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هذه السلسلة

تهدف هذه السلسلة إلى التعريف بنتائج عدد من الرسائل التي ُق ّ ِدمت
في اجلامعات الفلسطينية لنيل درجة املاجستير ،وتتناول موضوعات
ُتعنَى بها مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،وبخاصة
تلك الرسائل التي حصلت على منح في املسابقات السنوية التي أطلقتها
املؤسسة منذ العام  ،1996والتي هي جزء من برنامجها.
كما تهدف السلسلة أيضاً ،إلى تشجيع نشر رسائل املاجستير ،أو بعض
منها ،وبخاصة تلك التي تسهم في تنمية املجتمع ،أو تلقي ضوءاً على
ظواهر مجتمعية محددة وتساعد في تفسيرها ،أو تشكل إسهاماً جديداً
وإضافة نوعية في حقل العلوم االجتماعية؛ (أي التحول السياسي
واالجتماعي واملؤسساتي والقانوني نحو دمقرطة املجتمع الفلسطيني
أو املجتمعات العربية ،ومقومات ذلك على أكثر من صعيد).
وتعرض مقترحات الرسائل التي تتقدم إلى املسابقة السنوية على جلنة
حتكيم تضم باحثني ومتخصصني في املجال ،ليتم بعد ذلك اختيار ثالثة
منها لغرض دعمها جزئياً ،ومن ثم إمكانية نشرها بعد التحكيم.
وفي كل األحوال ،تبقى هذه الرسائل بعد نشرها ،إسهاماً طالبياً في
مرحلة محددة من مسيرتهم العلمية ،حتى لو متيز بعضها مبوجب املعايير
املتعارف عليها عاملياً لإلسهام العلمي في اجلامعات املرموقة.
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تقدمي
تعتبر حركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح" من أكبر الفصائل
واحلركات السياسية التي شكلت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل
خاص ،وعموم احلركات السياسية في فلسطني بشكل عام .ولعبت
احلركة ،وما زالت تلعب ،دوراً رئيسياً في صياغة العملية السياسية في
فلسطني .فمنذ توقيع اتفاق إعالن املبادئ وما عرف الحقاً بـ"أوسلو
 "1العام  1993بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ،وحتى
االنتخابات التشريعية الفلسطينية مطلع  ،2006واحلركة تستفرد
في قيادة السلطة الفلسطينية ،وتلعب الدور األكبر في صياغة النظام
السياسي الفلسطيني .ترك الدخول في تطبيق اتفاق "أوسلو  "1وما
تاله من اتفاقات مع االحتالل اإلسرائيلي ،أثره على حركة "فتح"
والسلطة الفلسطينية التي مت تأسيسها وتشكيلها من قبل احلركة ،كذلك
األمر بالنسبة إلى فشل هذه االتفاقات ودخول الشعب الفلسطيني في
الضفة الغربية وقطاع غزة فيما سمي الحقاً باالنتفاضة الثانية.
سوف يحاول هذا البحث اإلجابة عن سؤال :ما هو األثر الذي تركه اتفاق
أوسلو واالنتفاضة الثانية على حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية؟
فبعد التوقيع على االتفاقات املذكورة ،قامت حركة "فتح" بتأسيس
السلطة الفلسطينية بشكل منفرد مقابل معظم القوى السياسية
الفلسطينية التي إما استنكفت عن املشاركة في العملية حتى تاريخ
االنتخابات التشريعية العام  ،2006وإما شاركت حتت مظلة حركة
"فتح" ومنطلقاتها .ومت حتديد معالم السلطة الفلسطينية وشكلها

وفقاً للرؤى واملصالح واالعتبارات "الفتحاوية" ،وحصل اندماج شبه
كامل بني احلركة والسلطة الفلسطينية ،ما جنم عنه تشكيل مجموعة
من "املتضامنني" الذين جتمعهم مصلحة اقتسام ما يتم التحصل عليه
من خالل السيطرة على أجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها؛ أي
شبكة من الزبائنية التي شكلها الرئيس عرفات من األنصار واملشايعني
له ،والتي خضعت ،وإلى حد شبه مطلق ،إلى قيادته الفردية ،والتي
ح ّولت السلطة الفلسطينية إلى ما يشبه مناذج الباترميونياليات احلديثة
املنتشرة في الكثير من البلدان النامية واملجاورة.
سوف يحاول هذا البحث ،من خالل مراجعة ودراسة أدبيات تعرضت
إلى النظم الباترميونيالية والزبائنية ،معاجلة موضوع االنتقال إلى
النظام الدميقراطي ،باإلضافة إلى حتليل املواقف واخلطوات واملمارسات
والتطبيقات السياسية واإلدارية حلركة "فتح" والسلطة الفلسطينية،
حملاولة تشخيص ما آلت إليه احلركة والسلطة الفلسطينية في ضوء
اتفاقات أوسلو والدخول في مرحلة االنتفاضة الثانية.

الفصل األول
حركة فتح والنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو

الفصل األول
حركة فتح والنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو

على الرغم من فوز حركة املقاومة اإلسالمية "حماس" باالنتخابات
وتشكيلها للحكومة العام  ،2006فإن حركة فتح ما زالت تلعب دوراً
رئيسياً حتى على املستوى الرسمي ،فهي ما زالت على رأس "مؤسسة
الرئاسة" التي يصار إلى تعزيزها وتوسيع دورها ،وبخاصة بعد فوز
حركة حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها احلكومة العاشرة
في السلطة الفلسطينية في نيسان  ،2006كما أنها ما زالت تشكل
الغالبية العظمى من أعضاء وقيادات األجهزة األمنية ،باإلضافة إلى
معظم كادرات اخلدمة املدنية العليا والوسطى.
تعتبر مسألة الكشف عن طبيعة تكوين حركة "فتح" ،واملمارسة
السياسية والتنظيمية لها ،وما سوف تؤول إليه هذه احلركة ،ذات أهمية
كبيرة في هذه املرحلة ،وما يعنينا هو محاولة الكشف عن احتماالت دعم
هذه احلركة إلمكانية االنتقال إلى نظام سياسي دميقراطي تعددي في
فلسطني ،يقوم على سيادة القانون ،واملؤسسة ،أو املضي باجتاه آخر؛
أي بلعب احلركة دوراً تعطيلياً في هذا املجال .وبطبيعة احلال ،ال ميكن
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اخلوض في هذه القضايا دون األخذ باالعتبار تداعيات االنتفاضة
الثانية على احلركة ،كما رحيل الرئيس ياسر عرفات ،باإلضافة إلى
فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية للعام  ،2006واالهم
وزنها السياسي الذي تعاظم خالل العقدين املاضيني خارج إطار النظام
1
السياسي الرسمي.
في هذا السياق ،نرى من الضروري فحص تأثير اتفاقات أوسلو
واالنتفاضة الثانية والتطورات التي حلقتها على حركة "فتح" والسلطة
الفلسطينية ،وفيما إذا أثرت االنتفاضة الثانية بشكل سلبي على حركة
"فتح" في مجال إصالح السلطة الفلسطينية؟ وما هي آفاق أو احتماالت
التغيرات في السلطة الفلسطينية ،وبالتالي النظام السياسي الفلسطيني؟
وما هي الديناميكيات واحملركات للتغيير بهذا االجتاه أو بعكسه؟
يتفرع عن هذه األسئلة األساسية مجموعة أخرى من األسئلة التي
سوف يحاول هذا البحث اإلجابة عنها ،أهمها :هل يعتبر مطلب اإلصالح
السياسي واإلداري واملالي في السلطة الفلسطينية الذي متت وتتم
الدعوة له منذ االنتفاضة الثانية وقبل ذلك مطلباً "فتحاوياً"؟ إلى أي
مدى أثرت العالقة واالرتباط بني حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية
على املوقف من مطلب اإلصالح السياسي واإلداري واملالي في السلطة
الفلسطينية؟ هل توجد تيارات أو اجتاهات فتحاوية فاعلة سلباً أو
إيجاباً فيما يتعلق مبطلب اإلصالح السياسي في السلطة الفلسطينية؟
هل ميكن ملطلب اإلصالح السياسي أن يتوافق مع النظام السياسي
الذي اختطته حركة "فتح"؟ ما هو تأثير سقوط "فتح" في االنتخابات
التشريعية األخيرة على النظام السياسي في فلسطني؟ ما هو تأثير
جناح "حماس" في املجلس التشريعي وتشكيلها للحكومة العاشرة
على مواقف حركة "فتح"؟
بغض النظر عن تعريفنا أو تصنيفنا لطبيعة وفئة النظام السياسي الذي
فرضته حركة "فتح" في الساحة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو،
إال أنه ميكن اجلزم بأن هذا النظام ال ميثل بأي حال من األحوال نظاماً

الفصل االول :حركة فتح والنظام السياسي الفلسطيني بعد اوسلو
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دميقراطياً .إن مراجعة سريعة للممارسة السياسية واإلدارية حلركة
"فتح" من خالل السلطة الفلسطينية بأفرعها وأجهزتها املختلفة ،تفيد
بأن حركة "فتح" بقيادة الرئيس الراحل عرفات قامت بتعطيل وشل
دور فاعل وإيجابي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،بل على العكس
من ذلك ،حيث قامت بتعطيل بعض القوانني في املرات القليلة التي قام
بها املجلس التشريعي بسن قوانني لم تكن في صالح احلركة أو بشكل
أضيق رئيسها 2.كما أنها لم تقم بأي مجهود يذكر لدعم استقالل اجلهاز
القضائي وتعزيزه ،بل على العكس من ذلك ،ساهمت بشكل مقصود في
تعطيل عمل هذا اجلهاز وعرقلته ،فقد استمر الرئيس الراحل عرفات
يرفض التوقيع أو املصادقة على قانون السلطة القضائية حتى العام
 .2002لم تقم القيادة السياسية في السلطة بأي مجهود يذكر في مجال
بناء السلطات التنفيذية بشكل يقوم على املأسسة والشفافية والكفاءة
والفاعلية ،بل على العكس من ذلك ،مت االستئثار في معظم الوظائف
العليا واملتوسطة والدنيا في الوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى
املدنية واألمنية كافة دومنا أدنى اعتبار للكفاءة واملهنية والشفافية في
عملية التوظيف في هذه املؤسسات ،إال العتبارات الوالء السياسي
للحركة ،أو الوالء الشخصي لزعيمها أو قياداتها .جاء في تقرير روكار
"إن االعتبارات السياسية الداخلية والقصور البيروقراطي هما أيضاً
املسؤوالن ،وعلى قدم املساواة ،عن الزيادة غير املضبوطة وأحياناً
العشوائية في عدد موظفي السلطة الفلسطينية .فتكاثر الوزارات
وازدواجية املهام أديا إلى ممارسة ضغط متواصل لزيادة التوظيف .إن
األصول والقواعد الرسمية للتوظيف والترقية موجودة ،ولكن ال يتم
التقيد بها .وهكذا ،فإن املمارسة احلقيقية تختلف من وزارة أو هيئة
ألخرى .ومما يبعث على القلق أيضاً أن أمناط التوظيف والترقية كثيراً
ما قد شوهتها االعتبارات الشخصية والسياسية والعالقات املميزة
لبعض املسؤولني الكبار ،ما يشكل انتهاكاً لقانون اخلدمة املدنية .وهذا
يحدث على حساب معايير الكفاءة أو أي تعريف للمهام واحلاجات
املؤسساتية والقيود التي تفرضها امليزانية .ولقد أصبحت صالحية
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التوظيف أو التعيني مصدراً واسع االنتشار لكسب النفوذ السياسي،
وشك ً
ال من الزبائنية العامة .ولقد استخدمت مؤسسات معينة في مثل
هذه احلاالت الستيعاب األعداد املتضخمة من األفراد ،الذين وضعوا
3
على مالكاتها".
سيطر الرئيس الراحل عرفات كرئيس حلركة "فتح" ومنظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ،بشكل منفرد ،على جميع مكونات
السلطة الفلسطينية؛ سواء في أوجه التصرف بامليزانية الرسمية
لها ،أم في السيطرة على عملية التعيينات في الوظائف الرئيسية
واملتوسطة في كادر السلطة ،أم في السيطرة املطلقة على األجهزة
األمنية واملصادر املالية خارج إطار امليزانية العامة للسلطة .واعتمد
في تصريف أعمال السلطات الثالث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية،
على شبكة من املشايعني املستفيدين بشكل مباشر منه ،واملستمدين
لشرعيتهم السياسية أو اإلدارية مباشرة منه .متحورت شبكة
املشايعني املذكورة من خالل املراكز القيادية الرئيسية في السلطات
الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية ،وبشكل خاص في السلطة
التنفيذية ،التي َه ّمشت بدعم الرئيس عرفات وحمايته السلطتني
التشريعية والقضائية.
تشكل مزيج معقد من شبكة العالقات املوالية للرئيس عرفات ،استمد
أعضاء هذه الشبكة شرعيتهم السياسية أيضاً من مزيج معقد من
املصادر ،تراوح بني ما تبقى من الشرعية التاريخية التي حصلت
عليها قيادة املقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير بفعل التاريخ
صل علية عرفات من الشرعية عبر
الكفاحي الطويل لها ،وبني ما تحَ َ ّ
ً
ً
قيادته للمقاومة الفلسطينية لدرجة أن أصبح مصدرا مستقال ملنح
الشرعية .وحتولت شبكة العالقات املوالية للرئيس الراحل عرفات
بقيادته إلى نظام سياسي بخصائص مشابهة خلصائص ما يسمى
باألنظمة السياسية الباترميونيالية احلديثة أو الزبائنية احملدثة .ومع
أننا ال نريد إثبات أو نفي أي شيء بهذا اخلصوص في هذه املقدمة،
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فإن السمات العامة للنظام السياسي الذي خطة عرفات ميكن القول
إنه أقرب ما يكون إلى هذا النوع من األنظمة السياسية ،حيث تشترك
معظم هذه األنظمة (الباترميونيالية) إن لم يكن جميعها  -حسب الكثير
من الباحثني في هذا املجال -مبجموعة من اخلصائص أو الصفات أو
4
املقومات التي أهمها:
 .1حكم فردي ،يعتمد على الشرعية 5من جهة ،والبيروقراطية
اإلدارية والعسكرية من جهة أخرى.

 .2حاكم مركزي يسيطر على جميع القرارات عبر شبكة من
العالقات الشخصية ،أما املؤسسات التي تتبع النظام فليس لها
أي نوع من االستقاللية.
 .3النخب التي تتبع النظام تتم السيطرة عليها وقيادتها من قبل
احلاكم الفرد.

 .4السلطة التنفيذية تسيطر على السلطتني التشريعية والقضائية
بقيادة احلاكم الفرد.

 .5النخب السياسية واالقتصادية واإلدارية التي تتموضع حتت
القائد الواحد ،غارقة في عملية منافسة وكفاح دائم فيما بينها
للتحصل على املزيد من املنافع أو احملافظة على القائم منها.
 .6الشرعية ُم َك ِون مركزي لهذا النوع من النظم السياسية ،وهي
تعتمد على الوالء التقليدي للقائد والنظام كما على املكافئات
املادية (لدينا حالة خاصة جداً مبوضوع الشرعية ،حيث
حصلت "فتح" وباقي فصائل منظمة التحرير على شرعيتها
من خالل املقاومة ،األمر الذي فعلته حركة "حماس" الحقاً،
واألمر اجلدير باالنتباه له هنا في كون الرئيس الراحل عرفات
قد استطاع من خالل جتربته في العقود األخيرة من تكثيف
حالة الشرعية املبنية على املقاومة في شخصه هو كرمز لهذه
الشرعية مينحها ألي كان ومينعها عن أي كان).
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 .7الرخاء االجتماعي يعهد به إلى القائد ،حيث يعتبر القائد العام
املصدر األساسي واالبتدائي لتقدمي اخلدمات العامة والضمانات
االجتماعية كالصحة والتعليم وشق الطرق وخدمات املاء
والكهرباء  ...الخ.
 .8ريعية النظام السياسي.

6

 .9الفضاء السياسي يصبح حكراً على الدولة برأسها القائد احلاكم
والنخب السياسية التي تتبع له ،أما النقد السياسي واالجتماعي
فيخضع إلى حواجز ضخمة ،بحيث يصعب أو يستحيل
تخطيها.
 .10منع وغياب أي تنظيم اجتماعي مستقل.

 .11أخيراً وليس آخراً ،خضوع املجتمع إلى أنظمة بيروقراطية.

7

بخالف البنود رقم ( ،)9و( )10و( )11ميكن املالحظة أن باقي البنود
تنطبق مبقدار أو بآخر على السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحل
عرفات وحركة "فتح" .وموضوع انطباق هذه املقومات واخلصائص
على السلطة الفلسطينية سوف أبحثه مبزيد من التمحيص في مكان
الحق من هذا البحث .وما أود التنويه له هنا ،هو في أهمية عدم
االنطباق النسبي للبنود الثالثة األخيرة ( ،9و ،10و )11في التأثير
على التحوالت/التغيرات احملتملة في النظام السياسي الفلسطيني
الحقاً .فعلى الرغم من أن قيادة السلطة الفلسطينية بأذرعها الثالث
(التنفيذية والتشريعية والقضائية) بقيت حكراً على الرئيس عرفات
ومن بعده ورثته من حركة "فتح" دون أية مشاركة فعلية من أي كان
(حتى االنتخابات التشريعية مطلع  ،2006وتشكيل حركة "حماس"
إثر ذلك للحكومة العاشرة نهاية آذار من العام نفسه) ،فإن النقد
السياسي ومجمل أنواع النقد ،كانت مفتوحة إلى حد كبير 8،حيث
مارست األحزاب والقوى السياسية الفلسطينية ،كما مؤسسات املجتمع
األهلي ،نشاطاتها السياسية والدعاوية مبا فيها املوجهة ضد الرئيس
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عرفات وحركة "فتح" والسلطة الفلسطينية بشكل مفتوح وحر وبدرجة
كبيرة .أما عن التنظيمات االجتماعية والسياسية فقد َو ِرث النظام
السياسي الفلسطيني فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي لم يكن
ليستغني عنها أص ً
ال بحكم طبيعة العالقة مع اجلانب اإلسرائيلي ،ناهيك
عن تأسيس حركة "حماس" خالل االنتفاضة األولى ومنوها املتسارع،
األمر الذي لم يتمكن ال عرفات وال السلطة الفلسطينية بأجهزتها األمنية
املختلفة من احلد من شأنه 9.أما بالنسبة للمؤسسات غير احلكومية
وباقي مؤسسات املجتمع املدني ،فقد تعايشت معها السلطة إما بحكم
وجودها السابق (أي مؤسسات املجتمع األهلي املوجودة أص ً
ال قبل قيام
السلطة) ،وإما بحكم عدم متكن السلطة من تهميشها أو ابتالعها على
الرغم من االحتكاكات التي حصلت بينها وبني السلطة خصوصاً كمتلق
فلسطيني للمساعدات الدولية التي حاولت السلطة الفلسطينية جاهدة
السيطرة عليها .يضاف إلى ما تقدم ،هشاشة النظام البيروقراطي الذي
أنشأته السلطة الفلسطينية ألسباب كثيرة ،ليس هنا مكان بحثها ،األمر
الذي أدى إلى حتول النظام البيروقراطي إلى أداة مفككة تخضع إلى
الرئيس عرفات والشبكة املوالية له وفي خدمة دميومتها.
وفي كل األحوال ،ما يهمنا في هذه املرحلة من البحث ليس الوصول
إلى تصنيف نهائي لطبيعة النظام السياسي الفلسطيني كما للسلطة
الفلسطينية على اعتبارها نظاماً زبائنياً أو باترميونيالياً حديثاً أو غيره،
مبقدار ما في كون أن هذا النظام بقيادة "فتح" ،قد متفصل حول
مجموعة من املصالح التي حتول دون أو تعيق من إمكانية حتول النظام
السياسي الفلسطيني نحو اإلصالح السياسي .وفي هذا السياق ،ميكن
استعراض مجموعة من املقدمات التي من شأنها تعزيز هذه الفرضية
(إعاقة حتول النظام السياسي الفلسطيني نحو اإلصالح السياسي).
فاالندماج شبه الكلي حلركة "فتح" في السلطة ،وحيث أن الغالبية
العظمى من املفاصل الرئيسية في السلطة (بخالف احلكومة بعد
تشكيلها من قبل حركة "حماس" في آذار  )2006كما العدد األكبر من
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باقي املوظفني في املراكز الوسيطة والدنيا من سلم الهرم اإلداري فيها،
هي في واقع احلال من حركة "فتح" ،أو مت توظيفها من خالل حركة
"فتح" 10،األمر الذي أدى إلى حتول عملية تقاسم الريع وباقي أنواع
العائدات واملنافع (العائدات املباشرة على شكل وظائف ،أو منافع غير
قانونية كالرشاوى والرسوم اإلجبارية واحلصص ،أو احلصول على
فرص متحيزة في االستثمار وإلى ما يشبه ذلك ،إضافة إلى العائدات
غير املباشرة التي ميكن التحصل عليها من خالل العالقة بالتنظيم/
السلطة كاحلماية األمنية ،أو احلصول على تسهيالت في العمل أو
احلركة واملرور أو منافع مشابهة) ،إلى عامل رئيسي في توجيه ،أو إلى
عامل موجه إلنتاج وإعادة إنتاج النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام
والسلطة الفلسطينية بأفرعها التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل
خاص ،مبا في ذلك البرنامج واألداء واملمارسة السياسية ،واحملاور
والتحالفات ومراكز القوى ،وشبكة العالقات الزبائنية ،وأخيراً وليس
آخراً املوقف من مطلب اإلصالح السياسي واإلداري واملالي.
االنتفاضة الثانية ومنذ اندالعها أدت إلى تعزيز احلالة املذكورة في
الفقرة السابقة :تشديد احلصار السياسي والفيزيائي اإلسرائيلي على
حركة الرئيس عرفات ومن بعده محمود عباس وإن بدرجة اقل ،انسداد
املسار السياسي التفاوضي بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل ،التدهور
املستمر في معدالت الدخل القومي ،وبالتالي معدالت دخل الفرد من
الناجت القومي ،االرتفاع املستمر في معدالت البطالة ،وتوقف العمالة
الفلسطينية بشكل كلي تقريباً في إسرائيل ،انسداد آفاق االزدهار
االقتصادي وتدهور بيئة وفرص االستثمار في القطاع اخلاص وغيرها،
كل ذلك أدى إلى تعزيز وتكريس منط النظام السياسي القائم على الشبكة
الزبائنية وإعادة توزيع الريع على أساس املشايعة السياسية والشخصية
واملنفعة املتبادلة .األهم ،ومع االستمرار في تجَ َ ذُّر حالة التردي السياسي
وانعكاسات ذلك على الوضع االقتصادي بشكل خاص ،اتسع نطاق
صل على املكاسب
املنافسة حتى بني أعضاء الشبكة الزبائنية على الت ََح ُ
التي ما زالت قيمتها اإلجمالية في تدهور ملحوظ.
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إال أنه أيضاً ،وفي السياق نفسه ،يجب االنتباه إلى أن وفاة الرئيس
عرفات أتاحت الفرصة إلعادة النظر في مطلب اإلصالح الداخلي حلركة
"فتح" والسلطة الفلسطينية من منظور آخر جديد ،فخارطة العالقات
الزبائنية التي شكلها عرفات فقدت جزءاً كبيراً من شرعيتها التي كانت
تتحصل عليها في واقع احلال من عرفات (صاحب شرعية الشرعيات)،
وبدأت نخب جديدة تبحث لها عن مواقع جديدة كانت غير قادرة على
ذلك بفعل تركيبة الشبكة القدمية التي تعامل معها الرئيس الراحل،
كما بدأت عملية حراك في موقف ووضعية النخب التي كانت على قمة
الشبكة الزبائنية أثناء حياة الرئيس عرفات ،ومتت اإلطاحة بعناصر
مهمة من هذه النخب ،وحلت عناصر جديدة مكان تلك التي متت اإلطاحة
بها (وهذا ما بدأ يحصل بالفعل مثل تنحية بعض الشخصيات الرئيسية
التي كانت حتيط بعرفات مثل سامي الرمالوي ،ورمزي خوري،
والضباط الذين متت إقالتهم واملرشحني للتقاعد ...الخ ،والذين مت تعيني
شخصيات على والءات شخصية مختلفة بد ًال منهم ،إال أن معظمها من
حركة "فتح") .إال أنه ولغاية اآلن لم يحدث انقالب "فتحاوي" على
النظام الباترميونيالي احلديث.
شرعية القيادات الفتحاوية "التقليدية" التي تآكلت ،والتدهور في
أداء السلطة الفلسطينية بأجهزتها املدنية واألمنية والتشريعية
والقضائية ،وفشل العالقة مع رأس املال احمللي (الذي مت جتاهله
لصالح رأس املال الوافد) ،وفشل اتفاق أوسلو وغيره ،كل ذلك ساهم
بشكل ملحوظ في تدهور الشرعية التاريخية لقيادات احلركة وتراجع
شعبيتها ،والدليل على ذلك نتائج انتخابات الرئاسة كما البلديات،
باإلضافة إلى نتائج استطالعات الرأي وأخيراً االنتخابات التشريعية.
ويعتقد البعض أص ً
ال أن موافقة حركة "فتح" على إجراء االنتخابات
البلدية والتشريعية كانت إلى حد بعيد متثل الرغبة في احلصول على
الفرصة إلعادة شرعنة نفسها من خالل صناديق االقتراع .ويبدو أن
العملية فهمت من البعض أو بدرجة ما كعملية صيانة وترميم للشرعية
املتآكلة للحركة.
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من املرجح أن تسعى نخب فتحاوية جديدة أو كانت مهمشة (وغير
فتحاوية أيضاً) إلى اعتماد أسس جديدة لشرعنة انتقالها إلى مواقع
قيادية تضمن من خاللها الدخول في دائرة النخب احلاكمة أو املرشحة
للحكم ،والسيطرة على عملية توزيع الريع من جديد .وقد تسعى هذه
صل على شرعيتها من خالل الدعوة إلى أسس ومعايير
النخب إلى الت ََح ُ
جديدة للشرعية ،بغض النظر عن عمق وأصالة هذه األسس وهذه
املعايير لدى أصحاب هذه النخب ،فهناك اآلن دعوات واضحة لدى هذه
النخب العتماد الشرعية القائمة على نتائج االنتخابات مقابل الشرعية
النضالية/أو التاريخية كما يسميها البعض ،إضافة إلى اعتماد الشرعية
القائمة على الكفاءة مقابل الشرعية القائمة على الوالء السياسي،
والشرعية القائمة على االنتماء للمصالح العامة مقابل الشرعية القائمة
على الوالء للمصالح الضيقة .إال أنه أيضاً يجب االنتباه إلى أن االجتاهات
والشرائح االجتماعية التي قد يكون لها مصلحة في اإلصالح الداخلي في
حركة فتح واإلصالح السياسي بشكل عالم ،إما ضعيفة ومن الصعب
أن تتحول إلى اجتاهات وشرائح مهيمنة أو مسيطرة ،وإما أنه بالنسبة
لهذه االجتاهات والشرائح تكون تكلفة تغيير النظام السياسي باجتاه
اإلصالح أكبر من تكلفة اإلبقاء عليه ،فهناك النخب التي مت تهميشها
بسبب من طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي اعتمد شبكة من
املشايعني لم تتمكن معها نخب من الدرجة الثانية من احلصول على منزلة
ومكانة مرضية بسبب املنافسة الشديدة بني أعضاء الشبكة احمليطة
بعرفات ،هذه النخب تفضل االستمرار في املنافسة/املراهنة على مكانة
أفضل في النظام السياسي من محاولة االنقالب على النظام وتقويض
أساسه .أما االجتاهات الشعبية/الشعبوية فهي مهمشة أص ً
ال ،ولم
حتقق منافع تذكر ،ال من خالل مشاركتها الفاعلة في االنتفاضة ،وال
من خالل تأييدها حلركة "فتح" ،كما لم حتصل على شيء عبر النظام
السياسي للسلطة الفلسطينية باعتبارها "مشروعاً" حلركة "فتح".
وهي ما زالت إلى يومنا هذا تطالب بإعادة االعتبار لها ومنحها بعض
املنافع التي ال تعدو كونها مجرد بعض الوظائف في األجهزة األمنية
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أو املدنية ،أو بعض التسهيالت واملساعدات مثل رخص التاكسيات وما
أشبه (ما زالت مجموعات كبيرة من كتائب شهداء األقصى ومجموعات
بأسماء أخرى تتبع حلركة "فتح" أو تدين بالوالء لها تطالب بضم
أعضائها إلى األجهزة األمنية؛ إن كان من خالل املفاوضات أو من خالل
استخدام العنف كاالقتحام ملقرات السلطة الفلسطينية أو ملقرات أجهزتها
األمنية ،أو خطف بعض رموز األجهزة األمنية أو املدنية أو بعض الوافدين
األجانب إلى مناطق السلطة الفلسطينية) 11.ومن املرجح أن تستمر هذه
املجموعات بتحديد عالقتها باحلركة بالطريقة السابقة نفسها ،حيث ال
توجد أمامها خيارات واقعية للتغيير ،وبخاصة أنها تعتمد بشكل كامل
في متويلها على احلركة ،هذا من جهة ،وتتعرض إلى املالحقة العنيفة
واملستمرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي الذي يضعها دائماً في موقف
املضطر بقبول صيغة التبعية للحركة (حركة "فتح" أو أقسام منها)
حسب األطراف القادرة على متويل هذه املجموعات من جهة أخرى.
باإلضافة إلى العوامل واملقدمات التي مت استعراضها ،ميكن اإلشارة
أيضاً إلى أن تأثير العوامل اخلارجية ،وبالدرجة األولى إسرائيل كما
بعض الدول العربية احمليطة ذات التأثير في املنطقة (مصر واألردن
خصوصاً) ،وأيضاً الواليات املتحدة ومجموعة الدول األوروبية ،لن
يساهم في املساعدة نحو تغييرات جذرية في ما يتعلق مبطلب اإلصالح
السياسي ،بل على العكس لعب ومن املرجح أن يلعب بعضها دوراً سلبياً
في هذا املجال (مثل إسرائيل والواليات املتحدة).
كل العوامل والعناصر املذكورة لن تساهم في دفع حركة "فتح" إلى
أن تلعب دوراً إيجابياً فاع ً
ال في إصالح النظام السياسي الفلسطيني،
بل على العكس ،سوف تسعى احلركة إلى عرقلة أي مساعٍ نحو االنتقال
مبؤسسة السلطة الفلسطينية إلى اإلصالح السياسي والدميقراطية.
ومن املرجح أن تتحول احلركة إلى أكثر من مجموعة مصالح غير
متجانسة ،وأصحاب الشرعية املتآكلة لن يتنازلوا عن مواقعهم ،األمر
الذي قد يتسبب في االنشقاق أو ت ََش ُّكل محاور واضحة ومتمفصلة على
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مصالح محددة في الطريق إلى االنشقاق .النخب اجلديدة سوف حتاول
إقصاء القدمية بطرق ومصادر جديدة للشرعية .كما أن توازناً جديداً
سوف يفرض نفسه على الساحة ال ميكن إدارة الظهر له وهو الوجود
املتنامي حلركة "حماس" ،فحتى لو استطاعت "فتح" استعادة بعض
مما خسرته في االنتخابات التشريعية األخيرة (مطلع العام ،)2006
فإنها لن تتمكن من االستفراد بالسلطة بالطريقة القدمية .لن تتمكن
حركة "فتح" من السيطرة على املنافع وحدها حتى وإن دعمتها في
ذلك القوى اإلقليمية والعاملية ،وسوف جتري سلسلة من املساومات
والتسويات واالحتكاكات التي قد يكون بعضها دموياً (مثل ما حصل
في خان يونس) 12قبل أن يتم توزين كل من القوى الرئيسية وتقييم
حجمها وانعكاسات ذلك على توزيع السلطة والنفوذ احلكومي .وقد
تأخذ هذه العملية فترة زمنية متتد إلى أشهر أو بضع سنوات ،إال أنها
مسالة وقت حسب ما افترض ،وسينشأ عنها في املآل األخير خارطة
توازنات جديدة تقتضي توزيعاً جديداً للسلطة.
إذن ،ميكن االفتراض بأن احتكار السلطة من قبل طرف واحد بات
أمراً صعباً ،سوف يؤدي ذلك على أغلب الظن إلى الكثير من التغييرات
البنيوية في النظام السياسي الفلسطيني ،سوف يكون هناك أكثر من
قوة رئيسية واحدة تتوزع السلطة والنفوذ الرسمي (إن كان من خالل
التداول على السلطة ،أو توزيع األدوار ،أو الشراكة السياسية ،أو غير
ذلك) .كما سوف تكون هناك مساعٍ جادة للقوى السياسية الثانوية
لتحقيق مكانة ودور أكبر في متثيل اجلمهور ،وبالتالي حصة أفضل
في ماكينة/جهاز النظام السياسي األساسية/السلطة ،ناهيك عن أن
الفرصة سوف تكون أكبر ملؤسسات املجتمع املدني مبا فيها املنظمات
التمثيلية العامة كاالحتادات والنقابات ،ومن في حكمها ،للعب دور
أوسع في النظام السياسي الفلسطيني ،مبا في ذلك حتديد األولويات
والسياسات واالستراتيجيات العامة ،ما يعني حضوراً متثيلياً أوسع
لقطاعات وفئات متزايدة من اجلمهور الفلسطيني ،وديناميكيات جديدة
في صياغة النظام السياسي وحتريكه .بات من املؤكد أن مجموعات
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املصالح في تغير وتوسع ،وأن توازنات جديدة تؤدي إلى تعاطي
مجموعات املصالح مع السلطة مبكوناتها املختلفة بطريقة مختلفة،
مضمونها توزيع أفضل وأكثر عقالنية للمصادر واملوارد العامة.
وفي كل األحوال ،تبقى مسألة تأثير العوامل اخلارجية على املسارات
احملتملة للنظام السياسي الفلسطيني مهمة جداً ،بل رمبا ميكن اعتبار
العامل اخلارجي ،وبخاصة اإلسرائيلي ،عام ً
ال رئيسياً جلهة التأثير
على السياسة في املنطقة ،مبا فيها النظام السياسي في فلسطني .ففي
الوقت الذي نحاول فيه حتليل ديناميكيات التغير في النظام السياسي
الفلسطيني ،يخضع هذا النظام لعوامل خارجية ،أهمها االحتالل
اإلسرائيلي (وحلفاؤه) الذي ما زال يجثم على املنطقة ويتحكم بجميع
مكوناتها .هذا باإلضافة إلى عوامل أخرى تفرضها الدول اإلقليمية
(مصر ،واألردن ،وسوريا بالدرجة األساسية) ،إضافة إلى الدول التي
حتاول أن تلعب دوراً وسطياً بني األطراف الرئيسية للصراع في املنطقة
(وبخاصة االحتاد األوروبي).
إن حتليل مكونات النظام السياسي الفلسطيني مبعزل عن العوامل
اخلارجية وأهمها االحتالل اإلسرائيلي وسياساته اجتاه القضية
الفلسطينية ،قد يفضي إلى نتائج مغلوطة ،فالعالقة بني العوامل
اخلارجية والداخلية عالقة معقدة وحساسة ،فهي متداخلة مع بعضها
البعض بدرجة كبيرة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تؤثر في بعضها
البعض بشكل مباشر وفوري؛ أي في إطار زمني ضيق جداً ،األمر الذي
ص ِّعب في بعض األحيان فهم العالئق الشرطية بني هذه العوامل لتظهر
ُي َ
باعتبارها عالئق تبادلية ،ما قد يسبب اللبس واختالط الفهم .فعلى
سبيل املثال ،اعتمدت السياسة اإلسرائيلية على تطبيق إجراءات للحد
من متكني مركز السلطة القيادي في مجال القدرة املالية واالستقالل
املالي ،كذلك األمر بالنسبة إلى كبح االستقالل االقتصادي لقطاع
األعمال الفلسطيني ،ما حدا بالرئيس عرفات البحث عن مصادر مالية
مستقلة خارج إطار املوازنة العامة والعلنية للسلطة الفلسطينية لتمويل
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مشروعه السياسي ،مبا في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية وباقي
األدوات السياسية التي يعتبرها ذخيرته احلية إلجناح هذا املشروع.
ويبرز السؤال هنا :ماذا لو لم تتبع إسرائيل السياسة نفسها؟ هل سوف
يقوم عرفات والسلطة الفلسطينية من بعده باعتماد طرق "مشروعة"
في متويل استكمال املشروع السياسي؟ ميكن أن يدعي البعض ببساطة
أن إسرائيل استخدمت السياسات املالية واالقتصادية املذكورة كونها
تفترض مسبقاً بأن عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية (التي وقعت
اتفاق أوسلو معها) سوف تعمل على استغالل أي تقدم اقتصادي وأية
مصادر مالية في محاولة جتاوز سقف أوسلو والتقدم باجتاه مطالب
إستراتيجية إضافية .وكما أسلفت ،ميكن مالحظة العالقة التبادلية ،أما
العالقة الشرطية فيصعب اإلمساك بها.
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هوامش الفصل األول
1

جتدر اإلشارة هنا إلى أن حركة "حماس" حتى قبل توقيع اتفاق أوسلو العام
 1993وخالل االنتفاضة األولى ،استمرت في متييز موقفها عن فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية ،كما استمرت في رفض الدخول في اإلطار "الرسمي" لتمثيل
الشعب الفلسطيني؛ أي منظمة التحرير الفلسطينية.

2

"يخالف  46قانوناً من مجموع 72؛ أي مبعدل ( )64%من حركة القوانني ،النظام
الداخلي للمجلس التشريعي فيما يتعلق بالفترة الزمنية بني اإلحالة من املجلس
للرئيس واإلصدار (التصديق من الرئيس) ،حيث جتاوزت الفترة املسموح بها وهي
الشهر .وقد بلغت نسبة التجاوز في بعض القوانني  55شهراً كالقانون األساسي
رقم  ."96/1راجع :أداء املجلس التشريعي الفلسطيني في مجال التشريع
 ،2005-2006مركز امليزان حلقوق اإلنسان ،تشرين الثاني  ،2005ص .6

www.mezan.org/document/PLC_performence.pdf

كذلك األمر ينطبق على القوانني التي لم توقع نهائياً حتى تاريخ تشرين الثاني
 ،2005وهي مشروع قانون تنظيم متلك األجانب للعقارات في فلسطني ،97/7
ومشروع قانون الهيئة العامة الفلسطينية للبترول  ،97/8ومشروع قانون
التشكيالت اإلدارية  ،98/44ومشروع قانون مكافحة التدخني ،2000/74
ومشروع قانون أمانة القدس  ،2001/99ومشروع قانون صندوق النفقة
 ،2003/110ومشروع قانون معدل لقانون أصول احملاكمات املدنية
والتجارية رقم ( )2لسنة  ،2004/157 2001ومشروع قانون التقاعد العام
 ،2004 /162ص .7
www.mezan.org/document/PLC_performence.pdf.
3

ميشيل روكار وآخرون" .تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية" ،تقرير فريق
العمل املستقل برعاية مجلس العالقات اخلارجية.1999 ،

www.pcpsr.org/arabic/cfr/full1.html

Baumgarten, Helga. Neopatrimonial Leaders Facing Uncertain Transitions,
in: Roger Heacock (ed.), Political Transitions in Arab Word, Part Three,
Ibrahim Abu-Ludhod Institute of International Studies (IALIIS), Birzeit
University, Palestine, 2002.
5

لتوضيح املقصود مبعنى الشرعية ميكن مراجعة البند املتعلق ،صفحة ( )89من
هذه الرسالة.

4
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6

توضيح املقصود مبعنى الريعية ميكن مراجعة البند املتعلق ،صفحة ( )97من
هذه الرسالة.

7

يتفق معظم الباحثني في هذا املجال على املقومات املذكورة هنا للنظام الباترميونيالي
احلديث ،إال أنهم قد يختلفون على أهمية كل من هذه الصفات أو املقومات ،مثل تأكيد
عدد كبير منهم على ريعية هذا النوع من األنظمة مقابل عدم اهتمام البعض بهذا
املق ّوم ،كما أنه ميكن أن يقوم هؤالء الباحثون باستعراض هذه املقومات وربطها
بعضها ببعض بطرق مختلفة ،عدا عن أن البعض يرى مقومات أخرى باإلضافة إلى
التي مت ذكرها هنا ،مثل ذكورية النظام الباترميونيالي .انظر وليم نصار .مأزق
الدميقراطية في الباترميونيالية اجلديدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
بيرزيت ،2004 ،ص .66

8

تعرضت الصحافة الفلسطينية وغير الفلسطينية ،كما بعض الشخصيات القيادية
الفلسطينية في بعض األحيان ،إلى تعسف النظام السياسي ،حيث مت اعتقال بعض
الصحافيني أكثر من مرة ،كما مت اعتقال قيادات سياسية وميدانية حلركة "حماس"
وشخصيات سياسية تنتمي إلى تيارات نقدية أخرى.

9

شهدت الساحة الفلسطينية احتكاكات واشتباكات دموية بني األجهزة األمنية
للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" على مدار السنوات ما بعد أوسلو ،إال أن هذه
لم متنع من استمرار وجود حركة "حماس" ونشاطها املتنامي ،كما لم تردع أو
حتد من حركة ونشاط باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

 10يقول عزام أبو بكر ،وهو أحد قياديي حركة "فتح" ..." :إن "فتح" ليست حزباً احتجاجياً
على احلزب احلاكم ،بل إن السلطة هذه مشروع فتحاوي تتحمل "فتح" مسؤوليته في
األحوال كافة .ولذلك ،وألننا ندير السلطة بجميع مفاصلها ،ونتحمل مسؤوليتها سياسياً،
فال ميكن بالتالي إدارة هذا املشروع بأدوات ليست فتحاوية" .انظر أسامة البسط ونايف
سويطات :دور حركة "فتح" (احلزب احلاكم) والكوادر الفتحاوية العاملة في الوزارات في
تعزيز عملية اإلصالح ،جامعة بيرزيت ،معهد أبو لغد للدراسات الدولية ،أوراق سياساتية
حول اإلصالح في املؤسسات الفلسطينية ( ،)3نيسان  ،2004ص .44
11

مث ً
ال في  1آذار " ،2005مت إطالق النار من أحد املسلحني من "فتح" على وزير
الداخلية نصر يوسف" .كذلك "مسلحون من "فتح" يطلقون النار على منزل
وزير الشؤون املدنية السابق جميل الطريفي ،راجع:
www.fm-m.com/2005/aug2005/story15.htm.

12

جتدد االشتباكات املسلحة بني عناصر "فتح" و"حماس" في قطاع غزة .راجع،
قناة الفضائية العربية:
www.alarabiya.net/Articles/2006/05/09/23596.htm.
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مفهوم معياري لإلصالح السياسي

سوف نأتي في هذا اجلزء من البحث على اقتراح مفهوم معياري لعملية
اإلصالح السياسي ،ولكن قبل اقتراح هذا املفهوم ،افترض أن أحد
مكوناته الرئيسية يتعلق مبوضوع االنتقال إلى الدميقراطية ،كما أن
حلبته النظام السياسي؛ أي أنه ال ميكن احلديث عن اإلصالح السياسي
وبالتالي اإلداري واملالي بشكل عام وفي السلطة الفلسطينية دون
احلديث عن عملية االنتقال أو التحول إلى نظام حكم دميقراطي .وأشير
هنا باخلط العريض للتأكيد على الفرق بني عملية االنتقال وعملية
التحول ،حيث ميكن الدخول في هذه العملية التي قد تستمر إلى فترة
زمنية ليست بالقصيرة ،والتي على األرجح ال تتم بضربة أو بحركة
واحدة ،حيث يحاول بعض املفكرين والباحثني في هذا الشأن التأسيس
لعلم جديد من خالل اقتراح منوذج أو مناذج لتأطير عملية االنتقال إلى
الدميقراطية بالتركيز على إبراز موضوع مترحل هذه العملية ومتفصلها
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عبر عملية الدخول بها ،ومن ثم تعزيزها .وبطبيعة احلال ،نتحدث هنا
عن النظام السياسي في الدولة ،في أية دولة ،أو ما يشبهها كما لدينا في
فلسطني ،فعملية االنتقال أو التحول أو التعزيز التي نتحدث عنها إمنا
أرضها النظام السياسي والسلطة السياسية والدولة.
إن دراسة نظريات ومناذج االنتقال أو التحول إلى الدميقراطية باعتبارها
اآللية الرئيسية في عملية اإلصالح السياسي تعتبر ضرورية في بحثنا
هذا ،حيث نحاول مراجعة وفحص هذه النظريات والنماذج جلهة إمكان
استخدامها في حتليل واقع حركة "فتح" ،باعتبارها أحد أهم التنظيمات
السياسية في فلسطني ،بغرض استشراف دورها في إصالح النظام
السياسي الفلسطيني ،وإمكانات التحول نحو الدميقراطية في هذا
النظام .وطبعاً ،ال تفوتنا هنا اإلشارة إلى أن املقصود بنظريات ومناذج
االنتقال أو التحول إلى الدميقراطية يشتمل أيضاً على نظريات ومناذج
تفسير التعثر أو االنسداد الدميقراطي كما يسميه البعض.
وعلى الرغم من أن معظم الباحثني في هذا املجال يشيرون إلى أن
نظريات ومناذج االنتقال أو التحول إلى الدميقراطية تعتبر من العلوم
احلديثة جداً ،فإنني أعتقد أن منشأ هذه النظريات والنماذج ميتد إلى
بضعة عقود مضت ،حيث مت التقدم بالكثير من األبحاث والدراسات
الذي ال يتسع املجال إلى حصره ومراجعته ،لذا سوف أركز على مناذج
من الدراسات التي نشرت خالل العقدين املاضيني على اعتبارها األكثر
حداثة في دراسة التحول إلى الدميقراطية أو االنسداد الدميقراطي،
1
والتي تبلورت في نهاية القرن املنصرم ومطلع هذا القرن.
يتفق معظم الباحثني في العلوم السياسية على أن املقصود باإلصالح
السياسي ميكن تلخيصه بتحقيق النظام الدميقراطي ،فال ميكن احلديث
عن اإلصالح السياسي دون احلديث عن الدميقراطية .وقد يرى
البعض أن أعمال اإلصالح السياسي إمنا ميكن أن تتم حتى في أنظمة
احلكم الديكتاتورية أو الفردية واملستبدة دون املساس بهذه الطبيعة
الديكتاتورية أو املستبدة ،مبا في ذلك األنظمة الباترميونيالية احلديثة أو

الفصل الثاني :نظريات ومناذج تفسير التحول /االنتقال/االنسداد الدميقراطي

31

الزبائنية احلديثة ،حيث يعني اإلصالح هنا "التحديث" للنظام وأدواته
التنظيمية واإلدارية ،كما يحصل اآلن في بعض البلدان النامية ،حيث يتم
تشكيل وزارات للتنمية اإلدارية تهدف بحسب اختصاصها إلى إصالح
النظام اإلداري للدولة بغرض حتسني الكفاءة والنجاعة وتنمية قدرات
املؤسسة احلكومية على تقدمي اخلدمات لألفراد ،أو في أحسن األحوال
في عملية االنتقال من نظام ديكتاتوري شمولي إلى أنظمة حكم فردي
ذات سمات ليبرالية.
وعلى أهمية املعنى املقترح لإلصالح السياسي في الفقرة السابقة ،إال
أنني ال أرى هذا مدخ ً
ال مالئماً لتعريف اإلصالح السياسي ،فالعمليات
اإلدارية والفنية في هذا املجال ميكن أن تقود إلى حتسني محدود في
األداء احلكومي ،إال أنها ،وعلى أهميتها ،ال ميكن أن تشكل بدي ً
ال عن
التفتح واالزدهار الشامل الذي قد توفره فرص املشاركة العامة من قبل
املواطن صاحب احلقوق املدنية في صنع النظام السياسي واملشاركة
في تكوين اإلرادة العامة للبلد.
تقول د .ميتكيس "وهنا جتدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت املستجدات
املعاصرة في مجمل تداعياتها قد باتت تشغل حيزاً متنامياً من شواغل
احملللني السياسيني ،فإن ُبعدها السياسي املتمثل في اإلصالحات
السياسية ،أو ما يدرج على تسميته بالتحول الدميقراطي قد اجتذب
أنظار العديد من الدارسني" 2.كما يقول املغيربي "تركزت هذه
الدراسة على إحدى الظواهر السياسية الرئيسية في زمننا هذا،
الدميقراطية واإلصالح السياسي" 3.وتقول د .عبود "ومن اجلدير
بالذكر أن مفهوم اإلصالح بأبعاده املختلفة الدينية واالجتماعية
والسياسية واالقتصادية كان واحداً من املفاهيم احملورية التي شغلت
التيار الليبرالي العربي أو التيار العقالني التنويري القدمي واحلديث
واملعاصر ،إال أنه كان يتم استخدام مفهوم اإلصالح وفقاً لظروف
ومتطلبات كل مرحلة ،وعالقات القوى السياسية التي حتكمها؛ سواء
على املستوى الداخلي أم اخلارجي .ولكن ما نعنيه في هذه الدراسة
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هو ملف اإلصالح والتطور الدميقراطي الراهن وإشكالياته املختلفة".
أما "وثيقة اإلسكندرية" فقد نصت بهذا اخلصوص على أن املقصود
باإلصالح السياسي "كافة اخلطوات املباشرة ،وغير املباشرة التي
يقع عبء القيام بها على عاتق كل من احلكومات واملجتمع املدني
ومؤسسات القطاع اخلاص ،وذلك للسير في املجتمعات والدول
العربية قدماً ،وفي غير إبطاء أو تردد ،وبشكل ملموس ،في طريق
بناء نظم دميقراطية" 5.ومن اجلدير التنويه إلى أن املعنى املقترح
هنا لإلصالح السياسي ال يعني بأي حال من األحوال تبني الشروط
واملعايير والظروف املطلوبة لتطبيق هذا املفهوم كما جاءت في "وثيقة
اإلسكندرية" ،فـ "مع مراعاة الشروط واحملددات واخلصوصيات
واألولويات ،إضافة إلى الشراكة مع احلكومات التي لها مصلحة في
عدم اإلصالح ،قد يبان أن وثيقة اإلسكندرية تشكل خطة إصالحية
ملائة عام أو أكثر تبعاً لظروف كل بلد ،وبعد أن يتم إيجاد احلل العادل
للقضية الفلسطينية ،ونزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق األوسط
6
وخلوه منها".
4

يحيلنا هذا على مسألة ربط املفهوم (اإلصالح السياسي) بعملية
التنمية والعدالة االجتماعية .فالتحول واالنتقال نحو النظام
الدميقراطي يجب أن يرتبط بشكل عميق وعملي باحلاجات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلد ،أي بلد .وفي
حديثنا عن فلسطني ،وبسبب من االستنزاف والتدهور املستمر
ملصادر البلد املادية واملعنوية ،يصبح الربط املباشر والعملي بني
مفهوم اإلصالح السياسي من جهة ،والتنمية والعدالة االجتماعية
وباقي االحتياجات األساسية والفرعية من جهة أخرى ،أمراً
جوهرياً ويتصل باملصالح املباشرة للقطاعات والفئات واألطراف
وجماعات املصالح األخرى في فلسطني .إن التقليل من أهمية هذا
الربط بني املفهوم من جهة ،والتنمية والعدالة االجتماعية من جهة
أخرى ،يضعنا في مساواة في الفهم مع محاوالت البعض مثل
الدول املانحة في تقدمي مجهودات في مجال اإلصالح السياسي
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في فلسطني (وغيرها) الذي أعطته معنى تقنياً أو إدارياً ،كما ربطته
مبفهوم "احلكم الرشيد" ( )good governanceكهدف ملساعي
هذه البلدان ومجهوداتها ،دون األخذ باالعتبار مكونات املجتمع
الفلسطيني ،ما أدى إلى إفراغ املفهوم من مضمونه التنموي والعادل.
فعلى الرغم من أن هذا املفهوم (احلكم الرشيد) يتضمن عناصر
الدميقراطية والتداول على السلطة ،واملشاركة ،والشفافية ،والعدالة،
وسهولة احلصول على املعلومات وتدفقها بيسر ،ووجود قواعد
ومرجعيات تشريعية وقانونية ،ومقدرة جهاز احلكم على التكيف مع
متطلبات اجلمهور والقطاعات املختلفة له والتغيرات التي حتصل في
البلد والبيئة احمليطة اإلقليمية والعاملية ،وضمان حدود دنيا من التوافق
واإلجماع الوطني ،وكفاءة وفعالية اجلهاز احلكومي ،وأخيراً وليس
آخراً اعتماد عملية التخطيط وفق رؤى واضحة وأجندة وطنية متواضع
عليها ،أقول ،يبقى املفهوم من دون ربطه باملصالح املباشرة للقطاعات
والفئات واملجموعات األخرى في فلسطني ،وأيضاً دون ربطة املباشر
بعملية التنمية والعدالة االجتماعية مبعانيها امللموسة ،مجرد شعار أو
محاولة تقنية" .من الواضح أن مفهوم اإلصالح في احلالة الفلسطينية
يرتدي معنى خاصاً وحساساً نظراً للتداخل بني مهمتي التحرر
الوطني والبناء املجتمعي ،األمر الذي يقضي عند التعامل معه أن يتم
االرتكاز على قاعدتي حق تقرير املصير والتنمية املجتمعية ،ما يسمح
بجعله مفهوماً شام ً
ال األبعاد املادية ،واملعنوية ،والعملية ،والنظرية،
والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والقانونية ،واإلدارية،
واملالية ،واملؤسسية ،حاضراً ومستقب ً
ال" 7.إن مراجعة سريعة لبرامج
املجتمع الدولي ومبادراته لدعم عملية اإلصالح السياسي في فلسطني،
أظهرت شيئاً من ضيق األفق (املقصود أو غير املقصود) في تصميمها
لبرامجها في مجال دعم إصالح اإلدارة العامة واخلدمة املدنية ،أو ما
اصطلح على تسميته في العادة مبشاريع تقوية مؤسسات السلطة
الفلسطينية وتعزيزها.
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جرى تصميم معظم هذه البرامج واملشاريع واملبادرات على أساس
عناصر مفهوم "احلكم الرشيد" كما يتم تداولها في األدبيات العاملية.
ولم يتم بذل جهود في محاولة توطني هذا املفهوم وعناصره (مكوناته
التي عرضناها في الفقرة السابقة) ،وحتولت هذه البرامج واملشاريع
واملبادرات إلى محاوالت "فضائية" لتغيير الواقع ،غير متصلة
مبكونات املجتمع الفلسطيني وعناصره ،ما جعلها موضع شكوكه
وأفقدها مضمونها ومقصدها.
مناذج حتليل عملية االنتقال والتحول الدميقراطي

تراوحت النماذج لتحليل عملية االنتقال/التحول/االنسداد الدميقراطي
وآلياتها بني اعتماد املرجعيات الثقافية أو االقتصادية/االجتماعية أو
السياسية أو مزيج بينها ،إال أن أياً من هذه النماذج لم يتمكن منفرداً
من النجاح في تفسير حاالت التحول أو االنتقال أو االنسداد أو التعثر
الدميقراطي .لذا ،ال جند لغاية اآلن من يدعي اقتراحه لنظرية مكتملة
بهذا اخلصوص .واشتملت النماذج املقترحة على محاوالت لتأسيس
نظريات لتفسير حاالت التحول أو االنتقال إلى الدميقراطية أو االنسداد
الدميقراطي (مثل محمد عابد اجلابري) .كما أنها اشتملت أيضاً على
ما هو أقل من ذلك؛ أي األبحاث والدراسات التي تتعلق بجانب أو أكثر
من جوانب العملية ،التي ال أراها أقل أهمية من األولى ،حيث تشكل هذه
الدراسات واألبحاث مادة صلبة في اجتاه تأسيس علم أو علوم في بحث
الدميقراطية واالنتقال أو التحول إليها أو عدمه.
لذا ما سوف أقوم به في هذا املجال هو استعراض لنماذج مختارة من
هذه احملاوالت ،إن كانت التي سعت إلى تأسيس منوذج نظري مرجعي
(نظريات) ،أو احملاوالت التي سعت إلى بحث جانب أو أكثر من اجلوانب
املتعلقة باملوضوع املبحوث.
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محمد عابد اجلابري

يقترح محمد عابد اجلابري منوذجاً مختلطاً من املرجعيات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية/الثقافية لتفسير حالة االنسداد الدميقراطي
في املنطقة العربية التي نحن جزء منها .وإن كان يحاول الفصل بني
منوذج سياسي وآخر اجتماعي ثقافي لتفسير حالة االنسداد الدميقراطي
كما يسميها ،فإنه ،وفي ضوء مراجعة مناذجه املقترحة بهذا اخلصوص،
ميكن اعتبارها تنتمي إلى منوذج مختلط يجمع بني التفسير السياسي
واالقتصادي واالجتماعي/الثقافي .ويتقاطع اجلابري في منوذجه
املقترح مع الكثير من املفكرين والباحثني في هذا الشأن ،لذا رأينا أن
نقوم باستعراض ألهم مكونات ومرتكزات النموذج الذي يقترحه ،حيث
يحاول اإلجابة عن حالة االستعصاء الدميقراطي في الوطن العربي ،من
خالل بحث مفهوم املجتمع املدني وأثره في التحول نحو الدميقراطية.
يرى اجلابري أنه ال يوجد مجال إلى التحول نحو الدميقراطية واإلصالح
السياسي دون تشكل املجتمع املدني 8،كما أنه يشير إلى أن املجتمع املدني
ال ميكن أن يتشكل دون اعتماد املمارسة واألسلوب الدميقراطي ،األمر
الغائب في املنطقة العربية العتبارات املكونات السياسية واالجتماعية
والثقافية لشعوب املنطقة .فالدولة  -حسب اجلابري  -نشأت في
العالم العربي (معظم الدول العربية) عن طريق االستعمار الذي سلم
جهازها الهش إلى أرستقراطية محلية سعت عن طريق املطالبة والتمني
على االستعمار مغادرة البالد .بعد تسلمها مقاليد السلطة في البالد،
لم تكن هذه األرستقراطية بحاجة إلى ممارسة الدميقراطية ،حيث كان
شعارها مواصلة احلرب على اإلمبريالية ،واالستقالل الناجز ،ومحاربة
الصهيونية ،واالستقالل االقتصادي والتنمية ،األمر الذي أسهم في بناء
دولة العسكر التي سعت إلى حرق املراحل وأعاقت نشوء املجتمع املدني
وتكونه 9،وحالت دون دور األفراد واجلماعات من الشعب ،وأطلق على هذا
النوع من الدول "دولة الثورة" .والدولة في هذه احلالة/النموذج ابتلعت
املجتمع املدني واحتلت مكانه.
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يوسع اجلابري هذا النموذج من خالل دمج املرجعيات االجتماعية
الثقافية في التحليل .فاملجتمع املدني أيضاً  -حسب اجلابري  -هو
مجتمع املدن واملؤسسات اإلرادية (الطوعية) بعكس املجتمع البدوي/
القروي الذي يشكل القوام الرئيسي للمجتمعات العربية ،هذه املجتمعات
(البدوية/القروية) تتشكل من مؤسسات "طبيعية" يولد الفرد منتمياً
لها ،مندمجاً فيها ،وال يستطيع االنسحاب منها .املجتمعات/األقطار
العربية هي أقطار تهيمن عليها الثقافة والتقاليد البدوية/الريفية ،حتى
مدنها فهي تخضع أيضاً لهيمنة الثقافة والتقاليد البدوية/الريفية.
يلخص اجلابري مراحل تطور العالقة بني املدينة والريف/البادية في
العالم العربي (وهو بهذا يحاول أن يتوصل إلى بناء منوذج حتليلي
يبدو أنه يتصل بالنظرية اخللدونية) بتكون نخب 10أرستقراطية أنشأها
االستعمار تبنت مشروع االستقالل الوطني ،وحيث أن جذورها
الدميوغرافية مدينية ،وثقافتها متصلة بالغرب (االستعمار) بطريقة
أو بأخرى ،ومشروعها استقاللي ،تبنت هذه النخب توجهات إلرساء
مؤسسات املجتمع املدني في نقيض ومقابل النخب البدوية ،التقليدية،
التي قاومت االستعمار للحفاظ على الوضع القائم كما هو .وتقف وراء
النخب األرستقراطية التي قادت الشعب وحضرته لالستقالل نخب
من نوع جديد ،هذه النخب متحدرة من مديني البادية/الريف ،األكثر
شعبية واألقل أرستقراطية .وبفعل الثقافة وهذا التركيب ،تشرع هذه
النخب باالنتقال بالنضال الوطني من احلالة (السلمية ،املطالباتية)
إلى حالة العنف واملقاومة املسلحة لتقود الشعب تاركة وراءها النخبة
األرستقراطية ،أو منافسة لها على زعامة الشعب عبر املشروعية التي
اكتسبتها من خالل املقاومة العنيفة .وفي مرحلة االستقالل ،تكون
النخب األرستقراطية مؤهلة أكثر لقيادة العملية (التفاوض ،إدارة الدولة
بعد االستقالل) ،وذلك بحكم خبرتها وإمكاناتها االقتصادية والثقافية
واملهنية .والنخب البدوية/الريفية التي نافست النخب األرستقراطية،
حتاول عبر سيطرتها على الدولة احلصول على املنزلة رقم واحد في
املجتمع ،وأثناء انشغال النخبة االرستقراطية في إعمار البالد والبدء
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بعملية التحديث ،تنقض النخب البدوية/الريفية على السلطة عبر
االنقالب العسكري أو احلزبي لدى حدوث أي حالة ضعف ملكانة النخب
األرستقراطية ،وبخاصة بسبب تدهور وضع البالد الذي تدفع باجتاهه
أساساً دولة االستعمار .هذا أص ً
ال بعد أن تكون قد ظهرت على السطح
حالة الصراع بني النخبتني املذكورتني .وتنشأ الدولة القومية/دولة
القطاع العام وتقوم النخب البدوية/الريفية بالسيطرة عليها واجللوس
على قمتها وعلى القمم كافة في املجتمع .كما تصادر إمكانات البالد
وحتتكر السلطة والقوة واالقتصاد ،األمر الذي ينشئ من جديد فوارق
طبقية واجتماعية واقتصادية جديدة.
تنشأ األزمة من جديد ،فالنخب البدوية/الريفية تفشل هي األخرى
في حتقيق أي مكاسب للشعب ،ما يدفع بتشكل نخب جديدة ،كانت
على هوامش النخب احلاكمة ،أو من جراء االنتقال السريع واملتواصل
ألبناء البادية/الريف إلى املدينة ،حيث "مرة أخرى ،عملية "التطور"
التي أبرز سماتها – كما بينا من قبل – (احلديث للجابري) االنتقال من
البادية إلى املدينة ،ومن الهوامش إلى املراكز ،عبر انتشار التعليم وذيوع
وعي احلاجة إلى االرتقاء على سلم املواقع واملنازل" 11،لتأتي بعد ذلك
نخبة ثالثة لتكمل الدورة اخللدونية التي رمبا يكون أحد شعاراتها حسب
اجلابري "اإلسالم هو احلل".
تنحشر في املجتمعات العربية إذاً وبحسب اجلابري ثالث نخب رئيسية؛
النخبة األرستقراطية التقليدية املدينية وامتداداتها ،والنخبة التي أفرزها
القطاع العام/قطاع الدولة املشكلة بالدرجة الرئيسية من "بدو املدن"،
وأخيراً النخب املعترضة احملتجة على واقع احلال وعلى فشل النخبتني
األولى والثانية في حل األزمات القائمة.
وبحسب اجلابري ،ال تتسع هذه اخلارطة من النخب املتصارعة على
السلطة إلى املمارسة الدميقراطية وال للمجتمع املدني ،فهي – أي النخب
الثالثة– تخاف بعضها بعضاً ،كما تخاف الدميقراطية .والعالقة
بينها عالقة نفي وإقصاء وتهميش .النخب األرستقراطية تخشى
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الدميقراطية كونها لم تعد تسيطر على األغلبية العددية للجمهور إذا
حتولت إلى أصوات انتخابية .والنخب الثانية (امل َُس ّيرة للبالد) تخشى
الدميقراطية ألنها تخاف أن تفقد سيطرتها على السلطة التي بحوزتها
اآلن ،حيث أنها لم تقدم حلو ً
ال ألوسع الفئات الشعبية .أما النخب الثالثة،
فهي تقبل بالدميقراطية طاملا تتيح لها االنتقال إلى السلطة ،أما املضي
باللعبة الدميقراطية إلى نهاياتها والقبول مببدأ تداول السلطة فينتهي
عند أول مرة تصل بها هذه النخب إلى السلطة.
وبسبب هذه اخلارطة للنخب كما يعرضها اجلابري ،تركز النخب امل َُس ّيرة
للحكم على مركزية الدولة ،مبا فيها العائدات االقتصادية والريعية.
وينشأ بهذا صنم ضخم ينتج ثقافة "تلقائية" كما س َّماها اجلابري،
ترى أن أي عملية تغيير ال ميكن أن تتم إال عبر صنم ضخم أيضاً
مبواجهة ما ال تستطيع باقي النخب مواجهته ،فتبرز ثقافات ومفاهيم
مثل املستبد العادل ،والزعيم البطل ،والقائد الفذ ،واملنقذ املخلص للبالد،
والقائد الرمز.
يحاول اجلابري من خالل هذا النموذج حتليل عناصر وديناميكيات
حالة االنسداد الدميقراطي في البالد/األقطار العربية .وحاكى
اجلابري من خالل هذا النموذج ،أو رمبا استجدى نظرية ابن خلدون
في مقدمته الشهيرة التي سعى من خاللها (ابن خلدون) إلى تفسير
حالة نشوء وتطور واندثار الدولة عبر استخدامه ملفهوم "العصبية".
وعلى الرغم من أهمية النموذج الذي طوره اجلابري ،وبخاصة جلهة
محاولة توظيف النظرية اخللدونية في حتليل وتفسير حالة االنسداد
الدميقراطي في األقطار العربية ،وملا ميتلكه أيضاً هذا النموذج من
أدوات حتليلية (اجتماعية/ثقافية ،سياسية) ،فإنه ما زال قاصراً عن
التطبيق على معظم األقطار العربية ،وإن كان يصلح جزئي ًا في تفسير
حالة االنسداد الدميقراطي في بعض األقطار العربية كمصر والعراق
منذ حقبة االستقالل وبعيدها .فمن غير الواضح ما إذا كان ميكن
قبول خارطة النخب التي يقترحها اجلابري في منوذجه ،وبخاصة أنه
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ال يوجد ما يثبت وجود هذه احلدود الفاصلة التي اقترحها اجلابري
بني النخب األرستقراطية والنخب التي تندفع من البادية/الريف إلى
املدينة ،وأيضاً إلى آليات تشكلها ومتفصلها لتصبح قوة منظمة أو شبه
منظمة تسعى إلى حتقيق مصالح واضحة لها ومشتركة .ويضاف بأن
اجلابري لم يحاول التعرض إلى جزء كبير من األقطار العربية التي
تعتمد اقتصاد الريع ،والتي نشأت في سياقات تاريخية بخالف تلك
التي اقترحها في منوذجه.
وعلى الرغم مما تقدم ،يحيلنا حتليل اجلابري على االهتمام بالنظرية
السياسية التي تركز على النخب السياسية بالدرجة األولى وباقي النخب
االقتصادية واالجتماعية/الثقافية في عمليات االنتقال والتحول نحو
الدميقراطية ،األمر الذي يقترحه الكثير من املفكرين في هذا احلقل.
جون ووتربوري

يحاول ووتربوري اقتراح منوذج خاص بالشرق األوسط فيما
يتعلق مبسألة االنتقال إلى الدميقراطية ،حيث يستعرض مجموعة
من العناصر والعوامل املتواضع عليها بهذا اخلصوص للتأكيد على
بعضها ،والتقليل من شأن اآلخر في محاولة منه لرسم وحتديد
العوامل األكثر تأثيراً في حسم مسألة االنتقال إلى الدميقراطية.
فهو يؤكد أن التطور االجتماعي -االقتصادي ال ميكن االعتماد عليه
باعتباره ضرورة مسبقة للتحوالت الدميقراطية أو لالنتقال إليها،
بل وحتى ال يرى بها شرطاً مسبقاً لذلك .يقول ووتربوري "إن
املستويات العالية نسبياً في الوضع االجتماعي– االقتصادي مبعناه
العام ال ميكن إال أن ينظر إليها بصفتها تيسر التحرك نحو الليبرالية
واملسؤولية السياسية ،واملستويات الواطئة ال ميكنها أن تضع عقبات
كأداء بوجه التحوالت الدميقراطية (الهند ،وتركيا ،والسودان بني حني
وآخر)  ...إن املستويات العالية في الوضع االجتماعي–االقتصادي
ال هي ضرورية ،وال هي كافية لتحقيق الدميقراطية" 12.كذلك األمر،
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يستبعد الكاتب أن يكون للدولة الالضريبية في األقطار العربية أثر في
تعثر التحول أو االنتقال إلى الدميقراطية ،فالكاتب يعتبر أن هناك دو ً
ال
كثيرة جتبي ضرائب أقل مما تتم جبايته في األقطار العربية ،إال أنها
تخوض جتارب دميقراطية .يضاف إلى ما تقدم ،أن الكاتب يبدي عدم
حماسته إلى اعتبار أن شيوع الثقافة اإلسالمية والنظام االجتماعي
األبوي في املنطقة لها تأثير ذو مدلول على حالة االنسداد الدميقراطي
في الشرق األوسط.
ويقترح ووتربوري استثنائيتني يتميز بهما الشرق األوسط لتفسير
حالة االنسداد الدميقراطي به ،االستثنائية األولى تكمن في تضافر
استخدام احلرب واالستبداد ،فاحلرب تستدعي حشد اجلند و َت َوخي
رسالة لتبرير االستبداد .واالستثنائية الثانية للشرق األوسط تكمن
في حتالف الطبقة الوسطى (موظفي الدولة ،املثقفني) مع الدولة حتالفاً
عضوياً ،كذلك بالنسبة للبرجوازيات احمللية ،فهي "تتخلى عن أي دور
سياسي علني ،فتقوم باتباع توجهات الدولة االقتصادية العامة ،وذلك
لقاء السماح لها بجني أرباح كبيرة  ...وبهذه الطريقة تتطور لدى نقابات
العمال الكبرى وزعمائها ،ولدى برجوازية القطاع اخلاص ،ولدى القادة
واملديرين في الدولة ،شبكة من املصالح التي ميكن أن يهددها االنفتاح
13
الدميقراطي".
لم يقدم ووتربوري دالئل واضحة على أن االستثنائيتني املذكورتني
هما فع ً
ال استثنائيات شرق أوسطية ،فإن كنت ال أنفي أنه قد تكون
هناك عالقة بني احلرب أو احتماالت احلرب و َت َوخي ذلك لتبرير
االستبداد ،إال أنه ال يوجد ما يشير إلى أن هذا الربط يصلح لتفسير
احلالة الشرق أوسطية (وبخاصة األقطار العربية حسب الكاتب)
فاحلرب ميكن دائماً أن تستخدم لتبرير االستبداد ،وال ميكن التأكيد
على أن هذه سمة خاصة في بلدان الشرق األوسط .وينطبق الشيء
نفسه على عالقة البرجوازية احمللية والطبقة الوسطى في الدول غير
الدميقراطية بالدولة وأركان النظام السياسي بها .فاحلاالت التي

الفصل الثاني :نظريات ومناذج تفسير التحول /االنتقال/االنسداد الدميقراطي

41

وقفت بها البرجوازية احمللية والطبقة الوسطى بشكل واضح ضد
الدولة غير الدميقراطية نادرة جداً ،جزء من دول أمريكا الالتينية في
مرحلة االستبداد شهدت حتالفاً بني الدولة والبرجوازيات احمللية بها
وقطاعات واسعة من الطبقة الوسطى ،وبخاصة موظفي الدولة ،ما
ينطبق على أماكن كثيرة في العالم.
وإن كنا نوافق مع الكاتب على عدم وجود تأثير ذي مدلول لشيوع
الثقافة اإلسالمية والنظام االجتماعي األبوي في الشرق األوسط
على حالة االنسداد الدميقراطي بها ،فإن الكاتب تعرض لهذا اجلانب
بشكل سريع ،األمر الذي يحتاج إلى مراجعة أعمق ،وبخاصة في
حال التمييز بني احتماالت االنتقال إلى الدميقراطية وبني التحول
إليها .إن االنتقال إلى ممارسة الدميقراطية اإلجرائية ،وباملعنى
الشكلي ،قد ال يعيقه شيوع الثقافة اإلسالمية واملجتمع األبوي ،أما
التحول نحو الدميقراطية فنرى أنه يستلزم تغييراً في منط النظام
االجتماعي والثقافي.
أما بالنسبة لتأثير الدولة الالضريبية ،التي ال يرى الكاتب تأثيراً لها على
حالة االنسداد الدميقراطي باملنطقة ،فنرى أن يتم نقاش املوضوع من
زاوية أخرى ،حيث أن معظم دول املنطقة تعتمد االقتصاد الريعي في
عائداتها ومتويلها ،األمر الذي قد ال تختص به دول الشرق األوسط،
ولكن نرى أن هذا العامل في الشرق األوسط أو خارجه يلعب دوراً
رئيسياً في متويل الدول االستبدادية أو غير الدميقراطية (مبا فيها
الباترميونيالية والباترميونيالية احلديثة) وأيضاً التحوالت احملتملة في
النظام السياسي الريعي .مبعنى أوضح ،يستخدم الريع الذي تتحصل
علية الدولة في متويل مشروعها اخلاص؛ أي بتمويل دميومة آليات
احلفاظ على النظام السياسي وإعادة إنتاجه .لذا ،نعتقد أن لهذا العامل
(الريعية) دور حاسم في إعاقة أو تأخير عملية االنتقال والتحول نحو
الدميقراطية.
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أوليفييه روا

اقترح أوليفييه روا النموذج "الزبائني" في تفسير حالة االنسداد
الدميقراطي وتعثر محاوالت اإلصالح السياسي .ويعتبر روا أن
هناك ثالثة أنواع من الشبكات التضامنية أو العصبيات املتضامنة كما
سماها:
 .1الشبكة املتعاونة البحتة واحملدودة التي تتشكل حول رجل
يتمتع بسلطة ما ،والتي ال تدوم بعد فقد منصبه.

 .2املجموعة املتضامنة (العصبية) التقليدية (العشيرة ،القبيلة،
القرية ،األسرة املوسعة  ...ويسبق طبعاً وجودها وجود الدولة).
 .3املجموعة املتضامنة احلديثة ،التي ليس لها وجود سابق على
الدولة ،ولكنها تعمل بنفس روحية وأسلوب "التضامنيات
التقليدية" 14.يهتم روا بالشكلني الثاني والثالث لهذا النوع
من التضامنيات ،وبالطبع الشكل الثالث واحلديث هو النموذج
الذي يعتبره روا املكون الرئيسي للنظام السياسي في قسم
كبير من األقطار العربية ،والذي ينشأ بفعل الوجود السابق
للتضامنيات التقليدية التي تتفكك "جراء التحول احلضري
والتمازج االجتماعي واألدجلة ،وعندئ ٍذ تعود إلى احلياة في
صورة أخرى (الزبائنية السياسية واملافيا االقتصادية) ،ولكن
15
من املمكن أيضاً أن تزول".

يركز روا في منوذجه هذا على التجربة اجلزائرية ،إال أنه ميكن تعميم
النموذج على أكثر من حالة عربية ،حيث متسك بزمام السلطة حركة
سياسية أو حزب سياسي قاد إلى االستقالل (كما في اجلزائر) أو
أمسك بزمام السلطة ُبعيد أو بعد عملية االستقالل (مثل سوريا،
والعراق ،وليبيا) ،وتتركز السلطة في هذا النوع من األنظمة السياسية
في يد الزعيم الواحد.
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املهم في هذا النموذج هو حالة الشبه بني حركة التحرر الوطني اجلزائري
وحركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح" ،حيث أتت االثنتان إلى
السلطة بشكل منفرد مباشرة بعد االستقالل (أو اتفاق أسلو في
فلسطني) ،واستمرت هذه احلركات باحتكار السلطة والبيروقراطية
احلكومية بشكل منفرد أيضاً (من غير الواضح فيما إذا كان هذا الوضع
سيستمر في فلسطني بعد تشكيل أول حكومة من خارج "فتح" في
آذار من العام  ،2006السؤال الذي تصعب اإلجابة عنه حالياً في
كيفية قيام احلكومة احلالية لـ"حماس" في قيادة السلطة الفلسطينية
التي تتشكل كل عناصرها القيادية تقريباً من حركة "فتح" ،مبا فيها
الرئيس ،فتجربة احلكومة احلالية بقيادة "حماس" ال ميكن اعتبارها
في حكم "احلكومة" ،حيث يقتصر نطاق سيطرتها اآلن على مجلس
الوزراء والقوة "النظامية" ،أما باقي مكونات "املؤسسة" احلكومية
فال تخضع لغاية اآلن ملجلس الوزراء).
عن حالة اجلزائر يقول الكاتب "والالفت النظر ،بوجه خاص ،هو في
الواقع عدم جتدد املجموعة [احلديث هنا عن العصبية التضامنية على
شكل حركة التحرير اجلزائري] إذ أنها مغلقة في وجه من ليسوا من
قدماء املجاهدين أو من أبناء الشهداء ،وهذا ما يعتبر تشكي ً
ال لطبقة
حاكمة جتدد نفسها باالستناد إلى شبكة من العصبيات اجلديدة .ذلك
أن احلزب غير ُم َو ِّحد [بكسر احلاء] :إن العصبية ليست هي احلزب،
بل هي الشبكات األدنى مستوى التي ميكن أن تتخذ أشكا ًال متنوعة:
مثل (كبار املوظفني) التكنوقراطية ،و"املافيات" التي تؤمن لها مصادر
دخل معينة (استثمار ميناء ،تراخيص استيراد  )...وتكوين عشائر
16
جديدة على أسس إقليمية (محلية)".
توصيف الوضع في اجلزائر ،الذي تعرض له روا في ما يتعلق بالشبكة
املتضامنة التي تسيطر على مقاليد السلطة والثروة (وبخاصة التي تأتي
من خالل الريع أو الفساد) يشبه إلى حد بعيد الوضع القائم في فلسطني.
فحركة "التحرير"هنا وهناك التصقت بالسلطة أو حتولت إلى سلطة،
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"عضويتها" مقتصرة إلى حد كبير على أعضاء احلركة و"املناضلني
القدامى" .الفرق الوحيد ،والكبير ،هو في انقالب هذه السلطة/الشبكة
املتضامنة في اجلزائر على نتائج االنتخابات السياسية في كانون األول
العام  ،1991مقابل قبول السلطة/الشبكة املتضامنة في فلسطني
لنتائج االنتخابات السياسية التي جاءت بالتيار السياسي نفسه (التيار
اإلسالمي من امتدادات حركة اإلخوان املسلمني) .يبرز سؤال/أسئلة
كبيرة في هذه املرحلة في فلسطني ،هل قبلت حركة "فتح" فع ً
ال بنتائج
االنتخابات؟ يبدو األمر عكس ذلك ،فمنذ اللحظة األولى لفوز "حماس"
في االنتخابات التشريعية مطلع العام  ،2006وتشكيلها للحكومة الحقاً،
لم تتصرف "فتح" كمعارضة باملعنى التقليدي .فقد بدأت مبحاولة
إلجراء تعديالت في رزمة القوانني والتشريعات في األيام األخيرة
لعمل املجلس التشريعي املنتهية واليته ،كما بدأت جلستها األولى في
املجلس التشريعي بعد جلسة حلفان اليمني الدستوري للمجلس اجلديد
باالنسحاب الكامل من املجلس ،في محاولة لتعليق أعماله ،مروراً
مبشاريع القوانني (قرار بقانون) التي حاول الرئيس أبو مازن متريرها
في فترات االنعقاد القانوني للمجلس ،كذلك في املساعي التي تتم حالياً
لتوسيع صالحيات الرئيس واألجهزة املدنية واألمنية التابعة له ،وليس
17
انتهاء باإلضراب الذي تقوده حركة "فتح" ملوظفي القطاع العام.
سوف أحاول التعرض الحقاً لهذا املوضوع الذي أرى أنه يعتمد بدرجة
كبيرة على تأثير الفاعلني اخلارجيني ،مع االنتباه إلى العامل الداخلي
الذي يكمن في تشكل حالة من االنقسام الداخلي في حركة "فتح".
وفي كل األحوال ،يشير أحد قياديي حركة "فتح" إلى أن معظم أعضاء
احلركة لم يكونوا يتوقعون هزميتها في االنتخابات التشريعية األخيرة
العام  ،2006ما دفعها إلى املضي بعملية االنتخابات التشريعية حتى
نهايات عملية فرز األصوات 18.استطالعات الرأي التي سبقت عملية
االنتخابات بقليل ،أكدت االعتقاد السائد أن حركة "فتح" منتصرة ال
19
محالة في االنتخابات املذكورة.
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محمد زاهي بشير املغيربي

قام املغيربي 20مبحاولة لتصنيف النماذج واملداخالت التي تعرضت
21
لتفسير عمليات االنتقال والتحول إلى الدميقراطية أو إلى انسدادها،
حيث صنف هذه النماذج في ثالثة مداخل:
أو ًال :املدخل التحديثي

"والذي يربط بني الدميقراطية والتنمية االقتصادية نظراً ألن أغنى
بلدان العالم هي بلدان الدميقراطية" 22.فقد دافع عن هذا املدخل الكثير
من الباحثني في مجال الدميقراطية مثل دميوند ،وبهاال ،وغيرهما.
ويشير الكاتب إلى أنه وعلى الرغم من توجيه الكثير من االنتقادات
إلى هذا املدخل ،فإنه ال ميكن إنكار العوامل االقتصادية في إمكانات
االنتقال أو التحول نحو الدميقراطية واإلصالح السياسي ،أو على
األقل ،في اعتبار ظروف اقتصادية ُم َي ّس َرة ومستويات دخل مرتفعة
ميكن أن تلعب دوراً مهماً في االنتقال والتحول وترسيخ الدميقراطية
وتطبيق اإلصالحات السياسية.
وأهمل الكاتب في هذا املجال التعرض للنموذج الريعي كمدخل لتفسير
حالة عدم االنتقال أو التحول إلى الدميقراطية واإلصالح السياسي.
وهناك اآلن عدد ال بأس به من بلدان العالم ،وبخاصة العربي ،التي
ميكن تصنيفها كصاحبة "ظروف اقتصادية ميسرة ومستويات دخل
مرتفعة" (معظم دول النفط العربية) ،يشير الكثير من الكتاب في هذا
املجال إلى أن نظرية الدولة الريعية ميكن أن تشكل مدخ ً
ال معقو ًال
لتفسير الوضع في هذه البلدان.
ثاني ًا :املدخل االنتقالي

يصنف الكاتب مجموعة من النماذج التي تندرج في باب اعتبار أن االنتقال
والتحول نحو الدميقراطية واإلصالح السياسي إمنا يحصل بفعل عوامل
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سياسية بالدرجة األولى (أمثال بوتر ،وأودونيل ،ومينويرجن) ،أو كما
يسميه البعض بخيارات النخب الفاعلة في املجتمع ،التي ترى عند حلظة
معينة أنها تفضل "التوصل إلى تسويات وحلول وسط [بحيث يتم
تقدمي بعض التنازالت التي تكون على شكل عمليات لبرنة السياسة]
داخل نظام احلكم التسلطي بتخفيف عمليات القمع والسماح ببعض
احلريات املدنية .إال أن هذه التحركات ال تؤدي ،بالضرورة ،إلى حتقيق
الدميقراطية .فقد يتم إجهاض عمليات اللبرنة ويعود احلكم القمعي من
جديد .بيد أنه ما أن تكتسب عملية اللبرنة دفعاً وزخماً قوياً وجاداً،
ينخرط العديد من الفاعلني السياسيني في التفاعل التاريخي بني نظام
احلكم وقوى املعارضة  ...ويلعب السياسيون امللتزمون بالدميقراطية
دوراً حاسماً وجوهرياً لنجاحها خالل هذه املرحلة أيضاً .وعلى الرغم
من أنهم يشكلون دائما أقلية ،فإن هناك عوامل معينة تتضافر لصاحلهم.
من أهم هذه العوامل ،أن أغلبية املواطنني  ...ال تريد عودة النظام التسلطي
23
الذي كانت ترزح حتته".
ثالثا :املدخل البنيوي

"توجد في جميع املجتمعات العديد من بنى السلطة والقوة تعمل على
تقييد سلوك األفراد والنخب في املجتمع وتشكيل تفكيرهم .وتوجد بنى
السلطة والقوة بصورة مستقلة عن الفرد ،تقيد نشاطاته ،وتتيح له بعض
الفرص في الوقت نفسه .ومن ناحية أخرى ،فان الفرد جزء من تلك البنى
24
املوروثة من املاضي ،ويساهم ،مع اآلخرين في استمراريتها".
املدخل البنيوي يفترض أن مجموعة العالئق والتفاعالت بني مجموعة
من العوامل أهمها بنى السلطة والقوة مبا فيها االقتصادية واالجتماعية
والسياسية تدفع في حلظة مواتية إلى االنتقال إلى الدميقراطية من
خالل النخب السياسية وغيرهم .هذه العالئق والتفاعالت هي نفسها
التي قد تدفع الوضع إلى اجتاهات ومسارات سياسية أخرى بخالف
االنتقال إلى الدميقراطية" .يزعم يوشماير وزمالؤه بأن حترك املجتمع
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اجتاه الدميقراطية الليبرالية من عدمه يتشكل ،جوهرياً ،بتوازن القوة
الطبقية ،وأن الصراع بني الطبقات املهيمنة واخلاضعة حول حقها في
احلكم يعمل ،أكثر من أي عامل آخر ،على وضع الدميقراطية ضمن
25
األجندة التاريخية ويحدد احتماالتها".
يقلل املدخل البنيوي من شأن مبادرات وخيارات النخب السياسية،
فهذه املبادرات واخليارات حسب هذا املدخل ،محكومة بالفرص البنيوية
احمليطة بها ،أما هذه الفرص (اخليارات السياسية) فإمنا تتشكل بفعل
"البنى املتغيرة للطبقة والدولة والقوى الدولية وعبر القومية واملتأثرة
بنمط التنمية الرأسمالية" 26.ويلخص الكاتب ستة عوامل تلعب الدور
الرئيس في عمليات الدمقرطة جلهة سرعتها أو عمقها وتعزيزها
وانتكاستها أيضاً:
العامل األول يكمن في مستوى التنمية االقتصادية ومعدالت
الدخل ،حيث غالباً ما تلعب معدالت الدخل املرتفعة دوراً إيجابياً
في االنتقال والتحول نحو الدميقراطية ،والعكس صحيح
بالنسبة للفقر الشديد ،حيث أن "الصراع على املوارد النادرة
واالمتيازات الضخمة التي قد تضمنها السيطرة على الدولة في
27
البلدان الفقيرة يجعل الدميقراطية أمراً غير محتمل".
العامل الثاني يكمن في التقسيمات االجتماعية ،حيث يساعد اتساع
حجم الطبقة الوسطى في االنتقال إلى الدميقراطية باعتبارها
النظام السياسي األنسب لهذه الطبقة ،كما أن اتساع حجم الطبقة
العاملة املدينية أيضاً قد يلعب دوراً في هذا املجال ،وبخاصة أن
هذه الطبقة ال توجد مصلحة لها في نقيض الدميقراطية.

العامل الثالث يكمن في الدولة واملؤسسات السياسية،
حيث كلما اتسع نطاق سيطرة الدولة على عناصر املجتمع
ومكوناته ،كلما متت عرقلة عمليات االنتقال إلى الدميقراطية
واإلصالح السياسي.
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العامل الرابع يكمن في املجتمع املدني ،حيث يولي الكثير من
الباحثني والسياسيني أهمية كبيرة لتكون املجتمع املدني وفاعليته
في االنتقال والتحول نحو الدميقراطية واإلصالح السياسي،
األمر الذي يفسر حسب الكاتب جناح الكثير من جتارب االنتقال
إلى الدميقراطية واإلصالحات السياسية في بعض من بلدان
28
أمريكا الالتينية وجنوب أوروبا.

العامل اخلامس يكمن في الثقافة السياسية ،حيث يرى أصحاب
املدخل البنيوي دوراً حاسماً لنوع الثقافة احمللية جلهة تأييدها
لتوجهات الدميقراطية ووعيها ،وإلى مستويات التعليم أيضاً،
حيث يشير الكثير من البحوث املسحية وامليدانية حسب أصحاب
املدخل البنيوي إلى وجود عالقات ارتباط بني مستويات التعليم
مث ً
ال وطبيعة النظام السياسي.

العامل األخير يكمن في التفاعالت الدولية وعبر القومية ،األمر
الذي ال يحتاج اليوم الكثير من العناء لتوضيحه .فقد بات من
الواضح أن للتأثيرات الكونية بفعل "العوملة" أو النظام العاملي
املعولم وأيضاً بفعل التدخل املباشر من قبل الدول األقوى في
صياغة أوضاع الدول األضعف ،السياسية وغير السياسية
أمراً جلياً ،ويقع من ضمنه موضوع طبيعة النظام السياسي
واإلصالحات الدميقراطية.

وتتلخص أهم استخالصات الكاتب في ضوء مراجعته العامة ألدبيات
"الدميقراطية واإلصالح السياسي" في أن تفسير عمليات التحول
الدميقراطي أو عدمه ،إمنا تصعب بسبب أن أمناط الدول التسلطية أو غير
الدميقراطية إمنا تختلف بعضها عن بعض في كل شيء تقريباً ،فهي "تعتمد
على جماعات مختلفة لشغل املناصب السياسية ،وتستند إلى تأييد قطاعات
مختلفة من املجتمع ،كما أن لها إجراءات مختلفة التخاذ القرار ،وأشكا ًال متباينة
من التنافس واالنقسام الداخلي ،وطرقاً مختلفة الختيار القادة وحتديد كيفية
29
استخالفهم ،وأساليب متنوعة لالستجابة للمطالب واملعارضة الشعبية".
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هيلغا باومغارتن

قامت باومغارتن مبراجعة ملجموعة مهمة من الباحثني في موضوع
الدميقراطية وحالة التعثر الدميقراطي في الكثير من البلدان غير
الدميقراطية ،مبا فيها العربية .ومت فحص مفهوم الباترميونيالية
التقليدية واحلديثة ،كما مت التعرض لعيوب املفهوم من قبل بعض
الباحثني واقتراح لدمج وتطوير مفاهيم جديدة بهذا اخلصوص ،فعلى
الرغم من حماسة بعضهم الستخدام املفهوم في حتليل ظاهرة االنسداد
الدميقراطي في بعض بلدان العالم (اسينستاد) ،مييل البعض اآلخر إلى
اقتراح مناذج معدلة لنموذج/مفهوم الباترميونيالية احملدثة (باولكا).
ما ميز هذه األبحاث والدراسات هو محاولتها االنتقال من التحليل العام
والنظري إلى حتليل أقل عمومية وأكثر ملموسية .فعلى الرغم من أن
معظم املفاهيم املستخدمة في التحليل هي نفسها التي مت استخدامها في
السابق (مثل الزعيم القائد ،النخب بعامة والنخب السياسية ،الريعية،
الشرعية ،شبكة املشايعني ،النفعية املتبادلة ،العطايا ،الزبائنية )...
فإنه مت توظيفها بطريقة أكثر ملموسية وامبريقية .ويرى ريتشارد
سنايدر ،على سبيل املثال ،أن حتليل النظام السياسي الباترميونيالي
يجب أن يركز ،ومن ضمن قضايا أخرى ،على حتليل مقدرة النخب
املختلفة على القيام بفعل ذاتي 30ضد احلاكم .باولكا من جهة ثانية ،قام
بتحليل النموذج الباترميونيالي 31من خالل اختباره للحالة املصرية،
وخلص إلى نتيجة مفادها أن املفهوم (الباترميونيالية احلديثة) وإن
ساعد على فهم العالقات داخل أجهزة الدولة وتفسيرها كما فيما
بينها (أجهزة الدولة) ،والعالقات بني الزعيم والنخب واملجتمع ،فإنه
(املفهوم/النموذج) غير قادر على اإلمساك/الفهم والتفسير للديناميات
السياسية والسوسيواقتصادية للنظام ،إنه (املفهوم/النموذج) غير
قادر على فهم احتماالت التغيير لدى النخب السياسية ،حيث ميكن لهذا
النموذج أن يعطي تفسيراً جزئياً فقط لهذه الظاهرة" 32،األمر الذي دعاه
إلى اقتراح مناذج أخرى لتحليل النظام السياسي (في مصر) وآليات
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التغيير به ،حيث استخدم باولكا لهذا الغرض نظرية "رأسمالية الدولة
وطبقة الدولة" كما استخدم نظرية دولة "البيروقراطية – التطورية
33
الطرفية".
مكنت األبحاث والدراسات التي قامت باومغارتن مبراجعتها من فحص
أعمق للعالقة بني النموذج الباترميونيالي احلديث للدولة ونظرية الدولة
الريعية .وبحسب هذه الدراسات (اسينستاد ،سنايدر ،براتون/فان دي
فاله ،باولكا/شميد) ،يتفق اجلميع على أن الدولة الريعية على األغلب ما
تكون نظاماً باترميونيالياً محدثاً ،حيث يعتبر توظيف الريع من العناصر
األساسية الستدامة النظام واحملافظة على "شرعية" القائد 34.لذلك ،مت
اقتراح تعديل تسمية هذا النوع من األنظمة إلى "الباترميونيالية احملدثة
الريعية" ،حيث يقوم هذا النوع من النظم السياسية باستخدام هذا الدخل
(الريع) لضمان شرعية القيادة الباترميونيالية والنظام السياسي أيضاً
عبر توزيع العطايا مباشرة للنخب ،وعبر عدد ضخم من الزبائنية/
شبكة ضخمة من الزبائنية .هذا الريع يتم توزيعه عبر طرق مختلفة،
وله تأثير مركزي مهم على املبنى االقتصادي/االجتماعي ،حيث يكون
املجتمع هنا وبشكل عام ،كما األفراد مضطرين ،وبشكل ممنهج ومنظم،
إلى املشاركة واالندماج في عملية كفاح وسعي منهم للحصول على جزء
أو حصة من هذا الريع ،هذه العملية تعتمد إلى حد كبير على العالقات
35
الشخصية (القرابة ،الصداقة ،املنفعة املتبادلة/الشبكة الزبائنية).
مشتاق خان وجميل هالل

يحاول خان وهالل تطوير إطار أو مدخل مختلف لتقييم الوضع في
فلسطني .فـ "الباترميونيالية احلديثة" ونظرية "احلكم الصالح" ال
تصلح حسب الكاتبان لفهم طبيعة السلطة الفلسطينية (كنواة لدولة
غير مكتملة) وصيرورتها ،وبالتحديد ،ديناميكيات حتولها وحركتها
وأدائها .وفي هذا اخلصوص ،يقترح الكاتبان مدخ ً
ال آخر "حتولياً"
( ، )transformation potentialفالبيئة السياسية واالقتصادية واألمنية
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التي عملت بها السلطة الفلسطينية ال متكن من استخدام النموذج
"الباترميونيالي احلديث" ونظرية "احلكم الصالح" من التطبيق بشكل
منفرد .وبحسب الكاتبني ،توجد عوامل داخلية تدفع لالنتقال نحو
الريع النهبي للقيادة الفلسطينية ،إال أن هناك أيضاً عوامل خارجية لهذا
التوجه .إن السياسة اإلفسادية اخلارجية ،عبر القيود على االقتصاد
احمللي تدفع بالقيادة السياسية الفلسطينية لالندراج في ،أو التورط في،
أو تفضيل خيار عائدات النهب على املدى القصير والسريع مقابل خيار
36
التطور على املدى البعيد.
يعرض خان وهالل ثالثة أنواع من الفشل السياسي واإلداري لدى
السلطة الفلسطينية :األول يتلخص في الفساد واخلراب الذي مت
تشجيعه بقصد من احلكومة اإلسرائيلية عبر "اإلطار اإلداري" الذي
أصرت إسرائيل عليه في التعامل مع السلطة ،ابتداء من نقاط التفتيش
واحلواجز والنقاط احلدودية ،وانتهاء باألموال التي يتم جمعها وإعادتها
للرئيس عرفات دون رقابة ،األمر الذي يعتبره الكاتب خارج عن نطاق
التحكم من قبل السلطة الفلسطينية .والثاني يتلخص في الفساد
واخلراب املتعلق بعوامل داخلية واملرتبط بنقص املساءلة واحملاسبة
كما يرتبط بضعف اجلهاز األمني .والثالث يتلخص في فشل السلطة
الفلسطينية في االستجابة إلى القيود واحملددات التي مت فرضها من
اخلارج (مثل املطالب اإلسرائيلية واألمريكية في املجاالت األمنية
والسياسات املالية وغيرها) ،هذا النوع من "الفشل" حسب الكاتب،
ال ميكن احلكم عليه من منظور نظرية "احلكم الصالح" وتفسيره
باعتماد املدخل "الباترميونيالي احلديث" ،فاخليارات املتاحة للسلطة
الفلسطينية معدومة أص ً
ال.
إذن ،البيئة السياسية واالقتصادية واألمنية التي عملت بها السلطة
الفلسطينية ال تمُ َ ِكن من تقييم وحتليل ورصد صيرورة "الدولة
املجزوءة" والنظام السياسي الفلسطيني من خالل نظرية "احلكم
الصالح" والنموذج "الباترميونيالي احلديث" .املدخل "التحولي"
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الذي يقترحه الكاتبان يعطي العامل اخلارجي دوراً حاسماً،
حيث يرى أن إسرائيل سعت إلى دولة "زبون" لها ،واخليارات
اإلسرائيلية بهذا اخلصوص كانت إما أن تكون دولة "زبون" ذات
خاصية "اندماجية" ( )integrationist client stateمع إسرائيل
(تنظيمها اإلداري وهيكلها االقتصادي بشكل خاص يتم تصميمه في
خدمة االقتصاد اإلسرائيلي) ،وإما دولة "زبون محتواة بشكل غير
متكافئ ( ،)asymmetric containment client stateبحيث يتم التحكم
بأدائها االقتصادي والسياسي واإلداري واألمني من خالل مجموعة
من السياسات واإلجراءات االقتصادية والسياسية واألمنية التي يتم
توظيفها دون نسق ثابت (التحكم بعملية التنقل الداخلي لألشخاص
والبضائع ،والسيطرة على احلدود واملعابر ،واإلغالقات ،والتدمير
للبنى التحتية ،واالجتياحات العسكرية الشاملة واجلزئية ،والتحكم
37
بأموال السلطة وغيرها).
يبدو أن إسرائيل فضلت اخليار الثاني (.)asymmetric containment client state
ولم يبحث خان وهالل بشكل مفصل أسباب اختيار إسرائيل للخيار
املذكور ،ومتت اإلشارة فقط إلى أن عنصر العمالة غير املاهرة هو
العامل الوحيد الذي قد يدفع بإسرائيل إلى تبني منوذج الدولة
"االندماجية" .وفي كل األحوال ،وفي معرض تطوير النموذج
"التحولي" ،يقترح الكاتبان التفريق بني نظامني في الدول النامية،
األول ديناميكي والثاني غير ديناميكي .األول يستخدم العناصر
واألدوات الباترميونيالية احلديثة (شبكة الزبائنية بخاصة) ،إال أنه
يقوم بتنظيمها وتوظيفها بشكل يتم معه ضمان االنتقال إلى آليات
السوق ومراكمة رأسمال وطني ،بعكس النظام غير الديناميكي الذي
يتم فيه توزيع الريع على الشبكة الزبائنية دون حتقيق االنتقال إلى
آليات السوق ومراكمة رأس املال.
يعتمد الكاتبان ،وألغراض تطوير املفهوم "التحولي" ،دراسة معمقة
آلليات توزيع الريع وديناميكياته ،باعتباره عام ً
ال حاسماً في اجتاهات
التحول في النظام السياسي في البلدان النامية .ويقترح خان وهالل
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في هذا اخلصوص ،وفي معرض حتليلهما للسلطة الفلسطينية ،أربعة
مناذج لصيرورة الدولة املمكنة:
 .1الدولة "الزبون" التي ميكن أن تكون على نوعني كما أوردنا
(اندماجية أو محتواة بشكل غير متكافئ).
 .2الدولة النهبية.

 .3الدولة الزبائنية املتشظية.
 .4الدولة التنموية.

وميكن أن تكون جميع النماذج املذكورة نظماً باترميونيالية حديثة ،إال
أنها تختلف باألساس في آليات احلصول على الريع وإعادة توزيعه.
وبحسب الكاتبني ،تشبه السلطة الفلسطينية مبقدار أو بآخر جميع
النماذج املذكورة ،إال أنهما يريانها أقرب ما تكون إلى النموذج األول
بشقه الثاني ( ،)asymmetric containment client stateاألمر الذي يبدو
واضحاً للعيان وإلى حد بعيد في الفترة األخيرة.
خالصة

تقاطعت مجموعة النماذج واملداخل والتصورات املبحوثة مع بعضها
البعض في جوانب محددة واختلفت في أخرى ،إال أن أياً منها لم
يستطع أن يشكل قاعدة نهائية لتفسير موضوع االنتقال أو التحول
إلى الدميقراطية أو عدمه .فعلى ما يبدو ،وكما أشار املغيربي ،فإن
"النظم التسلطية تختلف عن بعضها البعض بنفس درجة اختالفها
عن النظم الدميقراطية" 38،األمر الذي قد ال يكون من املفيد معه
محاولة البحث عن إطار نظري شامل ونهائي لغرض التفسير
والتحليل .إال أنه ميكن اجلزم بأن لدينا خارطة ،حيث ما مت تقدميه
لغاية اآلن ،وعلى الرغم من عدم وصوله إلى صيغة النظرية الكاملة/
املنتهية (األمر الذي نستبعد حصوله) ،فإنه يشكل خارطة ملجموعة
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من النماذج تتسع ملجموعة كبيرة من التصورات واملداخل التحليلية
التي من شأنها جميعاً ،مبقدار أو بآخر ،أن توفر أرضية لالنتقال إلى
تأسيس إطار نظري أو منظومة نظرية أكثر شمولية وترابطاً ،والذي
على األغلب أن ال يكون على شكل نظرية باملعنى املنتهي ،مبقدار ما
يشكل نسيجاً معرفياً استشرافياً.
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جتمع بينهم تطلعات وحتركهم طموحات يضفون عليها صفة اإلطالق ،فيجعلونها
مشروعاً مستقبلياً للمجتمع كله ،ويعملون على جتنيد "الشعب" من أجل حتقيقها".
املصدرنفسه ،ص .197
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املصدر نفسه ،ص.192
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في مقابلة مع السيد نبيل عمرو لغرض هذه الرسالة في تشرين األول  ،2006وعند
سؤاله إلى متى سوف يستمر هذا اإلضراب (واحلديث عن إضراب موظفي القطاع
العام) ،أجاب السيد عمرو "حتى تنحل احلكومة احلالية وتأتي واحدة جديدة ليست
من حماس".
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من مقابلة مع د .محمد اشتية مت إجراؤها لغرض هذا البحث في أواخر أيلول.2006/
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راجع استطالعات الرأي التي أجراها "املركز الفلسطيني للبحوث السياسية
واملسحية" بخصوص االنتخابات التشريعية الفلسطينية للعام  ،2006حيث أفادت
نتائج آخر استطالعات الرأي بهذا اخلصوص بتفوق شعبية حركة "فتح" مقابل
شعبية حركة "حماس" ،ففي استطالع أجراه املركز في /19-17كانون الثاني
 ،2006حصلت حركة "فتح" على تأييد  42%من املستطلعة آراؤهم مقابل 35%
حلركة "حماس" .النتائج نفسها مت تأكيدها في استطالع آخر للمركز نفسه في يوم
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الوحدة العربية ،بيروت ،1995 ،ص .79

www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/index.html.
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كذلك ميكن مراجعة نتائج استطالعات الرأي التي أجراها "برنامج دراسات
التنمية" التابع جلامعة بيرزيت في أيلول وتشرين األول من العام  ،2005حيث مت
اخلروج بنتائج مشابهة.
http://home.birzeit.edu/dsp/arabic/opinionpolls/poll22.
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 21قام محمد السيد سعيد مبحاولة سابقة حملاولة املغيربي لتصنيف النماذج
واملداخالت التي حتاول تفسير حالة االنسداد الدميقراطي ،حيث يستعرض
السعيد في تصنيفه ثالثة مداخل لتفسير حالة االنسداد الدميقراطي ميكن إجمالها
في النظريات الثقافية ،والنظريات السياسية ،والنظريات االقتصادية .ويتشابه
تصنيف السعيد في بعض جوانبه مع تصنيف املغيربي في كون االثنني صنفا
مجموعة من "النظريات" السياسية و"النظريات" االقتصادية (مع فارق إهمال
املغيربي للنموذج الريعي في النماذج االقتصادية) وافتراقهما في تصنيف السعيد
لنماذج و"نظريات" ثقافية مقابل املغربي الذي صنف هذا املدخل حتت مسمى
املدخل البنيوي ،والذي أحد عناصره النموذج الثقافي .هذا مع االنتباه إلى أن السعيد
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تضمن تصنيفه االهتمام بعمليات االنتقال والتحول في العالم بشكل عام .انظر
محمد السيد سعيد" .إشكاليات تعثر الدميقراطية في العالم العربي" ،في اشكاليات
تعثر التحول الدميقراطي في العالم العربي .وقائع مؤمتر القاهرة املنعقد في الفترة
من  29شباط إلى  3آذار  1996والذي قام بتنظيمه كل من مجلة السياسة الدولية،
مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ومركز القاهرة لدراسات حقوق
االنسان .مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،رام الله.1997 ،
22
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 28يتفق عدد كبير من الكتاب والباحثني السياسيني على ضرورة تكون املجتمع املدني
وفاعليته ألغراض االنتقال والتحول إلى الدميقراطية .يرى عزمي بشارة أن
املجتمع املدني ليس مجرد املنظمات غير احلكومية ،بل إنه فصل واضح للدولة عن
مؤسسات املجتمع ،كما أنه تعريف للفرد كمواطن حقوقي ،ومتيز آلليات الدولة عن
آليات االقتصاد .باختصار ،املجتمع املدني عملية وليس ظاهرة ساكنة ،هذه العملية
هي باستمرارها وتطورها أدت إلى الدميقراطية .انظر ،عزمي بشارة" .واقع
وفكر املجتمع املدني قراءة شرق أوسطية" ،في إشكاليات تعثر التحول الدميقراطي
في الوطن العربي ،وقائع مؤمتر القاهرة املنعقد في الفترة من  29شباط إلى 3
آذار  1996والذي قام بتنظيمه كل من مجلة السياسة الدولية ،مواطن املؤسسة
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ومركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان مواطن؛
املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،رام الله.1997 ،
انظر أيضا ،الري داميوند .الثورة الدميقراطية ،دار الساقي ،بيروت ،1995 ،ص
 ،17حيث يرى الكاتب أيضاً أن "الدميقراطية حتتاج إلى بناء مجتمع مدني تعددي
ينبض بالنشاط واحليوية .ومن دون مجتمع مدني كهذا ال تستطيع الدميقراطية أن
تتطور وتتحصن".
وملراجعة مواقف بخالف املذكورة ،انظر ،محمد حافظ يعقوب .في الدميقراطية
واملجتمع املدني ،في النشرة ،السنة الثانية عشرة ،العدد التاسع ،أيلول ،1997
ص ،11حيث يرى الكاتب ،بخالف بشارة وداميوند ،أن "املجتمع املدني" هو،
من جهة ،واحد من السيرورات التاريخية الكبرى التي تدخل في تكوين املجتمعات
الغربية احلديثة ،بالتعريف ،وهو من جهة ثانية ،ناجت الدميقراطية وليس علتها [إنه]
مجموعة احليز االجتماعي ،ببناه وفئاته وشرائحه وتعاضداته وتنوعه وعناصر
جتدده ،مقابل اإلطار التنظيمي وكتلته الكثيفة ،أي الدولة وسلطتها".
29
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 31قام باولكا بتحليل النظام السياسي في مصر باالعتماد على دراسة خمسة عناصر
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مدخل إلى احلالة الفلسطينية

كما مت استعراضه سابقاً ،يوجد العديد من مداخل حتليل ديناميكيات
واجتاهات االنتقال أو التحول إلى الدميقراطية في البلدان التي لم
يتحقق بها هذا النوع من األنظمة السياسية .فهذه املداخل تراوحت
بني ما يشبه إطاراً "شام ً
ال" في التحليل إلى ما هو أقل من ذلك ،حيث
تواضع بعضها إلى التركيز على عامل معني (عامل منفرد ،اقتصادي
مث ً
ال ،أو حتى إلى عامل جزئي في إطار العامل املنفرد مثل الريعية في
العامل االقتصادي) أو مجموعة من العوامل ،في محاولة للكشف عن
ديناميكيات واجتاهات االنتقال أو التحول نحو الدميقراطية أو عدمه.
هنا أود اإلشارة مرة أخرى إلى أن هذه املداخل وإن كان كل منها بشكل
منفرد ال يصلح كنظرية منتهية لتحليل ديناميكيات واجتاهات االنتقال
أو التحول إلى الدميقراطية في البلدان التي لم يتحقق بها هذا النوع
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من األنظمة السياسية ،إال أنه ال ميكن اجلزم بأن هذا املدخل أو ذاك ال
ينطبق إطالقاً هنا أو هناك ،األمر الذي يعني أنه من غير املفيد محاولة
تطبيق منهج "عزل" املداخل غير املنطبقة للوصول إلى مدخل نهائي
في التحليل .لذا ،لن ندعي ملرة بأن هذا املدخل يصلح أو ال يصلح بشكل
كامل ،بل إن هذا املوضوع يسوقنا إلى استخدام منهج آخر العتماد
املدخل أو املداخل األنسب لتحليل النظام السياسي في فلسطني ،حيث
ميكن مقاربة املدخل الذي تنطبق عناصره ومكوناته بشكل أكبر على
احلالة الفلسطينية.
قضية أخرى ذات أهمية في هذا املجال ،وهي أن احلالة السياسية
والنظام السياسي في أي مكان (كما أية ظاهرة على اإلطالق بحسب ما
أعتقد) ،هي حالة متحركة ومتغيرة بشكل دائم ،وهذه العملية (احلراك
والتغير) قد تكون سريعة هنا وأبطأ هناك ،إال أنها تؤدي أيضاً إلى تغيير
"العوامل" التي حترك وتغير احلالة السياسية والنظام السياسي نفسه.
هذه "العوامل" تتغير بشكل سريع أو بطيء بحسب سرعة التغير
والتبدل في احلالة السياسية .فعلى سبيل املثال ،ميكن أن تلعب العائدات
النفطية دوراً هائ ً
ال في تكريس نظام سياسي ملكي/قبلي مركزه العائلة
املالكة في السعودية ،حيث تسيطر العائلة املالكة على "الريع" املتحصل
من بيع النفط باألسعار العاملية حالياً (تراوح سعر البرميل بني 52-70
ضعف
دوالراً أمريكياً خالل العام الذي مت فيه إعداد هذا البحث) ،مقابل َ
تأثير هذا العامل في حال افتراض حدوث تدهور حاد في أسعار النفط
العاملية .في احلالة األولى ،سوف يلعب توزيع "الريع" من قبل العائلة
املالكة دوراً حاسماً في استقرار وجتدد النظام السياسي وشرعيته،
وفي احلالة الثانية سوف يضطر النظام السياسي إلى البحث عن آليات
أخرى (عوامل أخرى) الستقراره وجتدده ،وإال سوف يفقد الكثير من
1
شرعيته السياسية ،وبالتالي مرتكزات استقراره.
بناء على ما تقدم ،قد يكون أحد املداخل صاحلاً بدرجة كبيرة في مرحلة
معينة أو حلظة سياسية معينة ،األمر الذي قد ال يستمر في مراحل
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سياسية أخرى ،وبخاصة في احلاالت السياسية التي تتسم بحراك
وتغير سريعني ،األمر الذي نعتقد بانطباقه على احلالة الفلسطينية .فقد
شهدت املنطقة (فلسطني واجلوار) منذ توقيع اتفاق أوسلو العام 1993
حالة حراك وتغير كبيرين في املجال السياسي (كما في باقي املجاالت)،
ابتداء بأحداث النفق 2في أيلول من العام  ،1996والصدامات العسكرية
التي تلتها بني السلطة الفلسطينية واجليش اإلسرائيلي ،والفشل الذي
أصاب حالة املفاوضات السلمية بني السلطة الفلسطينية واحلكومة
اإلسرائيلية بقيادة حزب العمل في متوز من العام ( 2000محادثات
كامب ديفيد) ،إلى سقوط حزب العمل وجناح الليكود العام  2001لتفشل
عملية املفاوضات فعلياً ،ثم حالة اإلغالق "األمني" اإلسرائيلي حلدودها
بوجه العمالة الفلسطينية في إسرائيل ،الذي بدأ في العام  2000بشكل
محكم 3،والتدهور الدراماتيكي في الوضع االقتصادي الفلسطيني الذي
تبعه ،والتغيرات في مواقف الدول ذات التأثير في املنطقة ،وبخاصة
الواليات املتحدة األمريكية ،وليس انتهاء بحصار الرئيس عرفات
العام  2002ووفاته في تشرين الثاني من العام  ،2004ووصو ًال إلى
مشاركة حركة "حماس" في االنتخابات التشريعية وفوزها وتشكيلها
للحكومة العاشرة في السلطة الفلسطينية مطلع نيسان من العام 2006
وما ترتب على ذلك من أحداث ومواقف وسياسات لالعبني الرئيسيني
في املنطقة ،هذه األحداث واملواقف والسياسات التي ميكن اعتبارها
في عداد اإلستراتيجية أو ذات التأثيرات واألبعاد اإلستراتيجية ،التي
متثلت في السياسات اإلسرائيلية والدولية اجتاه احلكومة التي شكلتها
حركة "حماس" ،حيث قامت إسرائيل فض ً
ال عن املقاطعة السياسية
حلكومة "حماس" ،ووقف أي اتصاالت معها ،واالمتناع عن حتويل
مستحقات السلطة الفلسطينية من اجلمارك والضرائب التي تقوم
بجبايتها على معابرها ،كذلك األمر بالنسبة للدول املانحة التي ما
زالت متتنع عن تقدمي مساعداتها التي كانت تشكل ما يقرب من نصف
املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية .هذا وميكن إضافة دخول العاملني
في القطاع احلكومي املدني باإلضراب العام واملفتوح نظراً لعدم تسلم
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العاملني به رواتبهم ألكثر من ستة أشهر بسبب الضائقة املالية التي
تفرضها إسرائيل والدول املانحة على احلكومة احلالية لـ"حماس".
كل ما تقدم ،وحصوله في فترة زمنية قصيرة ،أو قصيرة جداً باملعنى
النسبي ،يؤكد ما ذهبنا إليه في التحرك املستمر في وزن عوامل التغير
والتحول في املنطقة.

4

مما تقدم ،ميكن ألحد املداخل أن يصلح في حتليل ديناميكيات واجتاهات
التغير في النظام السياسي الفلسطيني بدرجة كافية في مرحلة معينة،
وال يصلح بالدرجة نفسها في مراحل أخرى .لذا ،ميكن استخدام
أكثر من مدخل حسب التغيرات التي حصلت في احلالة السياسية
الفلسطينية .كما أن هناك قضية مهمة كنا قد أشرنا لها فيما سبق ،وهي
تأثير العوامل اخلارجية ،وبخاصة التدخل والنشاط اإلسرائيلي الكثيف
في املنطقة وكذلك األمريكي ،األمر الذي ميكن اعتباره عام ً
ال حاسماً في
التأثير على النظام السياسي الفلسطيني واحتماالت التغير فيه.
بناء على هذه املداخلة ،سوف أحاول اختبار النموذج "الباترميونيالي
احلديث" كمدخل رئيسي في حتليل اجتاهات التغير في النظام
السياسي الفلسطيني في مرحلة محددة من تاريخ التجربة الفلسطينية،
وفحص تأثير العوامل اخلارجية في التأثير على الوضع السياسي في
فلسطني ،للكشف عن فعل هذا النموذج وديناميكياته وجوانب قصوره،
ومن ثم ،محاولة تطوير هذا النموذج من خالل النظر في األهمية النسبية
أو املتفاوتة واملتغيرة أيضاً لدور كل من عناصره ومكوناته و مقوماته.
وللفصل في تاريخية فعل النموذج الباترميونيالي احلديث في التجربة
السياسية والنظام السياسي في فلسطني ،اقترح تقسيم املسار
السياسي للنظام السياسي الفلسطيني إلى مرحلتني؛ األولى ابتداء من
توقيع اتفاق أوسلو وتسلم السلطة الفلسطينية الصالحيات اإلدارية
والوظيفية وبشكل جزئي صالحيات أمنية على الشعب الفلسطيني في
الضفة الغربية وقطاع غزة حتى وفاة الرئيس عرفات ،والثانية ابتداء
من تاريخ وفاة الرئيس عرفات وما بعد ذلك .هذا التقسيم لغايات البحث،
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حيث ميكن اختيار تقسيم املرحلة نفسها إلى مراحل من نوع آخر 5،اعتمدت
هذا التقسيم العتبارات عناصر تكوين النظام الباترميونيالي احلديث
األساسية التي تتأسس على احلكم الفردي وشخصنة النظام السياسي
واملؤسسة السياسية كما سوف نرى ،األمر الذي بات َت َر ُسخه واضحاً
للجميع في احلالة الفلسطينية مع الرئيس الراحل عرفات ،والذي مت تأكيده
من قبل الكثير من املفكرين والباحثني والسياسيني الفلسطينيني وغيرهم.
ففي معرض تنبيهه إلى عدم وجود شخص ميكنه القيام بالدور نفسه الذي
قام به الرئيس عرفات ،يشير د .جقمان إلى أنه "من الواضح أنه ال يوجد
واحد ميكنه أن يقوم بدور أبو عمار نفسه ،أو أن يحظى بقبول واسع ،دون
آلية يحصل من خاللها على الشرعية" 6.ويقول في مكان آخر "من املرجح
أنه سيدون في املستقبل أن إحدى أهم تركات الرئيس عرفات أنه أنشأ نظاماً
سياسياً في فلسطني ال بد أن يتغير بعد وفاته ،ذلك أن الرئيس الراحل شكل
نظاماً سياسياً وإدارياً كان هو بشخصه الصمغ الالصق له ،وهذا ينطبق
7
أيضاً على حركة "فتح" ،وبدرجة أقل على فصائل منظمة التحرير".
كما يشير د .زياد أبو عمرو إلى أن عرفات مبا "له من شرعيات متعددة
املصادر ،تاريخية وثورية وخدمية وكرزماتية ودميقراطية" 8،ما يجعل
وفاته حدثاً مهماً من شأنه التأثير في النظام السياسي بشكل عام ،وحركة
"فتح" بشكل خاص.
السلطة الفلسطينية/منوذج باترميونيالي حديث  ...ولكن

كما جاء في تصنيف العديد من الباحثني في هذا املجال ،يتصف النظام
الباترميونيالي مبجموعة رئيسية من الصفات أو املقومات 9،التي تنطبق
أو يتطابق معظمها مع صفات السلطة الفلسطينية ومقوماتها (العناصر
واملقومات التي أشرت إليها في مقدمة هذا البحث ،والتي تتكون من
أحد عشر عنصرا ،تزيد عند بعض الباحثني أو تقل ،والتي أشرت إلى
أنني أعتقد بشدة تطابق معظمها على احلالة الفلسطينية ،وأ ُ َذ ّ ِكر بأن ما
لم ينطبق منها في احلالة الفلسطينية انحصر في حرية التعبير والنقد
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السياسيني ،ووجود التنظيمات السياسية واالجتماعية ،وأخير ًا ضعف
النظام البيروقراطي الفلسطيني .هذا التطابق بني عناصر ومكونات

وصفات األنظمة الباترميونيالية واحلديثة منها أمكنت مالحظته
منذ تسلم منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة "فتح" للسلطة
الفلسطينية مبوجب اتفاق أوسلو (ما سوف آتي عليه بالتفصيل الحقاً)،
الذي استمر حتى إجراء االنتخابات التشريعية األخيرة وفوز حركة
"حماس" بها وتشكيلها للحكومة في آذار  ،2006األمر الذي أثار
ويثير أسئلة أساسية حول النموذج الباترميونيالي احلديث كنموذج
صالح في حتليل وتفسير صيرورة النظام السياسي في فلسطني ،حيث
يفترض في صميم النموذج الباترميونيالي والباترميونيالي احلديث ،أن
املمارسة الدميقراطية باملعنى الفعلي؛ أي االحتكام إلى نتائج صناديق
االقتراع ،وتنظيمها بشكل نزيه وشفاف ،والقبول باستحقاقات عملية
فرز األصوات؛ أي التداول السلمي للسلطة ،كل هذا ال يعتبر من مقومات
النماذج الباترميونيالية املعروفة ،األمر الذي نراه يثير سؤا ًال حول
مشروعية استخدام هذا النموذج في حتليل صيرورة النظام السياسي
في فلسطني ،واستشراف إمكانات االنتقال أو التحول والتغيير في
طبيعة هذا النظام ومكوناته.

لذا ،سوف أقوم باستعراض وحتليل أداء السلطة الفلسطينية باعتبارها
مشروعاً حلركة "فتح" لغاية التاريخ املذكور في إطار ما ينطبق من
الصفات واملقومات للنظام الباترميونيالي احلديث و في إطار ما ال ينطبق
أيضاً ،للنظر في التحوالت التي حدثت في احلركة والسلطة التي كان من
أهم نتائجها فشل احلركة في احلصول على أغلبية انتخابية في املجلس
التشريعي الفلسطيني ،وبالتالي فشلها في تشكيل احلكومة واإلمساك
بزمام كل عناصر السلطة (الرئاسة واحلكومة و"البرملان") .فكما
يقال اآلن ،لدينا سلطة برأسني ،أحدهما تتزعمه حركة "فتح" (الرئاسة
واألجهزة األمنية وبعض املؤسسات املدنية) ،واآلخر تتزعمه حركة
"حماس" (احلكومة وجزئياً بعض املؤسسات املدنية التي تتقاسم
الصالحيات عليها مع العناصر القيادية في اخلدمة املدنية املوزعة على
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الوزارات واملؤسسات احلكومية وغير الوزارية كافة) .ما أود اإلشارة
إليه قبل البدء في عملية حتليل جتليات النموذج الباترميونيالي احلديث
في فلسطني ،أنني سوف آخذ باالعتبار املراحل التي أشرت إليها في
10
مكان ما في هذا البحث ،أي قبل وفاة الرئيس عرفات وبعد وفاته.
وملناقشة أهم عناصر النموذج الباترميونيالي احلديث ومقوماته كما يراها
الكثير من الباحثني ومقارنتها مع الوضع في فلسطني ،ميكن إيراد التالي:
احلكم الفردي

تتصف األنظمة الباترميونيالية احلديثة باحلكم الفردي الذي يعتمد على
بيروقراطية إدارية وعسكرية ،األمر الذي ميكن مالحظته بوضوح في
التجربة الفلسطينية (السلطة الفلسطينية) .فعلى الرغم من القيود التي
فرضتها اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقات على طبيعة العاملني في
اجلهاز األمني وحجمهم ،فإن هذا اجلهاز توسع ليصل تعداده إلى ما يزيد
على  80ألف موظف ،كما أن موظفي اإلدارة العامة واخلدمة املدنية قد ارتفع
عددهم من  20ألف موظف عند تسلم منظمة التحرير للسلطة الفلسطينية،
11
إلى ما يزيد على  80ألف موظف لغاية أواخر العام .2006
املهم في هذا املجال أن الرئيس الراحل عرفات كان ولغاية وفاته املسيطر
الوحيد على السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها دون أي شراكة حقيقية
مع أي كان ،مؤسسات أو أفراد ،منتخبني أو معينني .فكما يقول عبد
الفتاح القلقيلي وهو قيادي قدمي في حركة "فتح"" :حركة "فتح" ال
تقوم بدور احلزب احلاكم" ،فتح" هي حزب احلاكم ،والفرق كبير كما
تالحظون" 12.وقد استمر الرئيس الراحل عرفات منذ توليه رئاسة
السلطة الفلسطينية ولغاية وفاته في املسؤولية عن جميع املناصب
العليا في السلطة واملنظمة وحركة "فتح" ،السياسية منها واإلدارية
(التنفيذية) .فقد تقلد عرفات رئاسة السلطة ومجلس وزرائها (استمر
عرفات في توليه لرئاسة السلطة الفلسطينية دون وجود ملنصب رئيس
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الوزراء حتى منتصف  2002بعيد تعديل القانون األساسي بضغوط
خارجية ليتضمن منصباً لرئيس الوزراء) ،وجميع األجهزة األمنية
(مت إتباع جزء من األجهزة األمنية لوزير الداخلية قبل وفاة الرئيس
عرفات بفترة قصيرة وبضغوط خارجية أيضاً) ،واللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير ،واملجلس الوطني الفلسطيني ،ومجلس األمن القومي،
واللجنة املركزية حلركة "فتح" ومجلسها الثوري .كما تبعت له
مباشرة أهم املؤسسات احلكومية غير الوزارية مثل سلطة األراضي،
وسلطة النقد ،واإلذاعة والتلفزيون ،وهيئة الرقابة العامة ،وديوان
قاضي القضاة (احملاكم الشرعية) ،والتوجيه السياسي واملعنوي
وغيرها من املؤسسات 13.باإلضافة إلى ما تقدم ،استحوذ عرفات
على توزيع األموال التابعة للسلطة الفلسطينية وملنظمة التحرير ،حيث
استمر بالسيطرة بشكل كلي على أموال السلطة الفلسطينية إلى حني
تعيني سالم فياض وزيراً للمالية بضغوط خارجية ،األمر الذي خفف
من سلطات الرئيس بهذا املجال ،وبخاصة بعد إجراء بعض اإلصالحات
في املجال املالي التي مت مبوجبها تطبيق احلساب املالي املوحد للسلطة
الفلسطينية ،وتوزيع الرواتب عبر البنوك احمللية ملوظفي اإلدارة العامة
واخلدمة املدنية والحقا األمنية مباشرة من هذا احلساب.
ما جتدر اإلشارة إليه في هذا اخلصوص أن التغييرات اجلزئية التي
مست صالحيات الرئيس عرفات شبه املطلقة ،كانت فقط بضغوط
خارجية ،فمن غير الواضح فيما إذا كان هناك مطلب شعبي أو نخبوي
باجتاه هذه التغييرات ،فعلى الرغم من حاالت االحتجاج التي كانت
تظهر هنا أو هناك على تركيز الرئيس عرفات لكل الصالحيات بيديه،
فإن هذه االحتجاجات لم تذهب بعيداً لتتحول إلى أداة قادرة على
التقليص الفعلي لهذه الصالحيات ،ولوضعها في نصابها الصحيح،
وبقي األمر بالنسبة لعرفات من باب القول املأثور "عرفات الزعيم
الذي ميكن أن نختلف معه ولكن ال نختلف عليه" .أما التعديالت/
التقليصات التي حتدثنا عنها ،فقد اقتصرت على تلك التي حصلت
بفعل الضغوط اإلسرائيلية واألمريكية ،والتي كانت في حدود ضيقة

الفصل الثالث :طبيعة النظام السياسي الفلسطيني

71

وليست ذات تأثير كبير ،وأهمها موضوع السيطرة املالية ،وتبعية بعض
األجهزة األمنية ،األمر الذي متكن عرفات في نهاية املطاف من جتاوزه
بدرجة كبيرة .فبالنسبة للسيطرة املالية ،اقتصرت عملية التقليص في
الصالحيات على حتويل رواتب موظفي اإلدارة العامة واألمنية من
خالل احلسابات البنكية املباشرة ،األمر الذي ال نقلل من أهميته كنقلة
"إصالحية" مهمة في النظام املالي العام في السلطة الفلسطينية ،إال
أن عرفات بقي املتنفذ واملسيطر الكبير على أجزاء رئيسية من ميزانية
السلطة ومنظمة التحرير .فعلى سبيل املثال ال احلصر ،مت إنفاق ما
قيمته عشرات ماليني الدوالرات على التحويالت الصحية للعالج،
جلها خارج إطار النظام الصحي احلكومي في فلسطني في العام الذي
سبق وفاة الرئيس عرفات وبعد عملية "اإلصالح" املالي املذكورة،
منها  12.5مليون دوالر أمريكي مت حتويلها من خالل وزارة الصحة
الفلسطينية ،والباقي مت حتويله من خالل الرئيس عرفات (ما يقرب
من  40مليون دوالر أمريكي) 14.أما بالنسبة ملرجعية بعض األجهزة
األمنية ،فقد جتاوز الرئيس عرفات املسألة من خالل اإلطار الذي أطلق
عليه اسم "مجلس األمن القومي" الذي ترأسه شخصياً ،واعتبره
املرجع األعلى لألجهزة األمنية الفلسطينية.
شبكة العالقات الزبائنية/التضامنية في نقيض املؤسسة

تعتبر شبكة العالقات الزبائنية/التضامنية النسيج وامل ُ َق ِوم األساسي
الذي تتشكل منه حلمة النظام السياسي في النماذج الباترميونيالية
والباترميونيالية احلديثة ،حيث تخضع وفقاً لهذا النموذج سلسلة
متراتبة من املجموعات املتضامنة حسب عالقتها بالزعيم األول ،التي
تكون عادة على شكل شبكة ديناميكية ومتحركة يجمعها القائد العام،
ويحدد تراتبية كل من تشكيالتها وفقاً ملستوى وقرب العالقة به .وتقوم
العالقة بني القائد العام وباقي أعضاء الشبكة الزبائنية/التضامنية على
الوالء الشخصي للقائد ،الذي يوفر باملقابل فرص التحصل على أجزاء
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من الريع العام الذي يسيطر عليه .وال مكان في هذا الفضاء للمؤسسة،
فهي احلاضر الغائب في هذه احلالة ،حيث يتشكل النظام السياسي
من األدوات املتواجدة في النظم احلديثة مبا فيها الدميقراطية ،إال أنها
تتصف بالضعف والهشاشة وسيطرة القائد العام عليها ،أو سلسلة
النخب التي يحركها على رأس هذه املؤسسات ،فهي تضم بالعادة
مجلساً للوزراء ومجلساً للقضاء ،وفي كثير من األحيان البرملان الذي
يتم انتخابه باالقتراع "احلر" والعام .إال أن هذه املؤسسات تعمل وفق
آليات خاصة ،جتعل منها مجرد صور أو أدوات في يد القائد العام.
في احلالة الفلسطينية ،تولى الرئيس عرفات ولغاية وفاته إدارة
السلطة الفلسطينية بأفرعها املختلفة (املدنية ،واألمنية ،والتشريعية،
والقضائية) من خالل شبكة من املشايعني الذين حتولوا من تنظيم
"فتح" إلى أجهزة السلطة املختلفة .فقد متت التعيينات للفريق
القيادي الرئيسي ألفرع السلطة املختلفة من الرئيس عرفات مباشرة،
التي تشتمل على الوزراء ،والوكالء ،والوكالء املساعدين ،واملديرين
العامني ،األمر الذي نص عليه قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4للعام
 1998والقانون املعدل له ،حيث ينص القانون صراحة على صالحيات
الرئيس في التعيينات للدرجات املذكورة .ويضاف إلى أنه وفي كثير
من األحيان متت عملية التعيني للموظفني بدرجات أقل من مستوى
املدير العام بتوجيهات مباشرة من قبل الرئيس عرفات أيضاً .وينطبق
الشيء نفسه على األجهزة األمنية ،التي مت تأسيسها وتشكيلها وتعيني
قيادييها وفقاً ملراسيم رئاسية ،األمر الذي ينص عليه قانون األجهزة
األمنية .كذلك األمر بالنسبة لتعيني القضاة ،حيث ينص قانون السلطة
القضائية للعام  2002على أن رئيس السلطة الفلسطينية يعني القضاة
بترشيح من مجلس القضاء األعلى.
منذ تسلم السلطة الفلسطينية صالحياتها ،مت تشكيل شبكة واسعة
من األشخاص الذين يدينون مباشرة للرئيس ،والذين تولوا بتفويض
منه استكمال توسيع دائرة الشبكة احلاكمة .ومعظم مفاصل هذه
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الشبكة العليا والوسطى تشكلت من أبناء حركة "فتح" ،إال أنها
اتسعت ألكثر من ذلك ،حيث كانت تضم أيضاً بعض العناصر املوالية
شخصياً للرئيس عرفات من خارج احلركة ،كبعض القياديني في
الفصائل الفلسطينية الصغيرة ،وبخاصة املنظمات األعضاء في
منظمة التحرير وجلنتها التنفيذية .واألهم في هذا املوضوع ،أن هذه
الشبكة لم تكن ساكنة ،كما أن العالقات فيما بني أعضائها لم تكن
تراتبية/هرمية باملعنى احلرفي ،فخطوط العالقة واالتصال والتأثير
والتأثر ،كانت تتحرك بشكل دائم مبا يخدم الرؤى والسياسات
واملواقف السياسية واإلدارية واألمنية التي يراها الرئيس بشكل
منفرد .ولم جت ِر أي حالة من التمفصل النهائي لعناصر هذه
الشبكة ومكوناتها ،وما قد مت "متفصله" هو فقط وجودها املتحرك
وال َقلِق وغير املنتظم إلى درجة العشوائية ،الذي تمَ َثل في احلراك
الدائم لقيادات األجهزة األمنية والتنقل فيما بينها ،وحالة التنافس
املستمرة ،بل املستعصية بني قادة األجهزة األمنية على املسؤوليات
والصالحيات ،والعدد الكبير من احلكومات املتعاقبة حيث وصل
إلى حني وفاة الرئيس عرفات إلى سبع حكومات ،والتغيرات الدائمة
في التشكيالت املؤسسية احلكومية وتبعيتها وحجمها صعوداً
وهبوطاً وفي رئاستها ،ودمج بعضها تارة وفكها تارة أخرى ،وفي
إعطاء الصالحيات لرؤسائها ونزعها املباشر أو غير املباشر عبر
خلق املؤسسات املنافسة لها ،وغياب الهياكل التنظيمية للمؤسسات
احلكومية الوزارية منها وغير الوزارية ،وغياب موازنات واضحة
لها واخللط بني صالحياتها ومسؤولياتها ،واخللط في الصالحيات
بني اجلهاز التنفيذي والقضائي والتشريعي ،وتشجيع التشكيالت
العشائرية واجلهوية والقرابية (أو على األقل صرف النظر عن
دورها في مقام املؤسسة القضائية واألمنية) ،والنظام االنتخابي
القائم على الدوائر ،وما يعنيه ذلك من إضعاف لدور األحزاب والقوى
االجتماعية احلديثة واملعاصرة  ...الخ ،كل ذلك َع ّبر عن حالة الشبكة
املتحركة وال َقلِقة وغير املنتظمة إلى درجة العشوائية.
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جنحت هذه الشبكة بقيادة عرفات في خلق حالة من "االستقرار"
النسبي في النظام السياسي الفلسطيني وأركانه ،لم تكن هناك أي دالئل
تشير قبل وفاة الرئيس عرفات على إمكان إجراء تغييرات حقيقية في هذا
النظام .واملقصود ،أصبح ينظر إلى هذه الشبكة على اعتبارها قدراً ال راد
له وال طائل من العبث به ،فال أحد يفكر في إمكانية تنحية الرئيس عرفات
رأس السلطة على الرغم من سنوات طويلة من سوء األداء اإلداري واملالي
والسياسي .ليس هذا فحسب ،بل إن أحداً لم يكن يتوقع بأن هناك إمكانية
واقعية حتى لتحقيق نتائج في حال إجراء انتخابات تشريعية (احلديث
عن فترة حياة الرئيس عرفات) .كما أنه من غير املمكن تنحية الشبكة
الزبائنية احمليطة بعرفات ال من خالل االنتخابات وال بطرق أخرى (في
كل األحوال لم يج ِر على الساحة الفلسطينية بعد أوسلو محاوالت إلقصاء
حركة "فتح" وأركان السلطة الفلسطينية بطرق خارج إطار التداول
السلمي أو املشاركة السياسية بغض النظر عن السبب إن كان في ضعف
القوى املرشحة للقيام بذلك أم لقناعتها بالتداول السلمي للسلطة!).
اضطرت غالبية املواطنني الفلسطينيني إلى التعامل مع مكونات السلطة
الفلسطينية بأذرعها الثالث (التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية) وفقاً
آلليات عمل هذه الشبكة ،وحتديداً وفقا لتبادل املصالح واملنافع وسلسلة
الوالءات التي تبدأ بالرئيس وتنتهي مبجموعة املواطنني الذين يرغبون في
تسيير أمورهم اليومية ،ما يضطرهم إلى السعي والتوجه لهذه الشبكة
أو االنضمام املؤقت لها من خالل توسل أعضاء منها في سبيل حاجة أو
خدمة معينة من إحدى الدوائر أو األجهزة احلكومية أو لقضاء مصلحة ما،
تكون في أغلب األحيان عبارة عن فرصة عمل إن كان في القطاع احلكومي
(املدني أو األمني) أو بعض الفرص املتاحة من خالل أنواع من التراخيص
واألذونات التي يتم احلصول عليها من خالل املؤسسة احلكومية.
وتعكس ميزانية أية حكومة خطتها العامة ،كما تعكس أولوياتها
واألهداف التي تسعى إلى حتقيقها ،باإلضافة إلى مراكز اهتماماتها
اخلاصة .وامليزانية في األنظمة الباترميونيالية ينطبق عليها املضمون

الفصل الثالث :طبيعة النظام السياسي الفلسطيني

75

نفسه .وعكست امليزانيات املختلفة للسلطة الفلسطينية سيطرة الرئيس
عرفات على تسيير أمور السلطة وعلى صياغة األولويات واالهتمامات
والتوجهات العامة والتفصيلية للسلطة وفقاً لرؤاه وتوجهاته كما يراها.
وتعكس امليزانيات املتعاقبة للسلطة الفلسطينية ديناميكيات حتريك
الشبكة التي كان يديرها الرئيس عرفات ،مبا في ذلك السمات التي
أوردناها عن شبكة املشايعني في البنود السابقة ،التي نعتبرها امل ُ َك ِون
وامل ُ َق ِوم الرئيسي للنموذج الباترميونيالي احلديث الذي شكلته السلطة
الفلسطينية .وأتاحت امليزانيات املتنامية للسلطة الفلسطينية هامشاً
واسعاً لتصرف الرئيس عرفات بأجزاء كبيرة من القيمة اإلجمالية
للموازنة ،ففي الوقت الذي بلغت فيه املوازنة العامة للسلطة في العام
 1997ما قيمته  1.984مليار شيكل 15،ارتفعت في العام الذي يليه
إلى  2.923مليار شيكل لتصل في العام  2004إلى  6.599مليار
شيكل .وحتى العام  ،2002تبعت إلى الرئيس عرفات كل املؤسسات
احلكومية الوزارية منها وغير الوزارية ،باإلضافة إلى مؤسسات
م.ت.ف التي كانت جميعها هي األخرى تتبع مباشرة له ،األمر الذي
كان يعني التصرف املطلق في صياغة املوازنة العامة واإلنفاق العام
ألموال السلطة الفلسطينية .وأتاح التوسع النسبي في موازنة السلطة
الفلسطينية إمكانية توسيع الشبكة الزبائنية التي تدين بالوالء لزعيمها،
واستمرت الشبكة في ضم عناصر جديدة من خالل موظفي اإلدارة
العامة واألجهزة األمنية وبعض احللقات التي كانت تتم عملية متويلها
بشكل غير رسمي وخارج إطار املوازنة املعلنة .وتراوحت نسبة الرواتب
من املوازنات العامة إلى ما يقرب من  75%من مجملها ،األمر الذي
يجعلها موازنات رواتب وأجور ( 25%تقريباً من املوازنات مت صرفها
على النفقات الرأسمالية والتطويرية واجلارية ،ما يعتبر منخفضاً ،هذا
مع العلم أن جزءاً كبيراً من النفقات اجلارية التي تشكل اجلزء األكبر من
النسبة املذكورة كان يتم صرفه على موظفني متعاقدين ،بحيث ال تظهر
قيمة رواتبهم في وزارة املالية باعتبارها في بند "الرواتب" ،بل في بند
"املصاريف اجلارية" ،فالبعض يشير إلى أن النسبة احلقيقية لإلنفاق
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على الرواتب واألجور وصلت في بعض السنوات إلى  83%من إجمالي
املوازنة ،األمر الذي دفع الدول املانحة لالستمرار في الضغوط على الرئيس
عرفات ومن بعده محمود عباس أو بشكل أدق رئيس وزرائه أحمد قريع
للحد من تضخم فاتورة الرواتب واألجور في السلطة الفلسطينية).
شكلت ميزانية مكتب الرئيس في العام  1997ما قيمته  283مليون
شيكل 16،أو ما نسبته  14%من إجمالي املوازنة العامة (اإلنفاق العام)
للسلطة الفلسطينية في ذلك العام (بلغت نسبة موازنة وزارة التربية
والتعليم للعام نفسه  23%من املوازنة العامة ،و 15%للصحة ،و2%
للزراعة ،و 1%للتخطيط في العام املذكور) .واستمرت القيمة املطلقة
لنفقات مكتب الرئيس بالتزايد عاماً بعد عام ،حتى العام  ،2002حيث
وصلت إلى ذروتها ،فعلى الرغم من االنخفاض الظاهري في نسبتها
من املوازنة العامة للسلطة ( 11%من املوازنة العامة للعام )2002
فإنها ارتفعت كرقم مطلق إلى  490مليون شيكل ،أي بزيادة مبقدار
 73%عن العام  .1997وتراجعت هذه القيمة في العام  2003لتصل
إلى 358 17مليون شيكل ،ثم إلى  150مليون شيكل للعام ،2004
حيث تاريخ وفاة الرئيس عرفات ،لتنخفض في العام  2005إلى 130
مليون شيكل .وشكلت قيمة الرواتب واألجور على أنواعها املختلفة
من موازنة مكتب الرئيس للعام 18 2003ما مقداره  27.4مليون
شيكل 161 ،مليون شيكل مت صرفها على نفقات تشغيلية من سفر
وإيجارات ومياه وكهرباء وهاتف وقرطاسية ووسائط نقل ولوازم
وصيانة (مع األخذ باالعتبار أن مصاريف السفر ال تشمل الرئيس)،
الباقي ( 167مليون شيكل) مت صرفها على الضمان االجتماعي،
ومساهمات للرئيس ،وإعانات ،وصندوق رعاية ،وتقاعد وتعويضات.
إذن ،شكلت موازنة الرواتب ما نسبنه  7.5%من إجمالي موازنة مكتب
الرئيس ،مقابل  45%تقريباً للمصاريف التشغيلية و 47.5%تقريباً
لبنود الصرف اخلاصة باإلعانات واملساعدات والضمانات االجتماعية
(املساعدات املباشرة املقدمة من قبل مكتب الرئيس) .هذا مع العلم بأن
وزارة الشؤون االجتماعية وبعض املؤسسات احلكومية األخرى تولت

الفصل الثالث :طبيعة النظام السياسي الفلسطيني

77

هذه املسؤوليات ،حيث ،وعلى سبيل املثال ،بلغت نفقات وزارة الشؤون
االجتماعية للعام املبحوث نفسه ما قيمته  248مليون شيكل .وعلى
الرغم من أن موازنة وزارة الشؤون االجتماعية ليست بقليلة ،فإن مكتب
الرئيس انفق على اإلعانات واملساعدات املباشرة للمواطنني ما يساوي
 67%من قيمة موازنة وزارة الشؤون االجتماعية (مع العلم بأن ميزانية
الوزارة ال تنفق بالكامل على املساعدات واملعونات ،بل هناك مصاريف
أخرى كرواتب وأجور ومصاريف تشغيل وغيرة ،األمر الذي يرفع من
قيمة النسبة املذكورة عند مقارنتها بالنوع نفسه من النفقات في مكتب
الرئيس) 19.أما املصاريف التشغيلية من موازنة مكتب الرئيس ،فهي
ضح بالتفصيل في قيود وزارة املالية وسجالتها حسب أوجه
وإن لم ُت َو ّ
صرفها ،فإنه ميكن اإلشارة إلى أنها ضخمة ،حيث تصل إلى أكثر من
 120ألف دوالر يومياً للعام املبحوث نفسه ،األمر الذي قد ُيف ََسر من
خالل إنفاق جزء من هذه املوازنات على أنصار ومشايعني وأعضاء في
الشبكة الزبائنية احمليطة بعرفات كما هو مرجح ،إضافة إلى ما كان يتم
صرفه على كتائب شهداء األقصى.
عالقة النخب بالقائد العام

تتبع النخب على اختالف تشكيالتها في النظم الباترميونيالية واحلديثة
منها إلى القائد العام ،فهي إما تؤيد القائد العام بشكل مطلق ،وإما تلزم
احلياد وإما تدخل في معارضة خجولة في أحسن األحوال ،حيث ال
تتسع مساحة احلريات في هذا النوع من األنظمة إلى الكثير ،األمر الذي
يدفع مبعظم تشكيالت النخب إما إلى التسليم بفردانية احلكم وإما إلى
التحرك خارج هذا اإلطار بشكل محدود وضمن ما يسمح به النظام.
يعتمد القائد العام إلحكام سيطرته على النظام السياسي في هذه
األنظمة ،ومن ضمن عناصر أخرى ،على والء النخب في إطار رؤيته
وخياراته وأولوياته السياسية واإلدارية واملالية .وبحسب الكثير من
الباحثني 20في هذا املجال ،مييل املعظم إلى أن هذه النخب في حالة حراك
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دائم ،فهي تشكل في واقع احلال مكونات الشبكة الزبائنية املوالية
للزعيم ،التي  -كما أوردنا في البند السابق -تكون في حالة حراك
وتغير دائمني ،حيث يتم تدوير هذه النخب باستمرار فيصعد بعضها
تارة ويهبط تارة أخرى.
القضية املفصلية في هذا اخلصوص ،تكمن في أن النخب على اختالف
أنواعها تدخل في نسيج الشبكة التضامنية/الزبائنية صعوداً وهبوطاً
ودخو ً
ال وخروجاً دون املساس برأس النظام السياسي؛ أي القائد
العام ،وهي تسعى باستمرار للبقاء في أفضل املواقع للتحصل على
أفضل املكاسب واملنافع مقابل هذا الدعم املطلق للقائد .وفي هذه
احلالة ،تلعب النخب من خالل الشبكة الزبائنية دوراً أساسياً في
استقرار النظام ،فهي وإن كانت على صراع دائم فيما بينها ،فإنها ال
تدخل في صراعات من أجل املركز األعلى في احلكم ،كما أنها تعمل
بشكل ف ّعال على اإلمساك بباقي مكونات املجتمع لضمان دميومة
النظام .وتستمر هذه النخب في العادة بلعب هذا الدور وتفضله
على خيارات أخرى ،وميكن أن يكون ثمنها أكبر بكثير من أن يجعلها
جتازف في عالقتها برأس النظام ،حتى في احلاالت التي تتعرض
فيها إلى اخلسائر من جراء تهميشها أو حتييدها أو التقليل من دورها،
وبالتالي حصتها من عائدات النظام السياسي .فآليات جمع العائدات
على اختالفها ،واألهم إعادة توزيع هذه العائدات/العطايا ،محكومة
برأس النظام ،ما يجعل هذه النخب تراهن على كسب رضا الزعيم أكثر
من أي خيارات أخرى.
النخب الفلسطينية

تشكلت النخب احلديثة في فلسطني عبر مراحل مختلفة ،خضعت
لتغيرات في احلقل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي،
هذه التغيرات حصلت بفعل عوامل قسرية أهمها قيام دولة إسرائيل
على القسم األكبر من أرض فلسطني في العام  ،48وتشريد الشعب

الفصل الثالث :طبيعة النظام السياسي الفلسطيني

79

الفلسطيني الذي كان يقطن تلك املنطقة ،ثم االحتالل اإلسرائيلي
لباقي األرض الفلسطينية ،وتشريد قسم آخر من الشعب الفلسطيني
إلى خارج فلسطني ،وأخيراً وليس آخراً تشكل حركة املقاومة
الفلسطينية في الشتات ،وإنشاء فصائلها املختلفة التي ضمت في
صفوفها اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني في اللجوء ،والحقاً
ممن هم في األراضي احملتلة .وما يهم في هذا املجال يتركز في حالة
النخب الفلسطينية التي تشكلت أو أعيد تشكيلها وترتيب وضعيتها
إثر تأسيس السلطة الفلسطينية .فعلى الرغم من أهمية دراسة حالة
النخب الفلسطينية قبل تأسيس السلطة الفلسطينية ،فإنه ال يوجد
متسع لذلك في هذا البحث ،لذا سوف أكتفي بحالة النخب الفلسطينية
بعد تأسيس السلطة الفلسطينية.
وقبل الدخول باملوضوع ،أود أن اعتمد التعريف اإلجرائي الذي
استخدمه هالل في كتابه تكوين النخب الفلسطينية ،حيث يعتبر
النخبة "فيما متلكه من تأثير على مسار ،أو التغيير في واحد أو أكثر
من احلقول التالية :احلقل السياسي  ،...أم في مجال منظمات املجتمع
املدني أم األهلي  ،...أم في احلقل االقتصادي – املالي  ،...أم في احلقل
الثقافي  ،...أم في احلقل اإلعالمي  ،...أم في احلقل الديني" 21.ومن
خالل هذا التعريف ،ميكن تأكيد دور النخب في األنظمة الباترميونيالية
احلديثة الذي مت توصيفه من قبل الكثير من الباحثني باعتبارها (أي
النخب) "ماكينة" حفظ النظام أو رمبا تغييره.
لعبت السلطة الفلسطينية دوراً مهماً في إعادة تشكيل خارطة النخب
الفلسطينية .فبعيد تأسيسها ،ظهرت أو تكونت في فلسطني نخب
جديدة ،وتآكلت نخب أخرى ،نخب قدمية مت إحياؤها وأخرى حتييدها
أو إقصاؤها .احملصلة النهائية بعد بضع سنوات من تسلم السلطة
الفلسطينية لصالحياتها ،تشكلت خارطة جديدة من النخب ،وهي ما
زالت في عملية حتول وتغير مستمرين .لن أتطرق في هذا البحث -
كما أسلفت -إلى اآلليات والديناميكيات لتشكل هذه النخب ،بل سأكتفي
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ألغراض مقارنتها ومقاربتها للنموذج الباترميونيالي احلديث بتصنيف
أهمها كالتالي:
النخب اإلدارية واألمنية 22التي مت تشكلها بفعل تشكل السلطة نفسها ،ولم
يكن لها وجود سابق على تشكيل السلطة .فعلى الرغم من أن معظم عناصر
هذه النخب جاءت من تنظيم "فتح" ومنظمة التحرير وأجهزتها املدنية
واألمنية ،فإن طبيعة املكانة اجلديدة لهذه النخب والدور واالختصاص
والصالحيات التي متتعت بها ،ونوع املصالح اجلديدة التي ارتبطت بها،
والعائدات املتحصلة لها كمناصب رسمية في إطار "حكومي" أو "شبه
حكومي" ،يجعل منها نخباً جديدة وبامتياز .ومنذ اللحظة األولى لتشكل
هذه النخب ،وبسبب من طبيعة تشكلها ،خضعت إلى القائد العام بشكل
كامل ،وشكلت النواة الصلبة لشبكة املشايعني للرئيس عرفات مركز
النظام السياسي الفلسطيني .وبلغ عدد العاملني في اخلدمة املدنية حتى
وفاة الرئيس عرفات ما يزيد على الـ  65ألف موظف ،منهم ما يقرب 6
آالف مدير ابتداء من درجة ( D -A1كما متت اإلشارة ،األرقام املذكورة
حتى وفاة الرئيس عرفات .وبطبيعة احلال ارتفعت هذه األرقام وبخاصة
ألصحاب الدرجة  ،A4حيث تفيد بعض املصادر بأنها وصلت إلى أكثر
من  730موظفاً حالياً ،أما العدد اإلجمالي للعاملني في اخلدمة املدنية
فقد وصل إلى ما يزيد على  80ألف موظف) ،واألرقام املذكورة طبعاً ال
تشتمل على أعضاء األجهزة األمنية ،التي تضم هي األخرى بضعة آالف
من الضباط مقابل الدرجات العليا من اخلدمة املدنية ،وعشرات اآلالف
من األنفار والدرجات البينية .ومت توظيف معظم هذه النخب بعد قيام
السلطة الفلسطينية ومن خالل حركة "فتح" ،فاحملطات القيادية من
األجهزة األمنية مت توظيف غالبيتها العظمى إن لم يكن كلها من القيادات
العسكرية واألمنية العائدة من املهجر أو من أعضاء حركة "فتح" في
الداخل ،فجميع أعضاء جهاز األمن الوقائي مت تعيينه من قبل أعضاء
"فتح" في الداخل ،كما يؤكد د .اشتية 23.أما في املؤسسات املدنية فقد
بلغ إجمالي العاملني بها قبيل مجيء السلطة الفلسطينية ما يقرب من 20
ألف موظف؛ أي ما يقرب من ربع العاملني في هذا القطاع لغاية اآلن.
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اعتمد الرئيس عرفات على عالقة مباشرة مع معظم األعضاء القياديني
في األجهزة األمنية واملدنية ،فعلى الرغم من أن الرقم يبدو كبيراً جداً
(أكثر من  10آالف شخص) كما أن لكل منهم عالقته الرسمية في سلم
التنظيم اإلداري إن كان في األجهزة األمنية أم في اخلدمة املدنية أم في
التنظيم (حركة "فتح") ،فإن عالقة مباشرة ربطت ك ً
ال منهم بالرئيس،
بحيث يتم التأكيد بشكل دائم على الوالء ،كما يتم تقدمي الطلبات بأنواعها
املختلفة مباشرة للرئيس ليرد عليها ،وغالباً ليوفرها ألصحابها ،إن على
شكل مساعدات مالية مباشرة أو وظائف ألحد األهل أو املعارف ،أو
حتويل للعالج باخلارج ،أو ترقية ...الخ .كما أشرت في مكان سابق
من هذا البحث ،لم تتمفصل هذه النخب على شخوص ومصالح ومراكز
بشكل واضح وثابت ،فعلى الرغم من دميومة والئها للرئيس عرفات
واعتبارها النواة الصلبة لشبكة املشايعني له ،فإنها بقيت وبتشجيع منه
في حالة حراك وصراع دائم فيما بينها على النفوذ واملراكز والعائدات
املالية احملتملة .فبخالف بعض املؤسسات األمنية التي حظيت
مبسؤولني استمروا بقيادة هذه املؤسسات لفترات طويلة نسبيا ،فإن
باقي املؤسسات األمنية واملدنية (معظمها) شهدت حراكاً نشطاً في
القيادات العليا والوسطى صعوداً وهبوطاً وعلى املستوى األفقي أيضاً
(أي التنقل من مؤسسة إلى أخرى).
النخب السياسية التي تشكلت في فلسطني واملهجر بفعل العمل السياسي
الفلسطيني املقاوم لالحتالل اإلسرائيلي ،والتي عرفت بفصائل منظمة
التحرير الفلسطينية ،باإلضافة إلى بعض الفصائل التي خرجت عنها ،أو
التي هي أص ً
ال خارجها كما حركة املقاومة اإلسالمية" ،حماس" واجلهاد
اإلسالمي التي ما زالت خارج إطار منظمة التحرير لغاية كتابة هذا البحث.
باإلضافة إلى ما تقدم ،ظهرت بعض األحزاب والتجمعات السياسية اجلديدة
ُب َعيد تأسيس السلطة الفلسطينية على أرضية تأييدها اجلزئي أو معارضتها
اجلزئية أو الكلية للسلطة الفلسطينية ،باإلضافة إلى بعض املستقلني الذين
نشطوا إلى جانب األحزاب والفصائل الفلسطينية املذكورة .بخالف حركة
"فتح" وحركة املقاومة اإلسالمية "حماس" ،اتسم عمل وحجم باقي
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األحزاب والقوى والتجمعات السياسية بالتذبذب صعوداً وهبوطاً ،على
الرغم من أن ِ
الس َمة العامة حلجم هذه القوى ونشاطها وتأثيرها كان في
اجتاه عكسي.
شاركت بعض القوى والتجمعات السياسية الفلسطينية باالنتخابات
التشريعية األولى للعام  ،1996وامتنع املعظم عن املشاركة في هذه
االنتخابات .أما االنتخابات التشريعية األخيرة العام  ،2006فقد
شاركت فيها جميع القوى واألحزاب ذات التأثير السياسي ،اجلديدة
والقدمية (باستثناء حركة اجلهاد اإلسالمي التي قاطعت العملية).
النخب االقتصادية واملالية الوافدة التي كانت أص ً
ال موجودة في
اخلارج ومتكنت من العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية ُب َعيد
تأسيسها ،والتي حصلت على الكثير من االمتيازات لقاء موافقتها
حتويل جزء من استثماراتها إلى األرض احملتلة أو مناطق صالحيات
السلطة الفلسطينية ،التي تعتبر في عداد املناطق اخلطرة أو البيئة
االستثمارية اخلطرة .ولم تتشكل هذه النخب في فلسطني ،ولكنها
أجرت بعض التحالفات واالئتالفات أو التوافقات مع أجزاء من النخب
االقتصادية واملالية "احمللية" التي تشكلت أص ً
ال في الضفة الغربية
وقطاع غزة أثناء وجود االحتالل ،هذه التحالفات واالئتالفات أو
التوافقات جاءت على حساب النخب االقتصادية واملالية احمللية ،مبا
فيها ،في كثير من األحيان ،األطراف الضعيفة نفسها التي دخلت في
هذه التحالفات واالئتالفات (األطراف احمللية).
ارتبطت هذه النخب بالسلطة الفلسطينية على قاعدة املصالح
املشتركة ،فقد حصلت على امتيازات كافية مقابل والء كامل للرئيس
عرفات ،كما أنها ومن خالل النشاط االقتصادي اليومي لها في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،متكنت من نسج عالقة قوية قائمة على
املصالح املتبادلة حتى مع الطبقات البينية لقسم كبير من قيادات
السلطة واحلركة.
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النخب االقتصادية واملالية احمللية التي تشكلت بفعل النشاط االقتصادي
أثناء االحتالل اإلسرائيلي منذ العام  ،1967والتي ارتبطت بحكم
السيطرة اإلسرائيلية باالقتصاد اإلسرائيلي لتصبح بطريقة أو بأخرى
امتداداً ضعيفاً ومشوشاً وقاصراً بفعل القيود واإلجراءات التي فرضها
االحتالل اإلسرائيلي  -وال يزال  -على هذا القطاع ،ما جعل عرفات
يفضل خيار النخب االقتصادية الوافدة على هذه ،ملا لها (أي الوافدة)
من خبرة أعلى وإمكانات أوسع على املستوى االقتصادي ،األمر الذي
انعكس في حالة من التنافس بني هذه النخب في السيطرة على األسواق
احمللية التي بدأت النخب االقتصادية واملالية الوافدة ببسط سيطرتها
عليها .ودخلت هذه النخب في حالة تناقض مع السلطة الفلسطينية،
إال أن حالة التناقض هذه لم تأخذ طابعاً حاداً ،حيث اكتفى ممثلو هذه
النخب باالحتجاج على االمتيازات والتسهيالت التي مت منحها للنخب
االقتصادية الوافدة ،واملطالبة بإنصاف النخب احمللية ،ومتثل ذلك في
الكثير من احلاالت التي متت بها محاوالت رجال أعمال ومؤسسات
متثيلية لهم مثل جمعية رجال األعمال الفلسطينية بالتوجه للرئيس
عرفات ومسؤولني في السلطة ،بهدوء تارة وبحدة تارة أخرى .باملقابل،
جتاهلت السلطة الفلسطينية  -إلى حد كبير  -مطالب هؤالء بالتساوي
مع النخب الوافدة ،واستمرت في منح االمتيازات والتسهيالت جلهة
واحدة (النخب الوافدة) التي استطاعت  -كما أسلفت  -تعزيز عالقاتها
مع النخب اإلدارية واألمنية من خالل املنافع املتبادلة فيما بينها.
لم تستسلم النخب االقتصادية واملالية احمللية لهذا األمر الواقع ،حيث
كانت مجموعة من اجلهود اجلماعية أو الفردية للتحصن أمام اندفاع
رأس املال الوافد ،ومتثل ذلك من خالل محاولة البعض الشراكة
مع هذا األخير ،أو من خالل االستقواء بقوى املعارضة السياسية،
وبخاصة حركة "حماس" و"املبادرة" ،ما ولد نوعاً من الضغوط
على السلطة من أجل إعادة االعتبار إلى هذه الفئة ،وبخاصة بعد وفاة
الرئيس عرفات وتولي محمود عباس الرئاسة من بعده ،ما تسبب
حسب البعض في إعادة هيكلة "صندوق االستثمار الفلسطيني"
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الذي مت تقدير رأسماله مبا يزيد على املليار دوالر ،ليخدم داخل
األرض احملتلة ،وبالتركيز على التعاون مع كافة قطاعات األعمال
24
الفلسطينية ،وبخاصة صاحبة النشأة احمللية.
النخب العاملة في احلقل املعرفي ومنظمات املجتمع املدني واملنظمات األهلية

25

ميكن تقسيم النخب العاملة في هذا احلقل إلى مجموعات أضيق (كما جاء
في تعريف هالل :النخب الثقافية ،العاملة في املجتمع األهلي ،اإلعالمية،
الدينية) ،إال أنه وبسبب عدم وجود دراسات متخصصة في طبيعة
تكوين كل منها ودورها وتأثيرها في النظام السياسي الفلسطيني ،أرى
إجمالها لتأكيد بعض احلقائق واملعطيات التي تخصها.
فمن جهة ،تعتبر النخب العاملة في هذه احلقول كبيرة ومنتشرة
على نطاق الوطن (على الرغم من وجود تركيز خاص لها في بعض
املناطق ،وبخاصة املدن الرئيسية في الضفة الغربية والقطاع مثل رام
الله وغزة) .ويعود انتشارها إلى العدد الكبير نسبياً للمؤسسات التي
تعتبر اإلطار األول الذي تتحرك هذه النخب من خالله ،والذي يتمثل في
اجلمعيات اخليرية ،واملنظمات غير احلكومية ،واالحتادات والنقابات
األهلية والتمثيلية ،والصحافة احمللية واألجنبية 26،واملؤسسات الدينية
وغيرها) .من جهة ثانية ،تعتمد هذه النخب مرجعيات مختلفة ،ليس
بالضرورة مركزها النظام السياسي؛ أي السلطة .فعلى الرغم من أن
جزءاً من هذه النخب ينضوي في الشبكة الزبائنية التي أحاطت بالرئيس
عرفات ،فإن قسماً كبيراً منها يدين إلى مرجعيات سياسية أو فكرية أو
اجتماعية مختلفة ،فهي في السياق العام متفرقة عن مركز السلطة ،بل
رمبا دخلت في أكثر من مرة في صدامات معها (متت اإلشارة إلى ذلك
في أماكن أخرى من هذه الرسالة) .أما من جهة ثالثة ،فتملك هذه النخب
أدوات ومصادر متنوعة وكبيرة نسبياً في التأثير املجتمعي ،وترى
دورها (وبخاصة النخب العاملة في املنظمات غير احلكومية واملجتمع
األهلي) ال يقل عن دور الشريك النشيط والكفء للجهاز احلكومي
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واألحزاب والقوى السياسية في صياغة السياسات واإلستراتيجيات
العامة كما في رسم خارطة النظام السياسي الفلسطيني .يقول أحد
الناشطني في مجال املنظمات غير احلكومية "إن نشوء السلطة الوطنية
الفلسطينية ولد استحقاقات ومتطلبات وأدواراً جديدة للعمل األهلي ،من
أهمها حتديد مضمون العالقة ما بني الدولة من جهة ،والفرد الفلسطيني
من جهة ثانية ،واملجتمع املدني من جهة ثالثة ،وكذلك عالقة املجتمع
27
املدني مع القطاع اخلاص من جهة رابعة".
باإلجمال ،تشكل خارطة النخب الفلسطينية "منظومة عالقات
القوى" 28داخل املجتمع الفلسطيني ،لذا أرى أن جزءاً من هذه النخب ال
يخضع ملركز النظام السياسي أو السلطة الفلسطينية ،فبعضها دخل في
حالة صراع مكشوف مع النخب السلطوية ،والبعض اآلخر أخذ موقفاً
"محايداً" في حني اختبأت أخرى إلى حني ،فيما بعضها حتالف بشكل
مؤقت مع السلطة وهكذا.
السلطة التنفيذية تسيطر على السلطتني التشريعية والقضائية بقيادة احلاكم الفرد

خضعت السلطتان التشريعية والقضائية وبامتياز إلى السلطة التنفيذية
في فلسطني ،بل وأكثر من ذلك مت تهميش السلطتني لدرجة وصلت إلى
حد االعتداء بالضرب على أعضاء في املجلس التشريعي والقضاة.
عملية اخلضوع والتهميش هذه جتلت في أكثر من مظهر ،فعلى صعيد
السلطة التشريعية ،عطل الرئيس الراحل عرفات الكثير من القوانني
التي صادق عليها املجلس التشريعي بالقراءة الثالثة ،والتي يتطلب
تصديقها من الرئيس لتصبح سارية .وبحسب القانون األساسي ،في
حال مضي شهر على عدم رد الرئيس على مشروع القانون املقدم من
املجلس التشريعي للمصادقة ،يعتبر املشروع بحكم املصادق وينشر
في اجلريدة الرسمية ،ما يعني أن الرئيس عرفات قد جتاوز حتى
القانون األساسي .ويعتبر تأخير توقيع قانون السلطة القضائية من
األمثلة املهمة على جتاوزات الرئيس للسلطة التشريعية ،حيث استمرت
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السلطة القضائية تعمل من دون مجلس لها يشرف عليها و ُي َق ّيم أعمالها
ويراقب نزاهتها حتى العام 2002؛ أي بعيد املصادقة على قانون
السلطة القضائية.
بعد الزوبعة التي أثارها تقرير هيئة الرقابة العامة في العام ( 1996مت
نشره على نطاق ضيق العام  ،)1997منع الرئيس عرفات نشر التقرير
السنوي للهيئة ،بل وأكثر من ذلك ،لم يتم منذ ذلك احلني ،االستثمار في
تطوير هذه املؤسسة املهمة ،حيث بقيت موازناتها (محرومة) كما هي
على مدار عشر سنوات تقريباً ،مقابل التطور في قيمة موازنات معظم
مؤسسات السلطة الفلسطينية.
اقتصر الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني األول على
بعض األسئلة لبعض الوزراء ومن في حكمهم ،وعدد االستجوابات
كان محدوداً جداً .وجاء في التقرير السنوي ( )7للعام  2004الذي
يصدر عن امللتقى الفكري العربي "أن تقييم أداء املجلس التشريعي
في مجال املساءلة ومحاربة الفساد واحملسوبية في احلياة السياسية
واالجتماعية  ...هو تقييم سلبي  ...املطلوب من املجلس التشريعي
والنواب القيام بدور جدي بفاعلية أكبر" 29.احلاالت التي مت بها
تشكيل جلان حتقيق لتقصي حقائق تتعلق مبلفات فساد ،مت املرور
عنها عبر تسويات أو بضغوط من الرئيس عرفات .الكثير من أعضاء
السلطة التنفيذية الذين استدعوا إلى جلسات استماع أو استجواب لم
يستجيبوا لدعوات املجلس باحلضور ،حيث كان في كل مرة يتم جتاهل
االستدعاء دون أية عواقب .ويقول السيد عباس زكي في لقاء لغرض
هذه الرسالة "أي قضية كانت تفتح في املجلس التشريعي (واحلديث
عن قضايا الفساد) كنا نالحقها ،لكن لم يكن هناك قضاء يحسم في
األمر ،وكانت تتم صفقات وتسويات ،فضائح كبيرة كانت ،أنا رئست
آخر جلنة إصالح ،ضمت أربعة عشر نائباً من خيرة أعضاء املجلس
[املقصود املجلس التشريعي] ،وحينما بدأنا نضع اليد بقسوة وقوة
وخلقنا حالة ،قام الرئيس أبو عمار بإحالة كل القضايا إلى القضاء،
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والقضاء لم يبت حتى اآلن وال بحالة ،حتى عندما حتدث النائب العام
بكذا وكذا [املقصود عن قضايا الفساد] ولكن عند التنفيذ هناك مراكز
30
قوى ومافيات".
أما عن الدور التشريعي للمجلس ،فعدد القوانني التي مت متريرها
بالقراءة الثالثة حتى نهاية العام  2005بلغ  72مشروع قانون ،مت
تأخير املصادقة على  46منها لفترات طويلة خارج املهلة التي يسمح
بها القانون 31.ونصاب اجللسات كان يشي بحالة الضعف والترهل
التي أصابت املجلس واللجان الدائمة التابعة له ،فقد شهدت الكثير من
اجللسات العامة واملهمة حضوراً ال يتجاوز ربع األعضاء ،مع العلم
بأن املوضوع املثار محط النقاش أو التصويت قد يكون من األهمية
التي تستدعي مشاركة أوسع واهتماماً أعلى .فعلى سبيل املثال،
عندما مت التصويت على قانون مهم مثل قانون "احملكمة الدستورية"
أو قانون "اإلجراءات اجلزائية" ،لم يتجاوز عدد احلضور املصوتني
ربع أعضاء املجلس" .أربعة نواب فقط من أصل  ،87افتتحوا نقاش
املجلس التشريعي لقانون اإلجراءات اجلزائية الذي أقره املجلس
بالقراءة األولى بداية الشهر املاضي  ...ولوحظ أكثر من مرة تناقص
عدد النواب بشكل كبير داخل قاعة املجلس أثناء اجللسة ،وبخاصة
32
عندما يبحث املجلس أحد مشاريع القوانني".
النخب التي تتموضع حتت القائد الواحد ،في منافسة دائمة على املنافع

دخلت النخب اإلدارية (املدنية واألمنية) والسياسية ،إضافة إلى النخب
االقتصادية وإن بدرجة اقل ،التي كانت تدور في فلك الرئيس عرفات
وشكلت النواة الصلبة للسلطة الفلسطينية ،في حالة من املنافسة
والكفاح الدائمني للتحصل على املزيد من املنافع أو احملافظة على القائم
منها على األقل .وتنطبق هذه الصفة أو امل ُ َك ِون من مكونات األنظمة
الباترميونيالية واحلديثة منها على النظام السياسي الفلسطيني
صل على املنافع اآللية أو الديناميكية التي
بامتياز .وشكلت عملية الت ََح ُ
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وحركت "أعضاء" الشبكة الزبائنية اجتاه زعيمها كما بني
حكمت
ّ
أعضائها ،وكذلك بني أعضاء الشبكة ومن في خارجها.
وفي اإلطار العام جداً ،هناك مستويان لهذه الشبكة ،املستوى األول
هو القائد العام ،الرئيس عرفات ،ال يوجد في إطار الشبكة تنافس على
املستوى األول ،فاجلميع يعلن الوالء للقائد العام ،وأقصى ما ميكن
القيام به في معارضة القائد العام من أعضاء في الشبكة ميكن أن
يصل إلى حد االستنكاف ،أو "احلرد" أو إطالق تصريح هنا أو هناك
لوكالة أنباء أو ما شابه ذلك .ولم جت ِر بعد أوسلو وحتى وفاة الرئيس
عرفات محاوالت جادة لالنقالب عليه أو اإلطاحة به (االنشقاق
احلقيقي الذي سعى لإلطاحة بعرفات من نخب كانت تتبع له جرى
ُب َعيد اخلروج من لبنان بعد املعارك التي خاضتها املقاومة الفلسطينية
مع االحتالل اإلسرائيلي للبنان العام  ،1982وما مت تسميته في ذلك
الوقت بـ"فتح االنتفاضة" كناية عن االنتفاضة على الرئيس عرفات
وسياساته الفردية داخل احلركة 33.وفي كل األحوال ،حتى في
األنظمة الباترميونيالية واحلديثة منها ،تتم في بعض األحيان محاوالت
لإلطاحة برأس النظام تكون نتيجتها في العادة رأساً جديداً دون أي
تغيير يذكر في النظام ،األمر الذي م ّيز الباترميونياليات األفريقية إلى
حد بعيد ،وبخاصة التي تعتمد على زعامات أنتجها اجليش ،األمر الذي
ميكن انطباقه على بعض البلدان العربية في خمسينيات وستينيات
القرن املاضي (سوريا مث ً
ال).
وفي املستوى الثاني ،أي بني أعضاء الشبكة بخالف زعيمها ،توجد
مجموعة من املستويات الفرعية ،تتصف هذه املستويات بطبيعة متحركة
أكثر من كونها ثابتة 34:احلراك في ما بني هذه املستويات وتدوير
شخوصها مستمر ،على الرغم من ذلك ،ال ميكن جتاهل التمحور اجلزئي
الذي أصاب أعضاء هذه الشبكة ،األمر الذي لم يصل إلى حد التمفصل
النهائي لها ،حيث لم تبلغ عملية التمفصل هذه إلى نهاياتها ،ثقل الرئيس
عرفات وتركيزه كل عناصر القوة والسيطرة حاال ،إلى حد بعيد ،دون
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التمفصل النهائي لهذه احملاور .ما أقصده بعملية التمحور والتمفصل
يتلخص في كون قيادات "الصف األول" 35،إن كانت القدمية أو الشابة،
ومن خالل اإلمكانات والفرص املادية واملعنوية التي حظيت وحتظى
بها ،سعت في إطار املنافسة فيما بينها ،إلى تعزيز نفوذها في احلركة
والسلطة من خالل استخدام الوسائل نفسها التي استخدمها الرئيس
عرفات ،طبعاً مع األخذ باالعتبار اإلمكانات والفرص احملدودة لهؤالء
(التي هي أص ً
ال في كثير من األحيان ممنوحة من قبل الرئيس) مقابل
اإلمكانات التي يسيطر عليها الرئيس نفسه .مبعنى آخر ،يتبع أو يؤيد
عدد من هذه القيادات مجموعات من أعضاء احلركة ،الذين يحصلون على
وظائف أو حماية أو فرص عمل ،يضمنها هؤالء القادة لهم (أو على األقل
يتعهدون بذلك) مقابل والء هؤالء وتأييدهم .هذا النوع من القيادات
خضع ملنافسة شديدة من قبل الرئيس عرفات ،الذي كان هو اآلخر
يقيم عالقات خيطية ومباشرة مع الكثير من القيادات والكادرات العليا
والوسطى وامليدانية التي تستطيع ،من خالل هذا النوع من العالقة مع
رأس هرم السلطة ،املطالبة والتحصل على األرزاق واملنافع و"احلقوق"
إن كانت وظائف أو مساعدات مادية مباشرة أو غير مباشرة .هذا النوع
من العالقة املباشرة مع رأس السلطة حال دون متفصل العالقة التي
حتدثنا عنها فيما بني قيادات "الصف األول" كما سميناها وقاعدة
احلركة العريضة من قيادات وسطية وميدانية وما دونها .والتمفصل
هنا يكون في االعتمادية الكاملة والنهائية لهذا احملور/القائد أو ذاك
حول قضايا أساسية مثل الوالء السياسي أو التنظيمي أو املعنوي ،أو
االعتمادية النهائية عليه مالياً أو مصلحياً ،فعندما تكون أكثر من واحدة
من هذه متحققة ميكن احلديث عن عملية التمفصل.
ِ
متض عملية متفصل محاور حركة "فتح" والشبكة
كما أسلفت ،لم
الزبائنية التي أحاطت بالرئيس عرفات إلى مراحلها النهائية ،إال أنها
َت َق ّوت ُب َعيد وفاته ،فعدم وجود الشخص "اجلامع" في احلركة ونواتها
الصلبة بعد وفاة عرفات ،وفي غياب هذا القائد املنفتح على طبقة عريضة
من القيادات الوسطية وامليدانية ،تكتسب مساعي الكثيرين من قيادات
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"الصف األول" باملضي نحو تعزيز نفوذها ومفصلته أهمية خاصة في
احلركة اآلن ،ما نعتقد بأن يكون له أثر كبير على نتائج انعقاد املؤمتر
السادس للحركة ،فيما لو أتيح له االنعقاد .ما يهم في هذه اخلارطة
حتت هذا البند ،السعي الدائم من قبل اجلميع لتحسني أوضاعه ومكانته
في تسلم مناصب ومكانة أعلى في الشبكة ،فكلما كان الشخص قريباً
صل على املزيد من املنافع والنفوذ ،أما بعد وفاة الرئيس
من القائد ،تحَ َ ّ
عرفات فسوف يذهب كل من مراكز هذه الشبكة إلى محاولة االستئثار
مبا ميكن لتعزيز مكانته ونفوذه داخل هذه الشبكة.
الشرعية مكَ ِون مركزي لألنظمة الباترميونيالية واحلديثة منها أيض ًا

تختلف مصادر الشرعية لألنظمة الباترميونيالية ،فبعضها يعتمد
مصادر دينية ،وأخرى وراثية ،أما الباترميونياليات احلديثة فتعتمد
على األغلب مصادر أخرى غير املذكورة ،مثل ما يصطلح عليه
بـ"الشرعية الثورية" القائمة على الثورة والتحرير من االستعمار،
حيث تقوم القوى التي قادت عملية التحرر من االستعمار االحتاللي
بالسيطرة على السلطة/الدولة باعتبارها صاحبة "حق" في احلكم
طاملا أنها دفعت ثمن الكفاح واملقاتلة وطرد االستعمار االحتاللي.
وال تقتصر مصادر "الشرعية" في الباترميونياليات احلديثة على
هذا النوع ،بل ميكن استعراض غيرها مما يطلق عليه بخطاب التنمية
والعدالة ،ورمبا في االستعانة بـ"اخليار" الدميقراطي الشكلي ،حيث
يجري ما يشبه االنتخابات على مجالس الشعب أو البرملانات والرؤساء،
وعادة ما يحصل الرئيس على نسبة مرتفعة جداً من األصوات ،كما
يحصل حزبه احلاكم على مثيالتها من األعضاء في البرملان .هذه
املصادر للشرعية السياسية للنظم الباترميونيالية واحلديثة منها
تعتبر ضرورية لدميومة هذه األنظمة واستقرارها .فقد تكون القوة
البوليسية واإلرهاب أيضاً مصادر للشرعية ،كذلك األمر في آليات
توزيع وإعادة توزيع "الريع" .املهم في املوضوع ،أن هذه النظم ال
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تستطيع االستمرارية أو االستدامة التلقائية أو بقوة الدفع التلقائي
للمصادر الشائخة للشرعية ،بل إنها يجب أن تعتمد مصدراً أو مصادر

لشرعيتها (ميكن أن تعتمد هذه األنظمة على أكثر من مصدر لشرعيتها،
مبا فيها األنظمة القدمية أو التقليدية ،حيث تستخدم مزيجاً من مصادر
الشرعية الوراثية والدينية وخطاب التنمية والعدالة أو مزيجاً آخر) كما
أنها بحاجة إلى جتديد هذه الشرعيات.

في احلالة الفلسطينية ،اكتسبت السلطة الفلسطينية شرعيتها من
خالل الشرعية القائمة على الثورة/املقاومة ،أي ما يطلق عليه اآلن
بالشرعية التاريخية" ،شرعية البندقية" .وأجرت قيادة الثورة
الفلسطينية ،وحتديداً منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"،
املفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي "بتفويض" من جتربتها
التاريخية في مقاومة االحتالل ،ولم يكن هناك استفتاء مباشر،
فمنظمة التحرير الفلسطينية حتظى بتأييد أغلبية الشعب الفلسطيني،
وهي بهذا وبسبب من تاريخها الكفاحي أصبحت "املمثل الشرعي
والوحيد للشعب الفلسطيني" .كما يالحظ هنا في هذا الشعار
اإلستراتيجي للمنظمة وحركة "فتح" ،جاءت كلمة الشرعي قبل
الوحيد ،فمنذ ما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية وما قبل أوسلو،
تبحث منظمة التحرير وحركة "فتح" عن "شرعية" وجودها
ومتثيلها ،األمر الذي كانت تضعه في مواجهة االحتالل وبعض
الدول العربية التي سعت إلى "احتواء" القضية الفلسطينية.
كانت هذه الشرعية مشوشة منذ اللحظة األولى الستالم السلطة
الفلسطينية لصالحياتها ،حيث بدأت الصدامات منذ األيام األولى
الستالم األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية ،ومت قتل  12متظاهراً
وجرح آخرين في مظاهرات قادتها حركة "حماس" في العام
 2004في غزة .وكذلك األمر كانت هناك فصائل ومجموعات من
مرجعيات مختلفة تعارض اتفاق أوسلو والسلطة التي متخضت
ص ّعب املوضوع على السلطة
عنه .واستمرار االحتالل اإلسرائيلي َ
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الفلسطينية ،فاملعارضون لالتفاق ونتائجه استمروا في أعمال
املقاومة ،كما استمروا في االحتفاظ بأسلحتهم ،ما أحرج السلطة
أمام "شريكها" في املفاوضات كما راعيها (املجتمع الدولي)
الذي ميكن أن ُيع َت َبر أحد مصادر الشرعية اإلضافية التي حصلت
عليها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" وبالتالي السلطة
الفلسطينية مكافأ ًة لدخولها في العملية السلمية مع إسرائيل
كطريق وخيار جديد ومقبول على املجتمع الدولي حلل الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي املديد .ومصدر الشرعية في احلالة
الفلسطينية لم يعد يقتصر على عوامل محلية (من املرجح أن هذا
ينطبق على بلدان أخرى في ظروف العوملة) ،فاملجتمع الدولي
والدول املانحة كما البلدان العربية احمليطة ،أصبحت تلعب دوراً
مهماً كمصدر من مصادر الشرعية قد يتجاوز وزنه في احلالة
الفلسطينية العوامل احمللية.
وفي محاولة لتأكيد الشرعية التاريخية والشرعية التي حصلت عليها
السلطة من خالل املجتمع الدولي الذي وفر غطاء مادياً وسياسياً
ومعنوياً للسلطة الفلسطينية ،مت في العام  1996إجراء أول انتخابات
تشريعية ورئاسية في فلسطني .وقاطعت حركة "حماس" وبعض
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية االنتخابات التشريعية والرئاسية،
إال أن نسبة املشاركني في هذه االنتخابات زادت على  70%من إجمالي
أصحاب احلق في االقتراع ،ما عنى في حينه جتديداً وتعزيزاً للشرعية
التاريخية .وكان للسيطرة الكاملة على السلطة من قبل حركة "فتح"،
وبالتالي حصولها على منافع السلطة األساسية تأثير في اجتاهني
متعاكسني ،االجتاه األول في التأييد والتوسع الذي استطاعت أن
حتصل عليه احلركة جراء عملية التوزيع التي تسيطر عليها ملنافع
السلطة ،وبخاصة التوظيف .واالجتاه الثاني في حالة النقمة التي
جنتها حركة "فتح" باعتبارها املستفيد األساسي من منافع السلطة،
وبخاصة ُب َعيد إغالق سوق العمل اإلسرائيلية في العام  1996أمام
العاملني فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة جراء عملية انتحارية،
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األمر الذي أدى إلى تفاقم البطالة وابتداء تدهور الوضع االقتصادي،
ما زاد الطلب على العمل في السوق الفلسطينية ،مبا فيه الطلب على
العمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية املدنية واألمنية .وأدى هذا
األمر إلى املطالبة في مراجعة نظام اإلدارة العامة واخلدمة املدنية
واألمنية في السلطة الفلسطينية ،وحتديداً املطالبة في التوزيع العادل
للوظائف ،أو اعتماد أسس ومعايير مهنية وشفافة .وأصبح هذا
مطلباً محلياً وعاملياً ،فاملجتمع احمللي يرغب في توزيع عادل إلمكانات
ِ
املوظف األكبر للعمالة في فلسطني) ،أما املجتمع
السلطة (باعتبارها
الدولي فيرغب في ترشيد فاتورة الرواتب واألجور في القطاع العام
املدني واألمني ،ومن خلف ذلك في مقايضة ذلك بالتنازالت السياسية
وااللتزامات األمنية.
ومع استمرار حالة اإلغالق لألسواق اإلسرائيلية في وجه العمالة
الفلسطينية ،إضافة إلى تفاقم أزمة املسار السياسي ،وبخاصة بعد
فشل محادثات كامب ديفيد ،وليس انتهاء بأحداث االنتفاضة الثانية
واالجتياح الكامل للمناطق التابعة للسلطة الفلسطينية (أ ،ب) العام
 ،2002تعرضت شرعية السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" إلى
36
التدهور وفقاً لنتائج استطالعات الرأي التي كانت تشير إلى ذلك.
واستمرار العمليات املسلحة واالنتحارية حلركة "حماس" وغيرها
أيضاً ساهم في إبراز "خيار" آخر؛ أي في العودة إلى اخليار
القدمي في املقاومة املسلحة ،األمر الذي كان َيظهر أيضاً من خالل
استطالعات الرأي .وأخيراً احلصار الذي فرض على الرئيس عرفات
من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،والتدهور في موقف املجتمع الدولي من
القضية الفلسطينية ،مبا فيها األطراف التي كانت تعتبر مؤيدة للحق
الفلسطيني ،أدى كل ذلك إلى استمرار استنزاف وتآكل شرعية السلطة
الفلسطينية وحركة "فتح" التي مت تدمير بنيتها املدنية واألمنية ،كما
مت حصار وتقليص مصادرها املالية واحلد من قدراتها على تقدمي
اخلدمات للمواطنني.
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املصادر الثالثة لشرعية السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" تعرضت للتآكل:
 .1الشرعية التاريخية (شرعية املقاومة) ،تآكلت بفعل النشاط
السياسي/العسكري حلركة "حماس" وباقي األطراف التي
استمرت مبثل هذا النوع من النشاطات .فاالدعاء بأن حلركة
"فتح" والسلطة الفلسطينية "احلق" في تقرير خيارات
الشعب الفلسطيني بناء على شرعيتها التاريخية في املقاومة لم
تعد مقولة مقبولة على معظم الشعب الفلسطيني.
 .2الشرعية القائمة على االنتخابات وصناديق االقتراع فقدت
قيمتها بعد الفشل الذريع في أداء املجلس التشريعي ،وانقضاء
الفترة الزمنية املفروض بها انتهاء واليته.

 .3التأييد الدولي املادي واملعنوي الذي تحَ َ ّول إلى مجموعة من
االشتراطات والضغوط والقيود على السلطة الفلسطينية
واحلركة التي تقودها ،أيضاً ساهم في تآكل شرعيتها.

ساهم صمود الرئيس عرفات أثناء حصاره الطويل في تعزيز الصورة التي
تكرست خالل العقود األخيرة حول شخصيته املميزة كقائد صلب وملتزم
بالثوابت الوطنية ،وبدأت مقولته "يا جبل ما يهزك ريح" حقيقة عينية،
لم تعد هذه املقولة مجرد أغنية اعتاد متحمسو حركة "فتح" ترديدها،
فعندما حاصرت العشرات من الدبابات واآلليات احلربية اإلسرائيلية مقر
الرئيس عرفات 37،بل واستمرت في قصف املقر وهدمه وتدميره وعلى بعد
بضعة أمتار من الغرفة التي كانت تؤويه ،نقلت وسائل اإلعالم ووكاالت
األنباء صوراً لن متحى من ذاكرة الشعب الفلسطيني ،حيث كان الرئيس
يستعد إلطالق الرصاص من بندقيته اخلاصة والصغيرة على الدبابات
اإلسرائيلية ويستشهد .لم يكن هذا مشهداً مفتع ً
ال ،بل كان حقيقة ساهمت
في إعادة االعتبار إلى الرئيس عرفات ،وفي اختزال ما تبقى من شرعية
املقاومة في شخصه الوحيد 38،فكل القيادات الفلسطينية من الصف األول
وغيرها انتظرت ما سوف تؤول إليه األوضاع وحصار الرئيس ،حيث لم
تتمكن من فعل شيء سوى االنتظار.
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أدت وفاة الرئيس عرفات إلى نكسة أخرى أصابت شرعية مركز
السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" ،فالتركيز الشديد لرمزية الرئيس
عرفات كملخص ملراحل تطور وإجنازات الثورة الفلسطينية احلديثة،
وملضمونها ومخزونها املعنوي ،وكل ما "انحشر" في هذه الرمزية من
ٍ
معان ومعاناة وحقوق ،ذهب مع رحيل الرئيس عرفات دومنا شخص
قادر على امتصاص ولو جزء من هذا املخزون املعنوي .بل رمبا على
العكس ،أو رمبا على األغلب ،ترك الرئيس عرفات باقي الشبكة من
املشايعني ،وبخاصة الطبقة القيادية منها يتامى من أي شرعية ،فجاءت
حركة "حماس" لتحصد نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة.
الرخاء االجتماعي ُيعهد به إلى القائد

على الرغم من أن التجربة التي مرت بها السلطة الوطنية الفلسطينية
(وما زالت) تعتبر مزيجاً من استكمال أعمال التحرير من جهة،
والبناء املؤسسي والكياني حتضيراً للدولة الفلسطينية املستقلة
من جهة أخرى ،فإنه تطلب في هذه املرحلة ونظراً لطبيعة املسارات
املزدوجة التي متر بها السلطة والشعب الفلسطيني ،إيالء أهمية
واعتبار للكثير من القضايا واملواضيع واملطالب التي كان ميكن أن
يتم غض النظر عنها في حال لو أن املرحلة استمرت كما هي عليه
قبل توقيع اتفاق أوسلو ودخول السلطة في مسار املفاوضات
املباشرة مع اإلسرائيليني ،ثم تسلم صالحيات جزئية على األرض
في غزة وأريحا ،حتى ما وصلت إليه السلطة الفلسطينية من تو ٍل
ملسؤوليات شبه كاملة عما اصطلح على تسميته بالقضايا "املدنية"،
حيث تولت السلطة الفلسطينية املسؤولية شبه الكاملة عن تنظيم
وتوفير اخلدمات في قطاع الصحة ،والتعليم ،والضمان االجتماعي،
والزراعة ،والصناعة ،واملواصالت واالتصاالت ،والتراخيص
واألذونات األخرى ،والوثائق الرسمية ،مبا فيها وثائق السفر
والبطاقات الشخصية  ...الخ من أنواع اخلدمات.
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لهذا الغرض ،وباعتبار أن ما متت وراثته من االحتالل اإلسرائيلي في
هذه املجاالت محدود جداً (اإلدارة املدنية وتوابعها ،التي كان عدد العاملني
فيها ال يزيد على  20ألف موظف ،معظمهم موزعون على التربية والتعليم
واخلدمات الصحية) ،تولت السلطة الفلسطينية الناشئة مسؤولية بناء أو
توسيع جهاز اإلدارة العامة واخلدمة املدنية (ناهيك عن األجهزة األمنية
التي شرعت ببنائها فور تسلمها الصالحيات وفقاً التفاق أوسلو) .و ُع ِهد
إلى جهاز اإلدارة العامة واخلدمة املدنية بتولي مسؤولية رفع مستوى
اخلدمات العامة املقدمة إلى املواطنني في هذا املجال ،ومن اجلدير هنا
اإلشارة إلى التقدم امللحوظ في مجال اخلدمات التي مت تقدميها من
قبل هذا اجلهاز (اخلدمة املدنية) ،وبخاصة في مجال الصحة والتعليم
والضمان/الرعاية االجتماعية 39،كما في املواصالت واالتصاالت ،طبعاً
باملقارنة مع ما كان يتم تقدميه قبل تسلم السلطة صالحياتها.
وبسبب طبيعة النواة الصلبة لشبكة املشايعني للرئيس عرفات ،التي تعرضنا
ألهم معاملها في هذا البحث حتت عنوان "شبكة العالقات الزبائنية/
التضامنية في نقيض املؤسسة" ،وضع الرئيس عرفات كل إمكانات السلطة
الفلسطينية في هذا املجال (تقدمي اخلدمات ورفع مستواها) حتت تصرفه،
وأصبح بقصد أو دونه العنوان الرئيسي لضمان احلصول على احلجم
واملستوى املرغوب من اخلدمات باملقارنة  -طبعاً  -مع اإلمكانات املتاحة.
فمراجعة سريعة إلعالنات الصحف احمللية ،وإن كانت ال تغني عن الدراسة
املعمقة للموضوع ،تفيد ،أو تشي على األقل بحجم الدور الذي لعبة الرئيس
مباشرة في التكفل بتوزيع وإعادة توزيع املصادر املالية واملتاحة في مجال
الرخاء أو تقدمي اخلدمات (وهنا احلديث يدور عن اخلدمات اجلماعية
والفردية) ،فبناء املستشفيات اجلديدة أو توسعة القائم منها ،وفتح الطرق،
وبناء مدارس وغيرها من اخلدمات ،باإلضافة إلى اخلدمات واملساعدات
الفردية في مجال العالج الصحي ،واملنح التعليمية ،واملساعدات املالية
املباشرة وغيرها ،كانت تتم بطلب مباشر من الرئيس ،كما كان يستجاب
لها بإشارة مباشرة منه ألصحاب االختصاص .ومن الصعب حساب أو
تقدير القيمة الكمية لهذه اجلهود مقابل جهود املؤسسات الرسمية ألكثر
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من سبب 40،إال أنه ميكن االستدالل على ثقل وزن هذه اجلهود من خالل
أكثر من مظهر:
احلجم الضخم مليزانية مكتب الرئيس الذي تعرضنا له في بند "شبكة
العالقات الزبائنية" ،حيث تراوحت ميزانية مكتب الرئيس بني 10%-
 14%من إجمالي املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية 41على مدى أكثر
من عام ،األمر الذي يعتبر كبيراً جداً ،باإلضافة إلى موازنة وزارة
الشؤون االجتماعية التي شكلت نسبة تراوحت بني ما يقرب من
 5%-5.5%للسنوات  42 2004 2002-في الوقت الذي تراوحت فيه
ميزانية وزارة الصحة (ثاني أكبر مركز إنفاق في السلطة ،وثاني أكبر
موظف في مجال اخلدمة املدنية) لألعوام نفسها بني 8.8%-10.14%
من املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية ،حيث مت توظيف هذه املوازنات
(مكتب الرئيس ووزارة الشؤون االجتماعية) وعبر سنوات مختلفة،
كموازنات مساعدات .استمر هذا النهج أيضاً حتى بعد وفات الرئيس
عرفات ،وت ََسلُم محمود عباس رئاسة السلطة ،حيث بلغت موازنة
وزارة الشؤون االجتماعية للعام  2005ما قيمته  230مليون دوالر
تقريباً (أكثر من موازنة وزارة التربية والتعليم أكبر موظف حكومي
في فلسطني) ،اشتملت على ما يبدو على جميع بنود الصرف املتعلقة
باملؤسسات التابعة ملنظمة التحرير اخلاصة باألسرى ،وذوي الشهداء،
واملعتقلني ،واملصابني ذوي االحتياجات الدائمة أو املؤقتة ،وغيرهم ممن
في حكمهم ،باإلضافة إلى رزمة املساعدات املالية التي يتم تقدميها إلى
آالف األسر من ذوي االحتياجات التي ما زالت في تزايد مستمر إلى
يومنا هذا ،بسبب الظروف االقتصادية التي متر بها املنطقة.
ريعية النظام السياسي

يفهم من االصطالح أكثر من معنى ،املعنى العام للريع هو العائد
االقتصادي؛ أي عائد اقتصادي .بهذا املعنى يصبح كل نظام سياسي
نظاماً ريعياً ،فكل نظام سياسي صاحب عائدات اقتصادية من نوع أو
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آخر .واملعنى املتداول "للريع" و"للنظام السياسي الريعي" يحمل
معاني ومضامني مختلفة عن التي ذكرناها .وإن كنت ال أسعى في هذا
املضمار إلى التأكيد على تعريف محدد أو معنى "معياري" لهذا املفهوم،
كما واألهم ،إلى فحص آلية توظيف هذه املعاني للمصطلح ،إال أنه ال بد
من التواضع على فهم و"معنى" بحد ذاته لتوضيح املقصود من توظيفه
في هذا البحث ،ولفهم السياقات التي ترد باالرتباط بهذا املعنىُ .ي َع ِِّرف
البعض الريع باعتباره العائد الناجت عن نشاط غير اقتصادي ،وبهذا
املعنى ميكن تصنيف العائدات التي حتصل عليها الدول الفقيرة مث ً
ال
كمساعدات من الدول الغنية ،وما يصطلح عليه اآلن "بالدول املانحة".
أيضاً يأتي في هذا السياق أي عائدات حتصل عليها الدولة (حديثنا هنا
جميعه يدور عن ريع الدولة أو النظام السياسي الريعي) كتبرعات من
أي طرف مبا فيها السكان احملليون ليس كضرائب ناجتة عن النشاط
االقتصادي لهؤالء ،بل ما يشبه الصدقات أو التبرعات التي يقوم عادة
مواطنون بتقدميها ملؤسسة أو للدولة في مجاالت معينة 43.ويضيف
البعض إلى هذا التصنيف العائدات التي حتصل عليها الدولة من مصادر
متلكها هي كدولة ،والتي ال يكون ملواطنيها "حقوق" بها باملعنى
"الشرعي" للكلمة ،كالنفط ،واملعادن الطبيعية ،أو الطاقة املستخرجة
من مصادر طبيعية كاألنهر ،أو ما بحكمها .وفي هذه احلالة ،يحصل
القطاع الذي يعمل في إنتاج هذا النوع من العائدات (مثل النفط) على
األجور واألتعاب وفقاً حلال السوق ،وما تبقى من قيم إضافية يعتبر
في حكم "الريع" الذي تتولى الدولة إنفاقه .و ُي َو ِ
سع البعض اآلخر
املعنى ليشمل أيضاً العائدات التي حتصل عليها الدولة من مواطنيها
على شكل ضرائب وجمارك ورسوم أخرى ،مبا فيها الضرائب
والرسوم التعسفية أو القاسية التي تكون في بعض األحيان على شكل
رسوم "غير رسمية" ،يتم مبوجبها تقدمي نوع من التسهيالت كاملرور
أو الترخيص بالعمل ،والتي تشترك عادة مجموعة كبيرة في املسؤولية
عن حتصيلها ،وتكون معروفة لرأس النظام ،ولكنها جتبى دون قانون
لتمويل جانب معني من جوانب نشاط الدولة 44.إذن ،لدينا اآلن خمسة
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أنواع من العائدات التي ميكن تصنيفها في إطار معنى "الريع":
 .1العائدات من املساعدات اخلارجية التي تقدمها الدول املانحة للدولة
(عائدات ال تنجم عن نشاط اقتصادي باملعنى املباشر).

 .2العائدات التي حتصل عليها الدولة من املصادر الطبيعية
التي متلكها/تتصرف بها (عائدات تنجم عن فائض لنشاط
اقتصادي).

 .3العائدات التي حتصل عليها الدولة من الضرائب والرسوم الرسمية
بأنواعها املختلفة (عائدات نتاج لنشاط اقتصادي).

 .4العائدات التي حتصل عليها الدولة من "الرسوم" غير الرسمية،
التعسفية وغير املنصوص عليها بقانون (عائدات نتاج لنشاط
اقتصادي).
 .5العائدات من املساعدات التي يقدمها املواطنون بشكل طوعي
ومباشر للدولة كالتبرعات ،وأموال الزكاة ،وما في حكمها
(عائدات ال تنجم عن نشاط اقتصادي مباشر).

سوف أقوم ألغراض هذا البحث بتعريف "الريع" ،حتديداً لفحص أو
لتقريب فهم تأثير طبيعة عائدات/إيرادات السلطة وموقف اجلمهور
الفلسطيني ومكوناته السياسية واالقتصادية واالجتماعية من هذه
العائدات ،على طبيعة النظام السياسي ومستقبله والتغيرات احملتملة
عليه .وعلى أنني أميل إلى تعريف "الريع" باعتباره العائدات املالية

التي حتصل عليها الدولة خارج إطار العملية االقتصادية ،ومن خالل
فوائض القيم املتحصلة على املصادر الطبيعية كالنفط واملعادن في
إطار إقليم أو والية الدولة ،فإنني استثني املساعدات اخلارجية من

هذا املعنى (على الرغم من أنها خارج إطار النشاط االقتصادي)
في كونها ترتبط بشروط وعالقات وأجندات سياسية واقتصادية
واجتماعية وأيديولوجية للدول املساعدة ،ما يذهب عنها (أي املساعدات
اخلارجية) األصل في "الطبيعة" للعائدات املتحصلة خارج إطار عمل
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املواطنني (العملية االقتصادية) التي ترتبط في الدول واألنظمة املبحوثة
(الباترميونيالية بأنواعها) ،حيث تعبر هذه "الطبيعة" في واقع احلال
عن نظام من العالقات االقتصادية االجتماعية يلخص ويرسم طبيعة
"احلق" في التصرف في هذه العائدات ،وطبيعة شرعية هذا "احلق".
باختصار ،نتحدث هنا عن عالقة امللكية لهذا املصدر املالي بني احلاكمني
واحملكومني ،فـ"الريعية" هنا متثل نظاماً معيناً للتملك ،فهي تعبر عن
طبيعة العالقة (عالقة التملك) بني طبقات أو فئات أو عائالت أو أفراد
ميلكون هذا احلق في التصرف مبصادر البلد الطبيعية ،وآخرون ال
ميلكونه .وهذا ما مييز هذا النوع من العائدات عن غيره ،حيث يرتبط
"بحق" و"شرعية" التصرف بهذه املصادر .ويؤكد الكثير من الباحثني،
وبخاصة الغربيني منهم في هذا الشأن أن الصفة الرئيسية لهذا النوع
من العائدات (وهم أيضاً يؤكدون املعنى الذي اقترحه للريع) تتمثل في
كونه خارج إطار عملية اإلنتاج التقليدية ،أي خارج العملية االقتصادية،
وبالتالي املواطن لم يبذل جهداً في إنتاج هذه القيم كما يفعل عندما يقوم
بدفع الضرائب ،األمر الذي يدفع دافعي الضرائب إلى الرقابة على األداء
احلكومي في مجال اإلنفاق العام ،باعتبار احلكومة هنا متثله في إنفاق
ما قام هو بجمعه من خالل مشاركته في العملية االقتصادية .وهذا
صحيح ،ولكن ما أود التأكيد على أهميته أن املوضوع هنا ال يقتصر على
ذلك املعنى ،بل على ما هو أبعد منه ،حيث تعبر "الريعية" باملعنى الذي
اقترحه عن نظام اقتصادي اجتماعي يتضمن على شكل خاص من ملكية
جزء من املصادر االقتصادية للبلد ،وتلزمه "شرعية" من نوع معني أو
ذات اعتمادية معينة كالوراثة ،أو احلق اإللهي ،أو القمع البوليسي ،أو
غيرها ،أو مزيج منها ،ما يخ ِّول أصحاب "الشرعية" التصرف بهذا
"احلق" دون مساءلتهم .املساعدات الدولية ،وإن كانت خارج إطار
العملية االقتصادية ملواطني الدولة/البلد املتلقي لها ،إمنا تخضع على
أقل تقدير لشروط ومساءلة الدولة املانحة.
وفي كل األحوال ،ونظراً لتضمني بعض املفكرين والباحثني معاني
أوسع "للنظام الريعي" عن الذي اقترحه في هذا البحث ،سوف أقوم
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بتقييم األنواع اخلمسة التي وردت في هذا البند كعناوين ملعاني الريع
وبدرجة مختلفة لكل منها حسب أهميتها في العالقات السياسية ،وفي
التأثير على النظام السياسي في فلسطني.
 .1العائدات التي ميكن أن حتصل عليها الدولة من خالل املساعدات
اخلارجية ،والتي ال يكون جلمهور هذه الدولة أو مواطنيها جهود في
حتصيلها ،كما ال تدخل (بشكل عام) في إطار حسابات وتوقعات
املواطنني األفراد بالنسبة لدخلهم املباشر ولقدرتهم على اإلنفاق ،أو
ملعنى الدخل املتحصل لهم عن عملهم ،أو أي عائدات تعود لهم بحكم
القانون أو العرف أو التوقع (كامليراث ،والفوائد البنكية على اإليداعات
النقدية ،والتحويالت من األهل في اخلارج ،واملساعدات العينية والنقدية
من جمعيات وجلان زكاة ومؤسسات اإلعانة األخرى) .تسعى الدولة
في العادة إلى تسويغ االفتراض بواليتها ومسؤوليتها وحدها عن
التصرف بهذا النوع من العائدات ،وتتراوح في مساعيها في هذا اإلطار
بني الترغيب والترهيب .باملقابل ،يتراوح موقف اجلمهور ومواطني
الدولة بني اجلهل أو التجاهل الكامل لفهم معنى هذا النوع من العائدات،
إلى املطالبة باالستخدام الرشيد والعلني والشفاف لها .وتعتمد مواقف
الدولة ومواطنيها من هذه املسألة على عوامل متعددة ،منها مستوى
وعي املواطنني بالقضايا العامة ،ونضج األحزاب السياسية واألجسام
التمثيلية األخرى (كاحتادات العمال ،واملعلمني ،وأرباب العمل ،واملهنيني
 ...الخ) ،ومعدالت الدخل ،ومستوى التعليم ،وغيرها من العوامل التي
لسنا بصدد بحثها في هذا املجال .ما يهم في هذا اإلطار أمران:
األمر األول ،يتلخص في أن السلطة الفلسطينية ومنذ اللحظة األولى
لتأسيسها ،وهي تعتمد بشكل مباشر وثقيل على املساعدات واملنح
اخلارجية ،حيث بلغت قيمة ما تشكله املساعدات اخلارجية من املوازنة
العامة للسلطة الفلسطينية نسباً مرتفعة جداً ،واجلدول التالي يوضح
نسب املساعدات من الدول املانحة إلى اإليرادات احمللية لسنوات مختارة
منذ .2005-1996
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اإليرادات العامة واحمللية واملساعدات واملنح اخلارجية ونسبتها من
45
قيمة اإليرادات العامة
السنة

1996

1999

2001

2003

2005

اإليرادات العامة

927.9

1603.8

1125.1

531

1058

اإليرادات احمللية

684.2

903.8

287.1

207

396

املنح واملساعدات

243.7

700

765.9

747

1162

 %املنح واملساعدات إلى
اإليرادات احمللية (حتصيل
السلطة من الضرائب
والرسوم األخرى)

35.6%

77.4%

266%

360%

293%

تشكل القيم والنسب املذكورة جزء ًا من املساعدات من الدول املانحة،
حيث ميثل ما ورد في اجلدول العائدات احملولة إلى خزينة السلطة
الفلسطينية ،هذا وتوجد مساعدات أخرى ال تدخل في حساب املوازنة
العامة للسلطة ،حيث يتم تسليمها مباشرة من الدول املانحة إلى
املؤسسات املنفذة ملشاريع وبرامج الدعم التي تكون حتت إشراف
مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر،
وفي أحيان قليلة جداً ال تخضع إلشراف السلطة ،والتي قد تصل
قيمتها بكل أنواعها إلى ما يقرب من قيمة املساعدات املقدمة مباشرة
إلى السلطة .املهم هنا أنه ،وكما يظهر في اجلدول السابق ،تراوحت
نسبة املساعدات املباشرة إلى العائدات احمللية التي جتبيها السلطة
من الضرائب والرسوم األخرى بني 35.6%-360%؛ أي من ثلث
قيمة العائدات احمللية إلى ما يقرب من ثالثة أضعافها.
األمر الثاني املهم في هذا املجال يتمثل في موقف املواطنني من هذه
املساعدات ،فقد تطور موقف شعبي ونخبوي مضمونه املطالبة بالتدخل
في أوجه صرف هذه املساعدات ،فهناك رأي عام فلسطيني يرى بأن
هذه املساعدات إمنا هي من حق املواطن الفلسطيني ،ويرى أن لزاماً على
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السلطة أن توضح كيفية وأوجه صرفها ،بل ويذهب آخرون إلى أن على
السلطة إشراك املواطنني في عملية رسم السياسات وحتديد اخليارات،
وبالتالي اخلطط والبرامج .يقول خليل نخلة " ...إن التمويل املشروط
على املستويات الثالثة ،وأولوية التصميم ،وأساليب التنفيذ ،واإلنتاج
املتوقع يجب أن ميليها الفلسطينيون املستفيدون .هذه ليست بالعملية
املسلية ،لكن إذا مت إجنازها مهنياً فإنها ستسير بالعملية التنموية
عدة قفزات إلى األمام" 46.كذلك يقول عمر شعبان "ميكن القول إن
املساعدات الدولية قد حققت وإلى حد كبير الطموحات الفلسطينية
وساهمت بشكل ال ميكن إنكاره في حتسني شروط احلياة في املجتمع
الفلسطيني  ...إال أن التقييم املوضوعي لتأثير هذه املساعدات ال ميكن
أن يكتمل إال باالطالع على تفاصيل التمويل الدولي من حيث مصادره،
47
شروطه ،مجاالت صرفه".
 .2العائدات التي حتصل عليها الدولة من املصادر الطبيعية التي متلكها
أو تتصرف بها (عائدات تنجم عن فائض لنشاط اقتصادي) .بهذا
املعنى ،ال توجد في فلسطني مصادر طبيعية "متلكها" السلطة ،أقرب
ما يكون إلى هذا النوع من العائدات متثل في االستثمارات التي قادها
أفراد بتكليف من الرئيس عرفات خارج اإلطار الرسمي للسلطة ووزارة
املالية الفلسطينية 48،حيث مت تأسيس الكثير من الشركات التي عملت
هنا في فلسطني أو اخلارج ،والتي مت متويلها من مصادر ملتبسة (مثل
أموال متلكها م.ت.ف ،وحركة "فتح" ولم تدخل في باب املوازنة
الرسمية للسلطة ،وبعض العائدات التي حصلت عليها السلطة بطرق
غير رسمية كتعويضات عن منح احتكارات أو امتيازات أو تسهيالت
في العمل لشركات كبرى) .وشكلت هذه العائدات باعتبارها خارج
إطار املوازنة العامة للسلطة فرصة كبيرة للرئيس عرفات الستخدامها
لتمويل استدامة النظام السياسي الذي خلقة ،كما أنها كانت صمام
األمان بالنسبة له في ظروف توتر العالقة مع اإلسرائيليني ،واالهم
في متويل ما تبقى من مؤسسات تابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية في
الشتات ،األمر الذي لم تكن إسرائيل ترغب فيه.

104

ينية َتد ِ
لط ُة ال ِف َل ِ
والس َ
ُ
سط ُ
ُ
واالنتفاضة ال َّثانية
ات ُأوس ُلو
حركة " َف ْتح"
َاع َي ُ
ُّ

رأى الشارع الفلسطيني في هذه االستثمارات مصدراً للفساد ونهب
املال العام ،حيث ،ولسنوات عديدة ،ارتبطت أسماء العاملني في قيادة
هذه االستثمارات بالفساد وتبديد املال العام والكسب غير املشروع.
واستمرت هذه االستثمارات بالنشاط والتوسع ،واستفادت ،بطبيعة
احلال ،من التسهيالت غير احملدودة التي حصلت عليها بحكمها متثل
رأس السلطة .كما استمر اجلمهور الفلسطيني في اعتبارها متثل خط
فساد اقتصادي رئيسياً .كذلك األمر بالنسبة للمجتمع الدولي واملانحني
وإسرائيل ،وبخاصة بعد اكتشاف السفينة "كارين إيه" نهاية ،2001
حيث تبني أن هذه األموال يتم إنفاقها أيضاً على متويل صفقات األسلحة
ونشاطات "لإلخالل باألمن اإلسرائيلي"؛ أي أعمال املقاومة .وبدأت
الضغوط اإلسرائيلية والدولية بالتزايد على الرئيس عرفات لكشف
أوراق هذه االستثمارات ووضعها هي األخرى ،كما املوازنة العامة
للسلطة ،حتت اإلشراف والرقابة ،حيث مت حتويل "الشركة الفلسطينية
للخدمات التجارية" إلى "صندوق االستثمار الفلسطيني" ،ليصار إلى
إتباعه الحقاً لوزارة املالية ،ما حصل فع ً
ال قبيل وفاة الرئيس عرفات
بوقت قصير.
بدأت الضغوط احمللية حلل هذا االستثمار مبكراً قبل مطالبة إسرائيل
والدول املانحة ،إن كان من قبل فئات من القطاع اخلاص التي تضررت
بسبب حتالف هذا االستثمار مع كبار املستثمرين الفلسطينيني الوافدين
من املهجر 49،أو من قبل املواطنني الذين أحسوا بأن السلطة (املقصود
الشبكة الرئيسية من القيادات والنخب األساسية التي شكلت السلطة)
مثلت حالة ومثا ًال سيئاً على حتويل املساعي لبناء الدولة املستقلة
إلى مساعي للتكسب واإلثراء اخلاص وغير الشرعي .وعلى الرغم
من ذلك ،بقيت هذه الضغوط بحجم وتأثير غير ٍ
كاف لتعديل طبيعة
وصيغة وجودها ،إلى أن دخلت الضغوطات اإلسرائيلية والدولية لتنهي
املوضوع بتحويل هذه االستثمارات إلى وزارة املالية .ومع ذلك ،يجب
االنتباه إلى أن املجتمع الفلسطيني مبكوناته املختلفة قد أثار املسألة كما
حدد موقفاً منها.

الفصل الثالث :طبيعة النظام السياسي الفلسطيني

105

 .3العائدات التي حتصل عليها الدولة من الضرائب والرسوم الرسمية
بأنواعها املختلفة (عائدات نتاج لنشاط اقتصادي) .وكما أشرت في
مكان آخر حتت هذا البند ،ال أتفق مع القائلني إن هذا النوع من العائدات
في باب "الريع" احلكومي .لذا ،لن أذهب كثيراً في معاجلة هذا البند
من العائدات ،وما أود لفت النظر إليه في سياق موقف اجلمهور بشكل
عام واملواطنني "املكلفني" 50بشكل خاص من هذا النوع من العائدات،
هو املوروث املعنوي لعملية دفع الضرائب أثناء االحتالل ،حيث كان
يعتبر التهرب من دفعها عم ً
ال وطنياً ،باإلضافة طبعاً إلى النزعة العامة
و"العادية" للتهرب من دفع الضرائب (حيث ال يختلف الوضع هنا
عن أي مكان في العالم) .لذا ،رافقت عملية التحصيل الضريبي من
املكلفني نشاطات مختلفة لوزارة املالية والضابطة اجلمركية ملقاومة
االستمرار في عملية التهرب الضريبي ،التي اشتملت ،ومن ضمن
قضايا أخرى ،على التحقيقات واملداهمات الضريبية واحلواجز
وغيرها من األنشطة في هذا املجال ،ما وضع املسألة (على األقل مع
املكلفني) أمام خيارين :إما املزيد من التهرب ،وإما احلق في مساءلة
النظام عن سياسات إنفاق املال العام.
 .4العائدات التي حتصل عليها الدولة من "الرسوم" غير الرسمية،
التعسفية وغير املنصوص عليها بقانون (عائدات نتاج لنشاط اقتصادي).
وكما أشرت في مكان آخر ،هناك أنواع كثيرة من "الرسوم" غير
الرسمية التي جبتها وجتبيها السلطة لغاية اآلن .وتتصف جميع أنواع
هذه "الرسوم" بأنها ال جتبى بقانون؛ أي أنها مخالفة بذلك للقانون
األساسي الفلسطيني الذي ينص على أن األموال "جتبى بقانون".
وتختلف أنواع هذه "الرسوم" عن بعضها في مقدار "مشروعيتها"
من جهة ،واملؤسسة التي تقوم على جبايتها ،وبالتالي مقدار شفافيتها
ونوع القيود والسجالت عليها من جهة ثانية ،وأخيراً في اجلهة التي لها
قرار التصرف بإنفاقها .وال توجد دراسات عن هذا املوضوع لغاية اآلن،
ناهيك عن الصعوبات في احلصول على املعلومات بخصوص معظمها،
ورمبا استحالة ذلك في بعضها .إال أنه ميكن تصنيف "مشروعية"
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هذه األنواع من "الرسوم" كمدخل لتحليل دورها ،وبخاصة في تعزيز
أركان النظام السياسي واستقراره بالتالي:
أ" .الرسوم" التي جتبى مبرسوم رئاسي أو قرار مجلس وزراء
أو بعلمهم ومباركتهم .وهذا النوع من الرسوم عادة ما يكون
"مقنناً" جلهة أوجه صرفه ،كما أنه عادة ما ترافقه أنواع من
القيود والسجالت املتعلقة به ،ما يتيح إمكانات وإن كانت محدودة
للرقابة عليها .وعلى سبيل املثال ،تقوم هيئة احلج والعمرة
بجباية رسوم من أكثر من طرف ،منها احلجاج ،والشركات التي
يتم تأهيلها لنقل احلجيج ،تصل إلى بضعة ماليني من الدوالرات.
ويعاد صرف عائدات الهيئة على اخلدمات التي تقدمها في مجال
احلج والعمرة ،كما على النشاطات التي تقوم بها في دعم
وتسهيل أعمال احلجيج .ويقوم ديوان قاضي القضاة للمحاكم
الشرعية بجباية ( )50شيك ً
ال إسرائيلياً عن كل معاملة زواج أو
طالق تتم في الضفة الغربية وقطاع غزة .ويتم حتويل املبالغ
املجباة إلى صندوق خاص بعد إعداد القيود عليها ،ويقوم قاضي
القضاة بالتصرف باملبالغ املجباة كمساعدات لطائفة من موظفي
احملاكم الشرعية "نظراً لتدني رواتبهم أو كمكافأة يقررها
51
قاضي القضاة عن جهودهم اخلاصة".

ب" .الرسوم" التي كانت تتم جبايتها من املواطنني بشكل غير
مباشر (املواطنون كأفراد أو كقطاع أعمال) والتي كانت حت َّول
إلى الرئيس مباشرة أو تصرف بتعليمات منه ،والتي لم يغطيها
ال قانون وال مرسوم رئاسي أو وزاري .وهيئة البترول شكلت
منوذجاً لهذا النوع من "الرسوم" ،حيث كانت تضع نسبة
من قيمة املبيعات تقتطع كجزء من عائداتها لتحويله إلى مكتب
الرئيس ،كذلك العائدات التي كانت حتصل عليها هذه الهيئة
بحكم شراكتها في محطات الوقود التي حصلت على حصة
بها من خالل التزويد بالترخيص للعمل دون أن تشارك فعلياً
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في رأسمال الشركة (محطة الوقود) .مت تعميم هذا النوع من
"الرسوم" عبر أكثر من مؤسسة مدنية وأمنية ،فقد متت جباية
مبلغ ( )20شيك ً
ال إسرائيلياً عن كل شاحنة طحني أو إسمنت
تدخل إلى قطاع غزة من قبل جهاز األمن الوقائي ،وال يوجد
قيود تتيح الرقابة على هذا النوع من "الرسوم" التي كان يعود
جزء منها إلى الرئيس مباشرة ،والقسم اآلخر يتم في متويل
52
نفقات غير رسمية ملسؤول وأعضاء من اجلهاز األمني.

 .5العائدات من املساعدات التي يقدمها املواطنون بشكل طوعي ومباشر
للدولة كالتبرعات ،وأموال الزكاة ،وما في حكمها (عائدات ال تنجم عن
نشاط اقتصادي مباشر) .وال يشكل هذا النوع من العائدات أهمية
خاصة ،حيث املبالغ املتحصلة علية محدودة جداً ،لذا سوف أهملها في
هذا البحث.
الفضاء السياسي ،القائد احلاكم ،النخب السياسية والنقد السياسي واالجتماعي

سعى الرئيس عرفات إلى احتكار الفضاء السياسي الفلسطيني ،فحتى
الهيئات القيادية حلركة "فتح" ومنظمة التحرير لم ُي ِعرها عرفات أية
أهمية ،فمنذ توقيع اتفاق إعالن املبادئ متضي العملية السياسية الرسمية
وفقاً ملشيئته ورؤيته .ولم ينجح عرفات في تكريس هذه احلالة خارج
إطار املؤسسة الرسمية للسلطة ،فقد بقيت الساحة ،ومنذ اللحظة األولى
الستالم السلطة صالحياتها وفقاً لالتفاق املذكور ،تغص بالالعبني
الكبار والصغار ،إلى درجة أن نشاط هؤالء تسبب ،حسب البعض ،ليس
في التشويش على املسار السياسي الذي خطه عرفات فحسب ،بل في
تقويض هذا املسار نهائياً .إذن ،املشهد الفلسطيني يختلف عما ميكن
أن نالحظ في األنظمة الباترميونيالية واحلديثة منها على هذا املستوى.
الفضاء السياسي في فلسطني لم يكن حكراً على عرفات وال على النخب
التابعة له ،ما نحن عليه اآلن (تشكيل "حماس" للحكومة) يؤكد هذه
احلقيقة ،فعلى الرغم من جناح عرفات في "تطبيع" قسم من القوى
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السياسية األعضاء في منظمة التحرير التي كانت (في العادة) تلعب دور
املعارضة مثل اجلبهتني الشعبية والدميقراطية لتحرير فلسطني ،وجبهة
النضال الشعبي ،وجبهة التحرير الفلسطينية ،حيث قامت هذه القوى
بدور املعارضة حيناً واملوافقة حينا آخر ،فإن عدم انتهاء حالة الصراع
مع االحتالل ،واالندفاع املستمر حلركة "حماس" واجلهاد اإلسالمي
في مواجهة االحتالل ونتائج أوسلو ،جعل من الفضاء السياسي في
فلسطني مسرحاً للجميع.
ومنذ اللحظة األولى لدخول طالئع األجهزة األمنية إلى غزة في العام
 ،1994اشتبكت هذه القوات مع متظاهرين في غزة بقيادة حركة
"حماس" .وفي  18تشرين الثاني  ،1994مت قتل  12متظاهراً وجرح
آخرين .واستمرت عملية االعتقاالت في صفوف "حماس" بالدرجة
األولى ومن باقي أعضاء فصائل أخرى كاجلهاد اإلسالمي واجلبهة
الشعبية وغيرهما .واستمر نشاط هذه الفصائل سياسياً وعسكرياً
(وبخاصة العمليات االنتحارية التي نفذتها حركة "حماس") ،وأصبح
حجم الدور الذي تلعبه "حماس" في الفضاء السياسي الفلسطيني
منافساً حلجم الدور الذي لعبه عرفات والسلطة الفلسطينية من خلفه.
وعلى أنني هنا ال أريد التعرض إلى أسباب فشل املساعي السلمية للتقدم
بحل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،وعلى اعتبار أن محللني كثراً
يعتقدون بأن اخليار أو املسار السياسي وفقاً ألوسلو هو أص ً
ال مغلق،
وأن االحتالل اإلسرائيلي لم يكن جاهزاً حلل الدولتني بالفهم الفلسطيني
له ،فإنه ال ميكن جتاهل الدور الذي لعبته "حماس" وبقية القوى التي
سلكت املسارات نفسها في ما آل إليه الوضع راهناً.
لم تكن عملية النقد السياسي مختلفة في هذا اإلطار ،فمنذ اللحظة األولى
لتوقيع اتفاق املبادئ وإلى يومنا هذا ،تستمر حالة من النقد واجلدل
السياسيني في الساحة الفلسطينية وجميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.
عملية النقد واجلدل السياسي التي تركزت على خيارات رأس السلطة
ميكن مالحظتها وتتبعها بسهولة ،فلم تكن هذه عملية سرية أو في اخلفاء،
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بل إنها علنية ،وواضحة وواسعة ،وميزت الفضاء السياسي الفلسطيني
الذي تنازعته قوى وتيارات وآراء خارج إطار السلطة الفلسطينية ،فلم
تكن هذه العملية سرية وال للحظة واحدة ،كما أن السلطة لم تقم بإجراءات
قاسية ودائماً في سبيل القضاء على عملية النقد هذه ،حتى أصبحت جزءاً
من طبيعة املشهد السياسي والفصائلي في فلسطني .وال يخفى على أحد
عمليات إغالق بعض املكاتب لفضائيات أو وكاالت أنباء أو صحف ،وما
تعرضت له الصحافة الفلسطينية بني احلني واآلخر ،إال أن هذا لم يع ِن بتاتاً
انقطاع حالة النقد السياسي لرأس النظام ،بل وأكثر من ذلك ،ميكن اجلزم
بأن هذه احلالة تشكل جزءاً من "طبيعة" النظام السياسي الفلسطيني
احلالي ومكوناته .وال أحد يستطيع أن يجزم بأن هذه احلالة كانت لتقوم
بهذا الوضوح فيما لو جنحت خيارات الرئيس عرفات ومشروعه السياسي،
ولكننا ميكن أن جنزم ،في ضوء التجربة السابقة ألوسلو والالحقة لها،
بأن هذه احلالة في فلسطني وبخالف األنظمة الباترميونيالية احلديثة،
تعتبر مكوناً أصي ً
ال من مكونات املشهد الفلسطيني .فمئات املؤمترات
اجلماهيرية ،واملظاهرات واملسيرات والندوات والورش ،واملنشورات
واإلعالنات على أنواعها ...الخ ،والنشاطات والفعاليات التي تقوم بها
األحزاب والقوى السياسية على اختالفها واختالف حجمها ،ومؤسسات
املجتمع األهلي واملنظمات غير احلكومية ،كل ذلك يشكل اآلن جزءاً مهماً من
مكونات الفضاء السياسي الفلسطيني.
منع وغياب أي تنظيم اجتماعي مستقل

ال متثل أيضاً هذه اخلاصية من خصائص األنظمة الباترميونيالية
واحلديثة منها ،صفة نقية في فلسطني ،بل على العكس ،ميكن املخاطرة
باالعتقاد بعكس ذلك على اإلطالق .وال أنفي محاوالت مركز السلطة
وحركة "فتح" إقصاء جميع األحزاب والقوى السياسية الفلسطينية ،كما
ال أنفي محاوالتها أيضاً تفريغ الهيئات التمثيلية الرئيسية من محتواها
البرنامجي أو املطلبي أو لتهميش دورها واحلد من نشاطها إن بشكل
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مقصود أو غير مقصود ،مباشر أو غير مباشر ،مبا في ذلك تشكيل املئات من
املؤسسات األهلية وغير احلكومية الوهمية أو املوالية ملركز السلطة كبديل
عن التي تعمل خارج إطار املشايعة للسلطة ،ولقطع الطريق عليها .فجهود
مركز السلطة وحركة "فتح" لم تكن في إطار "اجلهد التنافسي الطبيعي"
بني القوى والتيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،بل تخطت ذلك
في محاولة لتهميش القوى والتنظيمات االجتماعية على اختالفها ،من
خالل احتوائها أو حرمانها من الدعم املالي ،أو التضييق األمني والقانوني
عليها وغيرها من اإلجراءات واحملاوالت .فعلى سبيل املثال ،منعت السلطة
الفلسطينية بقيادة حركة "فتح" توظيف أي من عناصر القوى السياسية
األخرى في األجهزة األمنية ،وينطبق الشيء نفسه ،ولكن بدرجات
أقل ،على موظفي اخلدمة املدنية ،وبخاصة في املواقع القيادية ،كما مت
تقدمي املساعدات املالية أو حجبها عن املؤسسات والتنظيمات السياسية
واالجتماعية بناء على أجندات سياسية ،وحتديداً بناء على املوقف من دعم
السلطة وتوجهاتها ،ورفض مترير قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية
أو املنظمات غير احلكومية لسنوات طويلة ،ومحاوالت التشهير بالكثير من
مؤسسات املجتمع األهلي بسبب عدم التوافق مع اخلط السياسي ملركز
53
السلطة فض ً
ال عن املضايقات األمنية على بعضها.
جنحت السلطة الفلسطينية ومن وراءها حركة "فتح" في احتواء أو
تهميش الكثير من التنظيمات السياسية واالجتماعية ،كما جنحت أيضاً
في إضعاف بنى وهياكل الكثير من هذه املؤسسات ،إال أنه وعلى الرغم من
ذلك ،ميكن اجلزم بأن التنظيمات السياسية واالجتماعية ،ما زالت تشكل
عنصراً مهماً في مكونات املجتمع الفلسطيني ،وهي قادرة على لعب دور
رئيسي في رسم خارطة نظامه السياسي ،األمر الذي ميكن التدليل عليه
من خالل قطاع املنظمات غير احلكومية ،حيث يعمل في فلسطني اآلن أكثر
من  1100مؤسسة اجتماعية 54مرخصة من قبل وزارة الداخلية مبوجب
قانون اجلمعيات 55،وظفت  881منها في العام  2000ما يزيد على 10300
56
موظف متفرغ ،كما أنفقت في العام نفسه ما يقرب من  113مليون دوالر.
مبعنى آخر ،وظفت هذه املؤسسات ما يقرب من  17%تقريباً من حجم جميع
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العاملني في املؤسسات احلكومية املدنية مبا فيها الوزارية وغير الوزارية
(عمل في هذه املؤسسات في العام نفسه  57،)61725كما أنفقت ما يساوي
 10%تقريباً من املوازنة العامة للسلطة مبا فيها اإلنفاقات على األجهزة
األمنية .هذا مع األخذ باالعتبار أن األرقام املذكورة متثل ما نسبته 80%
فقط من مجمل هذه املؤسسات (حيث تقتصر األرقام والنسب الواردة أعاله
على  881منها في العام  2000التي شملها املسح املذكور أدناه) ،دون التي
مت تسجيلها في العام احلالي .2006
يضاف إلى ما تقدم ،تعمل هذه املؤسسات في حقول ومجاالت
متنوعة ،كما َت َع َّرض قسم ال بأس به منها إلى خبرات وجتارب
متقدمة نسبياً في مجال التنظيم واإلدارة ،واألهم أن معظمها يقوم
على تقدمي خدمات مباشرة للمواطنني .وال تشتمل هذه املؤسسات
على األحزاب والتنظيمات السياسية ،كما ال تشتمل على االحتادات
والنقابات التمثيلية .إذا أضفنا األواخر إلى األولى ،وأخذنا باالعتبار
أن األرقام املذكورة ال متثل كل املؤسسات االجتماعية في فلسطني
(ال توجد لغاية اآلن دراسة منشورةُ /م َح ّدثة بهذا اخلصوص)
ميكن االستنتاج بأن التنظيمات االجتماعية الفلسطينية لم ُت َغ ّيب عن
الساحة ،ما يتعارض هنا مع إحدى سمات األنظمة الباترميونيالية
احلديثة ،حيث تكون هذه املؤسسات مجرد صور وأشكال تخلو إلى
درجة كبيرة من أي مضمون اجتماعي أو وظيفي ،وبالطبع ال يشتمل
هذا على قسم كبير من املؤسسات التي تتبع ملركز السلطة وتقوم
بدور في إطار رؤاها وأولوياتها.
خضوع املجتمع إلى أنظمة بيروقراطية

تعتبر البيروقراطية الفلسطينية حديثة النشأة ،فعمر اجلهاز احلكومي
لم يتجاوز االثنى عشر عاماً ،مت بناؤه بشكل متدرج إلى أن وصل
بشقيه األمني واملدني إلى احلالة التي نراها اآلن ،حيث العدد نفسه من
الوزارات كما في باقي البلدان النامية ( 22وزارة تقريباً) ،باإلضافة
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إلى العديد من املؤسسات احلكومية غير الوزارية التي يزيد عددها على
 60مؤسسة ،منها ما هو بحجم وزارة (سلطة املياه ،الطاقة ،اإلحصاء
وغيرها) باإلضافة إلى األجهزة األمنية.
ونتيجة لعوامل كثيرة ،منها أن الغالبية العظمى من موظفي البيروقراطية
الفلسطينية الناشئة هم من أبناء حركة "فتح" ،باإلضافة إلى كونها
ناشئة عن مطلب "ثوري" وحالة "ثورية" ،حيث امتزجت بها أهداف
بناء املؤسسة احلكومية بأهداف التحرير واالستقالل ،وليس آخرها
استمرار حالة التوتر والصراع واالحتكاكات مع االحتالل اإلسرائيلي،
مبا فيها الدموية ،لهذه األسباب وغيرها ،لم ترسخ أو تتمفصل في هذه
البيروقراطية األنظمة واإلجراءات والقيود الثقيلة التي عادة ما تالزم
بيروقراطيات األنظمة الباترميونيالية .فاحلالة لدينا تختلف إلى حد
بعيد ،حيث امتزج التنظيم (حركة "فتح") في أجهزة السلطة املدنية
واألمنية ،وأصبح في بعض األحيان ال ميكن التفريق بني هذه وتلك .بل
ميكن اإلشارة إلى أن جزءاً ليس بالصغير من املؤسسات الوزارية وغير
الوزارية قدمت نفسها بشكل معقول من حيث سرعة وجودة تقدمي
اخلدمات للمواطنني ،وبخاصة التي لم يكن لها أي وجود سابق على
تأسيس السلطة ،فكانت الفرصة متاحة إلى تطبيق األسس واملعايير
واإلجراءات األكثر حداثة ومرونة ،بخالف املؤسسات التي ورثتها
السلطة عن اإلدارة املدنية اإلسرائيلية (مثل القضاء املوروث أص ً
ال
عن األنظمة األردنية واملصرية) حيث بقيت إجراءات تقدمي اخلدمات
تخضع إلى روتني ثقيل (ميكن مقارنة عملية جتديد جواز سفر كوثيقة
ذات أهمية عالية ،وبخاصة أنها تستخدم على املستوى الدولي ،مقابل
اإلجراءات اإلدارية لتجديد ترخيص مركبة دون حساب الوقت الالزم
للفحص الفني .جواز السفر ميكن أن يصدر خالل يوم واحد أو اثنني
بالكثير ،وال يتطلب أكثر من بضع دقائق انتظار في الدائرة املعنية ،وفي
أسوأ األحوال إلى  30دقيقة من اإلجراءات اإلدارية ،مقابل بضع ساعات
على األقل في اإلجراءات اإلدارية لتجديد ترخيص املركبة).
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السمة الرئيسية للبيروقراطية الفلسطينية الناشئة ،هو اعتمادها
العالقات الشخصية والواسطة واحملسوبية ولكن بطريقة شائعة
58
جداً وسهلة جداً في متناول قطاعات وفئات واسعة من املواطنني.
فباستثناء حاالت قليلة جداً ،يتم تقدمي اخلدمات على األسس املذكورة،
إلى درجة يعتقد فيها بعض الباحثني بأنها شائعة لدرجة أصبح فيها
جميع املواطنني متساوين في هذا ،لكل منهم مدخله إن أراد احلصول
على اخلدمة املطلوبة (أستثني هنا اخلدمات ذات التكلفة املرتفعة كما
التراخيص واألذونات التي تعتبر مصدراً اقتصادياً؛ مثل :حتويالت
العالج إلى اخلارج ،املنح اجلامعية ،رخص محطات بيع وتوزيع الوقود
والغاز ،وكاالت ملنتجات عالية التوزيع ...الخ ،حيث يتم تقدمي هذا النوع
من اخلدمات بناء على اعتبارات خاصة ،كما في باقي األنظمة السياسية
التي تعتمد الشبكات الزبائنية) .في احملصلة النهائية ،نرى أن املسافات
التي حتول دون املواطنني واجلهاز احلكومي الفلسطيني ضعيفة جداً،
وهنا مت توظيف البيروقراطية لدعم الشبكة الزبائنية ومركز النظام
وشرعيته بطريقة مختلفة ،فالكل "يخدم الكل" .باختصار ،لم تتح ّول
البيروقراطية الفلسطينية إلى "صنمية" يستخدمها مركز احلكم للتميز
وأبهة احلاكم.
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 1يعتقد البعض على سبيل املثال أن برامج "اإلصالح اإلداري واملالي" الذي شرعت بعض
الدول العربية النفطية في تطبيقها جاءت ضمن برنامج متخصص لألمم املتحدة في
هذا املجال مطلع الثمانينيات من القرن املاضي جاءت في هذا اإلطار ،وقامت هذه البلدان
باالرتداد عنه إثر االرتفاع في أسعار النفط العاملية ،األمر الذي مكنها من استخدام
عائدات النفط في خدمة استقرار النظام السياسي عبر آليات النظام الباترميونيالي.
وبطبيعة احلال ،نحن ال نعتقد أص ً
ال بجدية برامج اإلصالح التي تبنتها الدول املذكورة،
حيث كانت في أحسن األحوال في إطار إصالحات إدارية شكلية .راجع ،أحمد صقر
عاشور .حتسني أداء التنمية من خالل إصالح منظومة إدارة احلكم في الدول العربية،
كانون الثاني  ،2005ص .7تقرير مت إعداده ضمن "برنامج إدارة احلكم في الدول
العربية ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي".
www.arabgov-initiative.org/publicationslegovladmin-reform-a.pdf
2

قام االحتالل اإلسرائيلي في أيلول من العام  1996بحفر نفق في مدينة القدس القدمية،
وحتديداً حتت املسجد األقصى واملناطق املجاورة له ،األمر الذي أثار الشعب الفلسطيني
وأدى إلى اندالع ما اصطلح على تسميته الحقاً بـ"هبة النفق".

3

بدأت فعلياً عملية إغالق مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة عن إسرائيل في العام
 ،1993حيث تطلب دخول إسرائيل في ذلك الوقت تصريحاً خاصاً ،إال أن قوات
االحتالل بدأت في العام  1996في وضع احلواجز الدائمة بني الضفة الغربية وقطاع
غزة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ،إثر عملية انتحارية حلركة "حماس" .ومنذ
ذلك التاريخ أصبحت عملية الدخول إلى املناطق اإلسرائيلية (كما ُت َع ّرفها إسرائيل)
تزداد صعوبة .وفي العام  2000تاريخ اندالع االنتفاضة الثانية ،بلغ عدد احلواجز
بني الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفيما بينها أكثر من  600حاجز .راجع:
www.sis.gov.ps/arabic/.html.

4

ليس موظفو القطاع احلكومي املدنيون الذين لم يتسلموا رواتبهم لغاية إعداد هذا البحث
فحسب ،بل أيضاً العاملون في األجهزة األمنية والقضاة وأعضاء املجلس التشريعي.

5

ميكن تقسيم املراحل التي مر بها النظام السياسي الفلسطيني حسب أحداث ووقائع
مهمة مثل تشكيل احلكومات املختلفة ،واالنتخابات التشريعية والرئاسية األولى،
وتعديل القانون األساسي ،واستحداث منصب رئيس الوزراء ،واالنتفاضة الثانية،
واجتياح جميع مناطق الضفة الغربية من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،وخطة املائة
يوم ،وخارطة الطريق واالتفاقات األخرى ،ووفاة عرفات ،واالنتخابات الرئاسية
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والتشريعية الثانية ،وتشكيل احلكومة العاشرة ومواقف إسرائيل والدول املانحة.
وفي كل األحوال ،سوف اعتمد التقسيم املقترح كإطار عام له معنى يتصل بثقل
الدور الذي لعبة الرئيس عرفات ،إال أنني سوف أقوم باعتماد مراحل فرعية تشتمل
بالتحليل على املراحل املذكورة.
6

جورج جقمان وآخرون" .مدخل إلعادة البناء" .في ما بعد األزمة ،التغيرات البنيوية
في احلياة السياسية الفلسطينية وآفاق العمل ،وقائع املؤمتر السنوي ملؤسسة مواطن
 23 22-تشرين األول  .1998مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،رام

7

جقمان ،جورج وآخرون" .مستقبل النظام السياسي الفلسطيني واآلفاق السياسية
املمكنة" ،في مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ،وقائع املؤمتر السنوي ملؤسسة
مواطن ومعهد ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية .معهد ابراهيم ابو لغد للدراسات
الدولية ،جامعة بيرزيت .2005،ص.123

8

زياد أبو عمرو" .حتديات ومخاوف وشؤون سياسية وتنظيمية أساسية"،
ندوة أدارها وحررها أشرف العجرمي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات املقدسية ،العدد  ،61/60خريف/
شتاء  ،2005/2004ص.70

9

ملراجعة أهم هذه الصفات كما يراها الكثير من الباحثني في هذا املجال ،أنظر الفصل
األول من هذا البحث ،ص(.)13

10

أنظر صفحة ( )65-64من هذا البحث.

11

مجموعة من املصادر منها :ديوان املوظفني العام ،تقارير في الصحافة احمللية ،تقارير
للبنك الدولي وغيره من املنظمات احمللية والدولية .وفي كل األحوال ،ال توجد لغاية
اآلن أرقام دقيقة بدرجة  100%فيما يتعلق باملوازنات العامة للسلطة وأعداد العاملني
فيها إن في مجال اإلدارة العامة واخلدمة املدنية أو في األجهزة األمنية .ويعود هذا إلى
أكثر من سبب ،منها البدء املتأخر بالعمل وفقاً حلساب اخلزينة املوحد العام ،2003
وضم اإلنفاق على األجهزة األمنية إلى هذا احلساب في مرحلة الحقة ،باإلضافة إلى
التداخل الذي ما زال إلى يومنا هذا بني نفقات مؤسسات السلطة الفلسطينية الوزارية
وغير الوزارية وبني نفقات أجهزة م.ت.ف ،ناهيك عن املصادر املختلفة في طريقة
احتساب املوازنة العامة.

12

اسامة البسط ونايف سويطات .دور حركة فتح (احلزب احلاكم) والكوادر
الفتحاوية العاملة في الوزارات في تعزيز عملية اإلصالح .معهد أبو لغد للدراسات

الله ،1998 ،ص.11

الدولية ،أوراق سياساتية حول اإلصالح في املؤسسات الفلسطينية ( ،)3جامعة
بيرزيت ،نيسان  ،2004ص.56
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 13من املؤسسات التي كانت تتبع مباشرة للرئيس عرفات والتي مت حتويل مرجعية
جزء كبير منها بعيد وفاته إلى مجلس الوزراء :ديوان املوظفني العام ،اللجنة العليا
للتربية والثقافة والعلوم ،سلطة الطيران املدني ،دار الفتوى والتشريع ،مركز
التخطيط الفلسطيني ،هيئة العشائر واإلصالح ،وكالة "وفا" لألنباء ،مركز
املعلومات الفلسطيني ،اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،هيئة االستثمار
الفلسطيني ،هيئة التبغ ،هيئة البترول.
 14راجع وثيقة الهيكلية التنظيمية واخلطة التطويرية لوزارة الصحة الفلسطينية
للعام .2005
15

األرقام الواردة في هذا اجلزء من الرسالة ،واملتعلقة مبوازنات السلطة الفلسطينية
ألعوام مختلفة ،إمنا مت احلصول عليها من أكثر من مصدر ،أحدها وزارة املالية
الفلسطينية/دائرة املوازنة العامة واملنشورة على موقع "مركز املعلومات
الفلسطيني" التابع للسلطة الفلسطينية .ما أود اإلشارة إليه أن هناك تضارباً في
كثير من األرقام املتعلقة مبوازنة السلطة الفلسطينية ،وبخاصة لألعوام األولى منذ
تأسيسها ،حيث كانت الكثير من مراكز الصرف تتم خارج إطار حساب مالي موحد
للسلطة ،األمر الذي يعني أكثر من قاعدة بيانات حول املالية إضافة إلى محدودية
القدرة على الوصول إلى األرقام الصحيحة حول نفقات السلطة .هذا األمر استمر
بدرجة أو بأخرى إلى حني العمل مبوجب حساب مركزي موحد للسلطة العام ،2003
األمر الذي ساهم في اإلعالن عن موازنة أكثر صدقية .وفي كل األحوال ،االختالفات
في األرقام وإن كانت تشي بعدم شفافية احلصول على املعلومات حول املوازنة
العامة -وهذه في احلقيقة سمة من سمات األنظمة الباترميونيالية األكثر تخلفا -فإن
ذلك ال يقلل نهائياً من مغزى وأهمية حتليل األرقام املتاحة وال من دالالتها.

 16األرقام املتعلقة مبكتب الرئيس وباقي املؤسسات احلكومية في الفقرة أعاله مت
أخذها من املوقع اإللكتروني لوزارة املالية الفلسطينية:
www.mof.gov.ps.
17

من املرجح أن االنخفاض احلاصل في القيمة املطلقة ملوازنة مكتب الرئيس للعام
 2003عن العام  2002يرجع إلى احلصار الذي فرضته إسرائيل على السلطة
الفلسطينية والرئيس عرفات ،مبا في ذلك توقفها عن حتويل مستحقات السلطة
الفلسطينية من الضرائب والرسوم األخرى التي كانت جتبيها إسرائيل على املعابر
التي تسيطر عليها.

18

مت استخدام هذا العام كمثال لتوفر البيانات واألرقام األساسية الالزمة للتحليل.

19

في كل األحوال ،تعتبر املبالغ املصروفة على املساعدات واإلعانات ومتويل حاجات
لها عالقة بطبيعة تكوين السلطة ومنظمة التحرير وحركة "فتح" وباقي الفصائل
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مثل الصرف على األسرى وجرحى املقاومة وجرحى االنتفاضتني األولى والثانية
واإلعانات املقدمة إلى ذوي الشهداء وأصحاب اإلعاقات الدائمة ،كل هذه البنود تعتبر
عملية متويلها أيضاً في إطار تعزيز الشبكة الزبائنية احمليطة بالرئيس عرفات ،وان
كانت تتم فع ً
ال (كما أعتقد) في إطار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ،وفي سبيل
احملافظة إمكانات املقاومة.
 20انظر:
Baumgarten, Helga: “Neopatrimonial Leaders Facing Uncertain
Transitions”, in Roger Heacock (ed.), Political Transitions in Arab Word,
Part Three, Ibrahim Abu-Ludhod Institute of International Studies (IALIIS),
Birzeit University, Palestine, 2002.

وبخاصة استعراضها السينستاد صفحة  .52فقد خلص اسينستاد إلى أن هذه
األنظمة تعيش حالة من احلراك االجتماعي النشط ،حيث تدخل إلى احللبة السياسية
قطاعات متغيرة ومتزايدة ،األمر الذي ينجم عن التغيرات التي حتدث أص ً
ال في البنى
االقتصادية واالجتماعية .هذا احلراك يخلقه ويشجعه القائد العام للتخلص من
النخب املتقادمة التي يعلوها الصدأ ،ليجددها بأخرى أكثر حيوية ونشاطاً ،إلضافة
إلى القدرة على االندماج في احلداثة والتغيرات التي تفرضها ظاهرة العوملة ،األمر
الذي يعتبره اسينستاد في إطار قدرة هذا النوع من األنظمة على جتديد وإعادة إنتاج
نفسها ،فهي بحسب اسينستاد أنظمة حديثة ومتطورة وعصرية ،إال من رأسها
فقط ،حيث ميكن لنظام الدولة اإلداري في هذه احلالة أن يكون حديثاً ومعاصراً،
كما أن اقتصادها وباقي مكوناتها أيضاً ميكن أن تتصف باحلداثة واملعاصرة ،ما ال
ينطبق فقط على رأس الهرم السياسي.
وإن كنت اتفق مع اسينستاد على انطباق هذا التصور في بعض النماذج
الباترميونيالية ،فإنني ال أتفق معه على اعتبار أن هذا التصور يشكل حالة عامة،
حيث ميكن أن تؤدي حالة احلراك/التنازع الدائم واملديد بني تشكيالت النخب
املختلفة على مراكز أفضل في النظام السياسي للبلد إلى حالة عطب تام فيه ،تتسم
بتعطيل القدرة على التعاطي مع املشاكل والتحديات بشكل حيوي وف ّعال ،وتؤدي
إلى عجز وركود النظام ،األمر الذي يحصل فع ً
ال في معظم هذه األنظمة .وهذا ما
خلص إليه باولكا الذي أشارت إليه باومغارتن في املرجع املذكور ،والذي نعتقد
أنه يشكل احلالة األعم في األنظمة الباترميونيالية احلديثة ،حيث ينطبق التصور
السينستاد على بعض النماذج احملدودة فقط.
21

جميل هالل .تكوين النخبة الفلسطينية ،مواطن ،املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الدميقراطية .رام الله-فلسطني ،مركز األردن اجلديد للدراسات ،عمان -األردن،
 .2002ص.10
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والتي ميكن اعتبارها جزءاً من النخب السياسية كما جاء في تعريف هالل ،حيث
قمت بتمييزها إلبراز دورها في الشبكة الزبائنية في مركز السلطة.

 23محمد إشتية .وزير سابق وقيادي في حركة "فتح" ،في لقاء خاص لغرض هذا
البحث في أواخر أيلول من العام  ،2006أشار إلى أن جميع أعضاء جهاز األمن
الوقائي هم ناشطون من حركة "فتح" وبخاصة معتقلي احلركة إبان االنتفاضة
األولى.
 24من املبكر اجلزم لغاية اآلن بأن ما ذكر بخصوص "صندوق االستثمار
الفلسطيني" الذي كان يديره السيد خالد سالم هو ناجت فعلي عن مطالبة قطاع
األعمال محلي النشأة ،كما في األهداف املعلنة خلدمة هذا القطاع ،فاألمور ما
زالت في حدود النوايا ،ناهيك عن أن االستنزاف الذي حدث لرأسمال الصندوق
بسبب من السحوبات التي قامت بها احلكومة األخيرة لـ"فتح" بقيادة أحمد قريع
(احلكومة التاسعة) التي -حسب احلكومة ورئيسها -كانت حتت ضغط الظروف
االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة ونسبة من هم دون خط الفقر إلى االعتماد على
هذا الصندوق.
25

تشتمل هذه النخب على العاملني في احلقل األكادميي والثقافي واإلعالمي.

26

املقصود هنا جميع املؤسسات الصحافية واإلعالمية املرئية واملسموعة واملكتوبة،
احمللية والعربية واألجنبية ،وبخاصة أن معظم العاملني في غير احمللية منها هم من
املواطنني الفلسطينيني.

27

عزت عبد الهادي .رؤيا أوسع لدور املنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنمية
"ورقة مفاهيم" ،مركز بيسان للبحوث واإلمناء ،رام الله.2004 ،

28

جميل هالل .تكوين النخبة الفلسطينية ،مواطن ،املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الدميقراطية ،رام الله-فلسطني .مركز األردن اجلديد للدراسات ،عمان-األردن.
 .2002صفحة .5

29

راجع" ،التحول الدميقراطي في فلسطني" ،تقرير عن حالة الدميقراطية في فلسطني
للعام  ،2004التقرير السنوي ( ،)7امللتقى الفكري العربي ،القدس ،أيار ،2005

ص.121

كذلك جاء في التقرير صفحة " 121طالب النواب املجلس التشريعي مبمارسة
املجلس لواليته في التشريع والرقابة واحملاسبة ودعوه إلى مراجعة جريئة ألسباب
قصوره في أداء مهامه".
30

عباس زكي .عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح" ،في لقاء خاص مع الباحث
لغرض هذه الرسالة مت في .2006/10/4

هوامش الفصل الثالث
31

119

راجع :أداء املجلس التشريعي الفلسطيني في مجال التشريع  ،-2006 2005مركز
امليزان حلقوق اإلنسان ،تشرين الثاني  ،2005ص.6
www.mezan.org/document/PLC_performence.pdf.

" 32عند مناقشة مشاريع القوانني ،النواب يخرجون واللجنة تناقش وحدها" ،آفاق
برملانية ،تصدر عن مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،نيسان

 ،2000املجلد  ،4العدد  ،2ص.5

تعتبر هذه إحدى الثغرات األساسية في النظام الداخلي للمجلس التشريعي
الفلسطيني ،التي متت اإلشارة إليها نهاية العام  2004من قبل فريق اخلبراء
املختصني في إعداد خطة تطويرية للمجلس التشريعي كخطة إصالح وتطوير
إداري ،حيث يقوم نصاب جلسات املجلس على حضور األغلبية املطلقة لألعضاء
عند االفتتاح الرسمي للجلسة ،وال ينص النظام على اعتبار اجللسة غير نظامية في
حال انسحاب أو مغادرة أعضاء من احلضور .لذا ،فقد صادف في كثير من األحيان
أن متت عملية التصويت على قوانني بعدد أقل بكثير من النصاب القانوني النعقاد
اجللسات .راجع النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،املادة (.)18
33

سبقت االنشقاق املذكور انشقاقات أقل أهمية بكثير ،من أهمها انشقاق "أبو نضال" الذي
متخض عنه تنظيم ضيق تواجد على األغلب في العراق ،وعرف باسم "فتح أبو نضال".

34

انظر البند السابق رقم ( )2حول الشبكة الزبائنية.

 35أقصد بهذا املصطلح "قيادات الصف األول" جميع القيادات التي حتظى اآلن
"بشرعية" من نوع معني ،إن كانت من القيادات القدمية للحركة التي بدأت تفقد
شرعيتها ،أو القيادات الشابة التي جاءت مع املقاومة من اخلارج ،أو التي نشطت
هنا في األرض احملتلة.
36

استمرت شعبية حركة "فتح" في التآكل منذ أواسط  1995مقابل تقدم شعبية حركة
"حماس" .وميكن التدليل على ذلك من خالل استطالعات الرأي التي مت تنفيذها منذ
ذلك التاريخ ولغاية مطلع العام  ،2006حيث فازت "حماس" باالنتخابات التشريعية.
ففي آذار  1996حصلت "فتح" على  47%من أصوات املستطلعة آراؤهم مقابل
 5.8%لصالح "حماس" ،في تشرين الثاني  1997حصلت "فتح" على  41%مقابل
 11%لـ"حماس" ،وفي تشرين األول  2003حصلت "فتح" على  28%مقابل 21%
لـ"حماس" ،وفي حزيران  2005حلركة "فتح"  44%مقابل  33%لـ"حماس" .راجع
استطالعات الرأي التي أجراها “املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية” في
األعوام بني :2006-1995
www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/index.html.
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 37منذ نهاية آذار  2002تاريخ بدء االجتياح اإلسرائيلي ملناطق الضفة الغربية ،حاصر
اجليش اإلسرائيلي مقر الرئيس عرفات في مدينة رام الله ،واستمر هذا احلصار إلى
حني وفاته في تشرين الثاني من العام .2004
 38من الالفت للنظر أنه في الوقت الذي كانت استطالعات الرأي تشير إلى تدهور
شعبية حركة "فتح" مقابل شعبية حركة "حماس" ،استمرت شعبية الرئيس
عرفات باحملافظة على النسب املرتفعة نفسها ،بل إنها استمرت في الزيادة منذ
حصاره من قبل جيش االحتالل في آذار العام  .2002فعلى سبيل املثال ،أفادت
استطالعات رأي أجراها "املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية" بأنه
عندما كانت شعبية "فتح" تشكل  26%مقابل شعبية باقي احلركات واألحزاب
الفلسطينية مبا فيها "حماس" في آب  ،2002شكلت شعبية عرفات  34%مقابل
شعبية باقي القيادات الفلسطينية ،وفي نيسان  2003كانت النسب  35%لعرفات
و 26%لـ"فتح" ،وفي آذار  2004كانت النسب  38%لعرفات و 27%لـ"فتح".
راجع:
www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/index.html.
39

للتدليل الكمي على مستوى التطوير في تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني ،ميكن
اإلشارة إلى أن عدد العاملني في اخلدمة املدنية اآلن يصل إلى أكثر من أربعة أضعاف
الذين كانوا يعملون في هذا املجال قبل تولي السلطة الفلسطينية الصالحيات املدنية
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،هذا مع العلم بأن عدد السكان منذ ذلك التاريخ
وصل إلى أقل من الضعف الواحد.

40

ال توجد قيود دقيقة ومعلنة للنفقات التي تولى الرئيس عرفات صرفها مباشرة ،كما
أنه أيضاً ال توجد طريقة ملعرفة فيما إذا كان هذا الطريق أو ذاك قد مت تعبيده بناء
على خطط من املؤسسة املختصة أم بطلب من الرئيس.

41

راجع املوازنات العامة للسلطة الفلسطينية ،وبخاصة السنوات من .2004 2000-
www.pnic.gov.ps/arabic/economy/budget/budja.html.

 42تصرف معظم ميزانية وزارة الشؤون االجتماعية على املنح واملساعدات ،مبا
في ذلك فلسطينيون في املهجر ،كان الرئيس عرفات يقوم بتحديد أوجه صرف
هذه املساعدات .راجع وثيقة "الهيكلية التنظيمية واخلطة التطويرية لوزارة
الشؤون االجتماعية العام  ،"2005كذلك "الهيكلية التنظيمية واخلطة التطويرية
ملؤسسة ذوي اجلرحى والشهداء العام  ،"2005التي كانت تتبع ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،ومت إحلاقها الحقاً بوزارة الشؤون االجتماعية بعد تأسيس السلطة
العام  ،1996وأخيراً فصلها عن الوزارة املذكورة بعد وفاة الرئيس عرفات في
العام .2005
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 43مت متويل تكاليف تأسيس وبناء وتشغيل مستشفى األمل في العاصمة األردنية
عمان ،واملتخصص في عالج األورام السرطانية بكلفة قيمتها خمسة ماليني دينار
أردني على شكل تبرعات من املواطنني األردنيني بالكامل ،حيث مت جمع التبرعات
من خالل برنامج تلفزيوني خصص لهذا الغرض.
 44ميكن إيراد أمثلة على هذا النوع من العائدات (الريع) في فلسطني ولبنان ،ففي
فلسطني ،كان يتم في فترة زمنية معينة دفع رسوم دخول على املعابر إلى غزة
بقيمة ( )20شيك ً
ال عن كل شاحنة طحني أو إسمنت ،يتم حتويلها إلى جهاز األمن
الوقائي دون قانون .وبطبيعة احلال ،وطاملا ال توجد قيود رسمية وال يتم حتويل
هذه املبالغ إلى وزارة املالية ،واألهم أنها ال جتبى بقانون ،يقوم املسؤول عن اجلهاز
الذي يتولى عملية اجلباية بالتصرف بهذا النوع من العائدات .ومن غير املعلوم إلى
أين كانت بالضبط تذهب هذه العائدات ،إال أنه على األغلب لتمويل اجلهاز ودفع بدل
"أتعاب" إضافية على الرواتب الرسمية ألعضاء من اجلهاز الذين يرغب مسؤوله
في مكافئتهم ،واألهم إلى رأس السلطة.
في لبنان ،كان تتم جباية "رسوم" بسيطة على كل حافلة على اختالف نوعها،
خاصة أو جتارية ،والتي كانت متر من خالل احلواجز السورية (في داخل
لبنان) في كثير من املواقع ،وكان يتم جمع هذه الرسوم التي تكون بالعادة
"رسوماً عينية" مثل علبة سجائر ،أو محارم ،أو أي شيء ميكن أن يعاد بيعه
من خالل احملال التجارية .ويتم جمع وفرز الرسوم العينية لتصنيفها وإعادة
بيعها عبر شبكة من احملال التجارية املتعاقدة على ذلك ،حيث حتصل على سعر
منافس لهذه البضائع .واحلواجز السورية في لبنان كان يتم "تضمينها"
مببلغ مقطوع ولفترة زمنية معينة من رأس اجلهاز األمني السوري في لبنان
إلى سلسلة من الضباط السوريني ،من أعلى القمة إلى أدناها ،حيث يقيم آخر
ضابط على احلاجز نفسه.
 45الهيئة العامة لالستعالمات ،مركز املعلومات الوطني الفلسطيني:
www.pnic.gov.ps/arabic/economy/budget/budja.html.
46

خليل نخلة" .نظرة نقدية عن التمويل األجنبي في فلسطني -إلى أين نسير؟":
www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-17.html.

47

عمر شعبان" .في سنواتها العشرين الواقع واملأمول التمويل الدولي للسلطة
الوطنية الفلسطينية" مجلة رؤية ،العدد  ،29شباط  .2006تصدر عن الهيئة العامة
لالستعالمات:
www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page7.html.
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 48يورد مشتاق خان هذا املعنى "للريع" حيث يعرفه باعتباره الدخل الزائد أو الفائض
عن املمكن في ظروف املنافسة العادية بني الناشطني في السوق ،الذي يتأتى من
خالل التحصل على أفضليات وتفوق على باقي الناشطني في قطاع األعمال من
خالل استخدام النفوذ السياسي .راجع:
Mushtaq Khan. “State Formation in Palestine”, in: Mushtaq Khan (ed.),
State Formation in Palestine, Routledge Curzon, London and New York,
2004, p 4.
Mohamad Nasr . “Monopolies and the PNA” in: Mushtaq Khan (ed.), State
Formation in Palestine, RoutledgeCurzon, London and New York, 2004
P: 178.
50

املواطنون "املكلفون" هم أصحاب األعمال الرسمية املرخصة التي يتأتى عنها
أرباح تستوجب دفع الضرائب األساسية من القيمة املضافة والدخل.

51

من مقابلة مع الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة في احملاكم الشرعية (رئيس
مجلس القضاء الشرعي) .متت املقابلة في أيلول .2005

52

بعض أنواع مخالفات السير التي كانت تتم جبايتها كانت تعود لقسم الشرطة الذي
يقوم بعملية اجلباية ،حيث أيضاً ال توجد سجالت دقيقة بهذه اجلبايات التي كانت
حتت تصرف قائد الشرطة.

 53راجع هيومن رايتس ووتش ،التقرير السنوي " ،2001استمر تعرض املنظمات
الفلسطينية غير احلكومية والناشطني ملضايقات الشرطة وتهديدات مسؤولي
السلطة الفلسطينية  ...وفي  19ابريل /نيسان أغلقت وزارة الداخلية ،بشكل غير
الئق ،جمعية املنتدى املدني الكائنة في غزة  ...وفي  16ابريل /نيسان احتجزت
الشرطة خليل أبو ش َّمالة مدير مؤسسة "الضمير" ...عقب إصداره بياناً صحافياً
يحتج فيه على حظر قائد الشرطة غازي اجلبالي مسيرة ملؤسسة "الضمير".
www.hrw.org/arabic/mena/wr2kl/isr-pal2.html.
54

وزارة الداخلية ،الرقم الوارد للعام .2005

55

قانون بشأن اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية رقم ( )1لسنة .2000

56

ياسر شلبي .تعداد املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة،

57

ديوان املوظفني العام.

معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية (ماس) ،رام الله.2001 ،
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 58تعتبر هذه ظاهرة شائعة في األنظمة الباترميونيالية واحلديثة منها أيضاً ،حيث
تعتبر احملسوبية والواسطة مدخ ً
ال رئيسياً لتقدمي اخلدمات ،ما مييز الظاهرة
لدينا في فلسطني عنها في األنظمة الباترميونيالية األخرى هو في كونها في
ال وهرمياً متسلس ً
األخيرة تعتمد نظاماً ثقي ً
ال يحمل صفات ثقل وهرمية وتسلسل
البيروقراطية نفسها ،كما يشيع فيه استخدام الرشوة على اختالف أنواعها
الثقيلة منها واخلفيفة ،إضافة إلى حضور ثقل العالقة القرابية أو العشائرية
أو القبلية في الباترميونياليات التقليدية .وفي املقابل ،تعتبر العالقة القائمة
على الواسطة واحملسوبية كمدخل لتقدمي اخلدمات احلكومية في فلسطني ،أقل
اعتماداً على العالقات القرابية أو ما بحكمها ،كما أنها اقل اعتماداً على الرشاوى
وأخيراً كما ذكرنا في شيوعها وبساطتها وسهولتها.

الفصل الرابع
مأزق أسلو وتأثيرات االنتفاضة الثانية

الفصل الرابع
مأزق أسلو وتأثيرات االنتفاضة الثانية

مقدمات لألزمة /بانوراما تاريخية
اتفاق إعالن املبادئ وتأسيس السلطة الفلسطينية (أوسلو :)1

في الثالث عشر من أيلول العام  ،1993مت توقيع اتفاق إعالن املبادئ بني
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل (ما عرف الحقاً باتفاق أوسلو .)1
وشكلت بنود االتفاق املذكور األساس السياسي والتنظيمي الذي سوف
يحدد شكل ومضمون اخلطوات والترتيبات اإلدارية واألمنية الالحقة،
وعلى جميع املستويات لتأسيس السلطة الفلسطينية .تبع توقيع اتفاق
أوسلو  1ببضعة أشهر اتفاق باريس االقتصادي الذي عالج بشكل
مفصل العالقة بني السلطة الفلسطينية املنوي تأسيسها ودولة إسرائيل.
وفي أيار من العام  ،1994مت توقيع اتفاق القاهرة بني منظمة التحرير
وإسرائيل ،ما نشأ عنه تسليم أجزاء من قطاع غزة ومدينة أريحا ملنظمة
التحرير ،حيث بدأت في ممارسة صالحيات إشرافية وإدارية وتنظيمية
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وأمنية وفقاً لالتفاقات املذكورة .وبالنسبة ملنظمة التحرير ،كان ينظر إلى
توقيع االتفاقات املذكورة وما سوف يليها من خطوات على أنه في اجتاه
تأسيس الدولة الفلسطينية املستقلة وذات السيادة ،حيث كان مأمو ًال
التوصل إلى التسوية النهائية في العام  ،1999وعلى ما يبدو لم يكن
اجلانب اإلسرائيلي مستعداً ملثل هذه التوقعات .وفي كل األحوال ،اتسمت
العملية وفقاً لالتفاقات املذكورة بنوع من "املرحلية" أو "التدرجية"،
ما نشأ عنه الحقاً التقسيم اإلداري واألمني ألجزاء الضفة الغربية
وقطاع غزة إلى املناطق (أ) و(ب) و(ج) ،األمر الذي ترتبت عليه أنظمة
وإجراءات وقواعد إدارية وتنظيمية مختلفة في كل من األجزاء الثالثة
املذكورة ،واألهم من ذلك كان بطغيان الترتيبات األمنية على غيرها من
ال طغت على االتفاقات املذكورة) ،ما شكل أساساً
الترتيبات (التي أص ً
لتعثر التقدم الالحق إلجراءات نقل الصالحيات من اجلانب اإلسرائيلي
إلى اجلانب الفلسطيني .ومنذ توقيع اتفاق أوسلو  1إلى تاريخ إعداد هذا
البحث ،مرت العملية السياسية والتأسيسية للسلطة الفلسطينية والدولة
املأمولة مبجموعة من احملطات ،التي ميكن تصنيفها بأكثر من طريقة ،إال
أنني اخترت التصنيف التالي ألغراض هذا البحث فقط:
احملطة األولى :التأسيس والبناء 1993-1996

مثلت هذه املرحلة اخلطوات التأسيسية األولى في محاوالت بناء السلطة
الفلسطينية ،كما أنها أيضاً كانت كافية لتجربة وامتحان صالحية
وإمكانية تطبيق االتفاقات الثالثة املذكورة ،باإلضافة إلى االتفاق
الرابع العام  1995الذي عرف بأوسلو ( .)2في هذه املرحلة ،استمر
نقل املزيد من الصالحيات اإلدارية والتنظيمية للسلطة الوليدة ،وعلى
مناطق أوسع من غزة-أريحا ،حيث بدأ العمل في العام  1995بالتقسيم
اإلداري-األمني ،ملا اصطلح على تسميته مناطق (أ) ،و(ب) ،و(ج) .كما
مت تعيني أول مجلس للحكم (ما اصطلح على تسميته الحقاً باحلكومة
األولى ،التي ضمت  18وزيراً يرأسهم الرئيس عرفات) .ومت إجراء
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أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالها تشكيل احلكومة الثانية برئاسة
عرفات أيضاً ،إال أنها هذه املرة ضمت  27وزيراً .وأظهرت هذه املرحلة
ثغرات كثيرة في االتفاقات األربعة 1التي مت توقيعها لغاية هذا التاريخ،
فالصالحيات التي تسلمتها السلطة الفتية استمرت منقوصة وخالية
من املظاهر السيادية؛ املعابر واحلدود حتت سيطرة إسرائيلية مباشرة
ومطلقة ،السفر والتنقل للفلسطينيني خضع لنفس القيود واإلجراءات
األمنية واإلدارية اإلسرائيلية السابقة ،السكان يخضعون إلجراءات
إدارية وتنظيمية وأمنية مختلفة وفقاً ملكان إقامتهم أو نشاطهم في
املناطق (أ) ،و(ب) ،و(ج) 2.واستمرت الضفة الغربية وقطاع غزة
في اخلضوع لشروط اإلطار اجلمركي والضريبي كما لقيود دائرة
املواصفات واملقاييس اإلسرائيلية ،واالستثناءات 3بهذا اخلصوص
التي نصت عليها بنود اتفاق باريس االقتصادي انهارت حتت وطأة
اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية ،وافتقرت السلطة الناشئة إلى السيطرة
على مصادرها الرئيسية كاألرض ،واملياه ،والتواصل اإلقليمي ،إضافة
إلى الوالية الكاملة ألنظمتها القانونية واإلدارية على شعبها ،والوصول
احلر إلى األسواق اخلارجية.
شهد العام  1996أول حالة إغالق شامل للعبور من الضفة الغربية وقطاع
غزة إلى إسرائيل 4.ومت منع عشرات اآلالف من العمال الفلسطينيني
الذين كانوا يعملون في إسرائيل من االستمرار في عملهم هناك ،كما
متت إعاقة حركة اآلالف من رجال األعمال الفلسطينيني الذين كانوا
يحصلون على الكثير من التسهيالت والبضائع من إسرائيل .وتدهور
الناجت القومي احمللي بنسب قياسية ،كما ارتفعت نسبة البطالة أيضاً
بنسب قياسية .وارتفع الطلب الشعبي على العمل في اإلدارة العامة
بشقيها املدني واألمني بشكل دراماتيكي ،وارتفعت أصوات الكثيرين
من الذين طالبوا مبراجعة أداء السلطة ،ما متخض عنه الطلب من هيئة
الرقابة العامة إعداد تقرير بهذا اخلصوص ،الذي صدر العام 1996
(نشر للمرة األولى العام  ،1997ثم مت سحبه) كأول تقرير للهيئة الذي
اصطلح على تسميته بتقرير الفساد .وحتفظ الرئيس عرفات على نشر
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التقرير املذكور على الرغم من عرضه على املجلس التشريعي.
في اجلانب اإلسرائيلي ،تسببت (أو هكذا يعتقد البعض) العمليات
االنتحارية التي نفذتها "حماس" داخل إسرائيل في سقوط حزب
العمل الذي لم يتمكن من حتقيق األمن ملواطنيه ،وشكل صعود الليكود
ضربة للعملية السلمية ،حيث تنصل األخير من التزامات املرحلة
واالتفاقات املتعلقة بها ،لتدخل املنطقة حالة من اجلمود السياسي.
احملطة الثانية :جتربة متعثرة في البناء والتأسيس 1996-2000

أثار تقرير هيئة الرقابة العامة لسنة  1996دعاوى ومطالب باإلصالح
اإلداري للسلطة الناشئة ،وقرر املجلس التشريعي الفلسطيني بعد
االطالع على نتائج أعمال جلنته املؤقتة اخلاصة مبراجعة تقرير هيئة
الرقابة مطالبة الرئيس عرفات بأخذ إجراءات إصالحية في اإلدارة واملال
العامني ،مبا فيها حل احلكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط ،استمرت هذه
الضغوط إلى أن استقالت احلكومة الثانية في العام .1998
وفي نهاية العام  ،1996وفي ظروف االحتقان السياسي املتولد
عن صعود الليكود وتدهور العملية السياسية ،فض ً
ال عن التدهور
احلاصل في الوضع االقتصادي ،حدثت أول جتربة اشتباك بني الشعب
الفلسطيني وقوات االحتالل اإلسرائيلي بعد توقيع اتفاق أوسلو ،حيث
اندلعت أحداث ما مت تسميته بـ"هبة النفق" ،إثر قيام إسرائيل بحفريات
حتت املسجد األقصى بالقدس .واشترك في االشتباكات أفراد من
األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية .وأظهرت أحداث "النفق"
هشاشة االتفاقات اإلسرائيلية الفلسطينية ،التي استمر الليكود بعد
صعوده في جتاهلها.
مت تشكيل احلكومة الثالثة في منتصف  ،1998كما مت تشكيل أول جلنة
وزارية لإلشراف على أعمال اإلصالح اإلداري في اجلهاز احلكومي.
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واستمرت اجلهود الدولية في دعم استكمال بناء مؤسسات السلطة
الفلسطينية ،إال أن جهود السلطة الفلسطينية في بناء وتطوير مؤسسات
اإلدارة العامة املدنية واألمنية ومأسستها وجدت نفسها في ممر ضيق
جداً ،حتده السياسات واإلجراءات والقيود اإلسرائيلية القهرية من جهة
(مثل اإلغالقات ،والقيود على التنقل ،واإلجراءات األمنية على املعابر،
والقيود على االستيراد والتصدير ،واملماطلة في بناء وتشغيل مطار
وميناء غزة  5،)...ومن جهة أخرى مطالب الدول املانحة واملجتمع الدولي
لالستجابة إلى أو تطبيق معايير وممارسات "احلكم الصالح" في بيئة
من عدم االستقرار والوضوح السياسي ،فض ً
ال عن الضغط املستمر من
قاعدة النظام السياسي الفلسطيني الناشئ على الوظيفة احلكومية ،الذي
تسببت به عملية إغالق سوق العمل اإلسرائيلية بوجه الفلسطينيني.
في العام  1998أسفرت الضغوط الدولية عن إخراج اتفاق واي ريفر إلى
الوجود ،فقد كان من الضروري في هذه املرحلة حتريك العملية السياسية
وإخراجها على األقل من املراوحة في املكان .وأسفرت الضغوط الدولية
على اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي عن زحزحة الوضع ،فوافق
نتنياهو املتشدد على نقل أجزاء إضافية من املناطق (ب  ،وج) إلى السلطة
الفلسطينية (أي إلى مناطق أ) ،وأعلن عرفات عن التزامات إضافية لتطبيق
جهود فلسطينية في إطار محاربة اإلرهاب .ولم يحدث أي تقدم حقيقي
في مجال الصالحيات اإلدارية والتنظيمية الفعلية على األرض .واستمرت
السيطرة اإلسرائيلية في املجاالت التي مت استعراضها ،فمث ً
ال اقتصرت
نتائج املباحثات املتعلقة مبوضوع ميناء غزة عن "اعتراف" إسرائيل
بأهمية امليناء .في املقابل ،استمرت قوات األمن الفلسطينية واملنوط بها
مكافحة اإلرهاب في احلصول على مصادقة إسرائيلية عند كل حترك لها.
وعلى الرغم مما تقدم ،أعطى االتفاق انطباعاً جديداً باحتماالت التقدم.
أعاد جناح حزب العمل من جديد في تشكيل احلكومة اإلسرائيلية العام
 1999األمل في إحياء عملية السالم املتعثرة واملتأخرة أص ً
ال ،ما أسفر
عن مبادرة أو محاولة جديدة متت رعايتها من قبل الرئيس األمريكي
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كلينتون ،أسفرت هي األخرى عن فشل جديد (محادثات كامب ديفيد).
ولم يكن اجلانب اإلسرائيلي مستعداً ملالقاة التوقعات الفلسطينية ،فعلى
الرغم من االنطباعات التي ولدتها عملية التحضير للمحادثات ،فإنه تبني
الحقاً أن اجلانب اإلسرائيلي ما زال غير مستعد للتفاوض على القضايا
اإلستراتيجية .وشكل فشل محادثات كامب ديفيد العام  2000عنواناً
ملرحلة جديدة ومديدة من تدهور العملية السلمية التي طبعت كل املرحلة
الالحقة مبضمونها ،فكل اجلهود السياسية احمللية واإلقليمية والدولية
كانت مجرد جهود تكتيكية أو "لرفع العتب" في أحسن األحوال كما
يقال بالعامية ،مبا في ذلك اجلهود التي أسفرت عن خارطة الطريق.
إلى ذلك احلني ،وبعده أيضاً ،استمرت الدول املانحة في تقدمي مساعداتها
في سبيل الدولة الفلسطينية املأمول الوصول إليها ،واشتملت اجلهود
الدولية على مساعدات مالية مباشرة لتمويل بناء مؤسسات السلطة
الفلسطينية ،ومشاريع أساسية في البنى التحتية ،باإلضافة إلى مشاريع
الدعم املؤسسي (تطوير خبرات ومهارات في اإلدارة العامة) .في العام
 1999كلفت الدول املانحة جلنة خاصة بتقييم جهود البناء املؤسسي
للسلطة الفلسطينية ،ما عرف بلجنة روكار ،األمر الذي متخض عن
خيبة أمل لدى الدول املانحة ،ولدى السلطة الفلسطينية أيضاً .أظهرت
نتائج التقرير الذي تقدمت به اللجنة أوجه خلل كبيرة في أداء السلطة
الفلسطينية في مجال اإلدارة العامة واخلدمة املدنية .وأشار التقرير
بشكل واضح إلى املصاعب والقيود والتحديات التي تفرضها إسرائيل
على السلطة الفلسطينية الناشئة ،إال أنه لم يتعرض بعمق ملقدار تأثير
هذه املصاعب والقيود والتحديات على مقدرة السلطة في تطبيق معايير
احلكم الصالح 6،التي مت اعتمادها كأساس في تقييم جهود السلطة
الفلسطينية الناشئة في مجال مؤسسة احلكم وتقدمي اخلدمة املدنية.
كل ما تقدم لم َي ُحل دون حتقيق السلطة الفلسطينية إجنازات في مجال
احلكم واملأسسة احلكومية ،فالسلطات التنفيذية تشبه إلى حد بعيد
مثيالتها في البلدان املجاورة ،حيث يوجد منصب لرئيس "الدولة"
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منصوص علية في النظام األساسي للسلطة ،كما يوجد مجلس الوزراء
والوزارات ،باإلضافة إلى املؤسسات احلكومية غير الوزارية مثل سلطة
املياه ،وسلطة الطاقة ،وسلطة النقد ،واإلحصاء املركزي وغيرها .كذلك
األمر بالنسبة للمجلس التشريعي الذي بدأ ميارس وإن بشكل بطيء
دوريه التشريعي والرقابي على اجلهاز احلكومي ،وهيئة الرقابة العامة
تصدر تقريرها بشكل سنوي (يتحفظ الرئيس على نشرة) ،والسلطة
القضائية ضعيفة إال أنها موجودة دون مجلس ينظم ويراقب أعمالها،
ورزمة من القوانني اجلديدة باإلضافة إلى آلية لتوظيف "اإلطار القانوني
القدمي" 7والعمل مبوجبه ،وأخيراً األجهزة األمنية املختلفة بدأت متارس
دوراً ميدانياً وفقاً للصالحيات املمنوحة حسب االتفاقيات.
في هذه األثناء ،إثر دخول شارون املسجد األقصى ،اندلعت االنتفاضة
الثانية ،وكانت مباحثات كامب ديفيد التي أشعلت أم ً
ال كبيراً وتوقعات
أكبر قد انطوت صفحتها على خيبة أمل كبيرة .وتوقفت العملية
السلمية وتطورت أحداث االنتفاضة الثانية باجتاه اشتباكات دامية بني
قوات اجليش اإلسرائيلي واملواطنني الفلسطينيني وجزء من األجهزة
األمنية الفلسطينية .وما ميز نهاية هذه املرحلة هو توصل الالعبني
األساسيني في املنطقة (السلطة الفلسطينية ،إسرائيل ،الرباعية ،بعض
البلدان العربية املجاورة) إلى قناعات (وان كانت غير معلنة) بعدم
وجود إمكانات للتقدم ،في واقع احلال أصبحت األرضية واملرجعية
للمفاوضات السياسية في حكم امللغاة ،ومت فقد الثقة بالعملية السلمية،
وأصبح تقدمي التنازالت وتبادلها بني أطراف النزاع أمراً غير ممكن.
احملطة الثالثة :فشل وتوقف العملية السلمية 2004 - 2000

تواصلت انتفاضة األقصى في األعوام  ،2000و ،2001و،2002
واألمر املهم هو في التوسع املتواصل لعمليات االحتجاج والتظاهر
واالشتباكات املسلحة بني أعضاء في التنظيمات الفلسطينية على
اختالفها وعناصر من األجهزة األمنية (الذين هم أص ً
ال جزء من هذه
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التنظيمات) وبني اجليش اإلسرائيلي .وحصدت االنتفاضة حتى نهاية
العام  2002ما يزيد على  1240قتي ً
ال و 32ألف جريح في صفوف
الشعب الفلسطيني 8.وفي آذار من العام  ،2002قام اجليش اإلسرائيلي
بإعادة احتالل مناطق الضفة الغربية كافة ،وحصار قطاع غزة.
ومتخضت العملية عن تدمير معظم بنى ومؤسسات السلطة الفلسطينية
املدنية واألمنية ،باإلضافة إلى انعكاساتها االقتصادية املدمرة.
أثار الوضع السياسي جد ًال فلسطينياً داخلياً ،فبعض القيادات
الفلسطينية (وبخاصة الرئيس احلالي محمود عباس) أثار مطلباً بوقف
االنتفاضة ،وبخاصة مظاهرها املسلحة ،ومراجعة الوضع الداخلي في
سبيل إصالح األجهزة املدنية واألمنية .وفي أواسط العام  ،2002أسفر
اجلدل الفلسطيني الداخلي ودعوات الدول املانحة وبتشجيع من بعض
الدول العربية ،عن تغيرات في النظام األساسي الفلسطيني .ومت في
ضوء ذلك تشكيل احلكومة الرابعة ،واقتراح خطة املائة يوم لإلصالح.
وشكلت الدول املانحة فريقاً متخصصاً لدعم جهود اإلصالح املقترحة
اشتملت على فرق فرعية متخصصة في جميع املجاالت 9.ومت في العام
نفسه تشكيل احلكومة اخلامسة ،وأسفرت جهود احلكومتني الرابعة
واخلامسة عن بعض النتائج في مجال اإلصالح املالي واإلداري ،أهمها
العمل وفقاً حلساب اخلزينة املوحد التابع لوزارة املالية.
وتدخل املجتمع الدولي في محاولة لزحزحة الوضع العام في املنطقة،
وكانت عملية السالم متوقفة نهائياً على أرض الواقع .ومت التقدم في
نهاية العام  2002مبسودة "خارطة الطريق" ،كما جرى مطلع العام
 2003تعديل النظام األساسي ليشمل منصب رئيس الوزراء ،حيث
مت التحضير لتشكيل احلكومة السادسة برئاسة محمود عباس أول
رئيس للوزراء ،الذي اقترح خطة جديدة لإلصالح كانت سبباً في
صدامات وخالفات حادة مع الرئيس عرفات ،ما أدى إلى استقالة
األول ليتم تشكيل حكومة طوارئ ،ومن ثم احلكومة الثامنة برئاسة
أحمد قريع.
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لم تسفر خطة "خارطة الطريق" التي مت اإلعالن عن صيغتها النهائية العام
 2003عن أي نتائج على األرض ،وحتفظت إسرائيل على اخلطة واستمر
احلصار املفروض على الرئيس عرفات حتى وفاته نهاية العام .2004
قبل وفاة الرئيس عرفات كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي قد أكد من الناحية
العملية أنه ال يرغب في استكمال التسوية السياسية مع شركاء فلسطينيني،
وفي الواقع أصبح الطرف الفلسطيني خارج العملية السياسية ،األمر الذي
أكده شارون من خالل إعالنه خطة االنفصال ،واالنسحاب األحادي من
غزة ،واالستمرار في فصل مناطق الضفة الغربية وغزة باعتبارها سياسة
ثابتة ،مبا في ذلك بناء جدار الفصل العنصري.
احملطة الرابعة :انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة  - 2005اآلن

إثر وفاة الرئيس عرفات ،مت إجراء ثاني انتخابات رئاسية في فلسطني،
وتبعها أيضاً االنتخابات في مؤسسات احلكم احمللي واملجلس التشريعي
( .)2005-2006وأدت االنتخابات الرئاسية والتشريعية إلى سلطة
برأسني ،حكومة مت تشكيلها من قبل حركة "حماس" بالكامل (احلكومة
العاشرة) ،تترأس أجهزة مدنية وأمنية تدين بالوالء حلركة "فتح"
التي خسرت االنتخابات التشريعية األخيرة ،وسلطة فلسطينية يرأسها
محمود عباس العضو األقوى في اللجنة املركزية حلركة "فتح" ورئيس
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 10.وأصبح لدينا برنامجان وأجندتان
سياسيتان متعارضان ،ما أدى إلى حالة من جمود النظام السياسي
الفلسطيني ،فاحلكومة برئاسة "حماس" تواجه معارضة وعدم التزام
من قبل باقي املؤسسة التنفيذية ،والرئيس عباس يقوم بالضغط على
حكومة "حماس" التي لم تتمكن من اإليفاء بالتزامات فاتورة احلكم
جراء املقاطعة اإلسرائيلية والدولية .واملشهد األخير إضراب العاملني
في اإلدارة العامة ،فض ً
ال عن احتجاج العاملني في األجهزة األمنية ،األمر
الذي أدى إلى صدامات مسلحة بني الطرفني ،سبقه تشكيل جهاز أمني
جديد يتبع حلركة "حماس" سمي بـ"القوة التنفيذية".

136

ينية َتد ِ
لط ُة ال ِف َل ِ
والس َ
ُ
سط ُ
ُ
واالنتفاضة ال َّثانية
ات ُأوس ُلو
حركة " َف ْتح"
َاع َي ُ
ُّ

قيود وموروثات ثقيلة/تأثيرات احلقبة اإلسرائيلية

تركت فترة االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ،وبخاصة
األوامر العسكرية واإلجراءات املتعلقة بالشؤون العامة ،تأثيرات من
ثالثة أنواع على شكل األداة التنفيذية للسلطة الفلسطينية ،األول
عبارة عن تكريس تطبيقات لنظم وإجراءات وروتينات مختلفة بني
الضفة الغربية والقطاع .والثاني ،توريث أنظمة وإجراءات وروتينات
عمل في حقول مهمة لم تتمكن السلطة لغاية اآلن من التخلص منها.
والثالث ورمبا األهم ،ما مت فرضه من خالل بنود االتفاقات بني
اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي ،األمر الذي مت قبوله من اجلانب
الفلسطيني باعتباره خطوة "مؤقتة" تنتهي مع الدخول في مرحلة
احلل النهائي.
تطبيقات مختلفة من النظم واإلجراءات بني الضفة الغربية وقطاع غزة

منذ العام  1967ولغاية اآلن ،خضعت الضفة الغربية وقطاع
غزة إلى مجموعة من األوامر العسكرية التي كانت تصدر (وما
زالت) عن قائد املنطقة الشمالية في اجليش اإلسرائيلي مبا يخص
الضفة الغربية ،وعن قائد املنطقة الوسطى للجيش مبا يخص قطاع
غزة .األمن اإلسرائيلي كان األساس الرئيسي الذي يضبط إيقاع
ومضمون األوامر العسكرية 11،وانعكاسات وتداعيات تطبيق
األوامر العسكرية على األنظمة واإلجراءات اإلدارية خارج نطاق
َ
تعط أي اعتبار،
املعاجلات األمنية لم تكن باألهمية نفسها ولم
بل على العكس ،فاقمت في كثير من األحيان من حجم التباينات
واالختالفات في األنظمة واإلجراءات اإلدارية وتطبيقاتها بني
الضفة الغربية والقطاع.
يشكل القطاع الصحي احلكومي مثا ً
ال جيداً على الفروق واالختالفات في
األنظمة واإلجراءات املتبعة في إدارة العمل وتقدمي اخلدمات للمواطنني
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بني الضفة والقطاع .واشتملت هذه الفروق على مواضيع كثيرة ميكن
12
استعراض أمثلة عليها في التالي:
إجراءات التعيني في الضفة الغربية تتم وفقاً لنظام من املقابالت
واالمتحانات ،هذه اإلجراءات غير معمول بها في القطاع.

ملفات موظفي الوزارة في الضفة الغربية موجودة على نسختني،
واحدة في مقر الوزارة وثانية في ديوان املوظفني العام ،ال يوجد
في القطاع ملفات ألي موظف في الوزارة ،حيث توجد فقط في
سجالت ديوان املوظفني العام.
نظام وإجراءات عمل طاقم التمريض في الضفة الغربية يختلف
عنه في القطاع.
نظام التأمني الصحي احلكومي في الضفة الغربية يختلف عنه في
القطاع في أكثر من جانب (االستثناءات ،اإلعفاءات ،مساهمات
املرضى من قيمة العالج اإلجمالية).
أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي على املوجودات واملخازن مختلفة
بني الضفة الغربية والقطاع.
نطاق التحويالت للعالج باخلارج مختلف أيضاً.

توريث أنظمة وإجراءات وروتينات عمل في حقول معينة

منذ تسلمها للصالحيات وفقاً التفاق أوسلو ،اضطرت السلطة
الفلسطينية الوليدة إلى محاكاة مؤسسة "اإلدارة املدنية" اإلسرائيلية
التي كانت تعتبر اجلهاز التنفيذي للجيش اإلسرائيلي .واشتملت
"اإلدارة املدنية" اإلسرائيلية على دوائر لتسيير األعمال املتعلقة بالشأن
العام للضفة الغربية وقطاع غزة ،مبا فيها خدمات الصحة والتعليم،
والسير واملواصالت ،واألمالك ،والضرائب ،والشؤون االجتماعية،
والعمل والعمال ،والزراعة والثروة احليوانية ،واألحوال املدنية،

138

ينية َتد ِ
لط ُة ال ِف َل ِ
والس َ
ُ
سط ُ
ُ
واالنتفاضة ال َّثانية
ات ُأوس ُلو
حركة " َف ْتح"
َاع َي ُ
ُّ

واالستيراد والتصدير وغيرها .وطبيعة تشكيل هذه الدوائر ،وإجراءاتها
وروتيناتها وخبراتها واملهارات املكرسة بها ،ارتبطت أساساً بأهداف
اجليش اإلسرائيلي وبطبيعة عملة وإجراءاته كجيش .لذا ،افتقرت هذه
الدوائر من حيث كادراتها ونظمها وروتيناتها إلى اخلبرات والتطبيقات
لدى مثيالتها في اإلدارة العامة واخلدمة املدنية ،وثقل اجليش واألوامر
العسكرية املرتبطة مبصالح أمنية مثلت العالمة الفارقة جلهاز "اإلدارة
املدنية" اإلسرائيلي .وألغراض نقل الصالحيات وفقاً لالتفاقات بني
اجلانب الفلسطيني واإلسرائيلي ،وجدت السلطة نفسها مضطرة إلى
محاكاة جهاز "اإلدارة املدنية" ،حيث أصبح في اجلانب الفلسطيني
"جهاز إدارة مدنية" يعكس بشكل مرآوي اجلهاز اإلسرائيلي بكل عيوبه
وقصوراته .ليس هذا وحسب ،بل اضطرت السلطة الفلسطينية إلى
استيعاب كل العاملني في هذا اجلهاز (باستثناء العاملني في الشرطة)،
الذين يفتقرون إلى أي نوع من اخلبرات واملهارات اإلدارية والتنظيمية
والتخطيطية ،حيث اقتصر دور معظمهم على الوظائف الدنيا .وفي كل
األحوال ،اقتصرت خبرات وأعمال جهاز اإلدارة املدنية اإلسرائيلي على
تسيير األعمال في املجاالت والقطاعات املذكورة وليس على تطويرها.
يضاف إلى ما تقدم ،فاخلبرات التي مت توظيفها من قبل منظمة التحرير
عند تسلمها الصالحيات ،جاءت جميعها من كادرات حركة "فتح"
ومنظمة التحرير ،فأحد املعايير األساسية للتوظيف وبخاصة في
املراكز األساسية أو ذات االحتكاك والعالقة مع اجلانب اإلسرائيلي في
ذلك الوقت كان الوالء واملوثوقية السياسية وليس املهارات واخلبرات
اإلدارية .وافتقرت معظم هذه الكادرات إلى اخلبرات واملهارات اإلدارية
في مجال اإلدارة العامة واخلدمة املدنية.
ومنذ العام  ،1993وقبل تسلم منظمة التحرير صالحياتها وفقاً
ألوسلو ،أصبح لزاماً على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة احلصول
على تصاريح خاصة لدخول املناطق اإلسرائيلية ،ما يعني اضطرارهم
إلى احلصول على هذه التصاريح أيضاً عندما يرغبون في التنقل بني
الضفة والقطاع ،واستمر الوضع حتى بعد توقيع االتفاقات .وفي العام
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 ،1996أصبحت عملية التنقل بني الضفة الغربية وقطاع غزة محدودة
جداً ،وتقتصر على بعض رجال األعمال وكبار املوظفني 13،األمر الذي
اضطر السلطة إلى اعتماد التناظر في معظم مؤسساتها في الضفة
الغربية والقطاع ،لتصبح حالة سائدة ُب َعيد العام  2000جراء اإلغالق
شبه املطلق ملناطق الضفة الغربية وقطاع غزة عن إسرائيل وحتى فيما
بينها .وأدى هذا األمر إلى نتائج كارثية فيما يتعلق مبؤسسات اإلدارة
العامة واخلدمة املدنية ،فمن جهة أدى إلى تضخم حجم العاملني في
جهاز اإلدارة العامة واخلدمة املدنية ،وإلى تكريس االختالفات في
اإلجراءات والتطبيقات والروتينات اإلدارية والتنظيمية ،واألهم في
تكريسه مراكز ومصالح لطبقة من املوظفني سوف يكون من الصعب
جداً جتاوزها الحقاً (في حال تطبيق تواصل حر و ُم َي ّسر بني الضفة
الغربية وقطاع غزة).
قيود ومحددات مفروضة وفق ًا لالتفاقات

وفقاً التفاق إعالن املبادئ (أوسلو  )1واتفاق القاهرة ومالحقهما،
استمرت املنطقة باخلضوع لألوامر العسكرية اإلسرائيلية ،هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى هناك مجموعة من اإلجراءات والنظم والقواعد
والقيود امل ُل ِزمة للفلسطينيني التي عليهم األخذ بها بغض النظر عما إذا
كانت تتعارض مع مصالح أو مساعي وجهود ترمي إلى تنمية أو حتسني
الوضع القائم .واشتملت هذه اإلجراءات والنظم والقواعد والقيود على
مجاالت واسعة وإستراتيجية ،ميكن استعراض أهمها:
النظام الضريبي واجلمركي ،حيث بقيت السلطة الفلسطينية
14
تخضع إلى اإلطار الضريبي واجلمركي اإلسرائيلي نفسه.
وتقوم إسرائيل وفقاً لالتفاق بجباية الضرائب غير املباشرة
املستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية عبر إسرائيل (أص ً
ال
ال توجد إمكانيات لالستيراد إال من خالل املعابر اإلسرائيلية
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أو التي تسيطر عليها كاألردنية واملصرية) .وشكلت قيمة هذه
الضرائب والرسوم نسبة كبيرة من العائدات احمللية للسلطة.
واستخدمت إسرائيل عملية توريد هذه الضرائب إلى السلطة
للضغط عليها كلما اقتضت احلاجة.

أنظمة وإجراءات األحوال املدنية مت ربطها بالكامل في جهاز
"اإلدارة املدنية" اإلسرائيلي (اجليش عملياً) .وال تعتبر أي
وثيقة بهذا اخلصوص رسمية إذا لم تتم املصادقة اإلسرائيلية
عليها (الهويات وجوازات السفر) .وكذلك ال يعتبر املواليد اجلدد
آلباء فلسطينيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة مسجلني
في "السجل املدني" (أي لديهم أرقام هويات) إال إذا مت تسجيل
واقعة الوالدة وفقاً لإلجراءات اإلسرائيلية ومبوافقتها.

االستيراد والتصدير ،حيث خضعت وما زالت البضائع
املستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ملعايير دائرة
املواصفات واملقاييس اإلسرائيلية ،األمر الذي حرم املستهلك
الفلسطيني من بعض البضائع "التفضيلية" التي قد تتالءم أكثر
مع قدرته الشرائية.

وفقا التفاق أوسلو ( ،)1يجب أن تعرض التشريعات التي يقوم
املجلس التشريعي باعتمادها على جلنة مشتركة فلسطينية
إسرائيلية للحصول على املوافقة والتصديق ،في حال عدم
15
موافقة اجلانب اإلسرائيلي ،تعتبر التشريعات بحكم امللغاة.

مخططات التنظيم الهيكلي للمدن والقرى والبلدات التي تشتمل
على مخططات الطرق اخلارجية ،وشبكات الكهرباء ،واملاء وباقي
املرافق احليوية العامة ،تخضع لترتيبات اجلانب اإلسرائيلي.
وال توجد صالحيات للسلطة الفلسطينية خارج املناطق (أ) على
جميع ما ذكر ،أو بعضه في املناطق (ب) .وفي كل األحوال،
مت تقسيم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثالثة أنواع
(أ ،ب ،ج) ،يخضع بها املواطن الفلسطيني إلجراءات مختلفة
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وفقاً للمنطقة التي يسكنها أو ينشط بها .وللسلطة الفلسطينية
صالحيات إدارية وتنظيمية مختلفة على املناطق (أ ،ب) ،حيث ال
توجد أي صالحيات على املناطق (ج) ،التي تشكل عملياً معظم
أجزاء الضفة الغربية وقسماً كبيراً من أجزاء القطاع.

نظام السير وترخيص وتأمني املركبات في مناطق السلطة
الفلسطينية أيضاً خضع للشروط واملعايير اإلسرائيلية.
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اتفاق إعالن املبادئ (أسلو  ،)1اتفاق باريس االقتصادي ،اتفاق القاهرة ،اتفاق
أوسلو .2

2

على سبيل املثال ،املواطن الذي يرغب في بناء منزل أو منشأة في املناطق (ب ،ج) يجب
أن يحصل على تراخيص البناء من السلطات اإلسرائيلية التي كانت تفرض شروطاً
مختلفة عن التي تفرضها السلطة في املناطق (أ) .وبعض املواطنني الفلسطينيني الذين
حصلوا على تراخيص للبناء في املناطق (ج) من السلطة مت هدم منازلهم أو منشآتهم
التي بنوها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

3

نصت بنود مالحق اتفاق باريس االقتصادي على استثناءات باملواد املسموح
استيرادها مباشرة من مصر واألردن عبر احلدود املصرية واألردنية ،ما اصطلح
على تسميته مواد تفضيلية ،التي كان املفروض أن تعوض جزئياً عن اضطرار
اجلانب الفلسطيني جراء االستمرار في تطبيق النظام اجلمركي والضرائبي
اإلسرائيلي .راجع :بروتوكول العالقات االقتصادية بني اجلانب اإلسرائيلي
والفلسطيني (ما يعرف حالياً باتفاق باريس االقتصادي) ،املالحق أ ،ب ،ج .ترجمة
وإصدار مركز القدس لإلعالم واالتصال ،القدس.1994 ،

4

حصل اإلغالق املشار له جراء عملية تفجيرية في إسرائيل أعلنت حركة "حماس"
مسؤوليتها عنها.
Jamil Hilal and Mushtaq Khan “State Formation Under the PNA”, in:
Mushtaq Khan (ed.), State Formation in Palestine, RoutledgeCurzon,
London and New York, 2004. P: 80.

6

معايير احلكم الصالح التي مت اعتمادها في تقييم الدول املانحة ألداء السلطة
الفلسطينية التي وردت في تقرير جلنة روكار :حكومة دستورية ،مساءلة سياسية
ومراجعة قضائية ،الشفافية واملساءلة في إدارة املوارد البشرية واملالية ،حكم
القانون وحقوق املواطن ،التعددية السياسية واملشاركة الدميقراطية ،فعالية
وجتاوب األداء احلكومي (السلطة) .راجع :ميشيل روكار وآخرون" .تقوية
مؤسسات السلطة الفلسطينية" ،تقرير فريق العمل املستقل برعاية مجلس العالقات

اخلارجية.1999 ،

www.pcpsr.org/arabic/cfr/full1.html.
7

تشكل اإلطار القانوني املعمول به في السلطة الفلسطينية من مجموعة مصادر :بعض
القوانني العثمانية ،القوانني والتشريعات املصرية في غزة ،األوامر العسكرية االنتدابية

5

هوامش الفصل الرابع

143

إبان االنتداب اإلجنليزي ،القوانني والتشريعات األردنية في الضفة الغربية ،األوامر
العسكرية اإلسرائيلية ،القوانني التي مت إقرارها في املجلس التشريعي الفلسطيني
واملصادق عليها من قبل رئيس السلطة الفلسطينية.
www.sis.gov.ps/arabic/.html.
9

اشتملت الفرق املتخصصة على :املساءلة املالية ،احلكم احمللي ،اقتصاديات السوق،
اإلدارة العامة واخلدمة املدنية ،القضاء ،االنتخابات ،املجتمع املدني.

 10كما مت تعيينه قائداً أعلى حلركة "فتح" وقوات العاصفة في اجتماع املجلس الثوري
األخير حلركة "فتح" املنعقد في رام الله تشرين الثاني  .2006راجع صحيفة
األيام.2006/11/13 :
11

عاجلت األوامر العسكرية جميع مناحي احلياة في الضفة الغربية وقطاع غزة،
فقد اشتملت ،ومن ضمن قضايا أخرى ،على تنظيم احلياة االقتصادية ،مبا فيها
الصادرات واألسعار والشؤون املالية والبنوك ،وتنظيم اجلمارك والضرائب،
وتنظيم السيطرة على األرض واملاء والكهرباء والهاتف واخلدمات البريدية،
والسياحة ،والنقل واملواصالت ،والتأمني والترخيص للمهن واملهنيني ،وتنظيم
تعيني املوظفني املدنيني ،واملنشورات والكتب املدرسية ،وتشكيل جلان االعتراض
وتفويض صالحيات القضاء ،واملجالس احمللية والبلديات.

12

مقابلة مع د.عنان املصري وكيل وزارة الصحة ،و د.فهد السيد مدير عام الوزارة،
تشرين الثاني .2005

13

اعتمدت إسرائيل إصدار بطاقات وتصاريح من أنواع مختلفة منها بطاقات
"شخصيات هامة" ( ،)VIPحيث تتم معاملة أصحابها على املعابر وحواجز اجليش
اإلسرائيلي بطريقة خاصة .كما أن هذه البطاقات كانت على ثالثة درجات (،2 ،1
 ،)3فالبطاقة من الدرجة األولى يحصل حاملها على معاملة استثنائية عن الدرجتني
الثانية والثالثة.

 14حسب بروتوكول العالقات االقتصادية ،ما عرف باتفاق باريس االقتصادي،
تستمر السلطة الفلسطينية بتطبيق جميع الضرائب غير املباشرة فض ً
ال عن باقي
الرسوم واجلمارك املطبقة في إسرائيل .والضرائب املباشرة (كضريبة الدخل)
خضعت للسياسات الفلسطينية ،مع العلم بأنها ال تشكل أهمية خاصة ،حيث تصل
نسبتها إلى أقل من  8%من إجمالي العائدات الضريبية.
 15على الرغم من أن هذا البند يعتبر أحد بنود اتفاق أوسلو ( ،)1فإن السلطة الفلسطينية
لم تلتزم به ،وقامت إسرائيل من جهتها باالستمرار في إصدار األوامر العسكرية
وفرضها على الشعب الفلسطيني املتواجد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

8

الفصل اخلامس
حـصيـلـة نهــائي ــة

الفصل اخلامس
حـصيـلـة نهــائي ــة

اتفاق أوسلو في حكم املنتهي واستمرار تدهور/تفسخ وتشرذم حركة "فتح"

في ضوء ما تقدم ،ومن خالل نظرة سريعة على الوضع الراهن نهاية
العام  ،2006ميكن اجلزم مبا ال يدع مجا ً
ال للشك ،بأن اتفاق إعالن
املبادئ أيلول ( 1993أوسلو  )1وما تاله من اتفاقات بني منظمة
التحرير الفلسطينية وإسرائيل ،إمنا أصبحت بحكم املنتهية .فعلى
الرغم من أن اجلانب الفلسطيني ما زال يعلن متسكه بفحوى هذه
االتفاقات ومضمونها ،فإن اجلانب اإلسرائيلي أكد أكثر من مرة تخطيه
لها ،مبا في ذلك اعتبار اجلانب الفلسطيني والرئيس الراحل عرفات
"ليس صاحب عالقة" ،حيث بدأ اجلانب اإلسرائيلي يتصرف باعتبار
عدم وجود شريك فلسطيني في إطار حل القضية الفلسطينية ،وأنهى
هذا التوجه بإعالن خطة االنفصال أحادية اجلانب من قبل شارون العام
 ،2005التي سبقها أص ً
ال بناء جدار الفصل العنصري الذي مت البدء
به العام  ،2003كما استمر في إهمال أو جتاهل السلطة الفلسطينية
حتى بعد انتخاب الرئيس محمود عباس على الرغم من وصفه من قبل
اإلسرائيليني بـ"املعتدل".
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أدى فشل اتفاق إعالن املبادئ إلى تدهور العالقة بني السلطة الفلسطينية
والشعب الفلسطيني من جهة ،وإسرائيل من جهة أخرى .والظروف
التي كنت قد أشرت إليها في الفصل الرابع ،واملتعلقة بالشروط واملعايير
واإلجراءات والقيود واإلمالءات التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي
تسببت في حالة من فقدان األمل بالنسبة للشعب الفلسطيني في
احلصول على احلرية واالستقالل ،كما أدت إلى انحطاط أوضاعة
بشكل عام واألوضاع االقتصادية واألمنية بشكل خاص .ولم يكن
دخول شارون إلى باحات املسجد األقصى السبب الذي أثار االنتفاضة
الثانية ،بل كان الشرارة التي أشعلتها ،الظروف التي أشرت إليها كانت
على األرجح هي السبب في االنتفاضة األخيرة.
انعكست هذه األوضاع على حركة "فتح" بشكل سلبي وكبير .فمن
جهة ،كانت حركة "فتح" ومنذ توليها تأسيس السلطة الفلسطينية قد
اندمجت إلى حد بعيد في مؤسساتها (مؤسسات السلطة الفلسطينية).
ففي ظروف تعطل عمل مؤسسات احلركة شبه الكامل (اللجنة املركزية،
املجلس الثوري ،عدم انعقاد املؤمترات العامة منذ أكثر من  28سنة)
واندماج أعضائها القياديني والقاعديني على السواء في وظائف السلطة
الفلسطينية ،أصبح النشاط الوظيفي بدي ً
ال عن النشاط السياسي
والتنظيمي ألعضاء احلركة 1،كما أصبحت املرجعيات اإلدارية واألمنية
في مؤسسات السلطة الفلسطينية بدي ً
ال عن املرجعيات واحملطات
القيادية للحركة .وتفكك التنظيم إلى حد كبير ،وترتب على حلول
املرجعيات اجلديدة والءات من نوع جديد ،حيث أصبح ميكن استخدام
الوظيفة العامة لدعم مراكز قوة جديدة 2.واجتياح الضفة الغربية،
ومحاصرة وقصف قطاع غزة ،وتدمير البنى التحتية واملنشآت التابعة
للسلطة ،املدنية منها واألمنية ،أدت إلى تعزيز حالة التفكك والتشرذم
التي كانت حركة "فتح" قد دخلتها قبل االنتفاضة الثانية بفعل
االستمرار في تعطيل عمل مؤسسات احلركة واالندماج في مؤسسات
السلطة الفلسطينية .فاألجهزة األمنية التي كانت تضم معظم كادرات
حركة "فتح" امليدانية ،وجزءاً من الكادرات القيادية ،باإلضافة إلى
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آالف األعضاء النشيطني الذين مثلوا لفترة طويلة صفوة أعضاء احلركة
بحكم التاريخ الكفاحي لهم ،وجدوا أنفسهم مباشرة بعد االجتياح العام
 2002معرضني للمالحقة واالعتقال ،أو مضطرين للتنازل عن بزاتهم
العسكرية والعمل خارج مقراتهم ودون مرجعيات تنظيمية أو إدارية
واضحة ومضبوطة .ينطبق األمر ،وإن بدرجة أقل ،على العاملني في
املؤسسات املدنية للسلطة الفلسطينية من أعضاء احلركة .يضاف إلى
ما تقدم ،فقد مت تعطيل عمل القطاع اخلاص أو شل أجزاء منه نهائياً ،ما
عنى توقعات محدودة أو معدومة للتوظيف والتوسع في االستثمار في
قطاع األعمال اخلاص ،األمر الذي كان أص ً
ال قد بدأ منذ العام  2000إثر
إغالق مناطق السلطة الفلسطينية بشكل كامل بوجه حركة العمال الذين
كانوا يعملون في سوق العمل اإلسرائيلية ،وكذلك احلال بالنسبة لرجال
األعمال الفلسطينيني الذين كانوا يحصلون على التسهيالت والبضائع
من إسرائيل ويستخدمونها كمعابر لألسواق اخلارجية.
تسببت وفاة الرئيس عرفات نهاية العام  2004بتفاقم مشكلة احلركة،
فقد كان حتى ذلك التاريخ يشكل "الصمغ الالصق للنظام الفلسطيني
ولفتح" 3.وبوفاة الرئيس عرفات بقيت احلركة دون أي نوع من املماسك
أو املشدات التي تربط أعضاءها وقياداتها إال خوفهم على مواقعهم
ومكتسباتهم من خالل السيطرة على السلطة 4.لم يكن باإلمكان إحالل
شخص آخر بدل الرئيس عرفات ميكن أن يجمع احلركة مبا "له من
شرعيات متعددة املصادر ،تاريخية وثورية وخدمية وكرزماتية
ودميقراطية" 5.محمود عباس بعد انتخابه رئيساً للسلطة الفلسطينية
لم يكن يشكل القائد اجلامع ألطراف احلركة ومجموعاتها وأشذابها6.
وح ّمل اجلمهور الفلسطيني نتائج فشل التسوية السياسية مع االحتالل
اإلسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية ومن خلفها حركة "فتح" ،واالهم
أن اجلمهور الفلسطيني لم ي َر أداء السلطة الفلسطينية ومن خلفها حركة
"فتح" مقبو ً
ال ،األمر الذي أدى إلى تراجع في شعبية احلركة لصالح
حركة "حماس" اإلسالمية ،ما جنم عنه فوز "حماس" بأغلبية أعضاء
7
املجلس التشريعي في انتخابات  25كانون الثاني . 2006
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وفاة عرفات وصعود "حماس" إلى "سدة احلكم" ،حتوالت إستراتيجية في
شكل السلطة والنظام السياسي

فاقمت وفاة الرئيس عرفات من تدهور شعبية حركة "فتح" وتدهور
حالة االنقسام والتشرذم الداخلي لها ،إال أنها فتحت باملقابل آفاقاً جديدة
إلعادة إصالح احلركة ووضعها في مسارات تنظيمية ومؤسسية
جديدة .إن لم يكن هذا واقعاً فانه أحد االفتراضات الرئيسية .وما يعزز
من هذا االفتراض الصعود املدوي حلركة "حماس" األخير ووصولها
إلى أغلبية أعضاء املجلس التشريعي وتشكيلها للحكومة األخيرة.
"غياب الرئيس عرفات ميلي على "فتح" االلتفات إلى قضيتني :األولى،
وضع احلركة الداخلي :وحدتها الداخلية واإلصالح داخلها ومأسستها
… اآلن الوضع مختلف [اإلشارة إلى ما بعد وفاة عرفات] .فكي
تستطيع "فتح" أن تستكمل دورها بصفتها التنظيم األساسي ال بد من
إعادة تهيئة احلركة لهذا الدور ،ألنه أصبح واضحاً في األعوام األخيرة
أن منافساً جدياً لها برز على الساحة الفلسطينية ،بل إن هذا املنافس
رمبا بدا في بعض املراحل في قوة "فتح" نفسها أو حتى أحياناً أكثر
قوة" 8.وعلى الرغم من أن هذا الكالم ليس ألحد أعضاء أو قياديي حركة
"فتح" ،فإن عدم األخذ به من قبل احلركة يضعها أمام افتراض رئيسي
ٍ
ثان بأنها سوف تذهب إلى املزيد من التراجع والتآكل أو االنقسام.
بعد فوز حركة "حماس" في االنتخابات التشريعية للعام ،2006
وتشكيلها للحكومة الحقاً ،لن يكون من املمكن استحواذ طرف وحيد
على النظام السياسي الفلسطيني (النظام السياسي باملعنى الذي
أشرنا إليه في موضع آخر من هذا البحث) .لم يعد من املمكن أن تقوم
حركة "فتح" بالسيطرة على السلطة الفلسطينية واالستئثار بالقرار
السياسي كما في الصياغة املنفردة للنظام السياسي الفلسطيني ،فحتى
لو هي رغبت في ذلك ،فإن القوة والتأييد اللذين حتظى بهما حركة
"حماس" كافيان لتعطيل أي دور منفرد ترغب حركة "فتح" في
لعبة 9.إذا رغبت حركة "فتح" في احملافظة على دور قيادي في النظام
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السياسي الفلسطيني فهي مضطرة إلى الدخول في ممرين إجباريني،
األول :اإلصالح الداخلي للحركة ،والثاني :االعتراف بالطرف اآلخر
والشراكة معه ("حماس" وباقي األطراف السياسية الفلسطينية).
نحن نقف اآلن على أعتاب هذه املرحلة ،فحركة "فتح" مجبرة لتجاوز
حالتها املترهلة ولتوحيد صفوفها وجتنب انشقاقها إلى الدخول في
ممر اإلصالحات الداخلية؛ أي تفعيل مؤسسات احلركة عبر املمارسة
الدميقراطية .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فاحلركة مجبرة أيضاً
لتجنب حالة حرب أهلية أو لتجنب االنسداد السياسي والتعطيل الذي
أصاب ماكينة السلطة (املصدر الرئيسي للريع خصوصاً بعد االنسداد
الكبير في وجه نشاط القطاع اخلاص) إلى االعتراف بوجود أطراف
أخرى شريكة في السلطة والنظام السياسي الفلسطيني ،وبالتالي القرار
السياسي ،األمر الذي من شأنه ضمان اقتسام "الكعكة" مناصفة على
األقل مع الشركاء اجلدد.
أشرت إلى أننا نقف اآلن على أعتاب هذه املرحلة (املمران اإلجباريان
حلركة "فتح" إذا ما رغبت في االستمرار في احملافظة على دورها
القيادي) .وفاة الرئيس عرفات لم تكن على ما يبدو شرطاً كافياً
للدفع بالدخول في هذين املمرين .فقد سارت األمور قبل االنتخابات
التشريعية األخيرة مطلع العام  2006بقوة الدفع الذاتي للموجودات
واآلليات السابقة؛ أي بقيت مؤسسات السلطة املدنية واألمنية تعمل كما
كانت قبل وفاة الرئيس ،كما استمر ما تبقى من أجزاء حركة "فتح"
وشراذمها بالعمل بالطريقة نفسها .واملتضرر الرئيسي من وفاة الرئيس
عرفات كان العناصر واملجموعات املسلحة والتابعة لكتائب شهداء األقصى،
التي عبرت عن ذلك بطرق مختلفة منها احتجاز شخصيات إدارية وأمنية،
واالعتداء على مقرات للسلطة ،وخطف األجانب البتزاز األموال ،وإلى ذلك
من األعمال .وبخالف ذلك ،لم تشهد احلركة أو قياديوها منذ وفاة الرئيس
عرفات إلى تاريخ االنتخابات التشريعية مطلع العام  2006أي نوع من
احملاوالت اجلادة أو حتى غير اجلادة إلى الدخول في ممر اإلصالح
الداخلي للحركة .وجرى حديث كثير عن األثر الذي سوف يتركه غياب
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الرئيس عرفات على احلركة ،من داخل أعضائها ومن خارجهم ،وبخالف
ذلك ال شيء .فاجتماعات اللجنة املركزية كانت بحدودها الدنيا ،واألهم
أنها كانت حتاول تكريس الوضع القائم وتأكيد حالة الفوضى واالنقسام
والتفتت اإلداري والتنظيمي" .لم يكن اجتماع اللجنة املركزية على قدر
الهزمية التي أملت بـ"فتح" في االنتخابات األخيرة للمجلس التشريعي
الفلسطيني [املقصود انتخابات  ]2006التي فقدت خاللها احلركة الدور
الذي احتفظت به طيلة أربعني عاماً في قيادة الشعب الفلسطيني  ...ردود
الفعل الغاضبة لم تتوقف على أفراد اجليل الثاني املتطلع لقيادة احلركة،
بل شمل أيضاً مواقع أخرى ،فحركة "فتح" في عمان أصدرت بياناً
حتدثت فيه بلهجة قاسية إلى ما وصلت إليه احلركة من فشل وانقسامات،
تبعه بيان من األراضي الفلسطينية يهدد بثورة داخل احلركة إذا لم يحدث
تغيير فيها" 10.ومت في أحد اجتماعات اللجنة املركزية انتخاب فاروق
القدومي أميناً لسر حركة "فتح" ،في الوقت الذي ما زال يتواجد في
املنفى ويرفض اتفاق أوسلو والتسوية السياسية التي جاءت إثره ،والتي
قامت احلركة بالدفع باجتاهها (التسوية السياسية) ،مع العلم أن املنصب
يعني أنه املسؤول األول عن حركة "فتح" .في املقابل ،وفي الوقت
نفسه ،يضطلع محمود عباس برئاسة السلطة الفلسطينية كما برئاسة
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير التي كان من املفترض أن يرأسها أعلى
منصب في أكبر حركة داخل إطار منظمة التحرير ،أي فاروق القدومي
بعد انتخابه أميناً للسر .يضاف إلى ما تقدم ،يقوم محمود عباس بصفته
رئيساً للسلطة ورئيساً للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير باملسؤولية العليا
عن القوات املسلحة الفلسطينية وقوات الثورة الفلسطينية ،األمر الذي كان
من املفترض أن يضطلع به أمني سر كبرى حركات منظمة التحرير.
املسألة ليست فقهية طبعاً ،وعلى الرغم من أهمية القضايا الفقهية أو
"الدستورية" في حياة احلركة ،فإن املوضوع في الواقع يعكس حالة
الفوضى وتعدد املرجعيات وتضارب املصالح لألعضاء القياديني في
احلركة 11.ما حصل في االنتخابات التشريعية مطلع العام  2006يدلل
على ذلك ،حيث لم تتمكن حركة "فتح" من ضبط أعضائها لاللتزام
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بالقائمة املوحدة للحركة (التي هي األخرى جاءت بعد مخاضات عسيرة
على رئاستها وعضويتها) 12،كما يدلل أيضاً على العطب الذي أصاب
أدواتها ووحداتها ،والذي حد من قدرتها على املبادرة والفعل اجلماعي
وأفقدها الرؤيا التنظيمية والسياسية املوحدة .فاخلالف يدور بني
رئيس السلطة الفلسطينية واللجنة املركزية ملنظمة التحرير من جهة،
وأمني سر حركة "فتح" فاروق القدومي من جهة أخرى ليس على
البرنامج السياسي فحسب ،بل أيضاً على من يترأس اجتماعات اللجنة
13
املركزية للحركة.
أتاح غياب الرئيس عرفات الفرصة إلى الدخول في ممر اإلصالحات الداخلية
للحركة ،وبخاصة أنه توجد داخل احلركة مجموعات وقيادات ميدانية شابة
ال ترى أية فرصة لها في التقدم التنظيمي وحتقيق تطلعاتها ورؤاها إال من
خالل عملية اإلصالح الداخلي 14.التي تقوم باألساس على جتديد املؤسسات
والدماء التي جتري بها من خالل االنتخابات الدميقراطية ،إال أن ذلك لم يكن
شرطاً كافياً كما أشرت في الفقرة السابقة ،فـ"من دون وجود منافسة حقيقية
داخل املؤسسة الفلسطينية ستبقى هذه املؤسسة تشهد صراعات بني أجنحة
"فتح" بشأن احلصص واملغامن ،وهي صراعات ذات أبعاد عدة ،منها البعد
السياسي ،وبعد يتعلق بصراع األجيال ،وبعد يتعلق بالداخل واخلارج ،وبعد
15
جهوي يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية ،واملدينة والقرية واملخيم".
حركة "فتح" وخيار املمرين

من املؤكد أن شكل السلطة الفلسطينية ومضمونها قد تغيرا بعد
االنتخابات التشريعية مطلع العام  ،2006كما من املؤكد أن النظام
السياسي الفلسطيني (باملعنى الذي أوردناه في هذه الرسالة) قد
تغير أيضاً ،كما أنه ميكن توصيف أو تشخيص التغيرات في السلطة
والنظام السياسي الفلسطينيني ،إال أنه من املبكر االعتقاد بأن حركة
"فتح" ماضية هي األخرى نحو التغيير ،أو بشكل أدق إلى أي تغيير
ميكن أن تسير.
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لم تعد السلطة الفلسطينية تساوي "حركة فتح" اآلن ،حيث حركة
"حماس" ترأس احلكومة ،وحركة "فتح" ترأس السلطة (الرئاسة)،
األجهزة األمنية وقسم كبير من املؤسسة املدنية يدين حلركة "فتح"،
حركة "حماس" بدأت ومنذ اللحظة األولى من تسلمها احلكومة في عزل
موظفني تابعني حلركة "فتح" ،وتعيني آخرين بد ًال منهم يدينون لها ،فحتى
األجهزة األمنية مت توسيعها من خالل إضافة "القوة التنفيذية" التي
تتشكل من ميليشيات تتبع لـ"حماس" ،التي ضمت لغاية تشرين الثاني
 2006ما يقرب من  5700عنصر 16.جهاز القضاء الفلسطيني خضع في
العام األخير إلى مجموعة من التغييرات التي قد تكون في صالح خطوات
ابتدائية في طريق استقالله ،حيث مت تعيني رئيس جديد ملجلس القضاء
األعلى من خارج حركة "فتح" ،الذي قام مبجموعة من اإلجراءات التي قد
يكون من شأنها املساهمة في إصالح النظام القضائي الفلسطيني ،حيث
متت إقالة العديد من القضاة وتعيني آخرين بد ًال منهم ،مبا في ذلك أعضاء
من مجلس القضاء األعلى .املجلس التشريعي وألول مرة منذ العام 1996
يضم كتلتني كبيرتني متعارضتني (باإلضافة إلى عدد من األعضاء املمثلني
أللوان الطيف السياسي واحلزبي الفلسطيني كافة ،باستثناء حركة اجلهاد
اإلسالمي) .هذه اخلارطة اجلديدة للسلطة الفلسطينية ليست مختلفة فقط
مبجرد اختالف القادمني اجلدد إليها ،بل واألهم بوجود حقائق على األرض
جتعل من غير املمكن االستمرار في احلكم بلون واحد وزعيم واحد ورؤيا
واحدة؛ أي باتت مسألة تداول السلطة واحلكم ليست مجرد دعوى أو شعار
مبقدار ما هي ممارسة وإن في حالة عسرة.
النظام السياسي الفلسطيني أيضاً لم يعد كما هو قبل االنتخابات
التشريعية مطلع العام  .2006فحركة حماس قبلت بشروط اللعبة
الدميقراطية وخاضت االنتخابات التشريعية ،وينطبق الشيء نفسه
على باقي الفصائل واألحزاب السياسية (باستثناء اجلهاد اإلسالمي
التي تقوم بينها وبني باقي احلركات والفصائل واألحزاب عالقات
تنسيقية قوية ودائمة) ،ما يعني أننا قريبون من تطابق السلطة
الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني (املقصود بالنظام السياسي
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الفلسطيني كما مت توضيحه في مكان آخر من هذا البحث) .فمكونات
القوى السياسية للسلطة الفلسطينية هي انعكاس قريب خلارطة القوى
والفعاليات في النظام السياسي الفلسطيني.
ما لم يتغير بعد هو حركة "فتح" .ال توجد إشارات قوية أو واضحة
على أن احلركة سوف تدخل في املمرين اإلجباريني ،ليس ألنها ال ترغب
في احلفاظ على مكاسبها وعلى دور قيادي ،ولكن في كونها تواجه
إرثاً ثقي ً
ال من العقبات واملصاعب والقيود الداخلية واخلارجية أمام
17
دخولها هذين املمرين ،ما قد يضعها أمام ممرات أخرى .ومن الناحية
االفتراضية ،ترغب حركة "فتح" في احملافظة على مكاسبها وعلى
موقعها القيادي ،وتسعى بقوة إلى ذلك ،ما يحتم عليها الدخول في
املمرين اللذين وردا في الفقرات السابقة (اإلصالح الداخلي واالعتراف
بالقوى األخرى ومشاركتها) ،واحلركة تشهد حالة من االحتجاج
والرفض حلالة الترهل والتشرذم التي تعيشها ،وهناك مجموعات
وجتمعات من القاعدة والقيادات الشابة تسعى بشكل ملحوظ إلى
الضغط على القيادة املتركزة اآلن في اللجنة املركزية واملجلس الثوري
للحركة باجتاه عقد املؤمتر السادس للحركة 18،إال أن ذلك ال يشكل
ضمانات كافية للدخول في عملية إصالح داخلية ناهيك عن االعتراف
بالقوى األخرى ومشاركتها السلطة أو اإلقرار بالتداول عليها ،فشروط
كل من املمرين االثنني ودوافعهما مختلفة.
إذن ،تسعى جماعات ومجموعات في حركة "فتح" ،وبخاصة مجموعة
كبيرة من القيادات الشابة التي ال ترى إمكانات تقدمها واحلصول على
فرصها إال من خالل تغيير القيادات الشائخة ،التي تقف عثرة أمام
أي تغيير حفاظاً على مصاحلها ،ترى هذه املجموعات واجلماعات في
انعقاد املؤمتر احلركي العام خشبة خالصها 19.وتعتبر مساعي "قوى
التجديد واإلصالح الداخلي" ،إن جاز التعبير ،وتبلورها وتوحدها
ووضوحها ووضوح رؤاها شرطاً لدخول احلركة في هذه العملية ،إال
أنه -كما أشرت سابقاً -ال يعتبر شرطاً كافياً .فاحلركة ما زالت أمام
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إرث ثقيل من العقبات التي قد حتول دون الدخول في هذا املمر ،فهناك
أعضاء اللجنة املركزية (أعلى هيئة قيادية "شرعية" في احلركة بني
فترات انعقاد املؤمتر احلركي) يرغبون في اإلبقاء على األوضاع
كما هي ،النتيجة غير املشكوك بها في حال انعقاد املؤمتر هي تغيير
أعضاء اللجنة املركزية 20.لذا ،من املرجح أن تستمر اللجنة املركزية
في إعاقة انعقاد املؤمتر احلركي السادس .قسم كبير من أعضاء
املجلس الثوري أيضاً محسوب على اللجنة املركزية أو على املستفيدين
القدامى من الوضع الراهن ،أيضاً انعقاد املؤمتر السادس للحركة
سوف يكون في غير صالح معظمهم 21.يضاف إلى ذلك أن احلركة ما
زالت تواجه الكثير من األسئلة إثر الدعوة التي أطلقها اجتماع اللجنة
املركزية األخير واملنعقد في عمان بالتحضير لعقد املؤمتر السادس.
فالدعوة تضمنت إلغاء نفسها بنفسها ،حيث لم توضح ال اآلليات
وال مسؤوليات عملية التحضير ،وال فيما إذا كان املطلوب حتضير
برنامج سياسي وتنظيمي جديد ،وال على إطار زمني محدد للتحضير
للمؤمتر وانعقاده ،وال على تعريف واضح ومقبول على اجلميع أو
على األغلبية على األقل آلليات ومعايير حتديد العضوية ،ومن ثم آليات
عقد املؤمترات الفرعية للمناطق واألقاليم  ...الخ .فمنذ الدعوة للمؤمتر
التي أطلقتها رسمياً اللجنة املركزية للحركة في اجتماعها املنعقد في
أيلول  ،2006متثلت محصلة هذه الدعوة في نتائج أعمال اجتماع
املجلس الثوري األخير في  11تشرين الثاني  ،2006والذي مت فيه
تعيني الرئيس محمود عباس قائداً أعلى للحركة ،كما مت االتفاق على
تشكيل جلنة "ساحة" تقوم باإلشراف على "التنظيم" في األرض
احملتلة ،كما تقوم باستكمال أعمال التحضير للمؤمتر السادس للحركة
التي بدأت في غزة ،ومرة أخرى دون حتديد أي معالم أو مرجعيات
واضحة للتحضير للعملية ،ما ميكن أن يعرضها للخطر نفسه الذي
أدى إلى موتها (عملية التحضير للمؤمتر) بعد الدعوة التي أطلقتها
اللجنة املركزية .فحتى "اللجنة" املقترحة للتشكيل ،لم يتم التعرض
إلى آليات ومعايير دقيقة لتشكيلها ،وتركت األمور عائمة ،بحيث يقوم
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القائد األعلى للحركة (محمود عباس املعني من قبل املجلس الثوري
للحركة) بالتنسيق مع اللجنة املركزية للحركة بتشكيلها .مرة أخرى
توضع األمور بأيدي اللجنة املركزية صاحبة املصلحة باإلبقاء على
األوضاع كما هي.
يضاف إلى ما تقدم ،أن العقبات والصعوبات التي حتول دون دخول
احلركة ممري اإلصالح واالعتراف بالشركاء اجلدد ال تقتصر فقط
على مجرد الصراع بني القيادات الشابة والشائخة ،أو بني أعضاء
اللجنة وجزء من أعضاء املجلس الثوري من جهة ،وبقية القيادات
الشابة والقاعدة الفتحاوية من جهة أخرى ،بل واألهم ،بني احملاور
واملجموعات التي شكلت الشبكة الزبائنية التي أحاطت بالرئيس عرفات
والتي أشرت إليها في مكان سابق بأنها وإن لم تتمفصل بعد بشكلها
النهائي ،إمنا هي في طريقها إلى هذا التمفصل .وسوف تعارض هذه
الشبكة الدخول في هذه املمرات بحكم مصاحلها التي تتعارض مع
اخليار الدميقراطي داخل احلركة .وتتشكل هذه الشبكة باإلضافة إلى
أعضاء اللجنة املركزية ،وقسم كبير من أعضاء املجلس الثوري ،من
مئات الشخصيات القيادية التنظيمية في احلركة أو اإلدارية واألمنية في
مؤسسات السلطة الفلسطينية املدنية واألمنية .وال توجد مؤشرات على
انحالل هذه الشبكة بعد وفاة الرئيس عرفات ،فعلى الرغم من أنه كان
يشكل مركز هذه الشبكة ومرجعها األعلى ،وملهمها ومصدر شرعيتها،
وهذا ما شكل صمغها الالصق ،فإنه ال يوجد دليل على أن هذه الشبكة
ماضية إلى االنحالل .وميكن أن تتجزأ هذه الشبكة إلى مجموعة من
احملاور (أص ً
ال هي تتشكل من مجموعة من احملاور) ،إال أنه يبقى أهم ما
يوحدها املصالح املشتركة التي تتمثل في توزيع املصادر التي توفرها
السلطة الفلسطينية ،وبخاصة في ظروف انسداد فرص االستثمار في
القطاع اخلاص بسبب الظروف التي أشرت إليها في موضع آخر من
هذه الرسالة ،والتي ما زالت مستمرة إلى هذا احلني (نهاية العام 2006
تاريخ إعداد هذا البحث).
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انكشافية النظام السياسي الفلسطيني ،تعاظم تأثير القوى والعوامل اخلارجية

باإلضافة إلى العوامل الداخلية التي أشرت لها كموروثات ثقيلة في وجه
دخول حركة "فتح" في ممري اإلصالح الداخلي واالعتراف بالشركاء
اجلدد ،من املرجح أن تلعب القوى والعوامل اخلارجية دوراً سلبياً هي
األخرى في وجه محاوالت التغيير واإلصالح الداخلي في احلركة.
فأوجه انكشاف الوضع الداخلي الفلسطيني كثيرة ،ما يضاعف تأثير
وثقل وزن العوامل اخلارجية ،حيث يتميز الوضع الداخلي في الضفة
الغربية وقطاع غزة بشكل عام بالضعف واالفتقار الشديدين لعوامل
ومقومات االستقرار والنماء والصمود ،بل ميكن القول حتى في افتقاره
إلى عوامل اإلبقاء واحملافظة على ما متت مراكمته خالل سنوات ما قبل
االنتفاضة الثانية على املستوى االقتصادي والسياسي واألمني/اإلداري
(ينطبق املوضوع على الوضع الثقافي أو املعنوي أيضاً ،األمر الذي لن
أتطرق له في هذه الرسالة لعدم ارتباطه املباشر بالغرض منها).
فعلى املستوى االقتصادي ،استمر رأس املال العام في التآكل بفعل
تدهور نشاط قطاع األعمال الفلسطيني وحرمان عشرات اآلالف من
العمال الفلسطينيني من العمل في السوق اإلسرائيلية .يضاف إلى ما
تقدم ،اإلجراءات التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على حركة تنقل
البضائع بني مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وإلى اخلارج .كذلك
تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على معونات الدول املانحة ،األمر
الذي توقفت عن االلتزام به بعد تشكيل حركة "حماس" للحكومة في
آذار  .2006حتى الضرائب واجلمارك والرسوم األخرى التي كانت
جتبيها وزارة املالية الفلسطينية مباشرة تراجعت بنسب كبيرة أيضاً
بعد تشكيل حكومة "حماس" .أما الضرائب واجلمارك التي كانت
جتبيها السلطات اإلسرائيلية لصالح السلطة كمستحقات لها عن
البضائع املستوردة للضفة الغربية وقطاع غزة ،فقد توقفت السلطات
اإلسرائيلية عن حتويلها إلى السلطة أيضاً بعد تشكيل حركة "حماس"
احلكومة العاشرة .خالصة الوضع ،حدثت انكشافية عالية على
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املستوى االقتصادي ،وبالتالي تعلق اقتصاديات املنطقة بشكل كامل
بالعوامل اخلارجية؛ أي االحتالل اإلسرائيلي من جهة ،والدول املانحة
من جهة أخرى.
أما على مستوى الوضع السياسي ،فاألمر ال يقل سوءاً عن الوضع
االقتصادي ،حيث يعاني الوضع السياسي من انكشافية عالية للقوى
والعوامل اخلارجية .فاألحزاب واحلركات الفلسطينية الرئيسية
والثانوية ،تعتمد إلى حد كبير على التمويل اخلارجي لنشاطها
ونشطائها .وفقدت معظم هذه احلركات ،وإن بشكل متفاوت ،التوازن
الذي كان قائماً بني متثيل داخل فلسطني وخارجها .فحركة "فتح"
جاءت بفريقها األساسي والوسيط وقسم كبير من الفريق القاعدي إلى
األرض احملتلة ،الذي كان قد تواجد في تونس واخلرطوم وبعض الدول
العربية األخرى (والذي خرج من لبنان بعد االجتياح اإلسرائيلي لها
العام  .)1982فعلى الرغم من أن عودة هؤالء كانت من إجنازات اتفاق
أوسلو ،وأن نقل مركز الفعل السياسي والقرار السياسي الفلسطيني
إلى داخل األرض احملتلة كان أيضاً من اجنازات اتفاق أوسلو ،فإنه مت
إهمال التواجد الفلسطيني في اخلارج على حساب العملية السياسية
التي أصبحت تدار من األرض احملتلة بعد عودة عرفات إليها ،ما افقد
الشعب الفلسطيني جزءاً من قواه ودوافعه ،مبا في ذلك التدهور الكبير
في دور منظمة التحرير الفلسطينية وحضورها وذوبان مؤسساتها.
وال يقل عن ذلك األضرار التي حلقت بحركة "فتح" جراء التصاقها
في السلطة ،األمر الذي أدى إلى تآكل أكبر تنظيم فلسطيني وتدهور
قدراته على املبادرة واإلمساك في زمام األمور ،كما في حالة االنقسام
الداخلي الشديد بني مكونات النظام السياسي الفلسطيني الرئيسة،
حركتي "فتح" و"حماس" .وأخيراً وليس آخراً ،العزلة السياسية التي
أحاطت السلطة الفلسطينية بشكل خاص والنظام السياسي الفلسطيني
بشكل عام بعد فشل محادثات كامب ديفيد العام  2000والدخول في
االنتفاضة الثانية ،أقصد العزلة عن املجتمع الدولي التي بدأت منذ ذلك
التاريخ واستمرت في التعاظم.
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أما على املستوى األمني واإلداري ،فمن الواضح أن املناطق التي
خضعت للسلطة الفلسطينية ،وكما أشرت في مواضع أخرى من هذه
الرسالة ،استمرت في اخلضوع الفعلي لإلجراءات والقيود اإلسرائيلية.
يضاف إلى ذلك التدهور الكبير الذي أصاب أجهزة ومؤسسات السلطة
الفلسطينية املدنية واألمنية جراء االجتياح اإلسرائيلي للضفة الغربية
وحصار غزة وقصفها العام  ،2002مبا في ذلك قدرتها على تقدمي
اخلدمات ،التي توقفت بشكل شبه كلي أخيراً إثر إضراب موظفي
املؤسسات احلكومية في أيلول .2006
وفي ظل هذه الظروف من االنكشافية العالية للوضع الفلسطيني العام،
من املتوقع أن يكون وزن الدور الذي تسعى القوى اخلارجية أن تلعبه
على الساحة الفلسطينية أكبر بكثير مما لو كان الوضع الداخلي أكثر
متاسكاً .فمما ال شك فيه أن أجندات ومصالح وبالتالي إمالءات القوى
والعوامل الرئيسية اخلارجية سوف تكون حاضرة بثقل قد يتجاوز
ثقل مكونات وعناصر الفعل الفلسطينية ،مبا في ذلك "خيارات"
و"ممرات" الالعبني أو الفاعلني الفلسطينيني ،األمر الذي نراه ينطبق
وبشكل خاص على "خيارات" حركة "فتح" ،وبخاصة في هذه الرحلة
التي خسرت بها السلطة (أو خسرت بها جزءاً من السلطة) .فحتى لو
لم ترغب حركة "فتح" أو بعض من أعضائها في االنقالب على نتائج
االنتخابات التشريعية مطلع العام  ،2006سوف جتد نفسها مضطرة
إلى الدخول في هذا اخليار بتشجيع ودعم (في أقل تقدير) من قبل
معظم الالعبني اخلارجيني 22الذين يرغبون على األقل في هذه املرحلة
باالنقالب على نتائج االنتخابات املذكورة .فليس خافياً على أحد
موقف االحتالل اإلسرائيلي والواليات املتحدة األمريكية بشكل خاص،
فض ً
ال عن مواقف دول االحتاد األوروبي والدول العربية ذات العالقة،
وبخاصة مصر واألردن .هذا األمر من املرجح أن يضع عقبات وقيود
على مبادرات خيار اإلصالح الداخلي في حركة "فتح" ،عدا عن كونه
قد تخطى ذلك في مجال االعتراف باآلخر؛ أي حركة "حماس" ،كشريك
ميكن تداول السلطة معه أو مشاركته بها .ومن املهم أيضاً اإلشارة في
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هذا السياق إلى أن هذه التوجهات لالعبني اخلارجيني تلقى ترحيباً
حاراً من قبل جماعات ومجموعات ليست ثانوية في حركة "فتح" ،أي
الشبكة الزبائنية التي تعرضنا لها في هذه الرسالة ،والتي من املرجح أن
تستقوي في دعم ونفوذ القوى اخلارجية في وجه أصحاب "مشروع
اإلصالح الداخلي" في حركة "فتح" كما في وجه الراغبني في قبول
نتائج األمر الواقع (أي االنتخابات التشريعية  ،)2006والتعامل معها
كأساس لالنطالق والتجديد.
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هوامش الفصل اخلامس
1

تقول السيدة فدوى الشاعر في مقابلة معها لغرض هذه الرسالة "مت خلط احلركة
بالسلطة ،لم يعد التمييز قائماً بينهما ،حتى املوازنات مت خلطها بني التنظيم
والسلطة .لم يعد كادر احلركة يعمل باحلركة ،بل أصبح لديه وظيفة يعتقد بحكم
حصوله عليها من التنظيم بأنها نشاط سياسي له ،وعندما لم تكن للحركة رؤيا وال
برنامج بهذا اخلصوص ،حتول التنظيم إلى مجرد آالف من املوظفني الذين ينهون
عملهم بعد الثانية والنصف موعد ترك املؤسسة احلكومية" ،من مقابلة متت في آب
.2006

2

يقول السيد عبد اإلله اجليوسي في مقابلة معه لغرض هذه الرسالة "بعد أبو عمار
لم تعد هناك مرجعية تضبط احلركة ،ال يوجد خالف على السياسية ،األيديولوجيا،
ولكن هناك املصالح اخلاصة ،التي استطاع عرفات أن يسيطر عليها  ...عندما عقدت
"البراميرز" قبل انتخابات التشريعي ،أظهرت أن هناك اعتبارات شخصية ومساعي
لفتح دكاكني خاصة ،يبدو أنه لم يكن ألعضاء التشريعي وال ملعظم القيادات الفاعلة
في احلركة مصلحة في وحدتها" ،من مقالة متت في آب .2006

3

جورج جقمان .في تفسير ما جرى ونظرة إلى املستقبل ،ندوة أدارها وحررها
سميح شبيب ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
مؤسسة الدراسات املقدسية ،العدد  ،61/60خريف/شتاء ،2005/2004
ص .90

4

هاني املصري .في تفسير ما جرى ونظرة إلى املستقبل ،ندوة أدارها وحررها سميح
شبيب ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات
املقدسية ،العدد  ،61/60خريف/شتاء  ،2005/2004ص .91

5

زياد أبو عمرو .حتديات ومخاوف وشؤون سياسية وتنظيمية أساسية ،ندوره
أدارها وحررها أشرف العجرمي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات املقدسية ،العدد  ،61/60خريف/شتاء /2004
 ،2005ص .70

6

أفاد أعضاء قياديون في حركة "فتح" بأن الرئيس محمود عباس ال ميكن أن يشكل
بدي ً
ال عن زعيم احلركة الراحل ،وال حتى قائداً جديداً له صفة اجلامع واملجمع علية
من قبل أطراف ومجموعات احلركة وقاعدتها .من مقابالت مع السادة :إبراهيم
خريشة /عضو قيادي في حركة "فتح" ،خالد جاسر/عضو قيادي في حركة
فتح ،عبد اإلله اجليوسي /املدير السابق ملكتب الشهيد خليل الوزير أبو جهاد ،مت
إجراء املقابالت في آب/أيلول .2006
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استمرت شعبية حركة "فتح" في التآكل منذ أواسط  1995مقابل تقدم شعبية
حركة "حماس" .وميكن التدليل على ذلك من خالل استطالعات الرأي التي مت
تنفيذها منذ ذلك التاريخ ولغاية مطلع  ،2006حيث فازت "حماس" باالنتخابات
التشريعية .ففي آذار  1996حصلت "فتح" على  47%من أصوات املستطلعة
آراؤهم مقابل  5.8%لصالح "حماس" ،في تشرين الثاني  1997حصلت "فتح"
على  41%مقابل  11%لـ"حماس" ،وفي تشرين األول  2003حصلت "فتح" على
 28%مقابل  21%لـ"حماس" ،وفي حزيران  2005حصلت "فتح" على 44%
مقابل  33%لـ"حماس" .راجع استطالعات الرأي التي أجراها "املركز الفلسطيني
للبحوث السياسية واملسحية" في األعوام بني :2006-1995
www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/index.html.

8

زياد أبو عمرو" .حتديات ومخاوف وشؤون سياسية وتنظيمية أساسية" ،ندوره
أدارها وحررها أشرف العجرمي ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات املقدسية ،العدد  ،61/60خريف/شتاء /2004
 ،2005ص .70

9

على الرغم من احلقائق امليدانية التي ظهرت على األرض إثر االنتخابات التشريعية
للعام  ،2006فإن بعض قيادات حركة "فتح" ما زالت تعتقد بأنها قادرة على
اإلمساك بالسلطة وبشكل منفرد من جديد ،رمبا باالعتماد على الالعبني اخلارجيني،
فقد أجاب السيد نبيل عمرو مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ،على سؤال :إلى متى
سوف يستمر اإلضراب احلالي ملوظفي السلطة الفلسطينية ،فأجاب" :إلى حني ذهاب
احلكومة احلالية وتشكيل حكومة جديدة من خارج هذه احلكومة"؛ أي أن اإلضراب
مستمر ليس إلى حني حتقيق مطالب املضربني في احلصول على الرواتب ،بل
سقوط حكومة "حماس" .لهذا السبب أيضاً ،شجع السيد عمرو حكومة تكنوقراط
بدل حكومة وحدة وطنية التي أبدى رفضه بشدة لها لألسباب نفسها ،من مقابلة
مت إجراؤها مع السيد نبيل عمر ألغراض هذه الرسالة في منتصف تشرين األول
.2006

10

أكرم عطا الله" .حركة فتح  ...هل تسير نحو االنشقاق؟" ،مجلة الدميقراطي ،رام
الله ،العدد  11 ،31أيلول  ،2006ص .18

11

يقول السيد ناصر القدوة في مقابلة معه لغرض هذه الرسالة "اجتماع املجلس الثوري
األخير (اإلشارة إلى اجتماع تشرين الثاني  )2006تعبير عن أزمة القيادة ،وحتديداً
عدم قدرة اللجنة املركزية على لعب دورها الطبيعي ،وقيادة ساحة الوطن التي تقرر
تشكيلها جزء من احللول التي جاءت للتغطية على األزمة ،إال أن هذا القرار جاء كغيره
من القرارات غير واضح وخليط ،األمر الذي سوف يصعب من عقد املؤمتر السادس
للحركة" ،من لقاء في تشرين األول .2006

164

ينية َتد ِ
لط ُة ال ِف َل ِ
والس َ
ُ
سط ُ
ُ
واالنتفاضة ال َّثانية
ات ُأوس ُلو
حركة " َف ْتح"
َاع َي ُ
ُّ

 12لم تتمكن حركة "فتح" حتى آخر موعد للترشيح وسحب الترشيح من التوافق
على قائمة موحدة للحركة ،فقد مت تشكيل قائمتني واحدة برئاسة السيد أحمد قريع
وأخرى برئاسة السيد مروان البرغوثي ،األمر الذي دفع بلجنة االنتخابات املركزية
الفلسطينية من استغالل إحدى الثغرات في قانون االنتخابات لتمديد آخر موعد
للترشح واالنسحاب ،ما أعطى فرصة أخيرة حلركة "فتح" للتوافق على القائمة
املوحدة للحركة التي خاضت االنتخابات املذكورة باعتبارها قائمة حركة "فتح"
الرسمية ،األمر الذي لم يلتزم به الكثير من األعضاء الذين رفضوا االمتثال لقرار
عدم الترشح خارج إطار القائمة الرسمية ،ما تسبب في خسائر باهظة للحركة
حسب الكثير من احملللني وأدى إلى سقوطها .ومت في مرحلة الحقة إصدار قرار
من اللجنة املركزية بطرد األعضاء الدين لم ميتثلوا إلى االلتزام بالقائمة املوحدة
للحركة ،هذا القرار رمبا يكون الوحيد خالل السنوات املاضية الذي يصنف في إطار
القرارات التنظيمية/اإلدارية داخل احلركة.
13

باسل جابر .من مقابلة أجريت لغرض البحث في أيلول .2006

 14جمال أبو الرب .عضو مجلس تشريعي منتخب عن حركة "فتح" وقيادي نشيط
في احلركة .من مقابلة متت في تشرين الثاني  ،2006حيث أفاد أبو الرب بأنه
ال توجد خيارات أمام القيادات الشابة في حركة "فتح" ،وبخاصة قيادات الصف
الثالث وما يليه في احلركة ،إال الدخول في عملية إصالح شاملة داخلية في احلركة،
تعتمد االنتخابات الدميقراطية.
أيضا أفاد السيد إبراهيم خريشة ،عضو املجلس الثوري للحركة ،بأنه حتى أعضاء
املجلس الثوري الذي هو عضو فيه ،يتشكل اآلن من مجموعة من املسنني ،حيث يقل
عدد األعضاء دون  50عاماً عن عدد أصابع اليد ،باقي األعضاء فوق سن خمسني
والكثير منهم فوق سن ستني ،األمر الذي يستوجب ثورة شبابية في احلركة
وهيئاتها القيادية ،من مقابلة متت في أيلول .2006
 15هاني املصري" .في تفسير ما جرى ونظرة إلى املستقبل" ،ندوة أدارها وحررها
سميح شبيب ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة
الدراسات املقدسية ،العدد  ،61/60خريف/شتاء  ،2005/2004ص .91
 16راجع تصريحات السد إسماعيل هنية رئيس الوزراء لوكاالت األنباء أكثر من مرة
خالل أيلول وتشرين األول من العام .2006
 17في الوقت الذي أفاد قسم من القيادات الفتحاوية التي متت مقابلتها ألغراض هذه
الرسالة بأن احلركة ماضية نحو اإلصالح الداخلي ال محالة ،وبخاصة العناصر
القيادية األكثر شباباً (إبراهيم خربشة ،جمال أبو الرب ،إبراهيم برهم ،محمد
اشتية ،فدوى الشاعر) .وأفاد باقي الذين متت مقابلتهم بأن األمل ضعيف في
دخول احلركة في مثل جتارب كهذه؛ أي اإلصالح الداخلي (خالد جاسر ،عبد اإلله
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اجليوسي ،ناصر القدوة ،إبراهيم خريشة ،عضو املجلس الثوري ،عباس زكي،
نبيل عمرو ،باسل جابر) ،من مقابالت أجريت بشكل منفرد متت مع األشخاص
املذكورين ابتداء من حزيران – تشرين الثاني .2006
" 18بعد عودة احلركة من اخلارج ،أعيد توزيع مراكز القوى داخل احلركة ،حيث برزت
قيادات جديدة واستقطبت حولها الكثير من الكوادر وعناصر "فتح" ،فيما ابتعد
قادة احلركة من أعضاء اللجنة املركزية عن جمهور احلركة وعن احلياة الشعبية،
حيث انحسر رصيدهم في الشارع ،وكانت أسهم كوادر جديدة تأخذ في الصعود
دون أن تنعكس تلك التغيرات في املوازين على إعادة توزيع الصالحيات داخل
احلركة" .راجع :عطا الله ،أكرم" :حركة فتح....هل تسير نحو االنشقاق؟" ،مجلة
الدميقراطي ،رام الله ،العدد  11 ،31أيلول  ،2006ص .18
 19يقول السيد إبراهيم خريشة ،مسؤول في فتح ومدير عام في املجلس التشريعي
في لقاء معه لغرض هذه الرسالة "القيادات القدمية ترفض التغيير ألنه سوف
يطيح بها ،يتعذرون بأن الظروف السياسية ال تسمح بالتغيير ،أو أن اجليل
اجلديد ما زال غير مؤهل ،أو غيره من األعذار .إال أن ذلك سوف يدفع جمهور
احلركة (إذا استمرت هذه القيادات دون حترك باجتاه التغيير) بالقوة للتفكير
ببدائل للخروج من أزمة احلركة ،ما زال الوقت يسمح باإلصالح ،األمر مربوط
أيضاً في شكل العالقة بني "فتح" و"حماس" ،عالقة جيدة مع "حماس"
سوف تساعد في املزيد من الضغط على القيادة القدمية باجتاه اإلصالح
الداخلي للحركة" ،من مقابلة متت في آب .2006
 20جميع الذين متت مقابلتهم ألغراض هذه الرسالة من القيادات الفتحاوية أفادوا بأنه
ال توجد أي حظوظ ألي من أعضاء اللجنة املركزية حلركة "فتح" في النجاح فيما
لو أتيح للمؤمتر احلركي السادس أن ينعقد.
 21مث ً
ال ،في االنتخابات التشريعية التي جرت في  25كانون الثاني  2006حصل السيد
جمال أبو الرب الذي جنح في هذه االنتخابات على أكثر من ( )25000صوت مقابل
أقل من ( )4000صوت حصل عليها عضو املجلس الثوري والعضو القدمي في
املجلس التشريعي السيد برهان جرار.
 22بخالف إيران وسوريا وروسيا إلى حد ما ،ميكن القول إن جميع الالعبني اخلارجيني
على الساحة الفلسطينية يرغبون ،مبقدار أو بآخر ،في االنقالب على نتائج انتخابات
املجلس التشريعي الفلسطيني العام  ،2006حيث يتراوح موقف هؤالء من الرفض
الكلي لنتائج االنتخابات ومقاطعة الفريق الفائز باعتباره طرفاً إرهابياً يجب عدم
التعامل معه (إسرائيل ،والواليات املتحدة األمريكية) مروراً مبوقف االحتاد
األوروبي الذي قاطع حركة "حماس" داعياً إياها إلى اإلقرار بالشروط الثالثة
التي طلبتها الواليات املتحدة األمريكية من حركة "حماس" كشرط للتعامل معها
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(االعتراف بحق إسرائيل املطلق بالوجود ،واالعتراف بالتالي بالدولة اإلسرائيلية،
ونبذ اإلرهاب والتوقف عنه ،واالعتراف بجميع املعاهدات واالتفاقات التي وقعتها
منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل) ،وانتهاء مبوقف بعض الدول العربية الذي
يتراوح بني املقاطعة واالشتراط واإلبقاء على شعرة معاوية.

كـلم ـ ـ ـ ــة اخلـت ـ ـ ــام

كلمة ختام
ماذا كان ميكن أن يحصل لو لم يفشل أوسلو ،ولو لم ندخل في فصل
االنتفاضة الثانية؟ هل كان ميكن أن يكون شكل وحجم وبرنامج حركة
"فتح" كما هو عليه اآلن؟ هل كان ميكن أن يكون شكل وحجم وبرنامج
حركة "حماس" كما هو علية اآلن؟ السؤال نفسه ينطبق على السلطة
الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني؟ ميكن اإلجابة ِبـ (ال) عن
جميع هذه األسئلة ،لكن يبقى السؤال األهم ماذا بعد؟ بالطبع ميكن
تلخيص االستنتاج الرئيسي لهذا البحث بأن احملصلة النهائية التفاق
أوسلو وفشله والدخول في مرحلة االنتفاضة الثانية ،إمنا كانت خسارة
صافية على حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية .أما جواب السؤال
األهم ،ماذا بعد؟ فيمكن اعتبار الباب مفتوحاً الحتماالت متعددة.
ما أود لفت االنتباه إليه في هذا املجال ،هو في كون عناصر/حلقات النظام
أو النموذج الباترميونيالي احلديث لم تكتمل في السلطة الفلسطينية
والنظام السياسي الفلسطيني .فكما أشرت في الفصل الرابع من هذه
الرسالة ،هناك عناصر ومقومات لهذا النموذج لم تنطبق على السلطة
الفلسطينية ،يضاف إلى أنه ،وبعد وفاة الرئيس عرفات ،ال يوجد
"زعيم" أو "قائد" يحل محله مبواصفات "الزعامة الباترميونيالية"
إن جاز التعبير؛ أي أنه مت فقد عنصر مهم آخر إضافي إلى العناصر التي
كنت قد ناقشتها في الفصل الرابع من هذه الرسالة .العنصر احلاسم
من عناصر النموذج الباترميونيالي احلديث الذي يشكل عصبها (بعد
القائد العام) هو الشبكة الزبائنية ،التي كانت وما زالت موجودة في
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السلطة الفلسطينية مع فارق فقدانها "صمغها الالصق" ،ما يبقي
الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة ترميم هذه الشبكة وصيانتها ،وبالتالي
اصطفافها في وجه أصحاب "مبادرات اإلصالح الداخلي في حركة
فتح" ،األمر الذي على األغلب أن تشجعه وتدعمه القوى والالعبون
اخلارجيون ،ما ينبئ باحتماالت تشقق احلركة وتفسخها ،أو التحلل
اجلزئي للشبكة القدمية ،وإفساح املجال جليل الشباب في احلركة
للتقدم مببادراته اإلصالحية ،األمر الذي سوف يضع هؤالء في
امتحان صعب وأمام خيارات أصعب .فحلفاء اليوم املقترحون إما أن
يكونوا حركة "حماس" وبالتالي خسارة "العالم كله" ،وإما خصوم
حركة "حماس" وبالتالي املساومة على إمالءاتهم وشروطهم ،األمر
الذي قد يتعارض مع خيارات اإلصالح الداخلية للحركة .ورمبا في
هذه احلالة سوف نشهد مزيجاً جديداً يشكل شبكة تضامنية جديدة
تكون قد أطاحت بالرؤوس الشائخة واملتآكلة من الشبكة القدمية.
املهم أن عناصر النظام/النموذج الباترميونيالي لم تكتمل في النظام
السياسي الفلسطيني ،مع إضافة التأييد الذي حتظى به حركة "حماس"
وتشكيلها للحكومة العاشرة ،ما سوف يترتب عليه تغيرات جذرية في
السلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني ،ليست في حدود
االنتقال إلى النظام الدميقراطي ،ولكن ليس أقل من مغادرة تحَ َ ُكم قوة
منفردة تستحوذ على السلطة والنظام السياسي.

املصادر واملراجع

أوالً :املراجع العربية
أ .قائمة الكتب واملقاالت
أبو بكر ،عزام (تعقيب) .في أسامة البسط ونايف سويطات :دور
حركة فتح (احلزب احلاكم) والكوادر الفتحاوية العاملة في
الوزارات في تعزيز عملية اإلصالح ،جامعة بيرزيت ،معهد أبو

لغد للدراسات الدولية ،أوراق سياساتية حول اإلصالح في
املؤسسات الفلسطينية ( ،)3نيسان .2004

أبو عمرو ،زياد" .حتديات ومخاوف وشؤون سياسية وتنظيمية
أساسية" ،ندوة أدارها وحررها أشرف العجرمي ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات
املقدسية ،العدد  ،61/60خريف/شتاء .2005/2004

البسط ،أسامة ونايف سويطات .دور حركة فتح (احلزب احلاكم)
والكوادر الفتحاوية العاملة في الوزارات في تعزيز عملية
اإلصالح ،جامعة بيرزيت ،معهد أبو لغد للدراسات الدولية،

أوراق سياساتية حول اإلصالح في املؤسسات الفلسطينية
( ،)3نيسان .2004
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بشارة ،عزمي" .واقع وفكر املجتمع املدني ،قراءة شرق أوسطية"،

في إشكاليات تعثر التحول الدميقراطي في الوطن العربي.

وقائع مؤمتر القاهرة املنعقد في الفترة من  29شباط إلى 3
آذار  1996والذي قام بتنظيمه كل من مجلة السياسة الدولية،
مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ومركز القاهرة
لدراسات حقوق االنسان .مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الدميقراطية ،رام الله.1997 ،

اجلابري ،محمد عابد .املسألة الدميقراطية في الوطن العربي،
إشكالية الدميقراطية واملجتمع املدني في الوطن العربي،

سلسلة كتب املستقبل العربي ( ،)19مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت.2000 ،

جقمان ،جورج وآخرون" .مستقبل النظام السياسي الفلسطيني
واآلفاق السياسية املمكنة" ،في مستقبل النظام السياسي
الفلسطيني ،وقائع املؤمتر السنوي ملؤسسة مواطن ومعهد
ابراهيم ابو لغد للدراسات الدولية .معهد ابراهيم ابو لغد
للدراسات الدولية ،جامعة بيرزيت.2005 .

جقمان ،جورج" .في تفسير ما جرى ونظرة إلى املستقبل" ،ندوة
أدارها وحررها سميح شبيب ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات املقدسية،
العدد  ،61/60خريف/شتاء .2005/2004
جقمان ،جورج" .ما هو املقصود بخطة "إصالح" الشرق األوسط؟
وثيقة اإلسكندرية منوذجاً" ،األيام.2004/6/20 ،

جقمان ،جورج وآخرون" .ما بعد األزمة ،التغيرات البنيوية في
احلياة السياسية الفلسطينية وآفاق العمل" ،وقائع املؤمتر
السنوي ملؤسسة مواطن  23 - 22تشرين األول  ،1998مواطن
املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،رام الله .1998
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حرب ،جهاد .مستقبل اإلصالح السياسي في السلطة الفلسطينية
في ظل حكومة حماس ،املركز الفلسطيني للبحوث السياسية

واملسحية ،دائرة السياسة واحلكم ،نيسان .2006

داميوند ،الري .الثورة الدميقراطية ،دار الساقي ،بيروت.1995 ،

روا ،أولفييه" .الزبائنية واملجموعات املتضامنة" ،في غسان
سالمة (محرر) ،دميقراطية من دون دميقراطيني ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت.1995 ،

زبيدي ،باسم .اإلصالح :جذوره ومعانيه وأوجه استخدامه "احلالة
الفلسطينية  ...منوذج ًا" ،معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات

الدولية ،جامعة بيرزيت.2005 ،

سعيد ،محمد السيد" .إشكاليات تعثر الدميقراطية في العالم
العربي" ،في إشكاليات تعثر التحول الدميقراطي في الوطن
العربي .وقائع مؤمتر القاهرة املنعقد في الفترة من  29شباط
إلى  3آذار  1996والذي قام بتنظيمه كل من مجلة السياسة
الدولية ،مواطن املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية
ومركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان مواطن؛ املؤسسة
الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،رام الله.1997 ،
شعبان ،عمر" .في سنواتها العشرين بني الواقع واملأمول التمويل
الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية"مجلة رؤية ،العدد ،29
شباط  .2006تصدر عن الهيئة العامة لالستعالمات:

www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page7.html

شلبي ،ياسر .تعداد املنظمات غير احلكومية الفلسطينية في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،معهد أبحاث السياسات االقتصادية

الفلسطينية (ماس) ،رام الله.2001 ،
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عاشور ،أحمد صقر" .حتسني أداء التنمية من خالل إصالح منظومة
إدارة احلكم في الدول العربية" ،كانون الثاني  .2005تقرير مت

إعداده ضمن "برنامج إدارة احلكم في الدول العربية ،برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي":

www.arabgov-initiative.org/publicationslegovladmin-reform-a.pdf

عاصي ،جوني .نظريات االنتقال إلى الدميقراطية ،إعادة نظر
في براديغم التحول ،مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة

الدميقراطية ،رام الله  -فلسطني.2006 ،

عبد الهادي ،عزت .رؤيا أوسع لدور املنظمات األهلية الفلسطينية في
عملية التنمية "ورقة مفاهيم" ،رام الله :مركز بيسان للبحوث

واإلمناء ،رام الله.2004 ،

عبود ،أميمة مصطفى .مفهوم اإلصالح السياسي في بعض نصوص
اخلطاب الليبرالي العربي اجلديد:

www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=10161

عطا الله ،أكرم" .حركة فتح....هل تسير نحو االنشقاق؟" ،مجلة
الدميقراطي ،رام الله ،العدد  11 ،31أيلول .2006

املصري ،هاني .في "تفسير ما جرى ونظرة إلى املستقبل" ،ندوة
أدارها وحررها سميح شبيب ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات املقدسية،
العدد  ،61/60خريف/شتاء .2005/2004

ميتكيس ،هدى .التجارب األسيوية في اإلصالح السياسي:

www.arabrenewal.com./index.php?rd=AI&A10=9961

نخلة ،خليل .نظرة نقدية عن التمويل األجنبي في فلسطني  -إلى أين نسير؟

www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-17.html

املـصـــــادر واملراجـــــــع

175

نصار ،وليم .مأزق الدميقراطية في الباترميونيالية اجلديدة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة بيرزيت.2004 ،

هالل ،جميل .تكوين النخبة الفلسطينية ،مواطن ،املؤسسة الفلسطينية
لدراسة الدميقراطية .رام الله  -فلسطني .مركز األردن اجلديد
للدراسات ،عمان -األردن.2002 ،
ووتربوري ،جون" .دميقراطية من دون دميقراطيني .إمكانية
التحول اليبرالي في الشرق االوسط" في غسان سالمة
(محرر) ،دميقراطية من دون دميقراطيني ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت.1995 ،

يعقوب ،محمد حافظ" .في الدميقراطية واملجتمع املدني" ،في
النشرة ،السنة الثانية عشرة ،العدد التاسع ،أيلول .1997

ب .املقابالت

(مع حفظ األلقاب ،مت ترتيب األسماء حسب األبجدية)
إبراهيم برهم ،عضو في حركة "فتح" .متت املقابلة في متوز .2006

إبراهيم خريشة ،عضو مجلس ثوري في حركة "فتح" .متت املقابلة
في حزيران .2006

إبراهيم خريشة ،عضو قيادي في حركة "فتح" ،مدير عام في
املجلس التشريعي الفلسطيني ،رئيس سابق ملجلس طلبة جامعة
بيرزيت .متت املقابلة في آب .2006
باسل جابر ،مدير عام سابق في وزارة اخلارجية الفلسطينية ،مدير
سابق لوحدة التنسيق والدعم الفني املكلفة بتقدمي الدعم الفني
للجنة الوزارية لإلصالح اإلداري في السلطة الفلسطينية .متت
املقابلة في أيلول .2006
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تيسير التميمي ،قاضي القضاة الشرعي ورئيس مجلس القضاء
الشرعي .متت املقابلة في أيلول .2005

جمال أبو الرب ،مسؤول في حركة "فتح" ،عضو املجلس التشريعي
الفلسطيني الثاني .متت املقابلة في أيلول .2006

خالد جاسر ،مسؤول في حركة "فتح" .متت املقابلة في متوز .2006

عباس زكي .عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح" .متت املقابلة في
تشرين األول .2006

عبد اإلله اجليوسي ،مدير مكتب الشهيد خليل الوزير حتى تاريخ
استشهاده .متت املقابلة في آب .2006

عنان املصري ،وكيل وزارة الصحة .متت املقابلة في تشرين الثاني
.2005

فدوى الشاعر ،مدير عام في وزارة الداخلية ،مسؤولة في حركة
"فتح" .متت املقابلة في آب .2006
فهد السيد ،وكيل مساعد في وزارة الصحة .متت املقابلة في تشرين
الثاني .2005
محمد اشتية ،وزير سابق عن حركة "فتح" .املدير احلالي للمجلس
الفلسطيني للتنمية وإعادة اإلعمار "بكدار" .متت املقابلة في
أيلول .2006

ناصر القدوة ،ممثل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
في هيئة األمم املتحدة سابقاً ،وزير سابق عن حركة "فتح".
متت املقابلة في تشرين األول .2006
نبيل عمرو ،وزير سابق عن حركة "فتح" .متت املقابلة في تشرين
األول .2006
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ج .مصادر أخرى
أداء املجلس التشريعي الفلسطيني في مجال التشريع :2006-2005

مركز امليزان حلقوق اإلنسان ،تشرين الثاني .2005

www.mezan.org/document/PLC_performence.pdf

املوازنات العامة للسلطة الفلسطينية ،وزارة املالية ،مركز املعلومات
الفلسطيني:

www.pnic.gov.ps/arabic/economy/budget/budja.html

الهيئة العامة لالستعالمات ،مركز املعلومات الوطني الفلسطيني:
www.pnic.gov.ps/arabic/economy/budget/budja.html

النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،املجلس التشريعي
الفلسطيني.

التحول الدميقراطي في فلسطني ،تقرير عن حالة الدميقراطية في
فلسطني للعام  ،2004التقرير السنوي ( ،)7امللتقى الفكري
العربي القدس ،أيار .2005

آفاق برملانية ،تصدر عن مواطن؛ املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الدميقراطية ،نيسان  ،2000املجلد  ،4العدد .2

املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية ،تقارير استطالعات الرأي:
www.pcpsr.org/arabic/survey/polls/index.html

املوقع اإللكتروني لوزارة املالية الفلسطينيةwww.mof.gov.ps :

املوقع االلكتروني لصحيفة األيام:

.www.al-ayyam.com

املوقع اإللكتروني ملركز املعلومات الفلسطيني:

www.sis.gov.ps/arabic/.html
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جامعة بيرزيت ،برنامج دراسات التنمية ،تقارير استطالعات الرأي:
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