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نخبة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

نخبة ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية1

�صّكل قيام �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �صنة 1994، مبوجب �تفاقات �أو�صلو، �ملوقّعة 

بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وحكومة “�إ�رش�ئيل” �صنة 1993، تطور�ً يف بنية �لنظام 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني؛ نظر�ً ل�صماتها �لكيانية، و�إن�صائها �لكثري من �ملوؤ�ص�صات �لوطنية 

على �أر��ٍص فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، يف �أول جتربة فل�صطينية ملمار�صة 

�لتحرير  1967، وهو ما كانت تفتقده منظمة  �الأر��صي �ملحتلة �صنة  �ل�صلطة و�حُلكم يف 

�لفل�صطينية.

مار�صت �ل�صلطة �لفل�صطينية �النتخابات باعتبارها �أحد مظاهر �لديوقر�طية، بحيث 

تقدمت �أولوية �لتحول �لديوقر�طي على �أولوية ��صتكمال �لثورة حتى �لتحرير �لكامل، 

)ت�رشيعية  جديدة  فل�صطينية  �صيا�صية  نخبة  ت�صكل  �أمام  �لطريق  �ل�صلطة  قيام  فمّهد 

وحتالفاتها،  ت�صّكلها،  �آليات  ناحية  من  �خلا�صة،  ومو��صفاتها  �صماتها  لها  وتنفيذية( 

�لنخب، فهي جتمع ما بني نخٍب تقليدية ت�صّكلت  �إليها، وفيها خليط من  �ملوكلة  و�ملهام 

يف �إطار �ملنظمة، ونخب جديدة مل تعرف طريقها �إىل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �إال بعد 

�لتي تطورها  �الآليات  �النتخابات و�حدة من  �أن  �ملعلوم  �لفل�صطينية. ومن  �ل�صلطة  قيام 

وتتجّدد  للقيادة،  �لعنا�رش  �أف�صل  الختيار  �النغالق—  عن  —بديالً  �ملفتوحة  �الأن�صاق 

عبها �لنخب �ل�صيا�صية.

و�صّكلت �النتخابات �لرئا�صية و�لت�رشيعية �لتي جرت يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة 

�أول مظاهر �لديوقر�طية يف تاريخ �لنظام �ل�صيا�صي  1996 و2005 و2006  يف �صنو�ت 

مثّل  وبذلك  �جلديدة،  �لفل�صطينية  �لنخبة  ت�صّكلت  نتائجها،  �إىل  و��صتناد�ً  �لفل�صطيني، 

منظمة  �صّكلته  �لذي  �ل�صيا�صي  �لنظام  معامل  من  كثري  طّي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام 

، فتعّزز دور �ل�صلطة ومكانتها على ح�صاب دور
2
 �لتحرير على مد�ر ثالثة عقود متتالية

لل�صلطة  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية  �لنخبتني  �أع�صاء  �أ�صماء  على  �ملبحث  بهذ�  �خلا�صة  �ملالحق،  قائمة  ��صتملت   
1

�لوطنية �لفل�صطينية )�ملجل�ص �لت�رشيعي، وجمل�ص �لوزر�ء(، خالل �لفرتة 1994–2017.

جميل هالل، تكوين النخبة الفل�شطينية منذ ن�شوء احلركة الوطنية الفل�شطينية اإىل ما بعد قيام ال�شلطة   
2

الوطنية، �ص 60.
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�ملظلّة  �أنها  من  �لرغم  على  �الأخرية  هذه  �إ�صعاف  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �لتحرير،  منظمة 

�ل�صيا�صية �جلامعة للفل�صطينيني �أينما وجدو�.

�ئتالف  قاعدة  على  يقوم  حقل  من  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �حلقل  حتول  جرى  هكذ� 

وطني وقيادة �صيا�صية تعتمد �لبحث عن قا�صم وطني م�صرتك )يف �إطار منظمة �لتحرير(، 

�إىل حقل ُيعيد ��صطفاف �لقوى على �أ�صا�ص �صلطة حاكمة ومعار�صة من خارج موؤ�ص�صات 

تطرح  ال  معار�صة  و�أحز�ب  �ل�صيا�صية،  �لقوى  بع�ص  تدعمه  حاكم  حزب  �أو  �حلكم، 

“فتح”، وحتديد�ً يف  �لتناف�ص على �حلكم، بل تهتم بالتاأثري على �صيا�صة �حلزب �حلاكم 

.
3
جمال توجهاته �ل�صيا�صية �لوطنية، �أو يف جمال ُبنية �لنظام �ل�صيا�صي

�لوطنية،  ُنخبها  ُتنتج  �لتي  �ل�صيا�صي هي  �لنظام  �أن موؤ�ص�صات  و�نطالقاً من حقيقة 

ت�صمل  و�لتي  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  هيكل  ��صتعر��ص  �ملفيد  من  فاإنه 

مبوؤ�ص�صة  ممثلًة  �لتنفيذية  و�ل�صلطة  �لت�رشيعي،  باملجل�ص  ممثلًة  �لت�رشيعية  �ل�صلطة 

�لرئا�صة و�أع�صاء جمل�ص �لوزر�ء، و�ل�صلطة �لق�صائية، وذلك على �لنحو �الآتي:

1. ال�شلطة الت�رصيعية:

�لتي  �ملناطق  يف  فل�صطيني  كيان  الإن�صاء  �لعري�صة  �خلطوط  �أو�صلو  �تفاقية  و�صعت 

�لكيان  هذ�  �رشوط  �إىل  �لتو�صل  مّت  وقد  منها،  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�ت  �ن�صحاب  على  يتفق 

1995/9/28. مل يرد يف �التفاق ن�ّصاً  �ملوقعة يف و��صنطن يف  “�أو�صلو ب”  �تفاقية  �صمن 

�رشيحاً حول ت�صمية �ملجل�ص ب�صفته �لت�رشيعية، و�قت�رشت ت�صميته مبجل�ص �حلكومة 

.
4
�لذ�تية �النتقالية

با�رش �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �أعماله بعد �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية �الأوىل 

�النتخابية  �لدورة  �لع�صوية يف  مّت رفع  ، وقد 
5ً
88 ع�صو� �نتُخب فيها  �لتي   ،1996 �صنة 

�لثانية �صنة 2006، �إىل 132 ع�صو�ً.

املرجع نف�شه.  
3

وهاين  �حلمد  جو�د  يف:  و�صالحياته،”  طبيعته  �لفل�صطيني  �لذ�تي  للحكم  �الإد�ري  “�ملجل�ص  �حل�صن،  هاين   
4

انتخابات احلكم الذاتي الفل�شطيني )عّمان: مركز �الأردن لدر��صات �ل�رشق �الأو�صط،  �صليمان )حمرر�ن(، 

1994(، �ص 45–46. 

�نظر: �ملادة  48 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.  
5
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 - �لفل�صطيني  لالتفاق  �النتقالية  �ملرحلة  يف  ت�رشيعية  �صلطة  �أعلى  �ملجل�ص  وُيعد 

�ل�صلطة  �أعمال  على  و�لرقابة  �لقو�نني،  �صّن  م�صوؤولية  به  نيطت 
ُ
�أ وقد  �الإ�رش�ئيلي، 

�لتنفيذية؛ وعليه فاإن جمل�ص �لوزر�ء م�صوؤول م�صوؤولية ت�صامنية متكاملة �أمام �ملجل�ص 

له  ويحق  �الأ�صا�صي،  �لقانون  من  �لثانية  �لفقرة  من   68 للمادة   وفقاً  وذلك  �لت�رشيعي، 

حكمهم،  يف  من  �أو  �لوزر�ء،  �أحد  �إىل  �أو  �حلكومة،  �إىل  و�ال�صتجو�بات  �الأ�صئلة  توجيه 

�لت�رشيعي،  �ملجل�ص  �أٍي من وزر�ئها. ومن مهام  �أو عن  تلك �حلكومة  �لثقة عن  وحجب 

، كما يحق له �أن يكّون جلنة خا�صة، �أو ُيكلف �إحدى جلانه؛ 
6
�إقر�ر �خلطة �لعامة للتنمية

.
7
من �أجل تق�صي �حلقائق يف �أي �أمٍر عام

2. ال�شلطة التنفيذية:

مبا  �لوز�ري  و�ملجل�ص   ،
8
�ل�صلطة رئا�صة  من  �لفل�صطينية  �لتنفيذية  �ل�صلطة  تتكون 

ي�صم من وز�ر�ت، ومن �أجهزة �أمنية.

�صالحية  تفّو�ص  فاإليه  �لتنفيذية،  �ملهام  من  �الأكب  �لعدد  �ل�صلطة  رئي�ص  ُيار�ص 

تعيني  به  ويناط   ،
10

�لفل�صطينية للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  وُيَعدُّ   ،
9
و�إقالتهم �لوزر�ء  تعيني 

ممثلي �ل�صلطة �لوطنية يف �خلارج و�إنهاء مهامهم، و�عتماد ممثلي �جلهات �لدولية لدى 

. �أما يف جمال �لت�رشيع، فاإن رئي�ص �ل�صلطة ُينح له �حلق 
11

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية

لها قوة  �لتي  �لقر�ر�ت  �تخاذ  له  �الأ�صا�صي، وُينح  �لقانون  �لقو�نني مبوجب  �إ�صد�ر  يف 

�لقانون، و�لتقدم مب�رشوعات �لقو�نني و�إ�صد�ر �للو�ئح و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ 

.
12

�لقو�نني

�نظر: �ملادة  59 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.  
6

�نظر: �ملادة  58 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.  
7

من  ملزيد  لال�صتعالمات.  �لعامة  و�لهيئة  وم�صت�صاريه،  �لرئي�ص،  من  �لفل�صطينية  �لرئا�صة  موؤ�ص�صة  تتكون   
8

مرجع  �لتفا�صيل حول ت�صكيل ومهام �لهيئات �لتابعة ملوؤ�ص�صة �لرئا�صة �لفل�صطينية، �نظر: �صمر �لبغوثي، 

�شابق، �ص 163–164.

�نظر: �ملادة 45 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.  
9

�نظر: �ملادة 39 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.  
10

�نظر: �ملادة 40 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.  
11

�نظر: �ملادة 43 من �لقانون �ال�صا�صي �لفل�صطيني.  
12
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وي�صاعد جمل�ص �لوزر�ء �لرئي�ص يف �أد�ء مهامه وممار�صة �صلطاته، ويخت�ص بو�صع 

�لوز�ري،  �لبنامج  على  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  م�صادقة  بعد  وتنفيذها  �لعامة  �ل�صيا�صة 

وو�صع �ملو�زنة �لعامة، و�إعد�د �جلهاز �الإد�ري وو�صع هياكله و�الإ�رش�ف عليه، ومتابعة 

تنفيذ �لقو�نني و�أد�ء �لوز�ر�ت و�جلهاز �الإد�ري، و�أّي �خت�صا�صات �أخرى ُتناط به وفق 

.
13

�لقانون

3. ال�شلطة الق�شائية:

يف  �لق�صائي  �لنظام  ظّل  �لفل�صطيني،  �لق�صائية  �ل�صلطة  قانون  �إ�صد�ر  لتاأخر  نظر�ً 

�ل�صفة �لغربية خا�صعاً للقانون �الأردين �لذي كان �صارياً قبل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لها؛ 

�أ�صوله  يف  يرجع  �لذي  �لفل�صطيني  للقانون  يخ�صع  غزة  قطاع  يف  �لتقا�صي  نظام  بينما 

�إىل �لقانون �لعثماين، و�لقو�نني �ل�صادرة زمن �النتد�ب �لبيطاين و�الإ�رش�ف  وتطوره 

�مل�رشي على �لقطاع.

�إ�صد�ر  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  بعد  �لفل�صطيني  �ملُ�رشع  حاول  وقد 

بع�ص �لت�رشيعات �ملوحدة، فاأ�صدر �ملر�صوم رقم 1 ل�صنة 1994، �لذي ين�ص على �إعادة 

�لعمل بالت�رشيعات �ملعمول بها قبل �صنة 1967، كما �أ�صدر �لقانون رقم 2 ل�صنة 1994، 

مبد �صالحية �ملحكمة �لعليا يف غزة لت�صمل �أريحا و�ل�صفة �لغربية، وقد �أ�صبحت مناطق 

للملحق  وفقاً  و�لق�صائية  �لقانونية  باال�صتقاللية  تتمتع  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة 

�لقانون ب�صدور  ذلك  تاأكد  وقد  “�إ�رش�ئيل”،  حكومة  مع  �ل�صالم”  لـ“�تفاقية   �لقانوين 

جميع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �إىل  “توؤول  �الأوىل  مادته  يف  جاء  حيث   ،1995 ل�صنة   5 رقم 

و�الأو�مر  و�ملن�صور�ت  و�ملر��صيم  و�لقو�نني  �لت�رشيعات  يف  و�ل�صالحيات  �ل�صلطات 

.
�ل�صارية �ملفعول يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة قبل 1994/5/19”14

�ملحاكم  وتنق�صم  �لنظامية،  وغري  �لنظامية  �ملحاكم  من  �لق�صائية  �ل�صلطة  تكونت 

�جلنايات  وحمكمة  �ملركزية،  و�ملحكمة  �لبد�ية  وحماكم  �ل�صلح،  حماكم  �إىل:  �لنظامية 

�نظر: �ملادة 69 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني.  
13

�نظر:  �لفل�صطينية،  �لق�صائية  �ل�صلطة  وقو�نني  فل�صطني  يف  �لتقا�صي  لنظام  �لتاريخي  �لتطور  حول  للمزيد   
14

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3801 :موقع مركز �ملعلومات �لفل�صطيني، يف
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�لكبى، و�ملحكمة �خل�صو�صية، باالإ�صافة �إىل �ملحكمة �لعليا. �أما �ملحاكم غري �لنظامية، 

.
15

فتنق�صم �إىل: �ملحاكم �ل�رشعية، و�ملحاكم �لدينية

�إ�صافًة �إىل ذلك، مّت ت�صكيل �ملحاكم �لع�صكرية كمحاكم جز�ئية وتاأديبية، وقد مار�صت 

مهامها مبوجب قانون �أ�صول �ملحاكمات �لثوري، وقانون �لعقوبات �لثوري �ل�صادرين 

عن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صنة 1979، كما مّت ت�صكيل حماكم �أمن �لدولة بقر�ر من 

رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف 1995/2/1؛ للنظر يف �جلر�ئم �ملتعلقة باأمن �لدولة 

.
16

�لد�خلي و�خلارجي

�لوطنية  �ل�صلطة  مثلته  �لذي  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  مكونات  ��صتعر��ص  بعد 

�لفل�صطينية �صتتم در��صة �لنخبة �ل�صيا�صية لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية —مع �لرتكيز 

در��صة  �الأوىل:  �ملرحلة  رئي�صيتني:  مرحلتني  يف  و�لتنفيذية—  �لت�رشيعية  �لنخبتني  على 

�لنخبة �ل�صيا�صية �الأوىل لل�صلطة، �لتي ت�صّكلت بعد قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994، 

�صنة  حتى  �ملرحلة  هذه  وتتد   ،1996 �صنة  و�لرئا�صية  �لت�رشيعية  �النتخابات  و�إجر�ء 

2005، وهي �ل�صنة �لتي �صبقت �إجر�ء �النتخابات �لت�رشيعية �لثانية مب�صاركة �لف�صائل 

�إجر�ء  بعد  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ل�صيا�صية  �لنخبة  �لثانية: در��صة  �لفل�صطينية. و�ملرحلة 

�النتخابات �لت�رشيعية �لثانية يف �صنة 2006. وتتد هذه �ملرحلة حتى �صنة 2017، وفقاً 

للفرتة �لتي ت�صملها �لدر��صة.

فعالوة على در��صة معايري وقنو�ت �لتجنيد �ل�صيا�صي، و�آليات ت�صّكل نخبة �ل�صلطة 

�الآتية تعر�ص ملالمح  �ل�صطور  فاإن  �آنفاً،  �إليهما  �مل�صار  �لفل�صطينية يف �ملرحلتني  �لوطنية 

�لتكوين �الجتماعي و�الأيديولوجي الأع�صاء �لنخبتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية بعد ت�صّكل 

�لنخبة  لن�صوء  �ملجتمعي  �ل�صياق  حتليل  بهدف  وذلك  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة 

�ل�صيا�صية �لفل�صطينية وتبلورها.

“�ملحاكم �لتي يت�صكل منها �جلهاز �لق�صائي �لفل�صطيني،” نقابة �ملحامني �لفل�صطينيني، ر�م �هلل، �ص 2.  
15

حممد عبد �هلل �أبو مطر، مرجع �شابق، �ص 94.  
16
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الوطنية  لل�شلطة  الت�شريعية  النخبة  الأول:   املبحث 

الت�شـــريعـــي                         الفل�شـطينية )املجـل�س 

                              الفل�شطيني(:

�رشورة  على  �أو�صلو(  )�تفاقية  �الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �التفاق  من   3 �ملادة  ن�ّصت 

�لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  �نتخابات عامة حرة ومبا�رشة؛ الختيار  �إجر�ء 

ومّت �التفاق بني �جلانبني على �لبدء باملباحثات �خلا�صة باإجر�ء �النتخابات.

مّت  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لطرفني  بني  جرت  �لتي  �ملفاو�صات  على  وبناًء 

�إطار �التفاقية �ملرحلية حول �لثاين �خلا�ص باالنتخابات، وذلك يف   �لتوقيع على �مللحق 

يف  و��صنطن  يف  �ملوّقع  طابا”،  بـ“�تفاق  تعرف  ما  وهي  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

1995/9/28، ومبوجب هذ� �لبوتوكول، جرت �أول �نتخابات لرئا�صة �ل�صلطة �لوطنية، 

و�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني مب�صاركة �صكان �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  عرفت  وبعدها  ودولية،  حملية  ورقابة  �إ�رش�ف  حتت  غزة،  وقطاع 

جتربة �نتخابية ت�رشيعية ثانية يف �صنة 2006، وبذلك تكونت �لنخبة �لت�رشيعية يف �إطار 

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية من �أع�صاء �ملجل�صني �لذين جرى �نتخابهم من قبل �صكان 

�ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص وقطاع غزة يف �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية 

�أو  �لفل�صطينية،  و�لف�صائل  �لقوى  هوؤالء  مثّل  وقد   ،)2006( و�لثانية   )1996( �الأوىل 

تر�صحو� ب�صفة م�صتقلني.

املطلب الأول: املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 1996–2005:

يف  �الأوىل  �لبملانية  �لتجربة   ،)1996( �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  جتربة  ُتَعدُّ 

فل�صطني، حيث مل ي�صبق للنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �أن �أ�ص�ص �صلطة ت�رشيعية، �أو �أقر 

قانوناً ُينظم �لعمل �لت�رشيعي )�صّن �لت�رشيعات و�لرقابة على �أعمال �ل�صلطة �لتنفيذية(. 

وكما �أ�رشنا يف مو�صع �صابق، فاإن ت�صكل �لنخبة �لت�رشيعية يف �إطار منظمة �لتحرير مل 

يكن ي�صتند �إىل نظام �نتخابي؛ بل كان يخ�صع للمحا�ص�صة �لف�صائلية ونظام �لكوتا. 

�النتخابات،  الإجر�ء  تهيد�ً  عملية،  خطو�ت  �تخذت  قد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  وكانت 

فاأ�صدرت يف 1995/12/7، �لقانون رقم 13 ل�صنة 1995، ب�صاأن تنظيم �النتخابات، وتال 
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�الأول/  كانون   13 ففي  �النتخابات،  بتنظيم  �خلا�صة   
17

�لرئا�صية
 
�ملر��صيم �إ�صد�ر  ذلك 

يوم  وحدد  لالنتخابات،  �لدعوة  ب�صاأن   ،1995 ل�صنة   1 رقم  �ملر�صوم  �صدر  دي�صمب 

1996/1/20، موعد�ً لالقرت�ع.

توجه �لناخبون �لفل�صطينيون يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص وقطاع غزة 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  و�أع�صاء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  النتخاب  �القرت�ع؛  مر�كز  �إىل 

يف  مر�صحاً   370 منهم  مر�صحاً،   672 �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لع�صوية  تر�صح  �لفل�صطيني. 

.
18

�ل�صفة �لغربية و302 مر�صحاً يف قطاع غزة

1996/1/25، نتائج �النتخابات �لنهائية ب�صكٍل  و�أعلنت جلنة �النتخابات �ملركزية يف 

�لتحرير  68 مقعد�ً ملر�صحي حركة  88 ع�صو�ً،  �لت�رشيعية  ر�صمي، وفاز يف �النتخابات 

�لفل�صطيني  �لديقر�طي  �حلزب  ملر�صحي  و�حد  ومقعد  )فتح(؛  �لفل�صطيني  �لوطني 

)فد�(، وهو �حلزب �لوحيد �لذي �صارك يف �النتخابات، وتثل يف �ملجل�ص �إىل جانب حركة 

حيث  �لعلمانية  �ل�صخ�صيات  على:  �ملتبقية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقاعد  وتوزعت  فتح، 

�النتخابات  خا�صت  �لتي  �الإ�صالمية  �ل�صخ�صيات  بينما  مقعد�ً،   12 على  ح�صلو�  �إنهم 

.
19

�لت�رشيعية بو�صفها �صخ�صيات م�صتقلة ح�صلت على 7 مقاعد

مقعد�ً   83 عددها  �لبالغ  �لنيابية  �ملقاعد  توزيع  حدد  �لذي   2 رقم  �لرئا�صي  �ملر�صوم  �صدر   ،1995/12/14 يف   
17

للطائفتني  �ملخ�ص�صة  �ملقاعد  عدد  حتديد  �إىل  �إ�صافة  د�ئرة،   16 عددها  بلغ  �لتي  �النتخابية  �لدو�ئر  على 

�لقا�صي بت�صكيل جلنة �النتخابات   3 �لرئا�صي رقم  1995/12/21 �صدر �ملر�صوم  �مل�صيحية و�ل�صامرية. ويف 

�ملركزية، مع ت�صمية رئي�صها و�أع�صائها. ويف 1995/12/23 �صدر �ملر�صوم �لرئا�صي رقم 4 �خلا�ص بت�صكيل 

�لفل�صطينية �ل�صلطة  وو��صلت  �أع�صاء.  و�أربعة  رئي�ص  من  و�ملكونة  �النتخابات،  ق�صايا  ��صتئناف   حمكمة 

 5 رقم  �ملر�صوم  �صدر   ،1995/12/28 ففي  �لنيابية.  �ملقاعد  عدد  بزيادة  �ملتعلقة  �لرئا�صية  �ملر��صيم  �إ�صد�ر 

�لقا�صي باإ�صافة 4 مقاعد �أخرى لـ 4 دو�ئر، حيث �أ�صبح عدد مقـاعد �ملجل�ص �لت�صـريـعي 87 مقعـد�ً، ويف �ليوم 

 �لتايل �صدر �ملر�صوم رقم 6 �لقا�صي باإ�صافة �ملقعد �لـ 88 �إىل �ملقاعد �لنيابية. ويف �لتاريخ نف�صه �صدر �لقانون

�إىل  83 من  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  عدد  زيادة  ت�صمن  �النتخابات،  قانون  �أحكام  تعديل  ب�صاأن   16  رقم 

من  �لقانون،  لتطويع  �أخرى  لتعديالت  �إ�صافة  �لرت�صيح،  مدة  بتمديد  للرئي�ص  �لتفوي�ص  و�إعطاء  ع�صو�ً،   88
�أجل تديد مدة �لرت�صيح. �نظر: جلنة �النتخابات �ملركزية – فل�صطني، الدميقراطية يف فل�شطني: النتخابات 

الفل�شطيني الت�رصيعي  املجل�س  واأع�شاء  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  لرئي�س  العامة   الفل�شطينية 

لعام 1996 )فل�صطني: جلنة �النتخابات �ملركزية، 1996(، �نظر: 

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/ElectionsReport1996-full2.pdf

�الأرقام �لو�ردة يف هذه �لفقرة من بيانات ن�رشتها جلنة �النتخابات �ملركزية �لفل�صطينية �صنة 1996.  
18

جهاد حرب، تاأثري النظام النتخابي على الأداء الرقابي للمجل�س الت�رصيعي )ر�م �هلل: �لهيئة �لفل�صطينية   
19

�مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، 2000(، �ص 21.



78

توجهات النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية

ومن �ملفيد �لقول باأن �مل�صاركة يف هذه �النتخابات �قت�رشت على �لف�صائل �لفل�صطينية 

ومن  �لفل�صطينية،  �ملعار�صة  قوى  �النتخابات  قاطعت  بحيث  �أو�صلو  �تفاق  �أيّدت  �لتي 

�ملعار�صة  وف�صائل  �الإ�صالمي،  و�جلهاد  حما�ص  �الإ�صالمية؛  �ملعار�صة  ف�صائل  �أهمها: 

فل�صطني،  لتحرير  �لديوقر�طية  و�جلبهة  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  �لعلمانية؛ 

وذلك الأ�صباب �صيا�صية عزتها �إىل كون �أن هذه �النتخابات هي �أحد �إفر�ز�ت �تفاقية �أو�صلو 

وجتري حتت �صقف �التفاق �لذي �صبق �أن عار�صته. وكان من نتيجة �النتخابات —كما 

�حلزب  طابع  غلب  وبذلك  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  مقاعد  بغالبية  فتح  حركة  فوز  �أ�رشنا— 

�ل�صيا�صي �لو�حد على ت�صكيلة �ملجل�ص، يف ظّل غياب معار�صة حقيقية وفاعلة، �الأمر �لذي 

يعني يف �ملح�صلة �لنهائية، �أن �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني بعد �أو�صلو �ت�صم باالن�صد�د، 

طر ذلك �لنظام وموؤ�ص�صاته.
ُ
�أي بغياب �الآليات �لتي ت�صمح بدخول قوى جديدة �إىل �أ

جدول 2/1: توزيع اأع�شاء املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 1996 بح�شب النتماء ال�شيا�شي

الن�شبة املئوية )%(عدد املقاعدالنتماء ال�شيا�شي

6877.3حركة فتح

11.1حزب فدا

1921.6امل�شتقلون

88100املجموع

توزيع اأع�شاء املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 1996 بح�شب النتماء ال�شيا�شي
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وبالتايل  �النتخابات؛  قاطعت  �لرئي�صية  �لفل�صطينية  �ملعار�صة  ف�صائل  فاإن  وهكذ�، 

�لت�رشيعي.  �مل�صتقلة تركيبة �ملجل�ص  �أع�صاء فتح، وحزب فد�، و�ل�صخ�صيات  فقد �صّكل 

قر�ر  �إىل  فاإ�صافة  حقيقية،  مناف�صة  دون  جرت  �النتخابات  فاإن  �الأجو�ء،  لهذه  ووفقاً 

�لف�صائل �الإ�صالمية مقاطعة �النتخابات، فاإن �الأحز�ب �لعلمانية �ل�صغرية �الأخرى، مثل 

قائمة دون  �النتخابات  خا�صت  �ل�صعبي،  �لن�صال  وجبهة  فد�،  وحزب  �ل�صعب،   حزب 

.
20

موّحدة

على �صوء ما �صبق، يكن �لتاأكيد على �أن �بتد�ع �آليات جديدة، يف �ل�صياق �لفل�صطيني، 

لتوليد �لنخبة �ل�صيا�صية ال تتبعها، بال�رشورة تغري�ت جوهرية يف مالمح هذه �لنخبة؛ 

فحركة فتح بو�صفها كبى �لف�صائل �لفل�صطينية، �لتي �صيطرت على منظمة �لتحرير، 

�حتفظت مبكانتها �ملتقدمة يف �أول �نتخابات ت�رشيعية تعرفها موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لوطنية 

�لنخبة  �إنتاج نخٍب فل�صطينية جديدة، فالنخبة هي  �ملرحلة  �لفل�صطينية؛ فلم ت�صهد هذه 

دخلت عليها بع�ص �لتعديالت �ن�صجاماً مع �لظروف �لتي �أدت �إىل تفكك 
ُ
نف�صها، حتى و�إن �أ

و�إعادة ت�صّكل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف مر�حله �ملختلفة، وتا�صياً مع �لتحوالت 

�لتي �صهدها ذلك �لنظام بانتقاله من حركة حترر وطني �إىل نظام �صبه دولة.

1. النتماء الجتماعي لأع�شاء املجل�س الت�رصيعي:

باأعد�د  مقارنة  منخف�صاً،  جاء  �ملجل�ص  يف  �ملر�أة  تثيل  �أن  �النتخابات  نتائج  �أظهرت 

ع�صو�ت   5 بـ  �لن�صاء  تثلت  بينما  ع�صو�ً،   83 �ل�صاحقة،  �الأغلبية  �صّكلو�  �لذين  �لرجال 

. كما �ت�صحت هيمنة �ملدن على �لقرى 
21

فقط، �أي ما ن�صبته )5.7%( من �أع�صاء �ملجل�ص

ل نو�ب �ملدن 58%، و�لبلد�ت 18% من �إجمايل �الأع�صاء، ومل تتجاوز  و�ملخيمات؛ �إذ �صكَّ

منهم،   %11 �ملخيمات  ن�صبة  وبلغت  �الأع�صاء،  جمموع  من   %12.5 �لقرى  نو�ب  ن�صبة 

ومثّل �الأكادييون و�ملتخ�ص�صون بـ 45%، تالهم �ملوظفون يف �ل�صلطة �لوطنية %28، 

فالعاملون  ،%8 �الأعمال  رجال  فئة  ثم   ،%14 �لتحرير  منظمة  موؤ�ص�صات   وموظفو 

مرو�ن �لبغوثي، مرجع �شابق، �ص 196.  
20

حرب  وجهاد  �صقاقي  خليل  يف:  �لثاين،”  �لت�رشيعي  للمجل�ص  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  “�لبنية  حرب،  جهاد   
21

 )2006–2005 املحلي  واحلكم  والت�رصيعية،  )الرئا�شية،  الثانية  الفل�شطينية  النتخابات  )حمرر�ن(، 

)ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، 2007(، �ص 211.
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يف موؤ�ص�صات خا�صة 6%. �أما �لبجو�زية �ملحلية فكان تثيلها �ملبا�رش حمدود�ً و�نح�رش 

.
22

يف بع�ص دو�ئر �ل�صفة �لغربية

2. الفئات العمرية لأع�شاء املجل�س الت�رصيعي:

بني  �لعمرية  �لفئة  �أن  يتبنّي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  الأع�صاء  �لعمرية  �لفئات  �إىل  وبالنظر 

بني �لعمرية  �لفئة  تليها  ثم  ومن  نائباً.   37 �ملجل�ص،  يف  حجماً  �الأكب  هي  عاماً   49–40 

50–59 عاماً بـ 27 نائباً، وتليها �لفئة �لعمرية بني 28–39 عاماً بـ 15 نائباً، �أما عدد �لنو�ب 

من �لفئة �لعمرية �لذين جتاوزو� �صن �لـ 60 عاماً فهم 9 نو�ب )وهي �لفئة �الأقل حجماً يف 

.
23

�ملجل�ص �لت�رشيعي(

3. امل�شتوى التعليمي لأع�شاء املجل�س الت�رصيعي:

:
24

جاء توزيع �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي، بح�صب �مل�صتوى �لتعليمي على �لنحو �الآتي

توجيهي فاأقل: 10 �أع�صاء.  •
دبلوم: 4 �أع�صاء.  •

بكالوريو�ص: 53 ع�صو�ً.  •
ماج�صتري: 8 �أع�صاء.  •
دكتور�ه: 13 ع�صو�ً.  •

:
25

�أما �لتخ�ص�ص �لعلمي الأع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي، فقد جاء على �لنحو �الآتي

موؤ�ص�صة  )بريوت:  نقدية  حتليلية  درا�شة  اأو�شلو:  بعد  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  النظام  هالل،  جميل   
22

�لدر��صات �لفل�صطينية، ور�م �هلل: مو�طن - �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية لدر��صة �لديقر�طية، 1998(، �ص 188.

جهاد حرب، “�لبنية �ل�صيا�صية و�الجتماعية للمجل�ص �لت�رشيعي �لثاين،” مرجع �شابق، �ص 211.  
23

املرجع نف�شه، �ص 213.  
24

املرجع نف�شه، �ص 214.  
25
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جدول 2/2: توزيع اأع�شاء املجل�س الت�رصيعي 1996 بح�شب التخ�ّش�س العلمي

العددالتخ�ش�س العلمي

17اآداب

15طب

5علوم

2�رصيعة

16حقوق

8هند�شة

7اإدارة واقت�شاد

4علوم اجتماعية و�شيا�شية

2علوم ع�شكرية

12دون تخ�ّش�س

88املجموع

4. الو�شعية الجتماعية لأع�شاء املجل�س الت�رصيعي وفقاً حلالة اللجوء:

وفيما يتعلق بتوزيع �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي، وفقاً حلالة �للجوء، فكان هناك 30 

ع�صو�ً الجئاً، و58 ع�صو�ً غري الجئ. �أما من حيث �إن كان �الأع�صاء مقيمني �أو عائدين، 

.
26ً

فقد كان هناك 27 ع�صو�ً عائد�ً، و61 ع�صو�ً مقيما

املطلب الثاين: املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 2006:

�ل�صعبية  )�جلبهتان  �لفل�صطينية  �لف�صائل  تكن  مل   ،2006 �صنة  مطلع  حتى 

و�لديوقر�طية، وحركة �جلهاد �الإ�صالمي، وحركة حما�ص( جزء�ً من �لنظام �ل�صيا�صي 

الأ�صباٍب  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �مل�صاركة  رف�صت  بحيث  �لفل�صطيني، 

يف  �مل�صاركة  على  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  با�صتثناء  مو�فقتها،  �أن  غري  �صيا�صية، 

�النتخابات �لت�رشيعية �لثانية، �أ�ص�صت ملرحلة �صيا�صية جديدة، و�أدخلت حتوالت هيكلية 

طر �ل�صلطة �لفل�صطينية وموؤ�ص�صاتها، �نعك�صت على توليد نخب �صيا�صية 
ُ
وبنيوية على �أ

جديدة، دخلت �إىل �لنظام �ل�صيا�صي، �لذي مثلته �ل�صلطة �لفل�صطينية، وبقوة الأول مرة. 

املرجع نف�شه، �ص 215.  
26
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�النتخابات  بعد  وموؤ�ص�صاتها  �ل�صلطة  �أطر  يف  �جلديدة  �ل�صيا�صية  �لنخبة  �نخر�ط  تعّزز 

�النتخابات  بعد  �الأوىل  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  �أثناء  ويف  �لثانية،  �لت�رشيعية 

)�حلكومة �لعا�رشة(، وما بعدها.

لقانون  وفقاً   ،2006/1/25 يف 
 27

�لثانية �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  جرت 

�لت�رشيعي �لذي حّدد عدد مقاعد �ملجل�ص  �لقانون  2005، وهو  �لعامة ل�صنة   �النتخابات 

.
28

بـ 132 مقعد�ً، وحدد والية �ملجل�ص باأربعة �أعو�م من تاريخ �نتخابه

وقد تيّزت �النتخابات �لت�رشيعية �لثانية عن �صابقتها، بامل�صاركة �لعري�صة للقوى 

يف  لها  م�صاركة  �أول  يف  حما�ص،  حركة  ح�صلت  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  و�لف�صائل 

45 مقعد�ً، وح�صلت  74 مقعد�ً، وح�صلت حركة فتح على  �النتخابات �لت�رشيعية، على 

مقعدين،  على  �لبديل  قائمة  وح�صلت  مقاعد،   3 على  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة 

على  �لثالث  �لطريق  قائمة  وح�صلت  مقعدين،  على  �مل�صتقلة  فل�صطني  قائمة  وح�صلت 

.
29

مقعدين، وح�صل �مل�صتقلون على 4 مقاعد

يف  فتح  حركة  مكانة  وتر�جع  حما�ص  حركة  فوز  يف  �أ�صهمت  كثرية  �أ�صباب  ثّمة 

�النتخابات �لت�رشيعية �لثانية، وما تبعها من حتوالت يف بنية �لنظام �ل�صيا�صي، من هذه 

�الأ�صباب:

غزة  وقطاع  �لقد�ص  �رشقي  فيها  مبا  �لغربية  �ل�صفة  يف  جرت  �لتي  �لثانية  �لت�رشيعية  �النتخابات  يف  تناف�ص   
27

�لوطن، موزعة كما يلي:  314 مر�صحاً على م�صتوى  �نتخابية، و11 قائمة ت�صم  16 د�ئرة  414 مر�صحاً عن 
قائمة حركة فتح، وقائمة �لتغيري و�الإ�صالح �لتابعة حلركة حما�ص، وقائمة �أبو علي م�صطفى �لتابعة للجبهة 

فل�صطني  لتحرير  �لديوقر�طية  �جلبهة  بني  �ئتالفية  قائمة  وهي  �لبديل  وقائمة  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية 

يف  �لت�صويت  ن�صبة  بلغت  �لثالث.  �لطريق  وقائمة  �مل�صتقلة،  فل�صطني  وقائمة  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  وحزب 

76 مقعد�ً مبا  77.6% يف جميع �لدو�ئر �النتخابية، وتكنت قائمة �لتغيري و�الإ�صالح من ح�صد  �النتخابات 

32.6% وفاز  57.6% من مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي، يف حني فازت حركة فتح بـ 43 مقعد مبا ن�صبته  ن�صبته 

�مل�صتقلون �ملدعومون من حركة حما�ص بـ 4 مقاعد مبا ن�صبته 3%، �أما قائمة �ل�صهيد �أبو علي م�صطفى ففازت 

�لثالث  �لطريق  وقائمة  �مل�صتقلة  فل�صطني  وقائمة  �لبديل،  قائمة  فازت  حني  يف   %2.3 ن�صبته  مبا  مقاعد   3 بـ 
حول  للمزيد  �لفل�صطيني.  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقاعد  ن�صبة  من   %1.5 كل ٍ منها  وُت�صّكل  لكل ٍ منها،  مبقعدين 

نتائج �النتخابات �لت�رشيعية �لفل�صطينية �لثانية، �نظر: “تقرير �النتخابات �لت�رشيعية �لثانية 25 كانون �لثاين 

2006،” جلنة �النتخابات �ملركزية، ر�م �هلل، 2006/5/31، �ص 85 وما بعدها، �نظر:
http://www.elections.ps/portals/30/pdf/Final_Report_PLC_Elections_2006_-_Text.pdf

يتم  للدو�ئر،  �ملخ�ص�صة  �ملقاعد  �صمن  للم�صيحيني  مقاعد  �صتة  خ�ص�ص  �لعامة  �النتخابات  قانون  �أن  يذكر   
28

حتديدها مبر�صوم رئا�صي، كما فر�ص �لقانون على �لقو�ئم تخ�صي�ص مقاعد م�صمونة للمر�أة بحيث تكون 

�مر�أة و�حدة من بني �الأ�صماء �لثالثة �الأوىل، و�مر�أة يف كل خم�صة �أ�صماء الحقة وهكذ�.

جهاد حرب، “�لبنية �ل�صيا�صية و�الجتماعية للمجل�ص �لت�رشيعي �لثاين،” مرجع �شابق، �ص 209.  
29
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لل�صعب  �لوطنية  للمطالب  “�إ�رش�ئيل”  مع  �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  حتقيق  عدم   .1

�الإخفاقات  نتائج  فتح  حتملت  وقد  �ل�صيا�صية،  �لت�صوية  �أفق  و�ن�صد�د  �لفل�صطيني، 

�ل�صيا�صية، كونها ت�صّكل �ملكون �لرئي�صي لل�صلطة �لفل�صطينية.

2. �أدى �ندماج حركة فتح يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل تعطيل �لن�صاط �ل�صيا�صي 

عادت  فيما  فتح،  حركة  على  �ل�صلطة  م�صاوئ  كل  عادت  وقد  للحركة،  و�لتنظيمي 

.
30

�إيجابيات �ل�صلطة على �أفر�د يف �حلكومة

3. �الأزمات �لتي �صهدتها حركة فتح عقب ��صت�صهاد �لرئي�ص يا�رش عرفات، و�لتناحر بني 

قيادة �حلركة )�أع�صاء �للجنة �ملركزية(، لدرجة �أنها مل ت�صتطع �لتقدم بقائمة �نتخابية 

�أع�صائها  من  �أٍي  يقم  ومل  موحدة،  بقائمة  تقدمت  حما�ص  حركة  �أن  حني  يف  و�حدة، 

بالرت�صح خارج �لقائمة �لر�صمية.

فر�ص  ��صتثمرت  وقد  وبقوة،  �ملناف�صة  حما�ص  حركة  ��صتطاعت  ذلك،  �إىل  ��صتناد�ً 

ما  �النتخابي،  وبرناجمها  �ل�صيا�صية  ��صرت�تيجيتها  يخدم  مبا  ووظفتها  كلها،  �لنجاح 

.
31

�نعك�ص �إيجاباً على نتائج �النتخابات �لت�رشيعية ل�صاحلها

جدول 2/3: توزيع اأع�شاء املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 2006 بح�شب النتماء ال�شيا�شي

الن�شبة املئوية )%(عدد املقاعدالنتماء ال�شيا�شي

7456.1حركة حما�س

4534.1حركة فتح

32.3اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني

قائمة البديل )اجلبهة الدميوقراطية، وحزب 

ال�شعب، وفدا(
21.5

21.5قائمة الطريق الثالث

قائمة فل�شطني امل�شتقلة )املبادرة الوطنية 

الفل�شطينية(
21.5

43امل�شتقلون

132100املجموع

عقل حممد �أحمد �صالح، “حركة حما�ص وممار�صتها �ل�صيا�صية و�لديقر�طية 1992–2012،” جملة امل�شتقبل   
30

العربي، بريوت، �لعدد 448، حزير�ن/ يونيو 2016، �ص 21.

املرجع نف�شه، �ص 24.  
31
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توزيع اأع�شاء املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 2006 بح�شب النتماء ال�شيا�شي

وفقاً للنظام �النتخابي �ملختلط �ملعتمد يف قانون �النتخابات ل�صنة 2005، �لذي يقوم 

على دمج لنظامني �نتخابيني منف�صلني بع�صهما عن بع�ص، فاإن �النتخابات جُترى على 

�أ�صا�ص �لنظام �لن�صبي على �مل�صتوى �لوطني، ما ينح �لقائمة ن�صبة من �ملقاعد يف �ملجل�ص 

ح�صب ن�صبة عدد �الأ�صو�ت �لتي ح�صلت عليها، �أو على �أ�صا�ص �لنظام �الأغلبي �لذي ينح 

.
32

�لفوز ملن يح�صل على �أعلى �الأ�صو�ت

جدول 2/4: توزيع مقاعد املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 2006

33
بح�شب نتائج انتخابات القوائم والدوائر

الدوائرالوطنالنتماء ال�شيا�شي

2945حركة حما�س
2817حركة فتح

–3اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني

–2قائمة البديل )اجلبهة الدميوقراطية، وحزب ال�شعب، وفدا(
–2قائمة الطريق الثالث

–2قائمة فل�شطني امل�شتقلة )املبادرة الوطنية الفل�شطينية(
4–امل�شتقلون

6666املجموع

جهاد حرب، “�لبنية �ل�صيا�صية و�الجتماعية للمجل�ص �لت�رشيعي،” مرجع �شابق، �ص 208.  
32

تقرير جلنة �النتخابات �ملركزية، ملخ�ص �لنتائج �لنهائية النتخابات �لقو�ئم و�لدو�ئر ح�صب �صفة �لرت�صيح،   
33

جلنة �النتخابات �ملركزية، فل�صطني، 2006/1/30.
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توزيع مقاعد املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 2006

بح�شب نتائج انتخابات القوائم

 توزيع مقاعد املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني 2006

بح�شب نتائج انتخابات الدوائر

النواب املعتقلون:

ر�صحت �أغلب �لقو�ئم �النتخابية �صمن قو�ئمها �أ�رشى د�خل �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية، 

�صو�ء �أكان ذلك على �صعيد �لدو�ئر �النتخابية �أم �لقو�ئم �لن�صبية، وقد فاز يف �النتخابات 

12 مر�صحاً، 8 منهم على قو�ئم حركة حما�ص و3 على قائمة حركة فتح وو�حد على قائمة 

:
34

�جلبهة �ل�صعبية، وهم

جهاد حرب، املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني الثاين: تقييم الأداء للدورة الت�رصيعية الأوىل �شباط 2006 –   
34

حزيران 2007 )�لقد�ص: �ملبادرة �لفل�صطينية لتعميق �حلو�ر �لعاملي و�لديقر�طية )مفتاح(، 2007(، �ص 7.
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 جدول 2/5: اأ�شماء الفائزين من املعتقلني املر�شحني يف النتخابات الت�رصيعية

بح�شب النتماء ال�شيا�شي

النتماء ال�شيا�شيال�شم

فتحمروان الربغوثي

فتحجمال حويل

فتححممد اأبو علي

�جلبهة �ل�صعبيةاأحمد �شعدات

حما�صنزار رم�شان

حما�صحممد عالء الدين النت�شة

حما�صح�شن خليل

حما�صعزام �شهلب

حما�صفتحي قرعاوي

حما�صخالد طاف�س

حما�صحممد اأبو جحي�شة

حما�صحامت قفي�شة

1. النتماء الجتماعي لأع�شاء املجل�س الت�رصيعي:

�لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  يف  �لن�صاء  تثيل  �نخفا�ص  �النتخابات  نتائج  �أظهرت 

�لثاين �صنة 2006 مقارنة بتمثيل �لرجال يف �ملجل�ص، حيث فازت 17 نائبة فقط )�أي %13( 

من �أ�صل 132 هم عدد �أع�صاء �ملجل�ص، وجميعهن فزن على قو�ئم �لتمثيل �لن�صبي، فيما 

مل تنجح �أي مر�صحة وفق نتائج �نتخابات �لدو�ئر يف �حل�صول على مقعد يف �لدو�ئر �لـ 16.

فغالبية  و�لريف،  و�ملخيمات  �لبلد�ت  على  �ملدن  �صكان  هيمنة  �لنتائج  �أظهرت  كما 

�لقاطنني  �لنو�ب  �أن  حني  يف  نائباً(،   77( �ملدن  يف  يقيمون  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء 

وح�صل  نائباً(.   19( �لريف  ونو�ب  نائباً(،   23( �ملخيمات  ونو�ب  نائباً(،   13( �لبلد�ت  يف 

.
35

�لفل�صطينيون �مل�صيحيون على 7 مقاعد )�أي 5%( من مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي

2. الفئات العمرية لأع�شاء املجل�س الت�رصيعي:

بني �لعمرية  �لفئة  �أن  �إىل  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  الأع�صاء  �لعمري  �لرتكيب   ي�صري 

40–49 عاماً هي �الأكب حجماً، يف �ملجل�ص؛ �إذ بلغ عدد �لنو�ب 60 نائباً. ومن ثم تليها �لفئة 

جهاد حرب، �لبنية �ل�صيا�صية و�الجتماعية للمجل�ص �لت�رشيعي �لثاين، مرجع �شابق، �ص 210.  
35
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 19 بـ  28–39 عاماً  �لعمرية بني  �لفئة  تتمثل  نائباً، فيما   38 بـ  50–59 عاماً  �لعمرية بني 

نائباً. �أما عدد �لنو�ب من �لفئة �لعمرية �لذين جتاوزو� �صن �لـ 60 عاماً فهم 15 نائباً، وهي 

�لفئة �الأقل حجماً يف �ملجل�ص.

3. امل�شتوى التعليمي لأع�شاء املجل�س الت�رصيعي:

جاء توزيع �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي، بح�صب �مل�صتوى �لتعليمي على �لنحو �الآتي:

توجيهي فاأقل: 13 ع�صو�ً.  •
دبلوم: 6 �أع�صاء.  •

بكالوريو�ص: 53 ع�صو�ً.  •
ماج�صتري: 29 ع�صو�ً.  •

دكتور�ه: 31 ع�صو�ً.  •

�أما �لتخ�ص�ص �لعلمي الأع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي، فقد جاء على �لنحو �الآتي:

جدول 2/6: توزيع اأع�شاء املجل�س الت�رصيعي الفل�شطيني بح�شب التخ�ّش�س العلمي

العددالتخ�ش�س العلمي

16اآداب
16طب

8علوم

34�رصيعة
1حقوق

8هند�شة
14اإدارة واقت�شاد

22علوم اجتماعية و�شيا�شية

13دون تخ�ّش�س
132املجموع

4. الو�شعية الجتماعية لأع�شاء املجل�س الت�رصيعي وفقاً حلالة اللجوء:

وفيما يتعلق بتوزيع �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي، وفقاً حلالة �للجوء، فقد �صّكل �لنو�ب 

�لالجئون ثلث �أع�صاء �ملجل�ص )48 نائباً(، و�لثلثان من غري �لالجئني )84 نائباً(. �أما من 

حيث �إن كان �الأع�صاء مقيمني �أو عائدين، فقد كان هناك 120 نائباً من �ملقيمني، و12 نائباً 

من �لعائدين.
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 املبحث الث�ين: النخبة التنفيذية لل�شلطة الوطنية 

الـــوزراء  )جمــلـــ�س  الفـل�شـــطينيـــة                      

                                 الفل�شطيني(36:

�إد�رة  مب�صوؤولية  ت�صطلع  �لتي  �لعليا  و�الإد�رة  �لتنفيذية  �الإد�رة  هو  �لوزر�ء  جمل�ص 

من  �لوطنية  �ل�صلطة  لرئي�ص  ما  عد�  وفيما  �لبنامج،  وفق  و�حلياتية،  �لعامة،  �ل�صوؤون 

و�الإد�رية من  �لتنفيذية  �ل�صالحيات  �الأ�صا�صي، تكون  �لقانون  يحددها 
 37

�خت�صا�صات

�خت�صا�صات جمل�ص �لوزر�ء. ويق�صد هنا بالنخبة �لتنفيذية رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية، 

و�ملجل�ص �لوز�ري مبا ي�صمه من وز�ر�ت، ومن �الأجهزة �الأمنية.

�لوطنية  �ل�صلطة  �لتحرير، رئا�صة  �لتنفيذية ملنظمة  �للجنة  توىل يا�رش عرفات رئي�ص 

1994/7/1، و�أ�صبح رئي�صاً  �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية يف  �لفل�صطينية ر�صمياً بعد عودته 

من�صبه،  وبحكم   ،1996/1/20 يف  جرت  �لتي  �لرئا�صية  �النتخابات  بعد  لل�صلطة  منتخباً 

�لفل�صطيني يتوىل  �لرئي�ص  �لفل�صطينية. ظّل  �لوطنية  �ل�صلطة  �أي�صاً جمل�ص وزر�ء  تر�أ�ص 

رئي�ص  من�صب  ��صتحد�ث  مّت  حني   ،2003 �صنة  حتى  �لوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  من�صب 

�لوزر�ء.

املطلب الأول: جمل�س الوزراء الفل�شطيني 1994–2005:

�ل�صالحيات مبمار�صة  وُكلفت   ،1994/7/5 يف  فل�صطينية  حكومة  �أول   ت�صّكلت 

�جلانب  من  �إليها  �ملنقولة  و�مل�صوؤوليات  كافة،  و�لق�صائية  و�لتنفيذية  �لت�رشيعية 

�الإ�رش�ئيلي، طبقاً للمادة 4 من �تفاق غزة - �أريحا. و��صتمرت هذه �حلكومة يف ممار�صة 

تولت �صّت �صخ�صيات رئا�صة �حلكومات �لفل�صطينية، �أولها �لرئي�ص يا�رش عرفات خم�ص حكومات من �أيلول/   
36

�حلكومة؛  ورئا�صة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئا�صة  بني  فيها  جمع   ،2003 �أبريل  ني�صان/  وحتى   ،1994 �صبتمب 

يف  ��صتقالتها  وقدمت   ،2003/4/29 يف  ت�صكلت  يوماً،   130 ��صتمرت  عبا�ص،  حممود  برئا�صة  و�حدة  وحكومة 

2003/9/6 من �ل�صنة نف�صها؛ وثالث حكومات برئا�صة �أحمد قريع، من ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2003، وحتى 
2007، و�لثانية  �أيار/ مايو  �إىل   ،2006 �أيار/ مايو  �إ�صماعيل هنية من  2006؛ وحكومتان برئا�صة  �آذ�ر/ مار�ص 

كانت حكومة وحدة وطنية؛ وثالث حكومات برئا�صة �صالم فيا�ص، من �أيار/ مايو 2007، �إىل ني�صان/ �أبريل 

2013؛ وبعدها توىل ر�مي �حلمد �هلل رئا�صة ثالث حكومات، حكومتني من حزير�ن/ يونيو 2013، �إىل حزير�ن/ 
يونيو 2014، ورئا�صة �حلكومة �لثالثة وهي �لوفاق �لوطني بعدها.

�لرئي�ص  ��صتمر �حلال يف عهد  �لرئي�ص يا�رش عرفات، ثم  �ل�صيا�صية و�لتفاو�صية بقيت يف يد  �مللفات  �أن  يذكر   
37

حممود عبا�ص.
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�ملجل�ص  �أع�صاء  �نتخاب  بعد   ،1996/6/9 يف  �لثانية  �حلكومة  ت�صكل  حني  �إىل  مهامها 

رئي�ص  من  مبر��صيم  �لفل�صطينية  �حلكومات  ت�صكيل  وتو�ىل  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  الأحكام  ��صتناد�ً  وذلك  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة 

2003، وتعديالته حتى �ملر�صوم �لرئا�صي بت�صكيل �حلكومة �لتا�صعة يف 2005/2/24.

وكانت �حلكومة �لفل�صطينية �لتا�صعة �لتي ��صتمرت حتى �آذ�ر/ مار�ص 2006، برئا�صة 

�أحمد قريع �آخر �حلكومات �لتي �صكلتها حركة فتح، قبل �أن تفوز حركة حما�ص باأغلبية 

�إليها  �لوزر�ء  2006، وتنتقل رئا�صة جمل�ص  �لفل�صطيني �صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  مقاعد 

خالل �ملرحلة �لثانية من ت�صكل �ملجال�ص �لوز�رية �لفل�صطينية �لتي ت�صنفها هذه �لدر��صة، 

كما هو مبني يف �ملطلب �لثاين “جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني 2006–2017”، �ص 96 .

1. النتماء ال�شيا�شي لأع�شاء جمل�س الوزراء:

�لوطنية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �مل�صاركة  �لرئي�صية  �ملعار�صة  ف�صائل  رف�ص  ب�صبب 

�لفل�صطينية، مبا فيها �ملجال�ص �لوز�رية، فقد ت�صكلت هذه �ملجال�ص من �أع�صاء حركة فتح، 

و�صخ�صيات م�صتقلة علمانية �أو دينية، ومن بع�ص �لف�صائل �لي�صارية.

�ملرتبة  يف  تالها   ،%63.5 بن�صبة  �لوز�رية  �ملجال�ص  �أغلبية  على  فتح  حركة  �صيطرت 

�لوز�رية تتجدد من د�خلها، من  �لنخبة  22.4%. ولهذ�، ظلت  بن�صبة  �مل�صتقلون  �لثانية 

دون تو�صيع وتنويع مل�صادرها. وكانت �لتغيري�ت �أو �لتعديالت �لوز�رية تعطي �النطباع 

مل�صميات  توزيع  �إعادة  كونها  تتعدى  ال  �الأمر  حقيقة  يف  لكنها  تدوير،  عملية  بوجود 

 )د�ئرة �أع�صاء حركة فتح، �أو د�ئرة �ملقربني 
38

�أع�صاء �لنخبة �لوز�رية من �لد�ئرة نف�صها

�الأوىل  �لت�صع  �لوز�رية  �لت�صكيالت  يا�رش عرفات(. يت�صح ذلك عند متابعة  �لرئي�ص  من 

�لوز�رية  �لت�صكيالت  ��صتمر نبيل �صعث يف  2005. فمثالً،  1994 حتى  �لفرتة من  خالل 

�نت�صار  تولت  فيما  وز�رية،  ت�صكيالت  ثماين  يف  عريقات  �صائب  و�صارك  جميعها، 

�لوزير من�صبها �لوز�ري يف �صبع ت�صكيالت وز�رية، �أما يا�رش عبد ربه، وعز�م �الأحمد، 

وماهر �مل�رشي، وعبد �لرحمن حمد، ونعيم �أبو �حلم�ص، فقد �صاركو� يف �صّت ت�صكيالت 

 وز�رية، تالهم كل من: �أحمد قريع، وجميل �لطريفي، ومرتي �أبو عيطة، ونبيل ق�صي�ص،

�صالح �أبو ختلة، مرجع �صابق، �ص 159.  
38
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. وتلبية 
39

وغ�صان �خلطيب، و�صالم فيا�ص، وهوؤالء �صاركو� يف خم�ص ت�صكيالت وز�رية

مبا  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لوز�رية  �ملجال�ص  تت�صكل  �أن  على  ن�ّص  �لذي  �أو�صلو  التفاق 

ن�صبتهم 80% من �أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي، فاإن معظم �لوزر�ء هم �أع�صاء يف �ملجل�ص 

من: كل  �إال  �لفقرة  هذه  يف  �لو�ردة  �الأ�صماء  من  ي�صتثنى  وال  �لفل�صطيني،   �لت�رشيعي 

فيا�ص،  و�صالم  ق�صي�ص، وغ�صان �خلطيب،  �أبو �حلم�ص، ونبيل  عبد ربه، ونعيم  يا�رش 

�لت�رشيعي  �ملجل�ص  خارج  من  �ختيارهم  وجرى  �لوز�رية،  منا�صبهم  تقلدو�  وهوؤالء 

ودون �أن يكونو� �أع�صاًء فيه.

يتاأ�ص�ص  ال  �ل�صيا�صي  �لعمل  جمال  يف  وموؤثرة  فاعلة  نخبة  وجود  �فرت��ص  �إن 

بال�رشورة على ثبات هذه �لنخبة وحكمها �الأبدي؛ ذلك �أن جتديد �لنخبة �حلاكمة ُي�صهم 

يف �إ�صفاء �حليوية على �لنظام �ل�صيا�صي، ويف �صياغة �ل�صيا�صات �لعقالنية، ويف تر�صيد 

عمليات �صنع �لقر�ر؛ �الأمر �لذي يتطلب �إف�صاح �ملجال لدخول عنا�رش جديدة �إىل د�ئرة 

�لتاأثري �ل�صيا�صي، ومن ثم �إىل د�ئرة �لنخبة �ل�صيا�صية.

�لفرتة  �لوز�رية خالل  �ملقاعد  �أغلبية  2/7 �صيطرة حركة فتح على  ويو�صح �جلدول 

1994–2005 وبن�صبة 63.5% بو�قع 54 مقعد�ً، تالها يف �ملرتبة �لثانية �مل�صتقلون بن�صبة 

باأن �حلركتني  4 مقاعد فقط، علماً  بـ  �الإ�صالمي  �لتيار  19 مقعد�ً، وتثل  22.4% بو�قع 

�لوطنية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  ت�صارك  مل  �الإ�صالمي  و�جلهاد  حما�ص  �الإ�صالميتني 

�أن  دون  �ل�صخ�صية  ب�صفاتهم  مقاعدهم  �لوزر�ء  توىل  وقد  �لفرتة،  هذه  يف  �لفل�صطينية 

�لفل�صطينية يف  �لف�صائل  �أّي من �حلركتني �الإ�صالميتني، و�نخف�صت م�صاركة  ُتر�صحهم 

�ملجال�ص �لوز�رية �ملت�صكلة يف �لفرتة نف�صها، وكان من ن�صيب حزب �ل�صعب وفد� 3 مقاعد 

�لفل�صطيني مقعدين وز�ريني يف  �ل�صعبي  �لن�صال  وز�رية لكل منهما، فيما تولت جبهة 

هذه �لفرتة.

�لوزر�ء  جمل�ص  يوفرها  �لتي  �ملعلومات  �إىل  ��صتناد�ً  �لفقرة  هذه  يف  �لو�ردة  �لبيانات  بتجميع  �لباحث  قام   
39

�لفل�صطيني حول �لت�صكيالت �لوز�رية لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.
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جدول 2/7: توزيع اأع�شاء املجال�س الوزارية بح�شب النتماء ال�شيا�شي 1994–402005

الن�شبة املئوية )%(العددالنتماء ال�شيا�شي

5463.5فتح

1922.4امل�شتقلون

44.7التيار الإ�شالمي

33.5حزب ال�شعب الفل�شطيني

33.5فدا

22.4جبهة الن�شال ال�شعبي

85100املجموع

توزيع اأع�شاء املجال�س الوزارية بح�شب النتماء ال�شيا�شي 1994–2005

2. النتماء الجتماعي لأع�شاء جمل�س الوزراء:

1994–2005، �نخفا�ص تثيل �ملر�أة  �أظهرت ت�صكيالت �ملجل�ص �لوز�ري بني �صنتي 

�لن�صاء  تثلت  بينما  ع�صو�ً،   81 �ل�صاحقة  �الأغلبية  �صّكلو�  �لذين  �لرجال  باأعد�د  مقارنة 

على  و�لقرى  �ملدن  هيمنة  �ت�صحت  كما  وز�رياً.  من�صباً   11 تقلدن  فقط،  ع�صو�ت   4 بـ 

 84 �لوز�رية يقيمون يف �ملدن و�لقرى  �أع�صاء �ملجال�ص  �لعظمى من  �ملخيمات، فالغالبية 

�ملجال�ص  الأع�صاء  �لذ�تية  �ل�صري  على  �طالعه  بعد  بتجميعها  قام  بيانات  على  بناًء  �لباحث  �إعد�د  من  �جلدول   
40

�لوز�رية �لفل�صطينية، و�ملعلومات �لتي مّت ن�رشها حول �نتماء�تهم �ل�صيا�صية. 
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وزير�ً، يف حني يقيم وزيٌر و�حٌد يف خميم. وتثل �لفل�صطينيون �مل�صيحيون يف �لت�صكيالت 

�لوز�رية بـ 6 وزر�ء، وقد �صغلو� حقائب: �ل�صياحة، و�ملو��صالت، و�لتعليم، و�لتخطيط، 

.
41

و�صوؤون بيت حلم، ووز�رة دولة

3. الفئات العمرية لأع�شاء جمل�س الوزراء:

ي�صري �لرتكيب �لعمري الأع�صاء �ملجال�ص �لوز�رية �لتي مّت ت�صكيلها بني �صنتي 1994 

�ملجال�ص  �أع�صاء  بني  تثيالً  �الأكرث  هي  عاماً   59–50 بني  �لعمرية  �لفئة  �أن  �إىل  و2005، 

�لوز�رية، �إذ بلغ عددهم 31 وزير�ً. ومن ثم تليها �لفئة �لعمرية بني 40–50 عاماً و�ملتمثلة 

�لفئة  20 وزير�ً. وتليها  بـ  60–69 عاماً و�ملتمثلة  �لعمرية بني  �لفئة  22 وزير�ً. وتليها  بـ 

بني  �لعمرية  �لفئة  من  �لوزر�ء  عدد  �أما  وزر�ء.   6 بـ  و�ملتمثلة  عاماً   79–70 بني  �لعمرية 

80–89 عاماً بوزير و�حد، وهي  5 وزر�ء. وتثلت �لفئة �لعمرية بني  30–39 عاماً فهم 

.
42

�لفئة �الأقل حجماً يف �ملجل�ص �لوز�ري

4. امل�شتوى التعليمي لأع�شاء جمل�س الوزراء:

:
43

جاء توزيع �أع�صاء �ملجال�ص �لوز�رية، بح�صب �مل�صتوى �لتعليمي على �لنحو �الآتي

توجيهي فاأقل: 12 ع�صو�ً.  •
بكالوريو�ص: 37 ع�صو�ً.  •

ماج�صتري: 15 ع�صو�ً.  •
دكتور�ه: 21 ع�صو�ً.  •

:
44

�أما �لتخ�ص�ص �لعلمي الأع�صاء �ملجال�ص �لوز�رية، فقد جاء على �لنحو �الآتي

�لوزر�ء  �لذ�تية الأع�صاء جمل�ص  �ل�صري  �لفقرة بعد �طالعه على  �لو�ردة يف هذه  �لبيانات  �لباحث بتجميع  قام   
41

�لفل�صطيني.

بعد  �لوز�رية  �ملجال�ص  الأع�صاء  �لعمري  �لرتكيب  حول  �لفقرة  هذه  يف  �لو�ردة  �لبيانات  بتجميع  �لباحث  قام   
42

�طالعه على �ل�صري �لذ�تية الأع�صاء جمل�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني.

�لبيانات �لو�ردة يف هذه �لفقرة من �إعد�د �لباحث، وقد قام بجمعها ��صتناد�ً �إىل �ل�صري �لذ�تية الأع�صاء �ملجال�ص   
43

�لوز�رية �لفل�صطينية.

قام �لباحث بت�صنيف �لتخ�ص�ص �لعلمي الأع�صاء �ملجال�ص �لوز�رية ��صتناد�ً �إىل معلومات جمعها من �صريهم   
44

�لذ�تية.
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جدول 2/8: توزيع اأع�شاء املجال�س الوزارية بح�شب التخ�ّش�س العلمي

العددالتخ�ش�س العلمي

4اآداب
8طب

4طب اأ�شنان
1�شيدلة

12علوم
2�رصيعة
11حقوق

9هند�شة
4اإدارة

7اقت�شاد
9�شيا�شية

1علوم ع�شكرية
1دون تخ�ّش�س

73املجموع

5. الو�شعية الجتماعية لأع�شاء جمل�س الوزراء وفقاً حلالة اللجوء:

28 هناك  فكان  �للجوء،  حلالة  وفقاً  �لوزر�ء،  جمال�ص  �أع�صاء  بتوزيع  يتعلق   وفيما 

ع�صو�ً الجئاً، و57 ع�صو�ً غري الجئ. �أما من حيث �إن كان �الأع�صاء مقيمني �أو عائدين، 

.
45ً

فقد كان هناك 38 ع�صو�ً عائد�ً، و47 ع�صو�ً مقيما

و��صتمر�ر�ً لتتبع �آليات ت�صكل �لنخبة �لتنفيذية لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، و�صمنها 

نخبة رئا�صة �ل�صلطة، فقد �صهدت �ملرحلة �الأوىل من تاريخ �ل�صلطة 1994–2005، وفقاً 

يف  عرفات  يا�رش  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  رئي�ص  وفاة  �لدر��صة،  هذه  لت�صنيف 

2004/11/11، وتطبيقاً الأحكام �ملادة 37 من �لقانون �الأ�صا�صي، �لتي تن�ص على �أنه: “�إذ� 
�صغر مركز رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �أيٍّ من �حلاالت �ل�صابقة يتوىل رئي�ص �ملجل�ص 

�ل�صلطة �لوطنية موؤقتاً ملدة ال تزيد عن �صتني يوماً  �لفل�صطيني مهام رئا�صة  �لت�رشيعي 

جترى خاللها �نتخابات حرة ومبا�رشة النتخاب رئي�ص جديد وفقاً لقانون �النتخابات 

�ل�صلطة  رئا�صة  فتوح  روحي  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  رئي�ص  توىل  �لفل�صطيني”، 

�لوطنية �لفل�صطينية.

�لوز�رية  �ملجال�ص  الأع�صاء  �لذ�تية  �ل�صري  �إىل  ��صتناد�ً  �لفقرة  هذه  يف  �لو�ردة  �لبيانات  بجمع  �لباحث  قام   
45

�لفل�صطينية.
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على  �أعو�م  ت�صعة  مرور  بعد   ،2005/1/9 يف  �لثانية  �لرئا�صية  �النتخابات  جرت 

تناف�ص فيها �صبعة مر�صحني، وفاز مر�صح   .1996 �صنة  �الأوىل يف  �لرئا�صية  �النتخابات 

حركة فتح، ورئي�ص �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية حممود عبا�ص، بن�صبة 

.
46

63% من �أ�صو�ت �لناخبني

�آليات ت�صّكل نخبة �ل�صلطة �لفل�صطينية،  وال يفوتنا بطبيعة �حلال، ويف �صياق تناول 

وت�صمى  بعده،  من  و��صتمرت  عرفات،  يا�رش  �لرئي�ص  �عتمدها  �لتي  �لهيئة  �إىل  �الإ�صارة 

وهيئة  ��صت�صاري  جمل�ص  بوظيفة  وتقوم  دورياً،  جتتمع  وهي  �لفل�صطينية”،  “�لقيادة 
�للجنة  �أع�صاء  �لفل�صطينية  �لقيادة  وت�صم  �لرئي�ص،  قر�ر�ت  على  �ل�رشعية  الإ�صفاء 

�لفل�صطيني،  �لوطني  �ملجل�ص  رئا�صة  وهيئة  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

وبع�ص  �ملحافظني،  وبع�ص  �الأمنية،  �الأجهزة  روؤ�صاء  وبع�ص  �لوز�ري،  و�ملجل�ص 

�ملجل�صني  من  م�صتقلة  و�صخ�صيات  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  ورئا�صة  �لبلديات،  روؤ�صاء 

�لت�رشيعي و�ملركزي، وعدد�ً من �مل�صت�صارين �ل�صيا�صيني، وقيادة حركة فتح، وعدد�ً من 

وي�صكلون  �لفل�صطيني،  �ل�صاأن  يف  �ملقررون  هم  جميعاً  هوؤالء  �لع�صكريني.  �مل�صت�صارين 

نو�ة �لنخبة �ل�صيا�صية.

�ل�صيا�صية  �لنخبة  بروز  يف  �أ�صهم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  فاإن  ذلك،  �إىل  �إ�صافة 

و�ملهنية  �لنخبوية  ومنظماته  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  قيادتها  خالل  من  �ملعوملة، 

�ملرتبطة مب�صادر �لدعم و�لتمويل �خلارجي باأجندة حتاول تريرها وفر�صها، وتيزت 

هذه �ملوؤ�ص�صات بحالة من �لتناف�ص و�ل�رش�ع �ل�صخ�صي، و�صادت حالة من �لتناف�ص بني 

ويرتبط  �ملوؤ�ص�صات،  هذه  على  �ل�صيطرة  �أجل  من  �ملعار�صة  وقوى  �ل�صيا�صية،  �ل�صلطة 

�لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  و�لتنظيمات  بالقوى  �ملعوملة  �لفل�صطينية  للنخبة  �لقيادي  �لكادر 

.
47

�لي�صارية

�لنخبة  �قت�صاديتني:  نخبتني  تكون  يف  �أ�صهم  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيام  �أن  كما 

�القت�صادية و�ملالية �لو�فدة، وهذه كانت �أ�صالً موجودة يف �خلارج وتكنت من �لعودة �إىل 

�أحمد �أبو دية، “�النتخابات �لرئا�صية �لفل�صطينية،” يف: خليل �صقاقي وجهاد حرب )حمرر�ن(، النتخابات   
46

الفل�شطينية الثانية )الرئا�شية، والت�رصيعية، واحلكم املحلي 2005–2006( )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني 

للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، كانون �لثاين/ يناير 2007(، �ص 77. 

�لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صة   - مو�طن  �هلل:  )ر�م  املعوملة  الفل�شطينية  النخبة  بروز  طب،  وليند�  حنفي  �صاري   
47

لدر��صة �لديقر�طية، 2006(، �ص 252.
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مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية ُبعيد تاأ�صي�صها، وقد ح�صلت على �لكثري من �المتياز�ت لقاء 

حتويل جزء من ��صتثمار�تها �إىل مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية �أو مناطق �صالحيات �ل�صلطة 

�مل�صرتكة،  �مل�صالح  قاعدة  على  �لفل�صطينية  بال�صلطة  �لنخبة  هذه  �رتبطت  �لفل�صطينية، 

لها  �ليومي  �القت�صادي  �لن�صاط  خالل  من  �أنها  كما  كافة،  �المتياز�ت  على  ح�صلت  فقد 

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، تكنت من ن�صج عالقة قوية قائمة على �مل�صالح �ملتبادلة 

حتى مع ق�صم كبري من قياد�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية وحركة فتح. �أما �لنخبة �القت�صادية 

و�ملالية �ملحلية فقد ت�صكلت بفعل �لن�صاط �القت�صادي يف �أثناء �الحتالل �الإ�رش�ئيلي منذ 

ل خيار �لنخب �القت�صادية �لو�فدة على  �لفل�صطينية ُتف�صِّ 1967، ما جعل �ل�صلطة  �صنة 

�لنخب �القت�صادية �ملحلية، �الأمر �لذي �نعك�ص يف حالة من �لتناف�ص بني هاتني �لنخبتني 

�لو�فدة بب�صط  �لنخب �القت�صادية و�ملالية  �لتي بد�أت  �الأ�صو�ق �ملحلية  �ل�صيطرة على  يف 

.
48

�ل�صيطرة عليها

على �لرغم من ذلك، مل تعك�ص جتربة �ل�صلطة �لنتائج �ملعممة حول هيمنة �لعائدين، 

فمثالً: يك�صف �لتدقيق يف تكوين �لنخبة �ل�صيا�صية بعد قيام �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية 

�صنة  يف  �ملنتخبني  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  من  ع�صو�ً   23 جمموعه  ما  �أن 

�خلارج  نخبة  من  هم  �ملجل�ص—  �أع�صاء  جمموع  هم  ع�صو�ً،   88 �أ�صل  —من   1996

�لعائدين �إىل مناطق والية �ل�صلطة �لفل�صطينية بعد �تفاق �أو�صلو، يف حني �أن بقية �أع�صاء 

كان  �لفئتني،  بني  متقاربة  وبن�صب  �لد�خل،  نخبة  من  هم  ع�صو�ً   55 �لت�رشيعي  �ملجل�ص 

جمموع �لوزر�ء يف ت�صكيلة �ملجل�ص �لوز�ري �لفل�صطيني �الأول �صنة 1994، من �لعائدين 

�لوز�ري نف�صه �ملجل�ص  9 وزر�ء، يف حني �صّم  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �أر��صي   �إىل 

7 وزر�ء، من نخبة �لد�خل �ملقيمني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ُتدلل هذه �لبيانات على 

�أن ن�صبة  �إىل  �أع�صاء �لنخبتني �لت�رشيعية و�لتنفيذية، وت�صري  �لتو�زن �لن�صبي يف توزيع 

ترتفع  �أنها  حني  يف  �لت�رشيعية،  �لنخبة  �أع�صاء  �إجمايل  من   %37.5 تتجاوز  مل  �لعائدين 

قليالً عند �لنخبة �لتنفيذية لت�صل �إىل %39.5.

�صامر �إر�صيد، حركة فتح وال�شلطة الفل�شطينية: تداعيات اأو�شلو والنتفا�شة الثانية )ر�م �هلل: مو�طن -   
48

�ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية لدر��صة �لديقر�طية، 2007(، �ص 82–83.
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املطلب الثاين: جمل�س الوزراء الفل�شطيني 2006–492017:

من  �حلركة  �نتقلت  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  مقاعد  باأغلبية  حما�ص  حركة  فوز  باإعالن 

تتوىل  وظلّت  مرة،  الأول  �ملعار�صة،  تثل  فتح  حركة  و�أ�صبحت  �حلكم،  �إىل  �ملعار�صة 

حزبني  ت�صم  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ل�صيا�صية  �لبيئة  وغدت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  رئا�صة 

وبرناجمني، �أحدهما يف رئا�صة �ل�صلطة و�الآخر يف رئا�صة �حلكومة و�ملجل�ص �لت�رشيعي.

مبهمة  �حلركة  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  كلّف  �لت�رشيعية،  �النتخابات  نتائج  �صوء  على 

�أٍي من �لكتل  �إقناع  �أن يفلح يف  �إ�صماعيل هنية هذه �ملهمة دون  ت�صكيل �حلكومة، وتوىل 

، بالرغم من حماوالته �حلثيثة يف هذ� �ملجال. وعليه، فاإن 
50

�لبملانية بامل�صاركة يف �حلكومة

�حلكومة �الأوىل �لتي �صكلتها حركة حما�ص )�حلكومة �لفل�صطينية �لعا�رشة(، غلب عليها 

 ،
51

طابع �حلزب �لو�حد، ولذلك بدت كما يرى �لبع�ص �أنها جنحت نحو �لتفرد و�لهيمنة

من   ،2017–2006 �لفرتة  خالل  �لفل�صطينية  �لوطنية  لل�صلطة  �لوز�رية  �ملجال�ص  ت�صّكل  �ملحور  هذ�  يتناول   
49

�حلكومة �لعا�رشة وحتى �حلكومة �ل�صابعة ع�رشة )حكومة �لوفاق �لوطني(، وتدخل يف نطاقه �حلكومات �لتي 

�إىل مر��صيم رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية قبل وبعد �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف بني  جرى ت�صكيلها ��صتناد�ً 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.

رف�صت �لكثري من �لف�صائل �لفل�صطينية �مل�صاركة يف �حلكومة �عتقاد�ً من هذه �لف�صائل باأن مو�قف حما�ص   
50

�لتحرير، وقد عبت حركة فتح  �ل�صيا�صية غام�صة، وخ�صو�صاً موقفها من منظمة  �لق�صايا  �لكثري من  من 

عن �أ�صباب رف�صها �مل�صاركة على ل�صان عز�م �الأحمد عندما قال: “لن ت�صارك فتح يف �حلكومة، �إال �إذ� �أقرت 

على  و�لذي  �لوطني،  �ملجل�ص  يف  و�ملُقر  للمنظمة  �ملرحلي  �لبنامج  وهو  �لتحرير،  منظمة  ببنامج  حما�ص 

و�العرت�ف  ريفر،  وو�ي  طابا،  وتفاهمات  �تفاقيات  من  تبعها  وما  �أو�صلو،  �تفاقية  على  �لتوقيع  مّت  قاعدته 

�إجر�ء  ت�صمن  و�لذي  �ل�صالم،  عملية  الإحياء  حالياً  �ملطروح  �لوحيد  �مل�رشوع  �لطريق،  وخارطة  �ملتبادل، 

�لف�صائل،  بقية  ذ�ته  �ل�صيء  فعلت  كما  �أ�صا�صها”.  على  �جلميع  خا�صها  �لتي  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات 

ت�صمني  عدم  ب�صبب  �حلكومة  يف  �مل�صاركة  عدم  قررو�  �ل�صعب  وحزب  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  فاجلبهتان 

�لبنامج �حلكومي ن�صـاً �رشيحـاً وو��صحـاً يعدُّ منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �ملمثل �ل�رشعي و�لوحيد لل�صعب 

حركة  �صكلتها  �لتي  �لعا�رشة  �حلكومة  يف  �مل�صاركة  من  �لفل�صطينية  �لف�صائل  موقف  ملتابعة  �لفل�صطيني. 

حما�ص، �نظر: با�صم �لزبيدي، حما�س يف احلكم دخول النظام اأم التمرد عليه )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني 

للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، 2010(، �ص 65–66.

يذهب �لباحث ح�صن �صاهني، �إىل �أن جمرد �إقد�م حما�ص على ت�صكيل حكومة من لون و�حد، و�ل�صيطرة على   
51

قطاع غزة بعد ذلك، هو خروج عن مهمات و�رشوط مرحلة �لتحرر �لوطني. فكيف لها، وهي حركة مقاومة، 

تعدُّ نف�صها يف حالة ��صتباك مع �الحتالل، �أن حُتّمل نف�صها عبء �إد�رة حياة �صكان �لقطاع وتوفري �حتياجاتهم 

وت�صغيل مر�فقه �لعامة، يف �لوقت �لذي ُتطبِق فيه “�إ�رش�ئيل” على �لقطاع من كل جانب، وُت�صيطر على جماليه 

�أقل ما يقال  للقطاع  �إىل مياهه �جلوفية، ويف ظّل و�صع جيو-�صيا�صي  �جلوي و�لبحري، وت�صل يدها حتى 

“جدلية  �صاهني،  ح�صن  �نظر:  جمحف.  �أنه  غزة،  على  حما�ص  فيها  �صيطرت  �لتي  �لتاريخية  �للحظة  يف  عنه، 

�الأيديولوجي/ �لوطني و�أثرها يف خيار�ت حركة حما�ص �ل�صيا�صية: �إ�صكالية حكم حما�ص لقطاع غزة،” املجلة 

العربية للعلوم ال�شيا�شية، مركز در��صات �لوحدة �لعربية، بريوت، �لعدد�ن 41–42، �صتاء – ربيع 2014، 

�ص 118.
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ويف هذ� خروج عن �صنن توليد �لنخب �لتي عرفها �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، يف منظمة 

�لتحرير �أو يف �ل�صلطة �لفل�صطينية.

�ل�صيا�صي  �لنظام  على  هيمنت  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  طو�ل  فتح  حركة  �أن  �صحيح 

�إىل جانب حركة  ت�صكلّت  �لنظام  لكن موؤ�ص�صات ذلك  �لفل�صطيني، مبوؤ�ص�صاته وهيئاته، 

فتح من �لقوى و�لتنظيمات �ل�صيا�صية و�مل�صتقلني، وبن�صٍب خمتلفة، ومل ي�صبق لفتح �أن 

تتبع  عند  ذلك  على  ي�صتدل  فيه.  �ل�صيا�صية  �لقوى  �إ�رش�ك  دون  فل�صطينياً  �إطار�ً  �صكلّت 

�لت�رشيعية  �لهيئات  يف  �صابق،  مو�صع  يف  �لباحث  �أ�صار  كما  �لفل�صطينية،  �لنخبة  ت�صّكل 

و�ملجل�ص  �ملركزي،  و�ملجل�ص  �لوطني،  )�ملجل�ص  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لتحرير  ملنظمة 

)�للجنة  �أي�صاً  �لفل�صطينية  �لتحرير و�ل�صلطة  �لتنفيذية ملنظمة  �لهيئات  �لت�رشيعي(، ويف 

�لتنفيذية للمنظمة، و�ملجال�ص �لوز�رية يف �ل�صلطة �لفل�صطينية(.

مل ت�صتقر �الأمور للحكومة �لتي �صكلتها حركة حما�ص، فقد و�جهت حتديات كثرية، 

�الأوروبي،  �الحتاد  ودول  �ملتحدة،  �لواليات  فاأعلنت  و�الإقليمي،  �لدويل  �مل�صتويني  على 

“�إ�رش�ئيل”  �أعلنت  فقد  �حلكومة،  مقاطعة  �أخرى،  ودول  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  باالإ�صافة 

حجزها �الأمو�ل �لفل�صطينية �لتي يتم حت�صيلها من �رشيبة �لقيمة �مل�صافة و�جلمارك، 

كما قامت بفر�ص ح�صار �صامل على �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية منعت مبوجبه �أع�صاء 

�حلكومة و�أع�صاء �ملجل�ص �لت�رشيعي من �لتنقل بني كٍلّ من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

يف حني �أعلنت دول �الحتاد �الأوروبي توقفها عن تزويد �ل�صلطة �لفل�صطينية بامل�صاعد�ت 

و�لعربية  �لدولية  للبنوك  �أوعزت  �لتي  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  فعلت  وكذلك  �ملالية، 

بعدم �لقيام بعمليات حتويل �الأمو�ل �إىل �أر��صي �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية.

كما تعر�صت حكومة هنية ل�صغوطات �صيا�صية، عربية وفل�صطينية، للقبول ب�رشوط 

من  حرجاً  �لعربية  �لدول  جتد  ومل   ،Quartet on the Middle East �لرباعية  �للجنة 

�النخر�ط يف �الآلية �لدولية �صّد �حلكومة �ملنتخبة، وفوق ذلك مل ُي�صلّم �لطرف �لفل�صطيني 

�لذي خ�رش �النتخابات بنتائجها، و�صعى �إىل �الإبقاء على �أجهزة �الأمن و�ملو�رد �ملالية يف 

.
52

قب�صة يده؛ وبالتايل جتريد حركة حما�ص من ركيزتي �حلكم �الأ�صا�صيتني

�عرت�فها  عدم  هو  �لفل�صطينية،  �حلكومة  على  و�ل�صيا�صي  �ملايل  �حل�صار  مبر  كان 

بالقر�ر�ت �الأممية �ملتعلقة بق�صية فل�صطني؛ وعليه فقد طالبت �للجنة �لرباعية �لدولية، 

املرجع نف�شه، �ص 104–105.  
52
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�حلكومة �لفل�صطينية ب�رشورة �الإعالن عن: نبذ �لعنف و“�الإرهاب”، و�العرت�ف بدولة 

.
53

“�إ�رش�ئيل”، و�العرت�ف بقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية �إذ� ما رغبت يف رفع �حل�صار عنها

يف ظّل هذه �الأجو�ء، �أدركت �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية �أن �للجوء �إىل �حلو�ر �لوطني 

هو �خليار �الأمثل و�لوحيد لتجاوز �الأزمة �لناجتة عن ت�صكيل �حلكومة، وبالفعل ُعقدت 

ت�صكيل  عنها  تخ�ص  �لفل�صطينية،  �ل�صيا�صية  �لقوى  بني  �حلو�ر  جل�صات  من  �لكثري 

حكومة وحدة وطنية ممثلة بحركة فتح، وحركة حما�ص، و�جلبهة �لديوقر�طية لتحرير 

فل�صطني، وحزب �ل�صعب �لفل�صطيني، وحركة �ملبادرة �لوطنية �لفل�صطينية، و�مل�صتقلون؛ 

غري �أن هذه �حلكومة �نهارت جر�ء �أحد�ث �لعنف �لتي �صهدها قطاع غزة بني �حلركتني 

�ل�صلطة  على  حما�ص  حركة  ب�صيطرة   ،2007/6/14 يف  و�نتهت  وحما�ص،  فتح  �الأكب 

�ملوؤ�ص�صات  يف  �نق�صاماً  لي�صبح  �لفل�صطيني؛  �النق�صام  بذلك  وتعمق  �لقطاع.  يف  بالكامل 

.
54

�لوطنية وعلى م�صتوى �لنظام �ل�صيا�صي

�لوزر�ء  رئي�ص  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أقال  �الأحد�ث،  هذه  خلفية  على 

يف  �الأعمال  ت�صيري  حكومة  رئا�صة  فيا�ص  �صالم  عنه  عو�صاً  وكلف   ،
55

هنية �إ�صماعيل 

كانت هذه �رشوط �للجنة �لرباعية �لدولية للو�صاطة يف �ل�رشق �الأو�صط �لتي �أن�صئت يف �صنة 2002، من �الأمم   
53

�ملتحدة، و�الحتاد �الأوروبي، و�لواليات �ملتحدة، ورو�صيا. وقد �صّمنت هذه �ل�رشوط يف �جتماعها يف ني�صان/ 

�أبريل 2000.

تولدت بفعل �النق�صام حالة ��صتقطاب حاد يف �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، �أدت �إىل �ن�صقاق �ملجال �ل�صيا�صي   
54

�إىل حكومتني ت�صيطر �إحد�هما على قطاع غزة وترت�أ�صها حركة حما�ص، وت�صيطر �الأخرى على �ل�صفة �لغربية 

وترت�أ�صها حركة فتح. للمزيد حول تد�عيات �صيطرة حركة حما�ص على بنية �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وعلى 

ومعوقات  �لفل�صطيني  �النق�صام  �صنو�ت:  �صت  “بعد  �صعث،  عز�م  �نظر:  و�الجتماعي،  �القت�صادية  �الأو�صاع 

��صتعادة �لوحدة �لوطنية،” جملة �شيا�شات، معهد �ل�صيا�صات �لعامة، ر�م �هلل، �لعدد 24، 2013، �ص 9–35. 

�عرتفت حركة حما�ص بقر�ر �الإقالة، و�عتبت حكومة �إ�صماعيل هنية حكومة مقالة تقوم بت�رشيف �الأعمال،   
55

لكنها مل تعرتف ب�رشعية قر�ر تعيني �صالم فيا�ص. و��صتمر هنية رئي�صاً للحكومة �ملقالة يف غزة حتى توقيع 

�تفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية بني قوى منظمة �لتحرير وحركة حما�ص يف مدينة غزة، و�ملعروف باتفاق �ل�صاطئ، 

يف 2014/4/23، و�لذي قاد �إىل ت�صكيل حكومة �لوفاق �لوطني. وكانت حركة حما�ص �أجرت بني �صنتي 2007 

و2014 تعديالت كثرية على حكومتها طالت عدد�ً من �لوزر�ء. و��صتخدمت حما�ص مباين �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�أمنية  موؤ�ص�صات  و�أن�صـاأت  �حلكـوميـة،  و�ملوؤ�ص�صـات  �الإد�رية  �لهيـاكل  يف  تعديـالت  و�أجرت  وموؤ�ص�صاتها، 

و�صـرطيـة جـديـدة. ففي نهـايـة ني�صان/ �أبريل 2008، �أجرى هنية م�صاور�ت لتو�صيع �حلكومة و�أ�صاف عدة 

وزر�ء. ويف نهاية �صنة 2008، جرى تعيني �لنائب يف �ملجل�ص �لت�رشيعي عن حركة حما�ص فتحي حماد وزير�ً 

 للد�خلية خلفاً ل�صعيد �صيام، �لذي ��صـت�صـهد يف �حلرب �الإ�صـر�ئيلية على قطاع غزة، و�أعلن هنية عن تو�صيع

هنية  �أ�صاف  �صهرين  من  �أقل  وبعد  وزيـر�ً،   15 من  مكونـة  لت�صبح   ،2011/3/10 يف  �لثانية  للمرة  حكومته 

�أجرى هنية تعديالً جديد�ً   ،2012/9/2 و�لتعليم. ويف  للرتبية  لت�صكيلة �حلكومة وعينه وزير�ً  �ملزيني  �أ�صامة 

على حكومته ��صتمل على تغيري 8 وزر�ء و�إ�صافة 7 وزر�ء جدد. للمزيد حول ت�صكيل �حلكومات �لفل�صطينية 

و�أد�ئها، �نظر: فر��ص هالل، “�أد�ء �حلكومات �لفل�صطينية خالل �لفرتة 2003–2013،” در��صة علمية حمكمة، 

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، بريوت، 2014، �ص 40–41. 
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�ل�صفة �لغربية، وتو�ىل ت�صكيل �حلكومات �لفل�صطينية مبر��صيم رئي�ص �ل�صلطة �لوطنية 

حتى  وتعديالته   ،2003 ل�صنة  �ملعدل  �الأ�صا�صي  �لقانون  الأحكام  ��صتناد�ً  �لفل�صطينية، 

يف  �لوطني(  �لوفاق  )حكومة  ع�رشة  �ل�صابعة  �حلكومة  بت�صكيل  �لرئا�صي  �ملر�صوم 

.2014/6/2

1. النتماء ال�شيا�شي لأع�شاء جمل�س الوزراء:

)2006–2017( ثمانية جمال�ص وز�رية غلبت  �لفرتة  بوجه عام، ت�صكلت خالل هذه 

عليها �صيطرة حركة فتح، حيث �صاركت يف �صبع حكومات، وتوزعت ع�صوية �ملجال�ص 

�لوز�رية على �لف�صائل �لفل�صطينية، بن�صٍب خمتلفة.

تولتها  �لتي  �لوز�رية  �ملنا�صب  عدد  �أن  �إىل   2/9 �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  وت�صري 

�حلكومتني يف  تولتها  حما�ص،  حلركة  وز�رياً  من�صباً  و33  من�صباً،   77 فتح   حركة 

�لعا�رشة و�حلادية ع�رشة )حكومة �لوحدة �لوطنية(.

جدول 2/9: توزيع اأع�شاء املجال�س الوزارية بح�شب النتماء ال�شيا�شي 2006–562017

حما�سفتحاحلكومة
اجلبهة 

الدميوقراطية

اجلبهة 

ال�شعبية

حزب 

ال�شعب

املبادرة 

الوطنية

الن�شال 

ال�شعبي

–––––24–العا�رصة

احلادية ع�رصة

)الوحدة الوطنية(
791–11–

–––1––13الثانية ع�رصة

1––21–12الثالثة ع�رصة

1––21–14الرابعة ع�رصة

1––2––12اخلام�شة ع�رصة

1––2––12ال�شاد�شة ع�رصة

–––1––7ال�شابعة ع�رصة

773348114املجموع

�جلدول من �إعد�د �لباحث بناًء على �لبيانات �لتي قام بتجميعها من قو�ئم �أع�صاء جمل�ص �لوزر�ء وت�صنيفها   
56

 
بح�صب �لفرتة من �صنة 2006 حتى �صنة 2017.
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توزيع اأع�شاء املجال�س الوزارية بح�شب النتماء ال�شيا�شي 2006–2017

جر�ء  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  تلت  �لتي  �حلكومات  يف  حما�ص  حركة  ت�صارك  ومل 

�نق�صام �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، لكنها تو�فقت مع حركة فتح على تر�صيح وزر�ء 

يف حكومة �لوفاق �لوطني �صنة 2014، و4 منا�صب تولتها �جلبهة �لديوقر�طية لتحرير 

�ل�صعب  حلزب  و�حد  ومقعد  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  منا�صب  و8  فل�صطني، 

جلبهة  وز�رية  منا�صب  و4  �لفل�صطينية،  �لوطنية  للمبادرة  و�حد  ومقعد  �لفل�صطيني، 

�لن�صال �ل�صعبي، وتوزعت بقية �ملقاعد على �صخ�صيات م�صتقلة.

2. النتماء الجتماعي لأع�شاء جمل�س الوزراء:

�أظهرت ت�صكيالت �ملجل�ص �لوز�ري بني �صنتي 2006 و2017، �نخفا�ص تثيل �ملر�أة 

158 ع�صو�ً، بينما تثلت �لن�صاء  مقارنة باأعد�د �لرجال �لذين �صّكلو� �الأغلبية �ل�صاحقة 

على  و�لقرى  �ملدن  هيمنة  �ت�صحت  كما  وز�رياً.  من�صباً   26 تقلدن  فقط،  ع�صو�ً   25 بـ 

و�لقرى.  �ملدن  يف  يقيمون  �لوز�رية  �ملجال�ص  �أع�صاء  من  �لعظمى  فالغالبية  �ملخيمات، 

.
57

وتثل �لفل�صطينيون �مل�صيحيون يف �لت�صكيالت �لوز�رية بـ 6 وزر�ء

3. الفئات العمرية لأع�شاء جمل�س الوزراء:

هذه  خالل  ت�صكيلها  مّت  �لتي  �لوز�رية  �ملجال�ص  الأع�صاء  �لعمري  �لرتكيب  ي�صري 

�ملجال�ص  �أع�صاء  بني  تثيالً  �الأكرث  هي  عاماً   59–50 بني  �لعمرية  �لفئة  �أن  �إىل  �ملرحلة، 

قام �لباحث بتجميع هذه �لبيانات بعد �طالعه على قو�ئم �أع�صاء جمل�ص �لوزر�ء وت�صنيفها بح�صب �ملرحلة من   
57

�صنة 2006 حتى �صنة 2017.
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�لوز�رية. ومن ثم تليها �لفئة �لعمرية بني 40–50 عاماً. وتليها �لفئة �لعمرية بني 60–69 

فهي عاماً   39–30 بني  �لعمرية  �لفئة  �أما  عاماً.   79–70 بني  �لعمرية  �لفئة  وتليها   عاماً. 

�الأقل حجماً يف �ملجال�ص �لوز�رية �لفل�صطينية.

*****

�إنه بني جتربتي منظمة �لتحرير و�ل�صلطة �لفل�صطينية ت�صكلت  يبقى �أن نقول �أخري�ً 

نخبة فل�صطينية جديدة ُعرفت بنخبة �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967، وهي �لتي 

1987، ومار�صت ن�صاطها �لتنظيمي �مليد�ين،  ت�صّكلت مع بد�ية �النتفا�صة �لكبى �صنة 

و�بتدعت �أ�صاليب ن�صالية جديدة، ذ�ت طابع �صعبي، تر�صخت يف �النتفا�صة �الأوىل وما 

بعدها.

كانت �لظروف و�ملعطيات �لتي �صاحبت �نطالق �النتفا�صة �لفل�صطينية تتطلب �بتد�ع 

�أ�صكال ن�صالية جديدة ملو�جهة “�إ�رش�ئيل” بعد ع�رشين عاماً على �حتاللها لل�صفة �لغربية 

و�ختار   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �ملو�جهة  فانتقلت  غزة،  وقطاع 

�لفل�صطينيون يف �صبيل ذلك ت�صكيل �ئتالف وطني ي�صم جميع �لقوى �ملنخرطة يف �إطار 

�حلركة �لوطنية و�لنا�صطة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة لقيادة فعاليات �النتفا�صة. على 

�صوء ذلك، ت�صكلت �لقيادة �ملوحدة لالنتفا�صة مببادر�ت �صيا�صية حملية رعتها وتبنتها 

منظمة �لتحرير �لفل�صطينية فيما بعد.

�صعيد  على  توجيهاتها  تتلقى  وكانت  �لتحرير،  مبنظمة  �النتفا�صة  قيادة  �رتبطت 

ُتركت  �لغر�ص، فيما  لهذ�  �أن�صاأت جلنة خا�صة  �لتي  قيادتها  �لعليا من  �لوطنية  �لق�صايا 

للقياد�ت �مليد�نية م�صاحاٌت ل�صوغ روؤ�ها وت�صور�تها تا�صياً مع تطور�ت �الأحد�ث يف 

�حتفظا  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �لفل�صطينية  �لقيادة  فجناحا  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

بعالقات تكاملية ال تناف�صية.

�لتحرير  منظمة  قيادة  يف  ومتعار�صان  در�ماتيكيان  �أثر�ن  لالنتفا�صة  كان  وقد 

�لفل�صطينية؛ �الأول هو �إنقاذها من تاآكل قوتها و�نح�صار دورها �للذين �صهدتهما خالل 

فرتة ما بعد خروج منظمة �لتحرير من بريوت �صنة 1982 حتى �ندالع �النتفا�صة 

�ل�صيا�صية  �ملعادلة  �صمن  �لد�خل  ودور  منزلة  منو  هو  و�لثاين   ،1987 �صنة  �لكبى 

.
58

�لفل�صطينية

�لدر��صات  موؤ�ص�صة  )بريوت:  الأو�شط  ال�رصق  �شالم  وعملية  الفل�شطينية  ال�شيا�شة  �خلطيب،  غ�صان   
58

�لفل�صطينية، 2014(، �ص 60–66.
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وتركزت �لقوى �ملت�صكلة بفعل �النتفا�صة بقوتني �أ�صا�صيتني: �لقوى �لوطنية و�لقوى 

�الإ�صالمية. �صكلت �لقوى �لوطنية �لقيادة �لوطنية �ملوحدة �لتي �صمت �لف�صائل �لرئي�صية 

لتحرير  �لديوقر�طية  و�جلبهة  فل�صطني،  لتحرير  �ل�صعبية  و�جلبهة  )فتح،  �ملنظمة  يف 

لتنفيذ  ميد�نية  قو�ت  �أ�ص�صت  �لف�صائل  وهذه  �لفل�صطيني(،  �ل�صعب  وحزب  فل�صطني، 

قر�ر�تها، وهكذ� �أعادت �النتفا�صة �لفل�صطينية �إىل منظمة �لتحرير �أهميتها، وخ�صو�صاً 

بعد ت�صكيل �لقيادة �ملوحدة لالنتفا�صة �صمن بنية و�حدة.

�إنها من ناحية ت�صكلها ال ت�صابه  �إىل بند خا�ص ملعاجلتها، حيث  وحتتاج هذه �لنخبة 

و�لثاين،  �الأول  �لف�صلني  يف  ر�أينا  كما  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لنظام  عرفها  �لتي  �الآليات 

و�لتنظيمات  للقوى  �لتمثيلية  �لقدر�ت  �إىل  ي�صتند  كان  �ملنظمة  يف  �لنخبة  ت�صّكل  �أن  ذلك 

�ل�صيا�صية ونفوذها، �أو عب �لقدر�ت �لتناف�صية من خالل �مل�صاركة يف �النتخابات �لعامة 

لل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، وهو �أمر ال ي�صبه �آليات توليد �لنخبة �ل�صيا�صية لالنتفا�صة، 

�الحتالل مو�جهة  يف  �الأر�ص  على  �مليد�ين  بالعمل  تتعلق  قدر�ت  �إىل  ��صتندت   �لتي 

�الإ�رش�ئيلي.

وباخللو�ص �إىل حمدد�ت ت�صكل �لنخبة �ل�صيا�صية �لر�صمية �لفل�صطينية يف �إطار �ملنظمة 

و�ل�صلطة مبوؤ�ص�صاتها �لت�رشيعية و�لتنفيذية، ونخبة �النتفا�صة �لفل�صطينية �لكبى، غد� 

ممكناً ��صتعر��ص جتربة هذه �لنخبة و�إ�صهاماتها يف �إد�رة �ل�رش�ع �لعربي - �الإ�رش�ئيلي 

و�لت�صوية  �ل�صلمية  و�ل�صعبية  �مل�صلحة،  �ل�صعبية  �ملقاومة  لو�صيلتي  ��صتخد�مها  عب 

�ل�صيا�صية مع “�إ�رش�ئيل”.
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اأوًل: الإ�شدارات ب�للغة العربية:

�شل�شلة التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني:

ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  حمرر�ن،  �صالح،  حممد  وحم�صن  نافع  ب�صري   .1

.2006 ،2005

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، 2007.  .2

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2007، 2008.  .3

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2008، 2009.  .4

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، 2010.  .5

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2010، 2011.  .6

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، 2012.  .7

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2012–2013، 2014.  .8

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2014–2015، 2016.  .9

حم�صن حممد �صالح، حمرر، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016–2017، 2018.  .10

�شل�شلة الوثائق الفل�شطينية:

الفل�شطينية الوثائق  من  خمتارات  حمرر�ن،  �صعد،  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .11 

ل�شنة 2005، 2006.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2006، 2008.  .12

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2007، 2009.  .13

الوثائق  حمررون،  �لكيايل،  فخري  �حلميد  وعبد  �صعد  وو�ئل  �صالح  حممد  حم�صن   .14

الفل�شطينية ل�شنة 2008، 2011.

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2009، 2012.  .15

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2010، 2015.  .16

حم�صن حممد �صالح وو�ئل �صعد، حمرر�ن، الوثائق الفل�شطينية ل�شنة 2011، 2017.  .17
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�شل�شلة اليوميات الفل�شطينية:

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2014، 2015.  .18

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2015، 2016.  .19

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2016، 2017.  .20

حم�صن حممد �صالح، �إ�رش�ف وحترير، اليوميات الفل�شطينية ل�شنة 2017، 2018.  .21

�شل�شلة اأول�شت اإن�شاناً:

عبا�ص �إ�صماعيل، عن�رصية اإ�رصائيل: فل�شطينيو 48 منوذجاً، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )1(،   .22

.2008

حتت  الفل�شطينية  املراأة  معاناة  عيتاين،  ومرمي  �ل�صالحات  و�صامي  �بحي�ص  ح�صن   .23

الحتالل الإ�رصائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )2(، 2008.

�أحمد �حليلة ومرمي عيتاين، معاناة الطفل الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رصائيلي، �صل�صلة   .24

�أول�صت �إن�صاناً؟ )3(، 2008، ط 2، 2009.

�صل�صلة  الإ�رصائيلي،  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطيني  الأ�شري  معاناة  هالل،  �أبو  فر��ص   .25

�أول�صت �إن�صاناً؟ )4(، 2009، ط 2، 2010.

يا�رش علي، املجازر الإ�رصائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )5(،   .26

.2009

 ،)6( �إن�صاناً؟  �أول�صت  �صل�صلة  الفل�شطيني،  الالجئ  معاناة  منّاع،  ومعني  عيتاين  مرمي   .27

.2010

�صل�صلة  الإ�رصائيلي،  الحتالل  حتت  واملقد�شات  القد�س  معاناة  �صالح،  حممد  حم�صن   .28

�أول�صت �إن�صاناً؟ )7(، 2011.

�أول�صت  �صل�صلة  الغربية،  ال�شفة  يف  العازل  اجلدار  عايد،  وخالد  �بحي�ص  ح�صن   .29

�إن�صاناً؟ )8(، 2010.

�أول�صت  �صل�صلة  الإ�رصائيلي،  الحتالل  حتت  الفل�شطيني  الطالب  معاناة  �لدد�،  حياة   .30

�إن�صاناً؟ )9(، 2015.

مرمي عيتاين و�أمني �أبو وردة وو�ّصاح عيد، معاناة العامل الفل�شطيني حتت الحتالل   .31

الإ�رصائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )10(، 2011.

فاطمة عيتاين وعاطف دغل�ص، معاناة املري�س الفل�شطيني حتت الحتالل الإ�رصائيلي،  .32 

�صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )11(، 2011.
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الحتالل  حتت  الفل�شطيني  والفالح  البيئة  معاناة  عطايا،  ونظام  عيتاين  فاطمة   .33

الإ�رصائيلي، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )12(، 2013.

ال�شفة  الإ�رصائيلية يف  الفل�شطينيني من احلواجز  معاناة  د�ود،  فاطمة عيتاين وحممد   .34

الغربية، �صل�صلة �أول�صت �إن�صاناً؟ )13(، 2015.

�شل�شلة تقرير معلومات:

احل�شار  حتت  غزة  قطاع  معاناة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .35

الإ�رصائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )1(، 2008.

اأداة  اأم  حياة  �رصيان  غزة:  قطاع  معابر  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .36

ح�شار، �صل�صلة تقرير معلومات )2(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، اأثر ال�شواريخ الفل�شطينية يف ال�رصاع مع   .37

الحتالل الإ�رصائيلي، �صل�صلة تقرير معلومات )3(، 2008.

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�شار املفاو�شات الفل�شطينية الإ�رصائيلية ما   .38

 بني “اأنابولي�س” والقمة العربية يف دم�شق )خريف 2007 – ربيع 2008(، �صل�صلة تقرير

معلومات )4(، 2008.

الف�شاد يف الطبقة ال�شيا�شية الإ�رصائيلية،  �لزيتونة،  ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز   .39

�صل�صلة تقرير معلومات )5(، 2008.

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املائية  الرثوة  �لزيتونة،  مركز  و�ملعلومات،  �الأر�صيف  ق�صم   .40

الفل�شطينية والنتهاكات الإ�رصائيلية، �صل�صلة تقرير معلومات )6(،  غزة بني احلاجة 

 .2008

ق�صم �الأر�صيف و�ملعلومات، مركز �لزيتونة، م�رص وحما�س، �صل�صلة تقرير معلومات )7(،   .41

.2009
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