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امللخ�س

الفل�شطينية,  ال�شلطة  يف  ال�رضعية  اأزمة  وحتليل  درا�شة  اإىل  الورقة  تهدف 

عابرة االأزمة  وهل  االأزمة,  ماهية  حول  يدور  رئي�شي  ت�شاوؤل  طرح   عرب 

ال�شلطة  بناء  بكيفية  تتعلق  فرعية  اأ�شئلة  عدة  ذلك  عن  تولد  بنيوية,  اأم 

هي  وما  عاي�شتها,  التي  البنيوية  االأزمة  �شوء  على  ل�شلطتها  الفل�شطينية 

العوامل  بت�شخي�ش  الورقة  وتهتم  �شيطرتها.  فر�ش  )اآليات(  ميكانيزمات 

الو�شع  يف  موؤثرة  خارجية  عوامل  وجود  جتاهل  دون  لالأزمة,  الداخلية 

االإقليمي بني ما ا�شطلح عليه مبحورّي  التجاذب  الفل�شطيني, تتمركز حول 

االإ�رضائيلي  االحتالل  ميار�شها  التي  وال�شغوطات  و”االعتدال”,  ”املمانعة” 
ومن خلفه الواليات املتحدة االأمريكية. لكن العوامل اخلارجية املوؤثرة خارجة 

عن مو�شوع الورقة, و�شتهتم الورقة ب�شكل اأ�شا�شي بالعوامل الذاتية, لي�ش 

الأنها اأكرث اأهمية من العوامل اخلارجية, فاالأمور بينهما متداخلة اإىل حّد ي�شعب 

ف�شلهما, واإمنا بهدف ح�رض املو�شوع. وجتادل الورقة باأن اأزمة ال�شلطة هي 

ب�رضعيتها  تتعلق  اأزمة  اإن�شائها,  قبل  ملا  متتد  �شاملة  بنيوية  اأزمة  عن  عبارة 

التقيد  الفل�شطينية دون  ال�شلطة  الورقة حتليل �شلوك  وم�رضوعيتها. حتاول 

وذلك  التحليلي,  التاريخي  املنهج  انتهجت  وقد  الكرونولوجي.  بالت�شل�شل 

يف  الورقة  اأهمية  وتكمن  باملو�شوع.  املتعلقة  لالأدبيات  م�شح  اإجراء  بوا�شطة 

ال�شلطة  تعي�شها  التي  االأزمة  لطبيعة  وحتليل  ت�شخي�ش  تقدمي  حماولتها 

الفل�شطينية, لعل ذلك ي�شهم يف تغيري الواقع احلايل, واخلروج من االأزمة, على 

اعتبار اأن اأوىل خطوات العالج هي الت�شخي�ش ال�شحيح, مع مالحظة اأن هذه 

الورقة تنحى باجتاه نقد جتربة ال�شلطة الفل�شطينية ولي�ش تقييم اإيجابياتها 

و�شلبياتها.



درا�سات علمية حمكمة )9(

6

اأزمة  تعي�ش  الفل�شطينية  ال�شلطة  اأّن  مفادها  نتيجة  اإىل  الورقة  خل�شت 

بنيوية, تتعلق بتاآكل م�رضوعيتها مما يوؤثر على �رضعيتها ال�شيا�شية, وبدون 

ال�شعب  اأبناء  بناء م�رضوع وطني جامع متوافق عليه بني غالبية  العمل على 

الفل�شطيني �شتبقى االأزمة قائمة. 

كلمات مفتاحية:

ال�رضعية ال�شيا�شية النظام الزبائني ال�شلطة الفل�شطينية

االحتالل االإ�رضائيلي منظمة التحرير الفل�شطينية املجل�ش الوطني الفل�شطيني
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ال�سلطة الفل�سطينية: اأزمة �سرعية اأم م�سروعية؟

1
اأ�رضف عثمان بدر

املقدمة:

اأن القدمي يحت�رض, واجلديد ال ي�شتطيع  ”االأزمة تتمثل حتديداً يف حقيقة 
.
الوالدة؛ ويف هذا املدى االنتقايل يظهر كثري من االأعرا�ش املر�شية”2

انعقاد  عقب  الفل�شطينية  ال�شاحة  على  جديد  من  ال�رضعية  �شوؤال  اأثري 

اختيار  من  عنه  نتج  وما   ,2018/4/30 يف  الفل�شطيني  الوطني  املجل�ش 

يف  ت�شبب  مما  )م.ت.ف(,  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  جديدة  تنفيذية  جلنة 

ال�شلطة  باأن  االدعاء  ميكننا   .
3
الفل�شطيني البيت  داخل  جديدة  اأزمة  اندالع 

يوجد  ال�شاأن  هذا  يف  متالحقة.  اأزمات  من  والدتها  منذ  عانت  الفل�شطينية 

اأزمة  وجود  على  واملفكرين  الكتّاب  من  وا�شع  طيف  بني  االإجماع  ي�شبه  ما 

البع�ش  االأزمة.  هذه  ت�شخي�ش  يف  اختلفوا  لكنهم  الفل�شطينية,  ال�شلطة  يف 

الفل�شطينية ال�شلطة  اأّن امل�شكلة تكمن يف عدم حتديد طبيعة العالقة بني   يرى 

. فيما ي�شري جميل هالل 
4
ومرجعيتها املتمثلة يف منظمة التحرير الفل�شطينية

طالب يف برنامج الدكتوراة بالعلوم االجتماعية - جامعة بريزيت, وحا�شل على درجة املاج�شتري   
1

يف الدرا�شات االإ�رضائيلية.

 Antonio Gramsci, Selections From the Prison Notebooks (London: ElecBook, 1999),  2

p. 556.

بينهما.  الف�شل  الفل�شطينية وم.ت.ف بحيث ي�شعب  ال�شلطة  تداخل وت�شابك بني و�شع  يوجد   
3

فقبل االنق�شام مّت تهمي�ش دور املنظمة من قبل قيادة ال�شلطة, لكن مّت ا�شتدعاء اأطرها املعطلة بعد 

نتائج انتخابات 2006؛ بهدف االلتفاف على النتائج. مما يعني �شعوبة الف�شل اأحياناً بني قيادَتي 

املنظمة وال�شلطة الفل�شطينية.

ممدوح نوفل, ”اإ�شكالية العالقة بني ال�شلطة الفل�شطينية ومنظمة التحرير, و�شبل حلها,” جملة   
4

 ,1995  ,22 العدد   ,6 املجلد  بريوت,  الفل�شطينية,  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  الفل�سطينية,  الدرا�سات 

http://www.palestine-studies.org/ :انظر
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اإىل اأّن االأزمة تتمحور حول النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني, وهي ناجتة ب�شكل 

من  ذلك  رافق  وما   ,
5
للدولة الذاتي  احلكم  من  التحول  حماولة  عن  اأ�شا�شي 

ال�شيا�شي  للحقل  وتفكيك   ,
6
ال�شيا�شية النخبة  يف  مهمة  الأو�شاط  تهمي�ش 

. يف حني يدعي البع�ش باأّن االأزمة د�شتورية, نا�شئة عن غمو�ش 
7
الفل�شطيني

, يف املقابل 
8
وتنوع وا�شتمرار تغري الو�شع القانوين والد�شتوري يف فل�شطني

, فيما 
9
الفل�شطينية ال�شلطة  تاآكل �رضعية  االأزمة تكمن يف  باأّن  اآخرون  يجادل 

حممود  الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�ش  بفقدان   
10

اخلالدي مبارك  اأحمد  يجادل 

.
11

عبا�ش )اأبو مازن( ل�رضعيته بانتهاء فرتة واليته

الدرا�شات  موؤ�ش�شة  مواطن,  بريوت:  اهلل,  )رام  الفل�سطينية  الو�سطى  الطبقة  هالل,  جميل   
5

الفل�شطينية, 2006(.

جميل هالل, تكوين النخبة الفل�سطينية منذ ن�سوء احلركة الوطنية اإىل ما بعد قيام ال�سلطة   
6

الفل�سطينية )رام اهلل: مواطن, 2002(.

موؤ�ش�شة  الفل�سطينية,  الدرا�سات  جملة  الفل�شطيني،”  ال�شيا�شي  احلقل  ”تفكك  هالل,  جميل   
7

الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 27, العدد 107, 2016, انظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/007-013_0.pdf  

الدرا�سات  جملة  الفل�شطيني,”  الواقع  �شوء  يف  الد�شتورية  ال�شلطة  ”اإ�شكاليات  خليل,  عا�شم   
8

الفل�سطينية، موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 16, العدد 63, 2005, انظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/6590.pdf

جملة  العمل؟,”  وما  هنا  اإىل  و�شلنا  كيف  الراهن:  الفل�شطيني  ”املاأزق  اخلالدي,  �شامح  اأحمد   
9

الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 19، العدد 75-74, 2008, 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10029.pdf :انظر

الد�شتوري  القانون  واأ�شتاذ  ال�شابق,  العدل  الفل�شطيني, ووزير  الد�شتور  رئي�ش جلنة �شياغة   
10

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

موقع اجلزيرة.نت, �رضعية رئي�ش ال�شلطة الفل�شطينية بعد انتهاء واليته, برنامج ”بال حدود,”   
11

https://bit.ly/1PPfn7F :2008/10/6, انظر
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على �شعيد مت�شل, مييل اآخرون للت�رضيح باأّن االأزمة تكمن يف �شكل نظام 

وتوجهاتها   ,
12

االقت�شادية الفل�شطينية  ال�شلطة  وتبعية  وممار�شاته؛  احلكم 

�شالم  الوزراء  رئي�ش  حكم  فرتة  يف  ظهرت  التي   
13

النيوليربالية االقت�شادية 

الت�شلطي,  اأ�شلوب احلكم  انتهاج  ال�شلطة من  , وما ترافق مع ن�شوء 
14

فيا�ش

بالت�شييق  متثل  والذي  للحكم؛  الدميوقراطي  ال�شكل  تراجع  من  يلحقه  وما 

انتهاكات  من  بذلك  يرتبط  وما  العامة  واحلريات   ,
15

االإعالم و�شائل  على 

لكن   .
17

ال�شفافية وغياب  الف�شاد  انت�شار  اإىل  باالإ�شافة   ,
16

االإن�شان حلقوق 

وبعد اجتياح �شلطات االحتالل ملناطق ال�شلطة الفل�شطينية �شنة 2002 وترافق 

ذلك مع ان�شداد اأفق احلل ال�شيا�شي, بداأ بع�ش الكتّاب واملفكرين بالت�رضيح 

الدرا�سات  جملة  العربي،”  بالبعد  واالأمل  الفل�شطيني  االقت�شاد  ”ماأزق  اخلواجا,  حمدي   
12

الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 10، العدد 37, 1999.

يجب االأخذ بعني االعتبار باأّن هنالك جدل غري حم�شوم حول دقة اإطالق و�شف النيوليربالية   
13

على ال�شلطة الفل�شطينية, فالبع�ش ي�شتند على تبني ال�شلطة الفل�شطينية االإطار النيوليربايل يف 

اإىل اعتبار واقع ال�شلطة الفل�شطينية بعيد عن  اآخرون  التنمية الإطالق هذا الو�شف بينما يذهب 

مفهوم النيوليربالية.

”النيوليربالية ب�شفتها حترراً: الدولة الفل�شطينية واإعادة بناء  رجا اخلالدي و�شبحي �شّمور,   
14

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

املجلد 22, العدد 88, 2011, انظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/11113.pdf  

ل الدولة واإمكانات الدميقراطية يف فل�شطني,” جملة الدرا�سات الفل�سطينية,  اأمل جمال, ”ت�شكُّ  
15

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 10، العدد 40, 1999.

الفل�سطينية,  الدرا�سات  جملة  الفل�شطينية,”  ال�شلطة  ظل  يف  االإن�شان  ”حقوق  ال�رضاج,  اإياد   
16

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 8, العدد 30, 1997.

)بريوت:  الفل�سطينية  احلالة  العربية/  البالد  يف  ال�سالح  واحلكم  الف�ساد  ال�شعيبي,  عزمي   
17

مركز درا�شات الوحدة العربية, 2004(.
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وعدم   ,
18

الفل�شطينية الهوية  باأفول  تتعلق  وهي  ذلك,  من  اأعمق  االأزمة  باأّن 

حتديد ماهية امل�رضوع الوطني, بل وغياب امل�رضوع الوطني عقب تبني منظمة 

, وبالتايل توجد �شبابية وعدم حتديد 
التحرير للربنامج املرحلي �شنة 1974 19

 .
20

هدف للم�رضوع الوطني الفل�شطيني

, اأن البع�ش يخلط بني اأ�شباب 
21

يالحظ من ا�شتعرا�ش االأدبيات املن�شورة

االأزمة واأعرا�شها, من خالل اعتبار الف�شاد واحلكم ال�شلطوي وانتهاك حقوق 

اعتبار  اأو من خالل  االأزمة,  عن  االقت�شادي معرباً  التوجه  اأو حتى  االن�شان 

يف  احلالية.  لالأزمة  �شبباً  ال�شيا�شية  الروؤية  وغياب  ال�شيا�شي  االأفق  ان�شداد 

املقابل, يجادل اآخرون باأّن اأزمة النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني تكمن يف فقدانه 

لل�رضعية ال�شيا�شية, بانتهاء فرتة والية كل من الرئا�شة واملجل�ش الت�رضيعي, 

هذه  لكن  وت�رضيعية.  رئا�شية  انتخابات  اإجراء  يف  يكمن  احلل  فاإّن  وبالتايل 

مقت�رضة  وغري  بنيوية؛  فاالأزمة  ذلك,  من  اأعمق  االأزمة  باأّن  جتادل  الورقة 

االأخذ  مع  امل�رضوعية.  لفقدان  تتعداها  بل  ال�شيا�شية,  ال�رضعية  فقدان  على 

 بعني االعتبار اأّن ال�شلطة الفل�شطينية مرت منذ ن�شاأتها �شنة 1994 مبرحلتني

جملة  للفل�شطينيني,”  ال�شيا�شية  والكيانية  الوطنية  الهوية  واأفول  ”�شعود  الكيايل,  ماجد   
18

الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 23, العدد 90, 2012, 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/11293.pdf  :انظر

ندمي روحانا, ”املفاو�شات واأزمة امل�رضوع الوطني,” جملة الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة   
19

الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 24، العدد 96, 2013, انظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/11847.pdf  

الدرا�سات  جملة  الوطني,”  التحرر  وم�رضوع  الفل�شطينية  ”ال�شلطة  اجلرباوي,  علي   
20

الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 27، العدد 106, 2016, انظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/022-033.pdf  

ُبنيت هذه الورقة ب�شكل اأ�شا�شي على مراجعة االأدبيات املن�شورة بوا�شطة موؤ�ش�شة الدرا�شات   
21

الفل�شطينية, وذلك لكرثة ما ن�رض حول املو�شوع و�شعوبة ح�رضه.
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اأو عهدين هما؛ مرحلة الرئي�ش الراحل يا�رض عرفات )اأبو عمار( التي امتدت 

من �شنة 1994 وحتى �شنة 2004, ومرحلة الرئي�ش حممود عبا�ش )اأبو مازن( 

املمتدة من �شنة 2005 اإىل وقت كتابة هذه الورقة؛ مع مالحظة اأّن كل مرحلة 

املبداأ  حيث  من  زمنية.  فرتات  عدة  اإىل  تق�شيمها  ميكن  املرحلتني  هاتني  من 

�شحيح اأّن االأزمة اختلف �شكلها يف كال املرحلتني اإال اأّن هذه الورقة تدعي باأّن 

االأزمة مت�شابهة من حيث اجلوهر والبنية. 



درا�سات علمية حمكمة )9(

12

اأوًل: الإطار النظري واملفاهيمي 

 ي�شطدم الباحث يف ال�شاأّن الفل�شطيني بعدة اإ�شكاليات؛ من اأبرزها �شعوبة

يتعلق  مبا  البحث  �شياق  ويف  املثال  �شبيل  فعلى  املفاهيم,  بع�ش  حتديد 

هي  فال  ذاتي؟  حكم  اأم  دولة  حول  يدور  احلديث  هل  الفل�شطينية,  بال�شلطة 

واالإقليم(,  وال�شعب,  ”ال�شلطة”,  )ال�شيادة  الدولة  عنا�رض  جلميع  م�شتوفية 

وال هي متوافقة مع مفهوم احلكم الذاتي. فهل هي عبارة عن كيان �شيا�شي 

الفل�شطيني الرئي�ش  �رضَّح  كما  اأنها  اأم  الذاتي؟  واحلكم  الدولة  بني  ما   يقع 

دون  من  احتالل  وحتت  �شلطة  دون  من  ”�شلطة   2018 �شنة  عبا�ش  حممود 

�شيطرتها  ال�شلطة  تفر�ش  فكيف  �شلطة,  بدون  �شلطة  كانت  فاإذا   .
كلفة”22

و�شع  �شياق  يف  الورقة  هذه  �شتحاول  غزة؟  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف 

خالل  من  الفل�شطينية  ال�شلطة  ملفهوم  التعر�ش  واملفاهيمي؛  النظري  االإطار 

ا�شتعرا�ش مفهوم احلكم الذاتي والتعريج على نظريات الدولة, ومدى التمايز 

بني مفهومي الدولة وال�شلطة, ومن ثم االنتقال اإىل تو�شيح مفهوَمي ال�رضعية 

وامل�رضوعية, مع التنويه للمق�شود مبفهوم االأزمة.

1. احلكم الذاتي والدولة:

بح�شب الباحثنَي هر�شت هانوم  Hurst Hannum وريت�شارد ب. ليلي�ش 

Richard B. Lillich ال يوجد تعريف حمدد يف القانون الدويل ملفهوم احلكم 

الذاتي. والذي يتم ا�شتخدامه يف االأغلب لو�شف حالة من ال�شيادة اخلا�شة اأو 

احلماية من التبعية. هنا من املهم االإ�شارة اإىل اأّن مفهوم ”ال�شيادة” غري متبلور 

ب�شكل وا�شح يف القانون الدويل حيث يتم تعريفه بطريقة دائرية كـ”جمموع 

الرئي�ش يدعو املجل�ش املركزي الإعادة النظر باالتفاقات املوقعة بني منظمة التحرير واإ�رضائيل,   
22

وكالة االأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(, 2018/1/14, انظر:

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=gTBOJra809138523468agTBOJr  
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احلقوق والواجبات الدولية التي يعرتف بها القانون الدويل على اأنها موجودة 

ال�شيادة هي  الدول ذات  اأن  التقليدي هو  التعريف  فاإّن  يف دولة ما”, وبالتايل 

واملمتلكات  االأ�شخا�ش  جميع  على  العليا  ال�شلطة  متار�ش  التي  الدول  ”تلك 
.
داخل حدودها, وهي م�شتقلة متاماً عن كل ال�شيطرة من اخلارج”23

منذ  الذاتي  احلكم  مبفهوم   United Nations املتحدة  االأمم  اهتمام  بداأ 

االأقاليم للح�شول على حكم ذاتي. ميكن  1945, يف �شياق �شعي بع�ش  �شنة 

الدولة  داخل  االأقاليم  لهذه  الدافعة  االأ�شا�شية  العنا�رض  اأحد  اأّن  اال�شتنتاج 

بحرية  للعي�ش  �شعيها  هو  الذاتي  احلكم  على  احل�شول  لطلب  املركزية 

الذاتي  احلكم  فاإّن  املتحدة  االأمم  معايري  خالل  ومن  وهكذا,  ودميوقراطية. 

يعني ظهور االإقليم كدولة م�شتقلة ذات �شيادة, وهذا ال يعني بال�رضورة اأن 

يكون االإقليم م�شتقل متاماً عن احلكومة املركزية. فهو ي�شرتك مع احلكومة 

على  عالوة  والعملة,  اجلمركي  النظام  وكذلك  واجلن�شية,  باملواطنة  املركزية 

ومفو�ش  املركزية,  الدولة  يف  العليا  الق�شائية  لل�شلطة  تابع  كيان  فهو  ذلك 

للحكومة املركزية يف الدفاع والعالقات اخلارجية, ففي الغالب ال تعاَمل اأقاليم 

االعرتاف  من  الرغم  على  دولية,  ك�شخ�شية  الدويل  القانون  يف  الذاتي  احلكم 

بع�ش  منحت  احلاالت  بع�ش  هنالك  كانت  واإن  م�شتقل,  ككيان  االإقليم  بهذا 

�شلطات احلكم الذاتي حرية االن�شمام للمنظمات الدولية والدخول يف اتفاقات 

.
24

)Öland دولية )مثل اأوالند

على الرغم من عدم وجود تعريف حمدد للحكم الذاتي يف القانون الدويل؛ 

اإال اأن البع�ش يعّرفه باال�شتناد على مبادئ القانون الدويل والتجارب القانونية 

 Hurst Hannum, and Richard B. Lillich, “The Concept of Autonomy in International  23

Law,” The American Journal of International Law, vol. 74, no. 4, 1980, p. 886.

 Ibid., pp. 885–887.  24
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�شيا�شي  ”ترتيب  باأّنه  يعّرفه   Tim Potier بوتري  تيم  جند  وبالتايل  الدولية, 

داخل الدولة املوحدة ذات احلكم املركزي, يقوم على اأ�شا�ش نقل, ولي�ش جمرد 

اإىل  العليا,  املركزية  ال�شلطة  من  و�شالحيات  وم�شوؤوليات  �شلطات  تفوي�ش, 

اأقليات, وذلك بهدف  اأو  اأقلية  اأو مكونات داخل الدولة, ت�شكل بالعادة  مكوِّن 

اأو تلك املكونات ليقرر با�شتقاللية عن تلك ال�شلطة  منح الفر�شة لهذا املكوِّن 

حتقيق  اأجل  من  العليا,  ال�شلطة  تلك  اإياها  منحته  حمددة  �شوؤون  يف  العليا 

 .
امل�شلحة العامة ملن هم حتت نطاق م�شوؤوليتها”25

اإ�شكالية  تربز  الذاتي  احلكم  ملفهوم  التعريف  هذا  ا�شتعرا�ش  خالل  من 

اإطالق مفهوم احلكم الذاتي على ال�شلطة الفل�شطينية, من حيث اعتبار احلكم 

الذاتي ترتيب �شيا�شي داخل دولة, يتعلق ببع�ش مواطنيها من حملة جن�شيتها, 

اجلن�شية  الفل�شطينيني  مينح  مل   ,1967 �شنة  منذ  االإ�رضائيلي  فاالحتالل 

الثانية,  الدرجة  من  مواطنني  حتى  وال  الكاملة,  املواطنة  و�شفة  االإ�رضائيلية, 

وهذا �شيء طبيعي يف �شياق الطابع اال�شتعماري اال�شتيطاين لـ”دولة اإ�رضائيل”. 

وبالتايل مل يكن فل�شطينيو ال�شفة الغربية وقطاع غزة يف يوم من االأيام جزء 

من مكونات ”دولة اإ�رضائيل”. عالوة على اأّن الفل�شطينيني ال ي�شكلون اأقلية يف 

داخل الدولة بل هم ال�شكان االأ�شليون الذين مّت اغت�شاب اأر�شهم, وي�شكلون 

مبجموعهم )يف االأرا�شي املحتلة �شنة 1948 واملحتلة �شنة 1967( اأغلبية, اإن مل 

اإذاً ال تقت�رض م�شكلة  ال�شهاينة.  املحتلني من  العدد مع  يكونوا مت�شاويني يف 

احلكم  مفهوم  جوهر  يف  تتعداه  بل  ال�شيادة,  منقو�ش  كونه  يف  الذاتي  احلكم 

الذاتي الذي ي�شعب اإ�شقاطه على ال�شلطة الفل�شطينية, واإن كانت حتمل بع�ش 

”احلكم الذاتي” يف حالة ال�شلطة  �شفاته. عالوة على ذلك, مل ي�شتمد مفهوم 

 Tim Potier, Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia: A Legal  25

appraisal (The Hague, London, and Boston: Kluwer Law International, 2001), p. 54.
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 Oslo Accords اأو�شلو  اتفاق  من  واإمنا  الدويل  القانون  من  الفل�شطينية 

وملحقاته, الذي �ُشمِّم لينتج �شلطة وكيلة لالحتالل وحامية الأمنه.  

يتعلق  ما  فح�ش  املهم  من  الفل�شطينية  ال�شلطة  تو�شيف  حماولتنا  يف 

مبفهوم الدولة, بهدف التعرف على مدى انطباقها على ال�شلطة الفل�شطينية. 

توجد عدة اجتاهات ومدار�ش حاولت تف�شري املن�شاأ التاريخي لنظرية الدولة, 

ال  واملجتمع  الدولة  باأّن  يدعي  الذي  الطبيعي  اأو  العقلي  االجتاه  راأ�شها  على 

ميكن فهمهما اإال من خالل مقيا�ش اأو ُمثُل عليا موجودة يف الطبيعة, ال يتو�شل 

لها االإن�شان اإال من خالل التاأمل والتفكر. اأما االجتاه الديني فيدعي باأّن الدولة 

الدولة  باأّن  الو�شعي  عبارة عن �شناعة ربانية مقد�شة. فيما يجادل االجتاه 

يف  الطبيعة.  فعل  من  ولي�ش  االإن�شان,  يوجدها  التي  الظواهر  �شنع  من  هي 

.
26

املقابل يدعي االجتاه التاريخي باأّن الدولة تن�شاأ طبقاً لتغريات املجتمع

 حاول كثري من املفكرين و�شع نظريات تف�رض كيفية عمل الدولة, وب�شكل

خا�ش منذ بداأت فكرة الدولة احلديثة بالظهور يف اأوروبا مع بداية القرن الـ 17. 

املطلقة الدولة  نظرية  اأولها  امل�شمار,  هذا  يف  بارزة  نظريات  اأربع   توجد 

الدولة,  هو  )امللك(  احلاكم  باأّن  تدعي  والتي   ,Theory of Absolute State

 ,Hobbes هوبز  النظرية  لهذه  الداعني  اأبرز  من  )امللك(.  احلاكم  هي  والدولة 

وقد مّت تطعيم هذه النظرية بدعاوي دينية مفادها باأّن الدولة واحلاكم )امللك( 

من  طاعته  فاإّن  وبالتايل  دينية,  �شفة  يكت�شب  )امللك(  احلاكم  واأّن  مقدَّ�َشنْي, 

 Theory of للدولة  الد�شتورية  النظرية  ظهرت  املقابل,  يف  الرب.  طاعة 

الفردي املطلق, فمن  Constitutional State  كردة فعل على ويالت احلكم 

ومونتي�شكو  John Locke لوك  كجون  النظرية  بهذه  املنادين  نظر  وجهة 

C.L. Wayper, Political Thought: The Teach Yourself Books (London: English  26 

Universities Press, 1954).



درا�سات علمية حمكمة )9(

16

م�شاكل  عن  تقل  ال  املطلق  الفردي  احلكم  م�شائب  فاإّن   ,Montesquieu

مع  العام,  ال�شالح  عن  تدافع  اأن  يجب  فالدولة  الغاب.  و�رضيعة  الفو�شى 

 يجتمع عليه فئات 
27

ف�شل لل�شلطات و�شيادة لل�شعب, ووجود عقد اجتماعي

 Ethical Theory ال�شعب. يف �شياق مت�شل, ظهرت النظرية االأخالقية للدولة

الفرن�شية  الثورة  اأفكار  على  فعل  كرد  اأملانيا  يف  ظهرت  والتي   of the State

املتبنية للنظرية الد�شتورية. طّور هيجل Hegel مفهوم الدولة االأخالقية عرب 

ادعائه باأّن النظرية الد�شتورية لي�ش لها حمتوى اأخالقي, فهي مقت�رضة على 

القوانني اجلامدة دون متثيل لروح االأمة او اأخالقها. فالدولة بح�شب هيجل 

يجب اأن متثل روح االأمة واأخالقها, واأّن لها ر�شالة �شامية. عار�ش مارك�ش 

Marx هذه النظرية واعتربها جمرد كذبة, يتم فيها التعمية على هيمنة الطبقة 

الراأ�شمالية حتت دعاوى ال�شالح العام واالأخالق, وذلك بالتزامن مع تطور 

ال�شناعة يف اأوروبا, وبروز طبقتي العمال والراأ�شماليني, من هنا طّور مارك�ش 

مع اإجنلز Engels النظرية الطبقية للدولة Class Theory of the State, التي 

يعدان فيها الدولة اأداة بيد الطبقة املهيمنة, واأ�شارا لوجود �رضاع بني طبقتي 

.
28

العمال والراأ�شمالية

ميكننا القول باأن اأياً من نظريات الدولة ال�شالفة الذكر ال تنطبق ب�شكل كامل 

, واإمنا جندها ب�شكل جزئي, فمن ناحية جند 
29

على و�شع ال�شلطة الفل�شطينية

يف ال�شلطة مالمح احلكم املطلق عرب تعطيل دور املجل�ش الت�رضيعي, وح�رض 

الذين ي�شهمون يف و�شعه و�شياغته, يتم فيه  وجود اتفاق حمدد بني جمموعة من االأ�شخا�ش   
27

حتديد احلقوق والواجبات.

اأندرو فن�شنت, نظريات الدولة, ترجمة خلف اأبو �شهيوة ومالك حممود )بريوت: دار اجليل,   
28

.)1997

االأكادميي  البحث  اأغرا�ش  لكن  الفل�شطينية,  ال�شلطة  على  الدولة  �شفة  اإطالق  على  التحفظ  مع   
29

تلزمنا با�شتعرا�ش هذا املفهوم بهدف فح�شه.
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وذلك  عرفات.  الرئي�ش  بيد  قبله  ومن  عبا�ش  الرئي�ش  بيد  ال�شالحيات  معظم 

ال�شلطات  بني  الف�شل  على  ين�ش  لل�شلطة  اأ�شا�ش  قانون  وجود  من  بالرغم 

االأخالقية  النظرية  وحتى   .
30

االأفراد حقوق  واحرتام  ال�شيا�شية  والتعددية 

بامل�رضوع  التزامها  عن  الدائم  اإعالنها  عرب  الفل�شطينية  ال�شلطة  يف  موجودة 

الوطني و�شعيها للتحرر من االحتالل وحتقيق احللم الفل�شطيني. اإال اأنه من 

ال�شعب اإ�شقاط النظرية الطبقية على ال�شلطة الفل�شطينية كونها ”دولة” نامية 

على  قوية  موؤ�رضات  هنالك  كانت  واإن  ال�شناعية,  الدولة  و�شف  عن  وبعيدة 

ظهور طبقة و�شطى مع قيام ال�شلطة الفل�شطينية, كامتداد للطبقة الربجوازية 

.
31

املتحالفة مع ال�شلطة الفل�شطينية

2. بني ال�سلطة والدولة:

واملفهوم.  الدور  حيث  من  والدولة  ال�شلطة  بني  التمييز  البداية  يف  بّد  ال 

الثابتة, وبالتايل  ”ال�شيادة”  فمن حيث الدور متثل الدولة امل�شلحة العمومية 

ال�شيا�شية  ال�شلطة  متثل  بينما  ال�شيا�شي,  التناف�ش  جمال  عن  بعيدة  فهي 

انحياز لربنامج  اإجماعها, فهي  االجتماعية وال�شيا�شية ولي�ش  القوى  توازن 

التي متار�ش  الفل�شطينية  ال�شلطة  . ومن هنا, تربز مع�شلة 
32

�شيا�شي متغري

دور ”الدولة” التي يفرت�ش وجود اإجماع عليها, بينما االأ�شل اأن متار�ش دور 

ال�شلطة ال�شيا�شية املمثلة لتوازن القوى االجتماعية وال�شيا�شية.

القانون االأ�شا�شي املعدل, موقع املقتفي, منظومة الق�شاء والت�رضيع يف فل�شطني, معهد احلقوق,   
30

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 :جامعة بريزيت, انظر

جميل هالل, الطبقة الو�سطى الفل�سطينية.  
31

موؤلفني,  جمموعة  يف  وال�شلطة”,  اجلي�ش  بني  العالقة  ميزان  يف  ”ال�شيا�شة  بلقزيز,  االإله  عبد   
32

العربية,  الوحدة  درا�شات  مركز  )بريوت:  العربي  الوطن  يف  وال�سلطة  وال�سيا�سة  اجلي�س 

2002(, �ش 17.
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قد يدمج البع�ش بني املفهومني وكاأنهما يعودان للمعنى نف�شه؛ بينما هما 

خمتلفان, فالدولة ت�شم االإقليم )االأر�ش(, وال�شعب, وال�شلطة )ال�شيادة(. ويف 

عنا�رض  من  اأ�شا�شي  لعن�رض  الفل�شطينية  ال�شلطة  تفتقر  الفل�شطينية  احلالة 

تكوين الدولة وهو ال�شيادة الكاملة, عالوة على عدم �شيطرتها على االأر�ش او 

ال�شعب امل�شتت بني التهجري واأرا�شي �شنة 1948, لذلك من ال�شعب و�شفها 

عنا�رض  من  عن�رض  )ال�شيادة(  ال�شلطة  اأّن  جند  نف�شه,  ال�شياق  يف  بالدولة. 

بال�رضورة  وممار�شتها  ال�شلطة  عن�رض  وجود  يعني  ال  لكن  الدولة.  تكوين 

وجود دولة. فالب�رض ميكنهم العي�ش بدون دولة لكن من ال�شعب اأن يعي�شوا 

بدون �شلطة. فحتى املجتمعات ”البدائية” تعي�ش �شمن �شلطة �شيا�شية, دون 

وجود للدولة, وهذا ما اأ�شار له بيار كال�شرت Pierre Claster يف اأثناء معاي�شته 

. وهذا اأي�شاً حتقق يف ال�شفة 
33

لقبائل الغاياكي Guayaki يف غابات االأمازون

الغربية وقطاع غزة يف فرتة االنتفا�شة االأوىل التي انطلقت �شنة 1987, والتي 

قوات  وجود  بدون  اليومية  حياته  اإدارة  الفل�شطيني  ال�شعب  فيها  ا�شتطاع 

وال�شخ�شيات  ال�شعبية  اللجان  بوا�شطة  اخلالفات  حّل  يتم  حيث  �رضطية, 

الوطنية, بعيداً عن �شيطرة دولة االحتالل. �شحيح اأن ال�شيطرة العامة كانت 

لالحتالل الع�شكري االإ�رضائيلي, لكنها �شيطرة بال هيمنة, �شاأنها �شاأّن الدول 

Ranajit Guha  املتاأثر باأفكار  اأ�شار لذلك راجنيت جوها  اال�شتعمارية. كما 

34 )�شيتم تف�شيل ذلك 
غرام�شي Gramsci حول مفهوَمي ال�شيطرة والهيمنة

الحقاً(. يف اخلال�شة قد متار�ش ال�شلطة الفل�شطينية �شكل من اأ�شكال ال�شلطة 

لكن ذلك ال يعني باأنها دولة.

)بريوت: التنوير للطباعة والن�رض,  ترجمة مي�شيل كيلو  نظرية الدولة,  نيكوال�ش بوالنتزا�ش,   
33

2010(, �ش 40.

 Ranajit Guha, Dominance Without Hegemony: History and Power in Colonial India  34

(Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
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اإذا كان مفهوَمي احلكم الذاتي والدولة ال ينطبقان على ال�شلطة الفل�شطينية, 

 Michel Foucault فكيف اإذاً تعمل ال�شلطة الفل�شطينية؟ بح�شب مي�شيل فوكو

”لي�شت موؤ�ش�شة, ولي�شت بنية, ولي�شت قدرة معينة يتمتع بها  ال�شلطة  فاإّن 

 .
البع�ش, اإنها اال�شم الذي ُيطلق على و�شع ا�شرتاتيجي معقد يف جمتمع ما”35

يجادل فوكو باأن ال�شلطة حا�رضة يف كل مكان, وباأّنه ال توجد �شلطة متار�ش 

يف  تتمظهر  عقالنية  لل�شلطة  فاإن  وبالتايل  ومقا�شد,  اأهداف  جمموعة  بدون 

التي توجه  االأركان  اأن نبحث عن هيئة  املجدي  تكتيكاتها, ومن ثم فمن غري 

عقالنية ال�شلطة, اأو عن الطبقة التي حتكم, اأو حتى عن اجلماعات التي ت�رضف 

على اأجهزة الدولة, اأو عن اجلهات التي تتخذ اأهم القرارات االقت�شادية وتدير 

. يف املقابل, فاإّن ميكافيلي 
36

بوا�شطتها ال�شبكة ال�شلطوية, الفاعلة يف املجتمع

فبح�شب  القوة,  عالقات  خالل  من  ال�شلطة  مو�شوع  عالج   Machiavellian

.
37

ادعائه ميكن حتليل اآليات ال�شلطة من خالل معرفة حقل عالقات القوة

 مع ادعاء فوكو ب�شعوبة تعريف ال�شلطة يف ذاتها, 
38

يتوافق منذر ال�شاوي

بح�شب  فال�شلطة  الواقع,  اأر�ش  على  ال�شلطة  اأثر  مل�ش  ميكن  باأنه  ويجادل 

وبالتايل   .
احلاكم”39 اأوامر  اإدراك  اأو  لتف�شري  االإن�شان  عند  ”ت�شور  ال�شاوي 

فاإّن العالقة بني االإن�شان وال�شلطة هي عالقة فكر, ومن هنا تلجاأ ال�شلطة اإىل 

 ا�شتعمال القوة للح�شول على الطاعة. يف ال�شياق نف�شه, جند اأن الدولة متتاز

مي�شيل فوكو, اإرادة املعرفة, ترجمة مطاع �شفدي وجورج اأبي �شالح )بريوت: مركز االإمناء   
35

القومي, 1990(, �ش 103.

املرجع نف�شه.  36

املرجع نف�شه, �ش 105.  
37

اأ�شتاذ القانون الد�شتوري وفل�شفة القانون, ووزير �شابق للعدل والتعليم العايل يف العراق.  
38

منذر ال�شاوي, فل�سفة الدولة )بغداد: الذاكرة للن�رض والتوزيع, 2012(, �ش 6.  
39
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يف جوهرها بامتالكها لل�شلطة, مبعنى اأنها تكون �شاحبة ال�شلطة على االإقليم 

وال�شعب وال �شيء يعلو على اإرادتها, فالدولة لديها �شلطة واحدة وبدونها ال 

اأن  قانونية فيجب عليها  للدولة �شفة  الدولة, ولكي ي�شبح  تتحقق  اأن  ميكن 

 .
40

تنال هذه ال�شفة من قاعدة قانونية حتدد ن�شاطها وتعطيها القوة الالزمة

اأن�شئت  فهي  البنيوي,  وخللها  الفل�شطينية  ال�شلطة  مع�شلة  تربز  هنا,  من 

دميوقراطي,  �شيا�شي  نظام  بناء  على  ب�شكل  ين�ش  الذي  اأو�شلو  اتفاق  بقوة 

واإن كان قد تطرق اإىل اإجراء االنتخابات. فاتفاق اأو�شلو ال مينحها باالأ�شا�ش 

�شلطة كاملة, فكيف ل�شلطة جمزوءة اأن تف�شل بني ال�شلطات ومتار�ش ال�شكل 

الدميوقراطي للحكم, هي اأ�شالً مل حت�شل على �شلطة كاملة حتى تف�شلها اأو 

تق�شمها بني ال�شلطة التنفيذية والت�رضيعية والق�شائية. لكن من ناحية اأخرى, 

ال�شلطة, من خالل �شّن بع�ش  الفل�شطينية متار�ش  اأن ال�شلطة  اإنكار  ال ميكن 

القوانني وال�شيطرة على بع�ش نواحي احلياة الفل�شطينية, فهي لي�شت باملطلق 

�شلطة بدون �شلطة واإمنا هي �شلطة جمزوءة.

االإجابة على هذا  االأيوبي  ال�شلطة؟ حاول نزيه  لل�شوؤال كيف تعمل  نعود 

ال�شوؤال من خالل اال�شتعانة بغرام�شي, الذي اأ�شهب باحلديث عن فكرة هيمنة 

فر�ش  اأجل  من  ومثقفني(  اإعالم,  )اأجهزة  الناعمة  للقوة  تلجاأ  التي  الدولة, 

�شيطرتها, فت�شبح الدولة املربية وبالتايل ال تلجاأ للقوة العارية, وعندما يقتنع 

ب�شبب  متكاملة  الدولة  ت�شبح  وبالتايل  قوية,  ت�شبح  بالدولة  ال�شعب  اأغلبية 

للقوة  الفا�شلة  الدولة  تلجاأ  بينما  واالأمنية,  والفكرية  املادية  �شيطرتها  تكامل 

الدول  من  قليلة  قلة  فاإّن  االأيوبي  نزيه  وبح�شب  �شيطرتها.  لفر�ش  االأمنية 

املرجع نف�شه, �ش 13-8.  40
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, والكثري منها 
 حقاً, مع اأّن معظمها دول ”�شلبة”42

العربية هي دول ”قوية”41

, وذلك بالرغم من اأّنها متتلك بريوقراطيات وجيو�ش اإال اأنها 
دول ”�شارية”43

اأو ك�شب احلروب,  ال�رضائب,  قبيل جباية  تواجه م�شائل من  �شعيفة حينما 

اأو ت�شكيل قوة هيمنة, اأو اأيديولوجيا ت�شتطيع اأن مت�شي بالدولة اإىل اأبعد من 

 .
44

امل�شتوى الق�رضي والت�شاركي, ومنه اإىل امليدان املناقبي اأو الفكري

يدعي االأيوبي باأن الدولة العربية مل تنمو من رحم تاريخها االجتماعي - 

االقت�شادي, اأو تقاليدها الثقافية اأو الفكرية اخلا�شة بها, فهي دولة �شارية 

تلجاأ للق�رض من اأجل اأن حتافظ على نف�شها, لكنها لي�شت قوية, وذلك الفتقارها 

اإىل قوة ”البنية التحتية” املت�شمنة اأدوات وعالقات االإنتاج, والتي متكن الدولة 

من النفاذ اإىل املجتمع ب�شكل فعال, من خالل اآليات على �شاكلة جمع ال�رضائب, 

والتي  الغرام�شي,  باملعنى  االأيديولوجية  الهيمنة  اإىل  افتقارها  اإىل  باالإ�شافة 

 .
45

جتعلها قادرة على ت�شكيل كتلة اجتماعية تتقبل �رضعية الطبقة احلاكمة

على  قدرتها  يف  بل  للمجتمع  اإخ�شاعها  يف  قوتها  تظهر  وال  تناق�شه,  وال  املجتمع  تكّمل  دولة   
41

العمل مع مراكز القوة يف املجتمع اأو من خاللها. انظر: نزيه االأيوبي, ت�سخيم الدولة العربية: 

ال�سيا�سة واملجتمع يف ال�رشق الأو�سط, ترجمة اأجمد ح�شني )بريوت: مركز درا�شات الوحدة 

العربية, 2010(, �ش 881.

اأقوياء وم�شتويات  دولة كثرياً ما تكون متاأخرة ن�شبياً يف الت�شنيع, ولديها مديرون تنفيذيون   
42

واملجتمع,  لالقت�شاد  ومف�شالً  معيارياً  تنظيماً  تفر�ش  اأن  حتاول  وهي  املركزية,  من  اأعلى 

املرجع  انظر:  الرتاكم.  حول  تتمحور  املدى  بعيدة  غايات  حتقيق  اإىل  الهادف  التدخل  وتف�شل 

نف�شه, �ش 879.

دولة على درجة عالية من الت�شاد مع املجتمع بحيث اأّنها ال ت�شتطيع اأن تتعامل معه اإال من الق�رض   
43

والقوة ال�شافرة. انظر: املرجع نف�شه, �ش 881.

املرجع نف�شه.  44

املرجع نف�شه, �ش 43.  45
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يخو�ش االأيوبي يف اجلدل حول الدولة, م�شتعر�شاً املفهوم الهيجلي للدولة 

والقائم على انت�شار امل�شلحة العامة على اخلا�شة. يف املقابل, انتقد مارك�ش 

مفهوم هيجل, واعتربه مفهوم الدولة عن نف�شها, فمن وجهة نظر املارك�شية 

تبدو الدولة ب�شفتني خمتلفتني, فاإما اأنها انعكا�ش للمجتمع والطبقة ال�شائدة, 

القائمة  امل�شالح  بني  املوازنة  على  يعمل  املجتمع  داخل  موجود  كيان  اأنها  اأو 

يف املجتمع مع دعم امل�شالح الطفيلية. يف ال�شياق نف�شه, جند غرام�شي يعّرف 

الدولة باأّنها ”املجمع الكامل للن�شاطات العملية والنظرية التي ال تقوم الطبقة 

لك�شب  اإنها ت�شعى  بل  واإدامة �شيطرتها فح�شب,  احلاكمة بوا�شطتها بتربير 

. تناول غرام�شي مو�شوع حتقيق 
الفاعلة الأولئك الذين حتكمهم”46 املوافقة 

”الهيمنة”  مفهوم  تطوير  على  عمل  حيث  ”الهيمنة”,  خالل  من  ”ال�شيطرة” 
الق�رض,  بدرع  حممية  الهيمنة  اأّن  معترباً   ,Lenin ولينني   Marx مارك�ش  عند 

ومعتقدات  منظومة  بقبول  املحكومني  اإقناع  خالل  من  تتحقق  الهيمنة  واأّن 

تغدو  بحيث  والثقافية,  االجتماعية  قيمها  ي�شاركوها  واأن  احلاكمة,  الطبقة 

الطبقة احلاكمة مهيمنة بوا�شطة قيادة الطبقات احلليفة لها, وال�شيطرة على 

البولي�شية”,  ”الدولة  م�شطلح  غرام�شي  ي�شتخدم   .
47

لها املعادية  الطبقات 

”الدولة  املقابل  ويف  والنظام,  القانون  فر�ش  يف  وظائفها  مبفهوم  الدولة  اأي 

يربطها  والتي  واالأمنية,  والفكرية  املادية  �شيطرتها  تتكامل  التي  التكاملية” 

ال�شلطة  ت�شتطع  مل  اإن  وبالتايل,   .
”الرتبوية”48 االأخالقية  الدولة  مبفهوم 

الو�شول لنموذج الدولة التكاملية, ف�شتلجاأ ملفهوم الدولة البولي�شية, وهذا ما 

�شنحاول اإثباته يف ال�شطور الالحقة فيما يتعلق بال�شلطة الفل�شطينية.

املرجع نف�شه, �ش 39.  
46

املرجع نف�شه, �ش 41.  47

املرجع نف�شه, �ش 43.  48
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 Weber اأو�شع من مفهوم فيرب  اأّن مفهوم غرام�شي للهيمنة  يالحظ هنا, 

لل�رضعية والذي يقوم على احتكار العنف املادي, الأّن غرام�شي ال يقيد نف�شه 

بالعمليات التي يتم فيها القبول بالبنية ال�شيا�شية للنظام, بل يهتم بالر�شى 

. وقد يكون ال�شبب يف ذلك تعريف فيرب للدولة باأّنها 
49

الثقايف واالأيديولوجي

حتتكر العنف املادي, وهذا ما عار�شه بورديو Bourdieu عرب تعديل تعريف 

, يف ال�شياق نف�شه, ي�شري بورديو 
50

الدولة باأّنها حتتكر العنف املادي والرمزي

االجتماعي  بالنظام  قبول  هو  مبا  الر�شى  تنظيم  مبداأ  ”هي  الدولة  اأّن  اإىل 

واأنها  االجتماعي.  النظام  لهذا  االأ�شا�ش  للمبادئ  وم�شايعة  به,  وااللتحاق 

اأ�شا�ش لي�ش االإجماع والتوافق بال�رضورة, واإمنا وجود املبادالت والتداوالت, 

. يعّمق بورديو )واإن مل ي�رضح بذلك( 
مبا يف ذلك التي تف�شي اإىل اخلالف”51

symbolic violence مفهوم هيمنة الدولة الذي نّظر  بفكرة العنف الرمزي 

الناعمة  للقوة  اللجوء  خالل  من  لتحقيقه  الدولة  ت�شعى  والذي  غرام�شي,  له 

حيث  �شيطرتها.  فر�ش  بهدف  مدر�شية(  ومناهج  ومثقفني,  اإعالم,  )اأجهزة 

يجادل بورديو باأّن ”اأي ن�شاط تربوي هو مو�شوعياً نوع من العنف الرمزي, 

. وهذا ما 
وذلك بو�شفه فر�شاً من قبل جهة متع�شفة لتع�شف ثقايف معني”52

�شنلم�شه الحقاً يف املناهج الدرا�شية لل�شلطة الفل�شطينية. 

املرجع نف�شه.  
49

يعّرف بورديو العنف الرمزي باأّنه: ”ذلك العنف الناعم والال حم�شو�ش والال مرئي من �شحاياه   
50

اأنف�شهم, والذي ميار�ش يف جوهره بالطرق الرمزية ال�رضفة لالت�شال واملعرفة, اأو اأكرث حتديداً, 

ترجمة  الذكورية,  الهيمنة  بورديو,  بيار  انظر:  اأدنى”.  حداً  بالعاطفة  اأو  واالعرتاف  باجلهل 

�شلمان قعفراين )بريوت: املنظمة العربية للرتجمة, 2009(.

ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز  )بريوت:  مروة  ن�شري  ترجمة  الدولة,  عن  بورديو,  بيار   
51

ال�شيا�شات, 2016(, �ش 20.

بيري بورديو, العنف الرمزي, ترجمة نظري جاهل )بريوت: املركز الثقايف العربي, 1994(, �ش 7.  
52
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املثقفني؛  الو�شطى و�شغار  الطبقات  اإىل وجود خلط عند  ي�شري غرام�شي 

الثورة  واأّن  املنظم,  املن�شبط/  املجتمع  ومفهوم  الطبقة  الدولة  مفهوم  بني 

التي اأحدثتها الطبقة الربجوازية يف مفهوم القانون ومن ثم يف وظيفة الدولة, 

The will to conform. وبالتايل غرّيت  لل�شلطة  الرغبة باالمتثال  تتمثل يف 

الطبقة الربجوازية )التي تدعي قدرتها على ا�شتيعاب كل املجتمع( من وظيفة 

الدولة كقوة جمردة اإىل العمل كمربي. هنا يعد غرام�شي كل دولة هي ”دولة 

اإىل  ال�شاحقة  ال�شكان  اأهم وظائفها رفع م�شتوى غالبية  اأّن من  اأخالقية طاملا 

احتياجات  يالئم   )type منط  )اأو  م�شتوى  معني,  واأخالقي  ثقايف  م�شتوى 

تطور القوى االإنتاجية, ويتفق بالتايل مع م�شالح الطبقات احلاكمة, الوظيفة 

الرتبوية االإيجابية للمدر�شة, والوظيفة الرتبوية القمعية وال�شلبية للمحاكم, 

, م�شيفاً باأّن هنالك اأن�شطة 
هي من اأهم ن�شاطات الدولة يف هذا اخل�شو�ش”53

الغاية نف�شها, والتي يف جمموعها  ومبادرات للمجتمع املدين ت�شعى لتحقيق 

ت�شكل جهاز الهيمنة ال�شيا�شية والثقافية للطبقات احلاكمة.  

االقت�شادية  بالوظائف  اهتم  مارك�ش  باأّن  القول  ميكننا  ال�شياق,  هذا  يف 

 Altosir األتو�شري  عالج  بينما  الهيمنة,  مبفهوم  اهتم  غرام�شي  اأّما  للدولة, 

مفكرين  بعد  فيما  حذوهم  وحذا  االأيديولوجية,  الدولة  اأجهزة  مو�شوع 

دون  ولكن  تديرهم,  الذين  وبالنا�ش  به,  تقوم  مبا  الدولة  بتو�شيف  يهتمون 

اأن يطرحوا ال�شوؤال عن امليكانيزمات التي يفرت�ش اأنها تنتج ما يوؤ�ش�ش هذه 

بالبولي�ش  يتم  ال  الثامنة  ال�شاعة  للعمل  القيام  املثال,  �شبيل  فعلى   .
54

الدولة

وا�شتخدام العنف املادي كما يدعي فيرب, وهذا االأمر بعيد عن مفهوم الهيمنة 

العربي,  امل�شتقبل  دار  )القاهرة:  غنيم  عادل  ترجمة  ال�سجن,  كرا�سات  جرام�شي,  اأنطونيو   
53

1994(, �ش 269.

بيار بورديو, عن الدولة, �ش 21.  
54
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وكيفية  االن�شباطية  ال�شلطة  حول  فوكو  نظرية  كانت  رمبا   .
55

لغرام�شي

بورديو,  �شوؤال  على  اجلواب  هي  القانون,  اإنفاذ  على  تعتمد  والتي  ت�شكلها, 

حول امليكانيزمات التي تنتج ما يوؤ�ش�ش الدولة.

لعالقات  منظومات  بوجود  واملعاقبة”  ”املراقبة  كتابه  يف  فوكو  يجادل 

ال�شلطة  طبيعة  حملالً  خمتلفة,  منظومة  يف  تعمل  منها  كل  ”القوة”,  ال�شلطة 

ال�شيادية Sovereign power التي �شادت يف نهاية القرن الـ 17 وبداية القرن 

الـ 18 يف اأوروبا, والتي ا�شتخدمت التعذيب واالإعدام كتقنيات لب�شط �شيطرتها 

على اجلمهور, فال�شلطة )ممثلة بامللك( هي التي حتدد من الذي يعي�ش ومن 

الذي ميوت. لكن ومع تر�شخ احلداثة يف القرن الـ 19 حدث حتول نحو ال�شلطة 

االن�شباطية Disciplinary power, حيث اأ�شبح ال�شجن اأهم و�شيلة للعقاب. 

هنا يفند فوكو ادعاء التنويريني باأن التحول من التعذيب واالإعدام اإىل ال�شجن 

التحول هو بطالن  ال�شبب يف هذا  باأّن  االإن�شانية, مدعياً  النزعة  يعود لظهور 

ي�شبح  اأن  فبدل  اجلمهور,  لردع  كاآلية  واالإعدام,  التعذيب  ”تقنية”  تاأثري 

العربة,  اأخذ  يف  �شبباً  ال�شلطة  لتعذيب وقتل اخلارجني عن  ح�شور اجلمهور 

اإىل  ال�شلطة  ال�شحية, فتحول اخلارج عن  التعاطف مع  حتول اجلمهور نحو 

فالتعذيب واالإعدام يف جوهره, من وجهة نظر  الت�شامن معه,  بطل ي�شتحق 

 .
56

فوكو, ال يعيد العدالة لن�شابها واإمنا يعمل على تقوية ال�شلطة

حتول ال�شلطة نحو ال�شجن كموؤ�ش�شة عقابية جاء كنتيجة لفقدان التعذيب 

التاأثري املرجو منه, وهكذا اأ�شبح يتم اإبعاد اخلارج على ال�شلطة عن املجتمع 

وعزله الأنه خرق ”العقد االجتماعي”, فيتم حتقيق �شيطرة ال�شلطة من خالل 

ال�شلطة االن�شباطية.  الذي تتمظهر فيه  التحكم باجل�شد. فاجل�شد هو احليز 

املرجع نف�شه, �ش 27.  55

مي�شيل فوكو, اإرادة املعرفة.  
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القانون  اأ�شبح  وبالتايل  باجل�شد.  ال�شلطة  هذه  لتحكم  جتلى  املذنب  و�شجن 

خطاب عن العقوبة؛ حيث يدَّعي فوكو اأّن ”النظام القانوين واحلقل الق�شائي 

املتعددة  االإخ�شاع  وتقنيات  الهيمنة  لعالقات  الدائمة  االأر�شية  ي�شكالن 

املختلفة,  باأ�شكالها  للهيمنة  و�شيلة  القانون  يف  يرى  فوكو  اإذاً   .
االأ�شكال”57

بقدر  �شيادة  عالقات  على  تقوم  ال  ومترره  القانون  تنفذ  التي  فاملوؤ�ش�شات 

كونها عالقات هيمنة, التي ميكن ممار�شتها يف املجتمع, وهو ال يقول برتكز 

هذه الهيمنة يف يد فرد )ملك( اأو جمموعة من االأفراد, واإمنا  يجب االأخذ بعني 

االعتبار اأّن ال�شلطة عند فوكو الذي يقتب�ش منه خالد فهمي ”من جهة االإيجاب 

وهذه  حمددة...  ا�شرتاتيجيات  �شمن  والهيمنة(  االإخ�شاع  )ولي�ش  واالإثبات 

ال�شلطة لي�ش لها مركز واحد واأ�شا�شي... بل اإنها منت�رضة وموزعة يف اجل�شد 

 .
االجتماعي كله, اأي اأنها حا�رضة يف كل مكان”58

نظريتَي  على  بناًء  االأفراد  على  الدولة  �شيطرة  ميكانيزمات  فهم  ميكننا 

الهيمنة,  مفهوم  عرب  غرام�شي  يطرحه  مما  اأف�شل  ب�شكل  وبورديو  فوكو 

قوية؛  لي�شت  العربية  الدولة  باأن  ادعائه  الإثبات  االأيوبي  به  ي�شتعني  والذي 

ت�شكيل  قادرة على  االأيديولوجية, والتي جتعلها  الهيمنة  اإىل  افتقارها  نتيجة 

كتلة اجتماعية تتقبل �رضعية الطبقة احلاكمة. فبح�شب فهمنا لفوكو ال ي�شرتط 

وجود هيمنة اأيديولوجية لتحقيق االن�شباط. وبح�شب بورديو فالدولة عبارة 

 .
عن ”جمع من الفاعلني االجتماعيني املوحدين, اخلا�شعني لل�شيادة ذاتها”59

مّد  يف  غرام�شي  لتحليالت  الف�شل  يعود   Polantzas بوالنتزا�ش  وبح�شب 

جمال الدولة اإىل املوؤ�ش�شات االأيديولوجية؛ من خالل اإي�شاح طبيعة ح�شورها 

مي�شيل فوكو, يجب الدفاع عن املجتمع, ترجمة الزواوي بغورة )بريوت: دار الطليعة, 2003(,   
57

�ش 52.

خالد فهمي, كل رجال البا�سا, ترجمة �رضيف يون�ش )القاهرة: دار ال�رضوق, 2001(, �ش 40.  
58

بيار بورديو, عن الدولة, �ش 76.  
59
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األتو�شري بالبناء على فر�شية تقول  الت�شور طّوره  االإنتاج, وهذا  يف عالقات 

”اإّن الدولة تن�شط مب�شاعدة القمع واملذهبية االأيديولوجية, فهي توؤثر بقدر ما 
.
متنع, وحتول, وتعيق, وتثقل, اأو بقدر ما تكذب, وتزور, وتكتم, وحتجب”60

يف �شياق مت�شل, يعّرف بورديو الدولة باأنها ”االإ�شم الذي نعطيه ملبادئ 

م�شمرة للنظام االجتماعي وم�شتورة ال ترى, لن�شري به اإىل �رضب من االإله 

اخلفي اأو االإله امل�شتور, ولن�شري يف احلني ذاته اإىل ال�شيطرة املادية )الفيزيقية( 

. ومن ثم فاإّن اأفعال الدولة 
والرمزية يف اآن, وكذلك للعنف املادي والرمزي”61

اأفعال ماأذون بها ممهورة ب�شلطة حتيل مثل الق�شاء. فالقا�شي واملدير واملفت�ش 

. خال�شة القول 
62

عبارة عن فاعلني ممهورين ب�شلطة رمزية اأعقبتها مفاعيل

ميكننا االدعاء باأّن ال�شلطة الفل�شطينية ا�شتطاعت اأن تفر�ش �شيطرتها لكنها 

ف�شلت يف فر�ش هيمنتها, وذلك ب�شبب افتقارها لل�رضعية ال�شيا�شية, فلجاأت 

من اأجل متكني �شيطرتها اإىل منوذج الدولة البولي�شية, وال�شلطة االن�شباطية. 

وهذا ما �شنحاول اإثباته يف ال�شطور الالحقة.

3. ال�رشعية وامل�رشوعية:

مادية  اإرغام  �شلطة  عن  عبارة  جوهرها  يف  احلكام  �شلطة  اأّن  القول  ميكن 

اإىل العنف الرمزي بح�شب مفهوم بورديو(؛ تعرب عن نف�شها مبا  )باالإ�شافة 

امل�شوؤول  كان  اإذا  ”�رضعية”  تعترب  ال�شلطة  واأّن  واأنظمة,  قوانني  من  ت�شعه 

حتت  يقع  الذي  املجتمع  اأع�شاء  غالبية  عليها  توافق  بطريقة  ميار�شها  عنها 

�شيطرة هذه ال�شلطة, اأي بطريقة تتوافق مع الراأي ال�شائد يف املجتمع, وبالتايل 

ال�رضعية  مفهوم  فاإّن  ثم  ومن  الغالبية,  لدى  معتقد  عن  عبارة  ال�رضعية  فاإّن 

نيكوال�ش بوالنتزا�ش, مرجع �شابق, �ش 27.  
60

بيار بورديو, عن الدولة, �ش 24.  
61

املرجع نف�شه, �ش 33.  62
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اأن  يجب  ال�شلطة  باأّن  حقيقياً  اإمياناً  املجتمع  اأع�شاء  غالبية  اإميان  يت�شمن 

وهذا  طاعتها,  مربر  ال�شلطة  فقدت  واإال  غريها,  دون  معينة  بطريقة  متار�ش 

يكون  قد  اأو  ال�شلطة,  م�شدر  هو  الرب  اأن  باالعتقاد  دينياً  يكون  قد  االإميان 

بع�ش  يف   .
63

ال�شلطة م�شدر  هم  الب�رضية  اجلماعة  اأّن  باالعتقاد  دميوقراطياً 

الفل�شطينية عقب  )كما حدث يف احلالة  لل�رضعيات  تنازع  قد يحدث  االأحيان, 

الواقع عبارة  والتي هي يف  ال�رضعية,  اأزمة  �شتن�شاأ  2006(, حينئذ  انتخابات 

 .
64

عن اأزمة املجتمع, مبعنى اأزمة يف قيم ومعتقدات هذا املجتمع

ملن  االأوامر  احلكام  توجيه  كيفية  على  قائم  فهو  امل�رضوعية  مفهوم  اأما 

للقانون  االإدارية  ال�شلطات  ن�شاط  خ�شوع  تعني  فامل�رضوعية  يحكمونهم, 

الو�شعي, وبالتايل فاإّن فكرة امل�رضوعية تتج�شد عند ال�شلطات الدنيا يف الدولة 

اأو الوكالء )املوظفني(, الذين ال ي�شتطيعون اتخاذ اأي قرار ما مل يتما�شى مع 

ال�شلطة  عالقة  خالل  من  تدرك  امل�رضوعية  فاإّن  وبالتايل  واالأنظمة,  القوانني 

بالقانون, ومن ثم فاإّن دولة القانون هي دولة امل�رضوعية. وبالتايل فاإّن ر�شا 

اإطار  يف  يدور  وم�شدرها  وانتقالها  ال�شلطة  ممار�شة  طريقة  عن  املواطنني 

ال�شلطة  ممار�شة  حول  فتدور  امل�رضوعية  اأّما  ال�شيا�شية,  ال�شلطة  �رضعية 

هي  عدمها  من  ال�شلطة  �رضعية  يحكم  ما  اإذاً  القانوين.  النظام  اإطار  �شمن 

املرجعية ال�شيا�شية, وما يحكم امل�رضوعية من عدمها هي املرجعية القانونية 

اأو الد�شتور الناظم )يف احلالة الفل�شطينية امليثاق الوطني اأو القانون االأ�شا�ش(. 

فال�شلطة  القانون,  اأزمة  اإىل  تقود  ال�رضعية  اأزمة  اأن  االعتبار  بعني  االأخذ  مع 

تطبيق  يف  خلل  من  تلقائي  ب�شكل  �شتعاين  متزعزعة  �رضعية  من  تعاين  التي 

�شيوؤدي  والد�شتور  للقانون  احلاكم  خ�شوع  عدم  فاإّن  املقابل  ويف  القانون. 

منذر ال�شاوي, مرجع �شابق, �ش 56-53.  
63

املرجع نف�شه, �ش 8.  64
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فعدم  احلاكم,  �رضعية  تاآكل  يعني  وهذا  القائمة,  ال�شلطة  م�رضوعية  لزعزعة 

تعد  مل  لل�شلطة  ممار�شته  اأن  يعني  الد�شتورية  والقواعد  بالقوانني  التزامه 

حتظى بتاأييد غالبية املواطنني الذين توافقوا يف الد�شتور على �شبل ممار�شة 

. بناًء على ما �شبق ميكننا االدعاء باأّن اأزمة ال�شلطة يف جوهرها اأزمة 
65

ال�شلطة

�رضعية وم�رضوعية, وهذا ما �شنحاول اإثباته يف ال�شطور القادمة.

قبل مغادرة هذا الق�شم من الورقة, ال بّد من االإ�شارة اإىل االأ�شا�ش النظري 

اال�شتثناء  بـ”حالة  هنا  واملق�شود  ال�شلطة,  تعي�شها  التي  اال�شتثناء”  لـ”حالة 

Giorgio Agamben؛  اأغامبني  له جورجو  نّظر  ما   ”State of Exception

 .
ال�شيا�شي”66 وال�شاأن  العام  القانون  بني  التوازن  اختالل  ”نقطة  اأنها  من 

”العتبة التي يبداأ عندها انعدام التمييز بني  بحيث تبدو حالة اال�شتثناء كاأنها 

الطوارئ,  بقوانني  العمل  �رضعنة  يتم  بحيث   ,
واال�شتبداد”67 الدميقراطية 

الفل�شطيني  االنق�شام  بعد  احلال  هو  كما  القانون,  قوة  لها  مرا�شيم  واإ�شدار 

�شنة 2006 وتعطيل عمل املجل�ش الت�رضيعي. فيوؤدي هذا التحول اإىل الق�شاء 

على الدميوقراطية الأنه يجعل من احلاكم اأكرث قوة, من حيث امتالك ال�شلطة 

التنفيذية �شلطات اأو�شع, يف حني يحظى املواطنون بحقوق اأقل.

الدميوقراطية,  الدول  يف  اال�شتثناء”  ”حالة  �رضعنة  مفكرين  عدة  حاول 

على راأ�شهم كارل �شميت Carl Schmitt الذي دعى للتمييز بني الديكتاتورية 

الد�شتوري, والديكتاتورية غري  النظام  للحفاظ على  التي تهدف  الد�شتورية 

اال�شتثناء  حالة  �شميت  بّرر  احلكم.  نظام  قلب  اإىل  توؤدي  التي  الد�شتورية 

املرجع نف�شه, �ش 65-61.  
65

)القاهرة:  اإ�شماعيل  نا�رض  ترجمة   ,1،2 احلرام  الإن�سان  ال�ستثناء:  حالة  اأغامبني,  جورجو   
66

مدارات لالأبحاث والن�رض, 2015(, �ش 42.

املرجع نف�شه, �ش 45.  67
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للد�شتور.   ٍ كحام احلالة  هذه  يف  يت�رضف  احلاكم  اأّن  فكرة  على  باالعتماد 

الدميوقراطية  اأّن  اأثبتت  التاريخية  التجربة  باأّن  اأغامبني  يجادل  املقابل,  يف 

اخلا�شعة للحماية تفتقر يف جوهرها للدميوقراطية, وباأّن منوذج الديكتاتورية 

الد�شتورية, ح�شب مفهوم �شميت, والتي متثل مرحلة انتقالية, �شتوؤدي حتماً 

. وهذا يدفعنا لال�شتنتاج باأّن تطبيق حالة اال�شتثناء 
68

اإىل تاأ�شي�ش نظام �شمويل

نحو  والتحول  �رضعيته,  تاآكل  ثم  ومن  النظام,  مب�رضوعية  للتالعب  �شيقود 

, والذي ي�شبقه التحول نحو النظام ال�شلطوي, كما هو احلال 
69

نظام �شمويل

.
70

يف ال�شلطة الفل�شطينية

املرجع نف�شه, �ش 65.  
68

ميتاز النظام ال�شمويل بتدخله يف كل مناحي احلياة كاالقت�شاد, والثقافة, والقيم, بينما ال ي�شرتط   
69

ذلك يف النظام ال�شلطوي.

ال�شلطوي يعد خطوة  النظام  ال�شلطوي لنظام �شمويل, لكن  النظام  اأن يتحول  لي�ش بال�رضورة   
70

اأوىل نحو التحول لنظام �شمويل, عدا عن تقاطعهما يف كثري من اخل�شائ�ش.
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ثانيًا: اأزمة �سرعية اأم م�سروعية

ال�شلطة  يف  ال�رضعية  اأزمة  من  عنها  نتج  وما  امل�رضوعية  اأزمة  متتد 

الفل�شطينية يف جذورها اإىل ما قبل اإن�شائها, على اعتبار اأن ال�شلطة الفل�شطينية 

املنظمة  م�رضوعية  يف  خلل  واأي  الفل�شطينية,  التحرير  منظمة  عن  منبثقة 

الفل�شطينية.  ال�شلطة  عليه  قامت  الذي  االأ�شا�ش  �رضعية  يف  خلل  �شمناً  يعني 

االأزمة  اإىل  متتد  ال�شلطة  تعي�شها  التي  ال�رضعية  اأزمة  باأن  االدعاء  ميكننا 

النقاط  برنامج  اعتماد  مع  وبالتحديد   ,1974 �شنة  املنظمة  عاي�شتها  التي 

املجل�ش  جل�شة  يف  اعتماده  مّت  الذي  املرحلي”  ال�شيا�شي  ”الربنامج  اأو  الع�رض 

اإقامة الدولة الفل�شطينية على اأي جزء  12, واملت�شمن  الوطني الفل�شطيني الـ 

الف�شائل  بع�ش  ان�شحاب  يف  وقتئذ  ال�رضعية  اأزمة  تنح�رض  مل  فل�شطني.  من 

اجلبهة  من  كالً  و�شمت  الرف�ش,  جبهة  بف�شائل  عرفت  والتي  املنظمة,  من 

ال�شعبية لتحرير فل�شطني, واجلبهة ال�شعبية - القيادة العامة, وجبهة التحرير 

اأزمة  . كما ال تقت�رض 
71

ال�شاعقة ال�شعبي, ومنظمة  الن�شال  العربية, وجبهة 

تراجع  نتيجة  التنظيمية,  وهياكلها  املنظمة  موؤ�ش�شة  ترهل  على  ال�رضعية 

القيادات, بعد  القرار بيد قلة من  املوؤ�ش�شاتي داخل املنظمة, وانح�شار  العمل 

اإىل نظام يهم�ش دور  اعتماد نظام الكوتا واملحا�ش�شة الذي حتول بالتدريج 

يف  ال�رضعية  اأزمة  تعود  واإمنا   .
72

االأفراد من  قلة  ل�شالح  الوطنية  املوؤ�ش�شات 

 والد�شتور املتمثل 
73

اأ�شا�شها لتجاوز قيادة املنظمة جلوهر العقد االجتماعي

موقع  العملية,  واملقاومة  ال�شيا�شي  الرف�ش  فل�شطني:  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  جابر,  حمفوظ   
71

https://bit.ly/2IE7NBT :اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني, 2015/12/27, انظر

جمدي املالكي وح�شن لدادوة, حتولت املجتمع الفل�سطيني منذ �سنة 1948: جدلية الفقدان   
72

وحتديات البقاء )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 2018(, �ش 203.

املق�شود هنا بالعقد االجتماعي هو التوافق الوطني اأو التوافق الف�شائلي, وهو خمتلف عن العقد   
73

االجتماعي الذي يوؤ�ش�ش ملواطنة مت�شاوية.
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1968, ومن ثم فهي  بامليثاق الوطني الفل�شطيني الذي مّت التوافق عليه �شنة 

اأزمة م�رضوعية قادت اإىل اأزمة �رضعية. يتعلق جتاوز امليثاق الوطني باملغزى 

ُبني  الذي  النظري  االإطار  عن  التخلي  وهو  املرحلي,  للربنامج  االأ�شا�شي 

”اإ�رضائيل”  اعتبار   Paradigm برباديغم  يتمثل  والذي  الوطني,  امليثاق  عليه 

اإطار نظري جديد لل�رضاع يتمثل برباديغم  كيان ا�شتعماري, والتحول نحو 

ي�رضح  مل  واإن  قوميتني,  بني  ال�رضاع  الفكري(  النموذج  اأو  النظري  )االإطار 

الربنامج املرحلي ب�شكل مبا�رض بذلك. اإن القبول باإقامة دولة فل�شطينية على 

اأي جزء من فل�شطني يفهم منه باأن ال�رضاع بني احلركة الوطنية الفل�شطينية 

ال�شهيونية؛ هو عبارة عن �رضاع بني حركتي حترر وطني, يحل  واحلركة 

بوا�شطة التفاو�ش وتقا�شم االأرا�شي. بينما ن�ّش امليثاق الوطني الفل�شطيني 

باأّن ال�رضاع يف جوهره هو �رضاع مع قوة م�شتعمرة, وبالتايل فاإن حّل مثل 

اأو  الفييتنامي(  )اأو  النموذج اجلزائري  ال�رضاع يكون بح�شب  النوع من  هذا 

بح�شب منوذج جنوب اإفريقيا, وبتعبري اآخر اإما اأن يكون عرب الكفاح امل�شلح 

العن�رضي,  الف�شل  ونظام  اال�شتعماري  الكيان  تفكيك  اأو  امل�شتعمر,  وطرد 

.
74

واإن�شاء كيان �شيا�شي ي�شم اجلميع على اأ�شا�ش املواطنة وامل�شاواة

مع  اإ�شافية  �رضبة  �رضعيتها؛  وبالتايل  التحرير  منظمة  م�رضوعية  تلقت 

انعقاد دورة املجل�ش الوطني الـ 19 �شنة 1988, واالإعالن عن وثيقة اال�شتقالل, 

لت�شوية �شيا�شية �شاملة  التو�شل  املنظمة على  وبيان �شيا�شي يت�شمن عزم 

الدولية,  ال�رضعية  اأحكام  اأ�شا�ش  على  االإ�رضائيلي,   - العربي  لل�رضاع 

موؤمتر  وعقد   ,Security Council االأمن  وجمل�ش  املتحدة  االأمم  وقرارات 

, والذي يعني �شمناً القبول مببداأ حّل 
دويل على اأ�شا�ش قراَري 242 و338 75

ندمي روحانا, مرجع �شابق.  
74

https://bit.ly/2IlL9Lo :مركز املعلومات الوطني الفل�شطيني – وفا, انظر  
75
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ي�شتمد  الذي  الفل�شطيني,  الوطني  امليثاق  جوهر  جتاوز  يعني  مما  الدولتني. 

يقت�رض  ومل  ال�شيا�شية.  القيادة  �رضعية  وبالتايل  القرارات  م�رضوعية  منه 

فل�شطينية  الأطراف  علنية  �شيا�شية  مواقف  لظهور  تعداه  بل  ذلك  على  االأمر 

 وازنة من داخل منظمة التحرير, ترف�ش عقد موؤمتر دويل على اأ�شا�ش قراري

242 و338, حيث غاب عن دورة املجل�ش الـ 46 ع�شواً من اأ�شل 447, عالوة 

على رف�ش 46 من اأع�شاء املجل�ش الوطني البند املتعلق بقراري 242 و338؛ 

 .
76

جلّهم من اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني, وامتنع 10 عن الت�شويت

االأمور  وبلغت  الوطني,  امليثاق  جتاوزها  بفعل  املنظمة  م�رضوعية  تاآكلت 

ذروتها مع التوقيع على اتفاق اأو�شلو �شنة 1993. حيث ت�شبّب اتفاق اأو�شلو 

يف ان�شحاب حممود دروي�ش, و�شفيق احلوت, وفيما بعد عبد اهلل احلوراين, 

من ع�شوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير وتقدمي ا�شتقالتهم, بالتزامن مع 

جبهة  وت�شكل  وال�شعبية,  الدميوقراطية  للجبهتني  املوحدة  القيادة  ان�شحاب 

راف�شة التفاق اأو�شلو ا�شطلح عليها بالف�شائل الع�رضة, على راأ�شها كل من 

)حما�ش(,  االإ�شالمية  املقاومة  وحركة  والدميوقراطية,  ال�شعبية,  اجلبهتني 

. مّت اإقرار اتفاق اأو�شلو يف اجتماع املجل�ش املركزي 
77

وحركة اجلهاد االإ�شالمي

للمنظمة �شنة 1993 بغياب ما يقارب ربع االأع�شاء, حيث ح�رضه 83 من اأ�شل 

التنفيذية  اللجنة  68 من احلا�رضين عليه باملوافقة, وتفوي�ش  110, و�شوت 

. مما زاد يف تعميق اجلروح يف ج�شد ال�رضعية 
78

بت�شكيل ال�شلطة الفل�شطينية

الفل�شطينية, حيث يعد اتفاق اأو�شلو مرحلة فارقة يف تاآكل م�رضوعية منظمة 

الوطني,  بامليثاق  احلائط  عر�ش  �رضب  اأو�شلو  فاتفاق  و�رضعيتها,  التحرير 

�شميح �شبيب, ”الدورة التا�شعة ع�رضة للمجل�ش الوطني الفل�شطيني,” جملة �سوؤون فل�سطينية,   
76

مركز االأبحاث, منظمة التحرير الفل�شطينية, العدد 189, 1988، �ش 92.

داود تلحمي, الفكرة والدولة )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 2017(, �ش 677.  
77

ممدوح نوفل, ”اإ�شكالية العالقة بني ال�شلطة الفل�شطينية ومنظمة التحرير, و�شبل حلها.”  
78
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وجتاوز مقررات املجال�ش الوطنية املتعاقبة منذ ن�شاأة املنظمة. تاآكل م�رضوعية 

ف�شائل  بان�شحاب  �رضعيتها  يف  تاآكل  تبعه  للميثاق  جتاوزها  بفعل  املنظمة 

الفل�شطيني  ال�شعب  من  مهمة  قطاعات  ومعار�شة  منها,  وازنة  و�شخ�شيات 

من خارج املنظمة التفاقية اأو�شلو. املثري يف االأمر اأّن اأ�شد املتحم�شني لالتفاق 

كان يعلم باأّنه يدخل يف مقامرة كبرية قد تكر�ش االحتالل الأجيال قادمة. وهذا 

12 �شنة  الـ  ما �رّضح به حممود عبا�ش يف اجتماع املجل�ش املركزي يف الدورة 

وهو  عدوين,  بني  م�شرتك  قا�شم  عن  عبارة  هو  االتفاق  ”هذا  بقوله:   1993

تكري�ش  اإىل  يتحول  قد  اأنه  اإال  م�شتقلة,  دولة  اإقامة  اإمكانية  اأح�شائه  يف  يحمل 

.
لالحتالل ل�شنوات اأخرى”79

الطريق:  خريطة  اإىل  اأو�سلو  من  للمفاو�سات  الكاملة  الفل�سطينية  الرواية  قريع,  اأحمد   
79

مفاو�سات اأو�سلو 1993 )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, 2005(, �ش 295.
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ثالثًا: اأزمة ال�سلطة يف عهد الرئي�س عرفات

الفل�شطينية  التحرير  منظمة  اأفراد  من  العائدين  من  االآالف  دخول  د�ّشن 

�شنة 1994 اإىل غزة واأريحا بداية ن�شوء ال�شلطة الفل�شطينية, التي واجهت منذ 

البداية خلالً واأزمة بنيوية يف �رضعيتها وم�رضوعيتها, كونها بنيت على اأو�شلو 

اإىل  الفاعلة  الفل�شطينية  الف�شائل  مالت  الوطني.  امليثاق  جتاوز  مبوجبها  ومّت 

اإعطاء فر�شة للقيادة املتنفذة يف منظمة التحرير, واالكتفاء مبعار�شة اأو�شلو 

دولة  اإقامة  االتفاق  تطبيق  عن  ينتج  فلرمبا  للعنف,  اللجوء  دون  �شيا�شياً 

اأزمة  البداية ظهرت  ياأمل منظرو االتفاق. من  ال�شيادة, كما  فل�شطينية كاملة 

تاأ�ش�شت  التي  التحرير  منظمة  وبني  بينها  امللتب�شة  بالعالقة  ال�شلطة  �رضعية 

مبوجب قرار منها, كان وا�شحاً وجود توجه لتهمي�ش اللجنة التنفيذية ل�شالح 

ال�شلطة الفل�شطينية, وقد برز ذلك ب�شكل وا�شح يف �شهر �شباط/ فرباير 1995, 

اأي بعد عدة اأ�شهر من قيام ال�شلطة, بدعوة ال�شلطة اللجنة التنفيذية لالجتماع, 

التنفيذية,  اللجنة  من  اأعلى  هيئة  متثل  ال�شلطة  وكاأن  معكو�شاً  االأمر  فاأ�شبح 

اجتماع  اأي  عقد  عطلوا  اأن  بعد  لالجتماع,  الدعوة  �شالحية  اأنف�شهم  فمنحوا 

للجنة التنفيذية طوال ع�رضة اأ�شهر. مما اأعطى ذريعة لبع�ش اأع�شاء التنفيذية 

للدعوة ملقاطعة االجتماع, بعد ذلك باأ�شابيع دعا رئي�ش اللجنة التنفيذية لعقد 

اجتماع يف القاهرة, اإال اأن االجتماع مل يعقد ب�شبب عدم رغبة اأع�شاء التنفيذية 

املنخرطني يف ال�شلطة. مما اأعطى انطباعاً لدى بع�ش املحللني باأن هنالك توجه 

. من املنطقي 
80

لدى قيادة ال�شلطة باإماتة منظمة التحرير ل�شالح اإحياء ال�شلطة

اأن ت�شعى قيادة ال�شلطة لالإقدام على هذه اخلطوة الأن تفعيل اللجنة التنفيذية 

للمنظمة يعني �شمناً االنتقا�ش من �شيطرة ال�شلطة الفل�شطينية. 

ممدوح نوفل, ”اإ�شكالية العالقة بني ال�شلطة الفل�شطينية ومنظمة التحرير, و�شبل حلها.”  
80
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1. من ال�سلطة ال�سيادية اإىل ال�سلطة الن�سباطية:  

متاآكلة  كانت  والأنها  موؤ�ش�شاتها,  بناء  يف  الفل�شطينية  ال�شلطة  �رضعت 

الفل�شطيني لفكرة ن�شوئها,  ال�شعب  ال�رضعية بفعل معار�شة ق�شم موؤثر من 

قامت بفر�ش �شيطرتها من خالل اأدوات القمع والعنف املادي, بحيث جلاأت 

قوة  تاأ�شي�ش  مّت  حيث  �شيطرتها.  فر�ش  اأجل  من  البولي�شية  الدولة  منهج  اإىل 

ملفهومي  بالرجوع   .
81

ذلك لتحقيق  اأجهزة  ثمانية  من  مكونة  م�شلحة  اأمنية 

غرام�شي حول الهيمنة وال�شيطرة �شنجد اأن ال�شلطة �شعت لل�شيطرة بوا�شطة 

اأدوات القمع على ح�شاب الهيمنة بوا�شطة االإقناع, وهذا زاد من تاآكل �رضعية 

اإجماع بناء  اإعادة  على  ال�شلطة  تعمل  اأن  فبدل  اأزمتها,  من  وفاقم   ال�شلطة 

لعمر  االأوىل  ال�شنوات  املادي. جت�شد ذلك يف  العنف  اإىل  وطني حولها, عمدت 

التعذيب  بني  تراوحت  التي  االإن�شان,  حلقوق  االنتهاكات  بت�شاعد  ال�شلطة 

جمال  يف  العاملني  ومالحقة  التعبري  يف  احلق  من  احلرمان  وبني  والقتل 

فل�شطينياً   14 بقتل   1994/11/18 يف  ذروته  االأمر  وبلغ  االإن�شان.  حقوق 

. �شبق ذلك يف 
82

الفل�شطينية خارج م�شجد فل�شطني بغزة ال�رضطة  بر�شا�ش 

1994/10/12 حملة اعتقاالت وا�شعة جتاوزت 300 قيادي من حركة حما�ش, 

وبح�شب ادعاء حما�ش بذريعة اأ�رضها اجلندي االإ�رضائيلي نح�شون فاك�شمان 

ومن  ال�شلطة  باأن  لال�شتنتاج  يدفعنا  �شبق  ما   .
83 Nachshon Wachsman

كانت  فل�شطيني  م�شجد  يف  املتظاهرين  وقتل  املادي  للعنف  انتهاجها  خالل 

والأداء  التجربة  يف  درا�سات  الفل�سطينية:  الوطنية  ال�سلطة  )حمرر(,  �شالح  حممد  حم�شن   
81

1994-2013 )بريوت: مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات, 2015(, �ش 138.

اياد ال�رضاج, مرجع �شابق.  
82

بيان �شحفي تعقيباً على حملة االعتقاالت التي �شنتها ال�شلطة يف �شفوف حركة حما�ش, موقع   
83

https://bit.ly/2rMVAAA :حركة املقاومة االإ�شالمية )حما�ش(, 1994/10/13, انظر
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ال�شيادية, وبانتهاجها �شيا�شة  ال�شلطة  ت�شعى, ح�شب مفهوم فوكو, لفر�ش 

االعتقاالت �شعت لفر�ش �شلطة ان�شباطية على اأفراد املجتمع الفل�شطيني.

2. عنف رمزي: 

عمدت ال�شلطة ومن خالل املنهاج الفل�شطيني املدر�شي اإىل ممار�شة العنف 

تربوي  ن�شاط  اأي  اأن  على  ين�ش  والذي  بورديو,  مفهوم  بح�شب  الرمزي, 

هو مو�شوعياً نوع من العنف الرمزي. نلم�ش ذلك يف فر�ش ال�شلطة روؤيتها 

ال�شيا�شية يف تعريف ما هي فل�شطني, وباأنها مقت�رضة على االأرا�شي املحتلة 

�شنة 1967, فيتم تغطية اأرا�شي �شنة 1948 من خريطة فل�شطني على غالف 

و242,  و194,   ,181  
84

املتحدة االأمم  بقرارات   ,11 الـ  لل�شف  التاريخ  كتاب 

و338. وبدءاً من منهاج الرتبية الوطنية لل�شف االأول يتم اختزال فل�شطني يف 

مدن دون مدن, ويتم جتاهل فل�شطني التاريخية وا�شتبدالها بفل�شطني ما بعد 

. حتى ي�شل االأمر ملن يقراأ منهاج ال�شف ال�شاد�ش يف الرتبية الوطنية 
85

اأو�شلو

م�شتقلة  دولة  اإطار  يف  يعي�شون  اأ�شبحوا  قد  الفل�شطينيني  باأن  االعتقاد  اإىل 

لري�شم  الوطنية  الرتبية  منهاج  تطور  ”لقد   .
86

دميوقراطية اأ�ش�ش  على  قائمة 

وطناً للطلبة يف ظّل اتفاقية اأو�شلو على الرغم من اأن اأو�شلو مل ت�شمن �شكالً 

للوطن,...., املنهاج ينمي ويزرع �شكل الوطن يف االأرا�شي التي احتلت يف العام 

الفل�شطينيني  اأفقد  الفل�شطيني  املنهاج  باأن  احللو  �شونيا  وتدعي   .
87”1967

ال�شيخ )حمرر(, املنهاج  الرحيم  العلوم االجتماعية, يف عبد  رباب جمعة وحنان غالب, مناهج   
84

الفل�سطيني: اإ�سكالت الهوية واملواطنة ) رام اهلل: مواطن, 2006(, �ش 279.

)حمرر(,  ال�شيخ  الرحيم  عبد  يف  الوطنية,  الرتبية  مناهج  �شالمة,  ورامي  اخلالق  عبد  ع�شمت   
85

املنهاج الفل�سطيني: اإ�سكالت الهوية واملواطنة )رام اهلل: مواطن, 2006(, �ش 289.

املرجع نف�سه, �ش 291.  86

الفل�سطيني:  املنهاج  )حمرر(,  ال�شيخ  الرحيم  عبد  يف  املدنية,  الرتبية  مناهج  احللو,  �شونيا   
87

اإ�سكالت الهوية واملواطنة )رام اهلل: مواطن, 2006(, �ش 324.
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وا�شرتاطات  اأو�شلو,  ب�شقف  التزامه  ب�شبب  التاريخية  روايتهم  م�شداقية 

اأجل  من  يقاوم  ”اإرهابي”  جيل  بناء  عدم  على  واحلر�ش  املانحة,  الدول 

. بالرغم 
88

ا�شتعادة اأر�شه, فال جند اأي اإ�شارة حلق الالجئ بالعودة اإىل اأر�شه

الفل�شطينية,  املناهج  من  انزعاجه  اأبدى  ال�شهيوين  العدو  اأن  اإال  �شلف  مما 

ومن القراءات,  بع�ش  على  باالعتماد  ”االإرهاب”,  على  حمّر�شة   واعتربها 

 - اإ�رضائيل  ”مركز   2006 �شنة  ن�رضها  الفل�شطينية  املناهج  عن  درا�شة  �شمنها 

يف  العامة  العالقات  مكتب  اإىل  ومقدمة  واملعلومات”,  لالأبحاث  فل�شطني 

اإىل عدم وجود توازن يف املنهاج  اأ�شارت  القن�شلية االأمريكية بالقد�ش, والتي 

املدين,  واملجتمع  والت�شامح,  ال�شالم,  مبفاهيم  يتعلق  فيما  الفل�شطيني 

”منوذجاً ملا هو  وحقوق االإن�شان, و�شورة االآخر. حيث تعد نتائج الدرا�شة 

العديد مما يطلق  اأو�شلو, وملا يراد حتقيقه من  الفل�شطينيني بعد  مطلوب من 

عليه ”امل�شاريع امل�شرتكة”..., اأي �شهينة العقل والوجدان الفل�شطيني ليقبل 

.
بالرواية ال�شهيونية الر�شمية عن تاريخ املكان وتاريخ �شعوب املنطقة”89

3. حالة ال�ستثناء:

كان ال بّد لل�شلطة وحتى توؤ�ش�ش ل�شيطرتها؛ من ت�شكيل منظومة قانونية 

اأهدافها, وذلك يف �شبيل تعزيز �شلطتها االن�شباطية.  وق�شائية تت�شاوق مع 

حيث حتكمت رئا�شة ال�شلطة يف عملية تعيني الق�شاة وتدخلت يف اآليات تعيني 

. ميكانزمية االأحداث كانت ت�شري اإىل �شعوبة تكوين �شلطة 
90

اجلهاز الق�شائي

املرجع نف�شه, �ش 329.  
88

يف وال�شهينة,  التطبيع  بني  االإ�رضائيلية  القراءة  اأدوات   - الفل�شطينية  املناهج  جاد,  اإ�شالح   
89 

اهلل: )رام  واملواطنة  الهوية  اإ�سكالت  الفل�سطيني:  املنهاج  )حمرر(,  ال�شيخ  الرحيم   عبد 

مواطن, 2006(, �ش 164.

حم�شن حممد �شالح, مرجع �شابق, �ش 146.  
90
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ال�رضعية  اهتزاز  �شوء  على  ال�شلطات,  بني  الف�شل  على  قائمة  دميوقراطية, 

منطقياً  كان  لذلك  اأخرى.  ناحية  من  كاملة  �شيادة  وجود  وعدم  ناحية,  من 

واالإ�رضائيليني,  االأمريكان  من  ب�شغط  الدولة  اأمن  حمكمة  تاأ�شي�ش  يتم  اأن 

وبح�شب   .1995 فرباير  �شباط/  يف  ال�شلطة  رئي�ش  من  مر�شوم  مبوجب 

الهدف من  فاإّن   ,Amnesty International )اأمن�شتي(  الدولية  العفو  منظمة 

ت�شكيلها كان ”العمل �شّد الذين يعتقد باأنهم ينفذون اأو يدعمون اأعمال عنف 

ا�شتقاللية  للت�شكيك يف  العفو بدورها  , مما دفع منظمة 
االإ�رضائيليني”91 �شّد 

والن�رض  املطبوعات  لقانون  الرئا�شي  املر�شوم  ذلك  تال  الفل�شطيني.  الق�شاء 

ال�شادر يف 1995/6/5؛ والذي يقيد حرية العمل ال�شحفي. ومن بعده املر�شوم 

الوطنية  الوحدة  ”تكري�ش  ب�شاأن  املتعلق   1998/11/9 يف  ال�شادر  الرئا�شي 

ومنع التحري�ش”, والذي يهتم مبتابعة منع التحري�ش يف املحتوى االإعالمي 

واملنهاج الدرا�شي لل�شلطة, وذلك مبوجب اتفاق واي ريفر Wye River  مع 

االإ�رضائيليني �شنة 1998. وكذلك الالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات العامة 

يف 2000/4/30, والذي يقيد عقد اجتماعات عامة, ويطلق يد جهاز ال�رضطة يف 

. ميكننا القول باأن تاأ�شي�ش حمكمة اأمن الدولة وما تالها من قوانني 
92

ف�شها

حلالة  جت�شيد  عن  عبارة  هو  ال�شلطة,  رئا�شة  من  منفرد  ب�شكل  ت�رضيعها  مّت 

النظام  تر�شيخ  من  عليها  ينبني  وما  اأغامبني,  عنها  حتدث  التي  اال�شتثناء 

ال�شلطوي.

4. بناء الهيمنة:

القوة  اأدوات  خالل  من  غرام�شي(  )بح�شب  هيمنتها  بناء  ال�شلطة  حاولت 

االإعالم  بو�شائل  اهتماماً  ال�شلطة  اأولت  حيث  االإعالم,  راأ�شها  وعلى  الناعمة 

اأمل جمال, مرجع �شابق, �ش 132.  
91

حم�شن حممد �شالح, مرجع �شابق, �ش 140.  
92
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بالتزامن  الفل�شطينية”  االإر�شال  ”هيئة  تاأ�شي�ش  يف  ذلك  جت�شد  ن�شاأتها.  منذ 

مع قيام ال�شلطة �شنة 1994, والتي تدير حمطة اإذاعة وتلفزة عامة. مّت تعيني 

مّت  ال�شلطة, كما  لرئي�ش  ال�شخ�شي  الوالء  الهيئة على قاعدة  يف  180 �شخ�شاً 

و�شع الهيئة حتت رقابة قيادة ال�شلطة لدرجة تعيني �شابط �رضطة والناطق 

الرتويج  �شمان  بهدف  والتلفاز,  االإذاعة  ملحطتي  كمديرين  ال�شلطة  با�شم 

. كان وا�شحاً تاأثري اتفاق اأو�شلو 
93

ملواقف ال�شلطة الفل�شطينية وعدم انتقادها

منظمة  تديرها  التي  الفل�شطينية  االإعالم  و�شائل  توجهات  تغيري  ناحية  من 

للمنظمة  االإعالمية  الذراع  اإغالق  خالل  من  لذلك  التمهيد  مّت  حيث  التحرير, 

”فل�شطني الثورة” قبل عدة اأ�شهر من قيام ال�شلطة, وكذلك �شهرية ”�شوؤون 
فل�شطينية”, بالتزامن مع وقف الدعم املادي ل�شحيفتي ”الفجر” و”ال�شعب” 

ال�شادرتان يف ال�شفة الغربية مما ت�شبب باإغالقهما. وحّل حملهما بعد اإن�شاء 

ال�شلطة الفل�شطينية �شحيفتي احلياة اجلديدة واالأيام, اللتان تبنيتا التغيري يف 

بعك�ش  ال�رضاع,  واإنهاء  ”ال�شالم”  بحلول  التب�شري  حيث  من  املنظمة  خطاب 

و�شائل اإعالم املنظمة املغلقة والتي اهتمت بالتنظري لكيفية اإدارة ال�رضاع مع 

 .
94

العدو ال�شهيوين

كل  تعّر�ش  الفل�شطينية,  لل�شحافة  حمراء  خطوط  عدة  ال�شلطة  ر�شمت 

انتقاد  راأ�ش هذه اخلطوط احلمراء  االعتقال, على  اأو  للمالحقة  من جتاوزها 

�شخ�ش الرئي�ش اأو عائلته, اأو التعر�ش الأداء االأجهزة االأمنية والتن�شيق االأمني 

من  ال�شلطة  اأداء  ينتقد  من  مالحقة  اإىل  االأمر  و�شل  حتى  االإ�رضائيليني,  مع 

اأنه  1997, ملجرد  . بل تعداه العتقال ال�شحفي داود كتاب �شنة 
95

ال�شحفيني

اأمل جمال, مرجع �شابق, �ش 123.  
93

املرجع نف�شه, �ش 120.  94

حم�شن حممد �شالح, مرجع �شابق, �ش 611.  
95
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بّث عرب التلفاز الذي يديره, جل�شة املجل�ش الت�رضيعي التي ناق�شت مو�شوع 

.
96

الف�شاد يف ال�شلطة

العنف  باأنها قد مار�شت  ال�شلطة �شيدفعنا لال�شتنتاج  اإعالم  تتبع و�شائل 

الذي  املادي  العنف  مع  بالت�شافر  وذلك  االإعالمي؛  خطابها  يف  الرمزي 

العنف  نبذ  فكرة  على  ال�شلطة  بتاأكيد  ذلك  جت�شد  االأمنية,  االأجهزة  مار�شته 

للم�رضوع  الفل�شطينية  املقاومة  االإ�رضائيليني, وهذا يعني �شمناً و�شم  جتاه 

اال�شتعماري االإ�رضائيلي مبمار�شة العنف؛ ولي�ش املقاومة )اأي الفعل املقاوم(, 

ومن ثم كان ُيلمز دوماً من طرف اأعمال املقاومة على اعتبار اأنها تعطل حتقيق 

يف  التغري  هذا  يحدث  اأن  املنطقي  من  كان  الدولة.  باإقامة  الفل�شطيني  احللم 

خطاب ال�شلطة االإعالمي )ومن خلفها املنظمة(, على �شوء التغيري يف ت�شور 

اإىل  وم�شتعَمر  م�شتعِمر  بني  ال�رضاع  براديغم  من  والتحول  ال�رضاع,  طبيعة 

و�شيلة  التفاو�ش  يف  يرى  والذي  قوميتني,  حركتني  بني  ال�رضاع  براديغم 

لتحقيق ”امل�رضوع الوطني” املتمثل بحل الدولتني. ويبدو اأن �شيا�شة ال�شلطة 

بناء  يف  ف�شلت  لكنها  ان�شباطية,  �شلطة  بناء  حيث  من  اأكلها  اآتت  البولي�شية 

هيمنة ثقافية. ظهر ذلك يف ا�شتطالع للراأي اأجراه مركز البحوث والدرا�شات يف 

جامعة النجاح, يف كانون االأول/ دي�شمرب 1996, حيث اأقر 52% من امل�شتطلعة 

اآرائهم باأنهم ال ي�شتطيعون انتقاد ال�شلطة الفل�شطينية من دون خوف من ردة 

فيه  اأعرب  والذي  يونيو,  حزيران/  يف  اأجري  ال�شتطالع  مطابق  وهذا  فعلها, 

.
97

49% عن خوفهم من ال�شلطة

مل تكتِف ال�شلطة مبمار�شة العنف الرمزي يف و�شائل االإعالم التابعة لها, بل 

عمدت اإىل العنف املادي من اأجل فر�ش �شيطرتها, وذلك عرب اإ�شكات االأ�شوات 

اأمل جمال, مرجع �شابق, �ش 112.  
96

املرجع نف�شه, �ش 125.  
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ثمانية  ياأمر  قراراً  االإعالم  وزارة  اأ�شدرت   1998/2/16 املعار�شة لها. ففي 

من اأ�شحاب حمطات التلفزة يف ال�شفة الغربية باإغالق مكاتبهم ووقف البث, 

.
وذلك بذريعة تاأثريهم على ”امل�شالح املركزية الفل�شطينية”98

5. نظام زبائني:

زبائني  نظام  تكوين  اإىل  ن�شاأتها  منذ  الفل�شطينية  ال�شلطة  �شعت 

Clientelism, وهذا ما تقوم به العديد من االأنظمة بهدف تر�شيخ �شيطرتها. 

حيث تعتمد الزبائنية على اإقامة عالقة بني راٍع ورعية, بحيث يتم �رضاء والء 

لبناء  ال�شلطة  حماولة  ويف  واخلدمات,  املالية  املوارد  توفري  خالل  من  الرعية 

اأجهزة  يف  التجنيد  اأهمها  من  عديدة,  اآليات  ا�شتخدام  يتم  الهيمنة  من  نوع 

الدولة الع�شكرية واملدنية. وكذلك االحتواء بوا�شطة حتويل العطايا اإىل فئات 

. وهذا يف�رض النظام االجتماعي الهجني وتاأ�شي�ش ال�شلطة منذ ن�شاأتها 
99

معينة

كدولة رفاه ”جنينية”.

منذ  اأ�ش�شت  الفل�شطينية  ال�شلطة  باأن  حماجنة  اإبراهيم  درا�شة  اأظهرت 

املجتمع  على  �شيطرتها  اإحكام  بهدف  وذلك  ”جنينية”,  رفاه  كدولة  ن�شاأتها 

 .
100

العام النظام  على  احلفاظ  اأجل  من  دوالنيتها  وتر�شيخ  الفل�شطيني, 

فال�شلطة تقدم خم�ش�شات للمدنيني عرب وزارة ال�شوؤون االجتماعية, يتمثل 

 2010 اأدنى للفقراء, والذي مّت توحيدهما �شنة  باإغاثة املهم�شني, وتقدمي حّد 

للحماية”.  الوطني  ”الربنامج  م�شمى  حتت  النقدية  التحويالت  برنامج  يف 

املرجع نف�شه, �ش 121.  
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 Joshua Stacher, Adaptable Autocrats: Regime Power in Egypt and Syria (Stanford,  99

California: Stanford University Press, 2012).

 1994 �شنتي  بني  الغربية  ال�شفة  يف  املهجن  االجتماعي  ال�شمان  ”نظام  حماجنة,  اإبراهيم   
100

و2014,” جملة عمران, العدد 12, 2015, �ش 85.
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للفقراء يف جتمعات �شكنية  اإىل ذلك تقدمي خم�ش�شات ومنح تنموية  ي�شاف 

خلف جدار الف�شل العن�رضي, ويف هذا االإطار تدفع وزارة العمل خم�ش�شات 

للعاطلني عن العمل ب�شبب اجلدار, والذين و�شل عددهم اإىل 250 األف, لكنها 

جلان  ذلك  اإىل  ي�شاف  االقت�شادي.  الو�شع  �شوء  ب�شبب   2005 �شنة  توقفت 

الفقرية.  االأ�رض  وبع�ش  االأيتام  تكفل  والتي  االأوقاف  لوزارة  التابعة  الزكاة 

وفيما يتعلق باملخ�ش�شات املقدمة لالأمنيني, فيتم الدفع لهم بوا�شطة �شوؤون 

االأ�رضى واملحررين وموؤ�ش�شة اأ�رض ال�شهداء. اأما موظفي ال�شلطة فيح�شلون 

معا�شات  توفر  الفل�شطينية  التقاعد  هيئة  اأن  كما  التاأمني,  خم�ش�شات  على 

التقاعد. مع االأخذ بعني االعتبار اأّن قانون اخلدمة املدنية يقدم ملوظفي ال�شلطة 

االأمومة  تاأمني  ي�شمن  كما  الطبيعية,  والوفاة  والعجز  العمل  اإ�شابات  تاأمني 

  .
101

للموظفات

تتمظهر الزبائنية يف ال�شلطة الفل�شطينية بح�شب هالل يف عدة جماالت, من 

اأهمها توزيع املوارد وفق احل�شابات ال�شيا�شية بهدف حت�شيل الوالء, وحتييد 

الدولة  ت�شبح  بحيث  الفل�شطينية  لل�شلطة  ال�شيا�شية  املعار�شة  احتواء  اأو 

االمتيازات  ذات  الوظائف  احتكار  ذلك  يف  مبا  املجتمع,  يف  رئي�شياً  م�شتخدماً 

The intelligentsia داخل  االأنتليجن�شيا  العالية, و�شّم �رضيحة وا�شعة من 

موؤ�ش�شات ال�شلطة, وغ�ش ال�شلطة الطرف عن تلقي بع�ش موؤ�ش�شات املجتمع 

.
102ً

املدين متويالً خارجيا

6. �رشعية �سيا�سية:

ال�شيا�شية  ال�رضعية  عن  كبديل  �شيا�شية  �رضعية  بناء  ال�شلطة  حاولت 

انتخابات  اإجراء  اأو�شلو, وذلك من خالل  اتفاق  بفعل  تاآكلت  والتي  للمنظمة, 

املرجع نف�شه.  101

جميل هالل, الطبقة الو�سطى الفل�سطينية, �ش 24.  
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رئي�ش  ال�شلطة؛  رئا�شة  على  تناف�ش  الت�رضيعي.  واملجل�ش  ال�شلطة  رئا�شة 

االجتماعية  النا�شطة  مقابل  يف  عرفات  يا�رض  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة 

امل�شجلني  عدد  بلغ  املركزية  االنتخابات  جلنة  تقرير  بح�شب  خليل.  �شميحة 

يف االنتخابات 1,028,280 �شخ�شاً, انتخب منهم 736,825 بن�شبة %71.66 

الباطلة  االأوراق  با�شتثناء  )اأي  ال�شحيحة منها  االأ�شوات  امل�شجلني, عدد  من 

والبي�شاء( 715,966 بن�شبة 69.63%, ح�شل عرفات على 643,079 �شوتاً 

وهذا   .
103%9.89 بن�شبة  خليل  ل�شميحة   72,887 مقابل   ,%87.28 بن�شبة 

االنتخابات  يف  الت�شجيل  لهم  يحق  الذين  ثلث  حوايل  باأن  لال�شتنتاج  يدفعنا 

تعداد  اأن  لالإح�شاء  الفل�شطيني  املركز  اإح�شائيات  تظهر  حيث  ي�شجلوا,  مل 

. ومبا اأن ن�شبة من تقل 
الفل�شطينيني �شنة 1997 قد و�شل اإىل 2,895,683 104

, فهذا يعني باأّن حوايل ن�شف مليون 
اأعمارهم عن 15 عاماً تقدر بـ 105%46.9

مل ي�شجلوا يف االنتخابات اأي مبقدار الثلث, وهذا يقودنا لال�شتنتاج باأن رئي�ش 

ال�شفة  يف  الت�شويت  لهم  يحق  ممن   %43 من  تفوي�ش  على  ح�شل  ال�شلطة 

الغربية وقطاع غزة. عالوة على ذلك قاطع انتخابات املجل�ش الت�رضيعي عدة 

قوى واأحزاب فل�شطينية يف مقدمتها الف�شائل الع�رضة التي عار�شت اأو�شلو, 

والتي ت�شم اجلبهتني ال�شعبية والدميوقراطية وحما�ش واجلهاد, ومل ي�شارك 

يف االنتخابات من القوى الفل�شطينية �شوى حركة التحرير الوطني الفل�شطيني 

)فتح(, واالحتاد الدميقراطي الفل�شطيني ”فدا”, وحزب ال�شعب. اإذاً... بدل اأن 

جلنة االنتخابات املركزية, الدميقراطية يف فل�سطني: النتخابات الفل�سطينية العامة لرئي�س   
103

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية واملجل�س الت�رشيعي 1996 )رام اهلل: جلنة االنتخابات املركزية, 

1996(, �ش 37.

واملن�ساآت  وامل�ساكن  لل�سكان  العام  للتعداد  الأولية  النتائج  لالإح�شاء,  املركزي  اجلهاز   
104

2017 )رام اهلل: اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني, 2018(, �ش 12.

)ملخ�س   1997 واملن�ساآت  وامل�ساكن  لل�سكان  العام  التعداد  لالإح�شاء,  املركزي  اجلهاز   
105

نتائج التعداد( )رام اهلل: اجلهاز املركزي لالإح�شاء الفل�شطيني, 1999(, �ش 41.
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1996 على تعزيز �رضعية ال�شلطة, زادت من تاآكل �رضعيتها  تعمل انتخابات 

ور�شخت من االنق�شام ال�شيا�شي الفل�شطيني.

يف ال�شياق نف�شه, مل ي�شتطع املجل�ش الت�رضيعي االإ�شهام يف تعزيز �رضعية 

النظام ال�شيا�شي القائم, بل على العك�ش اأ�شهم اأداءه ال�شعيف وتغول ال�شلطة 

التنفيذية عليه يف تاآكل �رضعية النظام ال�شيا�شي. متظهر ذلك يف عدة موؤ�رضات 

فعلى  عليها.  االلتفاف  اأو  بتو�شياته  االأخذ  ال�شلطة  رئي�ش  رف�ش  اأبرزها  من 

 ,1997/5/27 يف  خا�شة  جلنة  الت�رضيعي  املجل�ش  �شكل  وبعدما  املثال,  �شبيل 

تقريراً  اللجنة  رفعت  الفل�شطينية,  ال�شلطة  يف  الف�شاد  مو�شوع  يف  للتحقيق 

يف  عليا  مراتب  من  م�شوؤولني  بها  قام  وا�شحة  ف�شاد  حاالت  وجود  اإىل  اأ�شار 

النيابة  اإىل  امل�شوؤولني  بع�ش  باإحالة  ال�شلطة  رئي�ش  املجل�ش  وطالب  ال�شلطة, 

العامة ال�شتكمال التحقيق, كما طالب املجل�ش الرئي�ش بوقف وا�شتبعاد بع�ش 

التي ح�شلوا عليها  االأموال  اإعادة  العام؛ والطلب منهم  العمل  امل�شوؤولني عن 

بطرق غري م�رضوعة. كما اأو�شى ب�رضورة مراجعة املجل�ش الت�رضيعي اأحكام 

اأكرث فعالية  القانون اخلا�ش بهيئة الرقابة العامة بحيث ت�شبح هيئة الرقابة 

رئي�شها  تعيني  على  الت�رضيعي  املجل�ش  م�شادقة  باقرتاح  وذلك  وحيادية, 

واإلزامه بتقدمي تقريره ال�شنوي للمجل�ش اإ�شافة اإىل ”رئي�ش الدولة”. واقرتاح 

وال�رضكات  االأمنية  االأجهزة  اأعمال  يف  التدقيق  لي�شمل  �شالحياتها  تو�شيع 

.
106

اململوكة للدولة

هّم�ش رئي�ش ال�شلطة املجل�ش الت�رضيعي واأ�شعف دوره الرقابي مبماطلته 

فيهم  مبا  الر�شمية,  للم�شاءلة  بهم  امل�شتبه  باإحالة  املجل�ش  لطلب  اال�شتجابة 

العام  االأمني  برئا�شة  الرئي�ش  �شكلها  وزارية  جلنة  اأدانتهم  الذين  االأ�شخا�ش 

الرقابة  امتنع رئي�ش هيئة  ال�شياق نف�شه,  املو�شوع نف�شه. يف  للرئا�شة حول 

عزمي ال�شعيبي, مرجع �شابق, �ش 5.  
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العامة بعد �شنة 1998 عن تقدمي تقريره ال�شنوي للمجل�ش الت�رضيعي ون�رضه 

عّدل  مت�شل,  �شياق  يف  فقط.  ال�شلطة  لرئي�ش  ت�شليمه  وح�رض  للجمهور, 

القانون االأ�شا�شي بحيث يلزم رئي�ش ال�شلطة باأخذ موافقة املجل�ش الت�رضيعي 

على تعيني رئي�ش هيئة الرقابة العامة ورئي�ش ديوان املوظفني والنائب العام, 

ولكن الرئي�ش رف�ش امل�شادقة عليها وااللتزام بها. عجز املجل�ش عن حما�شبة 

الرئي�ش وكافة االأ�شخا�ش الذين حتت م�شوؤوليته املبا�رضة بذريعة اأّن الرئي�ش 

كبرياً  عدداً  �شجع  مما  املجل�ش,  مل�شاءلة  يخ�شع  وال  اجلمهور,  من  منتخب 

على  االأمنية  املوؤ�ش�شات  يف  العاملني  خا�ش  وب�شكل  املتنفذة  ال�شخ�شيات  من 

ا�شتخدام مظلة الرئا�شة كغطاء لهروبهم من املحا�شبة. جتاهل الرئي�ش متابعة 

قرارات املجل�ش بالرغم من اأن غالبية الوزراء ا�شتقالوا على خلفية هذا التقرير, 

وكاد املجل�ش اأن ي�شقط اإال اأن الرئي�ش جنح يف احتواء نتائج هذا التقرير, ومّت 

ا�شتيعاب عدداً من اأع�شاء املجل�ش الت�رضيعي واحتوائهم يف احلكومة اجلديدة, 

من  اأ�شعف  مما  الف�شاد,  تقرير  اإعداد  يف  اأ�شهموا  من  بع�ش  خا�ش  وب�شكل 

. وهذا ما زاد من تاآكل �رضعية النظام 
107

هيبة و�شمعة املجل�ش اأمام املواطنني

ال�شيا�شي.

7. م�رشوعية بديلة:

للميثاق  بديلة  جديدة  م�رضوعية  بناء  ال�شلطة  اأطراف  بع�ش  حاولت 

بالف�شل.  باءت  حماولتهم  لكن  الواقع؛  اأر�ش  على  جتاوزه  مّت  الذي  الوطني 

فعلى الرغم من م�شادقة املجل�ش الت�رضيعي على القانون االأ�شا�ش )الد�شتور( 

يوافق  فلم  عليه.  امل�شادقة  يف  وماطل  رف�ش  الرئي�ش  اأن  اإال   ,1997 �شنة  يف 

املرجع نف�شه, �ش 6.  
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, وفيما بعد مّت جتاوزه كما 
108

عليه اإال بعد خم�ش �شنوات من اإقرار املجل�ش له

اإلغاء معظم  الت�شويت على  مّت  الالحقة. يف �شياق مت�شل  ال�شطور  �شرنى يف 

مواد امليثاق الوطني, يف جل�شة املجل�ش الوطني الفل�شطيني املنعقد يف غزة يف 

 .
109Bill Clinton 12-1998/12/13 بح�شور الرئي�ش االأمريكي بيل كلينتون

بناء على ذلك ميكننا االدعاء باأن م�رضوعية املنظمة ومن خلفها ال�شلطة, اأطلق 

عليها ر�شا�شة الرحمة, وهذا زاد يف تاآكل �رضعية ال�شلطة املهرتئة اأ�شالً.

8. ترميم ال�رشعية ال�سيا�سية:

املفقودة,  ال�رضعية  من  جزءاً  ا�شتعاد  عرفات  الرئي�ش  باأّن  االدعاء  ميكننا 

 ,2000 Camp David Accords �شنة  ب�شموده يف مفاو�شات كامب ديفيد 

حوله,  من  ال�شيا�شية  والقوى  الفل�شطيني  ال�شعب  من  كبري  جزء  التف  حيث 

احلقوق  عن  التنازل  يت�شمن  نهائي  اتفاق  على  التوقيع  بعدم  لقراره  موؤيدة 

االأق�شى(  )انتفا�شة  الثانية  االنتفا�شة  اندالع  كان  الفل�شطينية.  والثوابت 

ال�شلطة  قيادة  انغم�شت  فبعدما  ال�رضعية,  هذه  ال�شتعادة  فر�شة   2000 �شنة 

اأدركت  يف مفاو�شات غري جمدية للو�شول حلل نهائي للق�شية الفل�شطينية, 

”ال�شالم”, واإمنا تريد اال�شت�شالم  االإ�رضائيلية ال تريد  ال�شيا�شية  القيادة  اأّن 

املبا�رض  غري  عرفات  دعم  وقيادته.  الفل�شطيني  ال�شعب  قبل  من  الكامل 

جزء  ي�شتعيد  جعله   ,)1996 �شنة  النفق  هبّة  قبلها  )ومن  االأق�شى  النتفا�شة 

اأ�ش�شت  الذي  ال�شيا�شي  للنهج  عاد  اأنه  اعتبار  على  ال�شيا�شية,  �رضعيته  من 

بعد  خطرية  ثلمة  من  تعاين  ال�شلطة  م�رضوعية  بقيت  لكن  املنظمة,  مبوجبه 

جتاوز امليثاق الوطني. 

عرفات ي�شادق على القانون االأ�شا�شي الفل�شطيني واالأحمد يعترب الت�شديق خطوة للف�شل بني   
108

https://bit.ly/2wLXirz :ال�شلطات, �شحيفة ال�رشق الأو�سط, لندن, 2002/5/30, انظر

https://bit.ly/2Kx2SjA :موقع منظمة التحرير الفل�شطينية, 2016/12/12, انظر  
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ت�شبب دعم عرفات النتفا�شة االأق�شى بفر�ش ح�شار دويل عليه, وجرت 

حماولة لتجريده من �شالحياته اأو على االأقل تقلي�شها من خالل ا�شتحداث 

امل�شهد  على  عرفات  هيمن  ال�شلطة  ن�شاأة  فمنذ  احلكومة.  رئي�ش  من�شب 

بيده,  جميعها  التنفيذية  الرئا�شات  جمعه  خالل  من  الفل�شطيني  ال�شيا�شي 

و�شيطرته على م�شادر القوة الثالث وهي احتكار القرار ال�شيا�شي, والتحكم 

علي  وبح�شب  االأمنية.  االأجهزة  على  وال�شيطرة  العام,  املال  يف  الكامل 

اجلرباوي فاإن ال�شغوط اخلارجية التي مور�شت على عرفات, اأجربته على 

القبول يف اآذار/ مار�ش2003  بتعديل القانون االأ�شا�شي لل�شلطة, وا�شتحداث 

ال�شلطة,  رئي�ش  عن  احلكومة با�شتقاللية  ليرتاأ�ش  للحكومة  رئي�ش  من�شب 

واقتطاع الق�شم االأهم من �شالحيات الرئي�ش واإعطاوؤه اإىل رئي�ش احلكومة, 

مبا فيها ال�شيطرة على املال العام, واالإ�رضاف على عدد من االأجهزة االأمنية. 

داخل  من  طبيعية  ب�شورة  احلكومة  رئي�ش  من�شب  والدة  ياأِت  مل  وبالتايل 

النظام, واإمنا فر�ش على النظام. لكن وعلى الرغم من ذلك بداأ عرفات بعملية 

ممنهجة لتقوي�ش موقع رئي�ش احلكومة اجلديد ومكانته, وذلك ال�شرتجاع 

منه. مما قاد رئي�ش الوزراء حينها حممود  امل�شلوبة  احلكومة وال�شالحيات 

 .
110

عبا�ش اإىل تقدمي ا�شتقالته بعد اأربعة اأ�شهر فقط من توليه رئا�شة احلكومة

ميكن القول باأن �شبب رف�ش عرفات لتقا�شم ال�شلطة مع عبا�ش ال ينح�رض يف 

عدم رغبته يف تقا�شم ال�شلطة, واإمنا يعود لرف�شه اخل�شوع ل�شغوط الرباعية 

كان  والذي  ومتويلها,  االأمنية  االأجهزة  على  ال�شيطرة  اأجل  من  و”اإ�رضائيل” 

عرفات ي�شيطر عليهما ال�شتخدامهما كاأدوات �شغط على ”اإ�رضائيل” لاللتزام 

الفل�سطينية,  الدرا�سات  جملة  اأزمة,”  اإىل  اأزمة  من  الفل�شطينية:  ”احلكومة  اجلرباوي,  علي   
110

موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 26, العدد 104, 2015, �ش 42, انظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/039-047.pdf  
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مبا مّت االتفاق عليه يف املفاو�شات, ومن هنا جاء دور االأجهزة االأمنية يف هبّة 

النفق اأو انتفا�شة االأق�شى. 

 ب�رضف النظر عن مالب�شات موقف الطرفني, ميكننا اال�شتنتاج باأن االأزمة 

بني عرفات وعبا�ش عرّبت عن وجود اأزمة يف امل�رضوعية وب�شكل �شمني عن 

اأزمة يف ال�رضعية, فتعديل القانون االأ�شا�شي ومن ثم االلتفاف على هذا التعديل 

يعني عدم احرتام امل�رضوعية اأوالً, وعدم االلتزام بها ثانياً, من حيث ا�شت�شهال 

على  عليها  التحايل  على  والعمل  �شيا�شية,  لدوافع  االأ�شا�شي  القانون  تغيري 

الناجت  ال�شالحيات  �رضاع  اإ�شكالية  باأن  التنويه  من  هنا  بّد  ال  الواقع.  اأر�ش 

عن ا�شتحداث من�شب رئي�ش الوزراء مل يقت�رض على احلكومة ال�شاد�شة التي 

تراأ�شها عبا�ش يف عهد عرفات, واإمنا امتد لي�شمل تقريباً جميع احلكومات التي 

حلقتها. ففي احلكومة ال�شابعة بقيادة اأحمد قريع, ح�شل �رضاع مع الرئي�ش 

عرفات حول ال�شالحيات االأمنية لوزير الداخلية, ثم تالها انفجار االأمور يف 

احلكومة الثامنة بقيادة قريع ب�شبب االنفالت االأمني, فقدم ا�شتقالته للرئي�ش 

احلكومة  يف  الوزراء  ورئي�ش  الرئي�ش  من�شبي  بني  ال�رضاع  تكرر  عرفات. 

بعد  االأمور  تفجرت  ثم  عبا�ش.  الرئي�ش  عهد  يف  قريع  تراأ�شها  التي  التا�شعة 

تكليف هنية بت�شكيل احلكومة العا�رضة, ومل تهداأ حتى بعد ت�شكيل احلكومة 

يف  للهدوء  عادت  االأمور  لكن  هنية(.  برئا�شة  الوطنية  الوحدة  )حكومة   11 الـ 

عهد احلكومات التي تراأ�شها �شالم فيا�ش؛ نتيجة التوافق بني الرئي�ش وموقع 

متمثل  م�شرتك  �شيا�شي  خ�شم  لوجود  ذلك  يعود  ورمبا  الوزراء,  رئي�ش 

التي  للتفجر من جديد يف احلكومة  االأمور عادت  بحكومة هنية يف غزة. لكن 

2013, نتيجة خروج مظاهرات �شده احتجاجاً  تراأ�شها فيا�ش يف بداية �شنة 

. وحتى بعد تكليف 
111

على �شيا�شاته االقت�شادية, مما قاد اإىل تقدمي ا�شتقالته

حم�شن حممد �شالح, مرجع �شابق, �ش 228.  
111
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تداخل  م�شكلة  برزت  احلكومة,  بت�شكيل   2013 منت�شف  يف  اهلل  احلمد  رامي 

ال�شالحيات, مما دفعه لتقدمي ا�شتقالته بعد 18 يوم من ت�شكيلها, اإال اأنه عاد 

 .
112

عن ا�شتقالته عقب التفاهم مع الرئي�ش على حدود �شالحياته

املوازنة  الرئي�ش عرفات كان يحاول دوماً  باأن  الرحمن  اأحمد عبد  يجادل 

لكيانية  اأ�ش�ش  رئا�شته  فرتة  ويف  ال�شيا�شية.  والواقعية  التاريخي  احلق  بني 

املحتل  مع  مبا�رض  اال�شتباك  فاأ�شبح  الوطن,  اأر�ش  من  جزء  على  فل�شطينية 

العلم  برفع  عرفات  قام  حيث  املنفى,  يف  العزلة  تعاين  املنظمة  كانت  اأن  بعد 

مما  الفل�شطيني,  اجلواز  واأ�شدر  ال�شلطة  موؤ�ش�شات  على  الفل�شطيني 

يف   .
113

فل�شطيني �شعب  وجود  بعدم  ال�شهيونية  االأكذوبة  ب�رضب  اأ�شهم 

عرفات,  الرئي�ش  ملرحلة  تقييمه  معر�ش  يف  جقمان  جورج  يدعي  املقابل, 

على  مبني   ,clientelis زبائني  نظام  واأوجد  املادية  املنح  بتوزيع  قام  باأنه 

ذلك,  اإىل  وما  والرتقيات  احلكومية  والدوائر  املكاتب  يف  بالتعيينات  التحكم 

ال�شلطتني  فاأ�شعف  �شيطرته.  وتدعيم  الداخلية,  �شلطته  ب�شط  بهدف  وذلك 

الت�رضيعية والق�شائية, وح�رض القرار ال�شيا�شي بيده, حتى اأ�شحى �شخ�ش 

وال�شلطة  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  للنظام  الال�شق  ال�شمغ  مبثابة  الرئي�ش 

.
114

الفل�شطينية

املرجع نف�شه, �ش 148.  
112

اأحمد عبد الرحمن, عرفات: حياته كما اأرادها )رام اهلل: دار احلرية للثقافة الوطنية, 2016(,   
113

�ش 37.

اهلل:  )رام  الثانية  النتفا�سة  خالل  ال�سيا�سي  التحول  عرفات:  وبعد  قبل  جقمان,  جورج   
114

مواطن, 2011(, �ش 99.
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رابعًا: ال�سلطة يف عهد الرئي�س عبا�س

1. التاأ�سي�س ل�رشعية �سيا�سية:

خالل  من  �شيا�شية  �رضعية  بناء  عبا�ش  خليفته  حاول  عرفات  وفاة  بعد 

القاهرة يف  اتفاق  الفل�شطينية فكان  الف�شائل  اإىل توافق �شيا�شي مع  التو�شل 

اآذار/ مار�ش 2005 بح�شور 12 تنظيماً وف�شيالً, والذي مّت االتفاق فيه على 

العملية  ودعم  املجاالت,  كافة  يف  ال�شاملة  االإ�شالحات  ا�شتكمال  ”�رضورة 
يف  والت�رضيعية  املحلية  االنتخابات  وعقد  املختلفة,  بجوانبها  الدميقراطية 

”وافق  كما  عليه”.  التوافق  يتم  انتخابي  لقانون  وفقاً  املحددة  توقيتاتها 

يتم  اأ�ش�ش  وفق  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  وتطوير  تفعيل  على  املجتمعون 

ب�شفة  الفل�شطينية  والف�شائل  القوى  جميع  ت�شم  بحيث  عليها,  الرتا�شي 

املنظمة املمثل ال�رضعي الوحيد لل�شعب الفل�شطيني, ومن اأجل ذلك مّت التوافق 

رئي�ش  من  اللجنة  وتت�شكل  االأ�ش�ش,  هذه  حتديد  تتوىل  جلنة  ت�شكيل  على 

جلميع  العامني  واالأمناء  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  واأع�شاء  الوطني  املجل�ش 

لهذه  التنفيذية  اللجنة  رئي�ش  ويدعو  م�شتقلة,  وطنية  و�شخ�شيات  الف�شائل 

 .
االجتماعات”115

ميكننا اأن نعد توجه عبا�ش نحو التوافق مع الف�شائل بهدف اإ�شالح منظمة 

�شبقها  والتي  �شيا�شية,  �رضعية  تاأ�شي�ش  اجتاه  يف  �شحيحة  خطوة  التحرير 

اإجراء انتخابات رئا�شية يف 2005/1/9, �شارك فيها �شبعة من املر�شحني, وقد 

فاز بها عبا�ش. برزت اإ�شكالية االنتخابات الرئا�شية يف �شعف اإقبال اجلماهري 

على الت�شجيل لالنتخابات بالرغم من متديد فرتة الت�شجيل, مما دفع رئا�شة 

الن�ش احلريف ”الإعالن القاهرة” ال�شادر عن الف�شائل الفل�شطينية يف 2005/3/17, مركز املعلومات   
115

https://bit.ly/2IU186F :الوطني الفل�شطيني – وفا, انظر
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ال�شلطة الإ�شدار قرار يف 2004/12/1 باإ�شافة �شجل االأحوال املدنية اإىل �شجل 

االقرتاع  لهم  بلغ عدد من يحق  الناخبني.  الناخبني, وذلك بهدف زيادة عدد 

1,760,481 ناخباً, وبلغت االأ�شوات ال�شحيحة للمقرتعني 744,246 �شوتاً, 

عبا�ش  ح�شل   .27,159 والبي�شاء   ,30,672 فبلغت  الباطلة  االأ�شوات  اأما 

االقرتاع  لهم  يحق  ممن   %28 بن�شبة  اأي   ,
116ً

�شوتا  501,448 على  منها 

بالرغم من ذلك  االنتخابي.  الذين مار�شوا حقهم  اأ�شوات   من 
و117%62.52

اعترُبت االنتخابات الرئا�شية �شنة 2005 بداية جيدة لتاأ�شي�ش نظام �شيا�شي 

قائم على التوافق, ويبدو اأن عبا�ش كان بحاجة ل�رضعية �شيا�شية كي يخو�ش 

املفاو�شات مع االإ�رضائيليني. لكن مع�شلة افتقاد امل�رضوعية بقيت قائمة مما 

ت�شبب فيما بعد بانفجار العملية ال�شيا�شية برمتها.

2. انتكا�سة... وتكري�س حالة ال�ستثناء:

الفل�شطينية؛  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  تفجرت 

التي   ,2006 �شنة  الت�رضيعي  املجل�ش  انتخابات  يف  حما�ش  حركة  فوز  عقب 

التي قاطعتها(,  )با�شتثناء حركة اجلهاد  الفاعلة  الف�شائل  �شارك فيها معظم 

والتي   ,1996 �شنة  عقدت  التي  االأوىل  الت�رضيعية  االنتخابات  خالف  على 

بظاللها  األقت  التناف�شية  االأجواء  هذه  الفل�شطينية,  الف�شائل  معظم  قاطعها 

ال�شعبية يف تلك االنتخابات, حيث مار�ش حق االنتخاب  امل�شاركة  على ن�شبة 

خالد �شعبان, االنتخابات الرئا�شية الفل�شطينية 2005/1/9, موقع مركز التخطيط الفل�شطيني,   
116

https://bit.ly/2rSjPyc :اللجنة التنفيذية, منظمة التحرير الفل�شطينية, 2006/1/16, انظر

يوجد اختالف يف تقدير عدد من يحق لهم االقرتاع بني مركز التخطيط الفل�شطيني الذي يقدرهم   
117

1,760,481 ناخب؛ انظر: خالد �شعبان, مرجع �شابق, واملركز الفل�شطيني حلقوق االن�شان  بـ 

النتخابات  االإن�شان,  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  انظر:  ناخب؛   1,273,049 بـ  يقدرهم  الذي 

الت�رشيعية الفل�سطينية الثانية )غزة: املركز الفل�شطيني حلقوق االإن�شان, 2006(. فاإذا اأخذنا 

بتقديرات املركز الفل�شطيني حلقوق االإن�شان ف�شوف تكون الن�شبة %39.4.
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البالغ   
118

لالنتخاب املوؤهلني  من   %81.8 ن�شبته  يعادل  ما  اأي   ,1,042,424

, فازت حما�ش بـ 78 مقعداً من اأ�شل 132, فيما ح�شلت 
عددهم 1,273,049 119

يف املقاعد الن�شبية على 44.45% من االأ�شوات ال�شحيحة. يف املقابل, ح�شلت 

. �شعت حما�ش اإىل ت�شكيل حكومة 
120

فتح على ن�شبة 41.43% من االأ�شوات

وحدة فل�شطينية لكنها ف�شلت يف ذلك. وبح�شب عزام االأحمد فاإن حركة فتح 

باأن  فتح  �شعور  اأولهما:  ل�شببني,  وطنية  وحدة  حكومة  يف  الدخول  رف�شت 

املوافقة  حما�ش  رف�ش  وثانيهما:  بها.  ملحقة  تكون  اأن  منها  اأرادت  حما�ش 

على جميع ال�رضوط التي اتفقت فتح عليها مع ف�شائل م.ت.ف للم�شاركة يف 

احلكومة, وهي االعرتاف بوثيقة اال�شتقالل والقانون االأ�شا�ش لل�شلطة, واأن 

اأجل  من  لل�شالم  دويل  موؤمتر  وعقد  والوحيد,  ال�رضعي  املمثل  هي  م.ت.ف 

امل�رضوعية  مع�شلة  برزت  جديد  من  اإذاً   .
121

الدولية ال�رضعية  قرارات  تنفيذ 

�رضعية  الفل�شطينية,  ال�شاحة  يف  �شيا�شيتني  �رضعيتني  ظهرت  بعدما  املتاآكلة, 

الرئي�ش و�رضعية املجل�ش الت�رضيعي.

الروؤية  واختالف  متاآكلة  م�رضوعية  مع  املتداخل  ال�رضعيات  تنازع 

حني  ففي  وحما�ش,  عبا�ش  بني  ال�شالحيات  على  �رضاع  اإىل  قاد  الوطنية, 

يوجد اختالف يف التقديرات بني مركز التخطيط الفل�شطيني الذي يقدرهم بـ 1,760,481 ناخب؛   
118

يقدرهم الذي  االن�شان  حلقوق  الفل�شطيني  واملركز  �شابق,  مرجع  �شعبان,  خالد   انظر: 

اخذنا  فاإذا  �شابق.  مرجع  االإن�شان,  حلقوق  الفل�شطيني  املركز  انظر:  ناخب؛   1,273,049 بـ 

بتقديرات مركز التخطيط ف�شتكون ن�شبة امل�شاركة %59.2.

املركز الفل�شطيني حلقوق االإن�شان, مرجع �شابق, �ش 3.  
119

االنتخابات الت�رضيعية الثانية 2006, جمموع اأ�شوات القوائم على م�شتوى الدوائر, موقع جلنة   
120

https://bit.ly/2wUniBh :االنتخابات املركزية – فل�شطني, انظر

زكريا حممد, ”مقابالت: عزام االأحمد, رئي�ش كتلة ”فتح” يف املجل�ش الت�رضيعي الفل�شطيني,”   
121

جملة الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, املجلد 17، العدد 67, 

2006, �ش 30, انظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7126.pdf  
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اإىل  باالإ�شافة  الرئا�شة,  ب�شيطرته على م.ت.ف وعلى من�شب  احتفظ عبا�ش 

ال�شيطرة على االأجهزة االأمنية وعلى جهاز اخلدمة املدنية. �شيطرت حما�ش 

ال�شياق عمل  ال�شلطة. �شمن هذا  الت�رضيعي وحكومة  املقابل على املجل�ش  يف 

مرجعية  اأنها  اعتبار  على  �شباتها  من  التحرير  منظمة  ا�شتدعاء  على  عبا�ش 

ال�شلطة )بعد اأن مّت تهمي�شها �شابقاً(. هذا االأمر فاقم من م�شكلة ال�رضعية على 

�شبق  الأ�شباب  و�رضعيتها  م�رضوعيتها  تاآكلت  قد  التحرير  منظمة  اأن  اعتبار 

الفل�شطينية,  ال�شيا�شية  ال�شاحة  تاأزمي  اإىل  ال�شالحيات  �رضاع  اأدى  ذكرها. 

واندالع ا�شتباكات م�شلحة بني الطرفني وخ�شو�شاً يف قطاع غزة, فاأطل �شبح 

 Hadarim هدارمي  �شجن  يف  االأ�رضى  قيادات  تدارك  براأ�شه.  االأهلية  احلرب 

تهدف   ,2006 مايو  اأيار/  �شهر  يف  �شيا�شية  وثيقة  فاأ�شدروا  الو�شع  هذا 

الفل�شطينية  ال�شاحة  اجنرار  ومنع  الطرفني  بني  م�شرتكة  اأر�شية  الإيجاد 

القتتال داخلي. وبح�شب القيادي يف حما�ش عدنان ع�شفور, فاإن فتح خالفت 

االتفاق بعدم ن�رض الوثيقة للراأي العام قبل اكتمال امل�شاورات حولها يف االأطر 

التنظيمية التابعة حلما�ش, مما ت�شبب بحدوث اإرباك يف حركة حما�ش واإطالق 

.
122

ت�رضيحات لبع�ش القيادات تتمل�ش منها اأو تتحفظ على بع�ش بنودها

عبا�ش  دفع  الوثيقة,  على  اجلهاد  وحركة  حما�ش  قيادات  بع�ش  حتفظ 

يكن  مل  عبا�ش  فاإن  يبدو  ما  على  ال�شعبي.  لال�شتفتاء  الوثيقة  بطرح  للمناداة 

مطلعاً ب�شكل كامل على تفا�شيل الوثيقة, وكان هدفه من الدعوة لال�شتفتاء 

اإحراج حما�ش �شيا�شياً بعد حتفظ قيادتها عليها. هذا ما ي�شتنبط من مقابلة 

 ,2006 الفل�شطينية �شنة  الدرا�شات  االأحمد ون�رضتها جملة  اأجريت مع عزام 

�رضح فيها باأن عبا�ش مل يكن منتبهاً اإىل وجود بند يف الوثيقة يدعو اإىل ت�شكيل 

 ,2014-1987 الطرفني منوذجاً  اإ�رضائيل وحما�ش: االت�شاالت واملفاو�شات بني  اأ�رضف بدر,   
122

ر�شالة ماج�شتري, جامعة القد�ش, القد�ش, 2014, �ش 58.
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احلوار  ملوؤمتر  الوثيقة  قدمت  اخلالف  هذا  بعد   .
123

للمقاومة �شيا�شية  قيادة 

 ,2006/5/19 الوطني الذي دعا له عزيز الدويك رئي�ش املجل�ش الت�رضيعي يف 

اأنها حماولة لاللتفاف  اال�شتفتاء عليها بذريعة  اأن رف�شت حما�ش فكرة  بعد 

اأ�شا�شه.  الذي فازت حما�ش على  ال�شيا�شي,  ال�شعبي والربنامج  على اخليار 

اإدخال  مّت  اأن  وبعد  الف�شائل,  قبل  من  للحوار  الوثيقة  اإدراج  مّت  املح�شلة,  يف 

بع�ش التعديالت عليها مّت التوافق ف�شائلياً عليها يف 2006/6/28, حتت م�شمى 

.
”وثيقة الوفاق الوطني”124

ا�شتمرت املناو�شات اليومية وحالة الفلتان االأمني بني حما�ش وفتح على 

الرغم من توقيع ”وثيقة الوفاق الوطني”, وت�شكيل حكومة ”الوحدة الوطنية” 

ت�شتطع  فلم  الوثيقة,  على  املبني  مكة  اتفاق  مبوجب  هنية  اإ�شماعيل  برئا�شة 

باعتماد  املطالبة  الأن  الفل�شطينية,  لل�شلطة  امل�رضوعية  مبداأ  حتقق  اأن  الوثيقة 

و�شيلة  كان  ما  بقدر  التوافق  مبداأ  على  يقم  مل  للم�رضوعية  كاأ�شا�ش  الوثيقة 

للمناكفة ال�شيا�شية. وحتى بعد توقيع اتفاق مكة يف 2007/2/8, الذي ا�شتمدت 

روحيته من وثيقة الوفاق الوطني, بقي اخلالف قائماً؛ يغذيه املوقف الدويل 

الفل�شطيني يف  ال�شعب  فّك احل�شار عن  الذي رف�ش  واالأمريكي(  )االأوروبي 

ال�شفة وقطاع غزة, عقب ت�شكيل حما�ش للحكومة العا�رضة برئا�شة اإ�شماعيل 

 .
125

هنية, ما مل تعرتف حما�ش ب�شكل �رضيح بحق ”اإ�رضائيل” بالوجود

و�شلت  حتى  جديد  من  الفل�شطينية  الداخلية  االأمنية  االأو�شاع  تاأزمت 

االأمور اإىل اتخاذ حما�ش قرار بح�شم االأمور ع�شكرياً, وال�شيطرة على قطاع غزة 

زكريا حممد, مرجع �شابق.  
123

خالد زواوي, مرجعية اخلطاب ال�سيا�سي الإ�سالمي يف فل�سطني )رام اهلل: مواطن, 2012(,   
124

�ش 135.

اأ�رضف بدر, مرجع �شابق, �ش 60.  
125
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126

دايتون خطة  مواجهة  يف  نف�شها  عن  تدافع  اأنها  بذريعة  2007/6/14؛  يف 

فتح  اتهمت  املقابل,  يف  عليها.  الق�شاء  ت�شتهدف  كانت  التي   ,Dayton

ال�شلطة  تاريخ  يف  جديد  ع�رض  بداأ  هنا  من  ال�رضعية.  على  باالنقالب  حما�ش 

الفل�شطينية, انق�شمت فيها اإىل ق�شمني يتنازع كل منهما ال�رضعية, اأحدهما يف 

رام اهلل بقيادة عبا�ش والثاين يف قطاع غزة بقيادة حما�ش. كان امل�شرتك بني 

هيمنتهما  فر�ش  يف  النجاح  دون  �شيطرتهما  فر�ش  على  قدرتهما  ال�شلطتني 

)مبفهوم غرام�شي(.

يدعي جورج جقمان باأن ال�رضاع بني حركتي فتح وحما�ش يف جوهره هو 

. بينما يجادل القيادي يف فتح عبد اهلل 
127

�رضاع على ال�شلطة ال على الربامج

االإفرجني باأّن االأزمة بداأت عندما وافقت حما�ش على امل�شاركة يف االنتخابات 

الت�رضيعية, من دون اتخاذ ال�شلطة الفل�شطينية موقفاً وا�شحاً يف ذلك الوقت, 

. جمادلة االإفرجني 
128

من خالل و�شع �رضط مل�شاركتها بقبول اتفاق اأو�شلو

اإليه يف هذه الورقة من وجود مع�شلة يف امل�رضوعية يف النظام  تدعم ما ذهبنا 

ال�شيا�شي الفل�شطيني, كان من الطبيعي اأن تنتج اأزمة وتنازع لل�رضعية.

خطة من�شوبة للجرنال االأمريكي كيت دايتون, هدفها اإ�شعاف حكومة الوحدة الوطنية بقيادة   
126

حما�ش مقابل تعزيز نفوذ فتح, على اأن يتم االنتقال بعدها النتخابات مبكرة تعيد حركة فتح 

لل�شلطة من جديد. انظر: اأ�رضف بدر, مرجع �شابق, �ش 68.

جورج جقمان, ””حما�ش” و”فتح”: �رضاع برامج اأم �رضاع على ال�شلطة؟,” جملة الدرا�سات   
127

انظر:   ,2006  ,68 العدد   ,17 املجلد  بريوت,  الفل�شطينية,  الدرا�شات  موؤ�ش�شة  الفل�سطينية, 

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7244.pdf

اأم  الوطني  امل�رضوع  اأزمة  الفل�شطينية:  ال�شلطة  يف  واحلكومة  ”احلكم  العجرمي,  اأ�رضف   
128

حمد وغازي  البط�ش  وخالد  االإفرجني  اهلل  عبد  مع  )حوارات  و”حما�ش”؟  ”فتح”  بني   �رضاع 

وجميل املجدالوي(”, جملة الدرا�سات الفل�سطينية, موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية, بريوت, 

املجلد 18، العدد 69, 2007, �ش 126.
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ودخلت  االنق�شام,  عقب  �شيا�شية  �رضعية  لبناء  عبا�ش  م�شاعي  انتك�شت 

ولكنه  �شابقاً  موجود  كان  الذي  الفرد  حكم  اإطار  حتت  الفل�شطينية  ال�شلطة 

اأغامبني  و�ّشفه  ملا  اأقرب  الفل�شطيني  الو�شع  واأ�شبح  االنق�شام,  بعد  تر�شخ 

بحالة اال�شتثناء. فتم تعطيل عمل املجل�ش الت�رضيعي واإ�شدار قرارات رئا�شية 

تتخذ �شفة القانون )قرار بقانون( جتاوز عددها 193 يف الفرتة الزمنية املمتدة 

ما بني �شنتي 2007 اإىل 2018, معظمها ال يحمل �شفة ال�رضورة امللحة التي 

جمموع  من  وذلك   .
129

املعدل االأ�شا�شي  القانون  ن�ّش  كما  اإ�شدارها,  توجب 

 1994 �شنة  الفل�شطينية  ال�شلطة  اإن�شاء  منذ  اإ�شدارها  مّت  بقانون  قراراً   202

2018130. ويف املقابل, قامت حركة حما�ش يف غزة عرب اأع�شائها يف 
وحتى �شنة 

املجل�ش الت�رضيعي املعطل, ب�شن جمموعة من الت�رضيعات ب�شكل منفرد.

3. ما بعد النق�سام... �سيطرة بال هيمنة:

عقب االنق�شام كلّف عبا�ش؛ �شالم فيا�ش بت�شكيل حكومة طوارئ, وعلى 

افتقرت  اأنها  اإال  ت�شكيلها,  على  التحرير  منظمة  ف�شائل  موافقة  من  الرغم 

ت�شيري  حكومة  باأن  واإعالنها  لها,  حما�ش  رف�ش  ب�شبب  الوطني  للتوافق 

حكومة  و�شعت  الربملانية.  بال�رضعية  تتمتع  التي  هي  هنية  بقيادة  االأعمال 

�شالح  م�شادرة  عرب  االأمني,  الفلتان  حالة  �شبط  اأولياتها  راأ�ش  على  فيا�ش 

يف  حدث  ما  يتكرر  ال  حتى  الغربية,  ال�شفة  يف  الفل�شطينية  املقاومة  ف�شائل 

 .
131

غزة

املقتفي, منظومة الق�شاء والت�رضيع يف فل�شطني, معهد احلقوق, جامعة بريزيت, انظر:  
129

https://bit.ly/2IEdocd  

املقتفي, منظومة الق�شاء والت�رضيع يف فل�شطني, معهد احلقوق, جامعة بريزيت, انظر:  
130

https://bit.ly/2IIFnU8  

حم�شن حممد �شالح, مرجع �شابق, �ش 98.  
131
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اتخذ فيا�ش من حماية امل�رضوع الوطني ذريعة ملالحقة املقاومني يف ال�شفة. 

�رّضح بذلك يف مقابلة ن�رضتها جملة الدرا�شات الفل�شطينية �شنة 2009؛ بالقول:

وهذه  احلقيقة,  يف  مهمتهم  هي  ما  يعرفون  ال  االأجهزة,  قادة 

م�شكلة اأعتقد اأنها الزمت ال�شلطة منذ بداية عهدها. ما هي مهمتنا, 

يف  اأنه  اأعتقد  لالحتالل؟  االأمن  توفري  مهمتنا  هل  البداية؟  ومنذ 

املحتلة,  للقوة  االأمن  توفري  االأجهزة  مهمة  جوهر  كان  البداية, 

بهذا  عملياً  عر�شها  مّت  ُعر�شت,  عندما  الطريق  خريطة  اأن  كما 

ال�شكل,..., قلت لقادة االأجهزة اإن من واجب احلكومة توفري االأمن 

واالأمان للمواطن, وحماية امل�رضوع الوطني, وف�رّضت ماذا نعني 

هذا االأمر  على  والقائم  القيِّم  اإن  الوطني. وقلت  امل�رضوع  بحماية 

هو االأخ اأبو مازن, واإن ال�شاأن ال�شيا�شي هنا يتم اتخاذ القرار فيه 

هو  القرار  واإن  الفل�شطينية,  التحرير  ومنظمة  الرئي�ش  جانب  من 

من العمل الن�شايل الفل�شطيني بعد اتفاق  اأن العنف مل يعد جزءاً 

اأو�شلو الذي نحن ملتزمون به. ول�شتم اأنتم من اتخذه بل القيادة 

الفل�شطيني  الوطني  امل�رضوع  حماية  فاإن  وبالتايل,  ال�شيا�شية.  

تنبع من فكرة وحدانية عنوان ال�شالح, ومن احتكار الدولة للقوة, 

يحمل  �شخ�ش  اأي  اأن  ذلك,  ومعنى  لها.  امل�رضوع  ولال�شتخدام 

ال�شالح خارج االإطار الر�شمي الذي تنفذون فيه تعليمات القيادة 

ال�شيا�شية هو خارج عن القانون, وخارج عن النظام, �شواء اأكان 

.
132

من فتح اأو حما�ش اأو اأي تنظيم اآخر

على  ويرد  الدولة  لبناء  م�رضوعه  ي�رضح  فيا�ش  �شالم  ”مقابلة:  )حمرر(,  خليفة  اأحمد   
132

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

املجلد 20, العدد 79, 2009, �ش 14, انظر:

http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/10391.pdf  
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يف املقابل, قامت حكومة هنية يف قطاع غزة مبحاولة ال�شيطرة على ال�شالح 

, وذلك بعد انهيار االأجهزة االمنية التي تراأ�ش معظم قياداتها 
133

وفر�ش االأمن

اأفراد منت�شبني حلركة فتح, طلبت منهم حكومة فيا�ش عدم االلتحاق بعملهم. 

فتم ت�شكيل املجل�ش االأعلى لل�رضطة, وحّل جهاز االأمن الوقائي الذي كان له 

دور كبري يف االقتتال الداخلي, كما مّت ت�شكيل قوة �رضطية ن�شائية وقوة اأمنية 

هنية  حكومة  داخلية  وزير  �شكلها  التي  التنفيذية  القوة  قامت  بينما  بحرية. 

 .
134

بجمع ال�شالح من املدنيني )مع االإبقاء على �شالح املقاومة بيد الف�شائل(

�شعت كلتا ال�شلطتني يف رام اهلل وقطاع غزة اإىل فر�ش �شيطرتهما من خالل 

ذلك  ظهر  االن�شباطية.  ال�شلطة  نحو  التحول  ثم  ومن  اأوالً  ال�شيادية  ال�شلطة 

وبح�شب احلاالت امل�شجلة لدى الهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان للفرتة ما بني 

قتلى  عدد  ارتفاع  يف  نهايته؛  وحتى   2007 �شنة  منت�شف  يف  االنق�شام  بداية 

يف  قتيل,   46 اإىل  لي�شلوا  ال�شفة  يف  االأمني  والفلتان  الداخلي  االقتتال  اأحداث 

. كما ظهر يف ارتفاع عدد املعتقلني تع�شفياً, 
135

مقابل 266 قتيل يف قطاع غزة

على خلفية �شيا�شية, بعد االنق�شام يف ال�شفة لي�شلوا اإىل 125 مقابل 28 حالة 

يف قطاع غزة, يف حني تعر�ش للتعذيب اأو املعاملة القا�شية والعنف 147 حالة 

.
136

يف ال�شفة يف مقابل 179 حالة يف قطاع غزة

مع االأخذ بعني االعتبار اختالف دوافع الطرفني, ففيا�ش يرى اأن �شالح املقاومة غري �رضعي   
133

ب�شبب االلتزام باتفاقات اأو�شلو, وهنية يرى اأن �شالح املقاومة �رضعي بيد الف�شائل املقاومة, 

وال�شالح خارج اإطار املقاومة والذي قد ي�شتخدم للفلتان االأمني غري �رضعي.

حم�شن حممد �شالح, مرجع �شابق, �ش 221.  
134

الوطنية  ال�سلطة  مناطق  يف  الإن�سان  حقوق  و�سع  االإن�شان,  حلقوق  امل�شتقلة  الهيئة   
135

الفل�سطينية/ التقرير ال�سنوي الثالث ع�رش )رام اهلل: الهيئة امل�شتقلة حلقوق االإن�شان, 2008(, 

�ش 303.

املرجع نف�شه, �ش 320.  136
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ال�شفة وقطاع  وال�شيا�شي بني  االنف�شال اجلغرايف  االنق�شام حالة  كّر�ش 

غزة, والذي طاملا طمحت ”اإ�رضائيل” اإىل فر�شـه بـ�شتى الو�شـائل واملربرات, 

والع�شكرية  املدنيـة  اأجهزته  منهما  لكٍل  حكومتني  وجود  اإىل  االأمر  وانتهى 

البولي�شية  الدولة  منوذج  نحو  التوجه  زيادة  يف  االنق�شام  ت�شبب  واالأمنية. 

القانون واحرتام احلقوق  وتغليب االعتبـارات االأمنيـة علـى اعتبارات �شيادة 

واحلريات العامة. ترافق ذلك مع تراجع مـدى االلتـزام باالإجراءات القانونية 

واحلريات  احلقوق  واحرتام  واالعتقال,  واالحتجاز  التفتي�ش  عمليات  يف 

املجل�ش  وتعطيل  للقـ�شاء,  جهـازين  وجود  مع  ذلك  وترافق   .
137

العامة

الت�رضيعي. كما حاولت كلتا ال�شلطتني ا�شـتخدام بعـ�ش اأحكـام القانون كاأداة 

اجلهـاز  على  هنية  حكومة  �شيطرت  حيث  و�شيا�شاتها,  ممار�شاتها  لتربير 

القـ�شائي, وقامت بت�شكيل جمل�ش العدل االأعلى يف 2007/9/11 ليقوم مبهام 

للق�شاء  اللجوء  ومّت  االأ�شيل.  االخت�شا�ش  �شاحب  االأعلى  القـ�شاء  جمل�ش 

عدم  من  الرغم  على  مدنيني؛  ملواطنني  واملحاكمات  االعتقاالت  يف  الع�شكري 

قامت  كما  الفل�شطيني.  االأ�شا�شي  القانون  ح�شب  ذلك  �رضعية  وال  قانونية 

حالـة  جراء  امل�شادة,  االإدارية  القرارات  اتخاذ  يف  بالتو�شع  فيا�ش  حكومة 

اال�شـتقطاب ال�شيا�شي غري امل�شبوق, والتي اأحلقت �رضراً باحلقوق الوظيفية 

لبع�ش املـوظفني العموميني يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة, مثل وقف رواتبهم 

 .
138

واإلغاء عقود بع�شهم العتبارات �شيا�شية, وفـ�شل اآخرين من اخلدمة

حاولت كلتا ال�شلطتني فر�ش هيمنتهما من خالل ا�شتخدام و�شائل االإعالم 

االإعالمي.  اال�شتقطاب  حالة  ر�شخ  مما  ال�شيا�شية,  ملواقفهما  للرتويج  كاأداة 

نتج عن ذلك ابتعاد و�شائل االإعالم التابعة للطرفني عن املهنية اأو املو�شوعية, 

املرجع نف�شه, �ش 5.  137

املرجع نف�شه, �ش 6.  138
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انتهاك  اأحياناً. عالوة على  املعلومات  املتبادل واإخفاء  التحري�ش  فانخرطا يف 

ال�شلطتني حلرية االإعالم ب�شكل ممنهج. حيث ر�شدت اإحدى الدرا�شات اأكرث 

من 500 انتهاك حلرية االإعالم خالل �شبع �شنوات من االنق�شام, مبا يت�شمنه 

وبلغت   .
139

االإلكرتونية املواقع  وحجب  ومالحقتهم,  لل�شحفيني  اعتقال  من 

االأمور ذروتها مب�شادقة الرئي�ش عبا�ش يف 2017/6/24 )يف ظّل حكومة رامي 

موؤ�ش�شة  خل�شت  والذي  االإلكرتونية,  اجلرائم  بقانون  قرار  على  اهلل(  احلمد 

احلق يف تقرير لها باأنه:

غياب  ا�شتمرار  ظّل  ويف  جمتمعية,  م�شاركة  دون  ون�رض  اأعد  قد 

للحق يف حرية  انتهاكات وا�شعة  الت�رضيعي, وينطوي على  املجل�ش 

الو�شول  يف  واحلق  اخل�شو�شية,  يف  واحلق  الراأي,  عن  التعبري 

واالتفاقيات  املعدل  االأ�شا�شي  القانون  اأحكام  ويخالف  للمعلومات, 

�شيّما  وال  حتفظات  دون  فل�شطني  دولة  اإليها  ان�شمت  التي  الدولية 

العهد الدويل اخلا�ش باحلقوق املدنية وال�شيا�شية واملعايري الدولية 

يف  املتبعة  املنهجية  عن  ويخرج  جوهرية,  خمالفات  ال�شلة  ذات 

تلك  طبيعة  حيث  من  االإلكرتونية  اجلرائم  ب�شاأن  بوداب�شت  اتفاقية 

.
140

اجلرائم وحدودها

4. ال�سعي نحو ترميم ال�رشعية ال�سيا�سية:

عقدت عدة اتفاقيات بني طريف ال�رضاع فتح وحما�ش؛ منذ اأن اندلع تنازع 

لل�رضعيات عقب انتخابات املجل�ش الت�رضيعي �شنة 2006, وذلك بهدف ترميم 

ال�رضعية ال�شيا�شية املتاآكلة. كان اأولها اتفاق مكة �شنة 2007 املبني على وثيقة 

امل�رضية  الورقة  تالها  هنية,  برئا�شة  الوحدة  حكومة  اأنتج  والذي  االأ�رضى, 

حم�شن حممد �شالح, مرجع �شابق, �ش 625.  
139

انظر:   ,2017/10/2  ,2017 االإلكرتونية  اجلرائم  بقانون  قرار  على  احلق  موؤ�ش�شة  مالحظات   
140

https://bit.ly/2IDBWCk
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ثم   ,2012 الدوحة  اتفاق  ثم   ,2011 القاهرة  اتفاق  بعدها  ومن   ,2009 �شنة 

اهلل, احلمد  برئا�شة  الوفاق  حكومة  لت�شكيل  قاد  الذي   2014 ال�شاطئ   اتفاق 

يف  الوفاق  حكومة  متكني  على  ن�ش  الذي   2017 �شنة  القاهرة  اتفاق  واأخرياً 

. القا�شم امل�شرتك بني هذه االتفاقيات هي حماولة بناء �رضعية 
141

قطاع غزة

بناء  واإعادة  التحرير  منظمة  اإ�شالح  خالل  من  عليها  متوافق  �شيا�شية 

اأ�شا�ش  على  التنفيذية  واللجنة  الوطني  املجل�ش  راأ�شها  وعلى  موؤ�ش�شاتها, 

لرتميم  االأولوية  اأعطت  باأنها  االتفاقيات  هذه  يف  االإ�شكالية  لكن  االنتخابات. 

اأنها  مبعنى  امل�رضوعية,  برتميم  االهتمام  ح�شاب  على  ال�شيا�شية  ال�رضعية 

وثيقة  على  التوافق  ح�شاب  على  التحرير  منظمة  بناء  اإعادة  بكيفية  اهتمت 

�شيا�شية )عقد اجتماعي اأو ميثاق وطني(, ت�شبط اإيقاع العمل الوطني.

الفل�شطينية  وال�شلطة  التحرير  منظمة  يف  املتنفذة  القيادة  ت�شعى  اأن  بدل 

الإنفاذ ما مّت التوافق عليه يف االتفاقيات ال�شالفة الذكر, ذهبت منفردة باجتاه 

عقد جل�شة للمجل�ش الوطني يف 2018/4/30, الذي مل يجتمع منذ �شنة 1998, 

ومل جتر انتخابات حرة الختيار اأع�شائه منذ عقود. وبدل اأن يتم العمل على 

عقده؛  على  املنظمة  قيادة  اأ�رضت  توحيدي,  جمل�ش  وعقد  وطني  توافق  بناء 

على الرغم من اإعالن اجلبهة ال�شعبية وحما�ش واجلهاد مقاطعة جل�شاته. 

جتديد  كان  املجل�ش  لعقد  االأ�شا�شية  االأهداف  اأحد  باأن  عزم  اأحمد  يجادل 

. وهذا ادعاء مثري لال�شتغراب؛ 
142ً

ال�رضعية, واأن هذا الهدف قد حتقق تقريبا

انتخابات للمجل�ش  اإجراء  عدم  �شوء  على  ال�رضعية  جتديد  حتقيق  مّت  فكيف 

اأبرز االتفاقيات بني فتح وحما�ش يف 10 اأعوام, اجلزيرة.نت, 2017/10/12, انظر:  
141

https://bit.ly/2KMhZWt  

 ,2018/5/8 عّمان,  الغد,  �شحيفة  نوعه,  من  فل�شطيني  وطني  جمل�ش  اآخر  عزم,  جميل  اأحمد   
142

https://bit.ly/2LjXRft :انظر
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الوطني؟ فلو فر�شنا جدالً باأن الظروف مل ت�شمح باإجراء انتخابات الختيار 

بني  اأع�شائه  على  توافق  يح�شل  مل  فلماذا  الوطني,  للمجل�ش  جدد  اأع�شاء 

الف�شائل, ومن ثم االلتزام مبقررات االتفاقيات ال�شابقة يف القاهرة وغريها, 

من اإعادة ت�شكيل موؤ�ش�شات املنظمة؟ عالوة على ذلك يفهم من هذا االدعاء باأّن 

ال�رضعية الفل�شطينية تاآكلت ب�شبب عدة عوامل مما اأوجب عقد جل�شة املجل�ش. 

املتاآكلة, فكيف ملجل�ش  الوطني احلايل هو جزء من ال�رضعية  اأن املجل�ش  ومبا 

ملجل�ش  يعقل  ال  ال�رضعية؟  مكتملة  تنفيذية  جلنة  ينتج  اأن  ال�رضعية  متاآكل 

متاآكل ال�رضعية اأن ينتج جلنة تنفيذية كاملة ال�رضعية. ي�شاف اإىل ذلك م�شاألة 

ياأِت  املجل�ش مل  اأّن  الفل�شطيني. مبا  لل�شعب  التنفيذية  املجل�ش واللجنة  متثيل 

ح�رضته  التي  واجلهات  الف�شائل  ميثل  بالتايل  فهو  بالتوافق  وال  باالنتخاب 

وال ميثل جممل ال�شعب الفل�شطيني. وعلى �شوء عدم ح�شور ف�شائل وازنة 

كحما�ش واجلهاد وال�شعبية التي حتوز جمتمعة على تاأييد ما يقارب ن�شف 

اجلامعات  يف  الطلبة  جمال�ش  انتخابات  على  قيا�شاً  الفل�شطيني,  اجلمهور 

ونتائج انتخابات للمجل�ش الت�رضيعي �شنة 2006, فهذا يعني اأن ممثلي ن�شف 

ومن  املنعقد,  الوطني  املجل�ش  يف  ممثلني  غري  االأقل  على  الفل�شطيني  ال�شعب 

ثم فاإن اللجنة التنفيذية اجلديدة ممثلة ملن ح�رضوا االجتماع ولي�ش لل�شعب 

الفل�شطيني ككل. واالأهم من هذا كله اأن املجل�ش وما نتج عن اجتماعه من جلنة 

تنفيذية, ال ي�شتندان اإىل م�رضوعية وا�شحة املالمح اأو وثيقة �شيا�شية متوافق 

عليها. اإذ كيف ملثل هذه اللجنة التنفيذية اأن تكت�شب �رضعية بدون اأن متتلك اأي 

م�رضوعية؟
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اخلال�سة

توجد عالقة جدلية بني ال�رضعية وامل�رضوعية, فاأزمة ال�رضعية تت�شبب يف 

جتاوز القانون وتكري�ش حالة اال�شتثناء, والتحول نحو احلكم ال�شلطوي. يف 

املقابل, فاإن عدم وجود عقد اجتماعي اأو ميثاق �شيا�شي يحتكم اإليه, �شيقود 

ال�شلطة  م�رضوعية  �شتتزعزع  له. وبالتايل  كما يحلو  القانون  لتطبيق  احلاكم 

الفل�شطينية  ال�شلطة  حالة  ويف  احلاكم.  �رضعية  �شتت�رضر  ثم  ومن  القائمة, 

لتاآكل  والحقاً  القائم,  النظام  مب�رضوعية  التالعب  اإىل  اال�شتثناء  حالة  قادت 

�رضعيته ومن ثم حتولها ل�شكل من اأ�شكال احلكم ال�شلطوي. 

�شلطة  بناء  خالل  من  �شيطرتها  فر�ش  الفل�شطينية  ال�شلطة  ا�شتطاعت 

ان�شباطية بوا�شطة ا�شتخدام اأدوات العنف, مما جعلها تاأخذ �شكل ”الدولة” 

من  الرغم  على  غرام�شي,  مبفهوم  هيمنة  بناء  يف  ف�شلت  لكنها  البولي�شية, 

االإعالم,  كو�شائل  الناعمة  القوة  اأدوات  با�شتخدام  ذلك  حتقيق  حماولتها 

والعنف الرمزي بوا�شطة املناهج الدرا�شية. ومن ثم فاإن ال�شلطة الفل�شطينية 

ا�شتطاعت ال�شيطرة لكنها ف�شلت يف فر�ش هيمنتها.

من  ت�شيطر  اأن  ا�شتطاعت  الفل�شطينية  ال�شلطة  باأن  الورقة  هذه  جتادل 

)من  البولي�شية  الدولة  منوذج  واتباع  املادي(  )العنف  القوة  ا�شتخدام  خالل 

”دولة” تكاملية  الهيمنة وبناء  اأجل بناء �شلطة ان�شباطية(, لكنها مل ت�شتطع 

اإىل  الو�شول  ال�شعب  من  الرمزي.  العنف  ا�شتخدامها  من  بالرغم  قوية, 

العالقة  اأن  مالحظة  مع  وامل�رضوعية.  ال�رضعية  اأمرين:  حتقق  بدون  الهيمنة 

امل�رضوعية   .)Dialectic relationship )ديالكتيكية  جدلية  عالقة  بينهما 

ميكن حت�شيلها من خالل عقد اجتماعي بني اأفراد املجتمع )د�شتور, وميثاق 

وطني, وقانون اأ�شا�ش( يتم االلتزام به, وت�شتق القوانني منه, وتبنى الروؤى 

وال�شيا�شات مبا يتفق مع جوهر هذا العقد االجتماعي, واالإطار النظري الذي 
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اأ�ش�ش عليه. يف حال مّت جتاوز هذا العقد االجتماعي تتاآكل �رضعية هذه ال�شلطة 

على  بناء  فتبنى  ال�شيا�شية  ال�رضعية  اأما  م�رضوعيتها.  لتاآكل  طبيعية  كنتيجة 

اكت�شب  االجتماعي  العقد  مع  توافقت  فاإن  ل�شلطته,  احلاكم  ممار�شة  طريقة 

�شبق,  ما  على  بناًء  �رضعيته.  تاآكلت  العقد  هذا  جتاوز  واإن  �شيا�شية,  �رضعية 

متالحقة  اأزمات  تعاي�ش  �شتبقى  الفل�شطينية  ال�شلطة  باأن  اال�شتنتاج  ميكننا 

ب�شبب اخللل اجلوهري يف بنيتها, وبدون جتديد م�رضوعية النظام ال�شيا�شي 

املن�شودة,  ال�شيا�شية  ال�رضعية  تتحقق  لن  جديد  وطني  ميثاق  على  والتوافق 

بغياب  ا�شطدمت  الفل�شطينية  ال�رضعية  لرتميم  ال�شابقة  املحاوالت  فجميع 

امل�رضوعية؛ مما قاد لف�شل جميع هذه املحاوالت.
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�سدر من �سل�سلة

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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من اإ�سدارات 

مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات

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

10 جملدات, تغطي الفرتة 2017-2005.

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

الفرتة 2011-2005.

جملدات,   4 ال�شل�شلة  هذه  من  �شدر  الفل�سطينية,  اليوميات  �سل�سلة   .3

تغطي الفرتة 2017-2014.

�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

كتب علمية متنوعة )80 كتاباً(.  .6

كتب باللغة الأجنبية )30 كتاباً(.  .7

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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قواعد الن�سر

مة ة حمكَّ يف �سل�سلة درا�سات علميَّ

يرحب مركز الزيتونة بالدرا�شات العلمية التي ُتعنى باملجاالت ال�شيا�شية   .1

يرتبط  وما  فل�شطني  بق�شية  املتعلقة  تلك  وخ�شو�شاً  واال�شرتاتيجية, 

بذلك عربياً واإ�شالمياً ودولياً.

تلتزم  واأن  �شابقاً,  ن�رضت  قد  تكون  اأال  املر�شلة  الدرا�شات  يف  ي�شرتط   .2

مبناهج البحث العلمي املعتمدة.

بحدود  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  ملخ�ش  الدرا�شة  مع  الباحث  يرفق   .3

120–150 كلمة.

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

وعمل الهوام�ش بالطرق املتعارف عليها علمياً, والتي تت�شمن:

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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ومكان  ال�شحيفة,  وا�شم  املقال,  وعنوان  املقال,  كاتب  ا�شم  ال�شحف:   •

�شدورها, وتاريخ العدد. 

ملزيد من التف�شيالت حول طرق التوثيق, يرجى فتح الرابط التايل:

https://link.alzaytouna.net/Guidelines_Refereed-Academic-

Studies

اأن  Microsoft Word, مع مراعاة  الدرا�شات على برنامج  اإر�شال  7. يرجى 

يكون حجم اخلط 14, ونوع اخلط Simplified Arabic, كما يرجى اإعداد 

.)Footnotes الهوام�ش يف ذيل كل �شفحة )على �شكل
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The importance of the paper lies in its diagnosis and analysis of 

the PA crisis, perhaps this will contribute to changing the current 

situation and exiting the crisis. For the first step in any treatment 

is a correct diagnosis. It is noted that this paper tends to criticize 

the PA’s experience and not evaluate its positives and negatives.

The paper concludes that the PA is living in a structural 

crisis, related to the corrosion of its legitimacy, and affecting 

its political legality. If no work is done on constructing 

a comprehensive harmonious national project, made up of most 

of the Palestinian people, the crisis will continue.

Keywords:

Palestinian Authority Clientelism Political Legitimacy

Palestinian National 
Council

Palestine Liberation 
Organization

Israeli Occupation
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Abstract

The Palestinian Authority

A Legality or Legitimacy Crisis?

The paper aims to study and analyze the legality crisis in the 

Palestinian National Authority (PA), by raising a fundamental 

question concerning the essence of the crisis, is it transient or 

structural? From this question, a number of secondary questions 

arise, related to how the PA had built its authority in light of 

the structural crisis, and what were the mechanisms used to 

impose its authority. The paper is concerned with diagnosing 

the internal factors of the crisis, without ignoring the external 

factors affecting the Palestinian situation; mainly the regional 

tension between what are termed the “Refusal Front” and 

the “moderation” axis, in addition to the pressure of Israeli 

occupation, backed by the US. Yet the effective external factors 

fall outside the topic of the paper, so the latter will basically 

be concerned with the subjective factors, not because they are 

more important than the external ones, for matters between 

them overlap to the extent that it is difficult to separate them, 

but rather in order to confine the topic. The paper argues that 

the PA crisis is merely a structural comprehensive one, that 

extends to the time before its establishment, one related to its 

legality and legitimacy. It attempts to analyze the PA behavior 

without abiding by the chronological order. It pursued the 

historical analytical method, by reviewing related literature. 




