


مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 

بريوت - لبنان

درا�سات

مة ة حمكَّ علميَّ

)13(

رئي�س التحرير

اأ. د. حم�شن حممد �شالح

مدير التحرير

اإقبال وليد عمي�ش

م�ساعدو التحرير

فاطمة ح�ّشان عيتاين

رنا م�شطفى جرجور

اأ�رشف عثمان بدر

النظام الأبوي

يف ال�سلطة الفل�سطينية



Refereed Academic Studies )13(
Neopatrimonialism in the Palestinian Authority

By: Ashraf ‘Uthman Badr

تاريخ ا�ستالم البحث: 25 �سباط/ فرباير 2021

تاريخ الإجازة النهائية للبحث: 5 ني�سان/ اأبريل 2021

حقوق الطبع حمفوظة ©

الطبعة الأوىل 

2021م – 1442هـ

بريوت - لبنان

ISBN 978-614-494-015-0

)االآراء الواردة يف الدرا�شة ال تعرب بال�رضورة عن وجهة نظر مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات(

مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

تــلــفـون: 44 36 80 1 961+

تلــفاك�س: 43 36 80 1 961+

ب.: 5034-14, بريوت - لبنان                     �س.

info@alzaytouna.net :بـريـد اإلـكـتـروين

www.alzaytouna.net :املـــوقـــع            

اإخراج 

ربيع معروف مراد

طباعة

CA s.a.r.l |Beirut, Lebanon| +961 1 304444



النظام الأبوي يف ال�سلطة الفل�سطينية

3

فهر�س املحتويات

فهر�س املحتويات ..........................................................................3

امللخ�س .......................................................................................5

املدخل .........................................................................................7

اأولً: الإطار النظري واملفاهيمي: ....................................................16

النيوباترميونيالية )االأبوية اجلديدة( ...........................................16

ثانياً: النموذج النيوباترميونيايل وال�سلطة الفل�سطينية: .................19

1. عالقة احلاكم مبوؤ�ش�شات “الدولة” ..........................................19

2. العالقة مع اأ�شحاب روؤو�ش االأموال .........................................31

3. عالقة احلاكم مع النخب والقطاعات االجتماعية..........................33

4. العالقة مع القوى اخلارجية ....................................................35

اخلال�سة وال�ستنتاجات .............................................................38

46................................................................................... Abstract





النظام الأبوي يف ال�سلطة الفل�سطينية

5

امللخ�س

تهدف الدرا�شة اإىل حتليل ودرا�شة نظام احلكم يف ال�شلطة الفل�شطينية منذ 

ن�شاأتها �شنة 1994 وحتى �شنة 2020. وت�شعى اإىل االإجابة على �شوؤال مركزي 

يتعلق مباهية النظام يف ال�شلطة الفل�شطينية. تولد عن هذا ال�شوؤال عدة اأ�شئلة 

فرعية, من اأبرزها: ما مدى انتماء ال�شلطة الفل�شطينية للنمط النيوباترميونيايل 

Neopatrimonialism )االأبوية اجلديدة(.

ت�شتعني الدرا�شة مبنهجية متعددة التخ�ش�شات, مع اإجراء م�شح لالأدبيات 

املتعلقة باملو�شوع, وبالرجوع اإىل املن�شورات ال�شادرة عن ال�شلطة, واإجراء 

 .Chronology املقابالت وامل�شاهدة بت�شل�شل مو�شوعي ولي�ش كرونولوجي

النمط  ا�شتمرار  على  التاأكيد  يف  للدرا�شة  النظرية  االأهمية  تكمن 

وحتى  ن�شاأتها  منذ  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  احلكم  لنظام  النيوباترميونيايل 

بنيوي  ماأزق  باأنه  ال�شلطة  تعي�شه  الذي  املاأزق  وجتادل  الدرا�شة,  هذه  كتابة 

ميتد ملا قبل اإن�شائها, ناجت عن تغليب النمط ال�شلطوي الذي يعّد من خ�شائ�ش 

نظام احلكم النيوباترميونيايل. 

كلمات مفتاحية:

النيوباترميونيايل النظام 

)االأبوية اجلديدة(
ال�شلطة الفل�شطينية نظام احلكم

حممود عبا�ش يا�رض عرفات اتفاقية اأو�شلو
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النظام الأبوي يف ال�سلطة الفل�سطينية

1
اأ�رضف عثمان بدر

املدخل: 

وحما�ش,  فتح  الفل�شطينية,  ال�شاحة  على  الكبريين  احلزبني  توافق  عقب 

يف  ذلك  وتاأكيد  وطني,  وجمل�ش  ورئا�شية  ت�رضيعية  انتخابات  اإجراء  على 

واإقرار  عبا�ش,  حممود  الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�ش  عن  ال�شادرة  املرا�شيم 

يف  بالقاهرة  اجتماعها  عقب  لالنتخابات  الذهاب  الفل�شطينية  الف�شائل  معظم 

2021/2/8, ثار جدل بني املهتمني بال�شاأن الفل�شطيني حول اإمكانية حّل اأزمة 

االنتخابات  اأن  البع�ش  وراأى  االنتخابات,  عرب  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام 

الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  اأزمة  باأن  االآخرون  راأى  فيما  للحل,  مدخل 

بنيوية ولن ت�شهم االنتخابات يف حلها. وبناء عليه جاءت هذه الورقة لتبحث 

يف هذه االإ�شكالية.

لكنهم  ال�شلطة,  يف  “اأزمة”  وجود  على  والباحثني  الكتّاب  من  كثري  يتفق 

التي  االأدبيات  مراجعة  خالل  من  االأزمة.  هذه  �شبب  ت�شخي�ش  يف  اختلفوا 

انطلقت  مقاربات؛  ثالث  وجود  نلم�ش  ال�شلطة  “اأزمة”  مو�شوع  تناولت 

الفل�شطينية  ال�شلطة  طبيعة  لتحليل  الدميوقراطي  التحول  نظريات  من  اأولها 

يجادل  اإذ  )م.ت.ف(,  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  �شعيد  على  والتحوالت 

عدم  يف  تكمن  االأزمة  باأّن  ال�شلطة؛  لت�شكل  االأوىل  ال�شنوات  يف  نوفل  ممدوح 

 فيما ذهب 
2
تنظيم طبيعة العالقة بني ال�شلطة ومرجعيتها املتمثلة يف م.ت.ف.

يف  الثقافية  الدرا�شات  بق�شم  حما�رض  االجتماعية,  العلوم  يف  الدكتوراه  درجة  لنيل  مر�شح   
1

بريزيت.  جامعة 

حلها,” و�شبل  التحرير,  ومنظمة  الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  العالقة  “اإ�شكالية  نوفل,  ممدوح   
2 

جملة الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, العدد 22, 1995.
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3
جميل هالل اإىل اأّن االأزمة ناجتة عن حماولة التحول من احلكم الذاتي للدولة,

 وتفكيك للحقل 
4
وما رافق ذلك من تهمي�ش الأو�شاط مهمة يف النخبة ال�شيا�شية,

د�شتورية,  االأزمة  باأّن  خليل  عا�شم  يدعي  حني  يف   
5
الفل�شطيني. ال�شيا�شي 

والد�شتوري  القانوين  الو�شع  تغري  وا�شتمرار  وتنوع,  غمو�ش,  عن  نا�شئة 

�شيطرة  بعد  ح�شل  الذي  ال�شيا�شي  االنق�شام  وعقب  املقابل  يف   
6
فل�شطني. يف 

االأزمة  باأّن  اأحمد �شامح اخلالدي  ادعى  2007؛  حركة حما�ش على غزة �شنة 

 
8
 ويتبنى اأحمد مبارك اخلالدي الراأي نف�شه,

7
تكمن يف تاآكل �رضعية ال�شلطة.

ل�رضعيته  عبا�ش  حممود  ال�شلطة  رئي�ش  بفقدان  تتمثل  االأزمة  باأّن  ويجادل 

9
بانتهاء فرتة واليته.

وقد  تنموي.  اقت�شادي  منظور  من  ال�شلطة  اأزمة  الثانية  املقاربة  تتناول 

اخلالدي  رجا  يتفق   
10

االقت�شادية, ال�شلطة  تبعية  اإىل  اخلواجا  حمدي  نبّه 

لدرا�شة  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شة  بريوت:  اهلل,  )رام  الفل�سطينية  الو�سطى  الطبقة  هالل,  جميل   
3

الدميوقراطية “مواطن” وموؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 2006(.

جميل هالل, تكوين النخبة الفل�سطينية منذ ن�سوء احلركة الوطنية اإىل ما بعد قيام ال�سلطة   
4

الفل�سطينية )رام اهلل: املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميوقراطية “مواطن”, 2002(.

جميل هالل, “تفكك احلقل ال�شيا�شي الفل�شطيني,” جملة الدرا�سات الفل�سطينية, العدد 107,   
5

.2016

الدرا�سات  جملة  الفل�شطيني,”  الواقع  �شوء  يف  الد�شتورية  ال�شلطة  “اإ�شكاليات  خليل,  عا�شم   
6

الفل�سطينية, العدد 63, 2005.

جملة  العمل؟,”  وما  هنا  اإىل  و�شلنا  كيف  الراهن:  الفل�شطيني  “املاأزق  اخلالدي,  �شامح  اأحمد   
7

الدرا�سات الفل�سطينية, العدد 75-74, 2008.

الد�شتوري  القانون  واأ�شتاذ  ال�شابق,  العدل  ووزير  الفل�شطيني,  الد�شتور  �شياغة  جلنة  رئي�ش   
8

والنظم ال�شيا�شية يف جامعة النجاح يف نابل�ش.

�رضعية رئي�ش ال�شلطة الفل�شطينية بعد انتهاء واليته, برنامج “بال حدود”, موقع اجلزيرة.نت,   
9

https://www.aljazeera.net :2008/10/6, انظر

الدرا�سات  جملة  العربي,”  بالبعد  واالأمل  الفل�شطيني  االقت�شاد  “ماأزق  اخلواجا,  حمدي   
10

الفل�سطينية, العدد 37, 1999.
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التوجهات  اإىل  م�شتندين  ا�شتنتاجه  يف  اخلواجا  مع   
11

�شّمور و�شبحي 

والتي  ن�شاأتها,  منذ  لل�شلطة   Neoliberalism النيوليربالية  االقت�شادية 

يحاجج  فيا�ش.  د.�شالم  الوزراء  رئي�ش  حكم  فرتة  يف  وا�شح  ب�شكل  ظهرت 

البع�ش بنيوليربالية ال�شلطة التي تر�شخت �شنة 2009, وبالتحديد مع اإطالق 

 من هوؤالء الكتّاب, 
12

فيا�ش ما عرف بوثيقة “اإنهاء االحتالل واإقامة الدولة”,

15
حداد, وتوفيق   

14
طرب, وليندا   

13
جربي, لني  احل�رض؛  ال  املثال  �شبيل   على 

 
17

 وليلى فر�شخ.
16

واآدم هنية,

“النيوليربالية ب�شفتها حترراً: الدولة الفل�شطينية واإعادة بناء  رجا اخلالدي و�شبحي �شّمور,   
11

بريوت,  الفل�شطينية,  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  الفل�سطينية,  الدرا�سات  جملة  الوطنية,”  احلركة 

العدد 88, 2011.

 Rafeef Ziadah, ”What Kind of Palestinian State in 2011? Neoliberalism and World  12

Bank Diktats,“ site of Global Research, 13/4/2010,

https://www.globalresearch.ca/what-kind-of-palestinian-state-in-2011-  

neoliberalism-and-world-bank-diktats/18638

طة” ت�شتوطن تالل ال�شفة الغربية,” جملة  لني جربي, ““روابي”: “اأول مدينة فل�شطينية خمطَّ  
13

الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, العدد 90, 2012.

ال�ستعماري  ال�سياق  يف  للتنمية  نقدية  قراءات  للتحرر:  �سيا�سي  اقت�ساد  نحو  طرب,  ليندا   
14

)رام اهلل: مركز درا�شات التنمية - جامعة بريزيت, 2013(. 

“الليربالية اجلديدة والتنمية الفل�شطينية: تقييم وبدائل,” يف: ليندا طرب )حمرر(,  توفيق حداد,   
15

نحو اقت�ساد �سيا�سي للتحرر: قراءات نقدية للتنمية يف ال�سياق ال�ستعماري )رام اهلل: مركز 

درا�شات التنمية - جامعة بريزيت, 2013(, �ش 123-99.

ليندا طرب )حمرر(,  الهيمنة يف فل�شطني,” يف:  للن�شال: مواجهة واقع  كاأداة  “التنمية  اآدم هنية,   
16

نحو اقت�ساد �سيا�سي للتحرر: قراءات نقدية للتنمية يف ال�سياق ال�ستعماري )رام اهلل: مركز 

درا�شات التنمية - جامعة بريزيت, 2013(, �ش 48-30.

ليلى فر�شخ, “ماهية التنمية االقت�شادية الفل�شطينية,” جملة الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة   
17

الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, العدد 101, 2015.
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الثالثة لتناول االأزمة من منظور �شكل احلكم وممار�شاته  املقاربة  ذهبت 

تراجع  من  يلحقه  وما  الت�شلطي,  احلكم  اأ�شلوب  ال�شلطة  وانتهاج  القمعية, 

ال�شكل الدميوقراطي للحكم, واحلريات العامة, وما يرتبط بذلك من انتهاكات 

 باالإ�شافة 
19

 والتي متثلت بالت�شييق على و�شائل االإعالم,
18

حلقوق االإن�شان,

20
اإىل انت�شار الف�شاد وغياب ال�شفافية.

يالحظ من ا�شتعرا�ش االأدبيات املتعلقة ببحث “اأزمة” ال�شلطة الفل�شطينية, 

باأّن بع�شها ا�شتند على معاجلات جزئية, دون ا�شتخدام اأداة حتليلية �شاملة 

للنظام ال�شيا�شي, والذي ندعي باأّنه نظام نيوباترميونيايل )اأبوي جديد(. بل 

خالل  من  وذلك  واأعرا�شها,  االأزمة  اأ�شباب  بني  تخلط  الدرا�شات  بع�ش  اإّن 

وغياب  ال�شيا�شي  االأفق  ان�شداد  اأو  االإن�شان,  حقوق  وانتهاك  الف�شاد  اعتبار 

الروؤية ال�شيا�شية؛ �شبباً لالأزمة احلالية. يف حني راأى البع�ش اأن منبع االأزمة 

الفر�شية  هذه  يفح�ش  اأن  دون  لل�شلطة,  النيوليربالية  التوجهات  يف  يكمن 

ال�شلطة  Empirical evidence, ومدى تطابق �شيا�شات  اإمربيقياً )جتريبياً( 

مع االأجندة النيوليربالية. يف املقابل؛ يجادل اآخرون باأّن اأزمة النظام ال�شيا�شي 

من  كل  والية  فرتة  بانتهاء  ال�شيا�شية,  لل�رضعية  فقدانه  يف  تكمن  الفل�شطيني 

انتخابات  اإجراء  يف  يكمن  احلل  فاإّن  وبالتايل  الت�رضيعي,  واملجل�ش  الرئا�شة 

رئا�شية وت�رضيعية, على خالف ما ت�شتنتجه هذه الدرا�شة. 

الفل�سطينية,  الدرا�سات  جملة  الفل�شطينية,”  ال�شلطة  ظل  يف  االإن�شان  “حقوق  ال�رضاج,  اإياد   
18

العدد 30, 1997.

ل الدولة واإمكانات الدميقراطية يف فل�شطني,” جملة الدرا�سات الفل�سطينية,  اأمل جمال, “ت�شكُّ  
19

العدد 40, 1999.

)بريوت:  الفل�سطينية  احلالة  العربية/  البالد  يف  ال�سالح  واحلكم  الف�ساد  ال�شعيبي,  عزمي   
20

مركز درا�شات الوحدة العربية, 2004(.
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قام البع�ش بدرا�شة وحتليل بنية ال�شلطة الفل�شطينية من خالل ا�شتخدام 

ا�شتخدموا  الذين  الباحثني  اأوائل  من  النيوباترميونيايل.  النموذج  املفهوم/ 

البنية  باأن  يجادل  والذي   ,Rex Brynen برينني  ريك�ش  كان  املفهوم  هذا 

النيوباترميونيالية لل�شلطة متتد ملا قبل اإن�شائها, وتعود لبنية منظمة التحرير 

اإىل اأن النمط   يتفق يزيد �شايغ معه م�شرياً 
21

الفل�شطينية النيوباترميونيالية.

 
22

النيوباترميونيايل طغى على بنية املنظمة حتت قيادة الراحل يا�رض عرفات.

ارتبط  قد  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  االإرث  باأن  اجلرباوي  علي  يرى  فيما 

“ب�شخ�شية قيادية مركزية وكرزمية وذات ا�شتئثار كامل ومطبق على عملية 
اأنتجت   Oslo Accords اأو�شلو  اتفاقية  واأن   

23
الفل�شطيني”, القرار  اتخاذ 

بوجمارتن  هيلجا  ّطرت 
َ
اأ املقابل,  يف   

24
منظمة”. بطركية  �شلطوية  “منظومة 

Helga Baumgarten نظرياً للنيوباترميونيالية يف احلالة الفل�شطينية, وذلك 

من خالل فح�ش العالقة بني النموذج الباترميونيايل ومنوذج الدولة الريعية, 

كونهما ي�شرتكان باالأ�ش�ش نف�شها, بحيث ميكن اأن ن�شطلح عليهما بالنموذج 

25
النيوباترميونيايل.

 Rex Brynen, ”The Neopatrimonial Dimension of Palestinian Politics,“ Journal of  21

Palestine Studies, Institute for Palestine Studies, Beirut, Vol. 25, No. 1, Autumn 1995.

 Yezid Sayigh, “Armed Struggle and State Formation,“ Journal of Palestine Studies,  22

Vol. 26, No. 4, Summer1997.

املوؤ�ش�شة  اهلل:  )رام  فل�سطني  يف  الدميقراطي  والتحول  القانونية  البنية  اجلرباوي,  علي   
23

الفل�شطينية لدرا�شة الدميوقراطية “مواطن”, 1999(, �ش 26.

املرجع نف�شه, �ش 52.  
24

 Helga Baumgarten, “Neopatrimonial Leaders Facing Uncertain Transitions,” in  25

 Roger Heacock (ed.), Political Transitions in Arab Word, Part Three (Palestine:

 Ibrahim Abu–Ludhod Institute of International Studies – IALIIS, Birzeit University,

2002).
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كاٍف  غري  النيوباترميونيايل  النموذج   Mushtaq Khan خان  م�شتاق  عّد 

لتحليل احلالة الفل�شطينية, ب�شبب عدم اإعطائه دور مركزي للعامل اخلارجي 

واملتمثل هنا باالحتالل االإ�رضائيلي, لذلك يقرتح بدالً من ذلك ا�شتخدام منوذج 

 Asymmetric Containment متكافئ  غري  ب�شكل  حمتواة  زبائنية  دولة 

 بينما عمد �شامر اإر�شيد اإىل اختبار النموذج النيوباترميونيايل 
26

.Client State

اأن�ش اقطيط ال�شلطة   يف املقابل, تناول 
27

اإمربيقياً لدرا�شة احلالة الفل�شطينية.

اأن على  ذلك  بانياً  نفطية,  الال  الريعية  الدولة  نظريات  ا�شتخدام   بوا�شطة 

اأنواع  لي�شمل  يتعداه  واإمنا  الطبيعية,  املوارد  الريع غري مقت�رض على  مفهوم 

ال�شلطة,  باأّن  اقطيط  ويجادل  اخلارجي.  كالتمويل  املكت�شبة  غري  الدخول 

28
كدولة ريعية, تت�شف باأّنها نظام غري دميوقراطي نيوباترومونيايل مرن.

اقت�رض برينني وال�شايغ على ا�شتخدام النيوباترميونيالية كمفهوم, دون 

للنيوباترميونيالية  اأّطرت بوجمارتن نظرياً  بينما  اختبارها كنموذج نظري. 

يف  خان  م�شتاق  تعمق  فيما  الفل�شطيني.  ال�شياق  يف  اإمربيقياً  فح�شها  دون 

الفل�شطينية,  احلالة  على  انطباقه  ومدى  النيوباترميونيايل  النموذج  فح�ش 

اأهمية للعامل اخلارجي,  النيوباترميونيايل ال يويل  النموذج  باأّن  لكن االدعاء 

Richard Snyder وجا�شون برونلي  ادعاء مفند, فاإن ريت�رضد �شنايدر  هو 

 Mushtaq Husain Khan, George Giacaman and Inge Amundsen (eds.), State  26

Formation in Palestine (London and New York: Routledge, 2004).

�شامر اإر�شيد, “تاأثري اتفاق اأو�شلو واالنتفا�شة الثانية على حركة فتح وال�شلطة الفل�شطينية,”   
27

ر�شالة ماج�شتري, جامعة بريزيت, 2007.

العربي  املركز  عربية,  �سيا�سات  جملة  الريعية,”  والدولة  الفل�شطينية  “ال�شلطة  اقطيط,  اأن�ش   
28

لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات, الدوحة, العدد 26, اأيار/ مايو 2017.
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اقطيط  ذهب  املقابل,  يف   
29

اخلارجي. العامل  دور  تناوال   Jason Brownlee

ي�شري  بينما  الريعية,  الدولة  خ�شائ�ش  من  النيوباترميونيالية  اعتبار  اإىل 

الواقع اإىل العك�ش من ذلك, فالدولة الريعية الزبائنية هي من خ�شائ�ش النمط 

والزبائنية,  الريعية  بني  اقطيط  يخلط  ذلك  على  عالوة  النيوباترومونيايل. 

تت�شف  فيما  الرفاه,  دولة  منوذج  تتبنى  ريعية  دميوقراطية  اأنظمة  فهنالك 

االأنظمة النيوباترميونيالية بريعية الدولة املرتبطة بوجود ال�شبكات الزبائنية. 

 1994 �شنة  ن�شاأتها  منذ  مّرت  ال�شلطة  اأّن  االعتبار  بعني  االأخذ  يجب 

 1994 مبرحلتني اأو عهدين هما؛ مرحلة الراحل عرفات التي امتدت من �شنة 

وحتى   2005 �شنة  من  املمتدة  عبا�ش  الرئي�ش  ومرحلة   ,2004 �شنة  وحتى 

عدة  اإىل  تق�شيمها  ميكن  املرحلتني  كال  اأّن  مالحظة  مع  الدرا�شة.  هذه  كتابة 

 فرتات زمنية. ففي فرتة حكم عبا�ش من �شنة 2005 وحتى �شنة 2020 تعاقبت

ع�رض حكومات, وتوىل قيادة احلكومة خم�شة روؤ�شاء وزراء, وهم على التوايل 

اأحمد قريع, واإ�شماعيل هنية, و�شالم فيا�ش, ورامي احلمد اهلل, وحممد ا�شتية. 

كل منهم له �شيا�شاته اخلا�شة من حيث املبداأ. �شحيح اأن االأزمة اختلف �شكلها 

 يف كال املرحلتني اإال اأّن هذه الورقة تدعي باأّن االأزمة مت�شابهة من حيث اجلوهر

انظر:  
29

 Richard Snyder, “Explaining Transitions from Neopatrimonial Dictatorships,”  

 Comparative Politics journal, New York, Vol. 24, No. 4, July 1992; Richard

 Snyder, “Paths Out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist

 Perspectives,” in H. E. Chehabi and Juan J. Linz (eds), Sultanistic Regimes

 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998), pp. 49-81; and Jason Brownlee,

 “…And Yet They Persist: Explaining Survival and Transition in Neopatrimonial

 Regimes,” Studies in Comparative International Development journal, Springer,

Vol. 37, No. 3, Fall 2002.
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والبنية, وهي متتد اإىل ما قبل اإن�شاء ال�شلطة. اقت�رضت الدرا�شات ال�شابقة على 

يتطرق  مل  منها  اأّياً  لكن  ال�شلطة,  عرفات  الراحل  فيها  قاد  التي  الفرتة  تناول 

توليه  بداية  يف  �شدرت  التي  الدرا�شات  بع�ش  اإن  بل   
30

عبا�ش. حكم  لفرتة 

للحكم توقعت حتول منط احلكم من النيوباترميونيالية اإىل �شكل اآخر اأقرب ما 

 من هنا ظهرت الثغرة املعرفية التي ت�شعى هذه 
31

يكون “ما بعد كاريزماتي”.

الدرا�شة ملعاجلتها, وهي ال�شعي لدرا�شة نظام احلكم يف عهد الرئي�ش عبا�ش يف 

الفرتة ما بني 2005 اإىل 2020, باال�شتناد على الدرا�شات التي اأ�شري لها؛ والتي 

تثبت باأن النموذج النيوباترميونيايل متحقق يف عهد الراحل عرفات. وبالبناء 

على االفرتا�ش باأن النيوباترميونيالية متغلغلة يف بنية ال�شلطة, �شواء يف عهد 

عرفات اأم يف عهد عبا�ش. 

تواجه هذه الدرا�شة عدة اإ�شكاليات, يف مقدمتها النموذج املعريف التحليلي 

�شوء  على  “دولة”,  اأنها  اأ�شا�ش  على  الفل�شطينية  ال�شلطة  مع  يتعامل  الذي 

مما  الدولة,  تكوين  اأ�ش�ش  من  يعّد  والتي  ال�شيادة  لعن�رض  ا�شتيفائها  عدم 

عرّب  ما  لها  و�شف  اأف�شل  كان  ورمبا  ال�شلطة.  لواقع  جزئياً  تف�شرياً  يقدم 

توجد بع�ش املقاالت ال�شحفية واالأوراق ال�شيا�شاتية ت�شف حكم عبا�ش بالنيوباترميونيالية,   
30

دون فح�ش ذلك اإمربيقياً, على �شبيل املثال انظر: 

 Marwa Fatafta, Neopatrimonialism, Corruption, and the Palestinian Authority:  

Pathways to Real Reform, site of Alshabaka, 20/12/2018,

https://al-shabaka.org/circles/neopatrimonialism-corruption-and-the-palestinian-  

authority-pathways-to-real-reform

 Ali Jarbawi and Wendy Pearlman, ”Struggle in a Post-Charisma Transition:  31

 Rethinking Palestinian Politics after Arafat,“ Journal of Palestine Studies, Vol. 36,

No. 4, Summer 2007.
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 لذلك �شوف نلجاأ مع التحفظ 
32

عنه الرئي�ش عبا�ش “�شلطة من دون �شلطة”.

واقع  على  الو�شف  هذا  انطباق  عدم  اإدراكنا  مع  “الدولة”  تعبري  ال�شتخدام 

ال�شلطة, واإمنا نلجاأ لذلك بغر�ش التحليل واملقارنة يف �شياق درا�شة االأنظمة 

والدول النيوباترميونيالية, دون اإغفال ال�رضط اال�شتعماري من جهة, وواقع 

التجزئة واالنق�شام من جهة اأخرى. وهذا يقودنا اإىل املنهجية التي مّت اتباعها 

والتي  عبا�ش  برئا�شة  ال�شلطة  اأداء  تناول  على  الرتكيز  حيث  من  الدرا�شة  يف 

تتمركز يف ال�شفة الغربية, دون التعر�ش ب�شكل م�شهب اإىل واقع �شلطة قطاع 

�شكلتها,  التي  االإدارية  اللجنة  اأو  حما�ش,  بقيادة  املقالة  احلكومة  واأداء  غزة, 

فتحليل الواقع االقت�شادي وال�شيا�شي لقطاع غزة يحتاج اإىل اأدوات نظرية قد 

تكون خمتلفة, واإن كانت ال�شلطة يف قطاع غزة تتقاطع مع ال�شفة يف كثري من 

موا�شفات النظام النيوباترميونيايل. 

تنتهج هذه الدرا�شة منهجية متداخلة التخ�ش�شات, وذلك من خالل اإجراء 

م�شح لالأدبيات املتعلقة باملو�شوع, واال�شتناد على امل�شادر االأولية والتقارير 

ال�شادرة عن موؤ�ش�شات ال�شلطة, واجلريدة الر�شمية “الوقائع الفل�شطينية”. 

باالإ�شافة اإىل امل�شاهدة, واإجراء املقابالت ال�شخ�شية. 

النظري, يتم فح�ش  اأق�شام, فبعد املدخل واالإطار  اإىل عدة  ق�شمت الورقة 

مدى انطباق النموذج النيوباترميونيايل على ال�شلطة الفل�شطينية, من خالل 

درا�شة عالقة احلاكم مبوؤ�ش�شات “الدولة”, وروؤو�ش االأموال, وكذلك النخب 

والقطاعات االجتماعية, باالإ�شافة اإىل العالقة مع القوى اخلارجية.

الرئي�ش يدعو املجل�ش املركزي الإعادة النظر باالتفاقات املوقعة بني منظمة التحرير واإ�رضائيل,   
32

  https://wafa.ps  :وكالة االأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(, 2018/1/14, انظر
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اأوًل: الإطار النظري واملفاهيمي

النيوباترميونيالية )الأبوية اجلديدة(:33

اأو  قدمية؛  فكرة  بتجديد  االأوىل  للوهلة   neo-ِنيو بادئة  ا�شتخدام  يوحي 

ا�شتمرار فكرة قدمية بعد ح�شول فجوة يف ا�شتخدامها. هذا ما يتم ا�شتنتاجه 

نيو ولي�ش  “االأبوية”,  باترميونيالية  لكلمة  كبادئة   
34

ِنيو, ا�شتخدام  من 

النيوباترميونيالية  تتميز  متاماً.  جديد  ب�شيء  ا�شتخدامها  توحي  التي   new

من  وا�شعة  �شبكة  خالل  من  الدولة  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�ش  باحتفاظ 

بنيت   
35

القانون. اأو  االأيديولوجية  خالل  من  ولي�ش  ال�شخ�شية,  املح�شوبية 

النيوباترميونيالية على افرتا�ش اأ�شا�شي؛ وهو اأن موؤ�ش�شات الدولة الر�شمية 

التعريف  فاإّن  وبالتايل   
36

للحكام. ر�شمية  غري  خا�شة  ب�شيا�شات  دجمها  يتم 

الهيمنة  املتداخلة؛  الهيمنة  “مزيج من نوعني من  للنيوباترميونيالية:  العملي 

 
37

التقليدية )الباترميونيالية( والبريوقراطية العقالنية القانونية”.

 ,Neopatriarchy مل�شطلح  كتعريب  االأدبيات  بع�ش  يف  اجلديدة  االأبوية  م�شطلح  ي�شتخدم   
33

�شياق  يف  ي�شتخدم  فالثاين   ,Neopatriarchyو  Neopatrimonialism بني  اختالف  يوجد  لكن 

النيوباترميونيالية ت�شتخدم  الذكورية يف املجتمعات, بينما  ال�شلطة  الن�شوية لتحليل  الدرا�شات 

كو�شف لنظام احلكم الفردي.

 Definition of ‘neo-’, Collins English Dictionary, 2020,  34

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neo  

 Samuel Noah Eisenstadt, Revolution and the Transformation of Societies: A  35

Comparative Study of Civilizations (New York: The Free Press, 1978), pp. 277–89.

 Michael Bratton and Nicolas van de Walle, Democratic Experiments in Africa:  36

 Regime Transitions in Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge University

Press, 1997), p. 274.

 Gero Erdmann and Ulf Engel, ”Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review  37

 and Elaboration of an Elusive Concept,“ Commonwealth and Comparative Politics

journal, Taylor  & Francis, Vol. 45, No. 1, 2007, p. 105.
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يرى ماك�ش فيرب Max Weber اأّن الباترميونيالية تعني �شمناً باأّن الراعي, 

مينح  معني,  واجتماعي  �شيا�شي  نظام  يف   patron كفيل  الرئي�ش,  اأو  احلاكم 

العطايا من املوارد على التابعني من اأجل تعزيز احل�شول على والئهم, بحيث 

يح�شل التابعني على مزايا مادية وحماية مقابل ح�شول احلاكم على دعمهم, 

وبالتايل ميار�ش احلاكم هيمنته من خالل النظام االإداري البريوقراطي, بحيث 

عالقات  من  اأو�شع  نطاق  على  االإدارة  يف  البطريركي  االأبوي  املنطق  يتمظهر 

جمموعة  مع  يتعاي�ش  اأن  ميكن  التقليدي  احلكم  باأّن  فيرب  ي�شتنتج   
38

القرابة.

يحاجج  فيما   
39

الراأ�شمالية. على  يقت�رض  وال  االقت�شادية,  النظم  من  وا�شعة 

باولكا بيرت Pawelka Peter باأّن النيوباترميونيالية هي نظام للحكم الفردي, 

يعتمد على ال�رضعية من جهة, وعلى البريوقراطية, االإدارية والع�شكرية, من 

ناحية اأخرى, تعتمد ال�رضعية فيها على مزيج من الوالءات التقليدية واملكافاآت 

 
40

املادية.

“اجلنوب”  دول  باأن   Samuel Eisenstadt اأيزن�شتات  �شموئيل  يجادل 

منوذج  احلكم  يف  احتذت  قد  اال�شتعمارية  الهيمنة  من  حتررت  التي 

االأحيان,  من  كثري  يف  القوميون,  احلكام  ي�شتخدم  حيث  النيوباترميونيالية, 

امل�شكالت  االأبوية(, يف مواجهة  )الباتروميونيالية/  التقليدية  ال�شلطة  اأ�شاليب 

تت�شكل  بحيث  اال�شتقالل,  بعد  ما  فرتة  يف  دولهم  يف  املتزايدة  واالأزمات 

التقليدية  االأ�شكال  الدولة احلديثة مع  النيوباترميونيالية عن طريق متف�شل 

 Christian von Soest, “What Neopatrimonialism Is – Six Questions to the Concept,”  38

 Paper presented at the workshop “Neopatrimonialism in Various World Regions”,

German Institute of Global and Area Studies Hamburg (GIGA), 23/8/2010, p. 4.

Helga Baumgarten, “Neopatrimonial Leaders Facing Uncertain Transitions,”  39 

 p. 49.

Ibid., p. 54.  40
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وفقاً   
41

واحلكم. ال�شيا�شية  احلياة  م�شاكل  مع  التعامل  اأجل  من  للحكم, 

يتمركز  والنيوباترميونيالية  الباترميونيالية  بني  االختالف  فاإّن  الأيزن�شتات 

حول م�شتوى امل�شاكل ال�شيا�شية التي يواجهها كال النموذجني, ومن ناحية 

اأخرى يف مدى ارتباط هذه امل�شاكل مع الظروف التي قد تقود اإىل ا�شتمرارية 

النيوباترميونيايل  النموذج  خ�شائ�ش  يو�شح  بدوره  وهذا  التقليدي.  النظام 

االختالفات  اإىل  االنتباه  اأيزن�شتات  يلفت  ال�شياق,  هذا  يف   
42

وديناميكياته.

التقليدي احلكم  يف  املالكة  االأ�رضة  بني  ما  ال�شيا�شي  التنظيم  اأمناط   يف 

يف  احلزبية  اأو  البريوقراطية  اأو  تعقيداً  االأكرث  واملنظمات  الباترميونيايل, 

 
43

املوؤ�ش�شات احلديثة للدولة النيوباترميونيالية.

 Shmuel Noah Eisenstadt, Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism  41

(London: Sage Publications, 1973), pp. 10–12.

Ibid., p. 50.  42

Ibid., p. 60.  43
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ثانيًا: النـموذج النـيـوبـاتـرميـونـيـالـي

وال�ســـلطة الفل�سطينية

ُيفرت�ش بنظام احلكم يف ال�شلطة الفل�شطينية اأن يكون: “نظام دميقراطي 

ال�شلطة  ال�شيا�شية واحلزبية وينتخب فيه رئي�ش  التعددية  نيابي يعتمد على 

اأمام  م�شوؤولة  احلكومة  وتكون  ال�شعب,  قبل  من  مبا�رضاً  انتخاباً  الوطنية 

وتعطيل   2007 �شنة  االنق�شام  وبفعل  لكن   
44

الت�رضيعي”, واملجل�ش  الرئي�ش 

املجل�ش الت�رضيعي, حتول النظام اإىل احلكم الفردي ب�شكل كامل. 

يوجد �شجال بني الباحثني حول وجود منوذج حمدد للنيوباترميونيالية, 

واإن كان هنالك توافق على موا�شفاته االأ�شا�شية. لذلك �شت�شتند هذه الورقة 

يف فح�شها االإمربيقي لل�شلطة الفل�شطينية على منوذج مّت ا�شتدالله من كتابات 

فح�ش  على  النموذج  هذا  بني  واأيزن�شتات.  وباولكا,  وبوجمارتن,  �شنايدر, 

واالجتماعي؛  ال�شيا�شي  النظام  يف  الفاعلة  اجلهات  باأهم  الفرد  احلاكم  عالقة 

“الدولة”؛  مبوؤ�ش�شات  احلاكم  عالقة  هي:  جماالت  اأربعة  يف  تتمحور  والتي 

الت�رضيعية,  ال�شلطة  مع  والعالقة  االإداري,  اجلهاز  مع  العالقة  وتت�شمن: 

والعالقة مع ال�شلطة الق�شائية, والعالقة مع قوى االأمن, وعالقة احلاكم مع 

روؤو�ش االأموال, وعالقة احلاكم مع النخب والقطاعات االجتماعية, والعالقة 

مع القوى اخلارجية.

1. عالقة احلاكم مبوؤ�س�سات “الدولة”:

حتول النظام ال�شيا�شي لل�شلطة بعد ا�شتحداث من�شب رئي�ش احلكومة يف 

انتخابات  بعد  تغيري  طراأ  ثم  برملاين,  رئا�شي  املختلط  النظام  اإىل   2003 �شنة 

)اجلريدة  الفل�سطينية  الوقائع  �شحيفة   ,2003 ل�شنة  املعدل  االأ�شا�شي  القانون   )5( املادة   
44

الر�شمية(, العدد 0, 2003/3/19, ديوان الفتوى والت�رضيع, موقع وزارة العدل الفل�شطينية. 
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التي  القرارات  ب�شل�شلة  العا�رضة,  احلكومة  ت�شكيل  وقبل  مبا�رضة   2006

فيها  مّت  االنتقالية,  الفرتة  خالل  املنتهي  الت�رضيعي  واملجل�ش  عبا�ش  اتخذها 

اإىل تبعية  اأو ال�شلطة  حتويل الكثري من املوؤ�ش�شات العامة من تبعية احلكومة 

منظمة التحرير الفل�شطينية, ليتم بعد االنق�شام �شنة 2007 العودة اإىل ال�شكل 

الرئا�شي على الرغم من بقائه �شكلياً خمتلطاً, وموؤخراً مّت تقنني هيمنة الرئي�ش 

اإ�شدار قرار  على النظام ال�شيا�شي, يف خمالفة للقانون االأ�شا�شي, من خالل 

بقانون ين�ش على اإعطاء �شالحيات وا�شعة ملوؤ�ش�شة الرئا�شة, متكنها من فتح 

 بحيث حتولت موؤ�ش�شة 
45

مقار فرعية يف املحافظات ومن فتح ح�شابات بنكية؛

الرئا�شة اإىل حكومة موازية.

ت�شعى االأنظمة النيوباترميونيالية اإىل تكوين �شبكة من امل�شالح بوا�شطة 

اإىل  الزبائنية  تعتمد  �شيطرتها.  تر�شيخ  بهدف   ,Clientelism زبائني  نظام 

اإقامة عالقة بني راع ورعية, ويتم �رضاء والء الرعية من خالل توفري املوارد 

املالية واخلدمات, ويف حماولة ال�شلطة لبناء نوع من الهيمنة يتم ا�شتخدام اآليات 

عديدة, من اأهمها التجنيد يف اأجهزة الدولة الع�شكرية واملدنية, وكذلك االحتواء 

 �شمن هذا االإطار مّت ا�شتحداث اأكرث 
46

بوا�شطة حتويل العطايا اإىل فئات معينة.

من 80 موؤ�ش�شة غري وزارية يف ال�شلطة الفل�شطينية, رواتب روؤ�شائها تعادل 

اأن تقوم به  رواتب الوزراء, معظم هذه الهيئات حتمل م�شمى وظيفي ميكن 

املوا�شالت,  لوزارة  �شمها  ميكن  التي  الطرق”,  حوادث  كـ“هيئة  الوزارات 

كـ“هيئة  ال�شتحداثها  املا�شة  احلاجة  هي  ما  يعرف  ال  الهيئات  هذه  وبع�ش 

قرار بقانون رقم )5( ل�شنة 2020, الوقائع الفل�سطينية, العدد 165, 2020/3/19.  
45

 Joshua Stacher, Adaptable Autocrats: Regime Power in Egypt and Syria (California:  46

Stanford University Press, 2012).
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مثل  ا�شتحداث  من  الهدف  باأن  لال�شتنتاج  يدفعنا  مما   
47

النووي”. االإ�شعاع 

48
هذه الهيئات واملواقع الوظيفية هو ت�شغيل وك�شب والء بع�ش االأ�شخا�ش.

اأ�ش�شه  الذي  لل�شكل  امتداد  ال�شلطة يف عهد عبا�ش هي  باأّن  ميكننا االدعاء 

الراحل عرفات, وهذا ما �شنحاول التعر�ش له يف ال�شطور الالحقة.

اأ. العالقة مع اجلهاز الإداري:

ي�شعى احلاكم للهيمنة على اجلهاز االإداري يف الدولة النيوباترميونيالية. 

تاأ�ش�شت ال�شلطة من املنت�شبني حلركة فتح وبع�ش منت�شبي منظمة التحرير 

اإىل  فتح  وحركة  واملنظمة  لل�شلطة  رئي�شاً  ب�شفته  عبا�ش  عمد   
49

الفل�شطينية.

اال�شتئثار بال�شالحيات االإدارية, من خالل اإحلاق املوؤ�ش�شات املختلفة برئا�شة 

الت�رضيعية  باالنتخابات  حما�ش  فوز  خلفية  على  وذلك  املنظمة,  اأو  ال�شلطة 

2006, وت�شكيلها للحكومة, بحيث يتم حتويل �شالحيات احلكومة اإىل  �شنة 

 املنظمة. فتم الرتاجع عن اخلطوات االإ�شالحية التي كان من املفرت�ش اأن تنهي

ماجد العاروري, هيئات عامة يراأ�شها اأباطرة.. رواتب خيالية وال خدمات, موقع الرتا فل�شطني,   
47

 https://ultrapal.ultrasawt.com :2020/4/30, انظر

موؤخراً �شادقت احلكومة الفل�شطينية على دمج واإحلاق واإلغاء اأكرث من 25 موؤ�ش�شة ر�شمية غري   
48

وزارية, وذلك لتح�شني اخلدمات ورفع م�شتوى التن�شيق ومنع االإزدواجية وتر�شيد النفقات. 

موقع  ر�شمية,  موؤ�ش�شة   25 من  اأكرث  واإلغاء  دمج  على  ت�شادق  الفل�شطينية  احلكومة  انظر: 

https://www.alaraby.co.uk :شحيفة العربي اجلديد, لندن, 2020/12/29, انظر�

لكن ذلك ال يعني عدم وجود موظفني من حركة حما�ش, فبح�شب رئي�ش الوزراء رامي احلمد هلل:  
49 

موجودة  غري  االأمنية  ال�شالمة  اهلل,  احلمد  انظر:  حما�ش.  حركة  من  هم  املعلمني  من   %70

انظر:   ,2016/3/13 اهلل,  رام  احلدث,  �شحيفة  موقع  حما�ش,  املعلمني  من  و%70  بالتوظيف 

 https://www.alhadath.ps
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االأنباء  كّل من وكالة  تبعية  واأعيدت  ال�شلطة واملنظمة.  اخللط بني موؤ�ش�شات 

تلفزيون  وقناة  والتلفزيون,  االإذاعة  وهيئة  )وفا(,  الفل�شطينية  واملعلومات 

فل�شطني, والهيئة العامة لال�شتعالمات, واللجنة الوطنية الفل�شطينية للرتبية 

من  ال�شلطة  رئا�شة  فاقمت  ذلك  على  عالوة  املنظمة.  اإىل  والعلوم  والثقافة 

امل�شاكل يف الهيكل االإداري الوظيفي لل�شلطة, وزادت من االأعباء املالية امللقاة 

على كاهل ال�شلطة, وذلك من خالل قرارات الرتفيع والتعيني, حيث اإّن “بع�ش 

 
50

التعيينات مل يراَع فيها االأ�ش�ش والقواعد ال�شليمة يف التعيني”.

و�شّن  قرارات  عدة  اإ�شدار  عرب  الرئا�شة  هيمنة  تقنني  مّت  االنق�شام  عقب 

كل  “ف�شل  على  ين�ش  بقانون  قرار  ف�شدر  العامة,  بالوظيفة  تتعلق  قوانني 

ال�شلطة   واملق�شود هنا بال�رضعية هو رئا�شة 
51

موظف ال يلتزم بال�رضعية”,

املتمثلة بعبا�ش. تبع ذلك قرار جمل�ش الوزراء رقم 18, ال�شادر يف 2007/9/13 

للتعيني  �رضطاً  االأمنية(  )ال�شالمة  االأمني  الفح�ش  اإجراء  باعتبار  والقا�شي 

“ت�شتبه” االأجهزة االأمنية يف انتمائه   وبالتايل كل من 
52

يف الوظيفة العمومية.

توظيفه.  رف�ش  يتم  ال�شلطة  لرئي�ش  والئه  عدم  اأو  املعار�ش,  ال�شيا�شي 

من  كل  االإن�شان؛  حلقوق  امل�شتقلة  الهيئة  مدير  الدويك,  عمار  د.  وبح�شب 

يوجد له “ملف” اأمني ي�شري اإىل اأنه منتمي حلركة حما�ش, اأو الحقاً تابع ملحمد 

دحالن, املناف�ش القوي لعبا�ش داخل فتح, والذي مّت ف�شله واتهامه بق�شايا 

املحكمة  قرار  من  وبالرغم  التوظيف.  من  ويحرم  اأمنياً؛  رف�شه  يتم  ف�شاد, 

التقرير ال�سنوي الثاين ع�رش )رام اهلل: الهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان )ديوان املظامل(, 2006(,   
50

�ش 8.

قرار جمل�ش الوزراء رقم )80( ل�شنة 2007م ب�شاأن املوظفني غري امللتزمني بال�رضعية, الوقائع   
51

الفل�سطينية, العدد 77, 2008/10/9.  

https://www.ichr.  ps :موقع الهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان )ديوان املظامل(, 2020/1/30, انظر  
52
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العليا باإبطال العمل بـ“الفح�ش االأمني” اإال اأّن موؤ�ش�شات ال�شلطة مل ت�شتجب 

53
لذلك, وما زالت “ال�شالمة االأمنية” موجودة.

االأمر  يقت�رض  ومل  وال�شيطرة,  للتحكم  كاأداة  الرواتب  الرئي�ش  ا�شتخدم 

 حيث 
54

على رواتب موظفي ال�شلطة بل تعداه للتحكم مبخ�ش�شات املنظمة,

“متردهم” على ال�رضعية, كما حدث  مّت قطع رواتب بع�ش املوظفني بذريعة 

مع موظفي قطاع غزة الذين مل يلتزموا بقرار عدم االلتحاق باأعمالهم, عقب 

نحو  ف�شل  ومّت  العمل.  عن  تخلفوا  الذين  رواتب  دفعت  حني  يف  االنق�شام, 

700 موظٍف يف ال�شفة بذريعة عدم احرتامهم لل�رضعية, بح�شب الدويك عاد 

معظمهم لوظيفته فيما بعد باأحكام ق�شائية. عالوة على قطع رواتب 60 من 

االأ�رضى مع اجتمع   وعندما 
55

الغربية. ال�شفة  املحررين من �شكان   االأ�رضى 

اللواء لدى  “احلل  اأجابهم:  ق�شيتهم  لبحث  ا�شتية  حممد  الوزراء   رئي�ش 

56
ماجد فرج والرئي�ش, فذلك يحتاج اإىل توقيع الرئي�ش”.

مقابلة �شخ�شية مع د. عمار الدويك, رام اهلل, 2020/2/25.  
53

اإثر  على  فل�شطني  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  خم�ش�شات  اإيقاف  مّت   2018 يونيو  حزيران/  يف   
54

املجل�ش  عن  ال�شادرة  القرارات  تنفيذه  وعدم  باملنظمة,  عبا�ش  الرئي�ش  تفرد  على  اعرتا�شها 

قناة  موقع  ال�شعبية,  اجلبهة  خم�ش�شات  وقف  لقرار  وا�شعة  اإدانة  انظر:  والوطني.  املركزي 

 https://paltoday.tv :فل�شطني اليوم, 2018/6/8, انظر

�شنقاوم  دقة,  اأبو  مرمي  انظر:  متوقفة.  املخ�ش�شات  زالت  ما  الورقة  هذه  كتابة  وقت  وحتى   

اال�شتفراد باملنظمة ومن راهن على غانت�ش واهم, موقع دنيا الوطن, 2020/4/23, انظر:

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/04/23/1331847.html  

اأ�رضى, رواتب  باإعادة  يطالب  اهلل  برام  اعت�شاماً  بالقوة  تف�ش  ال�شلطة  �شادق,  مريفت   
55 

.2019/11/26 اجلزيرة.نت, 

رواتبهم,  املقطوعة  املحررين  االأ�رضى  با�شم  الناطق  الرمياوي,  عالء  مع  �شخ�شية  مقابلة   
56

.2020/2/15
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مل يتوقف االأمر عند ذلك؛ بل مّت ا�شتخدام رواتب املوظفني كاأداة لل�شغط 

اإىل  باالإ�شافة  غزة,  قطاع  على  �شيطرتها  اإنهاء  اأجل  من  حما�ش  حركة  على 

غزة موظفي  رواتب  قطع  فكان  فتح,  داخل  يف  املعار�شني  على   ال�شغط 

من   %50-30 بني  ما  املوظفني  باقي  رواتب  وتخفي�ش  لدحالن,  املوالني 

 وعلى الرغم من قرار املجل�ش املركزي بوجوب �رضف كامل 
57

قيمة الراتب.

الرواتب والرتاجع عن هذه اخلطوة, اإال اأّن الرئي�ش بقي متفرداً بقراره, وماطل 

 تزامن ذلك, يف
58

 يف االلتزام بقرار املجل�ش املركزي بذريعة وجود “خلل فني”.

ال�شفة, مع قطع رواتب نواب كتلة التغيري واالإ�شالح, املح�شوبة على حركة 

 ومل 
59

حما�ش, يف املجل�ش الت�رضيعي �شنة 2018, دوناً عن باقي الكتل النيابية,

يتم حتويلهم للتقاعد اأ�شوة بزمالئهم, بينما قطعت رواتب نواب الكتلة يف غزة 

بعد االنق�شام.

ب. العالقة مع ال�سلطة الت�رشيعية:

الت�رضيعية. ال�شلطة  على  النيوباترميونيالية  االأنظمة  يف  احلاكم   ي�شيطر 

االأمر  وانتهى  الت�رضيعي,  املجل�ش  عمل  بتعطيل  االنق�شام  عقب  عبا�ش  قام 

ال�شلطة  مهام  الرئي�ش  توىل   .2018/12/23 يف  الت�رضيعي  حّل  باإعالنه 

اإ�شدار قرارات حتمل املجل�ش, من خالل   الت�رضيعية طوال فرتة تعليق عمل 

ال�شحافة  وكالة  للباقني,  اخل�شم  “جرمية”  وتكرار  موظفني  رواتب  قطع  املوظفني:  نقيب   
57

https://safa.news :الفل�شطينية - �شفا, 2017/5/10, انظر

قرارات املجل�ش الوطني, موقع وكالة معا االإخبارية, 2018/5/4, انظر:  
58

https://www.maannews.net/news/948323.html  

“في�شبوك”,  االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  زيدان  الرحمن  عبد  للنائب  ال�شخ�شية  ال�شفحة   
59

.2020/4/29
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توجب  التي  امللحة”  “ال�رضورة  �شفة  يحمل  ال  معظمها  القانون,  �شفة 

قراراً   284 عددها  بلغ  حيث  املعدل,  االأ�شا�شي  القانون  ين�ش  كما  اإ�شدارها 

 وتعادل 
60

بقانون يف الفرتة الواقعة ما بني  2005 وحتى متوز/ يوليو 2020.

بني  ما  الفرتة  يف  الت�رضيعي  املجل�ش  اأ�شدرها  التي  القوانني  اأ�شعاف  ثالثة 

 وبح�شب الدويك مّت التو�شع 
61

85 قانوناً. 1994-2004, والتي بلغت  �شنتي 

يف اإ�شدار قرارات بقوانني دون �شبط “حالة ال�رضورة”. فعلى �شبيل املثال؛ 

مّت اإ�شدار قانون االت�شاالت ومل يطبق, فاإذا كانت هنالك حالة �رضورة ملاذا 

مل يطبق. كما اأّن اإ�شدار بع�ش القوانني جاء بهدف خدمة بع�ش االأ�شخا�ش, 

كقانون هيئة مكافحة الف�شاد الذي مّت تعديله بحيث ي�شمح للرئي�ش بالتمديد 

لرئي�ش الهيئة رفيق النت�شة, وبالفعل مّت التمديد له مرتني. ثم مّت اإ�شدار قانون 

اآخر يعدل بنداً يتعلق بال�شماح بازدواج جن�شية رئي�ش الهيئة, وذلك الإف�شاح 

يحمل  كونه  املن�شب  هذا  بتويل  الرباك  اأحمد  د.  اجلديد  الهيئة  لرئي�ش  املجال 

جن�شية مزدوجة.

خدمة  على  اإ�شايف  كمثال   ,2020 ل�شنة  و12   4 بقانون  القراران  ياأتي 

ورواتب  مكافاآت  قانون  تعديل  القراران  يتناول  متنفذة.  لفئات  القوانني 

قانون  واملحافظني, وتعديل  احلكومة,  واأع�شاء  الت�رضيعي,  املجل�ش  اأع�شاء 

التقاعد العام, بحيث:

اأع�شاء  اإىل  العموميني  املوظفني  كبار  من  كربى  �رضيحة  اأ�شاف 

منحوا  الذين  واملحافظني,  احلكومة  واأع�شاء  الت�رضيعي  املجل�ش 

امتيازاً غري قانوين متثل بتخ�شي�ش رواتب تقاعدي لهم دون اأدنى 

https://bit.ly/3iCQxw9 :قرار بقانون يف الفرتة ما بني 2006-2020, موقع املقتفى, انظر  
60

قوانني ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية يف الفرتة ما بني 1994-2004, املقتفى, انظر:  
61

https://bit.ly/394yGZU  
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م�شاهمة اأو ا�شرتاك منهم يف �شندوق التقاعد, ومنح هذه ال�رضيحة, 

ممن ح�شلوا على وظيفة بدرجة وزير اإ�شافة اإىل الراتب التقاعدي 

دون امل�شاهمة, احلق با�شرتداد ا�شرتاكاتهم يف �شندوق التقاعد منذ 

62
توليهم وظيفتهم العامة.

وعجز  خانقة  مالية  اأزمة  من  العامة  املوازنة  فيه  تعاين  الذي  الوقت  “يف 
خطري نتيجة الإجراءات القر�شنة االإ�رضائيلية واأي�شاً نتيجة لالآثار االقت�شادية 

خزينة  �شيكلف  التعديل  هذا  باأّن  يقدر  حيث   
63

كورونا”. فريو�ش  جلائحة 

بعد  لكن   
64

دوالر(. ماليني   7.14 )نحو  مليون �شيكل   25 من  اأكرث  ال�شلطة 

65
ال�شجة يف اأو�شاط الراأي العام مّت الرتاجع عن القرارين.

ج. العالقة مع ال�سلطة الق�سائية:

الق�شائية.  ال�شلطة  على  النيوباترميوينالية  االأنظمة  يف  احلاكم  ُيهيمن 

بح�شب تقرير موؤ�ش�شة احلق تعاين املنظومة الق�شائية الفل�شطينية من خلل 

م�شاواة تطالب باإلغاء القرارين بقانون 4 و12 ل�شنة 2020, موقع املركز الفل�شطيني ال�شتقالل   
62

املحاماة والق�شاء “م�شاواة”, 2020/4/28, انظر:

http://www.musawa.ps/post/musawa-demands-the-abolition-of-decree-laws-  

4-and-12-of-2020.html/ar?fbclid=IwAR1jvs7wLYMHWhZYe7VWma5D-

YjiOLXhnTa- qg9CDozUfH6njnrhzLnFq8

يف ر�شالة عاجلة اإىل الرئي�ش ورئي�ش الوزراء, الهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان )ديوان املظامل(,   
63

.2020/4/28

ال�شفحة ال�شخ�شية للوزير ال�شابق �شوقي العي�شة على في�شبوك, 2020/4/28, انظر:  
64

https://www.facebook.com/Issashawqi  

مالحظة: مت اعتماد �شعر �رضف الدوالر مقابل ال�شيكل االإ�رضائيلي بـ 3.499.  

ال�شفحة ال�شخ�شية لرئي�ش الوزراء حممد ا�شتية على في�شبوك, 2020/4/29, انظر:  
65

 https://www.facebook.com/Dr.Shtayyah  
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روبرت  يجادل  فيما   
66

التنفيذية. ال�شلطة  وتدخل  هيمنة  عن  ناجت  بنيوي 

زبائنية؛  من  عنها  ينتج  وما  النيوباترميونيالية  باأّن   Robert Terris تريي�ش 

ت�شجع على دمج القانون العريف والقبلية يف ال�شلطة الفل�شطينية, على ح�شاب 

“القانوين”, بحيث ي�شبح هنالك تعددية قانونية داخل  النمط الدميوقراطي 

املحاكم.  يف  به  املعمول  القانون  مع  ع�شائري  قانون  الفل�شطينية,  ال�شلطة 

يف  م�شلحتها  اإىل  القوانني  توحيد  يف  ال�شلطة  قيادة  رغبة  عدم  تريي�ش  يعزو 

مما  واملنظمات,  االأفراد  بني  مناف�شة  توجد  التي  التعددية  هذه  مثل  وجود 

القانونية  املنظومة  فتوحيد  له.  االأفراد  ووالء  الفرد  احلاكم  هيمنة  من  يعزز 

يقوي اجلهاز الق�شائي, وي�شمن حقوق االأفراد. لكن ذلك �شي�شعف من دور 

روؤ�شاء الع�شائر والوجهاء يف حّل االإ�شكاليات, والذين تربطهم باحلاكم عالقة 

 “زبائنية”, توفر لهم الدعم املادي واملعنوي يف التوظيف والرواتب وغريها, يف
مقابل �شمان الوالء للحاكم, الذي �شيعتمد عليهم يف تعزيز �شلطته ال�شيا�شية 

 
67

من خالل املنفعة املتبادلة.

انتهجت ال�شلطة منذ ن�شاأتها �شيا�شة قائمة على تقوية الع�شائر واإعطائها 

�رضعية يف فر�ش القانون والنظام, متثل ذلك باإن�شاء ما يعرف بالهيئة العليا 

الع�شائر. وبح�شب املحامي )ع. ف( كثري من اجلرائم يتم حلها عن  ل�شوؤون 

طريق احلكم الع�شائري, بل اإن اجلهات التنفيذية كال�رضطة والق�شائية ت�شرتط 

68
يف حّل املنازعات واالإفراج عن املتخا�شمني وجود �شّك �شلح ع�شائري.

ع�شام عابدين, مالحظات على قرار بقانون بتعديل قانون املحكمة الد�ستورية العليا, ط 2  
66 

)رام اهلل: موؤ�ش�شة   احلق القانون من اأجل االإن�شان, 2014(, �ش 5.

 Robert Terris and Vera Inoue-Terris, “A Case Study of Third World Jurisprudence –  67

 Palestine: Conflict Resolution and Customary Law in a Neopatrimonial Society,”

 Berkeley Journal of International Law, UC School of Law, Berkeley, Vol. 20, Issue 2,

2002, pp. 462–495.

مقابلة مع املحامي ع. ف, اخلليل, 2020/2/5.  
68
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على  تعديل  باإدخال  عبا�ش  فرتة  بداية  يف  التنفيذية  ال�شلطة  تغّول  متظهر 

املجل�ش  اأيام  من  يوم  اآخر  ففي  الد�شتورية,  املحكمة  ق�شاة  تعيني  طريقة 

وا�شتباقاً  فتح,  حركة  عليه  ت�شيطر  كانت  والذي   2005 �شنة  من  الت�رضيعي 

لقدوم املجل�ش اجلديد الذي يحمل اأغلبية حلركة حما�ش, مّت اإقرار تعديل ين�ش 

اأ�شبح  الد�شتورية, فبموجبه  باملحكمة  الرئا�شة وحتكمها  على تعزيز �شلطة 

الق�شاء  جمل�ش  مع  بالت�شاور  املحكمة  ق�شاة  بتعيني  االنفراد  �شلطة  للرئي�ش 

الت�رضيعي.  املجل�ش  �شلطة  من  االنتقا�ش  يتم  بحيث  العدل,  ووزير  االأعلى 

ف�شابقاً كان يتم تعيني ق�شاة املحكمة برت�شيح من الرئي�ش, وتزكية من جمل�ش 

اأ�شدر  بل  ذلك؛  عند  االأمر  يتوقف  مل   
69

الت�رضيعي. وموافقة  االأعلى  الق�شاء 

الرئي�ش قراراً بقانون يف 2012/10/30 يتعلق بتعديل قانون املحكمة, فتحولت 

مبوجب هذا التعديل اإىل ذراع لل�شلطة التنفيذية بدل اأن تكون ذراعاً ملبداأ �شمو 

املحكمة  ق�شاة  تعيني  يف  ال�شلطة  لرئي�ش  مطلقة  �شيطرة  فهنالك  الد�شتور, 

وحذف اأي دور للجمعية العامة للمحكمة, باالإ�شافة اإىل انفراد الرئي�ش بعملية 

70
ا�شتبدال اأع�شاء املحكمة دون اأي �شوابط اأو معايري, واإحالتهم للتقاعد.

بقانون  قرارين  اإ�شداره  خالل  من   ,2019/7/15 يف  ذروته  التغول  بلغ 

ي�شكل  اأعلى.  ق�شاء  جمل�ش  وت�شكيل  الق�شائية  ال�شلطة  قانون  تعديل  ب�شاأن 

الد�شتورية؛  والقيم  واملبادئ  االأ�شا�شي,  القانون  على  اعتداء  القرارين  كال 

الق�شاء.  ال�شلطات وا�شتقالل  والف�شل بني  القانون  �شيادة  مبداأ  وخ�شو�شاً 

فتم اإحالة ربع عدد الق�شاة اإىل التقاعد, ومنح جمل�ش الق�شاء االأعلى االنتقايل, 

الذي انفرد الرئي�ش بت�شكيله, �شالحيات وا�شعة جداً على ال�شلطة الق�شائية, 

احلياة اجلديدة,  الفل�شطيني, موقع �شحيفة  الد�شتوري  اأني�ش قا�شم, تعديالت �شيئة للنظام   
69

رام اهلل, 2006/3/1.

العليا, الد�ستورية  املحكمة  قانون  بتعديل  بقانون  قرار  على  مالحظات  عابدين,  ع�شام   
70 

�ش 6–7.
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اأخرى,  وظائف  اإىل  واالإحالة  املبكر,  التقاعد  على  واالإحالة  العزل  قبيل  من 

71
واإعادة هيكلة ال�شلطة الق�شائية باأكملها.

باإ�شدار جمموعة من  الق�شائية  ال�شلطة  الرئي�ش عبا�ش هيمنته على  تّوج 

القرارات بقانون واملرا�شيم )38+39+40( املتعلقة بال�شلطة الق�شائية, وذلك 

واإنهاء  الق�شاة  الق�شائي, وندب  املجل�ش  العليا رئي�ش  املحكمة  بتعيني رئي�ش 

بح�شب  القرارات  وهذه  املبكر,  والتقاعد  اال�شتيداع  على  واإحالتهم  خدماتهم 

بيان �شادر عن موؤ�ش�شات للمجتمع املدين جتعل الق�شاة:

يف  وا�شتقالليتهم,  حيادهم  على  ويوؤثر  الوظيفي  باأمنهم  مهددين 

خمالفة وا�شحة و�رضيحة ملبداأ عدم قابلية الق�شاة للعزل. وتزامن 

املنتدبني  الق�شاة  من  ق�شاة  اإحالة�شتة  مع  القرارات  هذه  �شدور 

خالفاً  للق�شاة  عزل  مبثابة  يعترب  الذي  االأمر  املبكر,  التقاعد  اإىل 

اإىل جملة من االنتهاكات للقواعد  اأمر ي�شاف  الأحكام القانون, وهو 

ا�شتقالل  ب�شاأن  االأ�شا�شية  واملبادئ  الدولية  واملعايري  الد�شتورية 

72
ال�شلطة الق�شائية ال�شادرة عن االأمم املتحدة.

د. العالقة مع قوى الأمن: 

االأمن من خالل  النيوباترميونيالية على قوى  االأنظمة  ي�شيطر احلاكم يف 

 جتنيد اأ�شخا�ش موالني. ُيفرت�ش وبح�شب القانون االأ�شا�شي اأن تتبع بع�ش

املرجع نف�شه, �ش 5.  
71

موؤ�ش�شات املجتمع املدين تدعوا الإلغاء كافة القرارات بقانون واملرا�شيم املتعلقة بال�شاأن الق�شائي   
72

 ,2021/1/16 “م�شاواة”,  والق�شاء  املحاماة  ال�شتقالل  الفل�شطيني  املركز  موقع  اآثارها,  واإنهاء 

https://www.musawa.ps/post/csos-call-for-the-abolition-of-all-decrees-regarding- :انظر

judicial-legislation-and-to-end-their-effects.html
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االأجهزة االأمنية لوزارة الداخلية, لكن مع فوز حما�ش بانتخابات 2006 وقبل 

ت�شكيل احلكومة مّت تغيري النظام, “فاملخابرات هي تابعة للرئي�ش من اأ�شله, 

اأ�شموه  من�شباً  فا�شتحدثوا  الداخلية.  وزير  تتبع  االأخرى  االأجهزة  ولكن 

الوزير  فاأ�شبح  والوزير  االأجهزة  بني  ويكون  االأمنية,  االأجهزة  عام  مدير 

 مع االأخذ بعني االعتبار اأّن االأمن مبجمله يتبع 
73

بدون �شلطة على االأجهزة”,

للرئي�ش.

هنالك  اإن  بل  فتح,  حلركة  االأمنية  االأجهزة  وقيادات  اأفراد  معظم  ينت�شب 

بع�ش االأجهزة االأمنية كاالأمن الوقائي, بح�شب رئي�ش الوزراء احلايل ا�شتية 

 وكما اأ�شلفنا يتم توظيف 
74

قد مّت تعيينه بالكامل من قبل اأع�شاء حركة فتح.

االأفراد بعد اجتيازهم فح�ش “ال�شالمة االأمنية”, بحيث يتم �شمان التزامهم 

بـ“ال�رضعية”, اأو بلغة اأخرى: الوالء للرئي�ش. 

يحتكم قادة االأجهزة االأمنية لتعليمات واأوامر الرئي�ش, وال توجد اأي قيمة 

فعلية لقرارات االأطر القيادية الفل�شطينية االأخرى فيما يتعلق بعمل االأجهزة. 

متظهر ذلك وب�شكل وا�شح عقب تن�شيب املجل�ش الوطني واملجل�ش املركزي 

 
75

االإ�رضائيليني, مع  االأمني  التن�شيق  بوقف  الفل�شطينية؛  التحرير  لـمنظمة 

وعدم التزامها بهذا القرار. تنقاد االأجهزة االأمنية ب�شكل كامل الأوامر الرئي�ش, 

الذي يهتم باملقابل بتمييزهم على م�شتوى الرواتب, فمتو�شط االأجر ال�شهري 

العا�رضة )حكومة هنية(,  ال�شابق يف احلكومة  املالية  الرازق, وزير  مقابلة مكتوبة مع عمر عبد   
73

.2020/5/28

�شامر اإر�شيد, “تاأثري اتفاق اأو�شلو واالنتفا�شة الثانية على حركة فتح وال�شلطة الفل�شطينية,”   
74

�ش 76.

بيان املجل�ش املركزي ملنظمة التحرير الفل�شطينية, وكالة وفا, 2015/3/5, انظر:   
75

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=DOMbm8a660441393513aDOMbm8  
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بنحو  املدين  القطاع  االأجر ملوظفي  يزيد عن متو�شط  االأمني  القطاع  ملوظفي 

 يف مقابل هذه الرعاية والتمييز ي�شمن الرئي�ش والء االأجهزة. كموؤ�رض 
76

.%15

على ذلك ن�شاهد يافطات على واجهات مباين بع�ش االأجهزة حتوي �شورة 

 يف املقابل, يتم معاقبة من ُي�شك يف
77

 الرئي�ش م�شطور عليها كلمة “بايعناك”.

والئه من اأفراد االأجهزة االأمنية, كما ح�شل مع نحو 200 ع�شكري, مّت قطع 

 
78

رواتبهم بذريعة منا�رضتهم دحالن.

2. العالقة مع اأ�سحاب روؤو�س الأموال:

تقوم  بحيث   
79

اقت�شادها. بريعية  النيوباترميونيالية  االأنظمة  متتاز 

)الرتبح( الريع  وراء  ال�شعي  على  االأموال  وروؤو�ش  احلاكم  بني   العالقة 

بني  الرثوة  توزيع  الإعادة  الدولة  �شلطة  با�شتخدام   ,Rent-Seeking

2007 �شنة  يف  تر�شخ   
80

جديدة. ثروة  اإيجاد  دون  خمتلفة   جمموعات 

وقادة  فتح  وحركة  جهة,  من  الفل�شطينيني  االأموال  روؤو�ش  بني  التحالف 

تاأ�ش�شت راأ�شمالية فل�شطينية قائمة  اأخرى, بحيث  االأجهزة االأمنية من جهة 

  ن�رض عبد الكرمي, تقرير حول “فجوة الرواتب يف الوظيفة العمومية: الواقع واالإجراءات املقرتحة 
76

لردمها”, موقع االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة – اأمان, رام اهلل, 2017, �ش 5.

يندرج حتت هذا االإطار حماولة موؤ�ش�شات ال�شلطة “ترميز” عبا�ش من خالل بع�ش الن�شاطات؛   
77

“قدوتنا رئي�شنا”, الذي يت�شمن  كاإ�شدار وزارة الرتبية والتعليم كتاب ليتم تدري�شه بعنوان: 

املت�شمن  ال�شالم”  “مالك  اأوبريت  فل�شطني  تلفزيون  بّث  الرئي�ش عبا�ش. كذلك  بع�ش مقوالت 

ذكر مناقب الرئي�ش.

القد�س  بغزة, موقع �شحيفة  الفل�شطينية تقطع رواتب ع�شكريني من موؤيدي دحالن  ال�شلطة   
78

https://www.alquds.co.uk :العربي, لندن, 2015/1/21, انظر

ومنح  م�شاعدات  عن  ناجت  العائد  هذا  يكون  وقد  اقت�شادي,  غري  ن�شاط  عن  الناجت  العائد  هي   
79

خارجية اأو م�شادر طبيعية كالبرتول اأو عوائد �رضيبية.

 John A. C. Conybeare, The Rent-Seeking State and Revenue Diversification, World  80

 Politics Journal, Cambridge University Press, London, Vol. 35, No. 1, October

1982, pp. 25–42.
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والراأ�شماليني  احلاكم  بني  العالقة  عن  تولدت  والزبائنية,  املح�شوبية  على 

من  اأعلى  عوائد  لك�شب  االأف�شلية  منحهم  يتم  الذين  ال�شلطة,  من  املقربني 

 
81

غريهم, مقابل التماهي مع ال�شلطة احلاكمة.

ا�شتفاد الراأ�شماليون الفل�شطينيون من العديد من االإ�شالحات املوؤ�ش�شية 

ل�شيا�شة  “اإ�رضائيل”  اتباع  خالل  ومن  ال�شلطة,  نفذتها  التي  والقانونية 

“ال�شالم االقت�شادي” القائمة على ت�شهيل التجارة, وتعزيز فر�ش ال�رضاكات 
نظمت  و2010   2008 �شنتي  ففي  الفل�شطينية.  االإ�رضائيلية  االقت�شادية 

املوؤمتر,  ح�رض  حلم.  بيت  يف  الفل�شطيني  اال�شتثمار  موؤمتر  فيا�ش  حكومة 

واإ�رضائيليون,  وعرب,  فل�شطينيون,  م�شتثمرون  االإ�رضائيليني,  من  بت�شهيل 

ودوليّون, وقد اأ�شفر عن عدة م�شاريع اقت�شادية وا�شعة النطاق ت�شمل راأ�ش 

التجارية  امل�شالح  من  �شمنية  مب�شاركة  واإقليمي,  وعربي,  فل�شطيني,  مال 

ال�شناعية  املناطق  وتطوير  “روابي”,  مدينة  اإن�شاء  يف  ذلك  بداأ  االإ�رضائيلية. 

القائمة, باالإ�شافة اإىل تطوير القطاعني امل�رضيف واملايل وحتفيز اال�شتثمارات 

 2011  عالوة على ذلك مّت يف �شنتي 
82

املعلومات واالت�شاالت. يف تكنولوجيا 

يف  اال�شتثمار  ت�شجيع  “قانون  تعديل  رئا�شية,  مرا�شيم  مبوجب  و2014, 

من  االإعفاءات  مثل  عديدة,  مزايا  الكبرية  ال�رضكات  منحت  بحيث  فل�شطني”, 

ال�رضيبية,  وغري  ال�رضيبية  احلوافز  من  وغريها  املال  راأ�ش  اأرباح  �رضائب 

83
وذلك دون الرجوع اإىل جمل�ش الوزراء اأو حتى الت�رضيعي, املعطل اأ�شالً.

 Tariq Dana, “Crony capitalism in the Palestinian Authority: a deal among friends,”  81

Third World Quarterly journal, Taylor & Francis, Vol. 41, No. 2, 2020, p. 249.

 Success Stories (Bethlehem: Palestine Investment Conference, 2010),  82

http://www.pipa.ps/files/file/publication/Success%20Stories_PIC2010.pdf  

 Background Paper, “Roundtable (7): Evaluation of the 2014 Amendments to the  83

 Investment Promotion Law,” Palestine Economic Policy Research Institute (MAS),

Palestine, 2014, p. 6.
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3. عالقة احلاكم مع النخب والقطاعات الجتماعية: 

النخب  ت�شم  امل�شالح  من  �شبكة  ببناء  النيوباترميونيالية  االأنظمة  تقوم 

عالقة  يف  الزبائنية  تتمظهر  هالل  جميل  بح�شب  وال�شيا�شية.  االجتماعية 

ال�شلطة مع النخب يف عدة جماالت, من اأهمها توزيع املوارد وفق احل�شابات 

ال�شيا�شية  املعار�شة  احتواء  اأو  وحتييد  الوالء,  حت�شيل  بهدف  ال�شيا�شية 

يف  مبا  املجتمع,  يف  رئي�شياً  م�شتخدماً  “الدولة”  ت�شبح  بحيث  لل�شلطة 

من  وا�شعة  �رضيحة  و�شم  العالية,  االمتيازات  ذات  الوظائف  احتكار  ذلك 

ال�شلطة  وغ�ّش  ال�شلطة,  موؤ�ش�شات  داخل   intelligentsia االإنتليجنت�شيا 

84
الطرف عن تلقي بع�ش موؤ�ش�شات املجتمع املدين متويل خارجي.

املهنية.  واالحتادات  النقابات  ت�شم  زبائنية  �شبكة  عبا�ش  عهد  يف  ت�شكلت 

كافة  اإغالق  مّت  كما  فتح.  تنظيم  من  عليها  مطلقة  �شبه  �شيطرة  توجد  حيث 

عقب  التنظيم  عليها  ي�شيطر  ال  التي  االجتماعية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 

االنق�شام, واأعيد تنظيم بع�شها من خالل تعيني جلان اإدارية مّت تزكيتها من 

االأجهزة االأمنية. وكنتيجة الإجراء انتخابات يف ظّل االنق�شام, وما يت�شمن ذلك 

الغربية,  ال�شفة  يف  دحالن  منا�رضي  واإق�شاء  حما�ش,  ن�شيطي  مالحقة  من 

حقيقي  مناف�ش  وجود  دون  النقابية  الهيئات  من  كثري  يف  االنتخابات  متت 

لقائمة فتح, والتي فازت يف بع�ش املواقع بالتزكية.

مرتبطة  اجتماعية  رعاية  �شبكة  ببناء  النيوباترميونيالية  االأنظمة  تهتم 

يتم  وموؤ�ش�شاتها,  للدولة  الرعاية  هذه  يف  الف�شل  ين�شب  اأن  وبدل  باحلاكم, 

ن�شبته للرئي�ش اأو حلزبه. يتمظهر ذلك يف ال�شلطة باملنح التي ترتبط بالرئي�ش, 

اإىل  ي�شاف  واحلج.  املحررين,  واالأ�رضى  املتفوقني,  للطلبة  الرئي�ش  كمنح 

اهلل:  )رام  نقدية  حتليلية  درا�سة  اأو�سلو:  بعد  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  النظام  هالل,  جميل   
84

املوؤ�ش�شة الفل�شطينية لدرا�شة الدميوقراطية “مواطن”, 2006(, �ش 24.
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الطرود  توزيع  اأو  املحتاجة,  االأ�رض  لبع�ش  الرئي�ش  با�شم  “م�شاعدات”  ذلك 

 وكذلك تربعه باأجهزة طبية 
85

الغذائية, كما حدث يف مواجهة وباء الكورونا,

 اأو املنح املالية التي يتحكم فيها حزب الرئي�ش, كمنحة 
86

لبع�ش امل�شت�شفيات,

“جلان  تعّد  والتي  الطوارئ  جلان  خالل  من   
87

الكورونا. من  املت�رضرين 

 فمنحة الـ 700 �شيكل )نحو 200 دوالر( والتي 
88

حركية تابعة لتنظيم فتح”.

اأ�شا�ش  الكورونا, وزعت على  املت�رضرين من  العمال  ُيفرت�ش توزيعها على 

العمل  وزارة  يف  الطوارئ  جلنة  رئي�ش  كميل  ريا�ش  ذلك  اأو�شح  الزبائنية. 

امل�شتفيدين قائمة  اأن  بت�رضيحه  فل�شطني,  عمال  لنقابات  العام   واالحتاد 

اأ�شماء لتجار براأ�ش مال  “وقفة عز” ت�شم  األفاً( من م�شاعدات �شندوق   35(

 
89

كبري, وموظفني مل يتوقفوا عن العمل, واأ�شماء الأفراد من العائلة نف�شها.

 ,2020/3/12 لالأنباء,  نت  قد�ش  وكالة  حلم,  بيت  مدينة  اإىل  عبا�ش  الرئي�ش  من  م�شاعدات  قافلة   
85

https://qudsnet.com :انظر

الوطن,  دنيا  ال�شحة,  لوزارة  عبا�ش  الرئي�ش  بها  تربع  التي  الطبية  االأجهزة  عن  تتحدث  الكيلة   
86

2020/1/17, انظر:

   https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/01/17/1307379.html  

نت,  النور�ش  موقع  فقط,  فتح  كوادر  وامل�شتفيدون  املعيار  هي  الوا�شطة  عز”  “وقفة  �شندوق   
87

 http://www.nawres.net/archives/58108 :2020/5/19, انظر

ورقة موقف 2 حول: جلان الطوارئ املحلية امل�شـكلة يف �شـياق مواجهة جائحـة فايرو�ش كورونا   
88

,2020/4/15 املظامل(,  )ديوان  االإن�شان  حلقوق  امل�شتقلة  الهيئة  الغربية,  ال�شفة  فـي   امل�شـتجد 

�ش 5. 

خمزي - هذا ما قاله ريا�ش كميل من االحتاد العام لنقابات عمال حول قائمة امل�شتفيدين من   
89

م�شاعدات �شندوق عز, موقع يوتيوب, 2020/5/17, انظر:

https://www.youtube.com/watch?v=ndA8YAIq2nU  

مالحظة: مّت اعتماد �شعر �رضف الدوالر مقابل ال�شيكل االإ�رضائيلي بـ 3.5175.  
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4. العالقة مع القوى اخلارجية: 

احلاالت,  اأغلب  يف  النيوباترميوينالية,  االأنظمة  باأّن  �شنايدر  يجادل 

التي تقدم م�شاعدات ع�شكرية ومادية ت�شاعد  االأجنبية,  الرعاية  ت�شتفيد من 

الرعاية  على  بنيتها  يف  ال�شلطة  تعتمد   
90

املحلية. الزبائنية  ال�شبكات  تغذية  يف 

توفري  مقابل  واملانحة,  الغربية  الدول  برعاية  تاأ�ش�شت  حيث  االأجنبية, 

املفاو�ش الفل�شطيني  الوفد  ع�شو  لبدة  اأبو  ح�شن  فبح�شب  والهدوء.   االأمن 

الفل�شطينية  ال�شلطة  1993/10/1, وقررت متويل  “اجتمعت الدول املانحة يف 
الوليدة مببلغ 2.4 مليار دوالر, الثمن الذي كان مطلوب دفعه, )يف املقابل( اأن 

 يرتبط التمويل الغربي بغاية اأ�شا�شية وهي 
91

يكون هنالك هدوء وا�شتقرار”.

احلفاظ على ا�شتقرار “اإ�رضائيل”, فيتم التعمية من خالل رفع �شعار “تنمية 

اأن الهدف هو حتقيق اال�شتقرار واالأمن يف املنطقة, ويف  فل�شطني” وباالدعاء 

 
92

حقيقة االأمر الهدف هو �شمان اأمن وا�شتقرار “اإ�رضائيل”.

فوز  عقب  وا�شح  ب�شكل  ال�شلطة  على  اخلارجية  القوى  تاأثري  جت�شد 

�رضوط  ثالثة   
93

الدولية الرباعية  ا�شرتطت  عندما  2006؛  بانتخابات  حما�ش 

�شيا�شية لالعرتاف باأي حكومة فل�شطينية وا�شتمرار دعمها, وهي: االعرتاف 

م.ت.ف  بني  املوقعة  باالتفاقيات  وااللتزام  العنف,  ونبذ  بـ“اإ�رضائيل”, 

 Richard Snyder, “Paths Out of Sultanistic Regimes,” p. 58.  90

مقابلة �شخ�شية مع د. ح�شن اأبو لبدة, رام اهلل, 2018/11/18.  
91

ترجمة  امل�ستدمية,  واملراوغة  ال�سيا�سي  الدعم  فل�سطني:  يف  التنمية  اأ�سطورة  نخلة,  خليل   
92

لدرا�شة  الفل�شطينية  واملوؤ�ش�شة  املقد�شية  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  اهلل:  )رام  اأغارزيان  األربت 

الدميوقراطية “مواطن”, 2004(, �ش 24.

ورو�شيا,  االأوروبي,  واالحتاد  االأمريكية,  املتحدة  والواليات  املتحدة,  االأمم  من  مكونة  جلنة   
93

�شكلت �شنة 2002 بهدف دفع “عملية ال�شالم”.
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�شهور  ثالثة  مهلة  حما�ش  اأعطيت  الرازق  عبد  عمر  بح�شب   
94

و“اإ�رضائيل”.

بعد ت�شكيلها للحكومة, التي بدورها رف�شت هذه اال�شرتاطات, فنتج عن ذلك 

 
95

االأجنبية, امل�شاعدات  ووقف  ال�رضائب,  الأموال  “اإ�رضائيل”  حتويل  توقف 

العقوبات  من  خ�شية  للحكومة  الت�شغيلية  احل�شابات  البنوك  اأوقفت  كما 

 وهذا ما دفع حما�ش 
96

االأمريكية, مما ت�شبب يف توقف رواتب موظفي ال�شلطة.

الإعالن “احرتامها” االتفاقيات املوقعة وم�شاركتها يف حكومة “وحدة وطنية” 

الدول  ومعظم  “اإ�رضائيل”  اأّن  اإال   .2007 فرباير  �شباط/  يف  مكة  اتفاق  عقب 

حما�ش  م�شاركة  رف�شها  بذريعة  الوحدة,  حكومة  مقاطعة  وا�شلت  املانحة 

فتولت  الرواتب,  توفري  عن  حما�ش  عجزت  وبالتايل  فل�شطينية.  حكومة  باأي 

United Nations (UN), Secretary-General, Statement by Middle East Quartet,  94 

New York, SG/2104, PAL/2042, 30/1/2006,

https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/354568CCE5E38E5585257106007A0834  

عن  وتوقفت  احلكومة  مع  التعامل  املانحة  الدول  اأوقفت  “باملجمل  الرازق,  عبد  عمر  بح�شب   
95

حتويل االأموال التي كانت قد التزمت بها. فالواليات املتحدة ا�شرتجعت مبلغ 50 مليون دوالر 

اأنها �شحبتها بعد و�شولها. رو�شيا تربعت  كانت قد دفعتها لل�شلطة قبل ت�شكيل حكومتنا. اأي 

10 مليون دوالر للقطاع ال�شحي ومت �رضفها من خالل مكتب الرئي�ش. ليبيا القذايف دفعت  ب 

من  جزءاً  �شددت  نفطية(  )غري  كثرية  عربية  ودول  والكويت  واجلزائر  قطر  دوالر.  مليون   50

التزاماتها ال�شهرية جتاه ال�شلطة. ال�شعودية �شحبت ودائعها من ح�شاب لها يف بنك يف القاهرة 

دوالر.  مليون   25 مببلغ  ال�شعودية  احلكومة  �شيك  ورجع  يدفع(  ال  اأن  البنك  من  طلبت  )اأو 

وطرحوا  الدولية(  العالقات  عام  مدير  خالل  )ومن  اأتوا  تقريباً  �شهرين  بعد  االأوروبية  الدول 

ال�شحي  القطاعني  الرواتب(  من  يدفعوا رواتب )على �شكل منح وم�شاعدات حت�شب الحقاً  اأن 

بعملية  ونقوم  القوائم  لهم  نوفر  اأن  منا  واأرادوا  االجتماعية,  ال�شوؤون  ومدفوعات  والتعليمي 

الر�شد. ف�رضطت عليهم اأن يدفعوا لالأمن )هم اأرادوا اأن يدفعوا لل�شحة خوفا على اإ�رضائيل من 

الطالب  يقوم  وال  التعليمية  العملية  تنتظم  حتى  للمدر�شني  يدفعوا  اأن  واأرادوا  االأوبئة,  تف�شي 

بر�شق قوات االحتالل باحلجارة(, فقلنا لهم اإذا مل يقب�ش االأمن راتبه فاإنه �شيطلق النار ولي�ش 

احلجارة. فوافقوا؛ وهنا تقريباً انحلت م�شكلة الرواتب”.

مقابلة مكتوبة مع د. عمر عبد الرازق, وزير املالية يف حكومة هنية, 2020/5/27.  
96
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97

اجلامعة العربية �رضف مبالغ جزئية من الرواتب عن طريق مكتب الرئي�ش,

وبالتايل اأ�شهم العامل اخلارجي يف تعزيز �شالحيات الرئي�ش. 

التي  ال�رضائب  عوائد  على  ميزانيتها  يف  ال�شلطة  تعتمد  مت�شل؛  �شياق  يف 

ثلثي  اإىل  ت�شل  والتي  املعابر,  على  �شيطرتها  خالل  من  “اإ�رضائيل”  جتبيها 

الرواتب.  دفع  ت�شتطيع  لن  العوائد  هذه  وبدون   
98

ال�شلطة. اإيرادات   )%67(

االإ�رضائيلي  الوزراء  رئي�ش  دفع  ما  وهذا  ذلك؛  االإ�رضائيلي  االحتالل  يدرك 

م�شت�شاريه  بن�شيحة  للعمل   Benjamin Netanyahu نتنياهو  بنيامني 

ال�شلطة  قررت  بعدما  احتجزها,  التي  ال�رضائب  اأموال  وحتويل  االأمنيني, 

تو�شية  قبل  باأّنه  نتنياهو  اأعلن   .2015 �شنة  الدولية  للمحكمة  االن�شمام 

التي  ال�رضائب  اأموال  حتويل  على  تن�ش  والتي  االإ�رضائيلية  االأمنية  االأجهزة 

ال�شياق �شغطت الواليات املتحدة  اإ�رضائيل”. يف هذا  “حفظاً مل�شالح  حجزها 

االأمريكية, واالحتاد االأوروبي, وموؤ�ش�شات دولية وعاملية ب�شكل كبري على 

“اإ�رضائيل” الإعادة �شّخ اأموال ال�رضائب, خوفاً من تدهور الو�شع االقت�شادي 
يف ال�شفة الغربية الذي ميكن اأن يتطور اإىل فو�شى عارمة تهدد اأمن ال�شلطة 

و“اإ�رضائيل” اأي�شاً. وبالتايل اأو�شت اأجهزة االأمن االإ�رضائيلية بتحويل اأموال 

99
ال�رضائب حتى ال تنهار ال�شلطة وينهار معها اأمن “اإ�رضائيل”.

وزارة  الفل�شطينية,  الوطنية  ال�شلطة   ”,2010-2008 الفل�شطينية  والتنمية  االإ�شالح  “خطة   97

التخطيط, رام اهلل, �ش 14. 

“التقرير الن�شف �شنوي للموازنة العامة 2018,” االئتالف من اأجل النزاهة وامل�شاءلة – اأمان,   98

رام اهلل, اأيلول/ �شبتمرب 2018, �ش 8.

 ,48 عرب  موقع  الفل�شطينية,  لل�شلطة  املحتجزة  ال�رضائب  اأموال  حتويل  تنوي  اإ�رضائيل   
99

 https://www.arab48.com :2015/3/27, انظر
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اخلال�سة وال�ستنتاجات

حماوالت  كل  جناح  دون  يحول  بنيوي؛  “ماأزق”  من  ال�شلطة  تعاين 

اإجراء  يحله  اأن  من  اأعمق  املاأزق  هذا  باأّن  لال�شتنتاج  يدفعنا  مما  اإ�شالحها. 

اإنتاج املاأزق, ولن ينهيه. فاملاأزق غري مقت�رض  االنتخابات, فاإجراوؤها �شيعيد 

الذي  ال�شيا�شي,  النظام  اإىل �شكل  يتعداه  بل  ال�شيا�شية,  ال�رضعية  على فقدان 

يغلب عليه �شفة النيوباترميونيالية, وما نلم�شه من ف�شاد, وانتهاك حلقوق 

االإن�شان, وتاآكل لل�رضعية هي اأعرا�ش ملع�شلة نيوباترميونيالية ال�شلطة.

توجد عوامل ذاتية ومو�شوعية توؤثر على بنية النظام ال�شيا�شي لل�شلطة 

الفل�شطينية. من هذه العوامل ما وّقعت عليه ال�شلطة من اتفاقيات, وما التزمت 

به من �رضوط دولية, والتي حتول دون انعتاقها من ال�شكل النيوباترميونيايل. 

الدميوقراطي  للتحول  ال�شيا�شيني  الفاعلني  عند  االإرادة  توفر  افرت�شنا  فلو 

العامل  بفعل  ذلك,  من  يتمكنوا  فلن  القانوين,  الد�شتوري  النظام  وتبني 

اخلارجي. كموؤ�رض على ذلك: عدم تعاطي الدول الغربية مع نتائج انتخابات 

2006؛ وجت�شد ذلك ب�رضوط الرباعية, واعتقال االحتالل لنواب حما�ش. 

بنيت ال�شلطة الفل�شطينية للقيام بدور وظيفي وهو حفظ االأمن والهدوء, 

“التن�شيق االأمني”. والأّن حتقيق  ومّت تقييدها باتفاقيات والتزامات تت�شمن 

الهدوء هو الهدف االأ�شمى للدول التي رعت اإن�شاءها, مّت التغا�شي عن احلكم 

�رضوط  مبوجب  يعمل  �رضيك  اإىل  حلاجتهم  وذلك  عبا�ش,  للرئي�ش  الفردي 

الرباعية. اإّن اأي حماولة للتحلل من هذه االلتزامات �شت�شطدم بحقيقة اعتماد 

فيها  تتحكم  التي  )املقا�شة(  ال�رضائب  عائدات  على  مواردها  يف  ال�شلطة  هذه 

التحرير  مبنظمة  املتمثلة  ال�شلطة  مرجعية  ت�شتطيع  ال  ثم  ومن  “اإ�رضائيل”, 
طاملا  الوظيفي”  “دورها  اأو  ال�شلطة  “نهج”  تغيري  اجتاه  يف  خطوة  اأي  اتخاذ 

اأنها تخ�شع لل�رضوط التي تكونت مبوجبها ال�شلطة. 
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“الدولة”,  اإقامة  وهو  اأجله  من  اأن�شاأت  الذي  الهدف  عن  ال�شلطة  حتولت 

بقوله:  عبا�ش؛  الرئي�ش  وهو  اأو�شلو  اتفاقية  مهند�ش  يخ�شاه  كان  ما  وحتقق 

“هذا االتفاق هو عبارة عن قا�شم م�شرتك بني عدوين, وهو يحمل يف اأح�شائه 
اأّنه قد يتحول اإىل تكري�ش لالحتالل ل�شنوات  اإمكانية اإقامة دولة م�شتقلة, اإال 

 وبالفعل حتولت ال�شلطة واأجهزتها االأمنية من موؤ�ش�شات اأن�شاأت 
100

اأخرى”.

لتحقيق هدف “الدولة” امل�شتقلة, اإىل موؤ�ش�شة تهدف للحفاظ على بقائها, حتى 

لو كان الثمن تكري�ش االحتالل. فهي تنا�شل بالدرجة االأوىل كي تبقى حية, 

تدافع بكل قوة عن وجودها وعن ا�شتمرارها, بالرغم من عدم حتقيق الهدف 

وجود  من  واملنتفعني  امل�شالح  من  �شبكة  هنالك  الأن  اأجله,  من  اأن�شاأت  الذي 

هذه املوؤ�ش�شة. لقد مّت “ت�شميم” هذه ال�شلطة كي حتافظ على موظفيها الذين 

يعدون بع�رضات االآالف وارتبطت م�شاحلهم واأمورهم املعي�شية بوجودها, 

وتغيري  املاأزق,  من  اخلروج  يريد  فمن  الوظيفي”.  “دورها  عن  النظر  بغ�ش 

“نهج” ال�شلطة عليه اأن يغري “بنيتها” لتعود مرة ثانية حركة حترر وطني, ال 
تتقيد باأي التزامات, فالتجربة اأثبتت �شعوبة اإن مل يكن ا�شتحالة اجلمع بني 

“نهج” ال�شلطة و“نهج” حركة التحرر الوطني. 

الطريق:  خريطة  اإىل  اأو�سلو  من  للمفاو�سات  الكاملة  الفل�سطينية  الرواية  قريع,  اأحمد   
100

مفاو�سات اأو�سلو 1993 )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 2005(, �ش 295.
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مة ة حمكَّ درا�سات علميَّ

�شابر رم�شان, دور احلركة الطالبية الفل�سطينية يف التحرر الوطني:   .1

الفر�س واملعيقات, درا�شة علمية حمّكمة )1(, 2016.

اإىل  ال�ست�رشاق  من  والغرب  ال�سهيونية  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .2

الإ�سالموفوبيا, درا�شة علمية حمّكمة )2(, 2016.

الواقع،  الغربية:  ال�سفة  يف  املوحد  املعلمني  حراك  رم�شان,  �شابر   .3

والديناميات، واآفاق امل�ستقبل, درا�شة علمية حمّكمة )3(, 2017.

وائل املبحوح, حما�س بني امليثاق والوثيقة: قراءة يف الثابت واملتغري,   .4

درا�شة علمية حمّكمة )4(, 2017.

الفل�سطينيني من خميمات �سورية خالل  الالجئني  هجرة  حنني مراد,   .5

النزاع امل�سلح )2011-2016(, درا�شة علمية حمّكمة )5(, 2017.

1967 على امل�رشوع  تداعيات حرب �سنة  حمدي ح�شني واأ�رضف بدر,   .6

الوطني الفل�سطيني, درا�شة علمية حمّكمة )6(, 2017.

وائل عبد احلميد املبحوح, تداعيات العدوان الإ�رشائيلي على لبنان 1982   .7

علمية  درا�شة  الفل�سطينية,  التحرير  ملنظمة  ال�سيا�سي  ال�سلوك  على 

حمّكمة )7(, 2018.

وائل عبد احلميد املبحوح, املقاومة ال�سعبية الفل�سطينية: خيار الواقع   .8

درا�شة  منوذجاً,  الكربى  العودة  م�سريات  وطنية؟  ا�سرتاتيجية  اأم 

علمية حمّكمة )8(, 2018.

اأم  �رشعية  اأزمة  الفل�سطينية:  الوطنية  ال�سلطة  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .9

م�رشوعية؟, درا�شة علمية حمّكمة )9(, 2018.
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الع�رشين:  للكني�ست  الت�رشيعية  العملية  ح�ساد  كيوان,  ماأمون   .10

القوانني وم�ساريع القوانني 2015-2019, درا�شة علمية حمّكمة )10(, 

.2019
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 ,)11( حمّكمة  علمية  درا�شة  الإ�رشائيلية,  التج�س�سية  التكنولوجيا 

.2019

ال�سورية  الأزمة  جتاه  الإ�رشائيلية  ال�سرتاتيجية  القا�شم,  با�شم   .12

2011-2018, درا�شة علمية حمّكمة )12(, 2019.

درا�شة  الفل�سطينية,  ال�سلطة  يف  الأبوي  النظام  بدر,  عثمان  اأ�رضف   .13

علمية حمّكمة )13(, 2021.
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من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

ال�شل�شلة هذه  من  �شدر  الفل�سطيني,  ال�سرتاتيجي  التقرير  �سل�سلة   .1 

11 جملدات, تغطي الفرتة 2019-2005.

�سل�سلة الوثائق الفل�سطينية, �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 جملدات, تغطي   .2

الفرتة 2011-2005.

جملدات,   7 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2020-2014.

�سل�سلة اأول�ست اإن�ساناً, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .4

�سل�سلة تقرير معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 28 كتاباً.  .5

�سل�سلة ملف معلومات, �شدر من هذه ال�شل�شلة 7 كتب.  .6

�سل�سلة درا�سات علمية حمّكمة, �شدر من هذه ال�شل�شلة 13 كتاباً.  .7

كتب علمية متنوعة )85 كتاباً(.  .8

كتب باللغة الأجنبية )35 كتاباً(.  .9

كتب  من  وف�شول  والدرا�شات  الكتب  من  الكثري  الزيتونة  مركز  يوفر 

االإلكرتوين: الرابط  على  االطالع  يرجى  موقعه,  عرب  املجاين   للتحميل 

https://www.alzaytouna.net
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تخ�شع املواد املر�شلة للتحكيم العلمي االأويل من هيئة التحرير, ثم تر�شل   .4

للتحكيم العلمي اخلارجي, وفق االأعراف العلمية العاملية. ومن حق الهيئة 

رف�ش اأي من الدرا�شات املر�شلة, اأو طلب التعديالت الالزمة قبل اإجازتها 

ا�شتالم  من  �شهرين  خالل  بالقرار  الكاتب  تبليغ  ويتم  للن�رض.  نهائياً 

الدرا�شة.

للدرا�شات  االإلكرتوين  الورقي  الن�رض  حقوق  بكافة  املركز  يحتفظ   .5

وترجمتها,  وال يجوز اإعادة ن�رضها اإال باإذن خطي م�شبق من املجلة.

ُتراَعى يف كتابة الدرا�شات املو�شوعية والدقة, وقواعد التوثيق واالقتبا�ش,   .6
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ا�شم  الن�رض:  )مكان  الطبعة  ورقم  الكتاب,  وعنوان  املوؤلف,  ا�شم  الكتب:   •

النا�رض, تاريخ الن�رض(, واأرقام ال�شفحات.

املجالت: ا�شم كاتب املقال, وعنوان املقال, وا�شم املجلة اأو الدورية, ورقم   •

العدد, وتاريخ العدد, واأرقام ال�شفحات.
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ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:
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Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 
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.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل
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Abstract

Neopatrimonialism in the Palestinian Authority

This paper aims to study and analyze the system of governance 

in the Palestinian Authority )PA( from its inception in 1994 until 

2020. It seeks to answer a central question related to the system 

type of the PA, while exploring other sub-questions, primarily 

how much neopatrimonialism )the new patrimonialism( applies 

to the PA. The study uses an interdisciplinary methodology, with 

a review of the literature on the topic and referring to publications 

issued by the PA, in addition to interviewing and viewing in an 

objective rather than a chronological sequence.

The theoretical importance of the study lies in affirming the 

continuation of the PA neopatrimonial system of governance 

from its inception until the writing of this study. The study 

argues that the predicament the PA faces is a structural one. It has 

preceded its establishment and was the result of the prevalence 

of authoritarianism, which is one of the characteristics of the 

neopatrimonial system of governance.

Keywords: 

Governance System Palestinian Authority Neopatrimonialism

Oslo Accords Yasir ‘Arafat Mahmud ‘Abbas




