا حركة كطنية شاممة لكؿ الفمسطينييف ،األمر الذم أكسب الحركة صفة المركنة
التي مكنتيا مف إحداث العديد مف التغيرات تبعان لمراحؿ الصراع كالظركؼ المحيطة بالقضية
الفمسطينية .كيبدك ذلؾ كاضحان مف خبلؿ مقارنة مبادئ كبرامج الحركة ما قبؿ اتفاؽ أكسمك مع برنامجيا

أقرتو في المؤتمر السادس الذم انعقد في العاـ 311:ـ.
الذم ٌ

بينما تعتمد حركة حماس في تككيف فكرىا السياسي عمى مرتكزات دينية كاضحة في ميثاؽ الحركة.
فنص ميثاؽ الحركة عمى
فاعتمدت في تعريفيا ألرض فمسطيف عمى عبارات ذات صبغة دينية بحتةَّ ،
أنيا "فمسطيف كقؼ إسبلمي ال يجكز التنازؿ أك التفريط بأم جزء منيا كال يحؽ ألحد ذلؾ (ميثاؽ حركة

المقاكمة االسبلمية حماس ،2:99 ،المادة ())22

عممت حماس عمى دعـ رؤيتيا لمصراع كتحميميا لو بأحداث تاريخية ،فترل بأف ما يحدث في فمسطيف
ىك امتداد لمحمبلت الصميبية كالمغكلية عمى األرض اإلسبلمية ،كال بد مف ربط األحداث ببعضيا.
(ميثاؽ حركة المقاكمة االسبلمية حماس ،2:99 ،المادة ( ، ) )46،45كاستنادان ليذه المرتكزات كضعت الحركة
برامجيا كصاغت مكاقفيا ،فرفضت االعتراؼ بإسرائيؿ كبقرارم مجمس األمف  353ك ،449كتمسكت

بالمقاكمة ،كامتنعت عف المشاركة في عممية التفاكض ،معتبره حسب الميثاؽ "إف الحمكؿ السممية
كالمؤتمرات الدكلية الساعية لحؿ القضية الفمسطينية تتعارض مع عقيدة المقاكمة اإلسبلمية" (ميثاؽ حركة

المقاكمة االسبلمية حماس ،2:99 ،المادة () )24

 -2صراع الصَلحيات
صرع الصبلحيات منذ المحظة األكلى لكصكؿ حركة حماس إلى السمطة  ،حيث باشرت رئاسة
استمر ا
السمطة بإصدار قرارت لتعيينات كمؿء الشكاغر كالترقيات  ،حيث شغمت مناصب ظمت خاليو لسنكات

طكيمة  ،حيث تـ عقد جمسة لممجمس التشريعي المنتيية كاليتو  ،أقرت فييا مجمكعة مف القكانيف تكسع
فييا مف صبلحيات الرئيس الفمسطيني  ،كلكف حركة حماس فاجأت الجميع بأنيا ال تسعى الحتكار
السمطة كأنيا عمى استعداد لممشاركة السياسية في تشكيؿ حككمة كحدة كطنية بعيدة عف الصراعات
الداخمية  ،لكف األمر انتيى بعدـ كجكد دعـ كتأييد لحركة حماس في ىذا الجانب  ،في الكقت نفسو

ىناؾ تأييد دكلي كبير لرئيس السمطة ( محمكد عباس ) كىذا الدعـ تفتقد إليو حركة حماس مثؿ
الزيارات كاالستقباالت الرسمية كالتمثيؿ عمى الصعيد الدكلي  ( .صالح ) 35-34 : 3119 ،
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أدت الخبلفات عمى المصالح إلى عدـ التكصؿ التفاؽ بيف الطرفيف عمى اقتراح حركة حماس  ،إدارة
شؤكف القطاع كرفض حركة فتح لكجكد السمطة ك منظمة التحرير الفمسطينية كمرجعية عميا ،كقد فشمت
الحركتيف في إدارة األزمة بالطريقة كاألسمكب الديمقراطي مما جعؿ األمكر تزداد تعقيدان في ظؿ غياب
األسمكب الديمقراطي كغياب فكرة قبكؿ اآلخر ( صالح ) 7: : 3118 ،

كمف أبرز الخبلفات بيف الحركتيف ىك الصراع حكؿ الصبلحيات األمنية  ،ك بعد فكز حركة حماس قاـ
الرئيس الفمسطيني ( محمكد عباس ) بإلحاؽ األجيزة األمنية كالمؤسسات اإلعبلمية الرسمية كادارة

المعابر بالرئاسة الفمسطينية  ،كلـ يب ً
ؽ لحركة حماس سكل أف تشكؿ القكة التنفيذية مف أجؿ ضبط األمف
داخؿ قطاع غزة  ،حيث إنو بتاريخ  ، 2006-5-17قاـ كزير الداخمية "سعيد صياـ" باإلعبلف عف
تشكيؿ ىذه القكة مف خبلؿ مؤتمر صحفي تـ عقده بمدينة غزة  ،كقاؿ إف ىذه القكة سيتـ تشكيميا مف

األذرع العسكرية المسمحة لمفصائؿ الفمسطينية  ،كىدفيا ىك ضبط األمف كانياء الفمتاف األمني في قطاع
غزة  ،ىذه القكة قكبمت بالرفض التاـ مف رئاسة السمطة كمف حركة فتح كاعتبرىا الرئيس الفمسطيني
(محمكد عباس ) أنيا خارجة عف القانكف كقاـ بإصدار قرار رئاسي إللغاء القكة التنفيذية  ،إال أف كزير
الداخمية سعيد صياـ قد أعمف أف ىذه القكة لف يتـ تفكيكيا كتباشر عمميا بطريقة قانكنية كتـ تشكيميا
كفؽ القانكف (صالح ) 71-69 : 3119 ،
ثانياً  :ضعف التنمية

منذ االحتبلؿ اإلسرائيمي في العاـ 2:78ـ  ،شيدت األراضي الفمسطينية محاكالت تنمكية عديدة مف

أجؿ تعظيـ االستفادة مف المكارد المتاحة .كقد تكاصمت ىذه الجيكد مع قدكـ السمطة الفمسطينية
كمبادراتيا المتعاقبة إلحداث التنمية المنشكدة .إال أف التنمية ال تزاؿ تعاني مف إخفاقات كصعكبات
حالت دكف تحقيؽ األىداؼ كالطمكحات التي يسعى ليا شعب ال يزاؿ يرضخ تحت كطأة االحتبلؿ
كسياساتو كممارساتو .كلذلؾ تسعى مختمؼ األطراؼ المشاركة كالمؤثرة في مجاؿ التنمية مف القطاع

العاـ كاألىمي كالخاص كالمفكريف كخبراء التنمية في البحث عف أنجع الكسائؿ التي يمكف البناء عمييا
لمكاجية التحديات كالكصكؿ لمتنمية المطمكبة ( .القدكمي ) 4 : 3124 ،
كما كيعتبر أم حديث عف التنمية في فمسطيف – في الحاضر ك المستقبؿ – في ضكء المتغيرات

العالمية ك اإلقميمية كالمحمية  ،ال بد ك أف يتكصؿ استنتاجان  ،إلى أف آفاؽ تطكر ىذه التنمية ستظؿ
مغمقة بدكف إزالة االحتبلؿ أكالن  ،كبدكف تفاعميا التكاممي مع المحيط العربي ثانيان  ،كبدكف التعامؿ معيا
داخميان كعممية شمكلية تتضمف جممة مف المتغيرات البنيكية المممكسة مف سياسية ك اجتماعية ك تقنية ك
ديمغرافية تتفاعؿ مع األىداؼ الكطنية في الكقت الراىف  ،ك تممؾ مقكمات االستمرار كالتكاصؿ في
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المستقبؿ ثالث نا ،األمر الذم يستدعي منا –كعيا كممارسة -إلى استيعاب كتطبيؽ المفاىيـ كاآلليات

العممية الرئيسة التي تؤدم إلى إيضاح كتفعيؿ مككنات المنظكر العاـ لمتنمية الفمسطينية ( الصوراني ،
) 32 : 2002

بعد تكقيع اتفاقات أكسمك عاـ 2::4ـ  ،كنشكء السمطة الكطنية الفمسطينية في عاـ 2::5ـ  ،ظيرت
مجمكعة مف المتغيرات الجديدة ذات تأثير عمى التنمية الفمسطينية  .حيث أصبح لمشعب الفمسطيني
إدارة تنمكية رسمية ليا مصمحة في إطبلؽ عممية التنمية .كقد امتمكت ىذه اإلدارة ،بمكجب اتفاقات
أكسمك ،أدكات إدارية كاقتصادية ىامة إلدارة كتكجيو عممية التنمية كالتأثير عمييا .كما قدمت الجيات

المانحة معكنات كبيرة لمسمطة الفمسطينية بيدؼ مساعدتيا في مكاجية مشكبلت التخمؼ التي ت اركمت
عمى مدل العقكد الماضية ،كفي إطبلؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعية  ( .مخكؿ ) 327 : 3118 ،
كلكف اتفاؽ أكسمك مف جية أخرل ،أبقى لسمطات االحتبلؿ سيطرة عمى استخدامات نحك  ٘71مف

مساحة أراضي الضفة كغزة  ،كسيطرتو عمى معظـ مصادر المياه ،كسمطات شاممة عمى حركة
المكاطنيف كالتجارة الداخمية بسبب بقاء المناطؽ  Cتحت السيطرة اإلسرائيمية ،كعمى حركة السفر كالتجارة
الخارجية  ،بسبب السيطرة اإلسرائيمية عمى المعابر الدكلية مع األردف كمصر ،مما مكنيا مف امتبلؾ
مفاتيح تحكـ رئيسية في تطكر االقتصاد الفمسطيني .كمف المعركؼ أف إسرائيؿ بدأت في استخداـ
مفاتيح التحكـ تمؾ بشكؿ تعسفي إلحباط التنمية الفمسطينية منذ اليكـ األكؿ لتشكؿ السمطة الفمسطينية،
كليس فقط بعد نشكء المخاطر األمنية ،مكاصمة بذلؾ سياسات إجياض التنمية التي مارستيا قبؿ ذلؾ.
حيث عطمت تشغيؿ الممر األمف بيف الضفة كغزة ،كبدأت بممارسة سياسة اإلغبلؽ كالحصار منذ عاـ
2::4ـ ،كبذلؾ تعرض المجتمع الفمسطيني لصعكبات اقتصادية كادت أف تطيح بكافة قطاعاتو كخاصة
االجتماعية منيا  ،كلكال مساىمة مجمكعة مف المنظمات غير الحككمية في دعـ صمكد المجتمع
الفمسطيني .

 -1مؤشرات التنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة

إف المشكمة األساسية ىي كجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم يعمؿ عمى تغييب األمف كاالستقرار في
المجتمع الفمسطيني  ،كعميو فإف الخصكصية التنمكية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة
تتطمب كضع عدة
مؤشرات يمكف مف خبلليا قياس مدل قدرة السمطة الفمسطينية عمى تحقيؽ التنمية الشاممة في ىذه
المرحمة ،كمف أىـ المؤشرات ما يأتي ) http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/homepage.html( :

أ -قدرة السمطة الفمسطينية عمى تكفير الحاجات األساسية لممكاطنيف ،كمكافحة الفقر.
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ب -تكفير فرص عمؿ لمعاطميف عف العمؿ؛ لمتخفيؼ مف مستكيات البطالة.
ج -التخمص تدريجيان مف االختبلالت التي أكجدىا االحتبلؿ (التبعية بكافة صكرىا).
د -دعـ القطاعات الصناعية المحمية في الضفة الغربية كقطاع غزة.

ق -تكزيع مكاسب التنمية عمى شرائح المجتمع بشكؿ عادؿ.
 -2شروط التنمية في الضفة الغربية قطاع غزة
بات مف الصعب الحديث عف تحقيؽ التنمية دكف مراعاة عدة شركط تخص الكضع الفمسطيني الذم
ما زاؿ يرزح تحت االحتبلؿ كىذه الشركط كما يأتي  ( :صكراني ) 64 : 3117 ،
أ -ينبغي أف تمتمؾ السمطة الفمسطينية ،رؤية تنمكية متكاممة مستندة إلى اإلطار العاـ األكسع في
تحديد السياسة التنمكية األكثر مبلئمة مع مرحمة التحرر الكطني الفمسطيني ،فخيارات السمطة
الفمسطينية التنمكية الحالية غير ثابتة – كىذا خمؿ خطير– فكيؼ يمكف الحديث عف
الديمقراطية كالحريات كاالنتخابات كحقكؽ اإلنساف كاألمف كالتنمية في ظؿ غياب السيادة
الفمسطينية ؟
ب -يتطمب تفعيؿ دكر القطاع العاـ كجعمو بار ناز ،األمر الذم يسيـ في عممية النمك لمقطاعات
المختمفة بعيدان عف الطابع االحتكارم المباشر أك غير المباشر ،ككذلؾ البدء بخطكات جدية
نحك خمؽ المؤسسات التنمكية في القرل ،كالمخيمات ،كالمناطؽ الفقيرة .
ج -العمؿ عمى تحقيؽ مبدأ المشاركة الشعبية عبر مؤسسات السمطة الفمسطينية ،كالكؼ عف
ممارسة الق اررات األحادية ،فالمطمكب– مف المؤسسات كالك ازرات المعنية – البرمجة أك التخطيط
المركزم المنبثؽ عف مبدأ المشاركة الذم ىك صماـ األماف ليذه العممية التنمكية.
د -التطبيؽ العممي لممفاىيـ الديمقراطية مف جية ،كلكافة كظائؼ السمطة الفمسطينية كفؽ نظاـ
كبعيدا عف االشتراطات
ديمقراطي يقكـ عمى أف الشعب ىك مصدر السمطات مف جية أخرل،
ن

اإلسرائيمية كاألمريكية ،كالتي ستؤدم إلى مزيد مف الفشؿ كالتراجع في مسارات التنمية الفمسطينية.

يرل الباحث أف التنمية في فمسطيف تعاني مف ضعؼ شديد نتيجة ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف
خبلؿ السيطرة الكاممة عمى معظـ األراضي الفمسطينية التي تعتبر غنية بالمياه كالمعادف  ،ككذلؾ
السيطرة األمنية عمى الضفة الغربية كقطاع غزة مف خبلؿ استخدامو لسياسة الحصار الشامؿ  ،حيث
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إف الشعب الفمسطيني ما زاؿ يفقد األمؿ في تحقيؽ التنمية الشاممة في ظؿ عدـ كجكد سمطة كاحده
كحككمة كاحده مف خبلليا يتـ التكصؿ إلى تحقيؽ الشراكة مف أجؿ النيكض بالتنمية في فمسطيف ،
فغياب الديمقراطية كغياب األمف كعدـ السيادة الفمسطينية ،ىذا بدكره يقمؿ مف فرص تحقيؽ تنمية داخؿ
فمسطيف .
ثالثاً  :التنسيق األمني
مما ال شؾ فيو أف كجكد السمطة الفمسطينية منذ نشأتيا كفؽ اتفاقية أكسمك جاءت بكؿ االتفاقيات
السياسية كاألمنية كاالقتصادية لحماية االحتبلؿ االسرائيمي كتكفير األمف كاألماف لقطعاف المستكطنيف ،
مما كفَّر عمى إسرائيؿ مؤكنة االحتبلؿ كتبعاتو كأكجد فريقان فمسطينيان متعاكنان معو  ،كأصبح تربطيما
المصالح المشتركة  ،كلقد عانى الشعب الفمسطيني الكيبلت نتيجة ىذا التعاكف األمني كالذم أعطى
االجيزة األمنية حؽ التطاكؿ عمى حقكؽ المكاطف كعمى عرضو كأمنو كاستق ارره ككجكده  ،كاف المتضرر
األكبر مف ىذا التعاكف األمني ىي المقاكمة الفمسطينية  ،حيث ناؿ المجاىديف كالمقاكميف البطش
كالتنكيؿ كالسجف كاإلبعاد كأحيانان القتؿ نتيجة ىذا التعاكف المشترؾ بيف األجيزة االمنية الفمسطينية
كاألجيزة األمنية االسرائيمية ( الدجني  ،كآخركف ) 21 : 2015،
أوجو التنسيق األمني
 تسيير الدكريات المشتركة  ،حيث تسير دكرية فمسطينية بسبلح متكاضع بصحبة دكرية عسكريةاسرائيمية داخؿ المدف  ،كعمى الطرقات الخارجية لتكفير األمف لئلسرائيمييف .
 مبلحقة الفصائؿ المسمحة المقاكمة كاعتقاليـ كمصادرة أسمحتيـ . اختطاؼ المكاطنيف المشتبو بيـ بأنيـ ينتمكف ألم فصيؿ مسمح أك غير مسمح كزجيـ في السجكفكتعذيبيـ كالتنكيؿ بيـ النتزاع اعتراؼ بأنيـ كانكا ينككف مقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيمي أك يفكركف في
مقاكمتو .
 العمؿ عمى تفكيؾ التنظيمات التي تتبنى نيج المقاكمة  ،كالعمؿ عمى ىدـ بنيتيا التحتية كاستئصاليامف جذكرىا مثؿ الجمعيات الخيرية كلجاف الزكاة كالمؤسسات التي تقدـ الخدمات لمفمسطينييف .
 نشر المخبريف كالعمبلء بيف الناس لجمع اكبر قدر مف المعمكمات التي تخدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي(الدجنى  ،كآخركف .) 26 : 2015 ،
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أشير الوثائق والمشاريع التي تتحدث عن التنسيق األمني  (:الدجني  ،كآخركف )30-28 : 2015،
-1

وثيقة "جورج تينت" مدير وكالة االستخبارات األمريكية 2001-06-12

بعض البنكد التي تتحدث عف التنسيؽ األمني في ىذه الكثيقة ىي :
 تؤكد األجيزة األمنية لحككمة إسرائيؿ كلمسمطة الفمسطينية التزاميا باالتفاقيات األمنية التي كضعتفي شرـ الشيخ في تشريف األكؿ 2000ـ كفي القاىرة في كانكف الثاني 2001ـ .
 تتفؽ األجيزة األمنية لحككمة إسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية عمى اتخاذ الخطكات األمنية المممكسةالحقيقية كالكاقعية التالية بشكؿ فكرم بغية إعادة التعاكف األمني كالكضع عمى األرض مثمما كاف قبؿ
 28أيمكؿ  2000ـ .

 تستأنؼ حككمة إسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية بشكؿ فكرم التعاكف األمني بينيما . تنعقد جمسة عمى مستكل رفيع لرجاؿ األمف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف كاألمريكييف بشكؿ فكرم كتنعقدمجددان مرة في األسبكع عمى األقؿ كيككف كبار المندكبيف متكاجديف في ىذه الجمسة .
 -يجرم إنعاش قيادات التنسيؽ اإلسرائيمية كالفمسطينية المكائية ( دم سي أك ) كىي تنفذ نشاطيا

اليكمي بالقدر األقصى  ،حسب المعايير التي كانت سائدة قبؿ  28أيمكؿ 2000ـ  ،كعندما يتحسف
الكضع األمني  ،فإنو يصر عمى إزالة الحكاجز إما التعاكف األمني النشط  ،كالتي تتضمف إقامة أسكار
بيف الجانب اإلسرائيمي كالجانب الفمسطيني  ،كتستأنؼ الدكريات اإلسرائيمية كالفمسطينية المشتركة .
 تزكد الكاليات المتحدة معدات التصكير بالفيديك لعقد محادثات مؤتمر لمسؤكليف كبار إسرائيمييفكفمسطينييف  ،لحث الحكار المتكاتر كالتعاكف األمني .
 يتخذ الفريقاف خطكات فكرية لمفرض السريع كالكامؿ لكقؼ النار الذم أعمنا عنو كالستقرار المناخاألمني .
 تعمؿ السمطة الفمسطينية بشكؿ فكرم عمى االعتقاؿ كالتحقيؽ كالسجف لمقاكميف  ،فكر اعتقاليـ ككذاتفاصيؿ عف النشاطات التي اتخذتيا .
 -يستخدـ مندكبك األمف الفمسطينيكف كاإلسرائيميكف المجنة األمنية كي يزكدكا الطرؼ اآلخر ،ككذا

مندكبك الكاليات المتحدة بمعمكمات عف أعماؿ " اإلرىاب " بما في ذلؾ المعمكمات عف " اإلرىابييف " أك
عف المشبكىيف ك ػ ػ" ارىابييف " يعممكف في المناطؽ تحت سيطرة الطرؼ اآلخر أك يقتربكف مف ىذه
المناطؽ .
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تقرير ميتشل

توصيات التقرير
عمى حككمة إسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية أف تعمبل بسرعة كحزـ لكقؼ أعماؿ العنؼ .بعد ذلؾ ،يجب
أف تككف أىدافيما الفكرية إعادة بناء الثقة كاستئناؼ المفاكضات.
نقدر الدعـ
خبلؿ ىذه الميمة ،كاف ىدفنا تنفيذ التفكيض الذم تـ اإلتفاؽ عميو في شرـ الشيخ .كاننا ٌ
الذم قدمو المشارككف في القمة لعممنا ،كنينئ الطرفيف عمى تعاكنيما ( .مكقع الجزيرة نت -6-23 ،
) 2012
إف تكصيتنا األساسية ىي التزاـ الفرقاء بركح شرـ الشيخ كتنفيذ الق اررات التي اتخذت ىناؾ في العاميف
1999ـ ك 2000ـ  ،مع إيماننا أف المشاركيف في المؤتمر سيدعمكف الجيكد الشجاعة لمفرقاء مف أجؿ
تحقيؽ ىذه األىداؼ كعميو  ،فإننا نكصي باتخاذ إجراءات مف أجؿ :
•إيقاف العنف
عمى الحككمة اإلسرائيمية كالسمطة الفمسطينية العمؿ عمى تأكيد التزاميما باالتفاقيات القائمة كما يترتب
عمييا  ،كالتنفيذ الفكرم لكقؼ اطبلؽ النار غير المشركط عمى الحككمة اإلسرائيمية كالسمطة الفمسطينية ،
كاالستئناؼ الفكرم لمتعاكف األمني ( الدجني  ،كآخركف . ) 32 : 2015 ،
* بناء الثقة
 عمى السمطة الفمسطينية كحككمة إسرائيؿ أف تعتمدا "فترة تيدئة" ذات مغزل ،كتطبقا المزيد مف تدابيربناء الثقة ،بعضيا مذككر بالتفصيؿ في بياف شرـ الشيخ الصادر في تشريف أكؿ (أكتكبر) عاـ
2000ـ ،كالبعض اآلخر طرحتو الكاليات المتحدة في القاىرة في السابع مف كانكف ثاني (يناير) عاـ
2001ـ .
 عمى السمطة الفمسطينية كحككمة إسرائيؿ أف تستأنفا جيكدىما الرامية إلى كشؼ كشجب أعماؿالتحريض بكؿ أشكاليا .
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 عمى السمطة الفمسطينية أف تكضح لمفمسطينييف كاإلسرائيمييف عمى حد سكاء ،مف خبلؿ إجراءاتمممكسة ،أف اإلرىاب أمر يستحؽ الشجب كغير مقبكؿ ،كأف السمطة الفمسطينية ستبذؿ جيدان بنسبة مائة
بالمائة لمنع العمميات اإلرىابية كمعاقبة مرتكبييا .كيجب أف يتضمف ىذا الجيد خطكات فكرية لمقبض
عمييـ ،كسجف اإلرىابييف الذيف يعممكف ضمف المناطؽ الخاضعة لمسمطة القضائية لمسمطة الفمسطينية.
جمد كؿ النشاط االستيطاني ،بما في ذلؾ "النمك الطبيعي" لممستكطنات
 -عمى حككمة إسرائيؿ أف تي ٌ

القائمة.

بتبني كتطبيؽ سياسات كاجراءات تيشجع
 -عمى حككمة إسرائيؿ أف تضمف قياـ قكات الدفاع اإلسرائيمية ٌ

الع َّزؿ ،بيدؼ التقميؿ إلى أدنى حد ممكف ،مف اإلصابات ،كمف
ردكدان غير مميتة عمى المتظاىريف ي

االحتكاؾ بيف الفريقيف.

 عمى السمطة الفمسطينية أف تمنع المسمحيف مف استخداـ مناطؽ فمسطينية مأىكلة إلطبلؽ النار عمىيعرض المدنييف في
مناطؽ إسرائيمية مأىكلة كعمى مكاقع قكات الدفاع اإلسرائيمية .إف ىذه األسمكب ٌ
الجانبيف إلى مخاطر ال لزكـ ليا( .مكقع الجزيرة نت )2012-6-23 ،
* استئناف المفاوضات:
انسجاما مع ركح االتفاقات كالتفاىمات التي تـ التكصؿ إلييا في شرـ الشيخ عامي 1999ـ ك2000ـ،
نكصي بأف يجتمع الطرفاف لتأكيد التزاميما باالتفاقات كالتفاىمات المتبادلة المكقعة ،كاتخاذ اإلجراءات
التي تتطابؽ معيا .كيجب أف يككف ىذا األمر أساسان الستئناؼ مفاكضات كاممة ىادفة ( الدجني ،
كاخركف ) 35 : 2015 ،
يرل الباحث أف التعاكف األمني بيف السمطة الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي بدأ منذ تكقيع اتفاؽ أكسمك
عاـ 1993ـ  ،ككاف اليدؼ األكؿ لتأسيس السمطة الفمسطينية ىك حماية إسرائيؿ كتكفير األمف ليا مف
خبلؿ دعـ االحتبلؿ اإلسرائيمي كالكاليات المتحدة األمريكية لمسمطة الفمسطينية  ،حيث أف الكاليات
المتحدة ما زالت تقدـ الماؿ كالسبلح لمسمطة الفمسطينية مف أجؿ القضاء عمى ما تسميو " اإلرىاب " مف
أجؿ خمؽ مناخ إقميمي يتناسب مع متطمبات االحتبلؿ االسرائيمي في بسط سيطرتو عمى كؿ المدف
الفمسطينية دكف ريب أك خكؼ  ،كالعمؿ عمى تقسيـ مناطؽ الضفة الغربية إلى  Aك  Bك  . Cإف
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المتضرر األكبر مف ىذا التعاكف األمني ىك المكاطف الفمسطيني ككذلؾ المقاكميف كالذيف تبلحقيـ
السمطة الفمسطينية في كؿ مكاف  ،حيث يتـ اعتقاليـ كالتحقيؽ معيـ كمف ثـ تسميميـ لبلحتبلؿ
اإلسرائيمي إليقاع العقكبة عمييـ  ،كالمشاركة في عمميات قتؿ المقاكميف كما حدث في الضفة الغربية
المحتمة عدة مرات .
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الميددات الثانوية الداخمية
أوالً  :الفساد
باتت حياة الناس في الشارع كالمجتمع الفمسطيني ،تسير مف سيئ إلى أسكأ  ،ليس بسبب االحتبلؿ
اإلسرائيمي كحده  ،بؿ ألف ىناؾ أسباب تتعمؽ بحالة الفساد التي ترافؽ تدىكر األكضاع المعيشية ،
ككثرة الرشاكل كسرقة الماؿ العاـ  ،حيث األكضاع االقتصادية في األراضي الفمسطينية المحتمة تتراجع

مع استشراء غكؿ الفساد ،كالترىؿ في مختمؼ المؤسسات الرسمية التابعة لمسمطة الفمسطينية  ،كعمكـ

األحزاب كالفصائؿ بغالبيتيا  ،كعندما نعكد لمكراء كتحديدان في يكنيك 1996ـ  ،فقد صدر تقرير رئيس
ىيئة الرقابة العامة في المجمس التشريعي الفمسطيني كالذم عرؼ باسـ (تقرير الفساد) الذم كجو االتياـ
لعدد مف كزراء السمطة ،ككجو االتياـ لمبعض اآلخر كعددىـ سبعة كزراء ،كطالب بإقالة البعض
كمحاكمة الكزراء السبعة كتغيير الحككمة  ،حتى أف الفساد طاؿ مؤسسات السمطة القضائية كالتشريعية
كاألمنية ،كذلؾ بعض المؤسسات الرقابية الحككمية التي باتت درجة االستجابة ليا ضعيفة مف قبؿ

المتنفذيف ،ليصبح ترتيب فمسطيف حسب مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدكلية حامبلن لمرقـ ( 108مف
مجمكع الدكؿ  )154عاـ 2004ـ ( .مكقع الجزيرة نت ) 2008-12-25 ،
أ .مفيوم الفساد
ترتبط كممة الفساد في أذىاف الناس بمفيكـ «الشر » أك بالنكاحي السمبية إجماالن ،كلعؿ البدء بالمفاىيـ

المغكية يساعد عمى االنطبلؽ في تفسير معنى الفساد ،إذ تعني كممة الفساد في معاجـ المغة «فسد »
البطبلف ،فيقاؿ فسد الشيء أم بطؿ كاضمح ٌؿ .كعمى الرغـ مف اتفاؽ
ضد «صمح » ،أم بمعنى ي
سييء في المجمؿ  ،فالنظرة إلى الفساد كمحاكلة تعريفو مف
المعظـ عمى ارتباط معنى الفساد بما ىك ٌ
قبؿ الباحثيف تتأثر بالحقؿ العممي لمباحث ،كبالمنظكر الذم ينطمؽ منو الراغب في تفسير الفساد .لذلؾ
ال يتكافر إجماع عمى تعريؼ شامؿ يطاؿ أبعاد الفساد كافة ،كيحظى بمكافقة الباحثيف كافة .فممفساد
الخاصة منيا
ضركب كأنماط ،كيرتبط كجكده بدرجات متفاكتة في مختمؼ قطاعات النشاط المجتمعي،
ٌ
العامة ،السياسية منيا أك اإلدارية( .الشطي كآخركف  ، 2004 ،ص ) 79
أك ٌ
ب .حجم ظاىرة الفساد في السمطة الفمسطينية
أظيرت تقارير المجمس التشريعي كلجانو التي عالجت قضايا الفساد في ذلؾ الكقت تمركزىا في أكساط
شريحة محدكدة في قمة ىرـ السمطة أك في أكساط شخصيات ذات نفكذ مف المراتب العميا في القطاع
العاـ أك األجيزة األمنية أك الشركات االحتكارية ذات العبلقة مع السمطة  ،مثؿ ىيئة البتركؿ كشركة
اإلسمنت كىيئة التبغ كالشركة الفمسطينية لمخدمات التجارية  ،إال أف انطباع الجميكر ككفقان
الستطبلعات الرأم تشير الى اتساع ظاىرة المحسكبية كالكاسطة في مجاؿ عمؿ السمطة ،كبشكؿ خاص
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في مجاؿ التعينات الحككمية  ،كتقديـ الخدمات الصحية كالبعثات كالمنح التعميمية كتكزيع المساعدات
الخيرية كاستخداـ فرص التشغيؿ لمعاطميف عف العمؿ.
لقد أشارت تقارير الييئات المحمية كالدكلية أف غياب المحاسبة في جسـ السمطة البيركقراطي كتدني
مستكل األجكر كالركاتب في القطاع العاـ  ،كارتفاع مستكل المعيشة ييدد بانتشار ظاىرة الفساد مف

أعمى الى أسفؿ أسكة بما ىك حاصؿ في الدكؿ المجاكرة (.الشعيبي ) 9 : 2004 ،
ج .األسباب الرئيسية لمفساد في السمطة الفمسطينية

 -1ضعؼ اإلرادة لدل القيادة السياسية لمكافحة الفساد ،كذلؾ بعدـ اتخاذ أية إجراءات كقائية أك
عقابية جادة بحؽ عناصر الفساد بسبب انغماسيا أك بعض أطرافيا في الفساد ،كاف كانت أحيانان تبدم

استعدادان لمتجاكب مع طركحات اإلصبلح تحت تأثير الضغكط المحمية كالخارجية.

 -2عدـ االلتزاـ بمبدأ الفصؿ المتكازف بيف السمطات الثبلث التنفيذية كالتشريعية كالقضائية في النظاـ
السياسي  ،كطغياف السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية كىك ما يؤدم إلى اإلخبلؿ بمبدأ الرقابة

المتبادلة ،كما أف ضعؼ الجياز القضائي كغياب استقبلليتو كنزاىتو يعتبر سببان مشجعان عمى الفساد.
-3

ضعؼ البناء المؤسسي لمسمطة الكطنية الفمسطينية بشكؿ عاـ كعدـ اكتماؿ ىياكميا كمؤسساتيا

الرقابية كبشكؿ خاص عدـ تحديد مرجعياتيا كصبلحيات كؿ منيا بشكؿ كاضح  ،بما في ذلؾ األجيزة
األمنية كأجيزة الرقابة كالمحاسبة الداخمية .
 -4ضعؼ دكر كقمة خبرة البرلماف (المجمس التشريعي) كضعؼ قكة المعارضة فيو  ،أضاؼ مزيدان مف

ضعؼ الرقابة عمى أداء السمطة التنفيذية .كقد ساىمت المعارضة بتعزيز حالة الضعؼ بسبب مقاطعة
جزء رئيسي منيا لبلنتخابات ،كبالتالي ،فإف نجاح أغمبية ساحقة لمحزب الحاكـ (حركة فتح) جعؿ مف
دكر أعضاء الحركة في التصدم لحاالت الفساد مقيد بدرجة ال تسمح بالمساءلة الجدية  ،كأضعؼ مف
دكر األعضاء المستقميف في ىذا المجاؿ ،كىذا يفسر عدـ استخداـ المجمس لحقو في حجب الثقة عف
المسؤكليف عف الفساد رغـ التيديد باستعماؿ ىذا الحؽ كذلؾ بسبب ضغط (مركزية حركة فتح) كالرئيس
عمى معظـ اعضاء المجمس مف الحركة أك احتكائيـ في إطار السمطة التنفيذية.
 -5ضعف الجياز القضائي وغياب سيادة القانون :إف ضعؼ الجياز القضائي شجع عناصر الفساد
لمتيرب مف المحاسبة العادلة ،كما أف عدـ التزاـ أجيزة السمطة التنفيذية بتنفيذ حكـ القضاء أك التدخؿ
في أحكامو كأعمالو مف قبؿ السمطة كأجيزتيا كلٌد حالة مف الشعكر بعدـ األماف أك عدـ جدكل التكجو

لمقضاء  .كقد أشارت تقارير المجمس التشريعي المتعددة ،كبشكؿ خاص تقارير المجاف القانكنية كالرقابة
كالمالية إلى أىمية استقبلؿ جياز القضاء كتعزيز قدراتو ،كأشارت معظـ التكصيات إلى أىمية بناء
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مجمس القضاء األعمى عمى أسس سميمة كالمصادقة عمى مجمكعة القكانيف المعززة لذلؾ ( .الشعيبي ،
) 14-13 : 2004
ثانياً  :التطرف الفكري
يعني اإلسبلـ باألمف الفكرم عناية بالغة كجعمو ضركرة مف الضركرات ألمف الفرد كاألسرة كالمجتمع
كاألمة  ،بؿ لئلنسانية جمعاء  ،ليعيش الجميع في أمف كاستقرار كطمأنينة  .كمف األدلة عمى ذلؾ قكلو
ً ً ً
َّ ً ً
ت ىمثى ىابةن ل َّمن ً
صمًّى ) (البقرة )125 ،كقكلو
تعالى  ( :ىكًا ٍذ ىج ىعٍمىنا اٍلىب ٍي ى
يـ يم ى
اس ىكأ ٍ
ىمنان ىكاتخ يذكٍا مف َّمقىاـ إ ٍب ىراى ى
ً
(ك ىى ىذا اٍلىبمى ًد األ ًىم ً
يف) ( التيف،
تعالى (أ ٍيكلىئ ىؾ لىيي يـ األمف ىك يىـ م ٍيتى يد ى
كف)( .األنعاـ )82،كقكلو تعالى :ى
طعميـ ًمف جكوع كآمىنيـ ًمف ىخك و
ًَّ
ؼ)( .قريش )4 ،
.)3كقكلو تعالى( :الذم أى ٍ ى ى ي ٍ ٍ ي ى ى ي ٍ ٍ ٍ
مفيوم التطرف الفكري

التطرؼ ،ىك مصطمح ييستخدـ لمداللة عمى كؿ ما يناقض اإلعتداؿ ،زيادة أك نقصانان.
كنظ انر لنسبية حد اإلعتداؿ ،كتباينو مف مجتمع آلخر كفقان لقيـ كثقافة كعادات كؿ منيا ،فقد تعددت

مفاىيـ التطرؼ إلى حد جعؿ مف الصعكبة بمكاف تحديد أطرىا .كمع ذلؾ حاكؿ بعض الباحثيف

التكصؿ إلى تعريفات لمفيكـ التطرؼ أتناكؿ فيما يمي أىميا :
 -1التطرؼ ىك الخركج عف القيـ كالمعايير كالعادات الشائعة في المجتمع ،كتبني قيـ كمعايير مخالفة
ليا.
 -2التطرؼ ىك اتخاذ الفرد (أك الجماعة) ،مكقفان متشددان إزاء فكر (أك أيديكلكجيا أك قضية) قائـ ،أك
يحاكؿ أف يجد لو مكاف ،في بيئة ىذا الفرد أك الجماعة .كقد يككف التطرؼ إيجابيان يتمثؿ بالقبكؿ التاـ

ليذا الفكر (األيديكلكجيا ،القضية) ،أك سمبيان يتمثؿ بالرفض التاـ لو ،كيقع حد االعتداؿ في منتصؼ
المسافة بيف القبكؿ كالرفض( .المرصد العربي لمتطرؼ كاالرىاب ) 2013-11-26 ،

الفكر المتطرف  :ىك قناعات عقمية لجماعات أك أفراد بامتبلؾ الصكاب دكف غيرىـ باستخداـ أساليب
متنكعة  ،كالتيديد كالعنؼ لئلذعاف كقبكؿ الشركط كاإلمبلءات التخاذ المكاقؼ التي تتمشى مع عقيدتيـ.
( آغا ) 783 : 2010 ،
أسباب التطرف الفكري

 -1األسباب السياسية
في حقيقة األمر ىناؾ قصكر كبير مف األنظمة السياسية الفاسدة  ،كالتي تعاني مجتمعاتيا مف التطرؼ
في البحث عف األسباب الكامنة كراءه  ،كاقتصرت محاكالتيا عمى العبلج األمني  ،كلذلؾ يمكف مبلحظة
أنيا فشمت في ىذا المجاؿ عمى اعتبار أف العنؼ ال يكلد إال العنؼ بؿ ساىمت في زيادة التطرؼ حيث
التناقص بيف ما تنص عميو المكائح القانكنية مف حقكؽ ككاجبات  ،كبيف ما يجرم عمى أرض الكاقع مف
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ممارسات تدفع بالتنكر لكافة القيـ المطركحة في المجتمع  ،كما أف افتقار النظاـ السياسي لممحاسبة
كالشفافية في الرد عمى االنتياكات يدفع باتجاه عدـ االلتزاـ بالقكانيف  ،كفي ظؿ ىذه األنظمة الفاسدة يتـ
التركيز عمى تحقيؽ مصالح فئة مف المجتمع كفي المقابؿ تكميـ األفكاه كغياب حرية الفرد في التعبير
مما يدفع لمجنكح إلى التطرؼ ( منصكر ) 244 : 2003 ،

 -2األسباب االقتصادية

ال تقؿ األسباب االقتصادية أىمية في الدفع نحك التطرؼ عف األسباب السياسية ،حيث يسعى أبناء
المجتمع إلى تحقيؽ ما يتكخكنو  ،فيصدـ األفراد كخاصة الشباب منيـ بعدـ تكفر فرص العمؿ المناسبة
ليحقؽ آماليـ كطمكحاتيـ فيعيشكف في كبت كحرماف كبير مما يدفعيـ نحك الشذكذ كاالنحراؼ الخمقي ،
فتصبح شيكاتيـ ىي المحرؾ نحك كسب الحراـ كتصبح كليدة ردات فعؿ سمبية اتجاه الناس  ،كعمى
اعتبار أف الناس القادريف عمى إشباع حاجاتيـ فإف دخميـ كارتفاع مستكل معيشتيـ يككف عمى حساب

الفقراء  ،مما تككف لدييـ نظرة بأنيـ كافريف كمرتديف كعمى اعتبار أف دخميـ تـ بطريقة الحراـ كعمى
حسابيـ كيصبح كؿ مف ال يكافؽ أفكارىـ حبلؿ إىدار دمو .

 -3األسباب الدينية

كتتمثؿ في كجكد فرؽ لكؿ عقيدة بالمجتمعات ككؿ فرقة تيىنصب نفسيا حكمان لدل المجتمع عمى
اعتبار أنيا األمينة عمى مصمحة المجتمع كتبدأ بكضع مجمكعة مف القيـ كالمبادئ ال يجكز تجاكزىا،

ككؿ مف يخرج مف رحـ ىذه القيـ يعتبر مرتدان  ،كما أف بعض الفرؽ تعرؼ الحؽ في أم جانب لكف

أفرادىا يمتزمكف الجانب اآلخر المقابؿ لمحؽ تعصبان لئلماـ أك اعتزاز بالنفس أك تحرجان ممف يجادلو أك
يناظره لذا دفعت بعض الفرؽ التياـ بعضيـ البعض إلى حد الكفر كالزندقة ( أبك دؼ ) 9 : 2007 ،

 -4األسباب االجتماعية
كيتمثؿ ذلؾ في غياب العدالة االجتماعية كانتشار الظمـ كالفساد كغياب القدكة الحسنة  ،كانتشار العادات
كالتقاليد كالسيئة كاىماؿ الجانب الصحي باإلضافة إلى نكعية الرفاؽ كعبلقات الجكار  ،كذلؾ العامؿ
النفسي كالذم ينطمؽ مف أف التطرؼ نتائج لعكامؿ نفسية كعدـ القدرة عمى تغيير الكاقع كاالحباطات
المتكررة التي تدفعو إلى ممارسة السمكؾ المتطرؼ  ،كىناؾ كسائؿ اإلعبلـ كعرضيا لتفاصيؿ العمميات
اإلرىابية مما تدفع األطراؼ ممف يمتمككف السمكؾ الفطرم المنحرؼ يندفعكف بتقميد ممارستو ( زريقات ،

) 7 : 2006

كفي الحالة الفمسطينية فإف الشباب الفمسطيني لجأ لتبني بعض المعتقدات الفكرية كالتي يركف مف
خبلليا بأنيا حبلن مناسبان لتحديد مستقبميـ كتحقيؽ أىدافيـ  ،كىذا يعكد ألسباب عديدة كىي كالتالي :

أ-حالة االنقساـ االجتماعي :مف المؤكد أف استمرار حالة االنقساـ السياسي الحاد داخؿ المجتمع
الفمسطيني تعزز كتكرس ظاىرة التعصب كالتطرؼ بيف األفراد كالجماعات .
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ب -استنزاؼ كىدر طاقات المجتمع ،كاصابة قطاعات العمؿ الثقافي كالتنمكم كالمؤسساتي بالشمؿ،
فبدالن مف استثمار جيكد كقدرات الشباب في البناء كالنيكض بمشركعنا الكطني الفمسطيني؛ تميينا حالة
التعصب كاالنقساـ عف المسار الصحيح ،كتدفعنا إلى االنشغاؿ في الردكد كاالنفعاالت كالتراشقات
كاالتيامات  ،كتسجيؿ المكاقؼ .كبالنتيجة نعكد إلى الكراء ،حيث تراجع دكر الشباب في المبادرة كدائرة

الفعؿ الكطني كاإلنتاجي في كافة المياديف.

ج -تراجع درجة دعـ كمساندة العالـ الخارجي لمقضية الكطنية الفمسطينية .كليس أدؿ عمى ذلؾ مف
غياب الدعـ العربي ،في لحظة فارقة في تاريخ القضية الفمسطينية( .المرصد العربي لمتطرؼ كاالرىاب ،

) 2013-11-26

يرل الباحث أف أسباب تفشي ظاىرة التعصب الحزبي في فمسطيف عمى أكثر مف عامؿ؛ يأتي في
مقدمتيا حالة االنقساـ السياسي الداخمي كحالة التشكيش التي تصيب المشيد الثقافي السائد بسبب الحالة

الفصائمية كالحزبية  ،ككذلؾ ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف حصار كمنع كحرماف ،بالتالي؛ امتداد
طكابير البطالة كحالة الفراغ الكبير؛ خاصة بيف صفكؼ الشباب كالخريجيف ك أخي انر ضعؼ مككنات

النظاـ السياسي الفمسطيني ،كتراجع دكر مؤسسات المجتمع المدني  ،كىذا بدكره يؤثر عمى النظاـ
الديمقراطي في فمسطيف  ،كما يؤثر بالسمب عمى األمف القكمي الفمسطيني .

ثالثاً  :التزايد السكاني

في عاـ 1948ـ حدثت نكبة الشعب الفمسطيني كتـ تيجير الفمسطينييف مف أراضييـ كأقاـ الييكد دكلة
ليـ عرفت بدكلة اسرائيؿ حسب قرار التقسيـ الصادر عف األمـ المتحدة عاـ 1947ـ كرفض العرب
ىذا القرار كقامت العصابات الصييكنية بعمؿ مذابح كبيرة ضد الشعب الفمسطيني األعزؿ  ،كالذم تـ
تجريده مف السبلح مف ًقىبؿ االحتبلؿ البريطاني ألرض فمسطيف قبؿ قرار التقسيـ  ،كنتيجة لنكبة
1948ـ  ،تـ تشتيت الشعب الفمسطيني فأصبحت تجمعات الشعب الفمسطيني كالتالي :

 -1األراضي المحتمة عام 1948م  :بقي تجمعات صغيرة مف الفمسطينيف في ىذه األراضي كلـ
يترككىا في المثمث كالجميؿ كالنقب كبمغ عددىـ في عاـ  2000ـ حكالي (  ) 1.3مميكف نسمو .

تجمع فييا السكاف المياجريف مف الساحؿ الفمسطيني  ،كقامت الحككمة األردنية
 -2الضفة الغربية َّ :
بضميا إلمارة شرؽ األردف  ،كتـ تسميتيا المممكة األردنية الياشمية بدؿ مف إقامة دكلة فمسطينية عمييا

 ،كأطمؽ عمى ىذا الجزء مف فمسطيف مصطمح الضفة الغربية .

كتجمع فيو
 -3قطاع غزة  :يقع في أقصى جنكب فمسطيف عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط ،
َّ

أغمب سكاف الساحؿ الفمسطيني كأصبح مف أكثر المناطؽ في فمسطيف ازدحامان بالسكاف .
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تجمع الفمسطينيكف في مخيمات أنشأتيا ككالة الغكث التابعة لؤلمـ
 -4الَلجئون خارج فمسطين َّ :

المتحدة في سكريا كلبناف كاألردف  ،كبعضيـ تكجو لمصر كدكؿ الخميج العربي كباقي دكؿ العالـ  ( .أبك
ضاىر ) 106-105 : 2011 ،
خطر النمو السكاني في فمسطين
يعتبر قطاع غزة مف أكثر المناطؽ في العالـ ارتفاع نا في معدؿ الكثافة السكانية ،كيسكف حكالي مميكف

كسبعمائة ألؼ نسمة فكؽ مساحة ال تزيد عمى  360كـ مربع ،كما يعاني القطاع مف صغر المساحة
كضعؼ المكارد الطبيعية  ،كىذا بدكره يشكؿ خط انر عمى التعميـ كالصحة كالبنية التحتية .كما أف

األراضي الفمسطينية تعاني مف ضعؼ التخطيط لممستقبؿ بسبب عدـ اليقيف عمى المدل القريب كالبعيد
مف تطكر األكضاع ،كأف غياب التخطيط سيشكؿ عبئان حقيقيان عمى السمطة إلى جانب زيادة السكاف
كانخفاض النمك االقتصادم  ،حيث إف ارتفاع معدؿ السكاف يؤثر بالسمب عمى التنمية االقتصادية لعدة

أسباب منيا :

 -1عدـ كجكد مكارد طبيعية في المناطؽ التي تخضع لمسمطة الفمسطينية .
 -2غياب االستقرار السياسي بسبب الحصار كاالنقساـ .
 -3ضعؼ القدرة عمى إنتاج المكاد الغذائية .
 -4سيطرة االحتبلؿ عمى المعابر ،األمر الذم أدل إلى عدـ القدرة عمى االستيراد بحرية.
إف معدؿ السكاف مستمر باالرتفاع بنسب مستقرة أم أف نسبة األطفاؿ في المجتمع تتجاكز الػ،٘50
كيعد ىؤالء غير منتجيف في المجتمع كتزيد احتياجاتيـ االستيبلكية  ،ما يزيد معدؿ عبء اإلعالة عمى
القطاع المنتج حيث إف زيادة السكاف ساىمت في الضغط الشديد عمى المؤسسات الصحية كالتعميمية.
(مكقع فمسطيف أكف اليف )2012-4-15 ،
يرى الباحث أف التزايد المستمر في عدد سكاف فمسطيف في الضفة كقطاع غزة في ظؿ مصادرة
األراضي الفمسطينية  ،كبناء المستكطنات عمييا يعتبر ذلؾ مف الميددات الداخمية التي تيدد األمف

القكمي الفمسطيني  ،فالتزايد المستمر في المكاليد يحتاج مقابمة لكحدات سكنية كأراضي كاسعة المساحة ،
كىذا ما يفقده الشعب الفمسطيني  ،كذلؾ فإف التزايد المستمر في أعداد السكاف يحتاج مقابمو إلى خدمات
صحية كتعميمية  ،كتكفير فرص العمؿ كىذه إحدل المشاكؿ التي يكاجييا الشعب الفمسطيني بسبب
فقدانو لمعمؿ  ،ككذلؾ فقدانو لجزء مف ىذه الخدمات  ،فنحف بذلؾ نككف دخمنا معادلة صعبة يصعب
ايجاد حبلن أمثؿ ليا .
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المبحث الثالث  :التحديات الخارجية لألمن القومي الفمسطيني

أوالً  :االحتَلل االسرائيمي
العديد مف الدكؿ في العالـ ال تعترؼ بالفمسطينييف كدكلة ذات سيادة كاممة ،كما أف ىذه الدكؿ تطمب
مف الفمسطينييف في نفس الكقت التزامات الدكلة ،كىي تدرؾ المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ،
كعمى رأسيا كجكد االحتبلؿ ..ك بدالن مف أف تحاكؿ تقكيض أركاف ىذا االحتبلؿ كتجبره عمي العمؿ
عمى إنياءه كأحد أىـ المعكقات في بناء أمنان كطنيان أك قكميان ،تتعامؿ معو كأمر كاقع  ،كتطمب منا
كفمسطينييف االلتزاـ بمعايير األمف الدكلي ،كمكافحة اإلرىاب ،كىي في نفس الكقت تحرمنا مف ممارسة
السيادة عمي األرض كالسكاف ،كعنصر أساس في بناء أمف قكمي أك كطني ،مما يشكؿ ىذا بحد ذاتو
انتقاص لحقنا في الممكية الكطنية عمي األمف كحدكده (.مكقع زاجؿ لئلعبلـ ) 2013-5-28 ،

أما بالنسبة لمضفة الغربية كالقدس مممكءة بالثكابت االستراتيجية منيا :األمف اليكمي ،كاألمف االستراتيجي
كالكجكد العسكرم في المكاقع االستراتيجية ،التي تحكؿ دكف بناء أمف قكمي فمسطيني.
لذا فاف أىـ ميددات األمف القكمي الفمسطيني ،ىك االحتبلؿ اإلسرائيمي ،حيث إف ىناؾ عبلقة جدلية
بيف األمف الكطني كاألمف القكمي ،كىذا ما يممسو كؿ فمسطيني مف حيث اآلتي:
 مصادرة حرياتو األساسية كتعرضو لمقمع عمى مدار الساعة. مصادرة أراضيو كالتيديد المستمر مف المستكطنيف. حرمانو األمف الشخصي لو مف حيث حقو في العكدة  ،كتيديده بعدـ العكدة مف قبؿ االحتبلؿاإلسرائيمي.
 القيكد المفركضة في الداخؿ كالخارج عمى حريات السفر كالنمك االقتصادم كالشخصي . فقداف المكاطف الفمسطيني لمحماية القانكنية –أينما تكاجد -داخؿ كخارج أرضة.كىذا يقكدنا إلى التساؤؿ ىؿ لدينا حقكؽ ممكية كطنية كاممة كي نبني كفقيا سياسات لؤلمف القكمي ،فإذا
كاف الجكاب بالنفي ،فكيؼ نبحث عف بناء استراتيجيات كسياسات كفؽ ممكية معدكمة أك شبو معدكمة –
بفعؿ عكامؿ كثيرة أىميا كأبرزىا ،كجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي  ( .مكقع زاجؿ لئلعبلـ ) 2791-7-24 ،
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كما يعد الصراع مع االحتَلل اِلسرائيمي أخطر مصادر التيديدات التي تواجو األمن القومي
الفمسطيني  ،ويمكن تحديد أىم التيديدات بما يمي  ( :المصري ) 19-18 : 2008 ،

 استخداـ اسرائيؿ تفكقيا العسكرم لمقياـ بعمميات عدكانية  ،كسياسة االغتياالت كاالجتياح ألراضي
السمطة الفمسطينية كىدـ المنازؿ  ،كفرض الحصار عمى المدف كالبمدات الفمسطينية كاغبلؽ الحدكد
 ،كتعطيؿ سير الحياة الطبيعية بكضع الحكاجز كنقاط التفتيش  ،كاعتقاؿ المكاطنيف الفمسطينييف
في سجكنيا .
 التيديد الذم يكاجو كحدة كسبلمة األراضي الفمسطينية  ،كآفاؽ قياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة جراء
استمرار االحتبلؿ االسرائيمي في سياستو االستيطانية  ،كاستيبلئو عمى األراضي الفمسطينية ،
كاتباع سياسة أحادية الجانب بيدؼ تجنب المفاكضات الثنائية  ،كفرض أمر كاقع عمى األرض
كبناء الطرؽ االلتفافية  ،كخمؽ مناطؽ عازلة  ،كترسيـ الحدكد السياسية كاألمنية مف طرؼ كاحد
ببناء جدار الفصؿ العنصرم في الضفة الغربية كاعادة االنتشار في قطاع غزة .
 سيطرة االحتبلؿ اإلسرائمي عمى الحدكد كالمعابر الفمسطينية كالمياه اإلقميمية كاألجكاء  ،كعمى
المكارد الطبيعية ( كالمياه ) ما يمنح االحتبلؿ الييمنة عمى كتيرة التكجيات الفمسطينية االقتصادية
كاالجتماعية  ،كيحد مف حركة الفمسطينييف داخؿ األراضي الفمسطينية كمنيا كالييا .
ثانياً  :الحصار االسرائيمي
منذ فكز حركة المقاكمة االسبلمية حماس في االنتخابات التشريعية  25يناير 2006ـ  ،قاـ االحتبلؿ
اإلسرائيمي بفرض حصار خانؽ عمى قطاع غزة  ،كما زاؿ مستمر حتى اآلف  ،حيث حاصرت قطاع
غزة سياسيان كعسكريان كاقتصاديان ( .سعد  ،كآخركف ) 64: 2006 ،
-1

الحصار السياسي

في شير مارس مف العاـ 2006ـ  ،أعمنت حركة حماس نيتيا المشاركة في االنتخابات التشريعية كىذا
ما أزعج االحتبلؿ االسرائيمي  ،حيث بدأت اسرائيؿ تجنيد المجتمع الدكلي لمجابية حركة حماس ،
كيمنعيا مف المشاركة في ىذه االنتخابات  ،فقاؿ "سيمفاف" يجب َّأال يسمح لحماس التي تقؼ كراء معظـ
اليجمات التي نفذت ضد أىداؼ اسرائيمية خبلؿ االنتفاضة االكلى كالثانية بالمشاركة في االنتخابات ،
ألنيا لـ تعترؼ بحؽ "اسرائيؿ" في الكجكد ( مكقع اسبلـ أكف اليف . ) 2012-03-12 ،
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كبعد فكز حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية استكممت اسرائيؿ شركطيا لمتعامؿ مع الحككمة
الجديدة فقد عممت كزيرة الخارجية االسرائيمية ىذه الشركط عمى جميع سفرائيا  ،كقالت إف "إسرائيؿ" لف
تجرم أم اتصاالت مع الحككمة التي ستقكـ في السمطة الفمسطينية طالما لـ تعترؼ "بإسرائيؿ" ،
كتتنازؿ عف العنؼ كاالرىاب  ،كتنزع االسمحة مف المنظمات االرىابية عمى حد كصفيا  ،كتكافؽ عمى
االتفاقيات التي تـ التكقيع عمييا بيف "إسرائيؿ" كالسمطة الفمسطينية  ( .مكقع عرب -02-19 ، 48
)2008
كافؽ المجتمع عمى ىذه الشركط االسرائيمية  ،كقامت المجنة الرباعية باإلنعقاد  ،كأصدرت بيانان تميؿ
فيو حركة حماس شيريف أك ثبلثة أشير بااللتزاـ بالشركط المطركحة  ،كاال ستكقؼ المساعدات
الممنكحة لمسمطة الفمسطينية.
أما الجامعة العربية فقد طمبت مف حركة حماس المكافقة عمى الشركط اإلسرائيمية كالمكافقة عمى المبادرة
العربية  ،التي تكافؽ عمى االعتراؼ بإسرائيؿ مقابؿ قياـ دكلة فمسطينية  ،أما السمطة الفمسطينية فقد
طمبت مف حماس االلتزاـ بشركط الرباعية الدكلية ككذلؾ االعتراؼ بالمبادرة العربية كباالحتبلؿ
اإلسرائيمي (سعد  ،كآخركف . ) 64: 2006 ،
كيرل الباحث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي كاف يمارس الضغط عمى حركة حماس كحككمتيا التي شكمتيا
بعد الفكز باالنتخابات التشريعية بثبلثة أشير  ،ككاف ييدؼ مف كراء ىذا الضغط إلى حشد كتجنيد
المجتمع الدكلي ضد حركة المقاكمة االسبلمية حماس إلسقاط حككمتيا  ،كتعييف محمكد عباس رئيسان
لمسمطة الفمسطينية كتقديـ الدعـ الكافي لمسمطة الفمسطينية التي يترأسيا محمكد عباس لمكاجية حركة
حماس في الضفة الغربية كنزع سبلح المقاكمة كاعتقاؿ المقاكميف كزجيـ في سجكف السمطة ثـ تسميميـ
لبلحتبلؿ اإلسرائيمي  ،ثـ مشاركة السمطة الفمسطينية في الحصار المفركض سياسيان عمى قطاع غزة
التي تسيطر عميو حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس .
-2

التصعيد العسكري االسرائيمي

كثؼ االحتبلؿ اإلسرائيؿ مف عممياتيا العسكرية في قطاع غزة ككانت تيدؼ ىذه العمميات لجر حركة
حماس الى حرب قكية يستطيع مف خبلليا االحتبلؿ أف يسقط حركة حماس كحككمتيا المنتخبة عسكري نا
 ،حيث قاـ أيضان بممارسة عمميات االغتياؿ فكاف االحتبلؿ يعتقد أف حركة حماس لف تستطع الرد
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عمى ىذه العمميات في محاكلة منيا لمحفاظ عمى حككمتيا المنتخبة في قطاع غزة  ،كعدـ استعدادىا
عسكريان بما ىك مطمكب لمكاجية االحتبلؿ في أم حرب محتممة  ،كقاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بتيديد
كزراء حركة حماس بتصفيتيـ كقاؿ إف تصفيتيـ ىي ىدفان شرعيان لو  ،كيقكؿ أحد كبار الضباط
االسرائيمييف "إف كزراء حماس اآلف ىـ ىدفان لنا كسيتـ القضاء عمييـ  ،كاف ىناؾ تغيير جذرم في
المنطقة كىناؾ القصؼ الجكم كالبحرم كالبرم كسنرفع مف معدالت عمميات االغتياؿ " ( .سعد ،
كآخركف ) 69: 2006 ،
استمرت عمميات االغتياؿ كالمجازر التي ارتكبيا االحتبلؿ اإلسرائيمي ضد المكاطنيف كالمقاكميف في
قطاع غزة كصكالن إلى اليجكـ عمى غزة كمجزرة غزة أك بقعة الزيت البلىب أك معركة الفرقاف كما
تطمؽ عمييا المقاكمة الفمسطينية أك الحرب عمى غزة ،أك عممية الرصاص المصبكب (بالعبرية :מבצע
עופרת יצוקה مڤتسع عكفرت يتسككو؛ حرفيان :عممية رصاص مسبكؾ/م َّ
شكؿ بعد إذابتو كصبو) كما
ي

يطمؽ عمييا جيش الدفاع اإلسرائيمي ،ىي عممية عسكرية ممتدة شنيا الجيش اإلسرائيمي عمى قطاع غزة
في فمسطيف مف يكـ 2008 -12- 27ـ إلى 2009 -1- 18ـ ( .مكقع ككالة فمسطيف حرة -27 ،
)2014-12
يرل الباحث أف االنسحاب األحادم لمجيش االسرائيمي بقيادة اييكد أكلمرت مف قطاع غزة في - 18
2009 -01ـ  ،جاء نتيجة عدـ تحقيؽ االحتبلؿ االسرائيمي لؤلىداؼ التي قامت ىذه الحرب مف أجميا
 ،ككاف مف أكؿ أىداؼ ىذه الحرب ىك القضاء عمى حركة حماس كاسقاط حككمتيا  ،ثـ احتبلؿ قطاع
غزة كالعمؿ عمى إيقاؼ الصكاريخ التي تطمقيا المقاكمة الفمسطينية داخؿ المدف االسرائيمية المحتمة عاـ
1967ـ  ،كبعد معركة طكيمة كاشتداد القتاؿ بيف المقاكمة الفمسطينية ك الجيش االسرائيمي  ،استطاعت
حركة حماس أف تصمد أماـ القكة العظمى لمجيش االسرائيمي  ،كجاء ىذا الصمكد مف أجؿ حماية
الشعب الفمسطيني المحاصر في قطاع غزة كالمشرد كالذم ما زاؿ يعيش تحت كطأة االحتبلؿ الى يكمنا
ىذا  .كبدأ المجتمع الدكلي بتغيير بكصمتو كأصبح يشير إلى قادة االحتبلؿ بأنيـ ارتكبكا مجازر حرب
بشعة ضد الفمسطينييف في قطاع غزة كال بد مف ايقافيـ كتقديميـ لمعدالة الدكلية لمحاكمتيـ عمى ىذه
المجازر .

67


الفصلىالثالث
األمنىالقوميى
الحرب عمى غزة 2012م " معركة حجارة السجيل "
بدأت الحرب الثانية عمى غزة "معركة حجارة السجيؿ" عصر األربعاء 2012-11-14ـ كانتيت مساء
األربعاء 2012-11-21ـ ،ككاف أكؿ ضحايا العدكاف اإلسرائيمي نائب القائد العاـ لكتائب القساـ الذراع
العسكرم لحركة حماس أحمد الجعبرم ،كآخر ضحاياىا ناشط مف سرايا القدس ارتقى قبؿ سرياف التيدئة
بػ  5دقائؽ.
فمسطينيا ،منيـ  43طفبلن باإلضافة إلى  15امرأة ك18
كقتؿ جيش االحتبلؿ خبلؿ ىذه الحرب 175
ن

مسنا 8 ،منيـ في اليكـ األكؿ ،ك 11في اليكـ الثاني ،ك 12في اليكـ الثالث ،ك 16في اليكـ الرابع،
ن
ك 24في اليكـ الخامس ،ك 37في اليكـ السادس ،ك 29في اليكـ السابع ،ك 25في اليكـ الثامف ،ك13

متأثريف بجراحيـ.
مسنا،
كأصيب في "حجارة السجيؿ" أكثر مف  1222مكاطنا ،مف بينيـ  431طفبل ك 207سيدات ك 88ن

منيـ  125في اليكـ األكؿ ،ك 118في اليكـ الثاني ،ك  74في اليكـ الثالث ،ك 188في اليكـ الرابع،
ك 167في اليكـ الخامس ،ك 220في اليكـ السادس ،ك 240في اليكـ السابع ،ك 90في اليكـ
الثامف(.مكقع ككالة كطف . )2013-11-14 ،
يرل الباحث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي في ىذه الحرب اكتفى بتنفيذ الضربات الجكية عمى أىداؼ كبيرة في
قطاع غزة  ،كلـ تدخؿ لعممية برية كاسعو كما كانت تيدد خبلؿ الحرب  ،كىذا يعكد إلى االرتباؾ الذم
أصاب الجيش اإلسرائيمي كقيادتو بعد الفيديك الذم نشرتو كتائب القساـ عبر الفضائيات كمكاقع التكاصؿ
االجتماعي  ،كالذم اظيرت فيو تدمير دبابة مف نكع ميركافا بصاركخ ككرنيت مكجو  ،ككانت ىذه
رسالة إعبلمية بأف حماس قادرة عمى تدمير الدبابات االسرائيمية عند دخكليا قطاع غزة  ،حيث أصيب
الجنكد االسرائيمييف باإلحباط النفسي الكبير نتيجة الكذب كالتضميؿ مف قيادتيـ بعد أف بثكا في قمكبيـ
رسائؿ اإلطمئناف بأف الدخكؿ لغزة ىك رحمة سياحية ال اكثر مف ذلؾ  ،كاكتشؼ االسرائيميكف أف قيادتيـ
ما زالت تكذب عمييـ كأصبحت الجبية الداخمية االسرائيمية تطالب مف الحككمة أف تكقؼ الحرب عمى
غزة ألنيا فشمت في تحقيؽ أىدافيا السياسية كالعسكرية كاألمنية  ،فما زالت الصكاريخ تنطمؽ اتجاه
المدف االسرائيمية كما زاؿ الخطر ييدد حياة اإلسرائيمييف كما زالت حركة حماس تعزز مف قدراتيا
العسكرية في تطكير ىذه الصكاريخ ككؿ كسائميا القتالية .
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الفصلىالثالث
األمنىالقوميى
الحرب عمى غزة 2014م " معركة العصف المأكول "
بدأ اليجكـ العسكرم اإلسرائيمي عمى قطاع غزة بعد الساعة الكاحدة مف فجر يكـ 2014 -7- 8ـ،
كتبع اليجكـ إعبلف إسرائيؿ عف بدء حممة عسكرية أطمؽ عمييا اسـ "الجرؼ الصامد" استمرت 51
يكمان.
كردت كتائب القساـ الجناح العسكرم لحركة المقامة اإلسبلمية (حماس) بإطبلقيا اسـ "العصؼ
المأككؿ" عمى تصدييا لميجكـ ،بينما اختارت سرايا القدس الجناح العسكرم لحركة الجياد اإلسبلمي اسـ
"البنياف المرصكص" لعممياتيا (.مكقع الجزيرة نت ) 2015-01-12 ،
ثالثاً  :التحديات اِلقميمية
يتمثؿ تدخؿ الدكؿ االقميمية بالشؤكف الفمسطينية في إطار العبلقة مع االحتبلؿ اإلسرائيمي  ،مف
خبلؿ تبني كدعـ قكل كمنظمات فمسطينية مناىضة لعممية السبلـ القائمة ما بيف الفمسطينييف
كاإلسرائيمييف  ،كتتمثؿ ىذه الدكؿ بشكؿ أساس مف سكريا كايراف .
 تحاكؿ سكريا أف تسيطر عمى الكرقة الفمسطينية كتبقييا في يدىا في إطار مكازيف القكل اإلقميمية ،
باعتبار الكرقة الفمسطينية كسيمة ضغط عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي كالكاليات المتحدة األمريكية لفتح
باب المفاكضات ما بيف سكريا كاالحتبلؿ كفتح عبلقات مع الكاليات المتحدة األمريكية  ،كالعمؿ
عمى تعزيز مكانتيا اإلقميمية .
 تعد إيراف مف الدكؿ الكبيرة التي ليا نفكذ في األراضي الفمسطينية  ،حيث تعمؿ عمى تقديـ الدعـ
لمتنظيمات االسبلمية مف أجؿ خمؽ مكازيف قكل داخؿ األراضي الفمسطينية استعدادان ألم حرب
اقميمية محتممة قد تككف ايراف جزءان مف ىذه الحرب  ،فما زالت ايراف تستخدـ ىذه التنظيمات لمعمؿ
عمى تقكيتيا مف أجؿ مكاجية االحتبلؿ كالعمؿ عمى اضعاؼ الجيش اإلسرائيمي مف خبلؿ جره
لمعارؾ مع ىذه التنظيمات المسمحة في األراضي الفمسطينية ( المصري ) 20 : 2008 ،

يرل الباحث أف الدكر المصرم لو األثر األكبر عمى كاقع األمف القكمي الفمسطيني  ،لما يربط فمسطيف
كمصر مف عبلقات استراتيجية  ،حيث كاف الدكر المصرم يظير جميان في معظـ االتفاقيات المكقعة
بيف السمطة الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي  ،حيث اف مصر كانت تعتبر الدكلة الحاضنة لمقضية
الفمسطينية  ،كظير ذلؾ بكؿ قكة في الفترة التي كاف فييا الدكتكر محمد مرسي رئيسان لجميكرية مصر
62


الفصلىالثالث
األمنىالقوميى
العربية  ،كبعد اإلنقبلب العسكرم الذم حدث عاـ 2013ـ  ،أصبح ىناؾ خط انر كبي انر ييدد األمف
القكمي الفمسطيني  ،حيث تـ اغبلؽ معبر رفح  ،ككذلؾ ىدـ األنفاؽ كالتي كانت تنقؿ مف خبلليا
البضائع كالسمع األساسية لقطاع غزة  ،ككذلؾ عمميات االختطاؼ لمفمسطينييف داخؿ األراضي
المصرية  ،كالتيديد المتكاصؿ مف قبؿ الجيش المصرم بتنفيذ ضربة عسكرية لقطاع غزة  ،ككذلؾ
مساندة " الرئيس عبد الفتاح السيسي " لمحككمة اإلسرائيمية خبلؿ الحرب عمى غزة عاـ . 2014
اربعاً  :التطبيع مع االحتَلل
 -1مفيوم التطبيع
يعرؼ نصار ابراىيـ التطبيع بأنو إقامة عبلقات سياسية ،اقتصادية كثقافية كاجتماعية كأكاديمية
طبيعية بيف الدكؿ العربية كاسرائيؿ قبؿ تحقيؽ السبلـ ( ابراىيـ . ) 2015 ،
كما أف التطبيع ىك المشاركة في أم مشركع أك مبادرة أك نشاط ،محمي أك دكلي ،مصمـ خصيصان
لمجمع (سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر) بيف فمسطينييف أك عرب كاسرائيمييف (أفرادنا كانكا أـ
مؤسسات) كال ييدؼ صراحة إلى مقاكمة أك فضح االحتبلؿ ككؿ أشكاؿ التمييز كاالضطياد
الممارس عمى الشعب الفمسطيني .كأىـ أشكاؿ التطبيع ىي تمؾ النشاطات التي تيدؼ إلى التعاكف
العممي أك الفني أك الميني أك النسكم أك الشبابي ،أك إلى إزالة الحكاجز النفسية .كيستثني مف ذلؾ
المنتديات كالمحافؿ الدكلية التي تعقد خارج الكطف العربي ،كالمؤتمرات أك الميرجانات أك المعارض
التي يشترؾ فييا إسرائيميكف إلى جانب مشاركيف دكلييف ،كال تيدؼ إلى جمع الفمسطينييف أك العرب
باإلسرائيمييف ،باإلضافة إلى المناظرات العامة .كما تستثني مف ذلؾ حاالت الطكارئ القصكل
المتعمقة بالحفاظ عمى الحياة البشرية ،كانتشار كباء أك حدكث كارثة طبيعية أك بيئية تستكجب
التعاكف الفمسطيني-اإلسرائيمي ( .مكقع ) 2007-11-13 ، Pacbi
 -2الموقف الفمسطيني من التطبيع
انقسـ الفمسطينيكف لفريقيف منيـ مؤيد لمتطبيع كمنيـ المعارض لو  ،حيث ترل الفصائؿ الفمسطينية
المقاكمة لبلحتبلؿ االسرائيمي أف التطبيع مع االحتبلؿ خيانة عظمى كيجب المحاسبة عمييا  ،ككذلؾ
اعتبر الشعب الفمسطيني أف التطبيع مع االحتبلؿ ىك جزء مف التنسيؽ األمني كمشاركة االحتبلؿ
في الحصار المفركض عمى الشعب الفمسطيني في قطاع غزة ( الباحث )
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الفصلىالثالث
األمنىالقوميى
خبلؿ المؤتمر الفمسطيني األكؿ المنعقد في مدينة غزة في عاـ 2005ـ  ،أكد مثقفكف كسياسيكف
شارككا في المؤتمر عمى حؽ الشعب الفمسطيني في مكاصمة مشركعو التحررم مف االحتبلؿ ،
كاقامة دكلتو المستقمة بكؿ الكسائؿ المشركعة.
كدعا المشارككف في المؤتمر ،الذم نظمتو المجنة الكطنية لمقاكمة التطبيع  ،الى إبقاء حالة الحصار
كالعزلة عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مع تعميـ ثقافة المقاكمة ضد التطبيع مع االحتبلؿ داخؿ كخارج
فمسطيف.
كتحدث المشارككف عف أىمية تفعيؿ دكر الجامعة العربية  ،كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي كمكاتب
كصناع القرار ،عمى المستكييف
المقاطعة العربية كاإلسبلمية ،كمناشدة رجاؿ الفكر كالثقافة كالسياسة
ٌ

الرسمي كالشعبي ،لمكقكؼ صفان كاحدنا في كجو المحاكالت األميركية اإلسرائيمية لدمج االحتبلؿ
اإلسرائيمي في المنطقة العربية.
كأكد المشارككف عمى الدكر المميز لئلعبلـ العربي كاإلسبلمي بكافة أشكالو  ،كضركرة فضح
ممارسات االحتبلؿ كالمطبعيف مف خبلؿ سياسة اعبلمية مقاكمة ،مشيريف الى أىمية التأكيد عمى
دكر المجتمع المدني كالنقابات المينية في مقاكمة التطبيع كأخذ زماـ المبادرة في التصدم لو.
كدعكا الى انشاء مراكز عممية لرصد ظاىرة التطبيع كأخذ زماـ المبادرة في التصدم لو ،مع التأكيد
عمى عدـ جكاز التطبيع أك اقامة أية عبلقة مع االحتبلؿ ،باعتبار ذلؾ ىدية مجانية لو عمى جرائمو
المباشرة ضد الشعب الفمسطيني  ( .مكقع ) 2007-11-13 ، Pacbi
 -3انواع التطبيع
أ" .التطبيع السياسي واالقتصادي" :
ىك إعادة صياغة العبلقة ،بيف بمديف بحيث تصبح عبلقات طبيعية ،كتصر إسرائيؿ عمى أف التطبيع
السياسي كاالقتصادم بينيا كبيف الدكؿ العربية ،ىك شرط أساسي لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط،
كلكف يكجد ىنا خمؿ أساسي في المفيكـ كفي المحاكلة ،فالتطبيع السياسي كاالقتصادم يجب أف يتـ
بيف بمديف طبيعييف ،كىك األمر الذم ال يتكافر في إسرائيؿ ،بسبب شذكذىا البنيكم  ،كيتبدل شذكذ
إسرائيؿ البنيكم بشكؿ كاضح في عبلقتيا بالفمسطينييف ،كمحاكلتيا الدائبة في طمس حقكقيـ
الشرعية ،كأف تفتت كجكدىـ القكمي ،كأف تضربيـ بيد مف حديد ،كأف تستغميـ باعتبارىـ مادة بشرية
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الفصلىالثالث
األمنىالقوميى
كسكقان لمسمع ،كما يتبدل في عبلقتيا بالعالـ العربي ،الذم تراه باعتباره "المنطقة" ،أم مجرد مكاف ال
تاريخ لو كال اتجاه ،كلذا فيي تعتبره سكقان لمسمع ،كمصد انر لممكاد الخاـ ،كالعمالة الرخيصة كحسب،
كتطرح السكؽ الشرؽ أكسطية ،بديبلن لمسكؽ العربية المشتركة ،لكؿ ىذا تصبح محاكلة التطبيع مع
الفمسطينييف ،كمع الدكؿ العربية محاكلة يائسة ،ترتطـ ببنية إسرائيؿ الشاذة ،غير الطبيعية ،التي
تتبدل في سمككيا الشاذ الغير الطبيعي(.موقعالحوار)2797-76-71،
فقد سبؽ أف حققت معاىدة أكسمك خمسة فكائد مباشرة عمى المستكل االقتصادم حسب دراسة نشرت
بالعبرية لمجمكعة مف الخبراء “اإلسرائيمييف” عاـ 1996ـ بعنكاف “إسرائيؿ  ،″2020كىي عمى النحك
اآلتي ) http://freearabvoice.org/?p=1587( :

 )1تخفيؼ العبء األمني كالعسكرم عمى االقتصاد الصييكني ،مما يتيح إعادة تكجيو المكارد نحك
رفع مستكل المعيشة ،كيمكف أف نضيؼ ،نحك التكسع االستيطاني .
 )2زيادة الصادرات “اإلسرائيمية” إلى دكؿ كانت مغمقة سابقان ،كمنيا عشرات الدكؿ التي لـ تكف تقيـ
العبلقات مع العدك الصييكني قبؿ المعاىدات ،كازدياد السياحة إلى الكياف الصييكني.
 )3انخفاض كمفة االقتراض مف المؤسسات االقتصادية كالبنكؾ الدكلية ،مع انخفاض مستكل
المخاطرة المترافؽ مع انخفاض خطر الحرب الشاممة مع الدكؿ العربية،
 )4تدفؽ االستثما ارت األجنبية المباشرة ،كمجيء عشرات الشركات متعدية الحدكد حاممة معيا
مميارات الدكالرات كالكثير مف التكنكلكجيا المتقدمة لتحكيؿ االقتصاد اإلسرائيمي إلى اقتصاد شديد
التقدـ تكنكلكجيا في التسعينات .
 )5ازدياد تصدير السمع كالخدمات إلى الدكؿ العربية ،بعد أف كاف ذلؾ يتـ مداكرةن ،كالحصكؿ عمى

مصادر طاقة مأمكنة كرخيصة مثؿ الغاز المصرم الذم يستخدمو االحتبلؿ اإلسرائيمي في تكليد
الكيرباء.
كفي ندكة الكتركنية أقاميا مركز الدراسات العربي األكركبي  ،حذر سياسيكف كبرلمانيكف عرب
مشاركيف في الندكة مف خطكرة التطبيع مع اسرائيؿ قبؿ قياـ الدكلة الفمسطينية  ،حيث قاؿ رئيس
مجمس النكاب األردني ليس مف المعقكؿ أف يطمب المندكب األمريكي ميتشؿ مف العرب نتائج السبلـ
قبؿ أف يتـ التكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ ذلؾ  ،كيقكؿ أيضان إف المطمكب انسحاب كامؿ كشامؿ مف
األراضي المحتمة قبؿ الكصكؿ إلى التطبيع السياسي كاالقتصادم كيجب عمى "اسرائيؿ" القياـ
بخطكات ايجابية اتجاه مما يطمب منيـ تطبيع فميس مف المعقكؿ أف ترل العنؼ ضد الشعب
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الفصلىالثالث
األمنىالقوميى
الفمسطيني كتسمع الساسة االسرائيمييف في ظؿ إقامة الدكلة الييكدية كطرد الفمسطينييف مف عرب
الداخؿ  ،كتتحدث في نفس الكقت عف طمب تطبيع مع العرب  ،كقاؿ  :ال يعقؿ أف تطمب مف الناس
تطبيع كأنت في حالة حرب فالفمسطينيكف قدمكا تنازالت بما فيو كفاية  ،كعمى االحتبلؿ اإلسرائيمي
كي يصؿ لمسبلـ عميو بث الطمأنينة مف خبلؿ كقؼ العنؼ كتشريد الفمسطينييف( .مكقع الرسالة نت،
) 2009-08-06
ب .التطبيع الثقافي
يسعى االحتبلؿ اإلسرائيمي إلى محاكلة تزييؼ الكعي كفبركتو كتطكيعو كمحك الذاكرة كاليكية
الكطنية ،حيث نرل ماذا فعؿ االحتبلؿ بالمناىج التعميمية لمفمسطينييف الذيف يعيشكف في األراضي
المحتمة عاـ 1948ـ ،ككذلؾ مناىج القدس المحتمة  ،مف إلغاء كحذؼ كتزكير ( .أبك غكش ،
) 17 : 2011
ج .التطبيع الرياضي
منذ القدـ كاإلنساف يبحث عف كسيمة لمتعارؼ كالتقارب بيف الشعكب ككجدكا العديدة مف الكسائؿ
كالفف كالمكسيقى  ،لكف تبقى الرياضة أحد أىـ الكسائؿ لتكطيد العبلقات بيف الشعكب لما فييا مف
تنافس شريؼ بيف شعكب العالـ  ،حيث إف الرياضة ىي أحد الجسكر التي تربط الشعكب ببعضيا ،
كالرياضة جسر محبة كتكاصؿ بيف الشعكب لما تحممو مف أىداؼ قيمة كتركيح لما داخؿ النفس ،
فإنيا تزيؿ كؿ المطبات كالعقبات كتكدد العبلقات بيف الشعكب لذلؾ فالرياضة غالبان ما تصمح ما
أفسدتو السياسة كتخبطاتيا  (.الباحث )
يقكؿ المكاء "جبريؿ الرجكب " رئيس المجمس األعمى لمشباب كالرياضة كرئيس المجنة األكلمبية
الفمسطينية كرئيس االتحاد الفمسطيني لكرة القدـ  ،إف التطبيع الرياضي مع االحتبلؿ اإلسرائيمي
جريمة بحؽ اإلنسانية في أم نشاط  ،مشي انر إلى أف مكقؼ القيادة الرياضية كاضح ال لبس فيو ،
كيقكؿ إذا كاف ىناؾ اطرافان إسرائيمية تعتقد بأف الرياضة ىي كسيمة لنشر القيـ كاألخبلؽ  ،كاف
األجدر بيا أف تقؼ كتتصدل لجرائـ االحتبلؿ بحؽ الرياضة كالرياضييف سكاء بإعاقة حركتيـ أك
تدمير منشئاتيـ أك التصفية الجسدية لمعشرات منيـ.
( مكقع ككالة فمسطيف اليكـ ) 2014-09-07 ،
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كفي نياية الحديث عف التطبيع يجب انتياج سياسة المقاطعة كشكؿ مف أشكاؿ المقاكمة الشعبية
كذلؾ مف خبلؿ :
 -1إعادة النظر في أىداؼ التنسيؽ األمني مع االحتبلؿ اإلسرائيمي كخصكصان بعد تيرب
االحتبلؿ مف استحقاقات السبلـ.
 -2مقاطعة المنتجات اإلسرائيمية بقدر اإلمكاف كخصكصان المصنعة في المستكطنات ،فبل ييعقؿ أف

تقاطع جيات أجنبية البضائع اإلسرائيمية كنحف نتعامؿ معيا.

 -3مقاطعة أكاديمية لمجامعات اإلسرائيمية التي تمارس التمييز العنصرم ضد الفمسطينييف.
 -4مقاطعة المؤتمرات كالمقاءات التي يشارؾ فييا صياينة ال يعترفكف بحؽ الفمسطينييف
باالستقبلؿ كىذا دكر السمطة الفمسطينية .
 -5فرض قيكد عمى رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف الذيف يقيمكف عبلقات كشراكات اقتصادية مع
إسرائيؿ تحت عنكاف الحؿ االقتصادم أك السبلـ االقتصادم ،فيؤالء الرأسماليكف ال يعبركف عف
رأسمالية كطنية بؿ رأسمالية انتيازية تريد تضخيـ ثركاتيا عمى حساب معاناة كحقكؽ الشعب
الفمسطيني.
 -6عدـ مشاركة شركات كرأسمالييف فمسطينييف في المعارض االقتصادية اإلسرائيمية  (.مكقع
ابراىيـ ابراش ) 2008-06-04،
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اللصل الرابع

واقع التجربة الدميقراطية اللسطيييية
المبحث األول :التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفمسطيني.
المبحث الثاني :التجربة الديمقراطية األولى عام  1996م.
المبحث الثالث :التجربة الديمقراطية الثانية عام  2006م.
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الفصل الرابع
واقع التجربة الديمقراطية الفمسطينية

مقدمة
تعد الديمقراطية بجكىرىا العميؽ ممارسة يكمية تطاؿ جميع مناحي الحياة السياسية  ،كىي أسمكب
لمتفكير كالسمكؾ كالتعامؿ كليست فقط أشكاالن مفرغة الركح أك مجرد مظاىر  .كىي بيذا المعنى ليست
شكبلن قانكنيان فقط  ،كليست حالة مؤقتة  ،أك منحة مف أحد  ،كانما ىي حقكؽ أساسية ال غنى عنيا ،
كىي دائمة كمستمرة  ،كىي قكاعد كتقاليد تعني الجميع كتطبؽ عمى الجميع دكف تمييز  ،كىي تعني
األقمية بمقدار ما تعني األكثرية ( منيؼ ) 8 : 1991 ،

يتناكؿ ىذا الفصؿ كاقع التجربة الديمقراطية الفمسطينية ،كالذم مف خبللو قد يصؿ الباحث لمعرفة مدل
نجاح ىذه التجربة ال َّ
سيما أف الفمسطينييف مركا بتجربتيف رئيسيتيف في ممارسة الديمقراطية ككانت
األكلى عاـ 1996ـ  ،أما التجربة الثانية فكانت عاـ 2006ـ  ،حيث تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة
مباحث رئيسية  ،المبحث األكؿ كالذم ىك بعنكاف التحكؿ الديمقراطي في النظاـ السياسي الفمسطيني ،
كسيتـ معرفة مفيكـ النظاـ السياسي الفمسطيني كطبيعتو كمعيقات نضج ىذا النظاـ كالتصكرات
الفمسطينية حكؿ الديمقراطية في النظاـ السياسي الفمسطيني ككذلؾ معرفة أنماط التحكؿ الديمقراطي في
المجتمع الفمسطيني  ،أما المبحث الثاني يتناكؿ التجربة الديمقراطية األكلى مف خبلؿ اجراء االنتخابات
التشريعية الفمسطينية عاـ 1996ـ كمعرفة مدل نضكج ثقافة المجتمع الفمسطيني كمشاركتو في ىذه
االنتخابات  ،كمدل قبكلو لنتائجيا بشكؿ ديمقراطي  ،كذلؾ كيفية تقييـ المجتمع الفمسطيني كالخبراء
السياسييف ليذه التجربة كمدل نجاحيا عمى أرض الكاقع  ،كالمبحث الثالث يتناكؿ التجربة الديمقراطية
الثانية عاـ  ، 2006كسكؼ يتناكؿ الباحث أىـ المعيقات التي حالت دكف نجاح تحقيؽ الشراكة
السياسية في المجتمع الفمسطيني  ،كذلؾ يتناكؿ دكر االحتبلؿ اإلسرائيمي في تحطيـ التجربة الديمقراطية
مف خبلؿ ممارستو لكافة أعماؿ العنؼ ضد الشعب الفمسطيني كحككمتو المنتخبة .
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المبحث األول  :التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفمسطيني
شكؿ التحكؿ الديمقراطي الفمسطيني حالة تميزه عف باقي الدكؿ العربية المجاكرة  ،حيث تميزت جميع
العمميات االنتخابية بنزاىة كشفافية عالية أقر بيا الكثير مف المراقبيف الدكلييف ،كبرز ىناؾ نكع مف
التفاؤؿ ازاء مستقبؿ التحكؿ الديمقراطي الفمسطيني عمكمان ،كعمى الرغـ مما مثمتو تجربة الديمقراطية
الفمسطينية  ،كحالة استثنائية تستحؽ االىتماـ ،ما جعؿ عددان مف الميتميف كالمحمميف يتنبؤكف بأنيا
تجربة راسخة كال مجاؿ لتراجعيا  ،إال أنيا كاجيت تعقيدات كثيرة  ،ككنيا محككمة بعكامؿ داخمية
كخارجية حددت مسار تطكرىا كساىـ بعضيا في انتكاستيا  ،فبعد قياـ السمطة الفمسطينية التي جاءت
بفعؿ اتفاقية أكسمك عاـ 1993ـ بدأ يتبمكر إطار ديمقراطي يحكـ قكاعد المعبة السياسية فييا  ،كأخذت
مبلمح التجربة الديمقراطية تتحدد باالنتخابات التشريعية الفمسطينية االكلى عاـ 1996ـ  ،كما صاحبيا
مف انتخابات بمدية كقركية لحقت بيا في ذلؾ الكقت ،فبدت عممية التحكؿ الديمقراطي الفمسطيني ايجابية
كمبشرة في بداية عيدىا ،كشكمت منظكمة لعممية ديمقراطية فمسطينية مختمفة بشكؿ كاضح عف التجربة
الديمقراطية الفمسطينية التي عرفيا الفمسطينيكف ،في إطار منظمة التحرير الفمسطينية ( .ككالة دنيا الكطف
) 2013/9/22 ،

اوالً :النظام السياسي الفمسطيني
النظاـ السياسي جزء أساسي مف البناء االجتماعي ،كىك أحد النظـ االجتماعية الرئيسية التي يتككف
منيا أم بناء اجتماعي ،كيرتبط ارتباطان مباش انر بالسمكؾ اإلنساني الذم يعتبر محك انر أساسيا ليا ( .
سبلمة ) 18 : 2007 ،
أيضان"ىك عممية تنظيـ كاحتكاء النشاطات السياسية لؤلفراد كالجماعات  ،بمعنى االنماط المتداخمة
كالمتشابكة الخاصة بصنع القرار السياسي في الجماعة السياسية  ،كالتي تترجـ أىداؼ كخبلفات
كمنازعات المجتمع الناتجة مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي الذم أضفى صفة الشرعية عمى القكة السياسية
فحكليا إلى سمطة مقبكلة مف الجماعات  ،تمثمت في المؤسسات السياسية  .كىك إطار ينتظـ فيو اتجاه
القكل السياسية اسيامان في العمؿ السياسي  ،فمككنات النظاـ كعناصره تقع داخؿ ىذا اإلطار ،
كالعناصر التي تقع خارجو تمثؿ محيطو أك بيئتو التي ينشأ كينمك فييا النظاـ "  ( .الخزرجي : 2004 ،
) 25
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كيتسـ النظاـ السياسي بأنو يقكـ عمى أساس عبلقة بيف حكاـ كمحككميف ،كتعتبر ظاىرة السمطة مف أىـ
الظكاىر التي تضفي عمى النظاـ السياسي صفتو كطبيعتو المميزة عف غيره مف النظـ اإلجتماعية.
إذف فالنظاـ السياسي في صكرتو العامة عبارة عف مجمكعة مف العمميات كالظكاىر كالضكابط المرتبطة
بالسمطة كالكظيفة كالصبلحية كالنفكذ ،كالتي تتفاعؿ كتتشابؾ في إطار بنائي كتنظيمي معيف  ( .سبلمة ،
) 18 : 2007

يرل "كارؿ دكيتش" أستاذ النظـ السياسية في جامعة ىارفارد أف النظاـ السياسي ىك في حقيقتو نظاـ
اتصاؿ يتسـ بالقدرة عمى تكجيو سمكؾ الفرد ،الذم يعتبره دكيتش الكحدة األساسية لمتحميؿ السياسي ،أما
عالـ اإلجتماع "ماكس فيبر" فيرل أف النظاـ السياسي يحتكر أك يمتمؾ حؽ اإلستخداـ الشرعي لمقكة .
(سبلمة ) 21 : 2007 ،

إف الدعكات لدمقرطة الحياة السياسية الفمسطينية ليست ظاىرة جديدة كاف كاف العديد في الكقت الراىف
يدعكف لممارستيا بعيدان عف الخبلفات الحزبية كالشخصية  ،فدعكات االصبلح الديمقراطي في منظمة
التحرير الفمسطينية تعكد إلى مطمع السبعينات مف القرف الماضي  ،إال أف ىذه الدعكات لـ ً
تؤد إلى
تحكالت ديمقراطية  ( .ىبلؿ  ، ) 85 : 1998 ،فبل يزاؿ الكضع الفمسطيني الراىف عاج انز عف إنتاج نظاـ
سياسي فمسطيني ديمقراطي ( الجرباكم ) 9 : 1998 ،

تككف بفعؿ اتفاقية أكسمك تـ تصميمو لخدمة الفصيؿ
يرل كثيركف أف النظاـ السياسي الفمسطيني الذم َّ
الكاحد المكجكد في السمطة في بيركقراطيتو ،كفي خدمتو المدنية ،في منطمقاتو كفي آليات عممو ،ىذا
نظاـ يعرؼ في العمكـ السياسية بنظاـ المغنـ ،بمعنى أف النظاـ السياسي يصبح مغنمان لمفصيؿ الحاكـ،
كبعد فكز حركة حماس في االنتخابات األخيرة مف عاـ 2006ـ كاف مف المتكقع أف يشترؾ أبناء
الشعب الفمسطيني في نظاـ سياسي مكحد كلكف أصبح ىناؾ تقاسـ لمسمطة كمحاصصة لمحصكؿ عمى
المكاقع كالمراكز في السمطة بيف حركتي حماس كفتح  ( .مؤتمر أماف السنكم الثالث ) 17: 2007 ،
يعاني النظاـ السياسي الفمسطيني مف ارث صعب ككاقع أصعب نتيجة اآلتي (:مؤتمر أماف السنكم الثالث
) 8-6: 2007 ،

 التحكؿ مف عقمية كممارسات الثكرة إلى متطمبات بناء الدكلة ككاجو عقبات ذاتية كخارجية ،كأثر سمباعمى نشكء السمطة الكطنية كأدائيا في مختمؼ المجاالت.
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 ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف قمع كعنؼ كحصار كبناء الجدار كالمستكطنات كاالجتياحاتمعيقا في جميع مناحي الحياة الفمسطينية .
كاالغتياؿ كاالختطاؼ يشكؿ اطا انر ن
 التدخؿ الخارجي السمبي عبر عف نفسو أيضا في غياب الردع كالمساءلة الدكلية لممارساتاالحتبلؿ اإلسرائيمي غير القانكنية.
 كما أف كجكد شخصية تاريخية رمزية مييمنة في المرحمة السابقة-الرئيس الراحؿ ياسر عرفات-أدل إلى دمج أك تداخؿ ما بيف السمطات ،بؿ كالى سيطرة السمطة التنفيذية عمى حساب السمطيتيف
التشريعية كالقضائية ،إضافة عمى اضعاؼ سمطة اإلعبلـ كالحريات كالحقكؽ العامة.
التصورات الفمسطينية حول الديمقراطية في النظام السياسي الفمسطيني
لقد تميزت رغبات اإلصبلح الديمقراطي كالجدؿ الدائر حكؿ الحاجة الفمسطينية الماسة لممارسة
الديمقراطية  ،بكجكد عدد مف التصكرات حكؿ كاقع الممارسة الديمقراطية في تجربة العمؿ السياسي
الفمسطيني  ،كمف أىـ ىذه التصكرات ما يمي :
 -1وجود التعددية في الحياة السياسية الفمسطينية
بمعنى أف التعددية السياسية ىي سمة متأصمة في الحياة السياسية الفمسطينية  ،كبرغـ ذلؾ فإنيا لـ
تصؿ إلى مرحمة الشراكة السياسية لنكعيف مف العكامؿ داخمية كخارجية كما يمي
أ -العوامل الداخمية
 إف كؿ فصيؿ سياسي لدية برنامج مختمؼ تمامان عف الفصيؿ اآلخر  ،كىذا يعني عدـ التكافؽفيما بينيـ لتحقيؽ شراكة سياسية كتطكير النظاـ السياسي الفمسطيني .
 حدة النزاع بيف قطبي القضية الفمسطينية  ،كىما حركتا (حماس كفتح) كعدـ قبكليا باآلخركشريؾ رئيسي في النظاـ السياسي الفمسطيني .
 استم اررية االنقساـ بيف الضفة المحتمة كقطاع غزة  ،كىذا يعني تعطيؿ أم نمك لمنظاـ السياسيالفمسطيني .
 -ضعؼ الكفاءة كالقدرة .
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خبلؿ السنكات 1995ـ كلغاية 2013ـ برزت انتقادات كاسعة لطريقة أداء السمطة السياسية ككيفية
تكجيو ما تكفر مف إمكانات لتكفير احتياجات كمتطمبات الحياة األساسية في مختمؼ المجاالت
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمع الفمسطيني  ،ككاف مف ضمف ىذه االنتقادات تقرير ىيئة
الرقابة العامة إضافة إلى تقرير رئيس فريؽ مجمس العبلقات الخارجية
 ضعؼ المشاركة السياسية :كبير في استقرار النظاـ السياسي  ،ألف انفراد
دكر ان
المشاركة السياسية مف العكامؿ اليامة التي تمعب ان
فئة سياسة معينة في إدارة شؤكف النظاـ السياسي كعدـ مشاركة األحزاب السياسية األخرل يضعؼ
الديمقراطية كيؤدم إلى االنفراد كالسيطرة عمى القرار كالمكارد  ،كما يحرـ النظاـ السياسي مف
الخبرات كالكفاءات التي تسيـ في نجاح العممية السياسية لتحقيؽ متطمبات كاحتياجات مختمؼ فئات
كقطاعات المجتمع المحمي .
ب -العوامل الخارجية
 االحتبلؿ اإلسرائيمياالحتبلؿ اإلسرائيمي دائمان يسعى إلفشاؿ النظاـ السياسي الفمسطيني كيقؼ معيقان استراتيجيان لو ،
لذلؾ قاـ االحتبلؿ بإدراج بعض الفصائؿ الفمسطينية عمى قائمة اإلرىاب الدكلي مف أجؿ القضاء
عمى ىذا الفصيؿ المقاكـ  ،كما أف االحتبلؿ نفذ العديد مف االغتياالت لقيادات الفصائؿ الفمسطينية
مف أجؿ العمؿ عمى اضعاؼ ىذه الفصائؿ كمف ثـ القضاء عمييا .
 التبعية في النظاـ السياسي الفمسطينيكيعاني النظاـ السياسي الفمسطيني مف حالة التبعية كتعدد مظاىرىا كأبعادىا في المجاالت
اإلقتصادية كالسياسية كاألمنية  ،كألف السمطة الفمسطينية تعاني مف عجز كبير في مكاردىا
كقدراتيا كامكانياتيا ألنيا مف الكيانات ذات االقتصاديات الناشئة فإف ذلؾ يفرض عمييا حالة
االعتماد عمى المساعدات كالمنح الخارجية  ،ألف الظركؼ السياسية كالمادية سكاء بسبب ثقؿ
المياـ كالمسؤكليات التي كانت ممقاه عمى كاىؿ القيادة السياسية  ،المتمثمة في منظمة التحرير
الفمسطينية في الماضي أك في الكقت الحالي  ،كؿ ذلؾ يجعؿ النظاـ السياسي الفمسطيني يعتمد
عمى المساعدات الخارجية كىذا أحد أشكاؿ التبعية .
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 االستقبلؿ كالسيادة في النظاـ السياسي الفمسطينيتككنت السمطة الفمسطينية كتـ اإلعتراؼ بيكيتيا كسمطتيا بعد تكقيع إتفاؽ أكسمك عاـ1993ـ ،
بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطيني  ،كتقكـ السمطة الفمسطينية بإدارة شؤكف مميكنيف كتسعمائة
ألؼ مكاطف فمسطيني  ،كرغـ ذلؾ فإف السمطة الفمسطينية ليست دكلة حتى اآلف  .رغـ ذلؾ فإنيا ال
تممؾ السيادة الكاممة عمى التي يقكـ فييا المكاطنيف الفمسطينييف  ،كال تتمتع بالسيطرة عمى المعابر
الحدكدية ليذه المناطؽ  ،كال تستطيع تطبيؽ أنظمتيا كقكانينيا عمى جميع المناطؽ التي يعيش فييا
ىذا العدد مف المكاطنيف الفمسطينييف  ( .مقابمة  :حبيب بتاريخ ) 2015-10-19
 -2وجود التقاليد االنتخابية في العمل السياسي الفمسطيني
ىناؾ تقاليد تاريخية لممارسة العممية االنتخابية بشكؿ ديمقراطي كصكالن إلى انتخاب رئيس السمطة
الفمسطينية كالمجمس التشريعي الفمسطيني عاـ 1996

 ،حيث شيدت مؤسسات منظمة التحرير

الفمسطينية كالفصائؿ الفمسطينية العديد مف االنتخابات الداخمية  ،كقامكا بممارسة ىذه العممية بطريقة
ديمقراطية فأصبح لدييـ الخبرة الكافية لمقياـ بتطبيؽ النظاـ الديمقراطي الفمسطيني عمى أرض الكاقع .
(العجرمي  ،مقابمة بتاريخ ) 2015-10-17
 -3المنظمات غير الحكومية ىي ضمانة لمديمقراطية
لقد نشأت العديد مف المنظمات غير الحككمية في الضفة كقطاع غزة  ،كاتسع نطاؽ عمؿ ىذه
المنظمات بعد قياـ السمطة الفمسطينية  ،كمف المبلحظ أف نشكء ىذه المنظمات كاف لو أساساف كىما :
 إف معظـ ىذه المنظمات كلدت بمبادرة مف منظمة التحرير الفمسطينية كالفصائؿ الفمسطينية ،
لتككف جزءان مف نشاطيا السياسي كالعسكرم ( الكفاح المسمح )
 إف ىذه المنظمات نيضت في إطار عبلقة إقصاء متبادؿ مع الدكلة المحتمة كرغمان عف ارادتيا
كلتككف بديبلن عف الدكلة الغائبة .
إف ىذيف األساسيف ىما جذكر التصكر القائؿ بأف المنظمات غير الحككمية ىي ضمانة الديمقراطية
الفمسطينية

.
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 -4توفر مظاىر حريات فردية في التجربة الفمسطينية
يكجد ىامش كاسع مف حرية التعبير عف الرأم في المجتمع الفمسطيني كىك مرتبط أساس نا بكجكد
التعددية السياسية  ،كىذا ما نراه مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ خبلؿ التعبير عف كجيات النظر في العديد
مف المسائؿ كالقضايا الميمة لمشعب الفمسطيني  ،كذلؾ استخداـ المنشكرات التي تصدر عف القكل
كالفصائؿ الفمسطينية في اطار حرية االنتماء كالرأم كالتعبير  ،كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ أنو مف
الممكف تطبيؽ الديمقراطية في النظاـ السياسي الفمسطيني  (.أيكب ) 98 -96 :2006 ،
يرى الباحث أف النظاـ السياسي الفمسطيني يتسـ بعدـ النمك كالتطكر  ،كىذا يعكد سببو لبلحتبلؿ
اإلسرائيمي الذم يسيطر عمى جميع مناحي الحياة السياسية لدل الفمسطينييف ،ككذلؾ التدخبلت
األجنبية في الحياة السياسية الفمسطينية بشكؿ مباشر  ،حيث يرل االحتبلؿ اإلسرائيمي أف َّأية محاكالت
لنشكء نظاـ سياسي يمكنو خمؽ كاقع سياسي جديد يحارب كجكد االحتبلؿ .
ثانياً  :أنماط التحول الديمقراطي في المجتمع الفمسطيني
 -1االنتخابات التشريعية والرئاسية األولى
تسممت السمطة الفمسطينية الحكـ في غزة كأريحا عاـ 1994ـ  ،كقامت بتكسيع سمطتيا حتى امتدت إلى
ٌ

مناطؽ أخرل في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كفي يناير 1996ـ  ،تـ اجراء أكؿ انتخابات تشريعية
كرئاسية في تاريخ الشعب الفمسطيني  ،كجاءت تمؾ االنتخابات نتيجة التفاؽ "أكسمك" الذم تـ تكقيعو
بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ ،كاعتبرت السمطة ىذه االنتخابات بداية لمرحمة جديدة عمى
طريؽ تطكير النظاـ السياسي الفمسطيني ،كالتي مف الممكف أف تؤدم إلى قياـ دكلة فمسطينية ،كذلؾ لما
و
كرمز مف رمكز االستقبلؿ الكطني ،كشكمت ىذه االنتخابات
تمثمو االنتخابات في األنظمة السياسية،
كألكؿ مرة منعطفان ميمان في طريؽ نظاـ سياسي فمسطيني شرعي ،ككاف تنظيـ فتح الذم شكؿ قكاـ أجيزة
السمطة كمؤسساتيا ،كىك التنظيـ الذم خاضت بو االنتخابات التشريعية كالرئاسية األكلى كأحرز أغمبية
كبيرة في المجمس التشريعي الفمسطيني  ( .ىبلؿ ) 81 : 1998 ،

كمف مبلمح تمؾ االنتخابات أنو عندما عادت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية إلى الكطف ،عاد معيا
آالؼ مف العسكرييف ،كانضـ إلييـ عدة آالؼ آخريف مف الداخؿ ،حيث تـ تكزعييـ عمى عدة أجيزة
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أمنية ،مما ادل إلى كجكد صبغة عسكرية لدل المجتمع الفمسطيني ،كمف األمكر التي ال تتفؽ مع
الديمقراطية ،أف عدد كبير مف ىؤالء العسكرييف رشحكا أنفسيـ في تممؾ االنتخابات كبالفعؿ نجحكا
كحققكا طمكحيـ لمعمؿ كنكاب في المجمس التشريعي الفمسطيني ،كبعد االنتخابات تـ تعيف لجاف إلدارة
بعض البمديات في الضفة كالقطاع مف قبؿ الرئيس ياسر عرفات كجرل تعييف الكزراء كككبلء الك ازرات
كالمدراء العاميف لمكزراء ،كراعت تمؾ التعيينات القاعدة االجتماعية لمسمطة ،كقد شممت ىذه التعيينات
قاعدة كاسعة مف الشعب الفمسطيني في الداخؿ ( البرغكثي ) 227 : 1997 ،

 -2االنتخابات البمدية
ئيسا مف مككنات جياز الحكـ المحمي ،ألف إجراء االنتخابات فييا
تعتبر المجالس البمدية كالقركية جزنءا ر ن

يمثؿ فرصة كبيرة لتحريؾ المجتمع السياسي الفمسطيني ،كتقديـ النخب كاعادة بناء قاعدة اليرـ السياسي،
فضبلن عف أنيا تمثؿ خطكة تنمكية ميمة ،كتساىـ في الدفع باتجاه ما بات يعرؼ باإلنماء المتكازف ،كقد
جرت العادة أف تقكـ الحككمات كاألنظمة السياسية في غالبية دكؿ العالـ بإقرار إنشاء المجالس البمدية
كالييئات المحمية ،كذلؾ عف طريؽ انتخابيا مف قبؿ المكاطف بشكؿ مباشر  ( .أبك عامر ) 28 : 2006 ،

جاءت االنتخابات البمدية لتككف خطكة أخرل عمى طريؽ مشاركة المكاطف في اتخاذ القرار كتعميؽ الكحدة
الكطنية ،األمر الذم يحتـ أف تتبع االنتخابات البمدية خطكات جديدة تميد الطريؽ لمستقبؿ أكثر إش ار نقا.
إف عممية التحديث السياسي تمثمت في تشكؿ المجتمع المدني كفي ممارسة االنتخابات البمدية ،كمما ال
شؾ فيو أف االنتخابات البمدية تسيـ في تشكيؿ جكانب عديدة في البناء السياسي لمدكلة ،كعف طريؽ
االنتخابات البمدية سيكسب المجتمع الفمسطيني عدة فكائد في مجاؿ الثقافة السياسية ،منيا:
 إشاعة ثقافة االنتخابات بأبعادىا المختمفة. كضع البنية األساسية لمعممية االنتخابية. إبراز دكر المدينة كالقرية في التنمية ،حيث ستسيـ االنتخابات البمدية في نقؿ جزء مف صناعة القرارمف المدف الرئيسة إلى مدف أخرل أقؿ أىمية.
 -تكسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار.
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 اإلسياـ في ترشيد القرار الحككمي عمى المستكل المحمي. -تخفيؼ الضغط عمى الحككمة المركزية بحيث يمجأ المكاطف مباشرة إلى المجمس البمدم في عرض

احتياجاتو.

 دعـ الكحدة الكطنية مف خبلؿ صير مطالب المكاطنيف في الحي أك المدينة بمختمؼ انتماءاتيـجميعا كيكحد نظرتيـ الكطنية.
كخمفياتيـ االجتماعية ،في مطمب ييميـ
ن
الشك أن المجتمع الفمسطيني ينشد أىدافا محددة من العممية االنتخابية ،البمدية والتشريعية والرئاسية،
أىميا :
 إنياء حالة الجدؿ السياسي في المجتمع الفمسطيني تثبيت شرعية الييئات القيادية ،كمف ثـ إنياء حالة االحتقاف فيما بيف السمطات كالمؤسسات المختمفة. -تعزيز المبدأ الديمقراطي ،مف حيث إف مشاركة المكاطف في ممارسة االنتخابات ىك حؽ لو ككاجب

عميو أيضا ( .أبك عامر ) 12-10 : 2006 ،

 -3االنتخابات التشريعية الثانية
بعد كفاة الرئيس ياسر عرفات ظير تحكالن ىامان في النظاـ السياسي الفمسطيني ،ككف أف الرئيس عرفات

كاف يمتمؾ شخصية قكيو كانت تمكنو مف السيطرة عمى النظاـ السياسي الفمسطيني .كبعد كفاتو ،تعرض
النظاـ السياسي الفمسطيني إلى أزمات شديدة ،تأثر بيا المجتمع الفمسطيني  ،كبرزت بعض السمات
كالخصائص التي اتسـ بيا النظاـ السياسي الفمسطيني كىي عمى النحك اآلتي :
 انتشار حالة الفساد كما قابميا مف جيكد لئلصبلح المؤسسي ،كمحاكالت فرض النظاـ كالقانكف. تنامي صراع القكة بيف أقطاب السمطة كفتح. -نشكب صراعات بيف أجيزة السمطة الفمسطينية ،كحركة حماس  ،ذىب ضحيتيا عدد كبير مف القتمى

كالجرحى.

 تنامي درجة االستقطاب االجتماعي نتيجة الفقر كارتفاع معدالت البطالة. -تغيير نظـ االنتخابات ،كرغبة حماس المعمنة في المشاركة السياسية ( .عبد اليادم ) 96-95 : 2006 ،
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ألقى اتفاؽ القاىرة عاـ  2005ـ ،بظبللو عمى الشارع الفمسطيني ،كعمى الفكر السياسي الفمسطيني ،ففي
شير مارس  2005ـ  ،تكافقت القكل الكطنية كاإلسبلمية عمى إعبلف القاىرة ،كالذم يؤسس لمرحمة
جديدة مف مراحؿ بناء النظاـ السياسي الفمسطيني ،كمشاركة الجميع تحت مظمة كطنية مكحدة ،كالعمؿ
المشترؾ نحك تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية  ،لتككف بيتان لكؿ قكل كمككنات الشعب الفمسطيني،
ككنتيجة مباشرة ليذا االتفاؽ الذم رعتو القاىرة ،بدأت التحضيرات لئلنتخابات التشريعية" ،حيث يؤرخ يكـ

السبت المكافؽ 2005-3-12ـ  ،لمرحمة جديدة مف مراحؿ النظاـ السياسي الفمسطيني ،عندما قررت
حركة حماس المشاركة في االنتخابات التشريعية( .مكقع المسمـ نت )2005-02-02 ،
كبمغ عدد المسجميف لبلنتخابات  143404673ناخب ،كتنافس في العممية االنتخابية  414مرشح نا ،عف
 16دائرة انتخابية ،ك  11قائمة تضـ  314مرشحان ،عمى مستكل الكطف مكزعة كما يمي  ( :دليؿ

االنتخابات التشريعية الفمسطينية ) 3 : 2006 ،

 قائمة التغيير كاإلصبلح – حماس. قائمة حركة فتح. قائمة أبك عمى مصطفى – الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف. قائمة البديؿ – الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف ،كحزب الشعب. قائمة فمسطيف المستقمة – المبادرة الكطنية الفمسطينية. قائمة الطريؽ الثالث – سبلـ فياض كحناف عشراكم .يرى الباحث أف الشعب الفمسطيني عبر عف إرادتو كثقافتو السياسية مف خبلؿ التكجو لصناديؽ االقتراع ،
لينتخب كبكؿ حريو ممثميف لو كلمقضية الفمسطينية  ،التي باتت في ميب الريح في تمؾ الفترة التي سبقت
االنتخابات  ،حيث استطاع الفمسطينيكف ممارسة الديمقراطية الفمسطينية مرة أخرل  ،كلكف في ىذه المرة
كاف األمر مختمفان تمامان عف االنتخابات التشريعية كالرئاسية األكلى  ،كىذا يعكد سببو لدخكؿ حركة حماس
في ىذه االنتخابات  ،كالتي تعتبر المنافس األقكل كالكبير لحركة فتح َّ ،
السيما أف حركة حماس رفضت
الدخكؿ في أم انتخابات تشريعية أك رئاسية منذ تأسيس السمطة الفمسطينية في عاـ 1994ـ  ،كاعتبرت
أف ىذه االنتخابات تجرم تحقيقان لشركط اتفاؽ اكسمك كالذم ال تعترؼ بو حركة حماس مطمقان  ،فكانت
المفاجأة الكبرل ىك قرار حركة حماس الدخكؿ في االنتخابات التشريعية المنكم اجراءىا في عاـ -1-25
2006ـ  ،كفازت حركة حماس في ىذه االنتخابات بأغمبية ساحقة غير متكقعو مف قيادة الحركة كمف
الشعب الفمسطيني  ،كحينيا دخمت حركة حماس في معركة الحكـ كما كاجيتو مف أزمات كتحديات كبرل.
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المبحث الثاني  :التجربة الديمقراطية الفمسطينية عام 1996م
لقد شكمت االنتخابات التشريعية كالرئاسية في فمسطيف تطك انر ىامان في الحياة السياسية كتحكؿ النظاـ
السياسي الفمسطيني نحك الديمقراطية بالرغـ لكجكد العديد مف كجيات النظر كالنقد لعممية االنتخابات
كيأتي ىذا النقد ألف ىذه االنتخابات جاءت كفؽ اتفاقية أكسمك 2حيث تـ االتفاؽ عمى انتخاب مجمس
مككف مف  88عضكان يتمتعكف بصبلحيات تشريعية كقد نص قانكف االنتخابات الفمسطينية لعاـ
1995ـ ،عمى تبني نظاـ االغمبية البسيطة كالقكائـ المفتكحة حيث تـ تقسيـ الضفة الغربية الى  16دائرة
انتخابية غير متساكية  ،كلكؿ دائرة عدد مف المقاعد يتناسب مع عدد أصحاب حؽ االقتراع المسجميف
في سجؿ الناخبيف  ،كيحؽ لؤلحزاب كالفصائؿ كالمستقميف بترشيح مرشحيف عمى شكؿ قائمة حزبية عمى
أنو ال يحؽ لمناخب التصكيت لعدد مف المرشحيف يتجاكز عدد المقاعد المحددة في دائرتو  ( .عكدة ،
) 60 – 59 : 2011

أوالً  :مؤشرات التحول الديمقراطي في المجتمع الفمسطيني
بالرغـ مف الظركؼ الصعبة التي يمر بيا النظاـ السياسي في فمسطيف ،ككجكد مؤشرات عمى بداية
التحكؿ الديمقراطي في فمسطيف ،كبعد تتبع مراحؿ تطكر التجربة الديمقراطية ىناؾ متطمبات مسبقة
لمتحكؿ نحك الديمقراطية ،باإلضافة إلى شركط لمتحكؿ الديمقراطي في فمسطيف ،ككذلؾ أركاف أساسية
لمديمقراطية ،كالتي يجب أف تتكفر في أم نظاـ سياسي في أم دكلة ،كالتي بدكنيا ال يمكف أف يكصؼ
النظاـ بأنو ديمقراطي .
يرل العمماء كالمفكركف أف النمك االجتماعي كاالقتصادم كالقيـ السياسية تعتبر مف أىـ المؤشرات عمى
إمكانية تقبؿ مبادئ الديمقراطية مف قبؿ المجتمع ،بمعنى أف بركز طبقة كسطى قكية ،ككجكد حالة مف
االستقرار ،كاعادة تكزيع الثركة ،كاالنتقاؿ إلى المدف ،كمعدالت األمية المنخفضة ىي شركط مسبقة
لمتحكؿ الديمقراطي في أم مجتمع ،كبالنظر إلى المجتمع الفمسطيني يمكف مبلحظة مستكل التحضر،
كانخفاض مستكل األمية كالتي أصبحت مف اقؿ النسب في العالـ العربي ،كاف كاف الكضع في الضفة
عما ىك في قطاع غزة مف النكاحي التي سبؽ ذكرىا  ( .الشقاقي ) 23 : 1996 ،
الغربية أكثر َّ
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ايدا لتأييد نظاـ ديمقراطي برلماني في
ز
ت
تبيف
التي
العاـ
أم
ر
لم
االستطبلعات
مف
كقد أظيرت العديد
ن

اىتماما
فمسطيف ،حيث شارؾ في االنتخابات األكلى  % 80مف السكاف ،كأف األكثر تعميمان ىـ األكثر
ن
كتأييدا إلجراء االنتخابات  ( .الشقاقي ) 27 : 1996 ،
ن

كضكحا عندما
كما يزيد عف  % 88في االنتخابات الثانية ،كأف ىذه النسبة قد تـ التعبير عنيا أكثر
ن

مؤخر في االنتخابات التشريعية األخيرة عاـ 2006ـ  ( .عكدة : 2011 ،
نا
شاركت حركة حماس كاليسار
) 72

لـ يعد مقبكال اليكـ أف تنتظر الديمقراطية تحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادية ،حيث ىناؾ تداخؿ بيف
المنظريف إلى أف الديمقراطية تتطمب نمط اقتصاد السكؽ ،أك االقتصاد المعتمد عمى سيادة القطاع
الخاص كممكيتو لكسائؿ اإلنتاج ،كىنا يجدر اإلشارة إلى أنو ليس صحيحان أف كؿ خطكة نحك الممكية
العامة بالضركرة أف تؤدم إلى التقريب مف الحكـ االستبدادم التسمطي ،كأف الديمقراطية ال تتحقؽ مع
امتبلؾ الدكؿ كؿ شيء ،كىنا يمكف القكؿ إف الرأسمالية كحدىا ال تكفي كليست شرطا حتميا
كبير في الخمسينات دكف أف
اقتصاديا نا
لمديمقراطية ،كأف ىناؾ دكالن مثؿ اليند كيكغسبلفيا حققت تقدمان
ن
تككف نظميا ديمقراطية  ،كالتي تعرؼ اآلف ،كأيضا ليس قضية يمسمَّ هـ بيا أف يقترف ارتفاع الدخؿ
كالتطكر االقتصادم السريع بنمك النزكح نحك التعددية الديمقراطية كمعاداة الحكـ المطمؽ كاالقتناع

بأىمية الحريات السياسية كالمدنية ،رغـ عدـ انتفاء مساعدة ذلؾ في بعض األحياف ،كىناؾ معطيات أف
ارتفاع المستكل االقتصادم كالتعميمي كالثقافي قد يصب في خانة القكل البلديمقراطية ذات النزعة
المتطرفة كالبعيدة عف التسامح ،كىذا ما يفسد النظاـ كمو  ( .األزعر ) 60-59 : 1996 ،

ثانياً  :اتفاقية أوسمو
ىي عبارة عف اتفاؽ سبلـ كقَّعو االحتبلؿ اإلسرائيمي مع منظمة التحرير الفمسطينية في مدينة كاشنطف
كسمي االتفاؽ بذلؾ اإلسـ نسبة إلى مدينة أكسمك النركيجية التي تمت
األمريكية في 1993 -9- 13ـ ،ي

السرية التي تمت في كقت سابؽ مف ذاؾ العاـ كالتى جاءت بعد ما عرؼ بمؤتمر مدريد
فييا المحادثات ٌ
لمسبلـ عاـ 1991ـ.

ممثبل بكزير خارجيتيا آنذاؾ
تعتبر اتفاقية أكسمك ،أكؿ اتفاقية رسمية مباشرة بيف االحتبلؿ اإلسرائيمي
ن
شمعكف بيريز ،كمنظمة التحرير الفمسطينية ممثمة بأميف سر المجنة التنفيذية محمكد عباس .كرغـ أف
47


الفصلىالرابع
واقعىالتجربةى
التفاكض بشأف االتفاقية تـ في أكسمك؛ إال أف التكقيع تـ في كاشنطف بحضكر الرئيس األمريكي كقتيا
بيؿ كمينتكف كياسر عرفات كرئيس كزراء االحتبلؿ اسحؽ رابيف (مكقع شبكة فمسطيف لمحكار -21 ،
) 2012-10
النصوص المتعمقة باالنتخابات التشريعية والرئاسية في مسودة اعَلن المبادئ
 -1إف ىدؼ المفاكضات اإلسرائيمية كالفمسطينية ىك التكصؿ إلى اتفاؽ حكؿ ترتيبات إلقامة سمطة
حكـ ذات انتقالية فمسطينية  ،المجمس االنتقالي الفمسطيني المنتخب لفترة مرحمية تؤدم إلى
تسكية دائمة عمى أساس قرارم  242ك . 338
 -2لكي يتمكف الشعب الفمسطيني في الضفة كقطاع غزة مف حكـ نفسو كفؽ مبادئ ديمقراطية ،
تجرم انتخابات سياسية عامة  ،حرة كمباشرة  ،تحت إشراؼ دكلي سيتـ اإلتفاؽ عمييا  ،ثبلثة
أشير بعد التكقيع عمى إعبلف المبادئ ىذا .
 -3ستشكؿ االنتخابات إلقامة المجمس اإلنتقالي الفمسطيني خطكة تمييدية انتقالية ذات مغزل باتجاه
تحقيؽ الحقكؽ المشركعة لمشعب الفمسطيني كمتطمباتو العادلة .
 -4ستغطي كالية المجمس االنتقالية أرض الضفة الغربية كقطاع غزة مباشرة بعد التكقيع عمى
إعبلف المبادئ  ،ستبدأ الفترة المرحمية ذات السنكات الخمس  .ستجرم مفاكضات الكضع
النيائي بيف الحككمة اإلسرائيمية كالممثميف الفمسطينييف في أقرب كقت ممكف  ،كلكف بما ال
يتعدل بداية السنة الثالثة مف الفترة االنتقالية  ،لتغطي جميع القضايا المتبقية  ،بما فييا القدس
 ،البلجئكف  ،المستكطنات  ،الترتيبات األمنية  ،السيادة  ،الحدكد  ،كأية قضايا أخرل ذات
االىتماـ المشترؾ  ( .عباس ) 220 : 1994 ،

يرل الباحث أف اتفاؽ أكسمك ىك كارثة كبيرة لحقت بالقضية الفمسطينية كبالشعب الفمسطيني  ،كمف بيف
نصكص ىذا االتفاؽ ىك نبذ كؿ أعماؿ بما كصفو االتفاؽ ( بالعنؼ ) بمعنى أف المقاكمة المسمحة قد
انتيت  ،كال يمكف اف تعكد بعد تكقيع ىذا االتفاؽ مع منظمة التحرير الفمسطينية التي كاف يترأسيا ياسر
عرفات  ،حيث تحكلت القضية الفمسطينية مف مطالب لتحرير فمسطيف إلى مطالب تقديـ الدعـ
كالمساعدات لمحككمة االنتقالية التي كانت تسمى ( الحكـ الذاتي الفمسطيني )  ،أما عمى صعيد تشكيؿ
النظاـ السياسي الفمسطيني  ،فقد نص االتفاؽ عمى كجكب اجراء انتخابات لممجمس االنتقالي الفمسطيني

49


الفصلىالرابع
واقعىالتجربةى
تحت رقابة دكلية  ،كىذا يدؿ عمى أف عممية االنتخابات الفمسطينية المطمكب اجراءىا سيشرؼ عمييا
االحتبلؿ اإلسرائيمي كىذا يعتبر تدخؿ إسرائيمي في تشكيؿ النظاـ السياسي الفمسطيني  ،كىذا ما رفضتو
حركة حماس كحركة الجياد اإلسبلمي كاعتبرت اف أم ممارسة لمديمقراطية ال يمكف اجراءىا في ظؿ
كجكد االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى أرض فمسطيف  ،كعند الحديث عف الجانب األمني في ىذا االتفاؽ
فنستطيع القكؿ إف االتفاؽ منح االحتبلؿ االسرائيمي المزيد مف األمف  ،حيث كانت ميمة السمطة
الفمسطينية ىي تكفير األمف كحماية الحدكد لبلحتبلؿ االسرائيمي مف خبلؿ تسيير الدكريات الفمسطينية
كاالسرائيمية المشتركة عمى الحدكد  ،ككذلؾ التنسيؽ األمني المشترؾ بينيما مف خبلؿ مبلحقة المقاكميف
الفمسطينييف كالعمؿ عمى كقؼ كؿ أعماؿ المقاكمة المسمحة في الضفة كقطاع غزة .
ثالثاً  :االنتخابات التشريعية والرئاسية
بدأ التجييز لبلنتخابات التشريعية كالرئاسية الفمسطينية االكلى عاـ 1996ـ تنفيذان التفاؽ أكسمك المكقع
بيف االحتبلؿ اإلسرائيمي كمنظمة التحرير الفمسطينية  ،حيث صدر مرسكـ رئاسي بالبدء باالستعداد
كاعبلف مكعد اجراء ىذه االنتخابات  ،كقد قامت لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية بتكزيع مراكز
االقتراع عمى الضفة الغربية كقطاع غزة كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي :
جدول عدد المرشحين لممجمس التشريعي موزعاً عمى الدوائر االنتخابية ( لجنة االنتخابات المركزية ،
) 41 : 1996

رقـ الدائرة

اسـ الدائرة

عدد مراكز االقت ارع

عدد المقاعد

عدد المرشحيف

الضفة الغربية
1

القدس

168

7

52

2

اريحا

22

1

6

3

بيت لحـ

89

4

30

4

جنيف

145

6

36

5

الخميؿ

230

10

72

6

راـ اهلل

162

7

46

7

سمفيت

34

1

11

8

طكباس

25

1

12
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9

طكلكرـ

99

4

38

10

قمقيمية

54

2

12

11

نابمس

176

8

55

1204

51

370

عدد مراكز االقتراع

عدد المقاعد

عدد المرشحيف

مجموع الضفة الغربية
رقـ الدائرة

اسـ الدائرة

12

قطاع غزة
شماؿ غزة ( جباليا )

82

7

67

كسط غزة ( دير البمح )

72

5

50

مدينة غزة

183

11

92

خانيكنس

106

8

66

رفح

55

5

27

مجمكع قطاع غزة

498

37

302

مجمكع الضفة الغربية

1204

51

370

المجمكع الكمي لمضفة كالقطاع

1702

88

672

كبعد إعبلف المرسكـ الرئاسي كالذم يعطي االشارة بالبدء في ىذه االنتخابات تماشيان مع شركط اتفاؽ
أكسمك  ،كاف ال بد مف كجكد عدد مف المكاقؼ الفمسطينية اتجاه ىذه االنتخابات فمنيا المؤيد ليا كمنيا
المعارض  ،ككانت ىذه المكاقؼ كاآلتي  ( :مكقع ممدكح نكفؿ ) 1995-11-20 ،
 -1موقف الفصائل الفمسطينية من االنتخابات
اتضحت مكاقؼ كالفصائؿ الفمسطينية مف اجراء االنتخابات حيث تـ تقسيميا الى ثبلث أطراؼ كىي
كاآلتي :

 -موقف حركة فتح

كانت حركة فتح متحمسة ليذه االنتخابات كحريصة عمى أف تجرم بصكرة حرة كديمقراطية ،ضمف ما تـ
االتفاؽ عميو خاصة كأف ىذه االنتخابات ستجرم بإشراؼ دكلي.
 موقف الجبية الشعبية والجبية الديمقراطيةأما الجبيتيف الشعبية كالديمقراطية فقد طالبتا بإجراء تعديبلت عمى قانكف االنتخابات  ،ككذلؾ طالبتا
بتأجيميا حتى ينسحب االحتبلؿ اإلسرائيمي مف كافة المدف كالقرل الفمسطينية .
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 موقف حركتي حماس والجياد االسَلميرفضت حركة حماس كحركة الجياد االسبلمي المشاركة في ىذه االنتخابات  ،كطالبت بمقاطعتيا ألف
ىذه االنتخابات كانت إحدل نتاج اتفاقية أكسمك التي رفضتيا حركتي حماس كالجياد االسبلمي.
 -2موقف االحتَلل االسرائيمي من االنتخابات
تسممت السمطة الفمسطينية الحكـ في غزة كأريحا عاـ 1994ـ  ،حيث عاش السكاف المدنيكف كألكؿ مرة

في ظؿ سمطة فمسطينية  ،كامتدت إلى مناطؽ أخرل في الضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 1995ـ ،
حيث جرت أكؿ انتخابات تشريعية فمسطينية في عاـ 1996ـ  ،كقد مارس فييا الشعب الفمسطيني
كألكؿ مرة  ،انتخابات في ظؿ سمطة كطنية فمسطينية فكؽ األراضي الفمسطينية  ،النتخاب أعضاء
المجمس التشريعي الفمسطيني األكؿ  .كتـ إجراء ىذه االنتخابات تماشيان التفاقية الحكـ الذاتي الفمسطيني

 ،التي تـ تكقيعيا بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاسرائيؿ كالمعركفة بػ ( أكسمك )  .ككانت ىذه مرحمة
جديدة في بناء النظاـ السياسي الفمسطيني  ،كمف الممكف أف تؤدم ىذه االنتخابات الى قياد دكلة

فمسطينية ( .مكقع المجنة العربية لحقكؽ االنساف) 2007-08-18 ،

يبقى عامؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي ىك أحد العكامؿ القكية التي تقؼ بكجو الديمقراطية الفمسطينية  ،عمى
الرغـ مف أف االحتبلؿ اإلسرائيمي يظير أماـ دكؿ العالـ بأنو نظاـ ديمقراطي كيسعى لتكريس
الديمقراطية لدل شعكب العالـ قاطب نة  ،إال أنو يحاكؿ دائمان إفشاؿ أم نظاـ ديمقراطي فمسطيني يسعى

الفمسطينيكف لتحقيقو  ،كبما أف االحتبلؿ اإلسرائيمي قاـ بتكقيع اتفاقية السبلـ مع منظمة التحرير

الفمسطينية  ،فإف ذلؾ يعني أف االحتبلؿ يكافؽ عمى ىذه االنتخابات  ( .األزعر ) 82 : 1996،

كبعد االنتياء مف االنتخابات فرض االحتبلؿ االسرائيمي عمى السمطة الفمسطينية  ،مف خبلؿ االتفاقيات
التي كقعيا مع الفمسطينييف ضغكطات أمنية كسياسية  ،تشجع السمطة الفمسطينية عمى فرض قيكد
عمى حريات التعبير كالرأم عند الفمسطينييف  .حيث نصت المادة  22مف االتفاقية االنتقالية اإلسرائيمية

الفمسطينية حكؿ الضفة الغربية كقطاع غزة ( أكسمك  ) 2عمى أف  " :تسعى إسرائيؿ كالسمطة الفمسطينية
لتعزيز التفاىـ المتبادؿ كالتسامح  ،كبالتالي االمتناع عف التحريض بما فيو الدعاية العدائية  ،ضد
بعضيا البعض كبدكف االنتقاص مف مبدأ حرية التعبير  ،كسكؼ تتخذاف اإلجراءات القانكنية لمنع
تحريض كيذا مف قبؿ المنظمات كالجماعات أك األفراد ضمف كاليتيما" ( .مكقع المجنة العربية لحقكؽ
االنساف) 2007-08-18 ،

يرل الباحث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي كاف يكافؽ بكؿ شدة عمى اجراء انتخابات تشريعية كرئاسية تحت
سقؼ أكسمك ألنو يرل أف ىذه االنتخابات في ىذا التكقيت ستككف محسكمة بالدرجة األكلى لصالح حركة
فتح  ،كالذم يرل االحتبلؿ أف تكقيع اتفاقية السبلـ ( أكسمك ) جاءت لتخدـ االحتبلؿ اإلسرائيمي
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كمصالحو في فمسطيف خاصة كالشرؽ األكسط عامة  ،فمـ يكف االحتبلؿ معارضان عمى ىذه االنتخابات

كلـ يستخدـ أم معيقات لمناخبيف خبلؿ فترة االقتراع  ،عمى العكس تمامان فإنو قاـ برفع الحكاجز األمنية
لمسماح لكؿ المكاطنيف الفمسطينييف مف الكصكؿ إلى مراكز االقتراع كالمشاركة في العممية االنتخابية .

 -3تقييم التجربة الديمقراطية االولى
 تجزئة الدكائر االنتخابية إلى مناطؽ جغرافية ،كاعتبار الدكائر جميعيا دائرة انتخابية كاحدة ،عمىأساس :أف التقسيـ يساعد عمى تعزيز الفئكية كالعشائرية عمى حساب الحياة الحزبية كالتعددية.

 اعتماد نظاـ األكثرية ،عمى أساس الدكائر االنتخابية ،يؤدم إلى عدـ ضماف تمثيؿ كاسعلممكاطنيف؛ كما أف نظاـ الدكائر يمكف الدكائر ذات الكثافة القميمة؛ بأف يككف صكتيا ذا قيمة أكبر
مف تمؾ التي فييا كثافة سكانية عالية.
 منح نظاـ األكثرية القكل ذات الحجـ السكاني األكبر ،سكاء كانت أحزاب أك عشائر ،فرصةالحتكار التمثيؿ كالمقاعد ،مما قمؿ مف فرص التمثيؿ الشامؿ لقطاعات المكاطنيف جميعيا.

 لـ يكف تكزيع المقاعد يتبلءـ مع عدد المسجميف في االنتخابات "،حيث كاف ىناؾ مقعد كاحد فيرفح لكؿ  8540مف السكاف ،كمقعد في جباليا لكؿ  ، 8633كمقعد في غزة لكؿ  ، 10040بينما
كاف ىناؾ مقعد كاحد في سمفيت لكؿ  ، 18890كمقعد في طكلكرـ لكؿ  14025مف المسجميف،
كمقعد في جنيف لكؿ  ، 13808أم قكة الصكت في غزة كانت أحيانان ضعؼ قكتيا في الضفة،

ككاف عدد أعضاء المجمس التشريعي في االنتخابات التشريعية األكلى  88عضكان"  ( .الحمكلي

) 87 : 2009،
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المبحث الثالث  :التجربة الديمقراطية الفمسطينية عام 2006م
" تعد اإلنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية التي جرت في 2006-1-25ـ  ،نقطة تحكؿ في النظاـ
السياسي الفمسطيني ،ألنيا اسيمت في إبراز التعددية السياسية نتيجة لمشاركة أكسع لمفصائؿ الفمسطينية
في ىذه اإلنتخابات .ىذه اإلنتخابات اكتسبت أىمية كبيرة عمى الصعيديف الكطني كالدكلي ،كذلؾ بسبب
الظركؼ كالعكامؿ التي جرت فييا ىذه اإلنتخابات كالنتائج التي تمخضت عنيا ،حيث شكمت نتائج
اإلنتخابات عنص انر مفاجئان أثار ردكد فعؿ قكية كمتباينة بيف مرحب كرافض كمتحفظ " ( .أبك عرب ،
)116 : 2008
أوالً  :مشاركة حركة حماس في االنتخابات
قررت حركة حماس المشاركة في االنتخابات التشريعية لعاـ 2006ـ  ،بعدما قاطعتيا في انتخابات عاـ
1996ـ  ،كاعتبرت حركة حماس أف مشاركتيا السياسية في االنتخابات ىي العمؿ عمى حماية المقاكمة
معرضة لمخطر الشديد مف قبؿ األحيزة األمنية الفمسطينية آنذاؾ  ،كمف جية أخرل فإف
التي أصبحت َّ
حجـ التنازالت التي قدمتيا السمطة الفمسطينية لبلحتبلؿ اإلسرائيؿ كبير جدان  ،كال بد مف كجكد تكتؿ
سياسي معارض قكم ليستطيع مف خبلليا التصدم لمتنازالت التي تقدميا السمطة كرأت حركة حماس أف
ىذا ال يمكف حدكثو إال بالدخكؿ في االنتخابات التشريعية كمشاركة السمطة الفمسطينية بالقرار السياسي
 ( .يكسؼ ) 75 : 2014 ،

االىداف الرئيسية التي دفعت حركة حماس لممشاركة في االنتخابات التشريعية
 -1حماية المقاومة
رأت حركة حماس أف حماية المقاكمة عمى رأس أكلكياتيا في الحكـ كأنيا ستدافع عف برنامج المقاكمة
كلف تسمح بسمب حقكؽ الشعب الفمسطيني كالعمؿ عمى تحقيؽ متطمبات الشعب الفمسطيني بما فييا
طرد االحتبلؿ اإلسرائيمي عف أراضيو ( .مؤتمر صحفي لقائمة التغيير كاالصبلح ) 2006-1-3
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 -2إعادة ترتيب البيت الفمسطيني
كاف أيضان مف أىـ أىداؼ حركة حماس ىك إعادة ترتيب بيت البيت الفمسطيني مف خبلؿ قكاعد سميمة
تعيد لو الحيكية كالعمؿ عمى استثمارات طاقات الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج مف اجؿ الكصكؿ
إلى تحرير فمسطيف بالكامؿ ( .مؤتمر صحفي لقائمة التغيير كاالصبلح ) 2006-1-3 ،

 -3تقديم نموذج لمتغيير واالصَلح ومقاومة الفساد
تعتقد حركة حماس أف مشاركتيا في االنتخابات التشريعية في ىذا التكقيت كفي ظؿ الكاقع الذم تعيشو
القضية الفمسطينية  ،تأتي في اطار البرنامج الشامؿ لتحرير فمسطيف كالذم يشمؿ تخفيؼ المعاناة
كتعزيز الصمكد كالحماية مف الفساد كتعزيز الكحدة الكطنية  ،كعكدة الشعب الفمسطيني إلى أرضو
كاقامة دكلتو المستقمة كعاصمتيا القدس  ،لتككف ىذه المشاركة إسنادان كدعمان لبرنامج المقاكمة الذم
ر استراتيجيان إلنياء االحتبلؿ ( .صالح كآخركف ) 166-165 : 2007،
ارتضاه الشعب الفمسطيني خيا ان

" -4كضع حد لحالة التفرد السياسي كالكطني الفمسطيني التي سادت لعقكد كال زالت تسكد" ( .مكقع
الحقائؽ نت ) 2009-3-14 ،
 -5االنفتاح عمى الدكؿ العربية كاإلسبلمية.
 -6االنفتاح عمى المجتمع الدكلي ،في حاؿ أصبحت حماس تمتمؾ الشرعية السياسية كالدستكرية.
 -7ضرب المخططات الصييكنية التي تيدؼ إلى كضع المقاكمة الفمسطينية ضمف منظكمة
اإلرىاب الدكلي.
 -8رغبة الحركة في تبني سياسة متدحرجة في أسممة المجتمع كأسممة القكانيف ،كذلؾ مف أجؿ
تحقيؽ ىدؼ أسمى كأكبر كىك الدكلة اإلسبلمية.
 -9مكاجية الفكر العمماني لمنظمة التحرير الفمسطينية ،مف خبلؿ مؤسسات النظاـ السياسي
الفمسطيني ،حيث جاء في ميثاقيا "ال يمكننا أف نستبدؿ إسبلمية فمسطيف الحالية كالمستقبمية
لنتبنى الفكرة العممانية ،فإسبلمية فمسطيف جزء مف ديننا" ( ميثاؽ حماس  ،مادة ) 27

 -10استثمار قدرات كعناصر القكة التي تمتمكيا حركة حماس.
 -11إعادة القضية الفمسطينية إلى عمقيا العربي كاإلسبلمي ( .الدجني ) 79 : 2006 ،
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ثانياً  :تأثير المشاركة السياسية لحركة حماس عمى برنامجيا السياسي وعَلقاتيا الفمسطينية
نجحت حماس في االنتخابات التشريعية في 2006-1-25ـ  ،كعمى أثرىا شكمت حماس حككمتيا ،
كجاء ىذا الفكز مفاجئان لمجميع بما فييـ قيادة حركة حماس  ،كالذيف ظنكا بأنيـ سيككنكف فقط طرفان
معارضان في المجمس التشريعي كفي أم حككمة يتـ تشكيميا بعد نتائج ىذه االنتخابات بما يعزز مكانتيا
كدكرىا السياسي في الساحة الفمسطينية  .فمنذ اليكـ األكؿ لمحككمة الجديدة قاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي
بفرض القيكد القاسية عمى أعضاء ىذه الحككمة بما فييـ نكاب المجمس التشريعي  ،كالذم عمؿ
االحتبلؿ عمى سمب حصانتيـ الدبمكماسية بعد اعتقاليـ المستمر  ،كما كاجيت حماس تحديان جديدان
تمثؿ بتكسيع مؤسسة الرئاسة الفمسطينية لصبلحياتيا لتشمؿ الخارجية كاالعبلـ كالسفارات كاألمف  ،مما
َّ
كبؿ يد الحككمة الجديدة  ،كحرميا مف تنفيذ العديد مف برامجيا  ،باإلضافة إلى ذلؾ قاـ االحتبلؿ
اإلسرائيمي بفرض الحصار الكامؿ كالشامؿ عمى قطاع غزة تحت تكاطؤ دكلي مريب كبإعطاء الضكء
األخضر مف الكاليات المتحدة األمريكية لبلحتبلؿ بفرض ىذا الحصار الخانؽ ليحرـ الفمسطينييف مف
أدنى مقكمات حياتيـ األساسية  ،ككضع حركة حماس كحككمتيا في زاكية خانقة كالعمؿ عمى اسقاطيا
 ،كلـ تحرؾ الدكؿ العربية ليا ساكف كلـ يكف ليا أم دكر في العمؿ عمى رفع ىذا الحصار المفركض
عمى الشعب الفمسطيني كلكنيـ أصبحكا أيضان طرفان مشاركان في ىذا الحصار مف خبلؿ إغبلؽ معبر
رفح البرم الشرياف الكحيد المغذم لمشعب الفمسطيني  ،كحتى ىذه المحظة لـ تتأثر حماس كثي انر بفعؿ
ىذا الحصار كلـ تستسمـ  ،كلكنيا صمدت كقاكمت االحتبلؿ اإلسرائيمي في العديد مف المكاجيات
العسكرية كاستطاعت اف تكسب الرأم الدكلي الذم أصبح ينادم برفع الحصار عف الشعب الفمسطيني .
( صالح  ،كآخركف ) 151 -149 : 2007 ،

ثالثاً  :نتائج االنتخابات
أظيرت نتائج االنتخابات فكز ساحؽ لحركة حماس في تمؾ االنتخابات  ،بعد أف حصمت عمى 76
مقعدان مف مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني بنسبة  ٘ 57.6ككانت النتائج ترتيبيا عمى النحك اآلتي :
(مكقع المجنة العربية لحقكؽ االنساف) 2007-08-18 ،
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عدد المقاعد

النسبة %

القائمة

التغيير كاإلصبلح (المحسكبة عمى حركة حماس)

76

57.6

حركة فتح

43

32.6

المستقمكف (مدعكمكف مف حركة حماس)

4

3.0

أبك عمي مصطفى (الجبية الشعبية)

3

2.3

البديؿ (تشكيؿ مف قكل اليسار الفمسطيني)

2

1.5

فمسطيف المستقمة (بزعامة مصطفى البرغكثي)

2

1.5

الطريؽ الثالث (بزعامة حناف عشراكم كسبلـ فياض)

2

1.5

132

100

المجـمــوع

رابعاً  :مواقف األطراف المحمية والعربية والدولية من فوز حركة حماس في االنتخابات
 -1عمى الصعيد الفمسطيني
موقف حركة فتح
شدد رئيس السمطة الفمسطينية ( محمكد عباس ) عمى أف األساس المركزم الذم تعمؿ بمكجبو السمطة
ىي مبادئ منظمة التحرير الفمسطينية :اتفاقية أكسمك  ،ق اررات الجامعة العربية  ،خريطة الطريؽ  ،فكرة
الدكلتيف كحؿ مشكمة البلجئيف كفقان لمقرار  ، 194كفي المقابؿ شدد رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس ( خالد مشعؿ ) عمى احتراـ خيارات الشعب الفمسطيني ،كقاؿ أنو ال يجكز معاقبة ىذا الشعب،
ألنو انتخب مرشحي الحركة بطريقة شرعية ك ديمقراطية  ،كطمب مف الدكؿ األكركبية كالكاليات المتحدة
بعدـ قطع مساعداتيا عف الشعب الفمسطيني  ،كما أنو طمب مف رئيس السمطة ( محمكد عباس )
لمجمكس معو لمتفاكض مف أجؿ تشكيؿ حككمة فمسطينية تضـ كؿ القكل الفمسطينية كالعمؿ عمى ترتيب
القرار الفمسطيني عمى أساس الشراكة السياسية كاصبلح الكاقع الفمسطيني كحماية المقاكمة  ( .مركز
دراسات الشرؽ االكسط ) 17 : 2006 ،

رفضت حركة فتح الدخكؿ في حككمة فمسطينية تترأسيا حركة حماس كفضمت اف تككف طرفان سياسي نا
معارضان  ،كقاؿ ( صائب عريقات ) كبير المفاكضيف الفمسطينييف بأف فتح ستبقى في صفكؼ
المعارضة كلف تككف جزءان مف حككمة الكحدة الكطنية التي تسعى حركة حماس لتشكيميا ( .مركز دراسات
الشرؽ االكسط ) 18 : 2006 ،
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موقف الجبية الشعبية
كحذرىا
ىنأ ( أحمد جبريؿ ) األميف العاـ لمجبية الشعبية – قيادة حركة حماس بفكزىا في االنتخابات ٌ

مف أف ىناؾ جيات كأطراؼ محمية كدكلية ستنشر الفتنة بيف أبناء الشعب الفمسطيني كطمب منيـ الحذر
الشديد كالحرص مف االنجرار كراء ىذه الفتنة  ،كالتي مف الممكف أف تكدم بمصير الشعب الفمسطيني
إلى الياكية  (.المركز الفمسطيني لئلعبلـ ) 2006/ 28-27 ،

موقف الجياد االسَلمي
الشيخ ( خالد البطش ) القائد في حركة الجياد اإلسبلمي  ،ىنأ حركة حماس بفكزىا في ىذه االنتخابات
كأكد عمى العبلقات الطيبة كالكطيدة بيف حركتو كحركة حماس  ،في حيف أكد (اسماعيؿ ىنية ) أف
حماس ستعقد اجتماعان مع حركة الجياد االسبلمي لممشاكرات في المستقبؿ الفمسطيني (.المركز الفمسطيني
لئلعبلـ ) 2006/ 28-27 ،

موقف لجان المقاومة الشعبية
ىنأت لجاف المقاكمة الشعبية في فمسطيف حركة حماس بفكزىا ،الذم كصفتو بالكاسح بمقاعد المجمس
التشريعي الفمسطيني .كقالت المجاف "إنيا تبرؽ "بأحر التياني كالتبريكات" لحركة "حماس"" ،انطبلقان مف
مكقفنا الثابت كالداعـ عمى الدكاـ لشعار اإلسبلـ ىك الحؿ ،كالمتخندؽ حكؿ خيار المقاكمة كالبندقية
الشريفة ،التي أذلت الصياينة في القطاع ،كالتي ستخرجو مف باقي أراضينا السميبة بإذف اهلل  ،كشددت
لجاف المقاكمة الشعبية عمى حرصيا بالكقكؼ بجانب حركة حماس كدعميا الكامؿ لمحركة سياسيان
كعسكريان حرصان عمى مصمحة الشعب الفمسطيني الذم اختار قيادتو مف خبلؿ صندكؽ االقتراع (.
المركز الفمسطيني لئلعبلـ ) 2006/ 28-27 ،

 -2عمى الصعيد العربي
المواقف العربية
أكد الممؾ عبد اهلل الثاني ممؾ األردف خبلؿ اتصاؿ ىاتفي مع الرئيس الفمسطيني (محمكد عباس) ،
عمى ضركرة استمرار عممية السبلـ ميما كانت نتائج االنتخابات التشريعية ،معربان عف أممو في أف
تشكؿ االنتخابات خطكة عمى طريؽ بناء الدكلة الفمسطينية المستقمة  ،كما أشار الممؾ األردني أثناء
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لقائو أعضاء بالبرلماف الفرنسي ،إلى أنو ميما كانت نتائج االنتخابات ،فإف حؿ الدكلتيف سيبقى الحؿ
المنطقي كالمعقكؿ إلرساء االستقرار كاألمف في المنطقة  (.مركز دراسات الشرؽ االكسط ) 22 : 2006 ،

أما المكقؼ المصرم فقاؿ عمرك مكسى األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية  :إف عمى كاشنطف اف تقبؿ
بنتائج ىذه االنتخابات  ،كأف ىذه االنتخابات أجريت بطريقة ديمقراطية كعمى الكاليات المتحدة األمريكية
التي تسعى لتعزيز الديمقراطية عمييا أف تقبؿ بنتائج الخيار الديمقراطي الفمسطيني  ،كقاؿ  :إف حماس
ستظير بكجو آخر في الحككمة التي ستشكميا الحركة  ( .مركز دراسات الشرؽ االكسط ) 22 : 2006 ،

كفي الدكحة ،ىنأ أمير قطر الرئيس الفمسطيني بنجاح االنتخابات التشريعية الفمسطينية ،كقاؿ الشيخ
(حمد بف خميفة آؿ ثاني) في اتصاؿ ىاتفي مع (محمكد عباس) ،إف ىذه العممية االنتخابية ستككف ليا
نتائج إيجابية عمى طريؽ بناء الدكلة الفمسطينية .كما أجرل أمير قطر اتصاالن ىاتفيان مع رئيس المكتب
السياسي لحركة المقاكمة اإلسبلمية (حماس) (خالد مشعؿ) ،ىنأه فيو بفكز الحركة في االنتخابات
التشريعية الفمسطينية ،متمنيان لمشعب الفمسطيني األمف كاالستقرار كالرخاء  (.الجزيرة نت ) 2006-1-27 ،

أما رئيس الكزراء المبناني (فؤاد السنيكرة) فقد ىنأ حركة حماس عمى فكزىا باالنتخابات ،كاتفؽ مع رئيس
المكتب السياسي لمحركة (خالد مشعؿ) عمى استئناؼ البحث في العبلقات المبنانية-الفمسطينية .كمف
جانبو دعا النائب (سعد الحريرم) حركة حماس إلى تحمؿ مسؤكلية الشعب الفمسطيني كاتخاذ قرار حكؿ
كيفية البحث عف السبلـ مع إسرائيؿ ( .الجزيرة نت) 2006-1-28 ،

 -3عمى الصعيد الدولي
أ .الموقف األمريكي
اعتبر الرئيس االمريكي ( جكرج بكش ) أف فكز حركة حماس في االنتخابات تيديدان كبي انر لمسمطة
الفمسطينية التي كانت تتزعميا حركة فتح منذ  10سنكات قبؿ االنتخابات التشريعية عاـ 2006ـ  ،كقاؿ
بكش  :إف ىذه النتائج تعكس عدـ رضى الشعب الفمسطيني عف أداء السمطة الفمسطينية خبلؿ فترة
حكميا  ،كقاؿ  :إف حماس ال يمكف أف تككف شريكان في عممية السبلـ ألف برنامجيا يسعى لتدمير دكلة
اسرائيؿ  ،كمف ناحية أخرل أعربت كزيرة الخارجية األميركية (ككندكلي از رايس) عف تيانييا لمرئيس
عباس كلمشعب الفمسطيني ،كقالت "إنو عندما يقبؿ َٖ ٘ مف الشعب الفمسطيني عمى التصكيت في

19


الفصلىالرابع
واقعىالتجربةى
انتخابات حرة كنزيية ،انتخابات خالية مف العنؼ ،فإف ذلؾ ينبغي أف يككف سببا باعثان عمى الشعكر
باألمؿ  ( .مركز دراسات الشرؽ األكسط ) 24 : 2006 ،

ب .الموقف األوروبي
أكدت المفكضة األكركبية لمعبلقات الخارجية (بينيتا فيريرك-فالدنر) ،أف المفكضية ستتعاكف مع الحككمة
الفمسطينية المقبمة "أيان تكف إذا كانت مصممة عمى التكصؿ إلى أىدافيا بطريقة سممية" .كأضافت أف
"األمر ال يتعمؽ بأحزاب سياسية بؿ بحقكؽ اإلنساف ،كدكلة القانكف كالمبادئ الديمقراطية  ( .ككالة األنباء
الفرنسية ) 2006/1/26 ،

أما كزير الخارجية البريطاني (جاؾ سترك) ،دعا حماس إلى التخمي عف ما كصفو بالعنؼ كاالعتراؼ
بإسرائيؿ .كقاؿ سترك :إف المجتمع الدكلي يرغب مف حماس ،أف ترفض العنؼ بالشكؿ المناسب ،
كتعترؼ بكجكد إسرائيؿ .كأضاؼ إذا استطاعت حماس أف تتحكؿ إلى حزب سياسي سممي ،فإنيا
ستحصؿ عمى دعـ المجتمع الدكلي مكضح نا أف حماس تكاجو اآلف خيا انر بيف التحكؿ إلى حزب سياسي
سممي أك دعـ االرىاب  ( .ككالة األنباء الفرنسية ) 2006/1/26 ،

مف جيتو أعرب رئيس الكزراء الفرنسي (دكمينيؾ دك فيمباف) عف قمقو بعد فكز حركة المقاكمة اإلسبلمية
(حماس) في االنتخابات التشريعية الفمسطينية ،كأكد عمى ضركرة بما كصفو نبذ العنؼ .كقاؿ نحف أماـ
كضع يدفعني إلى اإلعراب عف قمقي .كأعرب عف األمؿ في ضماف الشركط الضركرية لمعمؿ مع
حككمة فمسطينية ميما كانت .كتابع أنو بالنسبة إلى فرنسا ،فإف ىذه الشركط بالطبع ىي أكالن نبذ العنؼ،
كقبكؿ إحراز تقدـ بحسب أىداؼ السبلـ المحددة .كما طالب باالعتراؼ بدكلة إسرائيؿ كباالتفاقيات
الدكلية  (.ككالة األنباء الفرنسية ) 2006/1/26 ،

كفي لندف دعا كزير الخارجية األلماني (فرانؾ فالتر-شتانماير) حماس إلى التخمي عف العنؼ كاالعتراؼ
بحؽ إسرائيؿ بالكجكد  ،كفي (أمسترداـ) قاؿ متحدث باسـ ك ازرة الخارجية اليكلندية "ال يمكننا التعاكف مع
حماس إذا كاصمت السعي إلى تدمير إسرائيؿ ،كالقياـ بأعماؿ عنؼ" .كمف جية أخرل قاؿ مبعكث ك ازرة
الخارجية الركسية إلى الشرؽ األكسط (ألكسندر كالكغيف) إف ركسيا تتكقع مف حماس أف تؤيد "حبلن
سمميان ،كبالتالي إقامة دكلة فمسطينية مستقمة تتعايش بسبلـ إلى جانب إسرائيؿ  ،كقد أبدل الفاتيكاف
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مخاكؼ بشأف الفكز الكبير الذم حققتو حركة حماس ،معتب انر أف ذلؾ يبطئ مف التقدـ في عممية السبلـ
في الشرؽ األكسط  ( .مركز دراسات الشرؽ األكسط ) 26 : 2006 ،

خامساً  :التحديات التي واجيت حركة حماس بعد فوزىا في االنتخابات وتشكيل حكومتيا األولى
مثمت حركة حماس خيا انر كطنيان لمكثير مف أبناء الشعب الفمسطيني  ،كفازت بأغمبية مقاعد المجمس
التشريعي الفمسطيني في 2006-1-25ـ  ،كحققت شرعية شعبية لنفسيا كلبرنامجيا في المقاكمة  .غير
اف النمكذج االصبلحي الذم أرادت تقديمو اصطدـ باالحتبلؿ اإلسرائيمي بكصفو العبان قكيان في المعادلة
 ،كذلؾ اصطدـ البرنامج االصبلحي بقيادات حركة فتح الذيف رفضكا أف يككنكا معارضيف في حككمة
تترأسيا حركة حماس  ،كسعت التيارات المعادية مف قيادات حركة فتح كالحككمة اإلسرائيمية إلى إفشاؿ
ىذا البرنامج االصبلحي الذم كانت تنكم حركة حماس تنفيذه عمى أرض الكاقع ( صالح  ،كآخركف ،
. ) 5 : 2007
ومن ىنا جاءت التحديات التي واجيتيا حركة حماس بعد فوزىا في ىذه االنتخابات وىي عمى النحو
اآلتي :
 -1تشكيل الحكومة
باتت الحككمة الفمسطينية التي تسعى حماس لتشكيميا عبلمة استفياـ كبرل ،ليس في الداخؿ
الفمسطيني فقط ،كلكف عمى مختمؼ المستكيات اإلقميمية كالدكلية .كليس مف شؾ في أف المبعث
الرئيس لمتساؤؿ كالقمؽ أيضان ،يتمحكر حكؿ الطريقة التي ستتعامؿ بيا حماس مع المتغيرات الداخمية
كالخارجية ،في الكقت التي أصبحت حركة حماس تشكؾ في قدرتيا باالستمرار طكيبلن في الحفاظ
عمى الحككمة  .ليذا كاف الخيار األفضؿ لحركة حماس ىك تشكيؿ حككمة كحدة كطنية تضـ
مختمؼ األطياؼ السياسية ( .مركز دراسات الشرؽ االكسط ) 28 : 2006 ،

لـ تتمكف حركة حماس مف استقطاب القكل كالفصائؿ الفمسطينية كخاصة حركة فتح لممشاركة في
يتـ تشكيؿ ىذه الحككمة مما
حككمة الكحدة الكطنية،التي سعت ليا حركة حماس بكؿ جيد كبير كلـ َّ
دفع حركة حماس إلى أف تشكؿ حككمة كحدىا مع بعض المستقميف ( الزبيدم ) 65 : 2010 ،
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كيقكؿ ياسر عبد ربو مبر انر مكقؼ حركة فتح مف عدـ المشاركة في حككمة الكحدة الكطنية مع
حماس أف ىذه الحككمة تأتي كفؽ برنامج حماس السياسي كالذم سيؤدم لعزلة الشعب الفمسطيني
كخسارة المكاسب التي حققتيا السمطة خبلؿ اؿ  10سنكات الماضية  ( .الكثائؽ الفمسطينية : 2006 ،
) 62

شكمت حركة حماس حككمتيا منفردىا كىذا أدل لخمؽ أزمة كبيرة في العبلقة بيف حركة حماس
كرئيس السمطة (محمكد عباس ) كأصبحت الضفة الغربية كقطاع غزة يسيراف في خطيف متكازييف
مما أدل إلى ازدياد االحتقاف بيف الفمسطينييف إلى أف كصمت إلى حد االختطاؼ كالقتؿ بيف
الطرفيف ( .الدبس ) 93 : 2010 ،

 -2االنقسام
بدأت دائرة الخبلؼ بيف حركتي حماس كفتح باالتساع مع ازدياد القاعدة الشعبية لحركة حماس عمى
حساب باقي الفصائؿ ،كتحديدان حركة فتح التي تقكد فصائؿ منظمة التحرير ،كتعمقت الفجكة أكثر
بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك يكـ 1993 -9- 13ـ.
كفي عاـ 1994ـ  ،كمع قياـ السمطة الفمسطينية كتسمميا غزة كأريحا كباقي المدف الفمسطينية في
فترة الحقة ،زاد الشرخ تعمقا بتنفيذ السمطة حمبلت اعتقاالت كاسعة تركزت عمى قيادات حركة
حماس كعناصرىا كجيازىا العسكرم بعد كؿ عممية ضد االحتبلؿ  (.ككالة فمسطيف اليكـ ،
) 2011/3/17

في 2006 -6-25ـ  ،تـ تنظيـ ثاني انتخابات تشريعية فمسطينية ،كىي أكؿ انتخابات تشارؾ فييا
حماس التي حققت مفاجأة بحصد أغمبية المقاعد في المجمس التشريعي ،ليسارع القيادم في حركة
فتح (محمد دحبلف) إلى التصريح بأنو مف العار عمى فتح المشاركة في حككمة تقكدىا حماس ،في
حيف دعا الرئيس (محمكد عباس) الحككمة القادمة إلى االلتزاـ باتفاقات منظمة التحرير كنيج السبلـ
 (.ككالة فمسطيف اليكـ ) 2011/3/17 ،

كبعد رفض الفصائؿ المشاركة في حككمة حركة حماس ،شكمت الحركة حككمتيا برئاسة إسماعيؿ
ىنية الذم سمَّـ يكـ 2006- 3 -19ـ قائمة بأعضاء حككمتو إلى الرئيس محمكد عباس ،لكف
الحككمة قكبمت بحصار إسرائيمي مشدد عرقؿ عمميا ،كبمحاكالت داخمية لئلطاحة بيا مف خبلؿ
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سحب كثير مف صبلحياتيا كاحداث القبلقؿ الداخمية طكاؿ عاـ  (. 2006مقابمة  :أبك عامر بتاريخ
) 2015-9-29

في 2006-11-16ـ أعمف رئيس السمطة ( محمكد عباس ) في بياف لو عف إعبلف انتخابات
جديدة كطارئة كىذا البياف رفضتو حركة حماس كخرجت بمسيرات مستنكرة ما يقكـ بو ( محمكد
عباس ) مف تصرفات ضد الحككمة الفمسطينية كضد الشعب الفمسطيني  ،مما أدل إلى حدكث
صداـ كمكاجيات بيف كتائب القساـ بالتعاكف مع القكة التنفيذية التي شكمتيا حركة حماس كبيف
األجيزة األمنية التابعة لرئيس السمطة بالتعاكف مع عناصر مسمحة تابعة لكتائب شيداء األقصى،
حيث استمرت ىذه المكاجيات  52يكماى مما أدل إلى مقتؿ  117شخصان كاصابة  655شخصان ،
كخبلؿ ىذه المكاجيات انسحبت قيادات السمطة كحركة فتح مف قطاع غزة مف خبلؿ معبر بيت
حانكف بالتنسيؽ مع االحتبلؿ اإلسرائيمي لدخكليـ أراضي الضفة الغربية كمنيـ مف انسحب مف
خبلؿ البحر متجيان لمجكء في مصر  ( .عكدة ) 131-130 :2010 ،

تعمؽ االنقساـ الفمسطيني يكمان بعد يكـ كأصبح يشكؿ أخطر التحديات التي تكاجو حركة حماس بعد
فكزىا باالنتخابات التشريعية مما عطَّؿ المصالح العميا لمشعب الفمسطيني  ،كما كضع القضية
الفمسطينية في ميب الريح  ،ال َّ
سيما أف االحتبلؿ اإلسرائيمي استثمر ىذا االنقساـ استثما انر جيدان
لمكاسبو الخاصة ليناؿ االحتبلؿ ما لـ يحمـ بو في سنكات طكيمو  ( .صقر ) 316 : 2011 ،
يرل الباحث أف االنقساـ الفمسطيني ما زاؿ يعطؿ مصالح الشعب الفمسطيني إلى يكمنا ىذا  ،بالرغـ
مف تشكيؿ حككمة الكفاؽ الفمسطيني قبؿ معركة العصؼ المأككؿ عاـ 2014ـ  ،إال أف حككمة
الكفاؽ عمقت مف االنقساـ الفمسطيني فبدالن مف أف تقكـ الحككمة بممارسة أعماليا بميزاف العدالة
بيف قطاع غزة كالضفة الغربية المحتمة أصبحت تتخذ ق اررات عشكائية ضد قطاع غزة مما فاقـ مف

األزمة االقتصادية كالسياسية كاألمنية  ،فعمى سبيؿ المثاؿ لـ تفي الحككمة بتكفير ركاتب المكظفيف
الذيف عينتيـ الحككمة الفمسطينية عاـ 2007ـ  ،أيضان اغبلؽ الحسابات المصرفية لعدد كبير مف

المؤسسات في قطاع غزة التي تقكـ بمساعدة آالؼ العائبلت الفقيرة  ،كفي اآلكنة األخيرة كبعد

اختطاؼ أربعة فمسطينييف في سيناء في شير أغسطس 2014ـ بعد أف كانكا مغادريف إلكماؿ

دراستيـ في تركيا  ،لـ يصدر بياف رسمي عف حككمة الكفاؽ بإدانة عممية االختطاؼ ككف أف
المختطفيف فمسطينيكف كيحممكف اليكية الفمسطينية  ،كمف الكاجب عمى الحككمة أف تسعى جاىدة
كبكؿ قكة بمطالبة الجيات الخاطفة بإطبلؽ سراح الشباف األربعة كاعادتيـ إلى عائبلتيـ .
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 -3الحصار
تركزت أىداؼ الحصار المفركض عمى الشعب الفمسطيني عمى غرضيف أساسييف كىما :
 تفكيؾ البنية السياسية كمحاكلة افشاؿ التجربة الديمقراطية الفمسطينية كالقضاء عمى حكـ حماس.
 ايصاؿ الشعب الفمسطيني لحالة مف االحباط مف خبلؿ التجكيع كالفقر كالحرماف مف معظـأساسيات الحياة كاشغاؿ الفمسطينييف بالبحث عف لقمة العيش بدالن مف المقاكمة .
كتعددت أشكاؿ الحصار المفركض عمى الشعب الفمسطيني كعمى حركة حماس كاآلتي -:
أ .الحصار السياسي
عكقب الشعب الفمسطيني بحصار خانؽ لـ يسبؽ لو مثيؿ في الحياة نتيجة ممارستو لمعممية
الديمقراطية  ،كاختياره لقيادتو مف خبلؿ صندكؽ االقتراع  ،كىذا األمر الذم أزعج االحتبلؿ
اإلسرائيمي كأزعج بعض األنظمة العربية كاألكركبية كاألمريكية  ،فاجتمع العالـ ليفرض شركط المجنة
الرباعية كالمتمثمة باالعتراؼ بإسرائيؿ  ،كاالعتراؼ بنتائج التسكية كانياء المقاكمة مف خبلؿ نبذ
العنؼ  ( .حمداف ) 55 : 2007 ،

كما أف االحتبلؿ اإلسرائيمي سعى لتجنيد المجتمع الدكلي ضد حركة حماس بعد اعبلنيا مشاركتيا
لبلنتخابات التشريعية  ،كاشترط االحتبلؿ االسرائيمي بأنو لف يجرم أم اتصاؿ مع الحككمة التي
ستقكـ في السمطة  ،اذا لـ تعترؼ بإسرائيؿ كتنزع سبلح المقاكمة كتكافؽ عمى االتفاقيات التي تـ
التكقيع عمييا مع السمطة الفمسطينية  ( .الدبس ) 106 : 2010 ،

ازداد ضغط االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى رئيس السمطة ( محمكد عباس )  ،ففي حديث لتسيفي ليفني
كزيرة خارجية االحتبلؿ عبر اإلذاعة العبرية كصفت ( محمكد عباس ) بأنو " غير ذم شأف " كقالت
أف ( محمكد عباس ) " ال يمكنو أف ييشكؿ كجو جميؿ لحككمة يختبئ كرائيا إرىاب بشع " عمى حد

كصفيا  ،ككاف ىذا الضغط عمى رئيس السمطة ليمنع حماس مف تكلي زماـ األمكر مما يزيد الخناؽ

عمييا كيزيد الحصار دكليان كاسرائيميان كفمسطينيان  ( .كائؿ ) 66: 2006 ،
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ب .الحصار االقتصادي
بعد فكز حركة حماس في االنتخابات اتخذت حككمة االحتبلؿ االسرائيمي ق ار انر بعدـ تحكيؿ األمكاؿ
لمسمطة الفمسطينية  ،كأصبحت الحككمة الفمسطينية غير قادرة عمى دفع ركاتب المكظفيف  ،كذلؾ
قامت البنكؾ االسرائيمية بكقؼ تعامبلتيا مع البنكؾ الفمسطينية  ،كفي تاريخ 2006-2-19ـ ،
صادقت حككمة االحتبلؿ عمى إجراءات عقابية ضد الشعب الفمسطيني كمنيا كقؼ تحكيؿ
مستحقات الضرائب

الى السمطة الفمسطينية ،ككذلؾ كقؼ كؿ المساعدات المقدمة لمشعب

الفمسطيني  ،كالتضييؽ عمى العماؿ الفمسطينييف كزيادة الحكاجز كالتفتيش كاغبلؽ المعابر المؤدية
إلى قطاع غزة كالضفة الغربية  ،كؿ ىذه االجراءات العقابية كانت تيدؼ لتضييؽ الخناؽ عمى
حككمة حماس التي انتخبيا الشعب الفمسطيني بكامؿ ارادتو  ،فقد كاف إلغبلؽ المعابر التأثير
السمبي عمى الحياة العامة لدل الشعب الفمسطيني كأصبح يعاني مف فقداف لقمة العيش كأصبحت
الحياة االقتصادية لدل الفمسطينييف كارثيو  ( .سعد ) 77 - 74 : 2006 ،

ج .الحصار العسكري
قاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بزيادة عممياتو داخؿ قطاع غزة كالضفة الغربية مف أجؿ جر حركة حماس
إلى المكاجية العسكرية  ،أك العمؿ عمى اسقاطيا شعبي نا في حاؿ كقفت حماس ضد أعماؿ المقاكمة
مف أجؿ حفاظيا عمى سطمتيا في غزة  ( .سعد ) 67 : 2006 ،

قاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي بخطؼ كاعتقاؿ  28نائبان مف نكاب المجمس التشريعي الفمسطيني في الضفة
الغربية  ،كذلؾ بعد أف قامت كتائب القساـ بخطؼ الجندم اإلسرائيمي جمعاد شاليط في -6-25
2006ـ  ،كما تـ اعتقاؿ رئيس المجمس التشريعي ( عزيز دكيؾ ) كنائب رئيس الكزراء ناصر
الديف الشاعر  ( .الدبس ) 107 : 2010 ،

يرى الباحث أف االحتبلؿ اإلسرائيمي ليس كحده مف حاصر الشعب الفمسطيني بعد فكز حركة
حماس في االنتخابات التشريعية الثانية  ،كانما كاف ىناؾ أطراؼ دكلية كعربية شاركت االحتبلؿ ،
بؿ كدعمتو في محاصرة الشعب الفمسطيني  ،حيث يعتبر الباحث أف عدـ مشاركة حركة فتح في
حككمة كحدة كطنية تقكدىا حركة حماس فيذا يعتبر حصار كمأزؽ سياسي تفرضو حركة فتح عمى
حركة حماس التي أصبحت محصكرة في عنؽ الزجاجة  ،كلـ تستطع القياـ بتنفيذ برنامجيا السياسي
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التي كضعتو لمعالجة معظـ القضايا السياسية كاالقتصادية  ،التي تيـ الشعب الفمسطيني  ،كذلؾ
الحصار المفركض مف دكؿ الجكار بما فييا اغبلؽ معبر رفح مف قبؿ الحككمة المصرية كلـ يتـ
السماح لممسافريف مف دخكؿ قطاع غزة كال بالخركج منو إال لحاالت الضركرة القاسية  ،ككاف ىذا
كاضح جميان بعد فكز حزب الحرية كالعدالة في االنتخابات البرلمانية كالرئاسية حيث في تمؾ الفترة
سمحت الحككمة المصرية برئاسة الدكتكر محمد مرسي بفتح معبر رفح بصكرة مستمرة لمتخفيؼ مف
الحصار المفركض عمى الشعب الفمسطيني  ،كبعد االنقبلب الدمكم الذم حدث في مصر كعكدة
النظاـ المصرم القديـ ليحكـ مف جديد فقد تـ اعادة اغبلؽ معبر رفح المتنفس الكحيد كالشرعي
لمشعب الفمسطيني في قطاع غزة  ،كعمى الصعيد الداخمي فمنذ فكز حركة حماس في تمؾ
االنتخابات قامت حركة فتح بمنع مكظفييا مف االستمرار في عمميـ كمكظفيف في الحككمة التي
تترأسيا حركة حماس  ،ككذلؾ قامت بإيقاؼ ركاتب المكظفيف الذم ظمكا عمى رأس عمميـ  ،كذلؾ
مطالبة رئيس السمطة الفمسطينية ( محمكد عباس ) بإجراء انتخابات تشريعية كرئاسية مبكرة ،
كقيامو بمنح نفسو صبلحيات كبيرة في الرئاسة منيا سيطرتو عمى االجيزة األمنية الفمسطينية ،
ككذلؾ قيامو بإقالة الحككمة الفمسطينية المنتخبة مف قبؿ الشعب الفمسطيني  ،كؿ ما سبؽ يكضح
لنا أف ىذا الحصار لـ يفرضو االحتبلؿ اإلسرائيمي كحده عمى ىذا الشعب  ،كلكف فرضتو األنظمة
العربية كنظاـ رئيس السمطة( محمكد عباس) عمى الشعب الفمسطيني أيضاى .


14


الفصلىالخامس


مؤذراتى








اللصل اخلانس

نؤشرات الدميقراطية اللسطيييية

المبحث األول  :المؤشرات السياسية
المبحث الثاني  :المؤشرات اِلدارية
المبحث الثالث  :المؤشرات األمنية

11


الفصلىالخامس
مؤذراتى

الفصل الخامس
مؤشرات الديمقراطية الفمسطينية

مقدمة
مر الشعب الفمسطيني في العديد مف التجارب الديمقراطية سكاء عمى المستكل الفصائمي  ،أك عمى
ن
مستكل النظاـ السياسي الفمسطيني المتمثؿ في منظمة التحرير الفمسطينية كالحككمة الفمسطينية بما فييا
مؤسسة الرئاسة  ،كلكؿ ديمقراطية ال بد مف كجكد بعض المؤشرات التي مف خبلليا نستدؿ عمى مدل
نجاح أك فشؿ ىذه التجربة حيث يقكـ الباحث في ىذا الفصؿ بتقسيـ ىذه المؤشرات إلى ثبلثة مباحث
رئيسية  ،كيتناكؿ المبحث األكؿ أىـ المؤشرات السياسية كمنيا مدل قبكؿ االطراؼ الفمسطينية بمبدأ
الشراكة السياسية كمبدأ تداكؿ السمطة  ،اما المبحث الثاني يتناكؿ المؤشرات اإلدارية كالمتعمقة بإجراءات
العممية االنتخابية بحرية كنزاىة  ،كمعرفة طبيعة النظاـ االنتخابي مف خبلؿ دراسة قانكف االنتخابات
الفمسطيني كالذم يحدد آليات العممية االنتخابية كدراسة عممية فرز النتائج  ،أما المبحث الثالث فيتناكؿ
أىـ المؤشرات األمنية خبلؿ االنتخابات الفمسطينية كمعرفة دكر االحتبلؿ اإلسرائيمي في محاكالتو
إلفشاؿ البرنامج الديمقراطي الفمسطيني  ،كذلؾ معرفة دكر األجيزة األمنية الفمسطينية في إدارة العممية
االنتخابية كالحفاظ عمى األمف كاالستقرار خبلؿ تمؾ الفترة  ،كىؿ استطاعت ىذه األجيزة منع حدكث
أعماؿ مف شأنيا تعيؽ العممية االنتخابية ؟ كمما سبؽ يمكننا مف قياس مدل نجاح أك فشؿ ىذه التجربة
كمعرفة عكامؿ نجاحيا أك فشميا .
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المبحث األول
المؤشرات السياسية

أوالً  :الشراكة السياسية
" تيعد الشراكة السياسية أحد أىـ المؤشرات السياسية لمنظاـ الديمقراطي  ،كفي فمسطيف فمنذ إنشاء
السمطة الفمسطينية عاـ 1994ـ ،كاجراء االنتخابات الرئاسية كالتشريعية عاـ 1996ـ  ،كحتى عاـ
 2006كانت سيطرة حركة فتح ىي المظير السائد في الساحة الفمسطينية مع غياب حقيقي لمشراكة
السياسية  ،ككاف الشعب الفمسطيني يأمؿ أف تعزز انتخابات عاـ 2006ـ قيادة كطنية تؤمف بالشراكة
السياسية كالكطنية  ،كل كف يبدك أف األمر كاف أسكأ مما تكقعو الشعب الفمسطيني بكثير  ،فكانت النتيجة
ىي حدكث االنقساـ الفمسطيني  (.حبيب  ،مقابمة ) 2015-10-19 :
لـ تكف الشراكة السياسية بنفس النسبة عند جميع األطراؼ السياسية الفمسطينية  ،كاضح أنو كاف ىناؾ
رغبة عند حركة حماس باالنخراط في النظاـ السياسي الفمسطيني في عاـ  2006بعد احجاميا في عاـ
1996ـ  ،أيضان كاف ىناؾ رغبة سياسية مف بعض القكل الفمسطينية بكسر احتكار حركة فتح كالقكل
المكالية ليا لمنظاـ السياسي الفمسطيني  ،كلكف رغبة حماس المتزايدة باالنخراط في النظاـ السياسي
الفمسطيني  ،لـ تكف متزامنة مع ارادة القكل االقميمية ك الدكلية في كصكؿ حماس الى سدة النظاـ
السياسي الفمسطيني  ،كلكف كاف ىناؾ تكجو بدمج حركة حماس كتركيضيا في النظاـ السياسي جزء مف
أجزاء أخرل مككنة ليذا النظاـ السياسي  ،دكف أف تقؼ حركة حماس عمى رأس النظاـ السياسي
الفمسطيني  ،كلذلؾ اصطدمت الرغبات الداخمية كالخارجية كشيدنا النتائج المأساكية لبلنتخابات
باالنقبلب عمييا في عاـ 2007ـ كحدكث حالة االنقساـ المتكاصؿ في الساحة الفمسطينية نظ انر لمسبب
األساسي كىك عدـ قبكؿ حركة فتح بنتائج االنتخابات التي تـ اجراءىا عاـ 2006ـ  ،كرغبتيا بمحاكلة
كضع العصي في دكاليب الحككمة الفمسطينية الجديدة ( أبك عامر  ،مقابمة ) 2015-9-29 :
إف منظمة التحرير ىي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني كالقضية الفمسطينية ككاف ىناؾ
اعتراؼ بيا عمى ىذا األساس  ،كالذم كقع عمى اتفاقية أكسمك ىي منظمة التحرير الفمسطينية  ،كبالتالي
كانت ضمنيان أف كؿ فصائؿ منظمة التحرير تؤيد اتفاقية أكسمك كما يترتب عمييا  ،كلكف كاف ىناؾ
بعض المكاقؼ كالتحفظات مثؿ حركة حماس كالجياد اإلسبلمي كالجبية الشعبية  ،كلكف باقي الفصائؿ
كافقت عمى عممية االنتقاؿ الى السمطة الفمسطينية  ،حيث كانت ىناؾ شراكة سياسية بيف فصائؿ
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منظمة التحرير قبؿ اتفاؽ أكسمك ألف منظمة التحرير قائمة أساسان عمى الشراكة السياسية  ،كاستكممت
ىذه الشراكة بعد اتفاؽ أكسمك مباشرة باستثناء الفصائؿ التي تحفظت كامتنعت عف الدخكؿ في النظاـ
السياسي الفمسطيني  ،كلكف ىذه الشراكة لـ تكف عمى مستكل الكؿ الفمسطيني حيث كانت ىذه الشراكة
في اطار منظمة التحرير ،بمعنى أف ىناؾ قكل أخرل كانت خارج منظمة التحرير خصكصان حركة

حماس كحركة الجياد اإلسبلمي  ،لـ تكف جزءان مف ىذه الشراكة َّإال عندما قررت حماس الدخكؿ في
االنتخابات خصكصان االنتخابات المحمية عاـ 2005ـ  ،ثـ االنتخابات التشريعية عاـ 2006ـ  ،آنذاؾ
أصبحت حماس جزء مف ىذه المشاركة السياسية في اطار السمطة الفمسطينية ( أبراش  ،مقابمة -1 :
) 2015-10
رفضت حركة حماس اتفاؽ أكسمك كرفضت تبعات ىذا االتفاؽ  ،كلـ تقبؿ بالدخكؿ في المشاركة
السياسية آنذاؾ نظ انر ألف اتفاؽ اكسمك اطاح بالقضية الفمسطينية  ،كاقتصرت نصكص االتفاؽ عمى
بعض المسميات التي حكلت قضية فمسطيف الى قضية سكاف كادارة شؤف سكاف مف خبلؿ الحكـ الذاتي
الفمسطيني  ،بعد ذلؾ أصبح ىناؾ نضكج سياسي لدل حركة حماس ككافقت عمى المشاركة في النظاـ
السياسي الفمسطيني  ،ككاف أحد أسباب مشاركتيا ىك تقكية كتدعيـ المقاكمة الفمسطينية في الكقت ذاتو
كرفضت حركة فتح نتائج االنتخابات التي تـ اجرائيا في 2006-1 – 25ـ  ،ككاف أحد أسباب رفض
حركة فتح ليذه النتائج ىك أف حركة فتح ال تقبؿ بالمشاركة في برنامج يتبنى مقاكمة االحتبلؿ
اإلسرائيمي  ،كلؤلسؼ اندممت التجربة الديمقراطية الفمسطينية األكلى كالمفترض أف تؤسس لثقافة الرأم
كالرأم اآلخر لثقافة االختبلؼ  ،ثقافة تداكؿ السمطة سمميان كبشكؿ ديمقراطي  ،كلكف كلؤلسؼ فإف
التجربة الفمسطينية في ىذا السياؽ تجربة قاصرة ألف االحتبلؿ ال يمكف لو أف يعطي ليذه التجربة فرصة
الحياة كالتطكر كالنماء الطبيعي  ،كبعد اتفاؽ أكسمك فإف ىناؾ مشكمة تعيؽ المشاركة السياسية حتى
ننتيي مف مرحمة الفرز أم عزؿ كحصار كانياء التيار المفاكض الذم يدمر الثكابت  .فيناؾ تياراف
تعيشيما القضية الفمسطينية كىما تيار تخمى عف الثكابت كىك التيار المفاكض كالتيار اآلخر ىك تيار
مقاكـ  ،كنحف مضطركف أف نعيش حالة مف االنفصاؿ ما بيف اتجاىيف بغض النظر عف حجـ ىذيف
االتجاىيف  ،كيمكف القكؿ إف االنتفاضة الثالثة تجرم فصكليا اآلف ككاضح أنيا تتسع كتتقدـ إلى األماـ
يمكف ليا أف تبمكر أغمبية في ىذا االتجاه بمعنى عممية فرز كاممة تعطي أفقان ألغمبية يمكف أف تككف
المشاركة السياسية في اطارىا مشاركة فاعمو كىذا ما يجرم اليكـ كتفرضو معطيات الشارع الفمسطيني
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الذم يكاجو عدكان محتبلن  ،ألف ما يجرم اليكـ كعنكاف المشاركة السياسية أف يككف ىناؾ قكاسـ مشتركة
بدليؿ أف حركات التحرير شكمت جبيات كطنية عمى قاعدة الحد األدنى مف القكاسـ المشتركة .
(العجرمي  ،مقابمة بتاريخ ) 2015-10-17
ثانياً  :حرية الرأي والتعبير
تعد حرية الرأم كالتعبير مقدمة أساسية لتشكيؿ شخصية اإلنساف اجتماعيان كسياسيان ،كىي المدخؿ
األساسي لتككيف قناعة ذاتية باتجاه فكرم آخر أك تصديؽ معمكمة أك تكذيبيا ،كىك أمر داخؿ اإلنساف
يتشكؿ باجتياده الشخصي ،كليذا نصت المادة  6مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى حؽ
اإلنساف في اعتناؽ اآلراء دكف مضايقة (.أبك سعدة  ،مقابمة بتاريخ ) 2015-10-11
حرية الرأم كالتعبير ىي الحرية في التعبير عف األفكار كاآلراء عف طريؽ الكبلـ أك الكتابة أك عمؿ فني
بدكف رقابة أك قيكد حككمية  ،بشرط أف ال يمثؿ طريقة كمضمكف األفكار أك اآلراء ما يمكف اعتباره
خرق نا لقكانيف كأعراؼ الدكلة أك المجمكعة التي سمحت بحرية التعبير ،كيصاحب حرية الرأم كالتعبير
عمى األغمب بعض أنكاع الحقكؽ كالحدكد مثؿ حؽ حرية العبادة كحرية الصحافة كحرية التظاىرات
السممية  ،كيعتبر ىذا الحؽ كالكاجب مقدس ال يمكف مصادرتو أك التضييؽ عميو ،كمف يعمؿ عمى
خبلؼ ذلؾ فإ نو يؤسس إلى االستبداد كالدكتاتكرية ،غير أنو ال يجب ألحد أف يتعسؼ في استخداـ ىذا
الحؽ ،كأف يتطاكؿ أك يسب أك يسقط أك يحقر اآلخريف بحجة ممارسة حقو في حرية التعبير ( .مكقع
فمسطيف اليكـ ) 2011-8-17 ،
يرى الباحث أنو قبؿ االنقساـ الفمسطيني كاف الفمسطينيكف يتمتعكف بحرية الرأم كالتعبير سكاء كاف ذلؾ
تطبيقان لمديمقراطية الفمسطينية اك بدكنيا ،ألف حرية الرأم كالتعبير أصبحت جزء مف ثقافة الشعب
الفمسطيني كبإمكاف كؿ مكاطف فمسطيني أف يعبر عف رأيو في أم مكاف دكف ريب أك خكؼ  ،كلكف
خبلؿ مرحمة االنقساـ الفمسطيني كفي تمؾ الفترة الصعبة التي عاشيا الفمسطينيكف  ،كاف ىذا المبدأ غير
مسمكح بو لحساسية المشيد السياسي كاألمني الفمسطيني  ،ك في الضفة الغربية قامت السمطة بحظر
حركة حماس  ،كأغمقت مكاتبيا كجمعياتيا كاعتقمت عدد كبير مف عناصرىا كقياداتيا كمنعتيا مف إقامة
أية احتفاالت أك القياـ باعتصامات أك مسيرات سممية  ،كىذا جزء مف حرية الرأم كالتعبير  ،كذلؾ
األمر في قطاع غزة حيث لف يتـ السماح في بعض األكقات لحركة فتح مف القياـ بميرجانات شعبية أك
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اعتصامات أك ما شابو ذلؾ كىذا بدكره يزيد عمينا صعكبة تطبيؽ الديمقراطية في فمسطيف ألف
الديمقراطية ليست إنتخابات فقط كلكنيا ثقافة تتمتع بيا الشعكب  ،كتعد االنتخابات جزء مف ىذه
الديمقراطية .
ثالثاً  :بناء المجمس التشريعي الفمسطيني والمؤسسات الحكومية
يفترض أف يككف اليدؼ الرئيسي لبلنتخابات في أم دكلة أف يتـ ترسيخ النظاـ الديمقراطي كبناء
مؤسسات الدكلة التي تحتاج بشكؿ مستمر إلى دماء جديدة  ،األمر الذم يجعؿ ترسيخ مبادئ
الديمقراطية أم انر طبيعيان  ،كمف خبلؿ ذلؾ يمكننا إجراء المقارنة بيف المجمسيف التشريعييف المنتخبيف مف
الشعب الفمسطيني خبلؿ عامي 1996ـ ك 2006ـ مف خبلؿ معرفة الدكر الرئيسي لكؿ منيما ككذلؾ
معرفة االنجازات التي تـ تحقيقيا لصالح الشعب الفمسطيني .
 -0المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً المنتخب عام 0991
لقد شكؿ انتخاب المجمس التشريعي الفمسطيني عاـ 1996ـ تحديان كبي انر لكضع األساس لبناء
مؤسسي كتنظيمي فاعؿ يضمف ممارستو لعممو البرلماني الديمقراطي .فمقد جاء إقرار النظاـ الداخمي
الفمسطيني لممجمس التشريعي كركيزة أساسية مف ركائز البناء المؤسسي كالتنظيمي لممجمس  ،كالذم
حدد أسس آليات عممو المنبثقة عف ميامو كمسؤكلياتو كصبلحياتو التشريعية كالرقابية القائمة عمى
إقرار القكانيف كالتشريعات  ،كارساء مبادئ مساءلة ذات شفافية عالية ألعماؿ السمطة التنفيذية في
قضايا الشأف العاـ  ،بما في ذلؾ حقكؽ ككاجبات األعضاء كالحصانة البرلمانية التي يتمتعكف بيا ،
كمدة دكرة المجمس السنكية كفترتيا  ،كقكاعد إدارة الجمسات  ،كأسس كشركط تشكيؿ المجاف
االختصاصية الدائمة كالمؤقتة باعتبارىا القكة المحركة ألعماؿ المجمس  ( .صافي )18 : 2008 ،
أ -لجان المجمس
البرمج كاالتفاقيات
يقكـ المجمس بممارسة ميامو التشريعية كالرقابية كالمحاسبة  ،كدراسة الخطط ك ا
كالمعاىدات بمساعدة عدد مف المجاف  ،كىذه إما أف تككف لجانان دائمة تتشكؿ مع بداية الدكرة
التشريعية  ،كتستمر حتى بداية الدكرة التشريعية الجديدة  ،أك لجانان مؤقتة أك خاصة  ،تنشأ بيدؼ
بحث مسألة أك قضية محددة تنتيي بانتياء ىذه القضية  (.صافي ) 23 : 2008 ،
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ب -وظيفة المجمس
بتاريخ 1996 -3 -7ـ تكلى المجمس التشريعي الفمسطيني كامؿ صبلحياتو البرلمانية إلصدار
التشريعات المنظمة لمختمؼ جكانب الحياة العامة ألفراد المجتمع  ،بيدؼ تنظيـ الحياة كبمكرة كحدة
القانكف ما بيف محافظات الضفة الغربية كقطاع غزة  ،كالتي كاف مف أبرز نتائجيا إلغاء الكثير مف
األكامر العسكرية التي أصدرىا االحتبلؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية كقطاع غزة  ،حيث كاجو
المجمس التشريعي عقبات عديدة مف أكثرىا خطكرة :االتفاقيات اإلس ارئيمية الفمسطينية (أكسمك ،
كطابا)  ،كالتي جاءت السمطة الكطنية كانتخاب المجمس كنتاج طبيعي ليا  ،كالتي قامت بتقسيـ
األراضي الفمسطينية إلي مناطؽ تحت مسميات  ، A,B,C,Dكالتي كضعت القيكد كحدت مف
صبلحية كاستقبللية المجمس في مجاؿ التشريع  ،ناىيؾ عف العقبة الثانية كالتي تمثمت في المكركث
القانكني الذم كرثتو السمطة الكطنية مف تشريعات عثمانية كبريطانية احتبللية كانتدابية  ،كمصرية ،
تر ًع في أحكاميا القانكنية المبادئ الدكلية لحقكؽ اإلنساف
كأردنية  ،كاحتبللية إس ارئيمية  ،كالتي لـ ا
كالحريات العامة  ،كالتي جاءت باألساس لتعكس كجية نظر المستعمر أك الجية الحاكمة بعيدان
تمامان عف مصالح كاحتياجات كطمكحات الشعب الفمسطيني  ،كلكف يمكننا القكؿ أف المجمس نجح
في إصدار ما مجمكعو  166قرار حكؿ قضايا مختمفة اشتممت عمى قضايا قانكنية  ،كسياسية ،
كاقتصادية كمالية  ،كشئكف مجمس  ،كشئكف أمنية كداخمية كحكـ محمى  ،كحريات عامة ( أبك
عامر  ،مقابمة بتاريخ ) 2015-9-29
ج -تعزيز قيم الديمقراطية وبناء المجتمع المدني
لتعزيز قيـ الديمقراطية  ،ال بد مف العمؿ في ثبلثة اتجاىات كىي  ( :مجدالني -197 : 2002 ،
) 199
 -1إرساء قيـ التعددية الفكرية كالسياسية التي تعبر عف رؤل التيارات كاالتجاىات المختمفة في
المجتمع  ،كالتي تشكؿ عنصر قكة كاثراء لمبنية االجتماعية كالسياسية لمسمطة كالمعارضة عمى
حد سكاء  ،عمى قاعدة الرغبة الصادقة في التعايش كتقبؿ التنكعات االجتماعية  ،كتعبيراتيا عف
ذاتيا كمصالحيا المنسجمة مع المصمحة العامة  ،كالتي تجد تطبيقيا الحي كالمممكس بتكريس
مبدأ انتقاؿ السمطة كتداكليا بشكؿ سممى كديمقراطي عبر االنتخابات الدكرية كالحرة كالنزيية.
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 -2بناء مؤسسات المجتمع المدني باعتباره ركيزة ألم مشركع حضارم في العصر الحديث ،
كباعتباره عمؿ يؤسس لقاعدة مجتمعية مبنية عمى أساس التسامح كالتنافس السممي كالديمق ارطي
 ،لحؿ اإلشكاليات المجتمعية بيف ىذه المنظمات كالمؤسسات مف جية  ،كبيف سمطة الدكلة مف
جية ثانية  ،عمى قاعدة صيانة السمـ األىمي كالمجتمعي  ،كتحقيؽ األمف االجتماعي  ،كلككنيا
تشكؿ في حقيقة األمر رديفان لمؤسسات السمطة الرسمية.
 -3االلتزاـ بضماف حقكؽ اإلنساف األساسية كصيانتيا كالعمؿ عمى تطبيقيا  ،كفى مقدمتيا حقو
بالعيش حياة حرة كريمة تضمف حقكقو كتصكف كرامتو اإلنسانية  ،في مجتمع يقكـ عمى العدؿ ،
كينبذ كؿ أشكاؿ القمع كاستعباد اإلنساف ألخيو اإلنساف .
أما عمى صعيد المجمس التشريعي الفمسطيني فقد جاء في ظؿ كجكد مناخ دكلي تسكده قيـ الديمقراطية
كالتعددية كالمجتمع المدني كحقكؽ اإلنساف  ،كىذا قد فرض عميو استحقاقات ىامة باعتباره مؤسسة
كطنية منتخبة مف الشعب الفمسطيني  ،فيك مطالب  ،كرغـ محدكدية صبلحياتو التشريعية  ،بسف
القكانيف كالتشريعات التي تؤسس لبنية قانكنية قادرة عمى ضماف تعزيز قيـ كمبادئ الديمقراطية كحقكؽ
اإلنساف كسيادة القانكف كاستقبلؿ القضاء كبناء مؤسسات مجتمع مدني قادرة عمى ترسيخ الممارسة
الديمقراطية  ( .صافي ) 77-76 : 2008 ،
 -2المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب عام 2006م
تـ انتخاب المجمس التشريعي الفمسطيني في 2006-1-25ـ  ،كقد حازت حركة حماس عمى األغمبية
بكاقع  74مقعدان بنسبة  ٘ 56.1مف مقاعد المجمس التشريعي كبدأ المجمس مف تكلي صبلحياتو في
التشريعات كسف القكانيف بما ىك مطمكب منو في سبيؿ خدمة الشعب الفمسطيني الذم قاـ بانتخابو في
تمؾ الفترة .
أ -مدة العضوية في المجمس التشريعي الفمسطيني
نصت المادة (  ) 47مف القانكف األساسي المعدؿ عمى عضكية المجمس التشريعي بأربع سنكات مف
تاريخ انتخابو بحيث تجرم انتخابات مرة كاحدة كؿ أربع سنكات  ( .المجمس التشريعي الفمسطيني ،
) 37 : 2009
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ب -لجان المجمس
قاـ المجمس التشريعي بتعديؿ عدد المجاف داخؿ المجمس مف إحدل عشرة لجنة إلى أربع عشرة
لجنة في الجمسة التي عقدىا المجمس بتاريخ 2006-4-19ـ  ،حيث تـ تقسيـ لجنة الداخمي
كالحكـ المحمي إلى لجنتيف ىما  :لجنة الداخمية كاألمف  ،كلجنة الحكـ المحمي  ،كما أصبحت
المجاف الدائمة داخؿ المجمس التشريعي عمى النحك اآلتي  (:المجمس التشريعي الفمسطيني ،
) 33 : 2009
 -1لجنة القدس
 -2لجنة شؤكف البلجئيف
 -3المجنة السياسية
 -4المجنة القانكنية
 -5لجنة المكازنة كالشؤكف المالية
 -6المجنة االقتصادية
 -7لجنة الداخمية كاألمف
 -8لجنة الحكـ المحمي
 -9لجنة التربية
 -10لجنة القضايا االجتماعية
 -11لجنة الشيداء كاألسرل كالجرحى كالمقاتميف القدامى
 -12لجنة المصادر الطبيعية كالطاقة
 -13لجنة الرقابة لحقكؽ االنساف كالحريات العامة
ج -الصعوبات التي واجييا المجمس التشريعي الفمسطيني الثاني
لـ يكف المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب عاـ 2006ـ  ،بالمستكل المطمكب قانكنيان ككطنيان  ،كذلؾ
لـ يكف عمى مستكل التحدم مف حيث قيامو بالمياـ كالكظائؼ البرلمانية التي تـ انتخابو مف اجؿ القياـ
بيا  ،كىذا يعكد إلى العديد مف الصعكبات كالمعيقات التي جعمت المجمس في حاؿ شمؿ شبو كامؿ مف
تنفيذ ميامو المطمكبة منو  ،كمف بيف ىذه الصعكبات ىك االحتبلؿ االسرائيمي الذم لـ يقبؿ بنتائج
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االنتخابات  ،كذلؾ عدـ دخكؿ حركة فتح في المشاركة بالحككمة الفمسطينية التي تترأسيا حركة حماس
 ،كىذا خمؿ كاضح ككبير  ،كذلؾ االقتتاؿ الداخمي كاالنقساـ بيف غزة كالضفة ( .ابراش  ،مقابمة بتاريخ
) 2015-10-1
الصعوبات التي واججيا المجمس التشريعي عمى المستوى االسرائيمي
 -1االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم قاـ باستخداـ سياسة الفصؿ بيف الضفة كقطاع غزة  ،مف خبلؿ
الحصار كاالغبلؽ كالحكاجز التي حدت مف قدرة النكاب عمى الكصكؿ إلى مقر المجمس ،
األمر الذم أدل إلى إعاقة انعقاد الكثير مف الجمسات .
 -2اعتقاؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي ما يقارب ثمث نكاب المجمس التشريعي بمف فييـ رئيس المجمس
كأميف السر  ،حيث أطمؽ سراحيـ فيما بعد  ،كىذا يعتبر محاكلة إسرائيمية لمتدخؿ في نتائج
االنتخابات ككسر إرادة الشعب الفمسطيني في تنفيذ الديمقراطية .
 -3عدـ كجكد تضامف برلماني عربي أك إسبلمي حقيقي يساعد عمى القياـ بميامو .
 -4سياسة الحصار السياسي التي أعاقت النكاب عف التكاصؿ مع البرلمانييف في العالـ كعدـ قدرة
النكاب لنقؿ معاناة الشعب الفمسطيني لمبرلمانييف في دكؿ العالـ .
 -5القكل الدكلية الداعمة كالمؤيدة لسياسات االحتبلؿ االسرائيمي تجاه البرلماف الفمسطيني
كالفمسطينيكف ككؿ  ( .عياش ) 109-108 : 2010 ،
الصعوبات التي واججيا المجمس التشريعي عمى الصعيد الذاتي
 -1التناقض السياسي بين حركتي فتح وحماس
أ -احتداـ الصراع السياسي بيف حركتي فتح كحماس  ،كالذم أدل بدكره إلى صراع عنيؼ انتيى
باالحتكاـ الى السبلح كاالقتتاؿ الداخمي كالسيطرة المسمحة لحركة حماس عمى قطاع غزة .
ب-مقاطعة النكاب لجمسات المجمس  ،حيث اعتادت كتؿ برلمانية بأكمميا التغيب بشكؿ متعمد عف
حضكر جمساتو  ،في ضكء التناحر الدائر في أركقة المجمس بيف حركتي حماس كفتح.
ت-طغياف الفصائمية عمى المجمس  ،حيث أصبح التصكيت بالمجمس ىك اقرب لمتناحر الفصائمى منو
إلى تصكيت كفؽ مصالح الشعب الفمسطيني العميا  ( .ابراش  ،مقابمة بتاريخ ) 2015-10-1
ث-حالة االستقطاب الحاد بيف حركتي فتح كحماس  ،كتشبث كؿ فريؽ بمكقفو السياسي.
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ج-غياب المعمكمات  ،كاخفائيا بسبب حالة االستقطاب القائمة
ح-قرار حركة حماس بعدـ عقد جمسات دكف خركج النكاب المختطفيف  ،إال بكجكد بجدكؿ أعماؿ
متفؽ عميو مسبقان.
خ-انتقاؿ الحالة الفمسطينية مف مرحمة ىيمنة الطرؼ الكاحد في المجمس األكؿ  ،إلى مرحمة التناقض
بيف قطبيف تحمؿ العبلقة بينيما مف بكادر الصراع أكثر ما تحمؿ مف عكامؿ التكافؽ كالتكامؿ في
خدمة المشركع الكطني الفمسطيني .
د -االختبلؼ السياسي بيف الحككمة التي تستند إلي دعـ أغمبية مطمقة مف المجمس  ،كمؤسسة
الرئاسة التي تستند إلي شرعية االنتخاب مف قبؿ الشعب  ،كالى مرجعية منظمة التحرير الممثؿ
الشرعي لمشعب الفمسطيني التي يترأسيا رئيس السمطة  ،ىذا المبدأ الذم لـ تقره حتى اآلف حماس.
ذ -اختطاؼ  45نائبان مف كتمة كاحدة (مف بينيـ رئيس المجمس كرؤساء لجاف) انعكس سمبا عمى أداء
المجمس  ،مف حيث فقداف كتمة األغمبية تمتعيا بأغمبية الحضكر  ،األمر الذم دفعيا إلي استخداـ
أسمكب تعطيؿ النصاب لمنع عقد الجمسات ( .صافي ) 125 -124 : 2008 ،
 -2الممارسة الديمقراطية
أ -ثقافة انكار اآلخر يشكؿ مرضان اجتماعيان خطي انر .
ب-غياب الديمقراطية في النظاـ السياسي  ،كفى االحزاب كالفصائؿ الفمسطينية  ،كبالتالي في
المجمس.
ت-عدـ االعتداد بكثيقة الكفاؽ الكطني التي كافقت عمييا كؿ الفصائؿ الفمسطينية .
ث-غياب أسس العممية الديمقراطية عف المشيد الديمقراطي ،ابتدا نء مف القبكؿ بنتائج االنتخابات ،
انتياء باالحتكاـ لمقانكف كالرضى بحكـ القانكف .
كمرك انر بالتداكؿ السممي لمسمطة  ،ك ن

ج-عدـ االلتزاـ بأسس العممية الديمقراطية  ،كعدـ الصدؽ في االلتزاـ بالمكاثيؽ كاالتفاقيات
الفمسطينية الداخمية  ،حيث ال يمكف النظر لممأساة التي حمت بالمجمس التشريعي دكف النظر
ليا مف خبلؿ الرؤيا الشاممة كالكاممة لمبيت الفمسطيني العاـ  ،كلذا فإف كؿ الحمكؿ المقترحة
إلحياء دكر المجمس ال يمكف أف تنجح إف لـ يكف ذلؾ جزء مف عبلج الحالة العامة التي
أصابت الجسد الفمسطيني .
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ح-النجاح في ظؿ المكف الكاحد  ،كالفشؿ في ظؿ التعددية السياسية  ،كىذا يتطمب إعادة النظر في
ثقافة التعايش كالشراكة  ،بؿ كالديمقراطية بشكؿ عاـ  ،كتداكؿ السمطة بعيدا عف ثقافة االستحكاذ
 ،كاالقصاء  ،كرفض اآلخر  ،كالمحاصصة  ( .عياش ) 111-110 : 2010 ،
" أصبح المجمس التشريعي ىك الغائب األكبر عف الساحة الفمسطينية كأصبح أعضاء كثر مف
المجمس التشريعي يمارسكف سياسة التحريض سكاء مف حركة حماس أك حركة فتح  ،كأصبحكا بعيدكف
عف مياميـ كبرلمانييف لخدمة أبناء شعبيـ كأصبحكا يمارسكا مياميـ لخدميـ فصائميـ سكاء في حركة
حماس أك حركة فتح  ،حيث أصبح لدينا مفيكـ أف المجمس التشريعي المنتخب عاـ 1996ـ ىك غطاء
سياسي لحركة فتح كمنظمة التحرير كالسمطة الفمسطينية  ،كذلؾ المجمس التشريعي المنتخب عاـ
2006ـ  ،أصبح يمثؿ غطاء سياسي كامؿ لحركة حماس كحككمتيا "  ( .أبراش  ،مقابمة -10-1 :
) 2015
أما عدناف أبك عامر يقكؿ  ":المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب عاـ 1996ـ  ،كاف تقريبان بمكف
كاحد فكاف معظمو يمثؿ حركة فتح كاألقمية مف المستقميف المحسكبيف عمى حركة فتح كبذلؾ لـ يكف
ىناؾ تمثيؿ برلماني قكم بصكرة انتخابية معبرة عف طبيعة األلكاف السياسية السائدة في الساحة
الفمسطينية كلـ تكف ىناؾ منافسة بيف أقطاب سياسية فمسطينية  ،كمع ذلؾ لـ يمارس ىذا المجمس
االداء البرلماني المطمكب كالمتعارؼ عميو  ،حيث أنو بيف عامي 1996ـ ك 2006ـ لـ يكف ىناؾ أم
تنافس انتخابي  ،حيث كاف ىذا المجمس بمثابة مظمة لمرئاسة الفمسطينية باستثناء سف بعض القكانيف
كالمكائح كالمراسيـ الرئاسية كتشريعيا  ،اما عمى صعيد تشكيؿ لجاف تحقيؽ أك اقالة حككمات أك
استجكاب كزراء لـ يكف ذلؾ متكاجد داخؿ المجمس  ،كلكف شيدنا بعض األحياف صدكر بعض التقارير
لمجنة الرقابة كحقكؽ اإلنساف عاـ 1998ـ كالتي تتحدث عف بعض حاالت الفساد لكف لـ يمارس
المجمس التشريعي خبلؿ الدكرة األكلى دكره الكامؿ  ،أما في الدكرة الثانية عاـ 2006ـ  ،فقد حدث
االنقساـ الفمسطيني كلـ يكد المجمس التشريعي أف يأخذ دكره في اجراء دكره البرلماني التشريعي
المتعارؼ عميو في المبلحقة كاالستجكاب كالتحقيؽ كغيره  ،كبذلؾ انحصر دكر المجمس التشريعي في
غزة بعد االنقساـ عمى عقد بعض الجمسات الصكرية الركتينية في ظؿ تعطيؿ المجمس مف قبؿ رئاسة
السمطة في الضفة الغربية كقطاع غزة كعدـ انعقاده بالكمية  ،كلذلؾ لـ يستطع المجمس التشريعي أف
يأخذ دكره الحقيقي في كثير مف القضايا الحياتية كالمعيشية لمفمسطينييف  ،كىناؾ اتيامات لممجمس
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التشريعي الفمسطيني في غزة بانو يمثؿ الغطاء لمحككمة الفمسطينية التي تترأسيا حركة حماس منذ عاـ
2006ـ  ،فمـ يقـ المجمس باستجكاب كزراء حككمة حركة حماس أك تشكيؿ لجاف التحقيؽ أك اجراء
مسائبلت قانكنية عمنيو ليـ "  (.أبك عامر  ،مقابمة ) 2015-10-1 :
يرى الباحث أف المجمس التشريعي الفمسطيني الذم تـ انتخابو عاـ 1996ـ  ،كاف يعمؿ بأريحية مطمقة
ككاف يقكـ بتأدية كظائفو مف خبلؿ غطاء سياسي مف قبؿ الرئاسة الفمسطينية كحركة فتح  ،حيث نرل
أف حركة فتح كانت تسيطر باألغمبية المطمقة عمى ىذا المجمس  ،كأف كؿ الق اررات التي تريد تنفيذىا
حركة فتح كاف يتبناىا المجمس التشريعي  ،كيقكـ بالتصكيت عمييا بالقراءة األكلى كالثانية كالثالثة ،
كبيذا لـ يعد المجمس التشريعي المنتخب عاـ 1996ـ يحمؿ ىمكـ المكاطف الفمسطيني كيتبنى مشاكمو
كيقكـ عمى حميا كلكنة أصبح أداة مستخدمة في يد حركة فتح كفي يد رئيس السمطة الفمسطينية  ،أما
المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب عاـ 2006ـ فمـ يستطع ممارسة صبلحيتو كىذا يعكد ألسباب
كثيرة منيا سياسة االحتبلؿ في اعتقاؿ عدد كبير مف نكاب المجمس  ،ككذلؾ الحصار الشامؿ عمى
قطاع غزة  ،أيضان تعطيؿ مياـ المجمس مف خبلؿ رئيس السمطة ( محمكد عباس )  ،كذلؾ تغيب
أعضاء المجمس المنتمييف لحركة فتح  ،كؿ ىذه االسباب عممت عمى تعطيؿ بؿ شمؿ اداء المجمس
التشريعي الفمسطيني  ،كلكف ىذا ال يعفي المجمس التشريعي مف تحمؿ مسؤكلياتو أماـ الشعب
الفمسطيني الذم انتخبو بكامؿ ارادتو كحريتو  ،فإف ىذا المجمس تغيب تمامان عف ىمكـ المكاطف
الفمسطيني ككذلؾ تغيب تمامان عف الساحة الفمسطينية كلـ يستطع ىذا المجمس مف تنفيذ ق اررتو
االستراتيجية التي ليا دكر فاعؿ في تغيير الكاقع الفمسطيني .
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المبحث الثاني
المؤشرات االدارية

أوالً  :النظام االنتخابي وفق قانون االنتخابات رقم( )13لسنة 1995
كفقان لقانكف رقـ ( )13لسنة 1995ـ بشأف االنتخابات نظاـ األغمبية ،كبمكجب ىذا القانكف ،تـ تقسيـ
الضفة الغربية كقطاع غزة إلى  16دائرة انتخابية النتخاب أعضاء المجمس التشريعي الػ.88
كيتيح نظاـ األغمبية لمناخب الحؽ في التصكيت لعدد مف المرشحيف يساكم عدد المقاعد النيابية
المخصصة لدائرتو االنتخابية أك أقؿ ،كفؽ ىذا النظاـ يفكز المرشحكف الذيف يحصمكف عمى أعمى
األصكات بالمقاعد النيابية المخصصة لكؿ دائرة انتخابية ،إذ ال يعطي ىذا النظاـ أىمية كبيرة إلى عدد
األصكات التي يحصؿ عمييا المرشح الفائز سكاء كانت كثيرة أك ضئيمة ،أم أنو ال يشترط الفكز بأغمبية
مطمقة مف عدد أصكات المقترعيف.
ككفؽ ىذا القانكف يخصص عدد مف المقاعد لممسيحييف تكزع بمكجب مرسكـ رئاسي عمى النحك التالي:
)(https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en

دائرة القدس (مقعداف) ،كدائرة راـ اهلل (مقعد كاحد) ،كدائرة بيت لحـ (مقعداف) ،كدائرة غزة (مقعد كاحد).
كذلؾ خصص القانكف السابؽ مقعدان كاحدان لمطائفة السامرية في دائرة نابمس  ،كمف خبلؿ ىذا النظاـ
تمت االنتخابات عاـ 1996ـ .
النظام االنتخابي وفق قانون االنتخابات رقم( )9لسنة 2005
بتاريخ 2005-6-18ـ أقر المجمس التشريعي قانكف االنتخابات العامة رقـ( )9لسنة  ،2005حيث
اعتمد فيو النظاـ االنتخابي المختمط الذم يجمع مناصفة بيف نظاـ األغمبية النسبية (الدكائر) ،كنظاـ
التمثيؿ النسبي (القكائـ) ،كما حدد القانكف أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني كعددىـ  132عضكان،
يتـ انتخاب  66عضكان كفؽ نظاـ األغمبية النسبية كيتـ انتخاب الػ  66عضكان كفؽ نظاـ التمثيؿ النسبي
(القكائـ).
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أ -نظام األغمبية النسبية (الدوائر)
حدد قانكف االنتخابات العامة رقـ( )9لسنة 2005ـ  ،انتخاب  66عضكان مف أعضاء المجمس التشريعي
بمكجب نظاـ األغمبية ،بحيث يتـ تكزيع المقاعد عمى الدكائر االنتخابية  ،كفؽ عدد السكاف في الدائرة
كبما ال يقؿ عف مقعد كاحد لكؿ دائرة ،كتحدد حصة كؿ دائرة بمكجب مرسكـ رئاسي يصدر عف رئيس
السمطة الفمسطينية.
بتاريخ 2005 -7- 15ـ صدر مرسكـ رئاسي يكزع عدد المقاعد المخصصة لنظاـ األغمبية عمى
الدكائر االنتخابية الست عشرة دائرة كفؽ عدد السكاف إضافة إلى تخصيص  6مقاعد لممسيحييف عمى
النحك التالي :
اسم الدائرة

عدد المقاعد

عدد المقاعد المخصصة لممسيحيين

القدس

6

2

طكلكرـ

3

-

جنيف

4

طكباس

1

قمقيميو

2

نابمس

سمفيت

بيت لحـ

4

شماؿ غزة

5

دير البمح

3

رفح

3

غزة

خانيكنس
المجمكع

-

1

راـ اهلل كالبيرة

الخميؿ

-

6

5

أريحا

(من بين عدد المقاعد اِلجمالي)

-

1

-

1

2

-

9

-

1

8

-

5

-

6

66
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ككفؽ نظاـ األغمبية النسبية (الدكائر) يتنافس المرشحكف بشكؿ فردم كفي كؿ دائرة عمى حدة ،بحيث
تظير أسماؤىـ عمى كرقة االقتراع ،كيككف لكؿ ناخب عدد مف األصكات يساكم عدد المقاعد
المخصصة لدائرتو أك أقؿ ،كيفكز بالمقاعد المخصصة لمدائرة المرشحكف الحاصمكف عمى أكثرية
األصكات فييا ،كفي حاؿ تساكم األصكات بيف مرشحيف أك أكثر لدائرة انتخابية ذات مقعد كاحد ،أك
المقعد األخير في دائرة متعددة المقاعد ،يتـ إجراء انتخابات بيف مرشحيف أك أكثر خبلؿ عشرة أياـ،
كينطبؽ ذلؾ عمى المقعد أك المقاعد المخصصة لممرشحيف المسيحييف حيث تعتبر ىذه المقاعد الستة
المخصصة لممسيحييف حدنا أدنى لتمثيميـ في المجمس.
)(https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en
ب -نظام التمثيل النسبي (القوائم)
يتـ انتخاب  66مف أعضاء المجمس التشريعي كفؽ ىذا النظاـ ،حيث يتـ الترشح في إطار قكائـ
انتخابية مغمقة عمى مستكل الكطف ،بحيث ال تظير أسماء المرشحيف في أكراؽ االقتراع ،كانما تظير
أسماء القكائـ االنتخابية كيككف لمناخب الحؽ في اختيار قائمة كاحدة فقط.
يتـ ترتيب أسماء المرشحيف في كؿ قائمة كفؽ إرادة القائمة االنتخابية ذاتيا ،بحيث ال يقؿ عدد
المرشحيف عف سبعة  ،كال يزيد عف  66مرشحان ،مع التزاـ القائمة بتضميف األسماء الثبلثة األكلى بامرأة
كاحدة عمى األقؿ ،كامرأة كاحدة عمى األقؿ في كؿ أربعة أسماء تمي ذلؾ ،كامرأة كاحدة عمى األقؿ لكؿ
خمسة أسماء تأتي بعد ذلؾ ،كىكذا حتى نياية القائمة.
يتـ تكزيع المقاعد عمى القكائـ االنتخابية بطريقة نسبية كفؽ طريقة "سانت لكغي" ،بحيث يخصص لكؿ
قائمة انتخابية حازت عمى ( ٘2نسبة الحسـ) أك أكثر مف األصكات الصحيحة لممقترعيف عدد مف
المقاعد يتناسب كعدد األصكات التي حصمت عمييا عمى مستكل الكطف ،كيفكز بالمقاعد المخصصة
لكؿ قائمة المرشحكف لتمؾ القكائـ كفؽ ترتيبيـ فييا.
)(https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en

998


الفصلىالخامس
مؤذراتى
ثانٌا ً  :االجراءات الرقابٌة على االنتخابات الفلسطٌنٌة
أتاحت المادة (  ) 1-113مف قانكف رقـ  9لسنة 2005ـ بشأف االنتخابات العامة "إجراء العمميات
االنتخابية بجميع مراحميا ،بما في ذلؾ االقتراع بشفافية كعبلنية ،بما يضمف تمكيف المراقبيف مف مراقبة
ىذه العمميات في جميع مراحميا ،كتمكيف مندكبك الصحافة كاإلعبلـ مف تغطية ىذه االنتخابات".
كحددت الفقرة الثانية مف نفس المادة "اعتماد المراقبيف المحمييف كالدكلييف كمندكبي الصحافة كاإلعبلـ
المحمييف كالدكلييف مف قبؿ لجنة االنتخابات المركزية ،كتصدر ىذه المجنة بطاقة اعتماد لمف يطمبيا
منيـ ( .الصكراني  ،كآخركف ) 8 : 2006 ،
نص عمييا قانكف االنتخابات ،كلجنة
تعتبر الرقابة عمى االنتخابات الفمسطينية أحد المبادئ التي ٌ

االنتخابات المركزية ىي الجية المسؤكلة عف اعتماد كتسييؿ عمؿ المراقبيف .كقامت لجنة االنتخابات

المركزية بمكجب الصبلحيات المخكلة ليا ،بكضع مجمكعة مف اإلجراءات كقكاعد السمكؾ التي تنظـ
عمؿ المراقبيف.
تبدأ عممية الرقابة عمى االنتخابات مف بداية العممية االنتخابية المتمثمة بفتح باب تسجيؿ الناخبيف
الراغبيف بالمشاركة في العممية االنتخابية البلحقة ،كخاصة عممية الترشح لمف يرغب في ذلؾ؛ كاالقتراع
في كقت الحؽ .كالعممية االنتخابية كالمشاركة فييا كفؽ أحكاـ القانكف الفمسطيني ىي مشاركة اختيارية
لمف تنطبؽ عميو شركط المشاركة في العمميات االنتخابية.
كتأتي أىمية الرقابة عمى االنتخابات مف فكرة سماح القانكف الفمسطيني لمجمعيات األىمية غير الربحية
بإمكانية تسجيؿ اعتمادىا لدل لجنة االنتخابات المركزية؛ مف أجؿ اعتماد مراقبيف محمييف أك دكلييف ليا
لمرقابة عمى العممية االنتخابية ،كرصد كافة إجراءاتيا في كافة مقراتيا ،كجمع المعمكمات كالحضكر في
المراكز االنتخابية كالرقابة عمى مكظفييا ،كالتأكد مف تطبيؽ ىؤالء المكظفيف ألحكاـ القانكف الفمسطيني
المتعمقة بالعممية االنتخابية ،كالتي جاءت منسجمة تمامان مع المعايير الدكلية ،كخاصة المعايير الصادرة
عف األمـ المتحدة.
كدكر ىيئات الرقابة يتمثؿ في رصد االنتياكات عمى شكؿ تقارير ،مف شأنيا أف تؤثر عمى سير العممية
االنتخابية؛ أك التأكيد عمى نزاىة كشفافية اإلجراءات كالممارسات االنتخابية التي تنفذ أثناء العممية
االنتخابية مف كقت تحديث سجؿ الناخبيف قبؿ العممية االنتخابية ،إلى حيف إصدار النتائج النيائية ،كما
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يتبعيا مف إصدار األحكاـ القضائية؛ نتيجة أية طعكف تقدـ عمى ق اررات لجنة االنتخابات المركزية .
(ككالة كفا لؤلنباء )2005-12-26 ،
االنتخابية:
التزامات المراقبين أثناء المراقبة عمى العمميات
ّ
 ال يجكز أف يحضر في مراكز االقتراع أكثر مف ككيؿ/مراقب كاحد عمى كؿ قائمة انتخابية /ىيئةرقابة ،كلمسؤكؿ المركز تنظيـ حضكر المراقبيف كالككبلء داخؿ مركز االقتراع؛ مف أجؿ عدـ إحداث
فكضى أك إعاقة لعممية االقت ارع كالفرز.
 حمؿ بطاقات االعتماد الصادرة عف لجنة االنتخابات بشكؿ كاضح أثناء الرقابة. عدـ التدخؿ في نشاطات طكاقـ المجنة ،أك الراغبيف بالتسجيؿ ،أك الناخبيف إال في حدكد ما تسمح بواألنظمة كقكاعد السمكؾ.
 االمتناع عف محاكلة التأثير في ق اررات الراغبيف في التسجيؿ /االقتراع. االمتناع عف إعاقة سير العممية االنتخابية بأم شكؿ مف األشكاؿ. االستجابة لتعميمات مسؤكؿ مركز التسجيؿ /االقتراع كالفرز. االمتناع عف إثارة الضجيج أك اإلزعاج بشكؿ يؤثر عمى سير العممية االنتخابية. االمتناع عف القياـ بأم نشاط مف شأنو اإلخبلؿ بسرية االقتراع. االمتناع عف القياـ بالدعاية االنتخابية داخؿ مراكز االقتراع ( .ككالة كفا لؤلنباء )2005-12-26 ،يرل الباحث أف االجراءات الرقابة كانت تسير بطريقو جيدة جدا خاصة في ظؿ كجكد عدد كبير مف
كبناء عمى
المراقبيف الدكلييف الذيف قامكا بمتابعة سير العممية االنتخابية في عامي  1996ك ، 2006
ن

التقارير المقدمة مف ىؤالء المراقبيف فيناؾ مؤشرات ايجابية تدؿ عمى نجاح عممية سير االنتخابات
بطريقة قانكنية كديمقراطية  ،كما أف االجراءات الرقابية كانت ناجحة كبشيادة الكثير مف الييئات

المحمية كالدكلية التي كانت تراقب عمى ىذه االنتخابات  ،كالتي أشادت بنجاح العممية الديمقراطية في
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األراضي الفمسطينية  ،حيث كاف دكر المراقبيف الدكلييف كالمحمييف دك انر فاعبلن كناجحان في ىذا السياؽ ،
حيث لـ يكف ىناؾ أم أخطاء استراتيجية أك تبلعب أك محاكالت تزكير في ىذه االنتخابات .
يقكؿ "محمكد العجرمي " أستاذ العمكـ السياسية  ،إف دكر المراقبيف كاف ميمان كناجحان في االنتخابات
الفمسطينية التي تـ اجراءىا عاـ 2006ـ  ،كبشيادة الرئيس األمريكي السابؽ جيمي كارتر كالذم قاؿ إف
ىذه التجربة كاف ناجحة جدا لمفمسطينييف  ،كأف الفمسطينييف استطاعكا أف يحققكا نمكذجان ميمان في
تطبيؽ الديمقراطية خبلؿ عممية االقتراع  ( .العجرمي  ،مقابمة بتاريخ ) 2015-10-17
ثالثا ً  :إجراءات الفرز ونتائج االنتخابات الفلسطٌنٌة
و
كفقا لدليؿ
بشكؿ عاـ كانت تتـ عمميات الفرز كالعد مف قبؿ طكاقـ االقتراع في محطات االقتراع ن
اإلجراءات الصادر عف لجنة االنتخابات المركزية ،كلـ تشيد تمؾ العمميات أم خمؿ يستدعي الذكر .فقد
كانت المحطات مجيزة لعمميات العد كالفرز ،حيث أيخمي جميع األشخاص مف المحطة مف غير
المسمكح ليـ بدخكليا ،كبقي طاقـ المحطة كالمراقبيف المحمييف كالدكلييف كمندكبك الصحافة ،باإلضافة
إلى ككبلء المرشحيف  ( .الصكراني  ،كآخركف ) 73 : 2006 ،
اما في الجانب المتعمؽ بإعبلف النتائج في المحطات كالخطكات
حيث شيدت جميع مراكز االقتراع التز ن

التي تمتيا ،بحيث جاءت متبلئمة مع ما حدده دليؿ اإلجراءات .كلـ يسجؿ مراقبك المركز أية مبلحظات

سمبية بيذا الشأف ،حيث سارت األمكر عمى ما يراـ .كاتباعان لئلجراءات الكاجبة ،فقد قاـ مسئكؿ كؿ
محطة بقراءة النسخة الكربكنية األخيرة مف محضر الفرز عمى مسامع الحضكر كمف ثـ جرل تعميقيا
عمى مدخؿ المحطة .كبعد االنتياء مف ذلؾ ،تـ نقؿ صناديؽ االقتراع كالمكاد االنتخابية إلى مكاتب
الدكائر في كؿ دائرة انتخابية بحراسة الشرطة الفمسطينية كفقا لمخطكات المتبعة ،بما فييا:
 قاـ مسئكؿ كؿ محطة بتسميـ الصندكؽ كالظرؼ المغمؼ الخاص بمحطتو إلى المكظؼ المختص فيمكتب الدائرة االنتخابية كاستبلـ إشعار بإخبلء عيدتو.
 قاـ المكظفكف المختصكف فكر استبلميـ كؿ محضر بفتحو كفرزه كارسالو عبر البريد االلكتركني أكالفاكس إلى لجنة االنتخابات المركزية.
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 قاـ المكظفكف المختصكف بتفريغ نتائج جميع المحطات التابعة لمراكز الدائرة االنتخابية عمى نمكذجخاص بذلؾ ،كحساب مجمكع األصكات التي حصؿ عمييا كؿ مرشح عمى مستكل الدائرة.
عمنا كبحضكر مف رغب مف المراقبيف كككبلء األحزاب كالمرشحيف( .
 -تنفيذ جميع ما ذكر أعبله ن

الصكراني  ،كآخركف ) 73 : 2006 ،

يرل الباحث أف اجراءات الفرز كالنتائج كانت تسير كفؽ القانكف ككفؽ األنظمة كالمكائح المعدة  ،مف
خبلؿ لجنة االنتخابات المركزية  ،حيث تمت عممية الفرز بكجكد المراقبيف الدكلييف كككبلء المرشحيف
كلـ يسجؿ أم تبلعب أك تزكير خبلؿ عممية الفرز  ،كيعتبر ىذا النجاح في عممية الفرز ىك مؤشر
قكم لتطبيؽ الديمقراطية الفمسطينية كالكصكؿ إلى تطكير النظاـ السياسي الفمسطيني .
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المبحث الثالث
المؤشرات األمنية

أوالً  :دور االحتَلل االسرائيمي خَلل العممية االنتخابية وقبميا
ييعد االحتبلؿ اإلسرائيمي أحد أكبر المؤشرات األمنية التي تنعكس سمبان عمى تطبيؽ الديمقراطية في

فمسطيف  ،كما اف االحتبلؿ االسرائيمي ما زاؿ حتى المحظة يمارس اجراءاتو القمعية مف قتؿ كتشريد

كىدـ المباني كتجريؼ األراضي الزراعية كمصادرتيا كمبلحقة المقاكميف الفمسطينييف مف كافة الفصائؿ
الفمسطينية  ،كقتؿ األطفاؿ كالشيكخ كالنساء بدـ بارد ،كذلؾ الحصار الخانؽ عمى الشعب الفمسطيني ،
تأتي كؿ ىذه الجرائـ الكحشية التي ينفذىا االحتبلؿ اإلسرائيمي مف أجؿ كسر إرادة الشعب الفمسطيني
كتركيعو كتخميو عف ثكابتو الكطنية .
حيث ظير الدكر السمبي لبلحتبلؿ اإلسرائيمي قبؿ اجراء االنتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ 2006ـ ،
حيث تأثرت عممية تسجيؿ الناخبيف بصكرة مباشرة بممارسات قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي في جميع أنحاء
األراضي الفمسطينية المحتمة .فبتاريخ ُّ ََِْ -9-ـ  ،أغمقت قكات االحتبلؿ مراكز تسجيؿ
خصكصا في المناطؽ
الناخبيف في القدس  ،كأدت أعماؿ االجتياح إلى إغبلؽ مراكز تسجيؿ أخرل،
ن

التي تعرضت لبلجتياح أك القريبة منيا ،كفي أحياف أخرل أغمقت مراكز االقتراع  ،أك شيدت إقباالن
ضعيفنا لمغاية في أعقاب جرائـ محددة ،أك بسبب اإلعبلف عف إضراب عاـ عمى خمفية تمؾ الجرائـ.
كتبقى حالة الحصار كالقيكد المشددة ،التي تفرضيا قكات االحتبلؿ عمى حرية الحركة بيف الضفة
أساسيا يمس بشكؿ مباشر
الغربية كقطاع غزة  ،ك بيف القرل كالمدف كالمخيمات الفمسطينية معيقنا
ن

بجكىر عممية التسجيؿ لبلنتخابات التشريعية الفمسطينية ( المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف : 2004 ،
) 54
كفي قطاع غزة خاصة ،كاف لبلجتياحات المتكررة لممدف كالقرل كالمخيمات الفمسطينية ،األثر المباشر
عمى عممية التسجيؿ .كما كاف لعمميات القتؿ خارج إطار القانكف ،كعمميات القصؼ ذات األثر عمى
عممية تسجيؿ الناخبيف الفمسطينييف في المناطؽ التي تشيدىا تمؾ الجرائـ .التفاصيؿ التالية تكضح ىذه

اآلثار في كؿ محافظة.
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 -١دائرة رفح
 بتاريخ ُٓ ََِْ -9-ـ  ،تـ نقؿ مركزم تسجيؿ تؿ السمطاف ْك ٓ المتكاجديف في مدرسةالقادسية ،إلى مركز تسجيؿ تؿ السمطاف ّ ،لمدة ساعة كنصؼ .كذلؾ بسبب تكغؿ قكات االحتبلؿ
اإلسرائيمي في حي تؿ السمطاف كاطبلؽ النار باتجاه المدرسة.
 بتاريخ َّ ََِْ -9-ـ  ،تـ إغبلؽ مركز التسجيؿ المؤقت الذم أقيـ في مسجد ببلؿ بف رباح فيحي تؿ السمطاف بسبب إطبلؽ نار كثيؼ مف األبراج العسكرية اإلسرائيمية القريبة.
 -٢محافظة خان يونس
 بتاريخ ّ ََِْ -9-ـ  ،كقبؿ مكعد التسجيؿ بيكـ كاحد ،تـ إغبلؽ مركز تسجيؿ خزاعة ِ،المتكاجد في مدرسة شيداء خزاعة بقرية خزاعة ،كنقمو إلى قاعة بمدية خزاعة .كذلؾ بسبب إطبلؽ قكات
االحتبلؿ اإلسرائيمي النار باتجاه المركز.
 بتاريخ ٔ ََِْ -9-ـ  ،أغمؽ مركز تسجيؿ الق اررة ُ ،في قرية الق اررة لمدة ساعتيف بسبب إطبلؽقكات االحتبلؿ النار باتجاىو.
 بتاريخ ُِ ََِْ -9-ـ  ،أغمؽ مركز تسجيؿ خاف يكنس ُ ،في حي السطر الغربي ،لمدة ْساعات بسبب إطبلؽ قكات االحتبلؿ النار باتجاىو.
 بتاريخ ُٓ ََِْ -9-ـ  ،أغمؽ مركز تسجيؿ الق اررة ِ ،في قرية الق اررة لمدة ثبلث ساعات بسببإطبلؽ النار مف قبؿ قكات االحتبلؿ باتجاىو.
 بتاريخ َِ ََِْ -9-ـ  ،أغمؽ مركز تسجيؿ الق اررة ُ ،في قرية الق اررة ،طكاؿ اليكـ بسبب إطبلؽقكات االحتبلؿ النار باتجاىو.
بتاريخ َِ ََِْ -9-ـ  ،أغمؽ مركز تسجيؿ خاف يكنس ُ ،في حي السطر الغربي لمدة ْ ساعات
بسبب إطبلؽ النار مف قبؿ قكات االحتبلؿ باتجاىو.
 بتاريخ ُِ ََِْ -9-ـ  ،أغمؽ المركز السابؽ كنقؿ إلى ديكاف رشيد شعث سابقنا ،في مدينة خافيكنس بسبب تكرار االعتداءات مف قبؿ قكات االحتبلؿ.
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 بتاريخ ُ ََِْ -10-ـ  ،أغمؽ مركز تسجيؿ مخيـ خاف يكنس ٓ ،المتكاجد في مدرسة ذككر خافيكنس اإلعدادية "الحكراني" لمدة ثبلث ساعات ،بسبب إطبلؽ قكات االحتبلؿ النار كقذائؼ الدبابات
باتجاىو.
 بتاريخ ُ  ََِْ -10-ـ ،أغمؽ مركز تسجيؿ مخيـ خاف يكنس ِ ،المتكاجد في مدرسة خاف يكنساالبتدائية المشتركة "خالدية" ،لمدة ساعة كنصؼ ،بسبب إطبلؽ قكات االحتبلؿ النار كقذائؼ الدبابات
باتجاىو.
 بتاريخ ّ ََِْ -10-ـ  ،أغمؽ نفس المركز لمدة ْ ساعات كنصؼ ،لذات السبب. بتاريخ ْ ََِْ -10-ـ  ،أغمؽ مركز تسجيؿ مخيـ خاف يكنس ٖ ،المكجكد في مدرسة ذككر أحمدعبد العزيز ،لمدة ساعة ،بسبب إطبلؽ قكات االحتبلؿ النار كقذائؼ الدبابات باتجاىو.
 بتاريخ ٓ ََِْ -10-ـ  ،أغمؽ مركز تسجيؿ خاف يكنس ُ المكجكد في ديكاف رشيد شعث سابقنا،طكاؿ اليكـ بسبب إطبلؽ قكات االحتبلؿ النار كقذائؼ الدبابات باتجاىو.
 -٣محافظة دير البمح
 بتاريخ ْ ََِْ -9-ـ  ،أغمؽ مركز التسجيؿ الكحيد المتكاجد في مدرسة ببلؿ بف رباح في منطقةكادم السمقا ،جنكب شرؽ دير البمح ،لمدة يكميف بسبب اجتياح قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي لممنطقة.
 -4محافظة غزة
حدادا عمى أركاح
 بتاريخ ٕ ََِْ -9-ـ  ،أغمقت ٔ مراكز تسجيؿ في مدينة غزة ،طكاؿ اليكـ،ن

شييدا ارتقكا في اليكـ السابؽ جراء قصؼ الطائرات الحربية اإلسرائيمية لمعسكر كشفي
خمسة عشر
ن

لحركة حماس في حي الشجاعية.
 .٥محافظة شمال غزة

شيدت الفترة بيف ِٖ 2004-9-ـ ك ُٔ ََِْ -10-ـ  ،اجتياح كاسع النطاؽ لمحافظة شماؿ غزة،
تكغمت خبللو قكات االحتبلؿ إلى أطراؼ مخيـ جباليا .كقد أكقع ىذا االجتياح عشرات الشيداء ،كمئات
كبير
الجرحى ،كطاؿ عشرات المنازؿ كمئات الدكنمات الزراعية .كما دمرت خبللو قكات االحتبلؿ جزنء نا
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مف البنية التحتية لممحافظة .كنتيجة ليذا االجتياح ،أيغمؽ خبلؿ الفترة بيف ِٗ 2004-9-ـ كحتى ٗ -
ََِْ -10ـ  ،بشكؿ كمي ُٕ مركز تسجيؿ انتخابي في مخيـ كمدينة جباليا ،كبيت الىيا ،كبيت
حانكف ،كالقرية البدكية ،كعزبة بيت حانكف.
كقد اضطرت لجنة االنتخابات المركزية نتيجة الستمرار االجتياح لمحافظة شماؿ غزة بعد ىذا التاريخ،
ظا عمى سير عممية التسجيؿ .كبعد انتياء
إلى دمج المراكز المغمقة مع مراكز أخرل في المحافظة ،حفا ن
عممية "أياـ الندـ" كىك المسمى اإلسرائيمي لعممية اجتياح شماؿ غزة ،افتتحت المجنة َُ مراكز تسجيؿ
في محافظة شماؿ غزة لمدة ّ أياـ امتدت مف ِّ إلى ِٓ  ََِْ -10-ـ  ،لتمكيف المكاطنيف مف
التسجيؿ (.المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف ) 58-55 : 2004 ،
يقكؿ " ابراىيـ أبراش" أستاذ العمكـ السياسية بجامعة األزىر بغزة  ،إف االحتبلؿ االسرائيمي فرض عميو
القبكؿ بإجراء االنتخابات التشريعية عاـ 1996ـ نتيجة ضغكطات أمريكية  ،كىذا يأتي تنفيذان لشرط
اتفاؽ أكسمك الذم تـ تكقيعو بيف االحتبلؿ اإلسرائيمي كمنظمة التحرير الفمسطينية  ،أما بالنسبة
لبلنتخابات التشريعية عاـ 2006ـ  ،فإف االحتبلؿ اإلسرائيمي كاف يرفض تمامان دخكؿ حركة حماس في
ىذه االنتخابات  ،كذلؾ فإف االحتبلؿ اإلسرائيمي لـ يقبؿ بنتيجة االنتخابات التي مف خبلليا فازت حركة
حماس بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني  ،حيث قاـ االحتبلؿ االسرائيمي بممارسة كضع
الحكاجز بيف المدف الفمسطينية داخؿ الضفة الغربية كالحد مف كصكؿ اعداد مف الناخبيف لصناديؽ
االقتراع  (.أبراش  ،مقابمة ) 2015-10-1 :
يقكؿ "عدناف أبك عامر" أف االحتبلؿ اإلسرائيمي تعرض لضغكط دكلية كبيرة بضركرة اجراء انتخابات
فمسطينية  ،ففي ذلؾ الكقت كاف رئيس الكزراء االسرائيمي ( ارئيؿ شاركف ) قد دخؿ في غيبكبة كقد تسمـ
عنو الحكـ (اييكد أكلمرت)  ،ككاف ( جكرج بكش ) اإلبف حاكمان لمكاليات المتحدة االمريكية  ،حيث قاـ
رئيس السمطة ( محمكد عباس ) بإقناع الرئيس األمريكي بضركرة اجراء انتخابات تشريعية الحتكاء
حركة حماس في النظاـ السياسي الفمسطيني  ،كادماجيا بصكرة أك بأخرل  ،فمـ يتكقع أحد مف
االمريكاف أك اإلسرائيمييف أك الفمسطينييف بأف تصؿ حركة حماس إلى قمة النظاـ السياسي الفمسطيني
مف خبلؿ فكزىا بنتائج كاسحة  ،لذؾ قاـ األمريكاف بممارسة ضغكط كاضحة عمى اإلسرائيمييف كلـ تكف
ىناؾ عقبات كبيرة أماـ اجراء ىذه االنتخابات  ،حيث جرت االنتخابات في الضفة كالقدس بأريحية
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كاممة ككؿ الفمسطينيكف مارسكا حقيـ في التصكت بصكرة طبيعية  ،كفي مدينة القدس مارس المرشحكف
الدعاية االنتخابية عمى مرأل كمسمع االحتبلؿ اإلسرائيمي  ،حيث كاف ىناؾ ق ار انر اسرائيميان أمريكيان دكليان
بإجراء انتخابات تشريعية فمسطينية لمحاكلة تجديد النظاـ السياسي الفمسطيني خاصة بعد كفاة الرئيس
الفمسطيني السابؽ ( ياسر عرفات ) كاالستماع لمطالب الرئيس الفمسطيني ( محمكد عباس ) بضركرة
تجديد الدماء في النظاـ السياسي الفمسطيني بعيدة عف السيطرة التقميدية لحركة فتح طكاؿ السنكات
الماضية  ( .أبك عامر  ،مقابمة ) 2015-9-29 :

ثانياً  :دور األجيزة األمنية الفمسطينية في إدارة العممية االنتخابية
يرى الباحث أف األجيزة األمنية الفمسطينية كالتي كانت نتاجان التفاؽ أكسمك كانت حريصة عمى انجاح
العممية االنتخابية سكاء كاف ذلؾ عاـ 1996ـ أك انتخابات عاـ 2006ـ بما يركنو بأنو جزء مف
مياميـ األمنية في بسط السيادة عمى مراكز االقتراع المنتشرة في الضفة الغربية كقطاع غزة  ،كتكفير
حالة مف األمف كاالستقرار خبلؿ عممية االقتراع كعدـ السماح إلرباؾ الساحة الفمسطينية مف خبلؿ منع
حدكث أعماؿ الشغب خبلؿ تمؾ الفترة .
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اللصل الطادس

دور الدميقراطية يف محازة امأن
القمن اللسطييي

المبحث األول  :نماذج يمكن االستفادة منيا ( اليند  ،ماليزيا  ،تركيا )
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الفصل السادس
دور الديمقراطية في حماية األمن القومي الفمسطيني

المقدمة :
عرؼ الديمقراطية في دكؿ العالـ بأنيا الطريؽ التي تسمكيا الشعكب كالحككمات لمكصكؿ إلى تحقيؽ
تي ى
أىدافيا  ،مف خبلؿ ما يعرؼ بالمشاركة السياسية لجميع مككنات الدكلة مف أحزاب كمنظمات كغيرىـ ،

كسيتناكؿ ىذا الفصؿ دراسة دكر الديمقراطية في حماية األمف القكمي الفمسطيني  ،لذلؾ تـ تقسيـ ىذا
الفصؿ إلى أربعة مباحث رئيسية  ،المبحث األكؿ تعرض لدراسة نماذج تاريخية نجحت في ممارسة
الديمقراطية  ،ككانت نمكذجان يحتذل بو  ،أما المبحث الثاني فيتحدث عف دكر الديمقرطية في تحقيؽ
المشاركة السياسية الفمسطينية مف خبلؿ دكر منظمات المجتمع المدني كدكر الشباب الفمسطيني ،
ككذلؾ دكر المرأة الفمسطينية كصكالن إلى االستقبللية في اتخاذ القرار الفمسطيني  ،أما المبحث الثالث
فتناكؿ دكر الديمقراطية في استعادة الحقكؽ الفمسطينية مف خبلؿ إعادة ترتيب البيت الفمسطيني كبناء
استراتيجية كطنية كاعادة بناء المؤسسات الكطنية .
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المبحث األول :نماذج يمكن االستفادة منيا ( اليند  ،ماليزيا  ،تركيا)

أوالً  :التجربة الديمقراطية في اليند
تقع اليند في جنكب آسيا .سابع أكبر بمد مف حيث المساحة الجغرافية ،كالثانية مف حيث عدد السكاف،
كىي البمد الديمقراطي األكثر ازدحامان بالسكاف في العالـ .كيحدىا المحيط اليندم مف الجنكب ،كبحر
العرب مف الغرب ،اليند ىي جميكرية تتككف مف  28كالية كسبعة أقاليـ إتحادية مع كجكد نظاـ برلماني
ديمقراطي .كتمتمؾ ثاني عشر أكبر اقتصاد في العالـ في سكؽ صرؼ العمبلت كرابع أكبر قكة شرائية
في العالـ .كقد حكلتيا اإلصبلحات االقتصادية منذ عاـ 1991ـ  ،إلى كاحدة مف أكبر االقتصادات نمكنا
 ،كتبمغ مساحة اليند  3287590كمـ مربع كما يبمغ عدد سكاف اليند حكالي  1425240004000حسب
إحصائية البنؾ الدكلي لعاـ 2013ـ  ،كمف كاقع الحياة الديمقراطية في اليند استطاعت مف خبللو تحقؽ
االكتفاء الغذائي مف اإلنتاج الزراعي ،ك ىي بذلؾ تعد مف أكبر الدكؿ الصناعية في العالـ ،كما أنيا
تضـ عدد كبير مف العمماء ك العمالة الفنية باإلضافة إلى أنيا حققت تقدمان كبي انر في مجاؿ تكنكلكجيا
المعمكمات ك التكنكلكجيا الحيكية ك الفضاء  ( .مكقع مصرس نت )2012-01-01 ،
كما أف اليند تتميز بالتنكع في األعراؽ ك الثقافات ك الديانات ،كفي اليند أربعة عركؽ مختمفة كىي :
العرؽ األسكد كالعرؽ األصفر كالعرؽ التكراني كالعرؽ اآلرم  ،كىذا التنكع ىك أصؿ الحياة في اليند،
أيضان تضـ عدد لغات متنكعة ،كيعترؼ الدستكر اليندم بكجكد  22لغة في اليند ك ىي لغات ليا
نصكصيا ك آدابيا .باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ آالؼ الميجات في اليند  ،كبرغـ ىذا التنكع  ،فإف اليند
كاحدة مف أكثر المجتمعات استق ار انر عمى مستكل قارة آسيا ( لكبكف)100 : 2009 ،
الديمقراطية في اليند ميمة لعدة أسباب ،السيما عندما يتعمؽ األمر بالعالـ العربي ،فيي ديمقراطية كانت
قادرة عمى إعادة إنتاج نفسيا ،كتحدم التحيز المكجكد في أدبيات الديمقراطية بعمكميا  ،كمف األمثمة
عمى ذلؾ كجية النظر التي تركج ليا نظريتا التنمية كالتحديث ،كالمتاف تشترطاف لقياـ الديمقراطية
ككصميا إلى مستكيات عميا مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية ،كتفترضاف أف إضعاؼ التقاليد يسيؿ
تحقيؽ التنمية السياسية ،أك اكتساب الديمقراطية .كقد عززت اليند ديمقراطيتيا رغـ كؿ الصعاب،
كالمتمثمة في عدد السكاف الضخـ ،كاألداء االقتصادم المتكاضع لعدة عقكد منذ استقبلليا في عاـ
1947ـ ،كالتنكع الفسيفسائي في مجتمعيا ،كىي العكامؿ التي كاف ييعتقد أنيا عكائؽ أماـ بناء
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لمديمقراطيات القائمة في أكركبا ( .صديقي ) 2 : 2013 ،

اجتيدت اليند في بناء نمكذج ديمقراطي أصيؿ ،استطاعت أف تقمؿ مف حجـ التداعيات التي تكلدت عف
التعدد المغكم الشديد التركيب (أكثر مف  33لغة مستعممة في الببلد ،إضافة إلى  2000ليجة محمية)،
كيخفؼ مف بركز التعصب الديني خصكصان مف طرؼ اليندكس ضد المسمميف (كالذيف يشكمكف ثاني
أكبر تجمع لممسمميف في العالـ) ىذا عبلكة عمى كجكد تحدم خارجي ممثبل في السباؽ النككم بينيا
كبيف باكستاف ،كقد كاف لمقيـ الديمقراطية المترسخة في المجتمع اليندم الدكر الفعاؿ في مكاجية
مختمؼ التحديات التي تكاجييا ،إذ يعتبر الدستكر أف الشعب ىك مصدر السيادة كالشرعية كمف ثـ فإف
إقرار القكانيف يختص بو البرلماف ،الذم يجسد إرادة األمة (.داس ) 2 : 2010 ،
تكاصؿ ديمقراطية اليند التطكر عمى أكثر مف مستكل كاالقتصاد كالسياسية كالتطكر العسكرم  ،كقد
تعززت عمى خمفية أنكاع مختمفة مف المنافسات ،كمف ذلؾ النضاؿ ضد الفساد الذم يعد مشكمة كبيرة
احدا مف عيكب النظاـ ،كقد برزت ظاىرة الناشط السيد (ىازار)  ،كالذم لجأ إلى طرؽ سممية مثؿ
كك ن

الصياـ لبلحتجاج ضد الفساد كالمطالبة بإنشاء ديكاف مظالـ لمكافحة الفساد  ،كبالفعؿ نجحت اليند
بالقضاء عمى ىذه الظاىرة التي كانت قد أثقمت كاىؿ الشعب اليندم كالحككمة كأصبح لدل اليند أكبر
جياز رقابة حككمي لمتابعة األداء الحككمي كمنع التبلعب بمككنات كمقدرات الدكلة  ( .صديقي ،
) 7 : 2013
إف األساس الذم انطمقت منو اليند لبناء نظاـ سياسي ديمقراطي  ،ىك كجكد دستكر قكم كراسخ  ،حيث
إف عممية كتابة الدستكر في اليند مرت بمراحؿ مختمفة؛ فقد تـ تشكيؿ لجنة مف  60أكاديميان مف
أساتذة القانكف ،كاستمرت كتابة الدستكر في اليند ألكثر مف عاـ تقريبان ،كبعد االنتياء مف كتابة مسكدة
الدستكر تـ تقديـ ىذه المسكدة إلى األحزاب السياسية مع مطالبتيـ مراجعتيا كالتعميؽ عمييا كتاب نة كابداء
المبلحظات كارساليا لمجنة القانكنية مرة أخرل لتتمكف المجنة مف إعادة الصياغة بما ىك مناسب
لمجميع .كبالتالي اليند لـ تعرؼ سكل دستكر كاحد كىذا ىك أساس البناء السياسي الديمقراطي الراسخ ،
كما أف دستكر اليند ،ىك مف أطكؿ كأكثر الدساتير المستقمة في العالـ شمكالن ،كالذم دخؿ حيز التنفيذ
في 1950 -1- 26ـ .كمقدمة الدستكر تعرؼ اليند باعتبارىا دكلة ذات سيادة ،كأنيا جميكرية اشتراكية
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كعممانية كديمكقراطية .كما أفالنظاـ في اليند نظاـ برلماني  ،كيكجد بمجمس الكزراء مجالس ممتدة كؿ
المجاالت المختمفة في الحياة السياسية كاالجتماعية (مجمس لمصحة ،كلمتعميـ ،كلمفقر ...إلخ) ،كىذه
المجالس تعمؿ يكميان كتقدـ تقارير دكرية أسبكعية كشيرية كبيا عدد مستشاريف في مختمؼ المجاالت
كظيفتيـ األساسية تقديـ تقارير دائمة لمؤسسة الرئاسة كصناع القرار ،كعددىـ حكالي  1500شخص ،
كمف ىنا يكمف سر نجاح التجربة الديمقراطية في اليند  .مكقع المركز العربي لمبحكث كالدراسات ،
)2014-05-22
االنجازات التي حققتيا اليند خَلل ممارستيا لمعممية الديمقراطية :
تتميز تجربة اليند التنمكية بتناقضاتيا الصارخة في المجاالت االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،حيث
تقؼ مظاىر الثراء كالتقدـ التكنكلكجي ،جنبا إلى جنب مع مظاىر التخمؼ كالفقر المدقع ،فقد نجحت
بل
اليند في إنجاز تسع خطط لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية مف عاـ 1951ـ كحتى عاـ 2000ـ ،فض ن
عمى نجاحيا في إيجاد قطاع كطني لتكنكلكجيا المعمكمات ،كيتسـ المجاؿ السياسي بالتسمط أكثر مما
يتسـ بالديمقراطية ،مع نجاح اليند في بناء أكبر ديمقراطية حقيقية خارج العالـ الغربي ،كفي حاؿ
نجاحيا في تحقيؽ رؤيتيا لعاـ 2020ـ ،فإف اليند مرشحة ألف تككف النمر اآلسيكم المقبؿ في القرف
الحادم كالعشريف .كما تتمثؿ الرؤية المستقبمية لميند عاـ 2030ـ في أف يككف شعب اليند بحمكؿ عاـ
2020ـ أكثر عددان كأفضؿ تعميمان كأكثر صحة كغنى مف أم كقت مضى في تاريخ اليند الطكيؿ .كقد
جاءت منيجية الرؤية في شكؿ سيناريك ،يمكف إدراكو إذا حققت الدكلة االستخداـ األمثؿ لمكاردىا
المتاحة  ،البشرية كالمؤسسية كالتكنكلكجية  ،كىذه الرؤية تكفؿ لميند نيضة اقتصادية كتنمكية غير
مسبكقة حكؿ العالـ  ،كعمى صعيد تكنكلكجيا المعمكمات ،سكؼ تحظى اليند بمقب كادم سيميككف آسيا،
كذلؾ لما سكؼ تشيده مف تطكرات كبيرة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات ،كدخكليا مجاالت عديدة ،مثؿ
التكنكلكجيا الطبية ،مع ما سيترتب عمى ىذا التطكر مف فرص عمؿ أكثر مف قطاع تكنكلكجيا
المعمكمات( .مكقع عماف )2011-07-19 ،
يرل الباحث أنو رغـ تعدد األعراؽ في اليند كرغـ تعدد المغات التي كصمت الى  22لغة متعارؼ عمييا
كرغـ الفقر كالجيؿ كرغـ مظاىر التخمؼ التي سبقت نجاح التجربة الديمقراطية في اليند َّ ،إال أف اليند
تميزت بنمكذج ناجح في الديمقراطية مف خبلؿ االلتزاـ بالمشاركة السياسية بيف القكل السياسية في
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الدكلة  ،حيث استطاعت بناء المؤسسات السياسية كالقضائية كاالعبلمية ،كتمكنت مف بناء صرح
ديمقراطي متميز  .فمميند نظاـ برلماني مستقر كنظاـ اقتراع منتظـ ك حر كنزيو ،كما أف نسبة مشاركة
الناخبيف في االقتراعات عالية( لكف االشكاؿ أف فئة الفقراء ىـ مف يصكتكف بكثافة في االنتخابات،
كليس الفئات المتكسطة) ،كىناؾ تداكؿ سممي حكؿ السمطة .كتتمتع اليند بسمطات راسخة ،كما أف
الصحافة حرة كنزيية كنابضة بالحياة" .كما أف النظاـ السياسي في اليند بمككناتو ساعد في تطكير
التجربة الديمقراطية كعزز التنمية االقتصادية كأصبحت اليند إحدل أكبر الدكؿ اآلسيكية عمى كافة
المستكيات .
ثانياً :التجربة الديمقراطية في ماليزيا
تضـ عدد مف الجزر
ماليزيا اتحاد يتألؼ مف ثبلث عشرة كالية كثبلثة أقاليـ اتحادية  .كىي دكلة جزرية ٌ

كتتألؼ مف شبو جزيرة ماليزيا (ماليزيا الغربية ) ك(ماليزيا الشرقية) التي تقع في بحر الصيف الجنكبي .
كيحد ماليزيا تايمند مف الشماؿ كسنغافكرة مف الجنكب ،كجزيرة سكمطرة مف جية الغرب  ،أما ماليزيا
ٌ

الشرقية فتقع عمى جزيرة بكرنيك حيث تتقاسـ حدكدىا مع إندكنيسيا كبركنام كيبمغ مجمكع مساحة أراضي
ماليزيا حكالي  329758كـ ، 2كما كيبمغ عدد سكاف ماليزيا حكالي ّٕ ِٕ4مميكف نسمة ،حيث
أصبحت ماليزيا اليكـ دكلة متعددة األعراؽ حيث تكجد فييا ثبلثة أعراؽ رئيسية ىي المبلكية كالصينية
كاليندية  .كما يكجد ىناؾ نحك ُِْ مجمكعة إثنية ك إثنية فرعية أخرل  .كماليزيا بمد متعدد األدياف
أيض نا ،كىي مكطف ألربع ديانات عالمية كبرل ،ىي اإلسبلـ كالبكذية كاليندكسية كالمسيحية  .كتشمؿ
الديانات األخرل التاكية كالسيخية كالعقيدة البيائية  .كلذلؾ فإف الحفاظ عمى الكحدة الكطنية يكتسب
أىمية كبيرة بالنسبة لماليزيا في ظؿ ىذا التنكع ( .الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ) 2 : 2009 ،
تسعى ماليزيا دائما الى تحقيؽ الديمقراطية كالعدؿ بيف تركيبة سكانيا العرقي ،كبالتالي فإف ذلؾ سينعكس
عمى قكة الدكلة كتعزيز دكرىا في االنظمة السياسية المتماثمة ( .الحديثي كآخركف ) 255: 2013 ،
االنجازات التي تم تحقيقيا من واقع الممارسة الديمقراطية
إف الممارسة الحقيقية لمديمقراطية في ماليزيا كنجاحيا نتج عنو تعزيز الحقكؽ االجتماعية كالثقافية
كاالقتصادية كىي كاآلتي :
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 -1الحق في التعميم
كتعترؼ ماليزيا بأىمية التعميـ ككسيمة أساسية لمتنمية الكطنية .كلذلؾ فقد كرست لو القدر األكبر مف
كنظر لتزايد أىمية التعميـ
نا
المخصصات في الميزانية الكطنية منذ استقبلليا في عاـ ُٕٓٗـ  .كاليكـ،
كالتدريب كالتعميـ مدل الحياة ،فقد خصصت ماليزيا بمكجب الخطة التاسعة لماليزيا مبمغان َّ
يقدر بحكالي
 10مميار دكالر أمريكي لئلنفاؽ عمى تطكير التعميـ كالتدريب  ( .الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ،
) 8 : 2009
 -2الحق في الصحة
تتميز الخدمات الصحية في ماليزيا بكجكد أرفع الخدمات الطبية التي تكفر عبلجات مكثكؽ بيا كآمنة
كفعالة في أجكاء مريحة مع سيكلة الكصكؿ عمييا كبأسعار معقكلة ،أصبحت ماليزيا بالتأكيد خيا انر رائدان
لممرضى األجانب الذيف يبحثكف عف عبلج الرعاية الصحية في الخارج .كقد قفزت صناعتنا الخاصة
بالرعاية الصحية بالتأكيد قفزة إلى األماـ .كقد حققت ماليزيا نجاحان كبي انر في السيطرة عمى العديد مف
األمراض المعدية عامان بعد عاـ  .كتجرم السيطرة عمى ىذه األمراض بكاسطة تدابير الصحة العامة،
كاألحكاـ المتعمقة بمياه الشرب المأمكنة ،كبرنامج تحصيف األطفاؿ ،كاتباع اإلجراءات السممية في
الصرؼ الصحي كالتخمص مف النفايات ،كتحسيف الرقابة عمى نكعية التغذية كالغذاء ،فضبلن عف تحسيف
الخدمات الصحية( .موقع)2792-99-96،MHTC
 -3القضاء عمى الفقر
نفذت الحككمة الماليزية سياستيا المكجية لمفقر برامج محددة أبرزىا:
أ-برنامج التنمية لؤلسر األشد فق انر :كيقدـ فرصان جديدة لمعمؿ المكلد لمدخؿ بالنسبة لمفقراء ،كزيادة
الخدمات المكجية لممناطؽ الفقيرة ذات األكلكية بيدؼ تحسيف نكعية الحياة .كقاـ البرنامج بإنشاء العديد
مف المساكف لمفقراء بتكمفة قميمة كترميـ كتأىيؿ المساكف القائمة كتحسيف بنائيا كظركؼ السكف فييا
بتكفير خدمات المياه النقية كالكيرباء كالصرؼ الصحي .
ب -برنامج أمانة اختيار ماليزيا :كىك برنامج غير حككمي تنفذه مجمكعة مف المنظمات األىمية الكطنية
مف الكاليات المختمفة ،كييدؼ إلى تقميؿ الفقر المدقع عف طريؽ زيادة دخكؿ األسر األشد فق انر ،كىك
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عبارة عف تقديـ قركض بدكف فكائد لمفقراء بيدؼ استخداـ ىذه القركض مف خبلؿ انشاء مشاريع صغيرة
لتحسيف الدخؿ .
ج -منحت الحككمة إعانات مالية لمفقراء أفرادان كأس نار ،مثؿ تقديـ إعانة شيرية تتراكح بيف 260-130
دكال ار أمريكياى لمف يعيؿ أسرة كىك معكؽ أك غير قادر عمى العمؿ بسبب الشيخكخة .
د -تكفير مرافؽ البنية األساسية االجتماعية كاالقتصادية في المناطؽ النائية الفقيرة ،بما في ذلؾ مرافؽ
النقؿ كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية كالمدارس كالخدمات الصحية كالكيرباء .
ق -دعـ أكثر األدكية التي يستيمكيا الفقراء كاألدكية المنقذة لمحياة  ،كما أف إتاحة الفرصة لمقطاع
الخاص في فتح المراكز الصحية كالعيادات الخاصة جعؿ الدكلة تركز عمى العمؿ الصحي في الريؼ
كالمناطؽ النائية ،كتقدـ خدمات أفضؿ كمجانية إلى جانب الرعاية الصحية لمحكامؿ كاألطفاؿ.
ك -القياـ بأنشطة يستفيد منيا السكاف الفقراء مثؿ إقامة المدارس الدينية التي تتـ بالعكف الشعبي كتساىـ
في دعـ قاعدة خدمات التعميـ كتشجيع التبلميذ الفقراء عمى البقاء في الدراسة( فاطمة)8-6 : 2009 ،
يرى الباحث أف التجربة الماليزية نجحت في مكافحة الفقر كاف أىـ العكامؿ التي ساعدت عمى النجاح
ىك المناخ السياسي لمببلد حيث لعب االستقرار السياسي دكر ميـ في دفع عممية التنمية نحك األماـ
ذلؾ أف االقتصاد كالسياسة كجياف لعممة كاحدة  ،كذلؾ اعتمدت ماليزيا إستراتجية تعتمد عمى الذات
بدرجة كبيرة مف خبلؿ االعتماد عمى السكاف األصمييف إلى جانب اىتماميا بالتنمية البشرية  ،حيث أف
مكافحة الفقر كانت مف أكلكيات السياسة الكطنية  ،أيضان استقرار السياسات االقتصادية كالمشاركة
الشعبية كاإلدارة الجيدة  ،أم المشاركة الفعالة مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني كالشفافية في الحكـ
كالمساءلة العامة كما أف نظاـ الحكـ قائـ عمى عدالة تكزيع الدخؿ بيف أفراد المجتمع .
 -4الحق في سكن الئق
ييدؼ تأميف الحؽ في المأكل إلى تكفير سكف الئؽ كتحسيف مستكل المعيشة كالرفاىية لجميع السكاف .
كيعتبر السكف البلئؽ أحد جكانب الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالذم ال بد مف تكفره  .كمف
ىذا المنطمؽ كاف ىناؾ التأكيد مف الحككمة الماليزية عمى تكقير السكف البلئؽ ،كالمريح كالجيد بأسعار
ميسرة لجميع الماليزييف (.الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة )12 : 2009 ،
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يرى الباحث أف التجربة الديمقراطية في ماليزيا نتج عنيا المشاركة السياسية الفاعمة كتشكيؿ حككمة
قادرة عمى تمبية متطمبات الحياة العامة لمشعب كالحفاظ عمى مقدرات الدكلة كحماية حقكؽ اإلنساف
كتكفير كؿ ما يمزـ مف شأنو أف يحقؽ الحياة الكريمة لكؿ مف يعيش في تمؾ الدكلة  ،كىذا بدكره يعزز
مف األمف القكمي في ماليزيا  ،كيجعؿ معظـ سكاف الدكلة يعيشكف في أجكاء مستقرة كآمنو .
ثالثاً :التجربة الديمقراطية في تركيا
كما كيبمغ عدد سكاف الجميكرية التركية حكالي  71مميكف نسمة كتتسـ التركيبة السكانية لتركيا بتعدد
أعراقيا  ،حيث تعتبر الحككمة التركية أف الببلد ممكا لؤلتراؾ بغض النظر عف انتمائيـ العرقي ،لذا فإف
التقسيـ العرقي في تركيا يتككف مف ٘ 78أتراؾ  ٘14 ،كرد  ٘8 ،أقميات أخرل كىـ (عرب ،ك اززيكف،
كشركس ،كجكرجيكف ،كأرمف ،كيكناف ،كألباف ،كآشكريكف ،كآراميكف ،كبكسنيكف ،كشيشانيكف ،كبمغاريكف،
كالزيكف ،كركس ،كألماف ،كاستكنيكف ،كركمانيكف كمجمكعات عرقية مف قفقاسيا كأكزبؾ كقرغيز كقازاف
كتتار كأذرييف كغيرىـ) ( .مكقع الجزيرة نت ) 2013-09-18 ،

األقميات والطوائف في تركيا
أ -ييود الدونمة
تتمتع األقمية الييكدية في تركيا بنفكذ كاسع في الدكلة كما أنيا برعاية السمطة عمى الرغـ أف عدد أفرادىا
ال يتجاكز الػ 30ألؼ نسمو ،كقد كانت ىذه األقمية عمى الدكاـ مؤيدان جكىريان لمقكل العممانية السياسية
كغير السياسية في تركيا ،كأسيمت في تكريس العممانية كتقاليدىا منذ البداية .شارككا ييكد الدكنمة في
تأسيس الدكلة العممانية التركية ،كساندكا أتاتكرؾ في تحديث تركيا كفؽ النمط الغربي ،كتغمغمكا في
صفكؼ المجتمع التركي حتى أصبحكا مف أغنى سكاف الجميكرية التركية  ،كما أنيـ فرضكا السيطرة
الكاممة عمى المراكز التجارية كاالقتصادية كاإلعبلمية داخؿ الجميكرية ،كاعترفت تركيا بكجكد اسرائيؿ
عاـ 1949ـ بعد احتبلليا لفمسطيف عاـ 1948ـ مما أدل إلى منحيـ قكة سياسية  ،كما أف ييكد
الدكنمة يعتبركف جماعة مف الييكد عاشكا في غرب آسيا الصغرل  ،كيقاؿ أنيـ أسيمكا في تقكيض
كانياء الخبلفة العثمانية عف طريؽ جمعية االتحاد كالترقي التي انضـ ليا أغمبيـ ،أظيركا اإلسبلـ
كأبطنكا الييكدية ،ككممة الدكنمة تعنى بالتركية "الردة أك العكدة " (.مكقع قدس نت ) 2010-07-12 ،
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ب -العمويون
ىـ أحد المذاىب أك المدارس الدينية في اإلسبلـ ،كىي غطاء لعدد كبير مف الجماعات الدينية الشيعية،
كمعظـ العمكييف ىـ إثنيان كلغكيان أتراؾ انحدركا مف كسط كشرؽ األناضكؿ كأطمقت عمييـ عدة تسميات
مف قبيؿ القزلباش كالبكتاشية التيتاجية فضبلن عف تسميات أخرل ليا طابع إثني مثؿ الزاز  ،كما ك
تشكؿ األقمية العمكية بيف  ٘15ك ٘20مف مجمكع سكاف تركيا كتعد األقمية العمكية بندان أساسيان في
النزاع العمماني اإلسبلمي ،كىي تطاؿ ذىنية متجذرة في الدكلة التركية لـ تستطع التجربة العممانية أف
تمحكىا أك أف تخفؼ مف غمكائيا ،إذ ينتاب تركيا بيف الحيف كاآلخر تمزؽ اجتماعي ناتج عف أعماؿ
العنؼ بيف األغمبية السنية كاألقمية العمكية  ،كما أف تركيا ال تعترؼ بالعمكييف كجماعة دينية ،كبالتالي
فميس لدييـ ،كعمكييف ،صبلت جكىرية مع المؤسسات الرسمية في الدكلة (.صحيفة الراككبة -12 ،
) 2010-08
ج -األقميات االخرى
تتكزع األقميات األخرل بيف طيؼ كاسع مكزع عمى أساس عرقي أك ديني أك مذىبي ،لكف األقمية العرقية
الكبرل في تركيا ىي بالتأكيد األكراد الذيف يشكمكف نحك خمس عدد سكاف الببلد  ،كيمكف مبلحظة أف
قكل اليسار الكردم في تركيا غالب نا تنادم باالنفصاؿ كتقكد التمرد المسمح ،كمف أبرزىا حزب العماؿ
الكردستاني التركي ،في حيف يفضؿ الحزب اإلسبلمي الكردستاني التركي التآخي التركي– الكردم–
العربي كالحياة داخؿ الدكؿ التي يكجد فييا أكراد عمى أساس مفيكـ المكاطنة الحديثة.
كىناؾ األقمية العربية كالتي تشكؿ نحك  ٘2مف مجمكع السكاف فيي ال تمثؿ خط انر سياسيان بأمف تركيا
ككحدتيا  ،كليس ليا عبلقة كاضحة بمكضكع العممانييف كاإلسبلمييف  ،كمف بيف األقميات األخرل
اليكنانييف كالذيف يشكمكف ما بيف  50ك 80ألفا مف السكاف يتكزعكف بغالبيتيـ في المدف الكبرل ال سيما
إسطنبكؿ كيعممكف في المجاؿ التجارم مع الييكد  ،كليذه األقمية تأثيرىا في العبلقات التركية اليكنانية .
كذلؾ األقميات الدينية األخرل حيث نجد مجمكعة مف السرياف يدينكف باألرثكدكسية كيقطنكف إسطنبكؿ
كالمناطؽ المحاذية لسكريا يقدر عددىـ بنحك  20ألفان ،فضبلن عف الكمداف الذيف يقطنكف المناطؽ
المحاذية لمحدكد مع العراؽ كسكريا يقدر عددىـ بنحك عشرة آالؼ نسمة ،تكجد مطرانيتيـ بإسطنبكؿ
كبطريكيـ األكبر في المكصؿ شماؿ العراؽ ( .مكقع الجزيرة نت ) 2011-04-25 ،
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يرى الباحث أف التركيبة العرقية كاألقميات في تركيا كانت تشكؿ تحديان كبي انر في النيكض بتركيا سكاء
عمى المستكل السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي  ،ال سيما أف حزب العماؿ الكردستاني ما زاؿ
يقؼ مكقؼ المعارضة المسمحة كندان لمحككمة التركية  ،كىذا بدكره يمكف أف يحقؽ شيئ نا مف الفشؿ في
التعايش بحرية كاستقرار بيف الحزب كالحككمة التركية .
" يعد الحزب الديمقراطي الذم كاف حاكمان في تركيا عاـ 1961ـ ىك مف أقر أف تركيا دكلة عممانية
ديمقراطية مما يعني أف الشعب التركي أصبح يكاجو العممانية أك يغير في مسار الثكرة التي تنتيؾ
الحقكؽ كالحريات العامة بسبلح الديمقراطية  ،التي تحترـ الحقكؽ كالحريات الشخصية كالثقافية
كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية  ،كذلؾ احتراـ الحقكؽ الدينية لكافة مككنات المجتمع التركي " .
(جكؿ ) 43 : 2013 ،
كاف مف أبرز المحطات في حياة الشعب التركي كالذم يشيد ليا التاريخ بالخير ىك عندما أقيمت ندكة
لبمدية أسطنبكؿ عاـ 1997ـ  ،حيث كاف رجب طيب أردكغاف رئيسان لبمدية اسطنبكؿ  ،ككاف عضكان في
حزب الرفاه االسبلمي  ،ككانت ىذه الندكة بعنكاف " ندكة الديمقراطية " حيث أف ىذه الندكة كسرت حاجز
الخكؼ لدل الشعب التركي  ،كجاءت ىذه الندكة في كقت صعب عمى الشعب التركي حيث ألغيت فيو
الديمقراطية  ،كضاعت ىيبة األحزاب السياسية في ظؿ استبداد مركزية الدكلة  ،كدارت الندكة حكؿ
أربعة محاكر رئيسية كىي :
 نظرية الديمقراطية الديمقراطية كالثقافات المختمفة الديمقراطية كسمكؾ سياسي الديمقراطية في تركياكانت األكضاع السياسية في تركيا تمر في منحد انر خطي انر  ،فحدث االنقبلب عمى حزب الرفاه االسبلمي
في تاريخ 1997-3-28ـ  ،كأصبح المجتمع التركي يفتقد إلى التكافؽ بيف الشعب كالحككمة ،
كأصبحت الدكلة بعد االنقبلب تنحاز الى تيار أيديكلكجي دكف آخر  ،كىذا االنحياز مضر بالمجتمع
التركي كأصبحت الدكلة تعطؿ المسار الديمقراطي  ،كأصبح ىناؾ كعيان كبي انر لدل الشعب التركي
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بضركرة تغيير مساره إلى المسار الديمقراطي كالذم ىك حؽ ال يمكف التنازؿ عنو كما تحدث رئيس بمدية
اسطنبكؿ آنذاؾ  ( .بسمي ) 229-228 : 2011 ،
االنجازات التي تم تحقيقيا من واقع ممارسة الديمقراطية
مف خبلؿ التجربة الديمقراطية التركية كالنجاح التي حققتو الدكلة في إدارة شؤكف الببلد كالنيكض بيا
ألعمى المستكيات بيف دكؿ العالـ كاف لبلقتصاد نصيب كبير مف ىذه التجربة  ،حيث كاف النمك
االقتصادم أحد األعمدة الرئيسية التي ساعدت عمى نجاح التجربة التركية  ،حيث أف االمكانيات
االقتصادية متمثمة في اآلتي  (:جكؿ ) 125-118 : 2013 ،
أ -مكارد طبيعية غنية تحت األرض كفكقيا .
ب-كتمة سكانية شابة كمفعمة بالحيكية .
ج-زخـ مف التراث التاريخي كالثقافي .
د -ثقافة ثرية كعريقة في بناء الدكلة .
ق-طاقات كامنة لممبادرة ذات المقدرة العالية في المنافسة الدكلية  ،كقدرات ضخمة عمى االستثمار
تؤىميا لممنافسة الدكلية .
ك-مكقع جيكاستراتيجي يؤىميا لئلطبلع بدكر مؤثر في المنطقة .
م-قدرة عمى تحقيؽ النجاح في ظؿ أصعب الظركؼ  ،كما ىك ثابت في التاريخ التركي القريب
كالبعيد .
حيث عمل حزب العدالة والتنمية عمى تحقيق األىداف اآلتية :
أ-تشجيع المؤسسات االستثمارية عمى دخكؿ السكؽ بيدؼ تفعيؿ أسكاؽ الماؿ .
ب-تطكير ىياكؿ أسكاؽ الماؿ كأساليب عمميا .
ج-االرتقاء ببكرصة إسطنبكؿ لؤلكراؽ المالية إلى مصاؼ البكرصات العالمية .
د-تشجيع كتطكير أشكاؿ التمكيؿ مثؿ الشراكة االستثمارية كالعقارية كشركات رأس الماؿ االستثمارم .
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ق-حماية حقكؽ صغار المساىميف في أسكاؽ االكراؽ المالية .
ك-دعـ أسكاؽ البيع اآلجؿ  ،مف اجؿ زيادة القدرة عمى التبكء كالحد مف تأثير التذبذبات في أسكاؽ الماؿ
عمى االقتصاد .
وقد انجزت حكومة العدالة والتنمية في فترة حكميا ما يمي :
أ -تضاعف كبير في احتياطي البنك المركزي
حيث في عاـ  2002ـ كاف قد بمغ االحتياطي مف العمبلت الصعبة حكالي  26مميار دكالر  ،كقد
زاد ىذا االحتياطي ككصؿ الى  82مميار دكالر في عاـ 2011ـ  ،أم أنو زاد بمعدؿ أربعة
أضعاؼ .
ب -عجَلت االقتصاد لم تتوقف أبداً
في الفترة مف ( 1993ـ2002 -ـ ) كاف معدؿ النمك االقتصادم  ، ٘ 3.1أما في الفترة مف (
2003ـ2010-ـ ) كصؿ معدؿ النمك الى ٘ 4.9
ج-االستقرار االقتصادي
كسب االقتصاد في خبلؿ ىذه الفترة استق ار انر كبي نار مع حمبلت التنمية التي زادت مف رفاه جماىير
الشعب كعممت عمى تحقيؽ مستقببلن زاى انر لمشعب التركي .
د -في عيد حكومة العدالة والتنمية عمت االبتسامة وجوه المتقاعدين
فقد كاف أدنى مرتب لمفرد المتقاعد في عاـ 2002ـ حكالي  130دكالر أمريكي  ،ليصبح أدنى راتب في
عاـ  2011ـ حكالي  302دكالر أمريكي .
ه -تنفيذ أضخم حممة خصخصة
حيث حققت حككمات العدالة كالتنمية ما بيف عاـ 2003ـ كعاـ 2011ـ عمميات خصخصة أضافت
الى الخزانة العامة  34مميار دكالر .
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و -تقميص كبير في الديون العامة
كانت حجـ الديكف في عاـ  2002بنسبة  ٘ 61.4مف الدخؿ القكمي غير الصافي  ،كاستطاعت
حككمة العدالة كالتنمية أف تقمص ىذه النسبة الى  ، ٘ 28.7كفي عاـ 2011ـ تـ سداد جميع الديكف
التي كانت قد أثقمت الحككمة التركية .
ك -المصارف الحكومية تتحول من الخسارة إلى الربح
استطاعت حككمة العدالة كالتنمية أف تستخدـ اجراءات صارمة مف خبلليا كجيت بكصمة المصارؼ
نحك تحقيؽ األرباح  ،كبذلؾ تككف الحككمة قد خففت العبء عف كاىميا .
ل -مواجية األزمات المالية
في عاـ 2001ـ تأثرت تركيا باألزمة االقتصادية العالمية  ،كفي السنكات السبعة األخيرة استطاعت
الحككمة أف تتبنى خطط استراتيجية طكيمة األجؿ  ،لمكاجية األزمات العالمية أك األزمات المحمية كذلؾ
مف أجؿ تفادم أم خسائر مالية في كؿ القطاعات الزراعية كالصناعية كالسياحية كالخدماتية .
م -الدخل الفردي يتضاعف ثَلثة أضعاف
حيث كاف دخؿ الفرد السنكم في عاـ 2002ـ ال يتجاكز  3492دكالر  ،كبفضؿ السياسات االقتصادية
التي تنفذىا حككمة العدالة كالتنمية فقد أصبح دخؿ الفرد السنكم في عاـ 2010ـ ما يقارب 10500
دكالر  ،كىذا يعني اف الدخؿ تضاعؼ ثبلثة أضعاؼ .
كفي 2013-9-30ـ أعمف رئيس الكزراء التركي ( رجب طيب أردكغاف ) مجمكعة مف االصبلحات
الديمقراطية التي تبنتيا الحككمة التركية مف أجؿ استم اررية الحياة الديمقراطية لمدة  11عاـ  ،حيث
شممت ىذه االصبلحات مجاالت كثيرة متعمقة بالحياة السياسية كالحزبية كاالنتخابات  ،كمنيا ما يتعمؽ
بالحريات العامة كالحقكؽ الخاصة  ،كلعؿ أبرز ما تضمنتو ىذه االصبلحات ما يمي  ( :باكر 2013 ،
) 3-2 :
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 -۱عمى مستوى النظام االنتخابي والحياة الحزبية في تركيا:
أ -طرح مكضكع النظاـ الحالي الذم يشترط حصكؿ األحزاب السياسية عمى  ٘ ۰۱مف أصكات
الناخبيف ،كحد أدنى لمدخكؿ إلى البرلماف ،لمنقاش بحيث يتـ إبقاؤه أك تخفيض النسبة إلى ٓ٘ أك إلغاء
النسبة كميان.
ب -تكسيع نطاؽ المساعدات المالية المقدمة مف الدكلة لؤلحزاب السياسية مف خبلؿ خفض الحد األدنى
المتكجب عمييـ الحصكؿ عميو مف  %7مف أصكات الناخبيف إلى %3
ج -إفساح المجاؿ أماـ تطبيؽ مبدأ الرئيس المناكب في األحزاب السياسية (شرط كجكد مادة تتعمؽ
بالمكضكع في النظاـ الداخمي لمحزب كأال يتجاكز العدد اثنيف).
د -السماح باستخداـ لغات كليجات متعددة في إطار الدعاية االنتخابية غير المغة التركية.
 -۲عمى مستوى الحقوق والحريات:
أ -السماح بالتعميـ بمغات كليجات غير تركية في المدارس الخاصة.
إعبلء لمعنصر التركي دكف
ب -إلغاء العيد الذم يردده طبلب المدارس االبتدائية (كالذم يتضمف
ن
غيره).
ج -إلغاء حظر الحجاب في مؤسسات القطاع العاـ ،باستثناء (القضاء -القضاة كالمدعيف ،-الجيش،
الشرطة).
د -تشديد عقكبة جريمة التمييز كالكراىية كرفعيا مف سنة سجف كاحدة إلى ثبلث سنكات.
ق -رفع عقكبة مف يتدخمكف بحياة اآلخريف فيما يتعمؽ بالمعتقدات كالقناعات عف طريؽ الجبر أك
التيديد ،مف سنة كاحدة إلى ثبلث سنكات.
ك -السماح باستعادة القرل أسماءىا القديمة التي كانت تطيمؽ عمييا بغير المغة التركية قبؿ انقبلب عاـ
۰۰۸۱ـ .

م -السماح باستخداـ األحرؼ المفتاحية كالتي كانت محظكرة في المغة(  ) X, Q, Wكىي مف األحرؼ
األساسية في المغة الكردية
ؾ -إعادة أراضي دير "مكر غابرييؿ" السرياني إلى أكقاؼ الدير.
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ؿ-تأسيس معيد المغة كالثقافة لمغجر.
يرى الباحث أف تجربة حزب العدالة كالتنمية في تركيا نجحت في تكظيؼ الديف بما يخدـ مصمحة
الببلد ،رغـ كجكد ثنائي مف التيارات العممانية كاإلسبلمية ،إلى تحقيؽ عبلقة ديمقراطية بيف تمؾ التيارات
المتعارضة فكريان ،بؿ كالتكصؿ إلى صياغة دستكر أعاد الثقة بيف الجيش كالسمطة السياسية ،ككذلؾ
خمؽ نمكذج اقتصادم كسياسي حقؽ نكعا مف االنفتاح كالتكاصؿ مع العالميف العربي كاإلسبلمي ،
كلبلستفادة مف التجربة التركية ،عمينا اتباع االتي :
 -1تجديد الدماء السياسية كاشراؾ الشباب ،كالثقة بالمجتمع كأفراده؛ فما فائدة التعميـ إذا كاف المتعممكف
ال يفيمكف كال يمكف الثقة بآرائيـ؟
 -2ترسيخ مفيكـ أف السمطة ىي خدمة لمشعب ،كليست مغنمان كاقعان في سمكؾ الدكلة كالمعارضة.
 -3سؤاؿ اإلنجاز ىك الفيصؿ في تقييـ المسؤكليف .كال يكفي الفصؿ ،بؿ يجب التحقيؽ كالعقكبة في
حالة التقصير الضار.
 -4العمؿ المؤسسي كفؽ خطط مدركسة ككاضحة .
 -5كصكؿ نتائج النيضة لكؿ مكاطف كلكؿ بيت .
كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف مف خبلؿ االنجازات التي قدمتيا الحككمة التركية في ظؿ التجربة الديمقراطية
 ،أف يعزز األمف القكمي التركي كيكفر الحياة الكريمة لكؿ مكاطف يعيش في ىذه الدكلة  ،مع تكفير
األمف كالسبلمة في كؿ مناحي الحياة .
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المبحث الثاني  :دور الديمقراطية في تحقيق المشاركة السياسية الفمسطينية

مفيوم المشاركة السياسية
تعد المشاركة السياسية مؤش انر ىامان يدؿ عمى مدل ارتقاء الشعب عمى سمـ الديمقراطية ،كعمى مدل
ٌ
تقدمو ،كاستعداده لمكاجية تحديات الحياة بشكؿ جماعي ال يستثني أحدنا مف أفراده؛ كذلؾ الرتباط
المشاركة السياسية بمفيكـ التنمية السياسية ،الذم ينعكس عمى التنمية المستدامة بشكؿ عاـ .كالمشاركة
السياسية مكجكدة في كافة المجتمعات ،إال أف ىذا الكجكد يتبايف بيف مجتمع كآخر؛ فتنخفض في
المجتمعات المتخمفة ،أك ما يطمؽ عمييا دكؿ العالـ الثالث ،كتزداد في دكؿ العالـ المتقدمة  ،كمف
الكاضح أف ىناؾ عكامؿ عديدة تى يحد مف المشاركة السياسية ،أىميا :الفقر ،كاألمية .كبدكف مكاجية ىذيف
الداءيف بالطرؽ العممية المخططة كالمنظمة؛ سيبقى المجتمع يعاني الضعؼ في السير عمى طريؽ

التنمية السياسية ،كالعجز عف تكفير المكارد االقتصادية ( رحاؿ ،2004 ،ص.)2–1
كما ينطمؽ مفيكـ المشاركة مف تفاعؿ اإلنساف مع المجمكعة أك الجماعة التي يعيش معيا ،يشاركيا
قديما عف المشاركة االجتماعية معبريف عنيا بإتاحة
كتشاركو جكانب كثيرة مف حياتو .تحدث السياسيكف ن

الفرصة  ،ألف يأخذ الفرد دكره في المجتمع كي يستطيع التعبير عف رأيو كعف نفسو ،كذلؾ بالقياـ بعمؿ
أيضا ،أك مف أجؿ اختيار الحكاـ في
فردم مف أجؿ التأثير عمى السياسات العامة ،كادارة شؤكنو العامة ن
المجاالت كالمستكيات المختمفة .أطمؽ بعضيـ عمى ىذه المشاركة مصطمح "المشاركة الشعبية " ،أك

دكر في الحياة السياسية كاالجتماعية
كعرفكىا بأنيا "العممية التي يمعب مف خبلليا الفرد نا
الجماىيرية ٌ

لمجتمعو ،كتككف لديو الفرصة ألف يشارؾ في كضع األىداؼ العامة لذلؾ المجتمع كتتبني أفضؿ
الكسائؿ إلنجاز ىذه األىداؼ  ( .سيد فيمي ) 69 : 2004 ،
ميما في تطكير آليات كقكاعد الحكـ الصالح ،كفي إطار ما
أصبح مفيكـ المشاركة السياسية يمعب نا
دكر ن
يعرؼ ب "التنمية المستدامة لممجتمعات ،كبخاصة مجتمعات العالـ الثالث التي تكصؼ أنظمتيا

بالشمكلية أك بسيادة المفاىيـ اإلرثية عمى مفاىيـ المكاطنة في تحديد النخب السياسية .لذلؾ يمكف
تعريؼ المشاركة السياسية بأنيا عممية بطيئة في الديمقراطيات الحديثة نتيجة لعكامؿ ذاتية أىميا الفقر
كاألمية ،كأف ىذه المشاركة تبقى محدكدة أيضا في الدكؿ الديمقراطية المستقرة  ( .رسؿ )53 : 1996 ،
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أوالً  :دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية
نظ انر الزدياد الخبرة العممية في مختمؼ مجاالت العمؿ السياسي الكطني لدل قطاعات كاسعة مف الشعب
الفمسطيني أثناء فترة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،أك نتيجة لممارسات ىذا االحتبلؿ ،لو أثر كبير في تزايد
أعداد منظمات المجتمع الفمسطيني خاصة بعد إقامة السمطة الفمسطينية كما تمى ذلؾ مف أحداث ،كرغـ
كثرة أعداد المنظمات إال أف العديد مف ىذه المنظمات ال تمثؿ عمى أرض الكاقع أكثر مف جسـ ال
حراؾ بو )14-13 : 2007 ، MAS ( .
كما تعد منظمات المجتمع أكثر احتكاكان مع الشعب الفمسطيني كمع مصالحو  ،األمر الذم بفرض
عمييا العمؿ كمنظمات مف أجؿ صياغة السياسات العامة كممارسة الضغط مف أجؿ إجراء تعديبلت
تحقؽ مصالح األغمبية  ،كتكفؿ مشاركتيا السياسية تدعيما لمديمقراطية  ( .المركز الفمسطيني لتعميـ
الديمقراطية كتنمية المجتمع) 85 : 2007 ،
كعند الحديث عف دكر منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في صنع السياسة أك في المشاركة السياسية
 ،يجب معرفة مف ىك الشريؾ اآلخر كاألساسي في عممية صنع السياسة كىك الدكلة .كعمميان تعتبر
الدكلة ىي الجية الكحيدة التي تقكـ بصناعة السياسات .ىب ٍي ىد أف ىذه العممية ال تنطمؽ مف فراغ ،فيي

عممية ذات طابع ديناميكي كنتاج تفاعؿ أطراؼ عديدة حككمية كغير حككمية ،داخمية كخارجية ،حيث
تتـ عممية صنع السياسات مف خبلؿ مشاكرات كاتصاالت كضغكطات .فيناؾ إقرار أف لمجماعات
أساسيا في عممية صنع السياسة سكاء مف خبلؿ صراعاتيا مع بعضيا
دكر
المنظمة في المجتمع نا
ن

البعض ،أك صراعيا مع الدكلة في سبيؿ التأثير عمى عممية صنع السياسة  ( .ىكيدا : 2005 ،

) 204-203
شاركت معظـ منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في النضاؿ الكطني الفمسطيني  ،خاصة في مرحمة
االنتفاضة الشعبية األكلى  ،كما صاحبيا مف الفعاليات كالنشاطات االجتماعية المنظمة خبلؿ تمؾ
الفترة ،حيث اكتسبت ىذه المنظمات التقدير كاالحتراـ مف الشعب الفمسطيني كخاصة في مجاؿ تطكير
ىذه المنظمات لدكرىا عمى صعيد التنمية االجتماعية كاالقتصادية كمكضكعات التحكؿ الديمقراطي ،ىذا
إلى جانب قياـ ىذه المنظمات باالستجابة السريعة الحتياجات كأكلكيات المجتمع كتطكيرىا لبرامجيا
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بحيث تتأقمـ بسرعة لمتغيرات الجارية عمى المستكيات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية  ( .عزت ،
) 8-6 : 2004
إف منظمات المجتمع المدني الفمسطيني رغـ محاكالتيا الجادة في الضغط مف أجؿ مشاركتيا السياسية
في النظاـ السياسي الفمسطيني فقد قامت بإنشاء العديد مف المراكز التي تعمؿ عمى مراقبة العمؿ
الحككمي كتقكـ بانتقاده  ،كتكصؿ الشعب الفمسطيني إلى القيادة الفمسطينية كمف بيف ىذه المنظمات
مركز االئتبلؼ مف أجؿ النزاىة -أماف كالذم أسس عاـ 2000ـ بمبادرة عدد مف مؤسسات المجتمع
المدني العاممة في مجاؿ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالحكـ الصالح ،كحركة مجتمع مدني  ،تسعى
لمكافحة الفساد كتعزيز منظكمة النزاىة كالشفافية كالمساءلة في المجتمع الفمسطيني  ،كذلؾ مركز حقكؽ
اإلنساف  ،كالذم يسعى إلى الدفاع عف حقكؽ االنساف كمصالحو  ،كالعمؿ عمى حماية اإلنساف مف
خبلؿ التقارير التي يقدميا الى الجيات الدكلية كينقؿ فييا معاناة الشعب الفمسطيني ككذلؾ ينقؿ الج ارئـ
المرتكبة مف االحتبلؿ اإلسرائيمي بحؽ الشعب الفمسطيني  ،كذلؾ المنظمات اإلغاثية كالتي تقكـ السمطة
الفمسطينية بإغبلقيا في ىذه الفترة كالتي تعتبرىا السمطة بأنيا منافس قكم ليا  ،حيث تقكـ ىذه السمطة
بتيميش ىذه المنظمات كىذا يتناقض مع جكىر مفيكـ منظمات المجتمع المدني كأىدافيا  ،كيتنافى
أيضا مع طبيعة الدكر الذم عمى السمطة السياسية القياـ بو نحك ىذه المنظمات باعتبارىا تمثؿ البديؿ
التكتيكي لمسمطة في ظركؼ معينة ،حيث تقكـ ىذه المنظمات كانطبلقان مف مبدأ الشراكة كالتعاكف تقكـ
ىذه المنظمات بتكفير العديد مف الخدمات التي تعجز السمطة عف القياـ بيا في بعض األحياف ،مثؿ
القطاع الصحي أك الزراعي .
يرى الباحث أف نشاط منظمات المجتمع المدني ينحصر بيف مجمكعة مف المجاالت التي تحاكؿ تقديـ
الخدمة لمشعب الفمسطيني ،مثؿ المجاؿ التنمكم ك كالمجاؿ الخيرم ك كالمجاؿ اإلنساني كالمجاؿ
الحقكقي كالقانكني ،كىي مجاالت يتأثر نشاطيا بالمحددات القانكنية كسياسة الدكلة كقدرات قيادات
منظمات المجتمع المدني  ،كتقبؿ المجتمع ليا إضافة إلى التمكيؿ كالعكامؿ الخارجية .كما أف ىذه
الجمعيات تمعب دك نار ىامان في تعزيز قدرات األفراد في المشاركة  ،كبمكرة مفيكـ المكاطنة الكاممة بحقكقيا
المدنية كالسياسية  ،كتنمية المجتمع مف باب ارتباط عمميا بحاجات المجتمع  .كما أف الدكر الذم
يطمب مف منظمات المجتمع المدني القياـ بو ال يعني أف ىذه المنظمات قد أصبحت جزءان مف ىيكمية
النظاـ السياسي ،تأتمر بأمره كتنفذ برامجو كق ارراتو دكف مراجعة أك محاسبة ،كيجب ليذا الدكر أف يقكـ
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عمى االستقبللية التامة ،بحيث تتمتع ىذه المنظمات باالستقبلؿ التنظيمي كاالقتصادم  ،حتى تتمكف مف
أداء دكرىا نحك المجتمع بعيدا عف ىيمنة السمطة كرغباتيا .مف ىنا فإف ىذا األمر يتطمب مف السمطة
السياسية أف تتعامؿ مع منظمات المجتمع المدني باعتبارىا شخصيات اعتبارية مستقمة ذات ىيئات
خاصة مستقمة ،كأىداؼ خاصة محددة ،كأف تتعاكف معيا عمى ىذه األسس دكف محاكلة تقيدىا أك
تحييدىا أك استغبلليا كتحكيميا إلى أداة أخرل مف أدكات السمطة السياسية.
ثانياً  :دور الشباب الفمسطيني في تعزيز المشاركة السياسية
تتعدد كتتنكع قضايا المشاركة السياسية باعتبارىا المدخؿ الحقيقي لتعبئة األجياؿ القادمة التي تعمؿ عمى
تجديد الدماء في القائميف عمى الحكـ كالدكلة مف أجؿ المساىمة في حركة التنمية المتكاصمة  ،كيعتبر
الشباب في المجتمع الفمسطيني مسيسان بسبب األكضاع التي عاشيا كيعيشيا منذ بدء الصراع العربي
االسرائيمي  ،كالظمـ التاريخي الذم عاشو أبناء الشعب الفمسطيني كىك الذم أدل إلى تشكيؿ الكعي
السياسي لمشباب الفمسطيني تجاه قضيتو حيث شكؿ الشباب الكقكد كالمحرؾ لمسيرة الثكرة كالعمؿ
الكطني الفمسطيني  ( .الشامي ) 1240 : 2011 ،
كيعتبر البعض أف ميمات البناء ىي الميمات الديمقراطية كتقابميا الميمات الكطنية  ،ممثمة بالنضاؿ
الفمسطيني حيث إف كبل العمميتيف  :البناء الديمقراطي كالنضاؿ ضد االحتبلؿ ىما جزءاف مف المسألة
الكطنية( .سالـ) 39 : 2000،
كبعد اتفاقية أكسمك المكقعة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 1993ـ  ،كاف
ىناؾ اعتقاد مف الشباب أنو سيككف ليـ مشاركة سياسية في أم حككمة فمسطينية قادمة اك المرحمة
االنتقالية الناتجة عف االتفاؽ ،كلكف حصؿ العكس تمامان  ،مع العمـ أف معظـ الشيداء في االنتفاضة
األكلى كانكا مف الشباب  ،كأف المعتقميف مف الشباب  ،ككذلؾ القيادة الفمسطينية المكحدة لبلنتفاضة
األكلى كانت مف الشباب ،كما أدت االنتفاضة إلى إضعاؼ سمطة الحمكلة كالعشيرة لصالح المكقؼ
الكطني المتكافؽ عميو بيف القكل كالفعاليات الكطنية كاإلسبلمية كالتي شكمت إبانيا المجاف الكطنية
كالشعبية كاإلصبلحية إلدارة شؤكف المجتمع  ،كلكف الشباب لـ يأخذكا حقيـ الكامؿ في تمؾ المرحمة رغـ
أف عممية السبلـ جاءت نتيجة تضحيات ىؤالء الشباب كأقيمت الحككمات نتيجة تضحياتيـ  (.أبك
رمضاف) 62 : 2008 ،
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كعند البحث عف مشاركة الشباب في بناء مؤسسات السمطة الفمسطينية كفي العمؿ السياسي الفمسطيني
نجد أف ىذه المشاركة كانت ىامشية كضعيفة  ،بسبب سيطرة الشيكخ عمى قيادة معظـ األحزاب
الفمسطينية  ،كما أف معظـ القيادات السياسية كاألمنية كانت مف القيادات الكافدة مف الخارج  ،حيث تـ
استغبلؿ الشباب بسياسة التعيينات في كظائؼ إدارية كأمنية دكف إشراكيـ في مؤسسات اتخاذ القرار ،
كىذا ما جعؿ النظاـ السياسي الفمسطيني نظاـ ضعيؼ كلـ يتطكر كال يكجد بو دماء جديدة كشابو
الستم اررية ىذا النظاـ بكؿ قكة  ( .البرغكثي) 235 ، 1997 ،
كمف أجؿ تعزيز المشاركة السياسية لدل الشباب الفمسطيني  ،كمف أجؿ تقرير مصيره فبل بد مف تفعيؿ
طاقات أبناء الشعب الفمسطيني  ،كخاصة جيؿ الشباب ،كلذلؾ فإف ىناؾ مياـ كبيرة ممقاه عمى الشباب
الفمسطيني منيا :
_ االستمرار في مقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيمي.
_ العمؿ عمى تعزيز كحدة الشعب الفمسطيني.
_ العمؿ عمى كجكد برنامج سياسي فمسطيني مكحد.
_ العمؿ عمى كجكد رؤية فمسطينية مستقبمية .
_ المشاركة في الفعاليات الكطنية الرسمية.
_ خدمة المجتمع كقيـ ىامة ( انجمر) 49 : 2001 ،
كما أف الشباب الفمسطيني يكاجو معيقات كتحديات كبيرة تمنعو مف المشاركة السياسية في النظاـ
السياسي الفمسطيني كمنيا اآلتي :
 عدـ كجكد تشريعات خاصة بالشباب ك بمشاركتيـ السياسية. عدـ كجكد مقررات مالية لدعـ أنشطة الشباب. ارتفاع نسبة البطالة بيف الشباب. كجكد عامؿ اليجرة بيف جيؿ الشباب إلى الدكؿ الغربية.988
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 انتشار األمراض االجتماعية بيف جيؿ الشباب مثؿ المخدرات كالعنؼ. كمما انخفض المستكل التعميمي أدل إلى انخفاض نسبة المشاركة السياسية .كبالنظر إلى الحالة الفمسطينية فإننا نجد أف ىناؾ معكقات أخرل خاصة تؤثر عمى عممية المشاركة
السياسية مثؿ :
 _1تشتت الشعب الفمسطيني في الداخؿ ك في الخارج.
 _ 2عدـ كجكد دكلة فمسطينية ذات سيادة  ،كذلؾ عدـ كجكد دستكر  ،األمر الذم يعني
عدـ كجكد نظاـ سياسي فمسطيني يشمؿ جميع الفمسطينييف.
 _ 3عدـ كجكد سيادة فمسطينية عمى األرض ،كىك ما يعني عدـ سيطرة السمطة
الفمسطينية عمى المكارد الطبيعية.
 _4عدـ استقرار نظاـ الحكـ في فمسطيف.
 _ 5كجكد تعددية حزبية كسياسية بشكؿ يؤدم إلى محدكدية التنمية .
 _ 6عدـ اكتماؿ السمطة الكطنية بسبب غياب السيادة كاالستقبلؿ كالقيكد المفركضة عمى السمطة ،
كحالة التشرذـ الحزبي  ،كاالستقطاب السياسي ( أبك عمرك ) 101 : 1995 ،
يرى الباحث أف الشباب الفمسطيني الذم عانى سنكات طكيمة ما زاؿ يعاني حتى اآلف نتيجة تيميشو منذ
أف تـ تكقيع اتفاؽ أكسمك  ،كأف االحتبلؿ اإلسرائيمي ربما كاف ال يقبؿ بأف يككف لمشباب الفمسطيني دكر
ميـ في نشأة السمطة الفمسطينية ألف كجكد طاقات كبيرة كفعالة في حككمة فمسطينية  ،فيذا يعني أف
ىذه الحككمة سكؼ تنمك كتتطكر كتحقؽ أىدافيا  ،أيضان جاءت االحزاب السياسية لتزيد مف كاقع ىمكـ
الشباب الفمسطيني  ،حيث اعتمدت ىذه األحزاب عمى استنزاؼ طاقات الشباب مع بقائيـ في الصفكؼ
المتأخرة لمحزب  ،كأصبحكا رىينة الستخداميـ في األكقات المناسبة فقط  ،حيث يرل الباحث أف
االنتفاضتيف األكلى كالثانية كاف الشباب ىـ في المقدمة  ،كىـ مف كاجيكا االحتبلؿ اإلسرائيمي كىـ مف
استشيدكا كىـ مف تـ اعتقاليـ كىـ مف أصيبكا كىـ مف حكصركا كقطعت أرزاقيـ  ،كىـ خريجك
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الجامعات الذيف ما زالكا يبحثكف عف فرص لمعمؿ لتأميف مستقبميـ كحياتيـ  .كعمى صعيد التمثيؿ في
البرلماف كالحككمة لـ يكف ىناؾ أم دكر لمشباب الفمسطيني  ،حيث يقتصر البرلماف الفمسطيني عمى
مجمكعة مف الشيكخ كبار السف الذيف لـ يمقكا لمشباب أم اىتماـ  ،كذلؾ الحككمات التي تـ تشكيميا منذ
قدكـ السمطة الفمسطينية حتى يكمنا ىذا لـ يكف لمشباب أم مكاف يتـ مف خبللو تفعيؿ دكر الشباب
كضخ دماء جديدة في النظاـ السياسي الفمسطيني  ،لذلؾ ال بد مف السعي الجاد لمسماح لفئة الشباب
الفمسطيني كاعطائيـ الفرصة لمشاركتيـ في النظاـ السياسي الفمسطيني  ،مف أجؿ االرتقاء بالمجتمع
الفمسطيني .
ثالثاً  :دور المرأة في المشاركة السياسية
دخمت المرأة الفمسطينية مف بكابة النضاؿ الكطني الذم شرع ليا المشاركة في الحياة العامة ،كأكسبيا
أيضا مف قدرة الحركة النسكية عمى تطكير البرنامج النسكم االجتماعي،
ثقة المجتمع كاحترامو ،لكنو ٌ
حد ن
ألنيا يجب أف تعايش قضايا الكطف ،كتنظر ليا بشكؿ شمكلي ،كليس بشكؿ خاص ،في الكقت الذم
تناضؿ النساء العربيات فيو مف أجؿ قانكف أحكاؿ شخصية أكثر عدالة كمساكاة ،ما زالت المرأة
الفمسطينية تناضؿ لدحر االحتبلؿ كلمحصكؿ عمى المتطمبات األساسية التي تمكنيا مف العيش بكرامة،

فتجربتيا ىي جزء مف التجربة السياسية الكطنية ،كال يمكنيا الفصؿ بيف النضاؿ االجتماعي الديمقراطي
كبيف نضاليا الكطني ( نزاؿ ) 12 : 2006 ،
إف جدلية الكطني كالنسكم بالنسبة لممرأة الفمسطينية ما زالت قائمة ،كتختمؼ فييا كجيات النظر .ترل

حناف عشراكم أف القضية الكطنية ما زالت تأخذ األكلكية عمى حساب القضايا النسكية عند البعض مف
متحدية ليذا الفكر ،كتقع ضمف القضايا
أتباع الفكر السياسي التقميدم ،عمى اعتبار أف قضايا النساء
ٌ
كيحيدىا .تضيؼ مستغربة كيؼ يككف ذلؾ في حيف أف
الداخمية القابمة لمتأجيؿ ،مما ييمش ىذه القضايا ٌ

المبادئ كالحقكؽ غير قابمة لمتمييز كالتأخير ،فالنضاؿ ضد القير كالظمـ كالتمييز ،كحجب حؽ تقرير
المصير ىك عممية متكاممة تتجسد في مختمؼ مناحي الحياة ،كتستمد قكتيا كشرعيتيا مف شمكلية
تطبيقيا ( عشراكم ) 94 : 1995 ،

بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك بيف منظمة التحرير كاالحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 1993ـ  ،دخؿ الكضع الفمسطيني
مرحمة جديدة نقمتو إلى نظاـ يمتمؾ بعض سمات الدكلة كفؽ ىذا االتفاؽ ،ىذا المناخ العاـ جعؿ الحركة
النسكية الفمسطينية تبدأ بالبحث عف أدكار جديدة ليا مف خبلؿ التأثير عمى منظكمة التشريعات كالقكانيف
لمكياف الجديد ،كمف ثـ ابتداع آليات جديدة لممشاركة في رسـ السياسات كترأس مناصب قيادية .خاضت
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المرأة االنتخابات لممرة األكلى عاـ 1996ـ  ،في ظؿ السمطة الفمسطينية كفي ظؿ قانكف انتخابي
فمسطيني ضمف ليا المساكاة المبدئية بيف الرجؿ كالمرأة ،جاءت نتيجة االنتخابات دكف الطمكح بنجاح 5
عضكا في المجمس التشريعي أم ما نسبتو  ( ٘5.6كتانة ) 19 : 2006 ،
نساء مف بيف 88
ن
تعد المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية حقيقة ال يمكف إنكارىا حتى مف قبؿ مف يعتبركف أف دكر المرأة
ينحصر في شؤكف البيت كفي ممارسة بعض الميف التقميدية في أحسف الظركؼ .كذلؾ استمرار الدكر
النضالي الذم لعبتو المرأة الفمسطينية  ،كاستطاعت أف تجعؿ مف قضيتيا الخاصة جزنءا مف القضية

الكطنية  ،حيث أصبحت قضية العدالة االجتماعية كالسياسية جزنءا ال يتج أز مف قضية الحرية
كاالستقبلؿ .حيث ىناؾ بعض األمكر التي ساعدت النساء فعبلن عمى المشاركة السياسية ككانت بمثابة

مقكمات ليذه المشاركة كىي :
نسبيا فيما يتعمؽ بقضية المرأة كحقكقيا السياسية
 -تبني منظمة التحرير رؤية كطنية متقدمة ن

 كجكد الثقافة المدنية التي تنتجيا مؤسسات المجتمع المدني مما أشاع احتراـ التعددية كالديمقراطيةكحقكؽ اإلنساف ،كبالتالي تسييؿ المشاركة السياسية كالعامة لممرأة الفمسطينية ( نزاؿ ) 15 :2006 ،
 تطكر الكعي النسكم تجاه العمؿ السياسي كفي المجاالت المختمفة خاصة في مجاؿ القانكف كالحقكؽمما عزز مشاركتيا السياسية كالعامة .
 تكقيع السمطة الكطنية الفمسطينية عمى االتفاقيات الدكلية المناصرة لممرأة كحقكقيا كاتفاقيات حقكؽاإلنساف  ،كاتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة كغيرىا.
كتحديدا اليسارية منيا عمى تشجيع النساء باالنخراط في العمؿ الكطني
 عممت األحزاب الفمسطينيةن
السياسي ،كذلؾ انطبل نقا مف الفكر اليسارم اليادؼ إلى خمؽ منظمات نسكية ذات برنامج نسائي
محدد ( المبدم ) 67 :2004 ،
يرى الباحث أف عمى النساء الفمسطينيات االىتماـ بالقضايا الكطنية  ،كالنظر إلييا مف زكايا نسكية ألف
مكجكدا ،فقضايا الحدكد كالمستكطنات كالبلجئيف كقضايا حقكؽ اإلنساف كاألسرل
االحتبلؿ ما زاؿ
ن
كالحقكؽ الديمقراطية ،ىي قضايا " نكع اجتماعي" كليست قضايا كطنية فحسب ،فعند البحث في جذكر
ىذه القضايا كتأثيراتيا نجد أف النساء أكثر مف يؤثر كيتأثر بيا .كذلؾ ساعدت المشاركة الجماىيرية
لمنساء في االنتفاضات المختمفة عمى تشريع حقكؽ المرأة في المجتمع ،كأمدت النضاؿ الكطني
الفمسطيني بشرعية أقكل إلنياء االحتبلؿ.مف ىنا نجد االىتماـ بالقضايا الكطنية باعتبارىا قضايا نسكية
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اجتماعيا ،كبالتالي يمكف الدمج بيف
بيا
المطالبة
عية
شر
كيقكم
النساء
يا
لقضا
االنتباه
يساعد عمى جذب
ن

ما ىك كطني كبيف ما ىك اجتماعي كنسكم كال داعي لمفصؿ بينيما كاعطاء األكلكية ألحدىما عمى
حساب اآلخر .كذلؾ يجب االىتماـ بإشاعة الديمقراطية في المجتمع ألنيا ىي التي تضمف الحقكؽ
لمجميع كتضمف عدـ فقدانيا.
ثالثاً  :المشاركة السياسية واتخاذ القرار
يعد القرار السياسي أحد مطالب الشعب الفمسطيني كىك أحد المرتكزات الميمة التي يعاني منيا النظاـ
السياسي الفمسطيني  ،حيث إنو منذ قدكـ السمطة الفمسطينية عاـ 1994ـ كانت حركة فتح تييمف عمى
الساحة الفمسطينية  ،ككانت محتكرة لمقرار السياسي الفمسطيني  ،حيث كانت الحركة تسيطر عمى غالبية
مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب عاـ 1996ـ  ،ككذلؾ الرئاسة الفمسطينية  ،مع تيميش
كاضح لباقي الفصائؿ األخرل في مسألة اتخاذ القرار الفمسطيني  ،حيث كاف المجمس التشريعي يسف
كيشرع الق اررات كيكافؽ عمييا باإلجماع في ظؿ عدـ كجكد فصائؿ قكية منافسة بإمكانيا أف تقؼ مكقؼ
المعارضة القكية في المجمس التشريعي  ،كذلؾ عند النظر الى الحككمات الفمسطينية التي تـ تشكيميا
منذ عاـ 1996ـ كحتى عاـ 2014ـ كانت ىذه الحككمات بمكف كاحد بعيدة عف تمامان عف المشاركة
الحقيقية كالفاعمة لؤلطر األخرل  ،ىذا يعني أف القرار السياسي الفمسطيني كاف حك انر لمف يسيطر عمى
السمطة سكاء كاف ذلؾ خبلؿ الفترة التي كانت فييا حركة فتح عمى رأس اليرـ السياسي أك تمؾ الفترة
التي كانت فييا حركة حماس تتزعـ الحككمة الفمسطينية .
إف الساحة السياسية الفمسطينية ما تزاؿ تعاني اإلشكاليات كالمعيقات نفسيا التي عانت منيا خبلؿ
السنكات السابقة ،كأبرزىا عدـ استيعاب قكل كمككنات الشعب الفمسطيني تحت مظمة كاحدة كىي منظمة
التحرير الفمسطينية ،كغياب الرؤية االستراتيجية المكحدة ،كعدـ التكافؽ عمى أكلكيات العمؿ الكطني في
المرحمة الراىنة ،كاستمرار حالة التنازع بيف برنامجي المقاكمة كالتسكية ،إلى جانب تشتت مراكز صناعة
القرار الفمسطيني كتعرضيا لضغط االحتبلؿ اإلسرائيمي في الضفة الغربية ،كلمحصار اإلسرائيمي في
قطاع غزة  (.مكقع مركز الزيتكنو لمدراسات ) 2012-06-18 ،
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المبحث الثالث :دور الديمقراطية في استعادة الحقوق الفمسطينية

أوالً  :إعادة ترتيب البيت الفمسطيني
عند الحديث عف ترتيب البيت الفمسطيني فإف األذىاف تتطرؽ مباشرة إلى منظمة التحرير الفمسطينية ،
ككف أنيا كانت تعتبر الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني منذ سنكات طكيمة ،حيث حصمت
منظمة التحرير الفمسطينية عمى صفة الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني سنة 1974ـ  ،كمف
خبلؿ ىذه الصفة حققت مكاسب دكلية كاسعة الستعادة حقكؽ الشعب الفمسطيني .كمنذ نشأتيا كحتى
اآلف مرت المنظمة بتطكرات سياسية كدكلية متغيرة ،بدأتيا في المطالبة بالتحرير الكامؿ ،كمف ثـ اعبلف
الدكلة  ،ثـ جاءت باتفاقية أكسمك ،ثـ انعقاد المجمس الكطني الحادم كالعشريف سنة 1996ـ  ،الذم
جديدا
مسار
نا
صادؽ عمى إلغاء بنكد أساسية كجكىرية في الميثاؽ الكطني الفمسطيني ،ليشكؿ بذلؾ
ن
لممنظمة  ( .دركيش ) 78 : 2010 ،

ما يفاقـ مشكمة إعادة ترتيب البيت الفمسطيني ىك نظاـ المحاصصة في منظمة التحرير الفمسطينية ،
كالذم أدل إلى تسكيغ ممارسة السمطة الفردية  ،كتيميش دكر المؤسسات الكطنية عبر حصر صياغة
المكاقؼ كتركيب الييئات كالمؤسسات في يد حركة فتح  ،فنتج عف ذلؾ تغييب المؤسسات كالييئات
الحقا لعممية تغييب دكر الفصائؿ المشاركة في المنظمة ،
الكطنية كالحزبية عمى حد سكاء ،كما ىيأ
ن
كترسيخ الحكـ الفردم  ( .ىبلؿ ) 63 : 1998 ،
كبعد االنقساـ الفمسطيني الذم حدث في عاـ 2007ـ فإننا نقكؿ إف ىناؾ اختبلؼ كبير بيف برنامج
منظمة التحرير الفمسطينية كبرنامج الحككمة الفمسطينية كالذم تـ انتخابيا عاـ 2006ـ كأصبحت ىي
الممثؿ الشرعي لمشعب الفمسطيني  ،كبما أف ىناؾ انقساـ فمسطيني إذان ال يكجد ىناؾ ق ار انر فمسطينيان
مكحدان كال سمطة كاحدة  ،بمعنى أف ىناؾ تعطيؿ كبير في النظاـ السياسي الفمسطيني كىناؾ تشققات
كبيرة يجب إعادة العمؿ مف أجؿ إصبلحيا داخؿ البيت الفمسطيني  ،كمف ىنا ال بد مف إعادة ترتيب
ىذا البيت  ،كالعمؿ الجاد لتكحيد الجيكد مف أجؿ الخركج مف األزمات التي تطاؿ جميع مناحي الحياة
السياسية كاالجتماعية في فمسطيف كالعمؿ عمى كحدة الصؼ ككحدة القرار الفمسطيني  ،مف خبلؿ
المشاركة السياسية لجميع الفصائؿ الفمسطينية تحت مظمة منظمة التحرير الفمسطينية كاعادة صياغة
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ميثاؽ جديد لمنظمة التحرير الفمسطينية ييدؼ إلى استعادة الحقكؽ الفمسطينية  ( .ابراش  ،مقابمة بتاريخ
) 2015-9-28
مف ىنا ،يمكف اإلشارة إلى أف خبلؼ الفصائؿ الفمسطينية حكؿ برنامج المنظمة كنظاميا لـ ينعكس
قادر عمى إدارة الصراع،
عمى شرعيتيا ،لقد كاف الجميع متمس نكا بيا ،كيريد ليا برنامجان يمثمو ليككف ان
فالتجاذب حصؿ حكؿ البرنامج الذم ينبغي عمييا السير فيو ،كىنا صدرت أكلى دعكات اإلصبلح
كالحكار الكطني مف أجؿ منظمة تعكس اسميا كميثاقيا األصمي ( نكفؿ ) 28 : 2007 ،
أما مكقؼ الفصائؿ الفمسطينية في اعادة ترتيب البيت الفمسطيني  ،فقد أكدت القكل الكطنية كاالسبلمية
في الضفة الغربية المحتمة عمى أىمية تعزيز كحدة الشعب الفمسطيني كصمكده في مكاجية االحتبلؿ
اإلسرائيمي  ،ككذلؾ مكقؼ اإلدارة األمريكية الذم ييدد باتخاذ ق اررات مشابية بكقؼ المساعدات ،حيث
أكدت الفصائؿ أف حقكؽ الشعب الفمسطيني كثكابتو ال يمكف التنازؿ عنيا بالمقايضة باألمكاؿ أك
بالتيديدات األمريكية كاالسرائيمية ،كاف معركة الشعب الفمسطيني ضد االحتبلؿ ماضية حتى الكصكؿ
إلى الحرية كاالستقبلؿ كحؽ عكدة البلجئيف كحؽ تقرير المصير كاقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة كاممة
السيادة كعاصمتيا القدس كاطبلؽ سراح األسرل كالمعتقميف مف سجكف االحتبلؿ (.مكقع ككالة فمسطيف
اليكـ ) 2015-01-06 ،

يرل األميف العاـ لمجبية الديمقراطية ( نايؼ حكاتمو ) أنو يتكجب إعادة ترتيب البيت الفمسطيني كانياء
االنقساـ بيف فتح كحماس بالعكدة الى صناديؽ االقتراع  ،حيث إف حؿ األزمات كترتيب البيت الكطني
مكحد ،كمؤسسات السمطة التشريعية كالرئاسية
الفمسطيني  ،يشترط انتخابات شاممة لمجمس كطني جديد ٌ

 ،كذلؾ إجراء االنتخابات في كؿ مؤسسات المجتمع المدني مثؿ البمديات كالنقابات كغيرىا ،مف أجؿ
حؿ كؿ األزمات التي يعاني منيا الشعب الفمسطيني  ،كمف ثـ قياـ دكلة كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية
عمى حدكد عاـ  1967ـ ،كتككف القدس عاصمتيا  ،أما الشرط الثاني الذم يحقؽ حؿ االزمة
الفمسطينية بحسب قكؿ حكاتمو يككف مف خبلؿ دعكة المجنة التحضيرية لممجمس الكطني المنتخب،
كالدكرة العادية لجنة تفعيؿ كتطكير منظمة التحرير عمبلن بإتفاؽ القاىرة 2005ـ ،كالمشكمة مف األمناء
العاميف لمفصائؿ الػ  ،13المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،رئيس المجمس الكطني كشخصيات كطنية،
كىذا ما يضمف مشاركة الجميع ببل استثناء ،كاعداد مشاريع لحؿ األزمات الطاحنة المزمنة لتكحيد
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مكحد جديد بالتمثيؿ النسبي
كطني
مجمس
النتخاب
زمني
سقؼ
عمى
االتفاؽ
الصؼ الفمسطيني ،ك
ٌ
الكامؿ في الكطف كالشتات( .مكقع ككالة معان ) 2015-10-03 ،

لذلؾ ،جاء في إعبلف القاىرة عاـ 2005ـ  ،أنو بعد إصبلح منظمة التحرير الفمسطينية تصبح مؤىمة
لتككف الممثؿ الشرعي الكحيد لمشعب الفمسطيني ،فقد أعاد مشركع إصبلحيا لحمة الفصائؿ الفمسطينية
بضـ الفصائؿ اإلسبلمية كالسمطة إلى ىذه القاعدة .كمف الممكف أف تتحكؿ ىذه القاعدة إلى برنامج
متكامؿ لتحقيؽ الكحدة الكطنية الفمسطينية عمى أسس جديدة كفنية  .كمف الممكف القكؿ ىنا ،أف عممية
إعادة ترتيب البيت الفمسطيني مف خبلؿ بناء منظمة التحرير الفمسطيني يجب أف يسبؽ ذلؾ إصبلح
سياسي كتكافؽ سياسي بيف مختمؼ القكل كالفصائؿ الفمسطينية ( .الحمد ) 19-18 : 2005 ،
يرى الباحث أف ىذا الخبلؼ الفمسطيني كالتجاذب في الرؤل كالبرنامج الكطني  ،يدعك مختمؼ القكل
كالفصائؿ الفمسطينية إلى إدراؾ أىمية التكافؽ عمى ميثاؽ فمسطيني جديد ،كضركرة إصبلح منظمة
التحرير عمى أسس جديدة دكف التعارض مع مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية عمى مستكل األدكار
كالصبلحيات  ،كإحدل دعائـ ترسيخ الكحدة الكطنية الفمسطينية .
ثانياً :بناء استراتيجية وطنية
في االنتفاضة األكلى ،تغيرت االستراتيجية الكطنية إلى استخداـ الحجارة ككسائؿ المقاكمة الشعبية،
كحشد الفعاليات الجماىيرية ،كمقاطعة االحتبلؿ ،أساسان ليذه االستراتيجية ،في حيف أصبحت العمميات
العسكرية شكبلن جديدان مف أشكاؿ المقاكمة كالكفاح .كمنذ اتفاؽ أكسمك المكقع بيف منظمة التحرير
الفمسطينية كاالحتبلؿ االسرائيمي ،انتيت فعميان مرحمة المقاكمة  ،كحمت مكانيا طاكلة المفاكضات
كالتنازالت  ،حتى كصؿ المفاكض الفمسطيني إلى طريؽ مسدكد أماـ عقمية المفاكض اإلسرائيمي الذم ال
يعرؼ سكل لغة المقاكمة  ،فقاـ الرئيس الراحؿ ( ياسر عرفات ) بتشجيع كتمكيؿ االنتفاضة الثانية،
معيدان استراتيجية المقاكمة في كجو االحتبلؿ اإلسرائيمي  ،مف أجؿ أف تككف ىذه االنتفاضة كسيمة ضغط
عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي مف أجؿ تحقيؽ بعض الحقكؽ الكطنية .كبعد استشياد عرفات ،عادت
االستراتيجية الفمسطينية إلى مربع المفاكضات مف جديد ك التي أصبحت منيجان لمحياة داخؿ رئاسة
السمطة الفمسطينية مف أجؿ الحفاظ عمى بقاء ىذه السمطة ،ضمف إعادة تأىيؿ لؤلمف الفمسطيني،
كااللتزاـ بخطط الجنراؿ األمريكي ،دايتكف ،في التنسيؽ األمني الكامؿ مع االحتبلؿ ،إلنياء أشكاؿ
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المقاكمة كبذكرىا .كاعتبرت ىذه االستراتيجية المفاكضات الطريؽ الكحيد المتاح لمكصكؿ إلى حؿ
لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي  ،ىذه االستراتيجية التي اتبعتيا السمطة الفمسطينية عمدت عمى تعزيز
عصبيات كىمية ،ال عبلقة ليا
االنقساـ الفمسطيني ،كفصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية ،كأنشأت
ٌ
بالمشركع الكطني .لكف في حيف أنجزت المقاكمة في غزة مشركعان مقاكم نا ،بانت نتائجو في الحرب

األخيرة عاـ 2014ـ ،كتمثمت في تعزيز قدرات المقاكمة كبنيتيا التحتية ،كتسميحيا كتدريبيا ،كتطكير
قدراتيا الصاركخية( .مكقع فمسطيف أكف اليف ) 2014-12-31 ،
كفي ردكد فعؿ الفصائؿ الفمسطينية دعت حركة الجياد االسبلمي الى ضركرة بناء استراتيجية كطنية
جامعة كإطار حؿ لمقضايا الكطنية العالقة  ،حيث أف معظـ القضايا العالقة في البيت الفمسطيني ىي
قضايا متعمقة بثكابت القضية الفمسطينية كالقدس كالبلجئيف كاالستيطاف كاالنقساـ كالحصار  ،كيقكؿ
أميف عاـ الجياد االسبلمي في فمسطيف ( محمد اليندم )  :إف حركة الجياد االسبلمي حريصة جدان
آخر في نعشيا  ،كتابع قكلو نريد بناء المنظمة عمى
عمى بناء منظمة التحرير كال نريد اف ندؽ مسما انر ان
أسس تكافقية يجمع عمييا الكؿ فمسطيني مع ضركرة أف تقكـ كتحافظ عمى الثكابت الفمسطينية (.مكقع
سرايا القدس )2015-09-06 ،
كمف ناحية أخرل دعت حركة المبادرة الكطنية بضركرة إنياء االنقساـ كتطبيؽ اتفاؽ المصالحة الذم تـ
تكقيعو في الشاطيء 2014ـ ،كقالت الحركة أف المستفيد األكبر مف االنقساـ الفمسطيني ىك االحتبلؿ
اإلسرائيمي  ،فبل بد مف تكحيد الصفكؼ كتكاتؼ الجيكد لتحقيؽ استراتيجية كطنية في اطار منظمة
التحرير الفمسطينية كالعمؿ عمى استعادة الحقكؽ الفمسطينية المسمكبة

(

مكقع المبادرة الكطنية

الفمسطينية ) 2014-11-13 ،
كما كدعى سياسيكف كأكاديميكف فمسطينيكف مف الضفة كالقطاع كأراضي  48كالشتات ،إلى إعادة بناء
الكياف التمثيمي الفمسطيني المكحد ،كالقيادة الكطنية الكاحدة ،كالبرنامج الكطني المكحد ،في مكاجية
مشركع االحتبلؿ االستعمارم االستيطاني العنصرم (.مكقع قدس برس ) 2014-12-17 ،
استجابت األطراؼ المتنازعة عمى السمطة المتمثمة بحركتي فتح كحماس نداء الفصائؿ الفمسطينية التي
ناشدتيـ برأب الصدع  ،كالخركج مف األزمة الراىنة كالتكجو إلى حكار كطني لتحقيؽ استراتيجية كطنية
مف خبلليا يتـ تعزيز الكحدة الكطنية كتحقيؽ الشراكة السياسية كصكالن إلى تحقيؽ بعض مطالب الشعب
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الفمسطيني  ،الذم يعاني قسكة الحياة المريرة التي أثقمتو عبر سنكات طكيمة  ،كتكجو الفمسطينيكف لعقد
جمسة الحكار ،كالتي نتج عنيا ميثاؽ الشرؼ الفمسطيني بتاريخ 2005-3-17ـ كالذم اعتبره البعض
بأنو خطكه ميمو في تحقيؽ االستراتيجية الكطنية .
ميثاق الشرف الفمسطيني
فيما يمي نص كثيقة الشرؼ الفمسطينية التي تبنتيا فصائؿ المقاكمة الفمسطينية كالتي كضحت مف
خبلليا مكاقؼ الفصائؿ مف ثكابت القضية الفمسطينية كالعبلقات الداخمية كالخارجية كما يمي:
أوالً  :في ثوابت القضية الوطنية:
 )1فمسطيف ىي جزء مف األرض العربية كاإلسبلمية ،كالشعب الفمسطيني ىك جزء مف األمة العربية
كاإلسبلمية .
 )2تحرير األرض الفمسطينية كالعمؿ المشترؾ عمى جميع الصعد الفمسطينية كالعربية كالدكلية.
 )3التأكيد عمى كحدة الشعب الفمسطيني في كافة أماكف تكاجده ،كحمايتو بكؿ الكسائؿ الممكنة.
 )4يشكؿ الكياف الصييكني العدك الرئيسي لمشعب الفمسطيني الغتصابو األرض كطرد الشعب  ،كالقتؿ
الجماعي كىدـ البيكت كاقتبلع األشجار كتدمير االقتصاد كاالستيبلء عمى مقدرات الشعب الفمسطيني
كحرمانو منيا ألكثر مف نصؼ قرف مف الزماف.
حؽ العكدة لكؿ البلجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ التي طردكا منيا كالعمؿ عمى
 )5صكف كحماية ٌ
الحؽ بكؿ الكسائؿ المشركعة.
استرداد ىذا
ٌ
 )6االلتزاـ بيدؼ دحر االحتبلؿ كاقامة دكلة فمسطينية مستقمة كاممة السيادة كعاصمتيا القدس.
 )7حماية الشعب الفمسطيني بكافة الكسائؿ الممكنة عسكريان كأمنيان كاقتصاديان كسياسيان.
 )8يؤكد الجميع عمى ضركرة بناء نظاـ اقتصاد فمسطيني مستقؿ في كافة المجاالت ،كتكجيو المكارد
المتاحة لتعزيز مقكمات الصمكد ،كتشجيع اإلنتاج الكطني ،كاعتماد سياسة نزيية تنيي حالة اليدر
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كالتبذير العاـ كالفساد في المؤسسات القائمة كالتكزيع العادؿ لعبء المكاجية مع االحتبلؿ ،كدعـ صمكد
جميع فئات الشعب الفمسطيني.
 )9إف قضية األسرل كالمعتقميف ىي مف أكلكيات العمؿ الفمسطيني كجزء مف السيادة الكطنية كالتحرير،
كالتأكيد عمى كاجب العمؿ عمى إخراجيـ بكؿ الكسائؿ المشركعة.
 )10إف التعاكف أك التخابر أك التنسيؽ األمني مع االحتبلؿ جريمة كبرل يجب أف يعاقب عمييا بأقسى
عقكبة حسب القانكف المعمكؿ بو في فمسطيف.
ثانياً :العَلقات الداخمية:
يؤكد الجميع عمى المبادئ التالية:
 )1احتراـ عقيدة الشعب كاألمة كاحتراـ العرؼ التاـ كالمكركث الحضارم كالثقافي كحقكؽ اإلنساف
كتفعيؿ دكر المرأة كحفظ حقكقيا في كؿ مناحي الحياة.
 )2التأكيد عمى صيانة الكحدة الكطنية كعدـ تعريضيا لمخطر.
كحؽ تشكيؿ المؤسسات المدنية كالنقابية كالتجارية كالثقافية كحرية اإلعبلـ
 )3حماية الحريات السياسية
ٌ
كالنشر كالتعبير كالتنظيـ كالتجمع كالتظاىر بما ال يتناقض مع عقيدتنا كمكركثنا الثقافي كفي إطار
القانكف.
 )4إجراء عممية إصبلح شاممة لمكضع الفمسطيني اإلدارم كالمالي تكفؿ تحقيؽ العدؿ كالمساكاة
كالشفافية كالمساءلة مف قبؿ الجميع ،كصيانة األمكاؿ كالممتمكات العامة ،كمحاسبة مف يسيء استخداـ
منصبو كالتصرؼ في الماؿ العاـ.
 )5تطبيؽ سيادة القانكف كاستقبلؿ القضاء التاـ كحمايتو مف التعديات مف أم جية كانت ،كتنفيذ ق ارراتو
ضمف سياسة الفصؿ بيف السمطات ،كتحكيؿ كؿ أجيزة السمطة إلى مؤسسات محككمة بالقكانيف تمييدان
لتحكيميا إلى مؤسسات الدكلة المستقمة.
لمبت في كؿ شأف مف الشؤكف الفمسطينية كدعميا كعدـ تعطيميا.
 )6اعتماد االنتخابات ٌ
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 )7الحفاظ عمى مؤسسات المجتمع المدنية كتطكيرىا كدعميا ككضع الضكابط التي تضمف تطكرىا
كخدمتيا لممجتمع بأسره.
 )8كضع برامج تفصيمية متخصصة حكؿ التعامؿ مع ظاىرة العمبلء ،بما يكفؿ القضاء عمييا ،كيمنع
تكرارىا ،كبما يكفؿ حماية المجتمع منيا.
 )9اعتماد ثقافة الحكار البناء كصكالن لمقكاسـ المشتركة ،كتحريـ استخداـ السبلح في ح ٌؿ النزاعات
الفصائمية أك العائمية أك الفردية.
 )10كضع برامج تربكية تعميمية تؤكد عمى المعاني كالمبادئ المتفؽ عمييا لمنيكض بالتعميـ كالثقافة
كالتربية بما ال يتناقض مع عقيدة األمة كمكركثيا الثقافي كالحضارم.
 )11تفعيؿ دكر المؤسسات الدينية كتطكير دكر المساجد التربكم كاإلعبلمي كالثقافي.
 )12تشكيؿ المرجعية الكطنية الفمسطينية الشاممة المؤقتة ككضع برنامج عمميا.
ثالثا :العَلقات الخارجية:
يؤكد الجميع عمى ما يمي:
 )1بناء عبلقات سياسية متكازنة مع الدكؿ العربية كاإلسبلمية تخدـ قضايا األمة كتحافظ عمى كحدتيا
كتقدميا.
 )2العمؿ عمى بناء نظاـ اقتصادم متكامؿ مع الدكؿ العربية كاإلسبلمية كاالنفتاح عمى بقية دكؿ العالـ.
 )3ضركرة بناء عبلقات متكازنة مع كافة دكؿ العالـ عمى األسس األخبلقية كالمبادئ السياسية التي
كرد العدكاف عنو.
تحفظ حقكؽ شعبنا كحمايتو ٌ
 )4التأكيد عمى شرعية المقاكمة المسمحة كالنضاؿ السياسي ككافة الكسائؿ الجيادية كالكفاحية التي
مارسيا كيمارسيا الشعب الفمسطيني لتحقيؽ الحرية كاالستقبلؿ ،كحشد كؿ الطاقات إلدانة كؿ أشكاؿ
االحتبلؿ كالطغياف في فمسطيف كالعراؽ كأفغانستاف ككؿ شبر يحتمو األجنبي( .مركز الزيتكنة لمدراسات ،
)2014-09-21
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يرى الباحث أنو بدكف شؾ ىناؾ خبلؼ داخمي فمسطيني كىذا الخبلؼ يعكد الختبلؼ األيدكلكجيات
السياسية  ،حيث إف حركة حماس لدييا أيدكلكجية إسبلمية  ،كحركة فتح لدييا أيدكلكجية عممانية،
كالفصائؿ الفمسطينية اليسارية لدييا أيدكلكجية اشتراكية أك يسارية  ،كىناؾ برامج سياسية مختمفة  ،حيث
ىناؾ برامج تقكـ عمى أساس المفاكضات التي يعتبركنيا بأنيا الخيار األساسي إلنياء االحتبلؿ كىناؾ
برامج تقكـ عمى أساس المقاكمة المسمحة كالتي يعتبركنيا بأنيا ىي الطريؽ لتحرير فمسطيف  ،كلذلؾ ما
لـ يتـ االجماع عمى استراتيجية فمسطينية مكحدة سيبقى الشعب الفمسطيني غير قادر عمى تكحيد صفكفو
 ،كأعتقد أف كثيقة الكفاؽ الكطني كالتي تسمى (كثيقة األسرل) التي تـ التكصؿ إلييا في يكنيك عاـ
2006ـ  ،ىي تي ىشكؿ أرضية الستراتيجية فمسطينية مكحدة لمكاجية االحتبلؿ كمكاجية سياسات
االحتبلؿ اإلسرائيمي  ،كبالتالي الفمسطينيكف ليسكا بحاجة لمبدء مف الصفر ألنو لدييـ اتفاقيات عديدة بيف
حركة فتح كحركة حماس كالفصائؿ األخرل سكاء كاف اتفاؽ القاىرة مارس 2005ـ ككثيقة الكفاؽ
الكطني 2006ـ  ،فالفمسطينيكف بحاجو لتطبيؽ ىذه االتفاقات كالكصكؿ إلى استراتيجية كطنية مكحدة
حتى يستطيع الشعب الفمسطيني أف يتجو باالتجاه الصحيح كصكالن إلى تحقيؽ الكحدة الكطنية كالشراكة
السياسية  ،كالكصكؿ إلى تكحيد القرار الكطني الفمسطيني بشكؿ حر كمستقؿ .
ثالثاً :إعادة بناء المؤسسات الوطنية
الحقؿ السياسي الكطني (سكاء أكاف ممثبلن في دكلة،
يعرض إضعاؼ المؤسسات الكطنية
ى
مف المتكقع أف ٌ

أـ في سمطة حكـ ذاتي ،أـ في حركة تحرر كطني) إلى التصدع كالتفكؾ ،األمر الذم يجعمو عرضة
لبلستقطاب داخميان كالتبلعب خارجيان .كفي الحالة الفمسطينية ،فقد ساىـ شمؿ مؤسسات منظمة التحرير
الفمسطينية بشكؿ كبير – كخصكصان المجمس الكطني الفمسطيني كمؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية
األيخرل ،المذاف أصبحاف عمميان امتدادان أدكاتيان لمسمطة الفمسطينية  -في إضعاؼ الحقؿ السياسي
الكطني .كيعكد شمؿ مؤسسات السمطة الفمسطينية (الييئات التنفيذية كالمجمس التشريعي الفمسطيني) إلى
اآلثار التي ترتٌبت عمى االستقطاب المتنامي كتأثيرات السياسات االستعمارية اإلسرائيمية كسياسات مراكز
القكل اإلقميمية كالدكلية ( .ىبلؿ ) 3 : 2007 ،
بارز كشامبلن في إسناد مسيرة التقدـ
دكر نا
تتكلَّى الك ازرات كالمؤسسات التي تمثؿ قطاع الحكـ في فمسطيف نا

نحك تحقيؽ األىداؼ الرئيسية التي تحددىا أجندة السياسات الكطنية الفمسطينية .كفي ىذا السياؽ ،نذكر

976


الفصلىالدادس
دورىالدومقراطوةى
النقاط التالية التي نكضح مف خبلليا كعمى سبيؿ المثاؿ ،اآلثار الفعالة التي يتركيا القطاع العاـ إذا ما
عمؿ عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ الكطنية بصكرة ناجحة.
 -1الحكم الرشيد
أساسيا في ضماف الحكـ الذم يجب أف يتسـ بشفافيتو كخضكعو لممساءلة
دكر
تمعب السمطات الثبلث نا
ن

ككفاءتو كفعاليتو  ،كيمكف االرتقاء بمستكل كفاءة كفعالية مؤسسات القطاع العاـ في ىذه السمطات
الثبلث ،عمى المستكييف الكطني كالمحمي ،مف خبلؿ تحديث إمكانياتيا المؤسساتية كالتنظيمية .
 -2السَلمة و األمن
مما ال شؾ فيو أف تطكير اإلمكانيات المؤسساتية كالتنظيمية ألجيزة األمف الفمسطينية سيعكد بالفكائد
المادية كالمممكسة عمى السبلمة كاألمف .كمف ناحية أعـ  ،يضمف رفع مستكل إمكانيات السمطة
القضائية كقطاع العدالة تعزيز إنفاذ مبدأ سيادة القانكف عمى نحك شامؿ كثابت في األراضي الفمسطينية
المحتمة .كما يعزز تطكير إمكانيات السمطة التشريعية كغيرىا مف ىيئات الرقابة األخرل مستكل فعالية
الرقابة الديمكقراطية عمى أجيزة األمف كضماف حماية حقكؽ اإلنساف.
 -3تحقيق االزدىار عمى المستوى الوطني
كحيكيا في إعادة إنعاش
أساسيا
يعتبر كجكد إطار قانكني مستقر كمؤسسات قطاع عاـ فعالة  ،عامبلن
ن
ن
القطاع الخاص في فمسطيف عمى المدل القريب .كما يساىـ ىذا اإلطار القانكني في ضماف استدامة
نمك ىذا القطاع عمى المدل المتكسط .كمف جانب آخر ،يساعد تطكير اإلجراءات الخاصة بإعداد

السياسات االجتماعية كاالقتصادية كالمالية عمى مستكل الحككمة في تكزيع المكارد المتكفرة بصكرة
عادلة.
 -4تحسين جودة الحياة
مف شأف تعزيز إمكانيات مؤسسات القطاع العاـ التي تشارؾ في إعداد السياسات االجتماعية ،كتكفير

مستحقييا ،كتقديـ الخدمات التعميمية كالصحية األساسية،
المساعدات االجتماعية ،كضماف كصكليا إلى
ٌ
أنتج آثار إيجابية مباشرة عمى المكاطنيف الفمسطينييف في حياتيـ اليكمية .كفضبلن عف ذلؾ ،تتأتٌى اآلثار
اإليجابية التي ينشدىا المكاطنكف مف قدرة القطاع العاـ عمى تنظيـ عمؿ القطاع الخاص كالمنظمات
غير الحككمية التي تقدـ الخدمات األساسية ليـ( .ك ازرة التخطيط ) 47-45 : 2008 ،
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يرى الباحث أف المؤسسات الكطنية لـ تقـ بكاجبيا الكطني كاإلنساني بما يناسب األىداؼ التي يبنيت مف
أجؿ تحقيقييا  ،حيث إف ىذه المؤسسات ما زالت تخضع لممحاصصة بيف العديد مف القكل السياسية في
الساحة الفمسطينية  ،فعند إعادة النظر في مؤسسات القطاع العاـ نجد أف ىناؾ ضعؼ كبير في أدائيا
 ،كسبب ىذا الضعؼ يعكد لعدـ تعييف الرجؿ المناسب في المكاف المناسب  ،ككذلؾ سبب آخر كىك
عدـ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في تمؾ المؤسسات  ،كلعؿ أبرز ما يبرر ذلؾ ىك انتشار ظكاىر كثيرة

داخؿ ىذه المؤسسات مثؿ ظاىرة الفساد  ،كظاىرة المحاصصة  ،كما يرل الباحث أنو ال بد مف إعادة
النظر في بناء ىذه المؤسسات مف جديد مف خبلؿ كضع خطط استراتيجية جديدة  ،كاعادة ىيكمتيا
ككضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ككذلؾ تطبيؽ معايير الحكـ الرشيد في كؿ المؤسسات
كالقضاء عمى ظاىرة المحاصصة  ،كمف خبلؿ ذلؾ يتـ االرتقاء بيذه المؤسسات في خدمة أبناء الشعب
الفمسطيني في كافة المستكيات التعميمية كالصحية كالشبابية كالثقافية كالسياسية كالنيكض بمستكل

الخدمة المقدمة مما يعزز األمف القكمي الفمسطيني .
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نتائج الدراسة:

اليتائج والتمصيات

استطاع الباحث بعد الدراسة كالتحميؿ اثبات صحة الفرضية كاإلجابة عمى تساؤالت الدراسة مف خبلؿ
النتائج التي تكصؿ ليا  ،كالتي جاءت عمى النحك اآلتي :
اوالً  :نتائج ليا عَلقة بالفرضية
 -1غياب الدكر الحقيقي لؤلمف القكمي الفمسطيني منذ نشأة السمطة الفمسطينية كعجزه عف تحقيؽ
أىداؼ كمصالح الشعب الفمسطيني .
 -2ىناؾ ميددات خطيرة تكاجو األمف القكمي الفمسطيني كىي الميددات الخارجية كالمتمثمة في
االحتبلؿ اإلسرائيمي لفمسطيف منذ عاـ  1948ككذلؾ الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع
غزة منذ تسعة أعكاـ  ،كذلؾ التحديات اإلقميمية كالتي أصبحت تشكؿ خط انر كبي انر عمى األمف
القكمي الفمسطيني  ،أيضان ىناؾ الميددات الداخمية كالمتمثمة في االنقساـ الفمسطيني ،التنسيؽ
األمني  ،ضعؼ التنمية  ،الفساد  ،التطرؼ الفكرم  ،كخطر التزايد السكاني .
 -3النظاـ السياسي الفمسطيني كالذم جاء مع نشأة السمطة الفمسطينية عاـ  1994ـ كاف نظامان
سياسيان بمكف كاحد ككانت حركة فتح تحتكر ىذا النظاـ تحت سقؼ منظمة التحرير الفمسطينية مع
كجكد بعد األقميات مف األحزاب السياسية األخرل حتى  ،حيث كانت حركة فتح تسيطر عمى كافة
مؤسسات السمطة الفمسطينية بما فييا الرئاسة كالمجمس التشريعي الفمسطيني  ،كلـ يكف ىناؾ أم
مشاركة سياسية حقيقية في صناعة القرار الفمسطيني بسبب غياب بعض األحزاب كالفصائؿ الكبرل
مثؿ حركتي حماس كالجياد االسبلمي .
ثانياً  :اِلجابة عمى تساؤالت الدراسة
 -1ىناؾ عكامؿ داخمية أدت إلى ضعؼ التجربة الديمقراطية في فمسطيف خبلؿ الفترة الممتدة منذ عاـ
1994ـ كحتى عاـ 2014ـ  ،كمف بيف ىذه العكامؿ ىك عدـ كجكد مشاركة سياسية حقيقية بيف
التنظيمات الفمسطينية  ،كاستم اررية االنقساـ الفمسطيني بيف الضفة المحتمة كقطاع غزة  ،كذلؾ ضعؼ

الكفاءة كالقدرة  ،كاف كؿ فصيؿ سياسي لديو برنامج مختمؼ تمامان عف الفصيؿ اآلخر كىذا يعني عدـ
كجكد تكافؽ بينيـ مما يعزز ذلؾ مف تكريس عدـ تحقيؽ المشاركة السياسية .
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أف القرار السياسي الفمسطيني ىك أحد المرتكزات الميمة التي يعاني منيا النظاـ السياسي

الفمسطيني  ،حيث أنو منذ قدكـ السمطة الفمسطينية عاـ  1994كانت حركة فتح تييمف عمى الساحة
الفمسطينية ككانت محتكرة لمقرار السياسي الفمسطيني  ،حيث كانت الحركة تسيطر عمى غالبية مقاعد
المجمس التشريعي الفمسطيني المنتخب عاـ  ، 1996ككذلؾ الرئاسة الفمسطينية  ،مع تيميش كاضح
لباقي الفصائؿ األخرل في مسألة اتخاذ القرار الفمسطيني .

 -3تكصمت الدراسة بأف ىناؾ غياب لمشراكة السياسية بيف الفصائؿ الفمسطينية ،كبالتحديد بيف حركتي
فتح كحماس ،كعدـ قبكؿ كؿ منيما لآلخر  ،نظ انر لتبني كؿ فصيؿ منيجان مخالفان لمفصيؿ اآلخر .

 -4استنتجت الدراسة أف ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ الداخمية األخرل التي أدت إلى ضعؼ األمف

القكمي الفمسطيني  ،منيا االنقساـ الفمسطيني  ،كالخبلفات المتكاصمة بيف حركتي فتح كحماس مف

خبلؿ االختبلؼ الفكرم بينيما  ،ككذلؾ صراع الصبلحيات  ،كتعزيز ظاىرة التنسيؽ األمني بيف

السمطة الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي  ،كانتشار ظاىرة الفساد في المؤسسات األمنية كاإلدارية
لمسمطة الفمسطينية.
 -5تكصمت الدراسة بأف االنتخابات التشريعية عاـ  1996ـ لـ تكف بمستكل النجاح المطمكب ألنيا
كانت تعتبر أحد نتائج اتفاؽ أكسمك الذم رفضتو شريحة كبيرة مف الفصائؿ الفمسطينية  ،كالعديد مف
ىذه الفصائؿ لـ تعترؼ بيذا اإلتفاؽ ،ألنو يعتبر اتفاؽ كارثي َّ
حؿ عمى القضية الفمسطينية .
-6

خبلؿ التجربة الديمقراطية الفمسطينية الثانية عاـ 2006ـ  ،كالتي فازت بيا حركة حماس

بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي كجد الباحث أف ىناؾ أطرافان فمسطينية ال تقبؿ تطبيؽ الديمقراطية
بكجييا الحقيقي كرفضت مبدأ المشاركة السياسية في الحككمة الفمسطينية التي تـ انتخابيا مما أدل

إلى نشكء حالة مف الصراع المسمح عاـ  2007ـ  ،كتـ تعطيؿ مصالح الشعب الفمسطيني بعد ىذا
الصراع .

-7

ما يفاقـ مشكمة إعادة ترتيب البيت الفمسطيني ىك نظاـ المحاصصة في منظمة التحرير

الفمسطينية كالذم أدل إلى تسكيغ ممارسة السمطة الفردية كتيميش دكر المؤسسات الكطنية عبر
حصر صياغة المكاقؼ كتركيب الييئات كالمؤسسات في يد حركة فتح  ،فنتج عف ذلؾ تغييب
المؤسسات كالييئات الكطنية كالحزبية عمى حد سكاء ،كما ىيأ الحقنا لعممية تغييب دكر الفصائؿ
المشاركة في المنظمة  ،كترسيخ الحكـ الفردم .
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النتائجىوالتوصوات
التوصيات:
 -1يكصي الباحث بضركرة انياء االنقساـ الفمسطيني كتحقيؽ المصالحة الفمسطينية عمى أكمؿ كجو
بما يعزز مف بناء الثقة بيف حركتي فتح كحماس كانياء كؿ الخبلفات بينيما .
 -2يكصي الباحث بضركرة اصبلح منظمة التحرير الفمسطينية كفؽ ميثاؽ كطني فمسطيني تتفؽ عميو
جميع االحزاب كالحركات الفمسطينية  ،بما يضمف كجكد مرجعية أساسية لمفمسطينييف لصناعة
القرار الفمسطيني .
 -3ضركرة اإلعبلف عف االنتخابات الرئاسية كالتشريعية تشارؾ فييا جميع التنظيمات الفمسطينية
كقبكؿ نتائجيا مف أجؿ ممارسة الديمقراطية بصكرتيا الحقيقية .
 -4ضركرة تشكيؿ حككمة كحدة كطنية تشارؾ بيا جميع التنظيمات الفمسطينية ك تتبنى برنامج إعادة
اصبلح المؤسسات األمنية كاإلدارية  ،كالعمؿ عمى تعزيز األمف القكمي الفمسطيني .
 -5ضركرة تفعيؿ مجمس األمف القكمي الفمسطيني  ،بحيث يصبح مكقع إجماع كطني مف حيث
عضكيتو كميامو كصبلحياتو .
 -6اإلىتماـ بعنصر الشباب كطاقاتو ككفاءتو العممية كالعممية مف خبلؿ إلحاقيـ بمكاقع إدارية كأمنية
عميا مف أجؿ النيكض كاالرتقاء كضخ دماء جديدة في النظاـ السياسي الفمسطيني.
 -7ضركرة تحسيف جكدة الحياة مف شأف تعزيز إمكانيات مؤسسات القطاع العاـ التي تشارؾ في
مستحقييا،
إعداد السياسات االجتماعية ،كتكفير المساعدات االجتماعية ،كضماف كصكليا إلى
ٌ

كتقديـ الخدمات التعميمية كالصحية األساسية مف أجؿ تحقيؽ آثار إيجابية مباشرة عمى المكاطنيف
الفمسطينييف في حياتيـ اليكمية .
 -8ضركرة إعداد رؤية تنمكية القتصاد فمسطيني قادر عمى مكاجية تحديات التنمية كتطكير القدرة
الذاتية في مكاجية خطط التيميش اإلسرائيمية ،كلمكاجية تحديات تحقيؽ التنمية المستدامة في
فمسطيف .
 -9ضركرة كقؼ كامؿ لمتنسيؽ األمني بيف السمطة الفمسطينية كاالحتبلؿ اإلسرائيمي  ،ككقؼ
المفاكضات بصكرة فكريو  ،كتبني سياسات جديدة مف شأنيا أف تساعد في المحافظة عمى الثكابت
الكطنية كالعمؿ عمى استعادة الحقكؽ الفمسطينية .
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المصادرىوالمراجع
أوالً  :المصادر :
القرآف الكريـ .
ثانياً  :المراجع العربية
 -1أبك دحك ،ابتساـ (  : ) 1997التعميـ في فمسطيف رؤية استراتيجية  ،فمسطيف .
 -2أبك رمضاف  ،محسف(  : ) 2008التحكؿ السياسي في فمسطيف – أسباب التراجع كمعكقات
التقدـ  ،مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف ،راـ اهلل .
 -3أبك عرفو  ،عبد الرحمف (  : ) 2013الفساد في المجتمع الفمسطيني قراءات أكلية
 -4أبك عمرك  ،زياد (  :) 1995المجتمع المدني كالتحكؿ الديمقراطي في فمسطيف ،مؤسسة
مكاطف  ،راـ اهلل .
 -5األزعر ،محمد خالد(  :) 1996التحكؿ الديمقراطي في النظاـ السياسي الفمسطيني  ،ط  ،1راـ
اهلل :مكاطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية
 -6البرغكثي ،إياد ( " :) 1997النظاـ السياسي الفمسطيني كالديمقراطية" ،في :إشكالية تعثر
التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي ،ط  ،1مكاطف ،المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية،
راـ اهلل .
 -7الزيف  ،سمير (  : ) 2005تحكالت التجربة الفمسطينية "المشكبلت البنيكية لمنظاـ السياسي"،
عماف
مركز الغد العربي لمدراساتٌ ،

 -8الجرباكم  ،عمي (  : ) 1998البنية القانكنية كالتحكؿ الديمقراطي في فمسطيف ط ، 1مؤسسة
الدراسات الفمسطينية مكاطف – راـ اهلل
 -9الجنحي  ،عمي بف فايز (  : ) 2007دكر التربية في كقاية المجتمع مف اإلنحراؼ الفكرم ،
كمية التدريب  ،جامعة نايؼ لمعمكـ االمنية  ،المممكة العربية السعكدية – جدة
 -10الحركب ،خالد (  :) 1996حماس الفكر كالممارسة السياسية ،ط  ،1بيركت :مؤسسة
الدراسات الفمسطينية
 -11الخكاجا  ،حمدم (  : ) 2012أثر الفساد عمى الجكانب اإلقتصادية كاإلجتماعية  ،راـ اهلل –
فمسطيف
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 -12الخزرجي  ،تامر ( : ) 2004النظـ السياسية الحديثة كالسياسات العامة ط ، 1عماف –األردف
 -13الشقاقي  ،خميؿ (  : ) 1996التحكؿ نحك الديمقراطية في فمسطيف "عممية السبلـ كالبناء
الكطني كاالنتخابات ،مركز البحكث كالدراسات الفمسطينية  ،نابمس – فمسطيف
 -14الشعيبي  ،عزمي (  ) 2008المؤسسة األمنية الفمسطينية  ،نحك اعتماد رؤية كطنية  ،المركز
الفمسطيني كالدراسات االستراتيجية  ،راـ اهلل
 -15الشطي ،إسماعيؿ ،كآخركف (  :) 2004الفساد كالحكـ الصالح في الببلد العربية ،بيركت:
مركز دراسات الكحدة العربية.
 -16الزبيدم ،باسـ كآخركف (  :) 2001الفساد في فمسطيف ،مركز البحكث كالدراسات.
الفمسطينية ،نابمس
 -17الزبيدم  ،باسـ (  : ) 2010حماس كالحكـ دخكؿ النظاـ أـ التمرد عميو – فمسطيف – راـ اهلل
– المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية كالمسحية .
 -18المبدم  ،فدكل(  ) 2004المرأة ك ميداف العمؿ السياسي ،جامعة بير زيت ،معيد دراسات
المرأة ،المجمد . 2
 -19المدىكف  ،نافذ (  : ) 2014إدارة الحكـ كالرشيد كتطبيقاتيا في فمسطيف  ،فمسطيف – غزة
 -20المصرم  ،محمد (  ) 2008األمف القكمي الفمسطيني – الرؤية كالبناء المؤسسي  ،مجمكعة
باحثيف  ،المركز الفمسطيني لمبحكث كالدراسات االستراتيجية – راـ اهلل
 -21النكاتي  ،مييب (  : ) 2002حماس مف الداخؿ ،دار الشركؽ لمنشر ،غزة ،ط1
 -22بركات  ،حميـ (  : ) 1995الديمقراطية كالعدالة االجتماعية  :في سبيؿ اغناء التجربة العربية
– المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية  -فمسطيف – راـ اهلل
 -23بسمي  ،حسيف أكزبام ( ) 2011رجب طيب أردكغاف ( قصة زعيـ )  ،الدار العربية لمعمكـ،
الطبعة األكلى ،بيركت
 -24جكؿ  ،محمد زاىد (  ) 2013التجربة النيضكية التركية  ،مركز نماء لمبحكث كالدراسات ،
بيركت ط 1
 -25حبيب  ،ابراىيـ (  : ) 2010أصكؿ دراسات األمف القكمي  ،غزة  ،كمية العكدة الجامعية.
 -26زريقات  ،مراد بف عمي (  : ) 2006عرض كتاب اإلنساف االجتماعية كدكرىا في مقاكمة
االحتبلؿ  ،جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية .
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اإلسكندرية ،المكتب الجامعي الحديث
 -31شبات  ،شاكر (  : ) 2008األمف الفمسطيني بيف اشكالية المفيكـ كالتطبيؽ  ،المركز
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 -32صالح  ،محسف كآخركف (  : ) 2007منظمة التحرير الفمسطينية تقييـ التجربة كاعادة البناء
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 -33صالح  ،محسف (  ، ) 2007قراءة نقدية في تجربة حماس كحككمتيا ، 2007-2006
بيركت  ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات  ،ط1
 -34صقر  ،مصباح (  :) 2011إصبلح األمف الفمسطيني بيف تحديات الكاقع كمقتضيات
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 -35صكراني  ،غازم (  : ) 2006االقتصاد الفمسطيني بيف الكاقع كاآلفاؽ
 -36عباس  ،محمكد ( : ) 1994الطريؽ إلى أكسمك  ،ط  ، 1لبناف – بيركت
 -37عبد العظيـ  ،سعيد (  : ) 1990الديمقراطية في الميزاف  ،االسكندرية  ،جميكرية مصر
العربية .
 -38عبير مصمح كآخركف (  ، ) 2007النزاىة كالشفافية كالمساءلة في مكاجية الفساد ،االئتبلؼ
مف أجؿ النزاىة كالمساءلة (أماف ) ،ط  ،1راـ اهلل
 -39عزت ،عبد اليادم : ) 2004 (،رؤية أكسع لدكر المنظمات األىمية الفمسطينية في عممية
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 -53داؿ ،ركبرت (  : ) 2000عف الديمقراطية ،القاىرة ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة كالثقافة
العالمية
 -54داس جكرشاراف (  : ) 2010اليند عكامؿ النيكض كتحديات الصعكد  ،قراءة في تجربة اليند
التنمكية  ،مركز الجزيرة لمدراسات .
 -55رسؿ ،دالتكف(  : ) 1996دكر المكاطف السياسي في الديمقراطيات الغربية ،ترجمة د.احمد
يقكب المجدكبة كآخر ،عماف  -األردف ،دار البشير
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 -73المصرم  ،احمد (  ) 2010دكر إسرائيؿ في ضرب مرتكزات األمف القكمي العربي  ،رسالة
ماجستير منشكرة  ،مقدمة لجامعة االزىر بغزة  ،كمية الدراسات العميا  ،قسـ العمكـ السياسية .
 -74أميف  ،سكزاف (  ) 2011التجربة الديمقراطية في ككردستاف العراؽ  ،رسالة ماجستير منشكرة
مقدمة الى ألكاديمية العربية في الدانمارؾ بككبنياغف  ،كمية القانكف كالعمكـ السياسية .
 -75أيكب  ،حسف (  : ) 2006آفاؽ التحكؿ الديمقراطي في النظاـ السياسي الفمسطيني ( اشكالية
العبلقة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطة الكطنية الفمسطينية  2003-1993كعامؿ محكرم –
جامعة النجاح الكطنية .
 -76بكساحيو  ،عبد السميع (  ) 2005التحكالت الديمقراطية في الجزائر كاألردف ( ، 1989
 ) 2005دراسة مقارنة .
 -77أبك حشيش  ،شفيؽ (  " ) 2014البعد السياسي لعممية التحكؿ الديمقراطي في الكطف العربي -
تكنس نمكذجان " – جامعة األزىر بغزة
 -78دركيش  ،عبد العزيز (  ) 2010آليات تعزيز الكحدة الكطنية بيف القكل كالفصائؿ الفمسطينية
كأثرىا عمى التنمية السياسية  ،جامعة النجاح الكطنية
 -79حامد  ،قصي (  ) 2008دكر الكاليات المتحدة األمريكية في إحداث تحكؿ ديمقراطي في
فمسطيف (كالية الرئيس جكرج بكش االبف . ) 2006-2001
 -80سميماف  ،بساـ (  ) 2013دكر السمطة الفمسطينية في تحقيؽ التنمية ،كاألمف ،كالديمقراطية في
ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي" رسالة ماجستير منشكرة  ،جامعة النجاح الكطنية  ،كمية الد ارسات العميا .
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 -81صافي  ،يكسؼ (  ) 2008تجربة المجمس التشريعي الفمسطيني  ، 2008-1996مركز
ىدؼ لحقكؽ االنساف .
 -82عامر  ،باسؿ ( ) 2014أزمة المشاركة السياسية كتأثيرىا عمى عممية التحكؿ الديمقراطي في
فمسطيف ( ، ) 2013-1993رسالة ماجستير منشكرة  ،جامعة النجاح الكطنية  ،كمية الدراسات
العميا .
 -83عكدة  ،عكاد (  ) 2011إشكالية العبلقة بيف حركة فتح كحركة حماس كأثرىا عمى عممية
التحكؿ الديمكقراطي في فمسطيف (2010-2004ـ )  ،رسالة ماجستير منشكرة  ،جامعة النجاح
الكطنية  ،كمية الدراسات العميا .
-84عياش  ،حسف (  :) 2010المجمس التشريعي في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية في الفترة
 ، 2006 – 1996جامعة االزىر – غزة
 -85كرابيت  ،ساميو (  ) 2009الديمقراطية كمعكقاتيا في دكؿ العالـ الثالث  ،الجامعة الحرة ،
ىكلندا  ،قسـ العمكـ السياسية .
 -86منذر  ،عبد المطيؼ كآخركف (  ) 2008الرؤية االست ارتيجية لمدكلة الفمسطينية السياسية
كاالقتصادية كاالجتماعية  ،دراسة مقدمة مف المعيد الفمسطيني لبلستشارات كحؿ النزاعات  ،غزة ،
فمسطيف.
سادساً  :الدوريات والتقارير والوكاالت
 -87أبك دؼ  ،محمكد (  : ) 2007صبغة تربكية مقترحة لمكاجية ظاىرة التعصب الفكرم بيف
المسمميف  ،المجمة التربكية – غزة – فمسطيف .
 -88أبك عبيدة  ،عمر (  : ) 2012قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى تحمؿ أعباء الديف العاـ الخارجي،
مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات ،العدد السابع كالعشركف ،فمسطيف ،ص. 162
 -89أبك غكش  ،نياد (  : ) 2011التطبيع الثقافي في فمسطيف  ،مقاؿ في صحيفة الحياة الجديدة
الصادرة بتاريخ  ، 2011-9-11العدد . 5695
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راـ اهلل كالبيرة  ،مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء  ،راـ اهلل .
 -91الحمد ،جكاد (  : ) 2005منظمة التحرير الفمسطينية ..نحك مشركع إلصبلح بنيكم سياسي،
عماف :مركز دراسات الشرؽ األكسط .
 -92الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة (  : ) 2009تقرير كطني مقدـ عف ماليزيا كفقان لمفقرة ُٓ (أ) مف
مرفؽ قرار مجمس حقكؽ اإلنساف ٓ – 1/جنيؼ .
 -93الصاكم ،عمي (  ،) 2004دكر المجالس العربية في محاربة الفساد ،كرقة مقدمة في مؤتمر
"برلمانيكف ضد الفساد  ،بيركت .
 -94الصكراني ،غازم (  ) 2006األكضاع االقتصادية كالتنمكية في فمسطيف ،غزة ،فمسطيف ،كرقة
بحثية منشكر في االنترنت .
 -95الصكراني  ،راجي  ،كآخركف (  : ) 2006تقرير عف االنتخابات التشريعية الثانية  25يناير
 ، 2006المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف – غزة – فمسطيف .
 -96الشامي ،محمكد (  ) 2011مستكل المشاركة السياسية لدل الشباب الجامعي الفمسطيني نحك
العكلمة ،مجمة الجامعة اإلسبلمية_ غزة  ،سمسمة الدراسات اإلنسانية  ،المجمد التاسع عشر ،العدد
الثاني.
 -97الشعيبي  ،عزمي (  : ) 2004ندكة "الفساد كالحكـ الصالح في الببلد العربية  ،دراسة حالة
فمسطيف المحتمة  ،مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت  ،لبناف .
 -98القدكمي  ،نبيؿ (  : ) 2013مؤتمر التعاكف مف أجؿ التنمية في فمسطيف :قيكد كآفاؽ ،
مؤسسة التعاكف  ،راـ اهلل كغزة .
 -99المركز الفمسطيني لتعميـ الديمقراطية كتنمية المجتمع ،تفعيؿ مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني
نحك المكاطنة المسؤكلة كاإلصبلح ،راـ اهلل. 2007 ،
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 -100المجمس التشريعي الفمسطيني (  ) 2009ثبلث سنكات مف العطاء رغـ الحصار  ،غزة –
فمسطيف
 -101باؿ ثينؾ لمدراسات االستراتيجية (  : ) 2010مشركع نحك نظاـ سياسي ديمقراطي كمؤسساتي
في فمسطيف"  ،فمسطيف – غزة .
 -102باكر  ،حسيف (  : ) 2013تقرير عف حزمة االصبلحات الديمقراطية في تركيا -التفاعبلت
الداخمية كالتكقعات المستقبمية – مركز الجزيرة لمدراسات  ،الدكحة .
 -103رحاؿ ،عمر ،)2004( ،المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية ،مجمة تسامح ،ع ،2مؤسسة
مفتاح ،راـ اهلل -فمسطيف.
 -104سعاد  ،عبد الفتاح محمد (  ، ) 2007كرقة بحثية عف الفساد المالي كاالدارم كتحديد مظاىره
المختمفة
 -105صديقي  ،العربي (  : ) 2013تقرير عف ديمقراطية اليند كتحديات النجاح  ،مركز الجزيرة
لمدراسات.
 -106عبد اليادم ،ميا (  : ) 2006النظاـ السياسي بعد االنتخابات التشريعية  ، 2006مجمة
دراسات شرؽ أكسطية ،عدد . 35 ، 34
 -107كتانة ،ريما(  : ) 2006المرأة كاالنتخابات المحمية ،راـ اهلل ،منشكرات مفتاح .
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 -110محمد ،مازف :) 2006 ( .في قضايا الفساد كمؤثراتو المختمفة ،مجمة النبأ  ،العدد . 80
 -111مخكؿ ،عصاـ (  ":) 2007تأثير احتبلؿ الضفة كالقطاع عمى نمك كتطكر االقتصاد
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قائمة املالحق




 ممحق رقم (  : ) 1مرسكـ رئاسي رقـ  1لسنة  1995بشأف الدعكةلبلنتخابات
 ممحق رقم ( : ) 2مرسكـ رئاسي رقـ  2لسنة  1996بشأف أعضاء السمطةالتنفيذية
 ممحق رقم ( : ) 3مرسكـ رئاسي رقـ  3لسنة  1996بشأف إجراءات انعقاداالجتماع األكؿ لممجمس التشريعي
 ممحق رقم (  : ) 4مرسكـ رئاسي رقـ  4لسنة  1996بشأف لجنةاالنتخابات الفمسطينية
 ممحق رقم (  : ) 5مرسكـ رئاسي رقـ  5لسنة 1995بشأف تكزيع مقاعدالمجمس التشريعي الفمسطيني
 ممحق رقم (  : ) 6مرسكـ رئاسي لسنة  2005بتحديد مكعد إلجراءاالنتخابات التشريعية
 -ممحق رقم (  : ) 7البياف التأسيسي لحركة حماس
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ممحق رقم ( ) 1
مرسوم رئاسي رقم ( )1لسنة  1995بشأن الدعوة لَلنتخابات
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية

بعد االطبلع عمى القانكف رقـ ( )5لسنة  1995بشأف نقؿ السمطات كالصبلحيات .كعمى القانكف رقـ ()13

لسنة  1995بشأف االنتخابات .أصدرنا المرسكـ التالي :
مادة ()1

الدعوة لَلنتخابات

الشعب الفمسطيني في قطاع غزة كالضفة الغربية كالقدس مدعك النتخابات عامة ،حرة كمباشرة النتخاب رئيس

السمطة الكطنية الفمسطينية كأعضاء المجمس الفمسطيني يكـ السبت المكافؽ  20يناير )كانكف ثاني) . 1996
مادة ((2
االقتراع

تجرل عممية االقتراع عمى المرشحيف لرئاسة السمطة الكطنية الفمسطينية كأعضاء المجمس الفمسطيني كفقان

لمجداكؿ النيائية لممرشحيف كالناخبيف .

مادة ((3
بدء الترشيح
يفتح باب الترشيح اعتبا ار مف يكـ  14ديسمبر (كانكف أكؿ)  1995كلمدة تسعة أياـ .
مادة ((4
التنفيذ والنفاذ
عمى رئيس كأعضاء لجنة االنتخابات المركزية تنفيذ ىذا المرسكـ كيعمؿ بو مف تاريخ صدكره كينشر في الكقائع

الفمسطينية .
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صدر في مدينة غزة بتاريخ  13كانكف أكؿ  1995ميبلدية المكافؽ /20رجب 1416/ىجرية
ياسر عرفات
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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ممحق رقم ( ) 2
مرسوم رئاسي رقم ( )2لسنة 1996
بشأن أعضاء السمطة التنفيذية

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية.
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية.
بعد االطبلع عمى القانكف رقـ ( )5لسنة  1995بشأف نقؿ السمطات كالصبلحيات.
كعمى القانكف رقـ ( )13لسنة  1995بشأف االنتخابات المعدؿ بالقانكف رقـ  16لسنة  1995ـ.
أصدرنا المرسكـ التالي:
مادة ()1
يؤدم رئيس السمطة الكطنية المنتخب أماـ رئيس المجمس الكطني الفمسطيني كقاضي القضاة رئيس المحكمة
العميا كقاضي القضاة الشرعي اليميف التالي [أقسـ باهلل العمي العظيـ أف أككف مخمصان لمكطف ،كأنا أحافظ عمى
الدستكر كالقانكف ،كأحافظ عمى مصالح الشعب الفمسطيني كسبلمة أراضيو كتحقيؽ أمانيو كآمالو الكطنية كاهلل
عمى ما أقكؿ شييد.
مادة ()2
يقكـ رئيس السمطة الكطنية المنتخب خبلؿ خمسة أسابيع مف تاريخ انعقاد الجمسة األكلى لممجمس التشريعي
بتقديـ أعضاء السمطة التنفيذية لممصادقة عمييـ مجتمعيف أك فرادم كيككف قرار المصادقة باألغمبية المطمقة.
مادة ()3
يؤدم كزراء السمطة التنفيذية أماـ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية قبؿ مباشرة مياـ كظائفيـ اليميف التالي
[أقسـ باهلل العظيـ أف أككف مخمصان لمكطف كأف أحافظ عمى الدستكر كالقانكف كأف أحافظ عمى مصالح الشعب
الفمسطيني كأف أقكـ بالكاجبات المككمة إلى حؽ القياـ.
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مادة ()4
عمى جميع الجيات المختصة كؿ فيما يخصو تنفيذ ىذا المرسكـ كيعمؿ بو مف تاريخ صدكره كينشر في
الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ  1996/1/16ميَلدية.
الموافق  25شعبان  1416 /ىجرية.
ياسر عرفات
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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ممحق رقم ( ) 3
مرسوم رئاسي رقم ( )3لسنة 1996
بشأن إجراءات انعقاد االجتماع األول لممجمس التشريعي
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية .
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية .
بعد االطبلع عمى القانكف رقـ ( )5لسنة  1995بشأف نقؿ السمطات كالصبلحيات .
كعمى القانكف رقـ ( )13لسنة  1995بشأف االنتخابات المعدؿ بالقانكف رقـ ( )16لسنة 1995ـ ،كعمى المراسيـ
الرئاسة أرقاـ  ،6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ،1بشأف االنتخابات .
كاستعدادان النعقاد المجمس التشريعي بعد االنتخابات .
أصدرنا المرسكـ التالي :
مادة ()1
يصدر رئيس السمطة الكطنية المنتخب مرسكمان يحدد فيو مكعد كمكاف انعقاد االجتماع األكؿ لممجمس التشريعي
عمى أف يتـ ىذا االجتماع خبلؿ خمسة كأربعيف يكمان مف تاريخ إعبلف أسماء الفائزيف في انتخابات المجمس .
مادة ()2
يككف النصاب القانكني لبلجتماع األكؿ لممجمس بحضكر األغمبية المطمقة ألعضاء المجمس .
مادة ()3
عند افتتاح الجمسة األكلى لممجمس يشغؿ كرسي الرئاسة أكبر األعضاء الحاضريف سنان كاذا تعذر قياـ األكبر
سنان بكاجبات الرئاسة ألم سبب مف األسباب يجكز استخبلفو بمف يميو سنان كيتكلى أعماؿ السكرتارية أصغر
األعضاء الحاضريف سنان كمنيما يتككف المكتب المؤقت كتنتيي ميمتيما بانتخاب مكتب المجمس .
مادة ()4
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يعمف الرئيس المؤقت لممجمس فتح باب الترشيح لرئاسة المجمس كيككف ذلؾ أما بترشيح العضك لنفسو أك
بترشيحو مف قبؿ عضك آخر .
مادة ()5
في حالة كجكد مرشح كاحد فقط لمرئاسة يعمف الرئيس المؤقت انتخاب ىذا العضك رئيسان بالتزكية كعندىا يشغؿ
كرسي الرئاسة .
مادة ()6
في حالة كجكد أكثر مف مرشح لمرئاسة يتكلى المكتب المؤقت األشراؼ عمى عممية انتخاب الرئيس كيككف ذلؾ
بتسميـ كؿ عضك كرقة ليدكف عمييا اسـ العضك الذم يريد انتخابية رئيسان كيدعك الرئيس المؤقت األعضاء كاحدنا
تمك اآلخر ليمقي كرقتو بالصندكؽ المعد لذلؾ كبعد انتياء عممية التصكيت تجرم عممية فرز األصكات كالعضك
الذم يحصؿ عمى األغمبية المطمقة مف األعضاء الحاضريف يككف رئيسان ،كاذا لـ تتكفر ىذه األغمبية يجرم
التصكيت مرة أخرل عمى العضكيف المذيف حصبل عمى أكثرية األصكات كفي ىذه الحالة يكتفي باألغمبية النسبية
كاذا تساكت األصكات يقترع بينيما .
مادة ()7
بعد إتماـ عممية انتخاب رئيس المجمس يجرم انتخاب نائبي الرئيس كأميف السر كاحدان تمك اآلخر بالطريقة التي
جرت فييا انتخاب الرئيس .
مادة ()8
يؤدم أعضاء المجمس اليميف التالي أماـ رئيس المجمس [أقسـ باهلل العظيـ أف أككف مخمصان لمكطف كأف أحافظ
عمى الدستكر كالقكانيف الفمسطينية كأف أخدـ األمة كأف أقكـ بالكاجبات المكككلة إلي حؽ القياـ.
مادة ()9
يقكـ رئيس السمطة الكطنية بإلقاء خطاب شامؿ يعرض فيو سياسة السمطة التنفيذية في المرحمة القادمة .
مادة ()10
بعد انتياء خطاب الرئيس يعمف رئيس المجمس رفع الجمسة كتأجيؿ االجتماع إلى مكعد آخر .
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مادة ()11
يكمؼ ديكاف الفتكل كالتشريع بإعداد مشركع البلئحة الداخمية لممجمس .
مادة ()12
عمى جميع الجيات المختصة كؿ فيما يخصو تنفيذ ىذا المرسكـ ،كيعمؿ بو مف تاريخ صدكره كينشر في
الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة غزة بتاريخ  1996/1/16ميَلدية .
الموافق  25شعبان  1416 /ىجرية .
ياسر عرفات
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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ممحق رقم ( ) 4
مرسوم رئاسي رقم ( )4لسنة 1996
بشأن لجنة االنتخابات الفمسطينية
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية .
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية .
بعد االطبلع عمى القانكف رقـ ( )5لسنة  1995بشأف نقؿ السمطات كالصبلحيات .
كعمى القانكف رقـ ( )13لسنة  1995بشأف االنتخابات .
كبناء عمى الصبلحيات المخكلة لنا .
ن
أصدرنا المرسكـ التالي :
) (1تشكؿ لجنة االنتخابات الفمسطينية الدائمة عمى النحك التالي :
-السيد محمكد عباس

رئيسان .

كعضكية كؿ مف :
 -1المحامي تكفيؽ أبك غزالة .
- 2الدكتكر جابي برامكي .
-3المحامي إبراىيـ السقا .
-4الدكتكر منذر صبلح .
-5المحامي عمي السفاريني .
-6األستاذة لميس العممي .
-7الدكتكر محمد اشتية .
948


قائمةىالمالحق
-8الدكتكر رياض الخضرم .
) (2تعمؿ المجنة كفقان ألحكاـ قانكف االنتخابات ك/أك أم تشريع آخر يتعمؽ باالنتخابات في فمسطيف .
) (3تصدر المجنة األنظمة كالمكائح البلزمة ألداء مياميا .
صدر في مدينة غزة بتاريخ . 1996/3/5
ياسر عرفات
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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ممحق رقم ( ) 5
مرسوم رئاسي رقم ( )5لسنة 1995
بشأن توزيع مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
بعد االطبلع عمى القانكف رقـ ( )5لسنة  1995بشأف نقؿ السمطات كالصبلحيات ،كعمى القانكف رقـ ()13
كبناء عمى الصبلحيات المخكلة لنا ،أصدرنا المرسكـ التالي
لسنة 1995ـ بشأف االنتخابات
ن
أوالً :تكزيع المقاعد عمى الدكائر االنتخابية كما يمي:
الرقم

عدد المقاعد

الدائرة

1

القدس

6

2

مدينة غزة

10

3

أريحا

1

4

رفح

5

5

نابمس

8

6

سمفيت

1

7

طكلكرـ

4

8

بيت لحـ

4

9

شماؿ غزة

7

10

الخميؿ

9

11

طكباس

1

12

راـ اهلل

7

13

جنيف

6

14

دير البمح

5

15

قمقيمية

2

16

خانيكنس

7
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ثانياً :استنادان لممادة ( )5لسنة مف قانكف االنتخابات الفمسطيني لعاـ  ،1995تحدد المقاعد التالية لؤلخكة مف
أبناء شعبنا المسيحييف:
دائرة غزة

مقعد واحد

دائرة رام ا﵀

مقعد كاحد

دائرة بيت لحم

مقعداف

دائرة القدس

مقعداف

ثالثاً :استنادا لممادة ( )5مف قانكف االنتخابات الفمسطيني لعاـ  1995يحدد مقعد ألبناء شعبنا الفمسطيني مف
الطائفة السامرية في دائرة نابمس
رابعاً :عمى رئيس كأعضاء لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية تنفيذ بنكد ىذا المرسكـ .كيعمؿ بو مف تاريخ
صدكره كينشر في الكقائع الفمسطينية
صدر في مدينة غزة بتاريخ 14 :كانكف أكؿ  1995ميبلدية
المكافؽ  21رجب  1416ىجرية
ياسر عرفات
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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ممحق رقم ( ) 6
مرسوم رئاسي لسنة  2005بتحديد موعد ِلجراء االنتخابات التشريعية
رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية
بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة  2003كتعديبلتو،

كعمى قانكف االنتخابات رقـ ( )9لسنة 2005ـ،

كعمى المرسكـ الرئاسي رقـ ( )11لسنة  ،2005بتأجيؿ مكعد االنتخابات التشريعية العامة

كبناء عمى الصبلحيات المخكلة لنا،
ن
كتحقيقان لممصمحة العامة،
رسمنا بما ىك آت:
مادة ()1

تجرم االنتخابات لعضكية المجمس التشريعي في القدس كجميع محافظات الكطف يكـ األربعاء المكافؽ

2006/01/25ـ.
مادة ()2

يفتح باب الترشيح لعضكية المجمس التشريعي يكـ الخميس المكافؽ 2005/11/24ـ ،كحتى نياية المدة المحددة

في القانكف.
مادة ()3

يمغى المرسكـ الرئاسي رقـ ( )11لسنة 2005ـ ،ككؿ حكـ آخر يخالؼ أحكاـ ىذا المرسكـ.
مادة ()4

عمى الجيات المختصة ،كؿ فيما يخصو ،تنفيذ ىذا المرسكـ ،كيعمؿ بو مف تاريخ صدكره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ2005/8/20 :ـ.
محمود عباس

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية
رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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ممحق رقم ( ) 7
نص البيان التأسيسي لحركة حماس
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
(يا أييا الذيف أمنكا اصبركا كصابركا كرابطكا كاتقكا اهلل لعمكـ تفمحكف)
يا جماىيرنا المرابطة المسممة:
أنتـ اليكـ عمى مكعد مع قدر اهلل سبحانو النافذ في الييكد كأعكانيـ ..بؿ أنتـ جزء مف ىذا القدر الذم سيقتمع
جذكر كيانيـ إف آجبل أـ عاجبل بإذف اهلل سبحانو كتعالى.
إف مئات الجرحى كعشرات الشيداء الذيف قدمكا أركاحيـ خبلؿ أسبكع في سبيؿ اهلل مف أجؿ عزة أمتيـ
ككرامتيا ،كمف أجؿ استعادة حقنا في كطننا رفعا لراية اهلل في األرض_ ليي تعبير صادؽ عف ركح التضحية
كالفداء التي يتمتع بيا شعبنا كالذم قض مضاجع الصياينة كزلزؿ كيانيـ ،كالذم أثبت لمعالـ أف شعبا يطمب
المكت ال يمكف أف يمكت.
ال بد أف يفيـ الييكد برغـ قيكدىـ كسجكنيـ كمعتقبلتيـ ..برغـ المعاناة التي يعانييا شعبنا في ظؿ احتبلليـ
المجرـ ..برغـ شبلالت الدماء التي تنزؼ كؿ يكـ ..برغـ الجراح ،فإف شعبنا أقدر منيـ عمى الصبر كالثبات في
كجو طغيانيـ كغطرستيـ حتى يعممكا أف سياسة العنؼ ستقابؿ أشد منيا مف أبنائنا كشبابنا ألنيـ يعشقكف جنات
الخمد أشد مما يعشؽ أعداؤنا الحياة الدنيا.
لقد جاءت انتفاضة شعبنا المرابط في األرض المحتمة رفضا لكؿ االحتبلؿ كضغكطاتو ..رفضان لسياسة انتزاع
األراضي كغرس المستكطنات ..رفضا لسياسة القير مف الصياينة ..جاءت لتكقظ ضمائر البلىثيف كراء السبلـ
اليزيؿ ..كراء المؤتمرات الدكلية الفارغة ..كراء مصالحات جانبية خائنة عمى طريؽ كامب ديفيد ..كأف يتيقنكا أف
اإلسبلـ ىك الحؿ كىك البديؿ.
أف يعمـ كؿ المستكطنكف المستيتركف أف شعبنا عرؼ كيعرؼ طريقو –طريؽ االستشياد كطريؽ التضحية ،كأف
شعبنا جكاد كريـ في ىذا الميداف ،كلف تجدييـ سياسة العسكرييف كالمستكطنيف كستتحطـ كؿ محاكالتيـ إلذابة
شعبنا كابادتو برغـ رصاصيـ كبرغـ عمبلئيـ كبرغـ مخازييـ..
كليعممكا أف العنؼ ال يكلد إال العنؼ كأف القتؿ ال يكلد إال القتؿ .كصدؽ القائؿ ":كأنا الغريؽ فما خكفي مف
البمؿ".
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كلمصياينة المجرميف  :ارفعكا أياديكـ عف شعبنا –عف مدننا –عف مخيماتنا-عف قرآننا ،معركتنا معكـ معركة
عقيدة ككجكد كحياة.
كليعمـ العالـ أف الييكد يرتكبكف الجرائـ النازية ضد شعبنا .كأنيـ سيشربكف مف نفس الكأس.
(كلتعممف نبأه بعد حيف)
حركة المقاكمة اإلسبلمية
0991-92- 14
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