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 شكر وتقدیر
 

ناس من ال یشكر ال   (الشكر هللا أوالً، ثم إلى الناس انطالقاً من الحديث الشريف             

  ).ال یشكر اهللا

    

أتقدم هنا بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث وسـاعدني معنويـاً أو                   

 ولقبـه،   باسـمه  مادياً، فإلى أساتذتي الكرام، في قسم دراسات الشرق األوسط بجامعة األزهر، كالً           

ـ   :  األستاذين العزيزين على قلبي األستاذ الدكتور أخص بالذكر و واألسـتاذ  راب، نـاجي صـادق ش

 خالد أحمد زنيد على تفضلهما باإلشراف على هذه الرسالة، وصبرهما علـى قلـة حيلتـي           المساعد

وضعف خبرتي،  وتشجيعهما الدائم لي على إظهار الحضور وإبراز الشخصية وإنجاز شيء جديـد               

  .خدمة للبحث العلمي وللباحثين، وإبداء الرأي دون رهبة

  

، عبد الناصـر سـرور    . ، ود مخيمر أبو سعدة  . د:  الكريمين  المشاركين وإلى األستاذين   

على تكرمهما بمناقشة هذه الرسالة وإثرائها بما هو نافع ومفيد من أصيل علمهما وواسع خبرتهمـا،                

سائالً المـولى عـز وجـل أن    كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى شقيقي األستاذ المشارك يحيى الدجني،       

  .عاً، اللهم آمينيجعل ذلك في ميزان حسناتهم جمي
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 ملخص الدراسة

علـى  حماس   اإلجابة عن سؤال مدى األثر الذي أحدثته حركة          حول هذه الدراسة    تمحورت     

عـشرين  النظام السياسي الفلسطيني بعد فوزها في االنتخابات التشريعية التي جرت في الخـامس وال      

م، 9/2005 مقعداً، وفقاً لقانون االنتخابات رقـم        74م، وحصولها على    2006 يناير / كانون الثاني  من

 وبعـد جهـد   .والتي لم تشر أي من مواده إلى المرجعية السياسية التي تنطلق منها تلك االنتخابـات      

 وكـذلك   .سطيني نشأة وبيئة وسمات  النظام السياسي الفل        تناول من ت الدراسة وقراءة وتمحص تمكن  

 وتطرقت إلـى حركـات اإلسـالم الـسياسي     .النظام السياسي اإلسالمي، خصائصه وأسسهت  تناول

 وتحديداً جماعة اإلخوان المسلمين، كون حركة حماس إحدى أجنحة جماعة اإلخـوان المـسلمين،               

 والمشاركة  ونظرة حركات اإلسالم السياسي إلى المفاهيم السياسية المعاصرة كالديمقراطية والتعددية         

ـ   . من تلك المفاهيم من حيث النظرية والتطبيق       حماسالسياسية، وموقع حركة     العمليـة  ت  ثـم تناول

 وتناولت الدراسـة  م،  2006م، أو التي جرت عام      1996االنتخابية الفلسطينية سواء التي جرت عام       

ول أيضاً أسـباب    م، وتنا 2006في االنتخابات التشريعية عام      أبعاد المشاركة السياسية لحركة حماس    

 بإيجاز إلـى نتـائج االنتخابـات        ت الدراسة م، وتطرق 1996عدم مشاركة حماس في انتخابات عام       

 وهدف الدراسة هو اكتشاف مدى تأثير هذا الفوز على المؤسساتية السياسية            .م2006التشريعية عام   

 أن هـذه األفكـار   وترى الدراسـة الفلسطينية، والخروج بأفكار عملية لبناء نظام سياسي فلسطيني،        

   . ومؤسسات المجتمع المدني،تحتاج إلى إنضاج ومشاركة من كل القوى واألحزاب

 فـي االنتخابـات التـشريعية عـام     حماس مشاركة حركة   تعتبر :وخرجت الدراسة بالنتائج التالية   

كـذلك  ، عن أحادية البنيـة والرؤيـة     به   عنصر قوة للنظام السياسي الفلسطيني، فهي تنأى       ،م2006

أيـضاً  تؤثر من حيث الشكل في النظام السياسي الفلسطيني، و         لم   رجت الدراسة بأن حركة حماس    خ

  .اكتشفت الدراسة معضالت النظام السياسي الفلسطيني
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 . بضرورة إعادة استكمال بنية النظـام الـسياسي الفلـسطيني دسـتورياً            وأوصت الدراسة 

ثقافـة  ال و ، الثقافـة الـسياسية اإلسـالمية      التوفيق والتوافق ما بين   بضرورة  وتوصي الدراسة أيضاً    

  .وطنيةالسياسية ال
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Abstract 

 
 

This study concentrates on the effect of Hamas movement on the Palestinian 
political system offer its winning in legislative elections which was held in 
Jan.2006 and obtaining 74 seats according to the election taw 9/2005 which it 
did not include any thing about the political reference for this election . 
After reading, investigation and exerting a big effort to explain the start, 
environment and characteristics of the Palestinian political system. 
This study has taken in to consideration characteristics and bases of the 
Islamic political system, and it mentioned the political Islamic movement 
especially "Islamic brotherhood as Hamas is one of this Jama’a wings, and the 
viewpoint of these movement towards the modern political concepts as the 
democracy, poly-political sharing, and Hamas viewpoints towards these 
concepts as theory and implementation. 
This study has taken in to consideration the Palestinian election process both 
in 1996 and 2006, and the researcher studied the dimensions of Hamas 
political sharing in the legislative election in 2006 and the causes of Hamas 
refusal to share in 1996 election. 
This study mentioned in brief the results 2006 election because this study 
aims of explain the effects of this winning on the Palestinian political 
establish then forming a practical ideas of rebuild a new Palestinian political 
system . 
This study explains that ideas need elaborating and sharing for all the parties 
and the civil society establishment. 
 
Study Results :- 
 
Hamas participation in the legislative election in 2006 is considered 
strengthening element of the Palestinian political system. That it takes the 
system away from one-sided built and vision. This study explains that Hamas 
not only affects the shape of the Palestinian political system but also explored 
the crisis of this system. 
This study recommends rebuilding the Palestinian political system 
constitutionally and it recommends the necessity of accumulation between the 
Islamic and the national political culture. 
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  :المقدمة
  

مثار اهتمام األمتين العربية واإلسالمية، ولـم       عشرات السنين   تشكل القضية الفلسطينية منذ     
  . حتى تجاوزها لتصبح القضية الفلسطينية قضية العالم بأسره،يقف هذا االهتمام عند هذه الحدود

الفلسطيني كل ما بوسعه من أجل نيل حريته وتحريـر أرضـه مـن قبـل     عمل الشعب العربي  فقد  
 االحتالل اإلسرائيلي، فعمل على بناء نظام سياسي فلسطيني يشكل نواة الدولة الفلسطينية المستقبلية،            
ومر بتجارب طويلة في هذا المضمار، فمن منظمة التحرير الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية،  ثـم                

وطـأة  سطيني أن أجرى أول انتخابات نزيهة في المنطقة العربية، رغم أنه تحـت         يسجل للشعب الفل  
  .االحتالل

 
وتعتبر الدراسة من الدراسات التي تعالج معضالت النظام السياسي الفلسطيني، وتبحر في    

،  وتدرس أبعاد قرار المشاركة عند الحركة كذلك )حماس(الفكر السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
من الدراسات التي تدرس التحول الذي طرأ على النظام السياسي الفلسطيني بعد بر الدراسة تعت

 في االنتخابات التشريعية التي جرت في الخامس )حماس(مشاركة حركة المقاومة اإلسالمية 
  على)حماس(، وحصلت حركة المقاومة اإلسالمية م2006 يناير/ كانون الثانيوالعشرين من

  .داعيات هذا التحول فلسطينياً وإقليميا ودولياً، وت)مقعدا74ً(
  

لم يكن النظام السياسي الفلسطيني جاهزاً للتكيف مع تداعيات فوز حركـة حمـاس، فهـذا            ف
،  )فـتح (النظام سيطر عليه لعقود طويلة لون سياسي واحد، وهو حركة التحرير الوطني الفلسطيني              

ـ    يمر النظام السياسي ف   "حيث    منظمـة التحريـر الفلـسطينية       : همـا  اميتين فلسطين بتجربتين نظ
  1". والسلطة الفلسطينية،)ف.ت.م(
  
  

  :منظمة التحرير الفلسطينية: أوالً
اتخذ مـؤتمر القمـة     ف" تأسست منظمة التحرير الفلسطينية كنتيجة لتفاعالت عربية واقليمية ودولية،          

 بتكليف أحمد الشقيري بوصفه     اًالذي عقد بالقاهرة قرار    م،1964 يناير/ثاٍنفي كانون    ،العربي األول 
,   بإجراء اتصاالت مع أبناء الـشعب الفلـسطيني     ،ممثالً للشعب الفلسطيني في جامعة الدول العربية      

وكتابة تقرير عن ذلك يقدم لمؤتمر القمة العربي التالي، فقام الشقيري بجولة في الدول العربية التـي           

                                                
 .1996 المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، -مواطن: األزعر، محمد خالد، النظام السیاسي والتحول الدیمقراطي في فلسطین، رام اهللا 1

  .7ص
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 والنظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،      ،مييقيم فيها فلسطينيون، ووضع مشروع الميثاق القو      
واختيرت اللجان التحضيرية التي وضعت بدورها قوائم بأسـماء المرشـحين لعـضوية المـؤتمر               

 الذي أطلق عليه اسم المجلـس الـوطني الفلـسطيني األول لمنظمـة التحريـر                ،الفلسطيني األول 
ولم تكن البيئة الـسياسية المحيطـة بتـشكيل    ، 2"م1964 مايو/ آيار والذي عقد في شهر   ،الفلسطينية

 وذلك بعد   ، في ظروف سياسية بالغة التعقيد      ،شكلت منظمة التحرير الفلسطينية   ت" المنظمة سهلة، بل  
اختفاء الحقل السياسي الوطني وانخراط الفلسطينيين في حركات وطنية وإسالمية وقومية وشـيوعية           

كـان مـن   , ظم الدول العربية المحيطـة بإسـرائيل  بعد تحوالت سياسية هامة جرت في مع   , وبعثية
ونمـو تيـارات قوميـة    . تسارع االستقالل السياسي في البلدان العربية وقيام دولة قطريـة   :أبرزها

وإلحـاق الـضفة الغربيـة      ,  وحركة القوميين العرب   ، وحزب البعث االشتراكي العربي    ،ةكالناصري
م أعيـد تـشكيل منظمـة    1969في عـام    و،   المصرية دارة وإخضاع قطاع غزة لإل    ،بشرق األردن 

 وإقامة دولة مـستقلة   ، تحقيق حق المصير   بهدف فصائل المقاومة الفلسطينية     يضم كائتالف   ،التحرير
 وتولت الوظائف الرئيسية التـي      ،مارست منظمة التحرير الفلسطينية السيادة    و" . 3"للشعب الفلسطيني 

 ولكـن  ، على تدشين الـسلطة الفلـسطينية  ةالثة السابق خالل العقود الث ،ةتناط بالدولة القطرية الحديث   
  :هناك بعض المسائل موضع البحث ومنها

ظهور مجموعة معينة من الممارسات السياسية والترتيبات المؤسسية المتمحورة حول منظمـة             -1
  .التحرير الفلسطينية

ـ  ،نيالعمليات التي مكنت المنظمة من إعادة صوغ عالقاتها السياسية بالمجتمع الفلـسطي            -2  ن وم
 .السعي لكسب والئه

 . والدوليالمنتمية إلى النظامين اإلقليمي, كيفية تعاملها مع الدول ذات السيادة -3

 ويمكـن اعتبـار     ،وبهذا المعنى يمكن النظر إلى منظمة التحرير ككيان سياسي له خصائص الدولة           
فـق لهـا منـذ سـنة        المنطق الذي قامت عليه السياسة الوطنية الفلسطينية والتطور المؤسسي المرا         

 ويجـب   ،وقد ثبت أن الكفاح المسلح نشأ وتطور ضمن ذلك اإلطار          .نه منطق بناء الدولة   أ م،1948
  4."التمييز بين دوالنية منظمة التحرير الفلسطينية وبين الطابع الدوالني الذي يجري تأكيده

مع دولـة إسـرائيل،      م1993 عام   بتوقيع اتفاق أوسلو   بعد ذلك منظمة التحرير الفلسطينية    قامت  ثم  
  .وهو السلطة الفلسطينية) نظام سياسي فلسطيني (اًً سياسياًفرز اتفاق أوسلو كيانأحيث 

  

                                                
، 1/4/2010، مؤسس منظمة التحریر الفلسطینیة .. أحمد الشقیريجزیرة نت، ال 2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FA84DA2E-7217-4365-AFAC-893F63E77CFA.htm  
دراسة الدیمقراطیة،  المؤسسة الفلسطینیة ل-مواطن:  رام اهللا-.2ط-.دراسة تحلیلیة نقدیة: ھالل، جمیل، النظام السیاسي الفلسطیني بعد أوسلو 3

  .51ص.2006
 ،مؤسسة الدراسات الفلسطینیة: بیروت،1993-19849 ،الحركة الوطنیة الفلسطینیة:  الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، یزید،صایغ.  4

  .3 ص.2002

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FA84DA2E-7217-4365-AFAC-893F63E77CFA.htm
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  السلطة الفلسطينية: ثانياً
  

عت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع دولة إسرائيل،  خـرج المجلـس              بعد أن وقّ  
 م،1993  أكتـوبر / تـشرين أول العاشر من وكان ذلك يوم  المركزي بقرار إنشاء السلطة الفلسطينية    

 وتـداعيات ذلـك   بشئ من التفصيل في المبحث األول من الفـصل األول،   ستتناولها الدراسة والذي  
 من هذا االتفاق،     )حماس(وموقف حركة المقاومة اإلسالمية      على النظام السياسي الفلسطيني،      االتفاق
 ،لذي عقدت فيه االنتخابـات التـشريعية الثانيـة         وا م،2006يناير  / ثاٍن كانون   25 إلى يوم    وصوالً

ومـستقبل النظـام   , نه محطة فاصلة في مسيرة الحركة الوطنية الفلـسطينية        أوالذي ينظر إليه على     
، بغالبيـة مقاعـد المجلـس       )حمـاس (فبعد فوز حركة المقاومة اإلسـالمية       " السياسي الفلسطيني،   

، بينما حصلت قائمة حركة فـتح  )اً  مقعد74(ى ، حيث حصلت قائمة التغيير واإلصالح عل  التشريعي
 وتوزعت المقاعد الثالث عشر الباقية على عدد من القوائم األخرى وعـدد مـن               ،)اً مقعد 45(على  

 ودخولها النظام السياسي الفلسطيني، كان بمثابة تحـول      .5"المرشحين المستقلين على مستوى الدوائر    
 تداعيات على كافة الصعد المحلية واإلقليمية والدوليـة،          وما له من     ،في النظام السياسي الفلسطيني   

  .وأثر ذلك على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .7ص. 2006 اللجنة، : رام  اهللا-.2006 كانون الثاني 25: لجنة االنتخابات المركزیة، تقریر االنتخابات التشریعیة الثانیة 5
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  :مشكلة الدراسة
  

تنبع مشكلة الدراسة من إشكالية بيئة النظام السياسي الفلسطيني، وسيطرة حزب واحد علـى          
 معتـرك الحيـاة الـسياسية الفلـسطينية،         )حماس(ة المقاومة اإلسالمية    النظام، ثم دخول حرك   هذا  

 في النظـام  ترتبت على دخولها مما أحدث تغيراًومشاركتها باالنتخابات، والنتائج غير المتوقعة التي     
  .السياسي الفلسطيني

  
  :ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال البحثي التالي

  
  على النظام السياسي الفلسطيني؟) 2006(ما هو تأثير نتائج االنتخابات التشريعية الثانية 

  
  : التساؤالت الفرعية التاليةالتساؤلوينبثق عن هذا 

 ما هي بيئة وسمات النظام السياسي الفلسطيني؟ . 1

 ما هي مواقف حركات اإلسالم السياسي من االنتخابات التشريعية؟ . 2

 ؟)1996(األولي  االنتخابات التشريعية)حماس (لماذا قاطعت حركة المقاومة اإلسالمية . 3
  بالحياة السياسية؟)حماس (ما هي تداعيات مشاركة حركة المقاومة اإلسالمية . 4

 ؟)2006(ما هي تداعيات نتائج االنتخابات التشريعية الثانية  . 5

  في النظام السياسي الفلسطيني؟)حماس(ما هي أبعاد مشاركة حركة المقاومة اإلسالمية  . 6

  مستقبل النظام السياسي الفلسطيني؟ . 7
  

  :راسةأهمية الد
يعتبر النظام السياسي الفلسطيني مثار اهتمام الباحثين والدارسين والمهتمين وصناع القرار،             

 باتفاق أوسلو، لم يتأثر هذا النظام كما تأثر بعد فـوز             منظمة التحرير الفلسطينية مروراً    فمنذ تأسيس 
حت جزءاً من النظام     ودخولها السلطة الفلسطينية، حيث أصب      في االنتخابات التشريعية،   حركة حماس 

وتكمن أهمية الدراسة في معرفة تأثير نتـائج االنتخابـات التـشريعية الثانيـة             .السياسي الفلسطيني 
  . ومعرفة مستقبل هذا النظام،على النظام السياسي الفلسطيني)2006(
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  :أهداف الدراسة

  
  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

  
 .ام السياسي الفلسطينيالتعرف على بيئة النظ . 1

 .التعرف على سمات النظام السياسي الفلسطيني . 2

 . حركات اإلسالم السياسي من االنتخابات التشريعيةتسليط الضوء على . 3

 ).2006( تداعيات نتائج االنتخابات التشريعية الثانية إبراز وتحليل . 4

 .)اسحم (ةتحديد أبعاد النظام السياسي بعد مشاركة حركة المقاومة اإلسالمي . 5

  .وضع رؤية مستقبلية للنظام السياسي الفلسطيني . 6
  

  :حدود الدراسة
  

  :تتحدد هذه الدراسة بالحدود التالية
  

  . حدود الدراسة المكانية أراضي السلطة الفلسطينية:الحد المكاني
  .2009-2005 تغطي الدراسة الفترة الواقعة ما بين :الحد الزماني

  
  :إجراءات الدراسة

  
  :وتنقسم إلى

  
المنهج البنيـوي   و استخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي،      : منهج الدراسة : الًأو

سـات والمقـاالت ومواقـع االنترنـت     اواتبع الباحث طريقته في توثيق المراجـع والدر  .  الوظيفي
  . سيوضحها الحقاً التيوالمقابالت

 : المنهج التاريخي -1

لظاهرة أو المشكلة مجال الدراسة منذ نشأتها، وتحديـد مراحـل           يقوم المنهج التاريخي على تتبع ا     " 
تطورها، والعوامل التي تأثرت بها ووضعها القائم، بهدف تفسير الظاهرة أو المشكلة فـي سـياقها                
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التاريخي، واستخالص النتائج المرتبطة بها، لتساهم في الفهم المتعمق لماضي الظواهر والمـشكالت    
  .6"تها في المستقبلوالتعرف الموضوعي التجاها

 المنهج الوصفي التحليلي -2

يستخدم المنهج الوصفي في دراسة األوضاع الراهنة للظواهر من حيـث خصائـصها، أشـكالها،         " 
عالقاتها، والعوامل المؤثرة في ذلك، وهذا يعني أن المنهج الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظـواهر               

، مع مالحظة أن المنهج الوصفي يشمل فـي      واألحداث بعكس المنهج التاريخي الذي يدرس الماضي      
  .7"كثير من األحيان على عمليات تنبؤ لمستقبل الظواهر واألحداث التي يمارسها

 المنهج البنيوي الوظيفي -3

يقوم على فكرة أساسية هي دراسة لظاهرة أو سلوك اجتمـاعي سياسـي ال تكـون علميـة إال إذا            "
ل وحدة كلية و كال متكامال أو مجموعة من العناصـر          انطلقت من التعامل مع المجتمع باعتباره يشك      

المتداخلة فالدين و السياسة و الثقافة و االقتصاد كلها مظاهر متنوعة لنفس المجتمع و بينها عالقـة                 
بحيث يصعب أن نفهم أو نفسر ظاهرة سياسية ما دون الرجوع إلى البناء             ) تبادل  ( اعتمادية متبادلة   

ليس في وسعنا تحليـل معظـم   " بلن الظاهرة و في هذا المجال يقول ك     االجتماعي الذي ظهرت فيه ا    
القرارات السياسية إال أن تدرس العالقات بين القرارات الفردية و األنظمة االجتماعيـة و األنظمـة            
الفرعية التي تعمل في إطارها و ظروف البيئة التي تتحكم باالختيار و من هنا يالحظ تزامن ظهور                 

ياسي مع ظهور المناهج البنيوية الوظيفية و التنسيقية و هي مناهج لها مبدأ و احـد      علم االجتماع الس  
و هو أن المجتمع يشغل وحدة كلية و له بنيـة بـداخلها تتـوزع الوظـائف و األدوار و تتفاعـل                      

   .8"أي الدور و هو الوظيفية(+) أو تعاونا ) -(صراعا
  

  :مصطلحات الدراسة
  
 )سحما(حركة المقاومة اإلسالمية  -1

ـ     تـاريخ  فـي  ، تأسـست فـي فلـسطين    "حركة المقاومة اإلسـالمية "حماس هو االسم المختصر ل
م،  وهي كما عبرت عن نفـسها فـي      1988  أغسطس / آب ، وأعلنت عن ميثاقها في    14/12/1987

منـه تـستمد أفكارهـا     اإلسالم منهجها،: المقاومة اإلسالمية حركة"ميثاقها، فجاء في المادة األولى 
 تحتكم في كل تصرفاتها، ومنـه تـستلهم   عن الكون والحياة واإلنسان، وإليه وتصوراتهاومفاهيمها 

                                                
الدار :  اإلسكندریة-. المفاھیم اإلحصائیة– مناھجھ - - خطواتھ–تعریفھ : اللحلح، أحمد عبد اهللا، أبو بكر، مصطفى محمود،  البحث العلمي 6

  .51ص. 2002-2001الجامعیة، 
دار صفاء للنشر والتوزیع، :  عمان-.1ط-.ق النظریة والتطبی: علیان، ربحي مصطفى، غنیم، عثمان محمد، مناھج وأسالیب البحث العلمي 7

  .42ص. 2000
  http://kfs-u.com/vb/t12529.htmlم، منشور على موقع 15/5/2010منتدى جامعة كفر الشیخ،  8

http://kfs-u.com/vb/t12529.html
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 المقاومة اإلسالمية جناح مـن أجنحـة   حركة" ، وتضيف المادة الثانية من الميثاق 9"ترشيد خطاها

كبـرى الحركـات    اإلخوان المسلمين تنظيم عـالمي، وهـي   وحركة. اإلخوان المسلمين بفلسطين
 الدقيق والشمولية التامة لكل المفاهيم الحديث، وتمتاز بالفهم العميق، والتصور العصراإلسالمية في 

واالقتـصاد، فـي التربيـة     التصور واالعتقاد، في الـسياسة  اإلسالمية في شتى مجاالت الحياة، في
 الفن واإلعالم، في الغيب والـشهادة وفـي   القضاء والحكم، في الدعوة والتعليم، في واالجتماع، في

  . 10" .باقي مجاالت الحياة
  
  :النظام السياسي -2
 
يتصل مفهوم النظام السياسي بعمليات صنع القرار السياسي في المجتمع، وهـو مجموعـة مـن                " 

العناصر المادية المستندة إلى السلطة والوظيفة والصالحيات والنفوذ، التي تتفاعل وتتشابك في إطار             
 متميزة عن غيره من النظم االجتماعية، إذ يقوم علـى           والنظام السياسي له خصائص   . سياسي معين 

والنظـام  . أساس عالقة بين حكام ومحكومين، ويحتكر الحكام الـسلطة وأدوات اإلكـراه المـادي             
جابريـل  "ويعـرف  . السياسي هو مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها آلية صنع القرار الـسياسي  

ت الذي يوجد في جميع المجتمعات، والذي يقوم بوظـائف   النظام السياسي بأنه نظام التفاعال    "  ألموند
التوحيد والتكيف ويؤديها في مواجهة المجتمعات األخرى، ويمارس هذه الوظائف باستخدام اإلكـراه         

فالنظام الـسياسي   . والقسر المادي أو بالتهديد باستخدامه، سواء أكان استخدامه له شرعياً أم استبداداً           
يحـدث فيـه مـن تغييـر وإصـالح           المجتمع، والصانع الشرعي لما      هو القيم الشرعي على أمن    

  .11"وتحديث
  

  :الدراسات السابقة
  

، ولذلك هناك ندرة في الدراسات التي المعاصرةإن موضوع الدراسة هو من المواضيع   
تناولت الموضوع، وقد تمكن الباحث من اإلطالع على بعض هذه الدراسات بالكامل أو على 

عت تلك الدراسات في تناولها لفوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية عام ملخصاتها، وقد تنو
م، وتعددت أساليبها، فمنها ما تناول نتائج االنتخابات، ومنها ما تناول تداعيات فوز حركة 2006

                                                
، 25/4/2009موقع اسالم اون الین، میثاق حركة المقاومة االسالمیة حماس، المادة االولى، منشورة بتاریخ  9

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML  
  .المرجع السابق، المادة الثانیة 10
یوسف، غسان سعید، أثر ازدواجیة السلطة على التنمیة السیاسیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة بعد االنتخابات التشریعیة الثانیة،  11

المكتب الجامعي الحدیث، :  اإلسكندریة-.دراسة تطبیقیة: لسیاسيفي النظام الدستوري وامھنا، محمد نصر، : نقًال عن. 13-12ص.2009
  .64-63ص. 2005

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML
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حماس، ومنها ما تناول حركة حماس، ومنها ما تناول النظام السياسي الفلسطيني وفيما يلي عرضاً 
  .ات التي تناولت ما سبق ذكرهبأهم الدراس

  
  
 ) 2002عماد الفالوجي، (دراسة  -1

  .، االنتفاضة، السلطة)حماس: (درب األشواك: بعنوان
  

 السابقين من )حماس(حاول المهندس عماد الفالوجي أحد قادة حركة المقاومة اإلسالمية 
ضع بين يدي خالل دراسته القيمة،  تأصيل تجربته مع حركة حماس لألجيال القادمة، حيث و

الباحث سيرته الذاتية بحلوها ومرها مع حركة حماس، متناوالً حركة حماس في كل المحطات 
، الخارجالتاريخية الهامة، وتحديداً مرحلة قدوم السلطة الفلسطينية، وعالقة حركة حماس الداخل مع 

فلسطينية عام كذلك تناولت الدراسة عالقة حركة حماس بالسلطة، وتناولت موضوع االنتخابات ال
  .م، ورؤية الحركة في العديد من القضايا المحلية واإلقليمية والدولية1996

  
 ) 2007تيسير عزام، (دراسة  -2

وأثرها على الخيار الديمقراطي في ) حماس(التجربة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية : بعنوان
  ) 2007-1993(الضفة الغربية وقطاع غزة 

  
وقشت وأجيزت في جامعة النجاح الوطنية بنابلس ضمن برنامج وهي رسالة ماجستير ن

، حيث استعرضت الدراسة التجربة السياسية لحركة المقاومة "التخطيط والتنمية السياسية"ماجستير 
، وانعكاساتها على األهداف الوطنية الفلسطينية التحررية الديمقراطية في فترة )حماس(اإلسالمية  

الشعب الفلسطيني، كما ناقشت الدراسة مسألة العمل السياسي اإلسالمي تاريخية حرجة من تاريخ 
الفلسطيني في محاولة منها لتحليل العوامل والتفاعالت ذات الصلة بتجربة حركة حماس، وفهمها 
من زاوية التحول الديمقراطي، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن قدرة الحركة التنظيمية، 

تها مع السلطة الفلسطينية، وتأثير هذه العالقة على التطور الديمقراطي، ومصادر التأثير فيها وعالق
خالل تجربتها ) حماس(ورصد وتحليل التطور والتحول واالنتقال والترجيح الذي مرت به 

السياسية، ومحاولة استشراف آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني في ظل 
في أي حل محتمل ) حماس(خلصت الدراسة إلى أنه ال يمكن استثناء إمساك الحركة بالسلطة، فيما 

للقضية الفلسطينية بعدما أصبحت جزءاً من النظام السياسي الشرعي، وأن التحول إلى السياسة عند 
م يزيد من سرعة 2006الحركة هو حالياً قيد التنفيذ، كما أن نجاحها في االنتخابات التشريعية عام 
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 سلوك حركة حماس التنظيمي واإلداري واإلعالمي والجماهيري أكسبها هذه التحوالت، وأن
  .مهارات وجلب لها مزيداً من الدعم الشعبي

  
  
 ) 2004خالد محمود، (دراسة  -3

الضفة الغربية (على التنمية السياسية في فلسطين ) حماس(أثر حركة المقاومة اإلسالمية : بعنوان
  .2004-1987) وقطاع غزة

  
تير نوقشت وأجيزت في جامعة النجاح الوطنية بنابلس ضمن برنامج وهي رسالة ماجس

التخطيط والتنمية السياسية، حيث عمدت الدراسة إلى بيان مدى األثر الذي أحدثته حركة المقاومة 
اإلسالمية على التنمية السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تلك الفترة ، حيث تم استعراض 

 معنى التنمية السياسية وبعض مفرداتها كالتعددية والمشاركة السياسية، تاريخ الحركة، وبيان
 وتصورها لهذه المفردات، وللتنمية السياسية في ظل )حماس(وموقف حركة المقاومة اإلسالمية 

االحتالل، وخلصت الدراسة إلى أن حركة حماس حققت تقدماً في مجاالت المشاركة السياسية 
ى المقاومة واالنتخابات الطالبية، أو النقابية والتفاعل الجماهيري المختلفة، سواء على مستو

وغيرها، فحركة حماس تبدي استعدادها لممارسة التعددية السياسية من خالل التداول السلمي للسلطة 
، كما أكدت الدراسة على أن ثنائية السلطة والمقاومة لن تقود إلى تحقيق إنجاز التحرير على 

ي، وأن التغلب على هذه اإلشكالية يكمن في النجاح في إيجاد برنامج عملي المستوى الفلسطين
 والمشاركة - ألن التحرير هو بداية التنمية السياسية-كقاعدة يستند إليها الجميع تقوم على المقاومة

ما بتقاسم صنع القرار أو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز قيادة للشعب الفلسطيني في ، إالسياسية
ضفة الغربية وقطاع غزة للتغلب على إشكالية االحتالل، فترتيب البيت الداخلي ضرورة لمواجهة ال

  .الحالة الخارجية
  

 )م 2006عبد الهادي، مها، (دراسة  -4

  2006النظام السياسي بعد االنتخابات التشريعية  بعنوان
  

رة فـي  دراسة نشرتها الباحثة مها عبد الهادي في مجلة دراسات شـرق أوسـطية الـصاد             
 )حمـاس (، وتناولت الدراسة فوز حركة المقاومـة اإلسـالمية     35-34األردن، ونشرت في العدد     

باالنتخابات، وتأثير هذا الفوز على النظام السياسي الفلسطيني، حيث استخدمت الدراسـة مـصطلح              
راسـة  االنقالب على النظام السياسي الفلسطيني، في إشارة إلى فوز حركة حماس، كذلك تناولت الد             
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أبعاد مشاركة حماس باالنتخابات التشريعية، وكذلك تداعيات هذا الفوز على كافة الصعد الفلسطينية             
  .واإلقليمية والدولية

  
  
  

 ) 2007بالل الشوبكي، (دراسة  -5

: التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة: بعنوان
  حركة حماس نموذجاً

  
الة ماجستير نوقشت وأجيزت في جامعة النجاح الوطنية بنابلس ضمن برنامج وهي رس

قدم فيها الباحث تفصيالً مفاهيمياً لمصطلحي اإلسالم السياسي والتغيير  التخطيط والتنمية السياسية
والسياسي مبيناً مبررات استخدام مصطلح اإلسالم السياسي في دراسته معتبراً أن حركات اإلسالم 

هي تلك التي تمتلك مشروعاً سياسياً وتنطلق من مرجعية إسالمية تحدد منهجيتها وأهدافها السياسي 
في إطارها العام، وتعمل على مشروعها من خالل المؤسسات السياسية القائمة أو أنها تسعى لذلك، 

 بلورة ثقافة :من أهمها بمجموعة من التوصيات) حماس(حركة  موصياً الباحث في نهاية دراسته
وان تدرك أن للديمقراطية استحقاقات نابعة من مفاهيم ، اسية حركية تتواءم مع موقعها الحاليسي

التعددية والشراكة السياسية تتطلب من الحركة السعي لتحقيق أهدافها في ضوء التعاطي مع البرامج 
كومة أثناء تواجدها في الح) حماس(األخرى بمنطق التكامل والتعاون، إضافة إلى ضرورة تركيز 

على مشاريع تالمس احتياجات المواطن اليومية، إذا أرادت أن تحافظ على حجم التأييد لها في 
إلدارة العالقة مع ) حماس(الشارع الفلسطيني، إضافة إلى أهمية تعزيز مقومات الهدنة كخيار 

مه إسرائيل وترسيخ المفهوم الواسع للمقاومة بما يضمن عدم حصره في الجانب العسكري وانسجا
  .مع الحكم والبناء

  
  :التعليق على الدراسات السابقة

  
بعد مراجعة الدراسات السابقة، والتي قدمت للباحث معلومات قيمة وأثرت دراسـته، ولكـن هنـاك         

الباحث وخاصة فيما يتعلـق     لدراسة  بقرب أو بعد تلك الدراسة بالنسبة       بعض المالحظات فيما يتعلق     
ئة النظام السياسي الفلسطيني، وسيطرة حزب واحد على النظام، ثم          بمشكلة البحث الرئيسة إشكالية بي    

دخول حركات اإلسالم السياسي معترك الحياة السياسية الفلسطينية، ومشاركتها باالنتخابات، والنتائج           
إضافة إلـى   .غير المتوقعة التي ترتبت على دخولها مما أحدث تغيراَ في النظام السياسي الفلسطيني            
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 وبيـان وجـه     حيث تتناول معظم الدراسات مرحلة ما قبل االنتخابات التـشريعية،            البعد الزماني، 
  :، ويمكن تسجيل المالحظات التاليةهذه الدراسةاالتفاق واالختالف بينها وبين 

 . دخول حماس المعترك السياسيسبقت المرحلة الزمنية التي تناولت بعض الدراسات  -1

خابات، والعام األول من تجربة حركة حمـاس         مرحلة نتائج االنت   غطتالدراسات األخرى    -2
 كونها تغطي األربع أعوام األولى في الحكم لحركـة          هذه الدراسة في الحكم، وهذا ما يميز      

 .حماس

 . الدراسات السابقة أثر فوز حركة حماس على النظام السياسي الفلسطينيتستعرض لم  -3

 .سطينياً وإقليمياً ودولياً تداعيات فوز حركة حماس فل إلى الدراسات السابقةتتطرقلم  -4

 . لمعضلة النظام السياسي الفلسطينيوضع تصوراتلم تتناول الدراسات السابقة،  -5

استفاد الباحث كثيراً من بعض الدراسات السابقة حيث كانت مرجعاً أساسياً على أية حال، 
ذلك تحليل  وحركات اإلسالم السياسي، وك،ومهماً للباحث استند إليها في بيان فكر حركة حماس

 .نتائج االنتخابات التشريعية وأبعادها
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  النظام السياسي الفلسطيني: الفصل الثاني
  

  نشأة النظام السياسي الفلسطيني: المبحث األول
  

  بيئة النظام السياسي الفلسطيني: المبحث الثاني
  

  سمات النظام السياسي الفلسطيني: المبحث الثالث
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  :تمهيد
  

قبل الحديث في نشأة وبيئة وسمات النظام السياسي الفلـسطيني البـد مـن تقـديم بعـض                  
  .التعريفات التي تناولت مصطلح النظام السياسي الفلسطيني

وقبل الخوض في التعريفات البد من اإلشارة إلى أن هناك اختالف في استخدام المصطلح من باحث                
 جميل هالل استخدم مفهوم الحقل الـسياسي والنظـام الـسياسي فـي          إلى آخر، فالباحث الفلسطيني   

الحديث عن الواقع الفلسطيني، بينما استخدم آخرون مصطلح النظام السياسي وأبرزهم ممدوح نوفل             
  .وقيس عبد الكريم السامرائي، وخليل الشقاقي وجميعهم باحثون فلسطينيون

  
  :هناك مفهومان رئيسان للنظام السياسي 

  
  .يشير إلى نظام الحكم في بلد ما، أي كيفية ممارسة السلطة في الدولة:  المفهوم الضيق: األول"

إلـى  ويذهب إلى أبعد من دراسة نظام الحكم والقواعد الدستورية ليـصل            :  المعنى الواسع : الثاني
دراسة ما يسود النظم والدول من مبادئ فلسفية وسياسية واجتماعية واقتـصادية، فتعبيـر النظـام                

  12".السياسي أعم وأشمل من النظام الدستوري
يتصل مفهومه بعمليات صنع القرار السياسي في المجتمع، وهو مجموعـة مـن     : " والنظام السياسي 

العناصر المادية المستندة إلى السلطة والوظيفة والصالحيات والنفوذ، التي تتفاعل وتتشابك في إطار             
ميزة عن غيره من النظم االجتماعية، إذ يقوم علـى          والنظام السياسي له خصائص مت    . سياسي معين 

والنظـام  . أساس عالقة بين حكام ومحكومين، ويحتكر الحكام الـسلطة وأدوات اإلكـراه المـادي             
جابريـل  "ويعـرف  . السياسي هو مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها آلية صنع القرار الـسياسي  

لذي يوجد في جميع المجتمعات، والذي يقوم بوظـائف  النظام السياسي بأنه نظام التفاعالت ا     "  ألموند
التوحيد والتكيف ويؤديها في مواجهة المجتمعات األخرى، ويمارس هذه الوظائف باستخدام اإلكـراه         

فالنظام الـسياسي   . والقسر المادي أو بالتهديد باستخدامه، سواء أكان استخدامه له شرعياً أم استبداداً           
مجتمع، والصانع الشرعي لما يحـدث فيـه مـن تغييـر وإصـالح              هو القيم الشرعي على أمن ال     

  .13"وتحديث
  

                                                
دار : األردن -.1ط-. السلطة إدارة إستراتیجیةدراسة معاصرة في : الخزرجي، تامر كامل محمد، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة 12

  .22-21ص.2004مجدالوي للنشر والتوزیع، 
أثر ازدواجیة السلطة على التنمیة السیاسیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة بعد االنتخابات التشریعیة الثانیة، یوسف، غسان سعید،  13

المكتب الجامعي الحدیث، :  اإلسكندریة-.دراسة تطبیقیة: في النظام الدستوري والسیاسيمھنا، محمد نصر، : نقًال عن. 13-12ص.2009
  .64-63ص. 2005
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النظام السياسي الفلسطيني هـو منظمـة التحريـر،          ": الدكتور ممدوح نوفل أن   بينما يرى   
والسلطة الفلسطينية، والمعارضة في الداخل والخارج، المشاركة وغيـر المـشاركة فـي الـسلطة               

  .  14"والمنظمة
أن المنظمة كونت حقالً سياسياً تمحور حول الصراع من أجل هدف           بينما يرى جميل هالل     

ف وشبكة عالقاتها العربية والدوليـة، وهـذه         .ت.إقامة الدولة الفلسطينية، والحفاظ على استقاللية م      
الدولة لم تتحقق إثر قيام السلطة الفلسطينية، بفعل االفتقار إلى أهم عناصر الدولـة وهـو الـسيادة                  

ف، لكن هالل يستخدم مصطلح النظام السياسي الفلسطيني عند الحديث          يم محدد ومعر  الفعلية على إقل  
  .عن مرحلة ما بعد أوسلو

 أن الدكتور ممدوح نوفل اختزل في تعريفه للنظام السياسي الفلـسطيني فـي              ترى الدراسة 
لـسطينية  منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، على الرغم من وجود مؤسساتية سياسية ف         

حكومة عمـوم   (ما قبل ذلك، وحركة وطنية فلسطينية، ومجلس وطني فلسطيني، وحكومة فلسطينية            
  ).فلسطين

  
 للنظام السياسي الفلسطيني بأنه نتاج عملية سياسية تهدف إلـى           ا في تعريفه  وتخلص الدراسة 

 وجهويـة،  ، في ظل ما يتميز به الواقع الفلسطيني مـن فـصائلية وعـشائرية             بناء مؤسسات الدولة  
  .واختالف في الجغرافيا السياسية، وخضوع تحت االحتالل

  
  : هي ثالثة مباحثإلى ويتم تقسيمهوسأتناول في هذا الفصل الحديث عن النظام السياسي الفلسطيني 

  .نشأة النظام السياسي الفلسطيني: المبحث األول
  .بيئة النظام السياسي الفلسطيني: المبحث الثاني
  .سمات النظام السياسي الفلسطيني: المبحث الثالث

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .27مرجع سابق، ص...ظام السیاسي  نوفل، ممدوح، الن14
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  نشأة النظام السياسي الفلسطيني: المبحث األول
  

خ تحت االحتالل وما زالت     زيعد النظام السياسي الفلسطيني من أقدم النظم السياسية التي تر         
حتى يومنا هذا، وما لذلك من تداعيات على طبيعة هذا النظام، حيث سادت ثقافة المقاومة وتحريـر                 

 االحتالل في ذلك، ليقنع العـالم أن    وساهمألرض في جميع مراحله، وغابت ثقافة مؤسسات الدولة،         ا
ارتبطت نشأة النظام السياسي الفلسطيني وتطوره بمختلـف  "حيث  .الشعب الفلسطيني ال يستحق دولة  

محـددات  م، وذلك بالتداخل مع العوامل وال1948المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ عام     
  15".الخارجية، التي لعبت دوراً رئيساً في تحديد معالمه، وتحكمت وال زالت في صيرورته

  
 وإنمـا فـي     ،)اًفلـسطيني (لم يبدأ الفكر السياسي الفلسطيني وتعبيراته التنظيمية والحركية         و"

أحضان حركة عربية واسعة في سياق مواجهة التطورات السياسية العاصفة والبحـث عـن هويـة             
 تمايزاً لـم يـدفع      ،م1920لكنه، طبقاً لبعض الباحثين، بدأ بالتمايز عن محيطه العربي منذ           . نيةوكيا

إلى القطيعة، بقدر ما نجم عن االختالف فـي طبيعـة المخـاطر والتهديـدات، وبالتـالي بـروز                   
مة  وهذا يؤكد أن النظام السياسي الفلسطيني لم يبدأ منذ نشأة منظ           16".الخصوصيات المحلية والقطرية  

م، على الرغم من أن تجربة المنظمة هي من التجارب النظامية لبنية            1964التحرير الفلسطينية عام    
ال يعني أن الفترة الممتدة منـذ صـدور تـصريح بلفـور فـي               نظام سياسي فلسطيني، إال أن هذا       

 لم تـشهد إرهاصـات نظـام        م،1964 عام   ةم، وحتى إنشاء منظمة التحرير الفلسطيني     2/11/1917
سي فلسطيني، حيث عمل الفلسطينيون على بناء مؤسساتية سياسية فلسطينية، ولكن لم يكن يسمح              سيا

عـام  ) صـك االنتـداب   ( أصدرت   فعصبة األمم لهم في التعبير عن أنفسهم بشكل ديمقراطي كامل،         
 أي من دساتيره أو قوانينه المحلية على أي بند يتـيح للفلـسطينيين بإنـشاء                حيث لم تحتو  , م1922
 إلى التحايل القانوني مـن خـالل تـسمية          فلجئوا, ات سياسية تمثلهم وتقود نضالهم التحرري     مؤسس

  .17األحزاب السياسية بالجمعيات وترخيصها وفقا للقانون العثماني الذي كان سارياً في عهد االنتداب
  

م العديد من المؤسسات الـسياسية      1964-1917أنشأ الفلسطينيون في الفترة ما بين       لذا، فقد   
ظهـور  "وأطلق عليها ممدوح نوفل مرحلـة       , الفلسطينية التي عبرت عن الفكر السياسي الفلسطيني      

ونهوض الوطنية الفلسطينية، ورسم مالمح صورة الكيان الفلسطيني، وبداية تبلـور وتـشكل نظـام        

                                                
ورقة بحثیة منشورة في موقع بال ( ،إصالح النظام السیاسي الفلسطیني بین المطالب الداخلیة والضغوطات الخارجیة، مطر ، محمد عبد اهللا 15

 http://www.palthink.org/ar/news/70.html. م5/2/2010، )ثینك للدراسات اإلستراتیجیة
المركز القومي للدراسات : ة الحركة الوطنیة الفلسطینیة وتطورھا حتى نھایة القرن العشرین، كتاب محرر، غزةنشأ: حوراني، فیصل 16

 .65 -22ص  .2000والتوثیق، 
. 1986مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، :  بیروت-.3ط-.1948-1917: الحوت ، بیان نویھض ، القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین 17

   بتصرف.80ص

http://www.palthink.org/ar/news/70.html
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 وقف استنزاف بيع األراضـي للحركـة        ومن أهم مهامه،   18".سياسي فلسطيني موحد على األرض    
وقد تشكلت هذه المؤسـسات الـسياسية الفلـسطينية مـن           " .وبدعم من حكومة االنتداب   الصهيونية  

, والذين وضعوا نواة والدة الحركة الوطنيـة الفلـسطينية  , مجموعة من النخب  والقيادات الفلسطينية 
حيث كان مولد  الجمعيـات  ,  وظهرت بشكل تنظيمات ومؤسسات سياسية, م1918والتي ولدت عام   

,  والنـادي العربـي والمنتـدى األدبـي        ،)الموالي لبريطانيا (والحزب العربي   , سيحيةالم-اإلسالمية
 التي أفرزت ثالث مؤسسات     ،وعقدت هذه التنظيمات العديد من المؤتمرات     . وجمعية اإلخاء والعفاف  

، 19"سياسية فلسطينية رئيسة هي اللجنة التنفيذية العربية واللجنة العربية العليا والهيئة العربية العليـا             
أكتـوبر  / حيث دعت األخيرة إلى عقد مؤتمر في قطاع غزة وكان ذلك في األول من تـشرين أول                

، حيث أقر المؤتمر تشكيل حكومة عموم فلسطين تتألف من رئيس، وعـدد مـن الـوزراء،                 1948
وأصبح الحاج أمين الحسيني رئيساً للمجلـس       . وتشكيل مجلس وطني يضم ممثلي الشعب الفلسطيني      

ا أصبح أحمد حلمي عبد الباقي رئيساً للحكومة، وأعلـن المجلـس اسـتقالل فلـسطين                الوطني، كم 
استقالالً تاماً، وإقامة دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة، واعترفت دول الجامعة العربية بهذه الحكومة              

  .20ما عدا األردن
  

  : على أهم تجربتين مر بها النظام السياسي الفلسطيني وهماوتركز الدراسة
 

  )ف.ت.م(منظمة التحرير الفلسطينية : الً أو
  

 بعد معاناة طويلة قضاها الـشعب العربـي         ،جاءت فكرة تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية     
م المجتمـع   1948حيث تركت حرب    " ، من االنتداب البريطاني، إلى االحتالل اإلسرائيلي      ،الفلسطيني

السياسية الفلسطينية الرئيسية مرتبطـة     ، وكانت المؤسسات    في حالة فراغ قيادي وسياسي    الفلسطيني  
  21".ارتباطاً وثيقاً بزعماء النخبة القديمة، وبالتالي لقيت مصيرهم نفسه

  
 دولة إسرائيل أطماعها التوسعية في المنطقة العربية، ولم يعد هذا سراً، ولكنه خلق              لم تخف 

د إعالن إسرائيل أواخـر     تخوفاً مشروعاً في دول الطوق المحيطة بإسرائيل، وازداد هذا التخوف بع          
م، عزمها على إتمام المرحلة األولى من مشروع تحويل وجر ميـاه نهـر األردن إلـى                 1963عام  

                                                
: النظام السیاسي الفلسطیني وتطوره، ورقة عمل منشورة في  كتاب  نشوء: ممدوح ، النظام  السیاسي الفلسطیني بین الداخل والخارج نوفل،18

 .28 ، صالمؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة -مواطن: ما بعد االزمة البنیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة وآفاق العمل،رام اهللا
 .90-80حوت ، مرجع سابق، صال 19
 مركز أبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة، -.1 ط-).1977-1947(الوعي الذاتي والتطور المؤسساتي : الشعیبي، عیسى ، الكیانیة الفلسطینیة 20

  بتصرف.21ص.1979
 .83مرجع سابق، ص...صایغ ، یزید ، الكفاح المسلح  21
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 وبذلك بدأت إرهاصات تشكل الحقل السياسي الفلسطيني الجديـد، وبـذلك تأسـست         22.منطقة النقب 
 طـور اإلنجـاز،   وانتقلت من طور الفكرة واإلرهاص إلى   ", م1964منظمة التحرير الفلسطينية عام     

م، وما تبعهـا مـن   1964يناير /كانون ثانيبناء على طلب من القمة العربية المنعقدة في القاهرة في   
محاوالت استرضاء لبعض الدول العربية للقبول بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شـرعياً للـشعب     

  .23"الفلسطيني
  

اً،  وخصوصاً بعـد انهيـار الحركـة         شكلت منظمة التحرير الفلسطينية حقالً سياسياً وطني      ف
ـ         24.م1948الوطنية الفلسطينية في أعقاب هزيمة       كن التكون جسماً جامعاً للفلسطينيين فـي كـل أم

تواجدهم، فبدأت منظمة التحرير من مجموعة من الفصائل الفلسطينية والذين شكلوا  نقطة انطـالق               
الفلسطيني بكافة فئاته حـول هـدف   لتشكيل مشروع سلطة مركزية فلسطينية، نتيجة إلجماع الشعب   

  .25أساسي تمثل بتحرير فلسطين، على اعتبار أن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين
  

  
نقطة االنعطاف األهـم فـي تـشكل النظـام      "  نشأة منظمة التحرير الفلسطينية  شكلتحيث  

نية، والتي جاء تأسيـسها كنتـاج       م، كتجسيد للكيانية السياسية الفلسطي    1964السياسي الفلسطيني عام    
  26".واستجابة لحالة فلسطينية قائمة حملت في طياتها إرهاصات كيانية

  
ومن أهم المؤسسات السياسية المنبثقة عن منظمة التحريـر الفلـسطينية هـي المجلـس               " 
ئـرة   ودا ، ودائرة العالقات القوميـة    ، ودائرة اإلعالم  ، واللجنة التنفيذية  ، والمجلس المركزي  ،الوطني

 ثم الدائرة السياسية التي يرأسها رئيس هو أشـبه مـا   ، ودائرة التنظيم الشعبي ،شؤون الوطن المحتل  
يكون بوزير خارجية يمثل المنظمة في المؤتمرات العربية والمحافـل الدوليـة كمـا يقـوم بمهـام        

فلـسطينية   عالوة على ذلك تشرف الدائرة السياسية على مكاتب منظمة التحرير ال           ،دبلوماسية أخرى 
  27". المنظمة عالقات دبلوماسية مع أكثر من مائة دولةأقامت و،في الدول العربية واألجنبية

  

                                                
 المؤسسة الفلسطینیة لدراسة -مواطن: رام اهللانیویة في الحیاة السیاسیة الفلسطینیة، وآفاق العمل، التغیرات الب: ممدوح، ما بعد األزمة نوفل،22

 .30 ص.1999،الدیمقراطیة
  .مرجع سابق... ،مطر، محمد عبد اهللا 23
  .55مرجع سابق،ص...جمیل ھالل ، النظام السیاسي  24
 مركز أبحاث -.1 ط-.سة للمواثیق الفلسطینیة لمنظمة التحریر الفلسطینیةدرا: 1974-1964فیصل ، الفكر السیاسي الفلسطیني  الحوراني، 25

  .ص. 1980منظمة التحریر الفلسطینیة، 
 .مرجع سابق... ،مطر، محمد عبد اهللا 26
 دار الكرمل:  عمان-.1ط- .5المؤسسات المدنیة،سلسلة دراسات صامد االقتصادي، عدد: تشریل، منظمة التحریر الفلسطینیة روبنبیرغ،27

 .23ص. 1985للدراسات والنشر والتوزیع، 
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 تـصورات   سـبعة تم التعامـل مـع      م    1964منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام       "
بعـد   اعتبر فلسطين ما  والذي)1964(الميثاق القومي الفلسطيني ابتداء ب, ومشاريع للدولة الفلسطينية  

 والـذي   )1968(الميثاق الوطني الفلسطيني    مروراً ب ,  من دولة الوحدة العربية    التحرير ستكون جزءاً  
فيـه   تم    والذي )1971(عام  ثم  ,  هي وطن الشعب الفلسطيني    1967 فلسطين بحدودها عام     يرى أن 

 على قـدم    تبني هدف فلسطين الديمقراطية العلمانية التي يعيش فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون          
تم تبني البرنامج المرحلي الذي يقول بسلطة وطنية فلسطينية علـى أي            ) 1974(في عام   و ,المساواة

 تم تبني هدف الدولة الفلسطينية المستقلة حـسب          حيث )1988( عام   ثم في , جزء من أرض فلسطين   
ـ  ) 2002( عـام  وأخيراً وليس آخراً حيث تم في , قرارات الشرعية الدولية  تـم  وق خارطـة الطري

 اإلسالمي الذي يتحدث عن دولـة الخالفـة ،       ، ثم الطرح    )2005(الحديث عن دولة مؤقتة تقام عام       
 من الدولة اإلسالمية    بمعنى تجاوز المفهوم الوطني والقومي للدولة والنظر لفلسطين باعتبارها جزءاً         

               .28"المأمولة
                                                                                                                             

  :السلطة الفلسطينية: ثانياً
  

لم تكن منظمة التحرير الفلسطينية تنعم برخاء سياسي واقتصادي أو ترف فكـري عنـدما قـررت                 
اقيات أوسلو تـتلخص    إن الظروف التي كانت وراء مؤتمر مدريد واتف       "الدخول في عملية السالم بل      

م، المتزايـدة التـي     1987عزلة منظمة التحرير وتدهورها، وكلفة االنتفاضة األولى عـام          : بما يلي 
أثقلت كاهل إسرائيل، وهيمنة الواليات المتحدة على العالم بسبب انتهاء االتحاد الـسوفيتي، ووضـع          

   29."م1991م الشرق األوسط بعد االنتصار على العراق في حرب الخليج الثانية عا
والذي "م،  1993مما سبق دفع منظمة التحرير الفلسطينية إلى التوقيع على اتفاق أوسلو عام             

 في تـونس  م12/10/1993-10في دورته المنعقدة من بموجبه أصدر المجلس المركزي الفلسطيني      
  :القرار التالي

س الـسلطة الفلـسطينية فـي       تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجل       : األول
  . من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج،المرحلة االنتقالية

  
 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيـساً لمجلـس       السيد  يكون :الثاني

  .30"السلطة الفلسطينية

                                                
. م18/8/2008، مقال منشور بتاریخ !دولة ثنائیة القومیة في فلسطین أم في الضفة الغربیة؟إبراھیم ،  أبراش، 28

http://www.grenc.com/a/ibrach/show_Myarticle.cfm?id=13251 
 .466ص. 2003  مركز دراسات الوحدة العربیة،-.1 ط-) .ممترج(عطا عبد الوھاب / فرسون ، سمیح ، فلسطین والفلسطینیون 29
  www.pic.gov.psم، 15/2/2010الھیئة العامة لالستعالمات، منظمة التحریر الفلسطینیة،  30

http://www.grenc.com/a/ibrach/show_Myarticle.cfm?id=13251
http://www.pic.gov.ps
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، وبموجبه أنـشأت    م1993 عام   اتفاق أوسلو عت منظمة التحرير الفلسطينية على      بعد أن وقّ  ف
  : ما يلي، العديد من التحوالت على النظام السياسي الفلسطيني الجديد منهاطرأتالسلطة الفلسطينية، 

 بمـا ال    ،انتقال العمل السياسي لألحزاب والقوى السياسية من السر إلى العلن أو شبه العلـن              -1
 . وأهمها منع العمل المسلح ضد إسرائيل،يةيتعارض وااللتزامات األمنية للسلطة الفلسطين

تراجع تأثير األحزاب والقوى السياسية ومؤسسات منظمة التحرير لصالح مؤسسات الحقـل             -2
 ).السلطة الفلسطينية(السياسي الجديد 

تراجع أنماط التشكيالت التنظيمية لألحزاب والقوى السياسية، وتحديداً التشكيالت الجماهيرية           -3
 ).ل، لجان مهنيةطالب، نساء، عما(

 تنفيذ عمليـات تـشريعية واقتـصادية واجتماعيـة،          ،تولت السلطة الفلسطينية فور تشكيلها     -4
وسيكون لهذه العمليات وقعها المتراكم علـى النظـام الـسياسي، وعلـى البنيـة الطبقيـة                 

 .واالجتماعية

ـ            -5 ب سـواء  إن إقامة سلطة فلسطينية على األرض الفلسطينية، ولدت آليات جديدة إلنتاج النخ
كان ذلك من خالل انتخاب مجلس تشريعي، أو من خالل خلق مؤسسات وأجهـزة دوالنيـة                

  .31)من وغير ذلكأوزارات وهيئات وأجهزة (

انتقلت أمراض النظام السياسي الفلسطيني من منظمة التحرير الفلـسطينية إلـى            "وعليه، فقد   
منة والمحاصصة لجسم النظام الـسياسي     فانتقلت البيروقراطية والشخصانية والهي    ،السلطة الفلسطينية 

الفلسطيني، كذلك طرأ تحول في مصدر الشرعية، فبعد إنشاء السلطة الفلسطينية تحولـت الـشرعية      
  .32"م1996من المصدر الثوري إلى المصدر النيابي وذلك تم بعد إجراء انتخابات 

  
الفلسطينية وأهمهـا   عملت السلطة الفلسطينية ضمن التزامات دولية وقعتها منظمة التحرير          "

 والذي وصفه موقعوه بأنه سيئ، حيث وصفه الرئيس الفلـسطيني ياسـر             م،1993 عام   اتفاق أوسلو 
عرفات في خطاب ألقاه في مخيم جباليا لالجئين في قطاع غزة عند عودته إلى التراب الفلـسطيني                 

إنهـا اتفاقيـة    . ية سيئة أنا أعرف أن عدداً منكم هنا يرون أن أوسلو اتفاق         :"بموجب اتفاق أوسلو، قال   
  .33"ولكنها أفضل ما يمكننا أن نحصل عليه. سيئة، نعم

                                                
 -مواطن:  رام اهللا- .1 ط-.ھالل ، جمیل ، تكوین النخبة السیاسیة منذ نشوء الحركة الوطنیة الفلسطینیة إلى ما بعد قیام السلطة الوطنیة  31

   بتصرف.62-61ص.2002المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، 
 .م3/4/2010 مقابلة أجراھا الباحث مع تیسیر محیسن الخبیر في الشؤون التنمویة والسیاسیة، بتاریخ 32

33 Graham usher, Palestine in grisis: the Stranggle for pace and political Independence after Oslo, 
Transnational Instute series (London: Pluto press, 1995), p,1.  
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أعطت اتفاقية أوسلو إسرائيل الحق في التدخل في عملية بناء النظام الـسياسي الفلـسطيني،     
يتألف "وذلك ضمن االتفاقيات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي، فوفقاً لالتفاقيات الموقعة            

جلس التشريعي من اثنين وثمانين نائباً، ثم وافقت إسرائيل على رفع هذا العدد إلـى ثمانيـة                 عدد الم 
  .34"أما المرشحون إلشغال مقاعد المجلس فيتعين أن تصادق عليهم إسرائيل. وثمانون

  
سـرائيليين  إل بـين الفلـسطينيين وا  )2أوسلو  ( واشنطناتفاقية من   18حددت المادة   " وأيضاً

صـدار  إال يجوز للمجلس التشريعي، وال حتى لرئيس الـسلطة          :"، البند الرابع  م28/9/1995بتاريخ  
، أو تلـك التـي تخـالف    اإلسرائيليةوامر العسكرية تشريعات تلغي القوانين السارية المفعول، أو األ      

وكذلك البند السادس من نفس المـادة الـسابقة أعطـى للجانـب              . المعقودة بين الطرفين   االتفاقيات
  .35" في اللجنة القانونية المشتركة صالحية االعتراض على القوانين والتشريعاتاإلسرائيلي

  
اعتمدت السلطة الفلسطينية في فرض سلطتها على إقليمها        "أما فيما يتعلق بعملية البناء ، فقد        
بناء قوة أمنية مسلحة كبيرة؛ وفرض احتكـار شـرعية          : على أساليب ووسائط وبنى مختلفة، أهمها     

االستخدام السياسي لتوزيـع المـوارد   ولعنف؛ االعتماد على حركة فتح كقاعدة تنظيمية؛    استخدامها ل 
استمالة بعض تشكيالت المجتمع المحلي والسعي للهيمنة على المنظمـات األهليـة            والتي بحوزتها؛   

الـسعي الحتـواء    واستخدام الصراع المستمر مع إسرائيل لتوطيد شرعيتها؛        ووتقليص استقالليتها؛   
اإلعداد والتحضير لفـوز قاعـدتها      و؛  36* وإيواء شريحة واسعة من االنتلجنسيا     ، المعارضة وتحييد

السيطرة على جزء هام مـن وسـائل اإلعـالم          والتنظيمية في االنتخابات العامة والهيئات المحلية؛       
  . 37"المحلية

  
ية  يكون نـواة الدولـة الفلـسطين   ،عملت السلطة الفلسطينية على بناء نظام سياسي فلسطيني  

، فعملـت علـى     1999 من العام    مايو/ يارآالحديثة التي كان حسب اتفاقية أوسلو أن يعلن عنها في           
ضمن المشرع الفلسطيني في القانون األساسي الفلسطيني بعض األحكام         "الفصل بين السلطات حيث     

ة التي تنظم قواعد الفصل بين السلطات حيث حدد الصالحيات الرئيسية المناطة بكـل مـن الـسلط                
                                                

  .489مرجع سابق، ص...فرنسون ، سمیح ، 34
:  بیروت-).2007-2006(جمعة، محمد ، حماس والدائرة العربیة، ورقة عمل منشورة في كتاب قراءات نقدیة في تجربة حماس وحكومتھا  35

  .77ص. 2007مركز الزیتونة للدراسات ، 
تعطي والءھا لألفكار والمعرفة، وتمثل الجانب الخالق في الفكر االجتماعي السیاسي، إنھا تراقب، " االنتلجنسیا"یقول الدكتور ندیم البیطار  *

الفكري تدرس وتتأمل وتنظر وتحلل وتنشغل نقدیًا باألفكار والقیم والتصورات األیدیولوجیة التي تجاوز المشاغل والمقاصد باألفكار والتحلیل 
والوقائع یكون منظرًا، والذي ینشغل فقط باألفكار المعیاریة والتقویمیة یكون أخالقیًا، وھو یصبح جزءًا من األنتلجنسیا عندما یھتم بالنوعین 

ونھا كما االنتلجنسیا تتمیز إذًا عن المثقفین اآلخرین في ك. ویوحدھما في إطار یرفض األوضاع القائمة عن طریق الفكر المنضبط والمنظم
لھذه األوضاع، للنظام القائم، لما ھو موجود، بل باألحرى قوة نضالیة في " كالب حراسة"یقولون في بعض األوساط الفكریة الفرنسیة ال تشكل 

منشورة على 20/1/2010، اإلنتلجنسیا: مصطلحات ثقافیة شبكة النبأ المعلوماتیة، .خدمة ما یجب أن یكون
http://www.annabaa.org/nbanews/67/534.htm. 

  .81مرجع سابق، ص... جمیل ھالل، النظام السیاسي  37

http://www.annabaa.org/nbanews/67/534.htm
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إقـرار  : التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، فقد أسند إلى السلطة التشريعية صـالحية          
، وكـذلك  )مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي(القوانين إضافة إلى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية        

لفصل فـي المنازعـات،     في حين منح السلطة القضائية صالحية ا      . أسند إليها إقرار الموازنة العامة    
كما أسند القانون األساسي للسلطة التنفيذية ممثلة       . والرقابة على األعمال اإلدارية، للسلطات واألفراد     

في مجلس الوزراء الصالحيات المتعلقة باإلشراف على جميع األعمال التنفيذية اإلداريـة وإصـدار         
وبلورة السياسات العامـة وتنفيـذها وجبايـة        اللوائح التنظيمية، وحفظ النظام العام واألمن الداخلي،        

األموال العامة وإعداد الموازنة وإنفاقها، وأسند للرئيس اختيار وتكليف رئـيس مجلـس الـوزراء،               
وإصدار القوانين المقرة من المجلس التشريعي وحق االعتراض عليها خالل ثالثين يومـاً، وتعيـين      

 السفراء والممثلين األجانب، كما أعطى الرئيس حـق         السفراء والمعتمدين الفلسطينيين وقبول اعتماد    
تعيين كبار المسئولين في السلطة ومنحه منصب القائد األعلى، ومنحه حق إعالن حالة الطـوارئ،               

واعتبر القانون األساسي رئيس الوزراء مسئوالً أمـام رئـيس   . وحق العفو الخاص على المحكومين    
لس التشريعي، واعتبر رقابة الـسلطة التـشريعية علـى           ومساءالً في الوقت ذاته من المج      ،السلطة

  .38"أعمال السلطة التنفيذية أمراً أساسياً
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 :حالة السلطة القضائیة، رام اهللا: االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة أمان، إشكالیات الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الفلسطیني 38

  .2ص. 2007االئتالف من أجل النزاھة والمساءلة أمان، 
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  بيئة النظام السياسي الفلسطيني: المبحث الثاني
  

 سلباً وإيجاباً على أي نظام سياسي في العالم، حيـث تلعـب مـؤثرات                السياسية تؤثر البيئة 
الـدين، الثقافـة الـسياسية، والجغرافيـا        : هم هذه المؤثرات  كثيرة على قوة وضعف النظام، ومن أ      

تبلـور النظـام    " لقـد    و .السياسية، والتاريخ، واالقتصاد، وطبيعة المجتمع الذي يمثله هذا النظـام         
السياسي الفلسطيني بكل مكوناته، من مؤسسات وقوى سياسية خارج فضاء الدولة، وفـي مجتمـع               

ية متعددة خارج فلسطين، األمر الذي أدى إلى ارتهان النظـام           سماته التشتت واللجوء في بقع جغراف     
السياسي الفلسطيني في مختلف مراحل تطوره إلى المحددات الخارجية على المـستويين اإلقليمـي              

  .39"والدولي
  
يتـداخل  " يتميز المجتمع الفلسطيني عن كثير من المجتمعات في دول العالم فـي كونـه               و

الفقـر والبطالـة    . بير، والحاضر مع الماضي، والديني مع القانوني      االجتماعي مع السياسي بشكل ك    
كلهـا  ...واألسرة واالنحراف والفساد وأشكال العالقات العصبوية، وأشكال التكافل االجتماعي الـخ          

فحالة عدم االسـتقرار التـي تميـز بهـا          .  وبالتالي بالسياسة بشكل أو آخر     ،أمور ترتبط باالحتالل  
 تاريخه، وتداخل قضيته الوطنية مع القضايا العربيـة واإلسـالمية بفعـل             المجتمع الفلسطيني عبر  

الجوار أو االنتماء أو تقاطع المصالح وحالة الشتات، يجعل كل ذلك من المجتمع الفلـسطيني حالـة                 
 فاالحتالل عمل وما زال يعمل على تمزيق التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع              .40"خاصة

اصل الداخل مع الخارج، وهذا بمجمله أعطى تداخالً سياسياً واجتماعياً، وبيئـة           غزة، وكذلك عدم تو   
قد تؤثر على بنية وتماسك النظام السياسي الفلسطيني، وأضف إلـى ذلـك أهميـة القـضية     سياسية  

الفلسطينة سياسياً وأيديولوجياً عند المواطن العربي واإلسالمي مما يجعل منها قضية مركزيـة تهـم     
تنفرد " لذلك    دفع بمعظم األطراف نحو التدخل والمشاركة في القرار السياسي الفلسطيني،         الجميع، وت 

الحالة الفلسطينية بالجمع والتوليفة الغريبة بـين الخـصوصية والعالميـة، فاالمتـداد الحـضاري               
والتاريخي والجغرافي الذي ربط فلسطين في اإلطار اإلنساني العالمي، جعل منهـا بوتقـة لتلقـي                

رات الخارجية وطبعها بقدر كبير من السمات العامة، ومن ناحية أخـرى الخـصوصية التـي                المؤث
ميزت فلسطين كونها على امتداد التاريخ كانت عرضة للغزوات الخارجية واالحتالل، وحـال دون              

                                                
  .مرجع سابق...د عبد اهللا ، مطر، محم 39
  .3ص. 2004مكتبة ومطبعة دار المنارة، :  غزة-.أبراش، إبراھیم ، المجتمع الفلسطیني من منظور علم االجتماع السیاسي 40
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قيام دولة ذات كيان سياسي مستقل، حتى يومنا هذا وذلك بـسبب االحـتالل المتواصـل لـألرض                  
  .41"ينيواإلنسان الفلسط

  
يعد النظام السياسي الفلسطيني نظام سياسي ناشئ، في ظل احتالل إسرائيلي بغيض، وفـي              
ظل تدخالت دولية وإقليمية في القرار الفلسطيني، نشأت حركة وطنية فلسطينية في بيئـة سياسـية                

ائيل، تداخلت الجغرافيا مع التاريخ، وغابت الثقافة السياسية، وتبع االقتصاد الفلـسطيني إلـى إسـر              
لـذلك اعتمـدت إسـرائيل سياسـة        "وسادت الزبائنية والجهوية من مجتمع يتميز بالسلطة األبوية،         

كولونيالية تجاه المناطق المحتلة قوامها السيطرة االقتصادية غير المباشـرة، وإن أصـحاب رؤوس              
ـ           ة، اسـتخدام   األموال اإلسرائيليين والمؤسسة األمنية اإلسرائيلية باتوا يفضلون على ضوء االنتفاض

الوسائل االقتصادية، وليس العسكرية، للمحافظة على تبعية اقتصاد المناطق الفلـسطينية لالقتـصاد             
 اتفاق أوسلو وبشكل أوضح في بروتوكول العالقات االقتصادية الـذي           وتكرس ذلك في  اإلسرائيلي،  

  .42"م1994 إبريل/ نيسان29وقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في باريس في 
كل ذلك دفع النظام السياسي الفلسطيني ليكون نظاماً سياسياً تابعاً لدولة إسرائيل، وهذا أعـاق بنـاء                 
المؤسسات السياسية واإلقتصادية الوطنية، والتي تهيئ بيئة سياسية لبناء نظام سياسي قـوي، حتـى              

ـ      "، والتي تعتبر    2000جاءت انتفاضة األقصى عام      ت بـصمتها علـى      من أهم األحداث التي ترك
المجتمع الفلسطيني على كافة المستويات، حيث لم تقتصر النتائج المأساوية لالنتفاضة على ما قامت              
به إسرائيل من تجريف وهدم لألرض والبيوت وتقتيل للبشر، بل زعزعـت األسـس االقتـصادية                

 وتدهورت الحالـة    والسسيولوجية للمجتمع الفلسطيني حيث زادت البطالة بنسبة مهولة وانتشر الفقر،         
الصحية، وتخلخلت القيم وأنماط السلوك االجتماعي، باإلضافة إلى تدمير النظام السياسي ومؤسسات            

  . 43"السلطة
  

 أن بيئة النظام السياسي الفلسطيني لم تكن في أي زمن من األزمان صـالحة               وترى الدراسة 
تبعيـة لـه فـي شـتى المجـاالت      لبناء مؤسساتية سياسية كون االحتالل سمة تميز هذا النظام، وال        

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية واإلعالمية لالحتالل اإلسرائيلي، وحتى بعد تأسيس          
السلطة الفلسطينية التزم النظام السياسي الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، بالتزامـات            

لفلسطيني تابع وأسير لإلرادة اإلسرائيلية واإلقليمية      واتفاقات مع إسرائيل جعلت من النظام السياسي ا       
والدولية، وارتبط بمساعدات ومنح سياسية أكبر منها اقتصادية وإنسانية، كذلك الجغرافيا لم تـساعد              

                                                
دراسة غیر .(11دراسة منھاجیة مفاھیمیة في النموذج الفلسطیني،ص: شراب،  ناجي صادق ، اإلصالح والدیمقراطیة والحكم الرشید 41

  ).ورةمنش
  .155مرجع سابق، ص... ھالل، جمیل ، النظام السیاسي  42
  .131مرجع سابق، ص... أبراش، إبراھیم ، المجتمع الفلسطیني  43
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النظام السياسي الفلسطيني كون األرض الفلسطينية التي تسيطر عليها الـسلطة الفلـسطينية ضـمن           
جغرافياً، حيث أعطى ذلك االحتالل مساحة للتدخل والتـداخل فـي           اتفاقات أوسلو لم تكن متواصلة      

الشأن الفلسطيني، وأخرج نظاماً سياسياً ضعيفاً، إضافة إلى أسباب أخـرى مثـل الفـساد المـالي                 
  .م1996واإلداري واألخالقي، وذلك مثبت في تقرير هيئة الرقابة اإلدارية والمالية  لعام 

  
فة السياسية وتأثير ذلك على بناء نظـام سياسـي قـوي،      أهمية غياب الثقا   وتضيف الدراسة 

يحقق أركان الدولة الفلسطينية المنشودة، حيث تسود الثقافة الحزبية المنغلقة على الذات حتى أصـبح    
كل حزب سياسي يشكل نظاماً سياسياً مستقالً، ففوضى األنظمة الـسياسية وعـدم توافـق أهـدافها         

 والتداخالت اإلقليمية والدولية، جعل من بيئة النظـام الـسياسي           وبرامجها، وعدم استقاللية قرارها،   
  . ومأزوماًًالفلسطينية بيئة غير صالحة، لذا خرج نظاماً سياسياً ضعيفاً
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  سمات النظام السياسي الفلسطيني: المبحث الثالث
  

اصاً سواء من حيـث   يتسم النظام السياسي الفلسطيني بخصوصية تجعل منه نظاماً سياسياً خ         
أو مـن منظـور الـسلطات       , أو من حيث العالقة مـع المؤسـسات الـسياسية         , البنية المؤسساتية 

وأيضاً من تطور الدور الذي تلعبـه هـذه التنظيمـات           , والصالحيات التي تمارسها هذه المؤسسات    
ل وتأتي هـذه الخـصوصية مـن اسـتمرار االحـتال     , والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني  

  : لألراضي الفلسطينية، األمر الذي أوجد معضلة أساسية تمثلت في أمرين رئيسينياإلسرائيل
  

  .الحاجة لبناء كينونة سياسية فلسطينية بوصفها إطاراً سياسياً بعيد عن الشخصانية الفلسطينية: األول
ـ           : الثاني ة فـي ظـل     القدرة على المزاوجة ما بين السلطات والصالحيات التي تمارسها أي حكوم

سمات وخصائص النضال والتحرر وهيمنة الزعامات الفردية العائليـة         "  وقد فرض ذلك     ،االحتالل
  . 44"أو الثورية، وغلبة واستمرار البنى االجتماعية واالقتصادية التقليدية

  
م، 1994 سمات النظام السياسي الفلسطيني بعد قيام السلطة الفلسطينية عام           ستتناول الدراسة 

 وحـصولها   ، المعترك الـسياسي   )حماس(ى سماته بعد دخول حركة المقاومة اإلسالمية        ويتطرق إل 
  .م2006على أغلبية نيابية في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

  
  

  :م1994سمات النظام السياسي الفلسطيني بعد قيام السلطة الفلسطينية عام : أوالً
  

لسياسي الفلسطيني على األرض الفلسطينية، ولكنها        تعد تلك المرحلة من أهم المراحل لبناء النظام ا        
نـشأ وتبلـور    " التجربة التي سبقتها وهي تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، حيـث           بتجربة تأثرت   

النظام السياسي الفلسطيني خارج الوطن وتأثرت رموزه وقياداته باألنظمـة العربيـة الـشمولية أو               
الفلسطينية التي تشكلت كسلطة انتقالية مكبلة بكثير مـن         التسلطية، إضافة إلى ظروف نشوء السلطة       

االلتزامات السياسية على أرض لم يتم استكمال تحريرها من المحتل، نجد في كثير من األحيـان أن               
القيادة السياسية الفلسطينية لم تعط األولوية الالزمة لبناء مؤسسات دولة تقوم على المهنية وتحقيـق               

.  45"عطت في أغلب األحيان للمسيرة السياسية، وتثبيت سلطة الحزب الحـاكم          سيادة القانون، وإنما أ   

                                                
  .11مرجع سابق، ص... ناجي صادق ، اإلصالح  شراب، 44
  .28ص.2009تجربة السلطة الوطنیة الفلسطینیة  :  منظمة الشفافیة الدولیة، نظام النزاھة الوطني 45
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ولعل أبرز سمات النظام السياسي الفلسطيني والمؤسساتية السياسية في تلـك المرحلـة مـا أجملـه       
  :الدكتور ناجي صادق شراب في النقاط التالية

  
اتيـة والشخـصانية   إدارة المؤسسات الفلسطينية من خالل اعتماد معايير، تقـوم علـى الذ     -1

والتنظيمية في التعيين والتقييم، في ظل غياب للمعايير الموضـوعية أو العقالنيـة، وهـذا               
يتسبب في خلق حالة من التضخم المؤسساتي، ويفقد المؤسسات الفلسطينية القـدرة علـى              
التكيف، واستيعاب المستجدات، الداخلية والخارجية، وهذا يلقي بتداعياتـه علـى عمليـة              

 القرار السياسي ، والتي تتخذ بعيداً عن المؤسساتية السياسية، وتصاغ وفقاً لرؤيـة              صناعة
  .القائد أو الرئيس

التداخل والتشابك بين المؤسسة كإطار تنظيمي وأسلوب إجرائي وبين األشـخاص الـذين              -2
يتولون إدارتها، مما يفقدها القدرة على الذاتية واالستقاللية، وتعزز من سـيطرة الثقافـات              

 .لفردانية والشخصانية على الثقافة المؤسساتية مما يفقدها القدرة على التماسكا

إثارة الصراعات واالنقسامات داخل النخبة السياسية الواحدة للحيلولة دون ظهور مراكـز             -3
 .التأثير أو بروز تكتالت قوية

ـ             عدم   -4 درة علـى   الفصل بين الذمة المالية للقائد، والذمة المالية للمؤسسة ممـا يفقـدها الق
 .االستقاللية ويخضعها لتبعية القائد

إدارة الخالفات بعيداً عن األطر المؤسساتية باالعتماد على األساليب التقليدية كالتراضي أو             -5
االنشقاق مما يعقد قدرة المؤسسة على خلق أدوار ووظائف جديدة ومن ثم يفقـدها القـدرة                

 .على التكيف

ذاتية والشخصانية بدل من االعتمـاد علـى الـوالءات    االعتماد على الوالءات التقليدية وال     -6
العقالنية التي تعتمد عليها المؤسسة، وهذا من شأنه أن يعمق من تواجد المؤسسات التقليدية              

 .بجوار المؤسسات السياسية، واستدعاء دورها كلما اقتضت الحاجة

ال أن التعدديـة    التعددية المؤسساتية، وإن بدت هذه السمة إيجابية في ظاهرها وشـكلها، إ            -7
تتمثل في قدم مؤسسات منظمة التحرير الفلـسطينية وأضـيف لهـا مؤسـسات الـسلطة                
الفلسطينية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، مما أوجد معـه قـدراً كبيـراً مـن               

ع والتنازع في االختـصاصات، وفـي   ر الذي يصل أحياناً إلى حد التصا     ،التداخل والتشابك 
 .الحيات على المواطن الفلسطيني في الداخل والخارجحدود هذه الص

وتبرز هذه االزدواجية على مستوى الـسلطة الواحـدة         : االزدواجية أو الثنائية المتصادمة    -8
 .ذاتها كالسلطة ما بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة رئاسة الوزراء المستحدثة

 .تزايد دور المؤسسة العسكرية والبيروقراطية في عملية صنع السياسة -9
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ضعف مؤسسات المجتمع المدني مقارنة بالمؤسسات السياسية، وتبعيتها للحزب الحاكم مما            -10
 .يفقدها دورها في أن تكون وسيطاً لخدمة الوطن والمواطن

ازدواجية الشرعية الثورية والشرعية العقالنية، مما أدى إلى تزايد دور المؤسسة السياسية             -11
 .المدنية

القانوني الذي تستند عليه العملية المؤسـساتية، ممـا         ضعف األساس الدستوري القضائي و     -12
 .انعكس على فقدان أو ضعف الصالحيات والسلطات التي تمارسها

ضعف أداء المؤسسة السياسية، وتراجع دورها فـي االسـتجابة للمطالـب واالحتياجـات        -13
ـ              وارد المتزايدة ألسباب كثيرة، منها انتشار الفساد المالي واإلداري والوظيفي وفقـدان الم

 .الذاتية

االستقطاب المؤسساتي بمعنى سيطرة التنظيم المهيمن على معظم المؤسـسات الـسياسية             -14
كالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، مما يفقد المؤسساتية القدرة على التمثيل الـسياسي             

 . 46لكافة القوى السياسية ومما يضعف شرعيتها ودرجة تمثيلها
 

  :ات التي يتميز بها النظام السياسي الفلسطيني لعل أبرزهاويضيف جميل هالل بعض السم
  

  ).2وفق نص اتفاق أوسلو (بناء قوة أمنية للمحافظة على أمن اإلسرائيليين "  -1
، حيث تشكل فتح الركيزة الرئيـسية للـسلطة   )حركة فتح(استناد السلطة إلى قاعدة تنظيمية       -2

 .لى نظامها السياسيإالفلسطينية و

 . الحوار الوطني والوحدة الوطنيةإعادة إنتاج خطاب -3

 .47"تراجع تأثير اليسار في الحقل السياسي الوطني -4

أما رأي حركة فتح والتي تعتبر العمود الفقري للنظام السياسي الفلسطيني كونها تهيمن على              
هذا النظام منذ وقت طويل، ولذلك هي تدافع عنه، حيث يرى الدكتور فيصل أبو شهال النائب عـن                  

بأن النظام السياسي الفلسطيني بعد وقبل أوسلو كـان         "في المجلس التشريعي الفلسطيني،     حركة فتح   
  . 48"من سماته التعددية السياسية والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان

  
 أن ما ذهب إليه النائب عن حركة فتح الدكتور فيصل أبو شهال لـيس دقيقـاً،              ترى الدراسة 

 ولـذلك فـإن  ظام السياسي الفلسطيني في تلك المرحلة يتسم بالتعدديـة الـسياسية،   فمن ناحية أن الن 
التعددية السياسية التي كانت سائدة حينها هي تعددية شكلية تستمد حركة فتح منها شرعية سياسـية،                

                                                
  بتصرف.21-20مرجع سابق،ص...شراب، ناجي صادق ، اإلصالح  46
 .102-81مرجع سابق، ص... ھالل، جمیل ، النظام السیاسي  47
  .م3/4/2010مقابلة أجراھا الباحث مع النائب عن حركة فتح الدكتور فیصل أبو شھال بتاریخ  48
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والدليل على ذلك سيطرة حركة فتح المطلقة على مفاصل النظام السياسي الفلـسطيني، ومؤسـساته               
الـسلطة الفلـسطينية    ف أنها ديمقراطية ناقـصة،      فترى الدراسة أم ما يتعلق بالديمقراطية،     السياسية،  

  .م2006م، وتوقفت عجلة الديمقراطية حتى عام 1996عقدت انتخابات عام 
  

ولكن كانت هناك ثقافة ديمقراطية داخل النقابات والجامعات، أما عند الحديث عـن سـيادة               
إن النظام السياسي الفلسطيني عانى كثيراً جـراء انتهـاك حقـوق    القانون واحترام حقوق اإلنسان، ف  

ـ اإلنسان وسيادة القانون، والتي دفع الشارع الفلسطيني ثمناً باهظاً جراء عمل       ة االنفـالت األمنـي،   ي
 .وهذا ما عبرت عنه مؤسسات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية

  
راب والباحث جميل هالل فـي سـمات        تفق مع ما ذهب إليه الدكتور ناجي ش       ت الدراسةلكن  

 الفلسطيني،  يالنظام السياسي الفلسطيني، ولكن هذا ال يمنع وجود إرهاصات إلصالح النظام السياس           
 نـشرت   كماكونه أصبح مطلباً شعبياً ودولياً، حيث ضغط االتحاد األوروبي على السلطة الفلسطينية             

تحاد األوروبي بشأن اإلصـالح فـي الـسلطة      م، وثيقة اال  2/6/2002صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ     
إن مساعدة االتحاد األوروبي للسلطة كانت مشروطة باسـتمرارها فـي بـذل             "الفلسطينية جاء فيها    

الجهود لتحسين القيادة الجيدة، وفرض سيادة القانون، واألداء األفضل في موازنتها وفـي الـسياسة               
وكذلك يأتي استحداث منصب رئـيس  . 49"اإلدارة المالية المالية، وزيادة الشفافية في اإلدارة العامة و     

  .م في ذلك السياق2003الوزراء عام 
  : إليها بعد قراءة مستفيضة لموضوع البحث وهيت بعض السمات التي توصلوتضيف الدراسة

 نتيجـة عـدم تواصـل    ،تأثير الجغرافيا السياسية على مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني       -1
  .طاع غزة جغرافياًالضفة الغربية مع ق

تباين التكوين الفكري والثقافي واالقتصادي بين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، مما قـد               -2
ينعكس على التفاوت في بنية المؤسسات السياسية وخصوصاً فيما يتعلق بـدور المؤسـسات              

ى  ومما قد ينعكس على مستوى النخب السياسية على مـستو          ، الثقافة المدنية  ورالمجتمعية ود 
 .كل تنظيم في الضفة والقطاع

 التبعية السياسية واالقتصادية الكبيرة للمجتمع الدولي والمحيط اإلقليمي، حيث يعطي ذلـك             -3
 .مساحة للجميع في التدخل في آلية عمل المؤسساتية السياسية الفلسطينية

 كـون النظـام الـسياسي       ،صعوبة المزاوجة بين الشرعية الثورية والـشرعية الـسياسية         -4
 .لسطيني ما زال تحت االحتاللالف

                                                
 .م2/6/2002صحیفة الحیاة اللندنیة،  49
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تنامي ثقافة االستهالك، وغياب ثقافة اإلنتاج في المؤسسات السياسية الفلسطينية، ممـا قـد               -5
 .ينعكس على ثقافة المسئولية والمساءلة

 بسبب ضـعف البنيـة الحزبيـة        ،ضعف ثقافة المواطنة واالنتماء عند المجتمع الفلسطيني       -6
 .الفلسطينية

 حيث تسود السلطة األبوية الجبرية لدى النظـام         ،ية ابتداء من األسرة   غياب ثقافة الديمقراط   -7
العشائري في المجتمع الفلسطيني، وغلبة التكوينات االجتماعية التقليدية علـى بنيـة النظـام        

 .ومؤسساته

ثقافة االستبداد واحتكار القرار السياسي فردياً وتنظيمياً داخل الحركة الوطنيـة الفلـسطينية              -8
 وحتى يومنا هذا، وهي تقوم على نفي اآلخر، وتقويض نجاحات اآلخر، وما لذلك              منذ نشأتها 

من أثر على غياب الشراكة السياسية التي من خاللها نستطيع بناء مؤسساتية سياسـية قويـة      
 . وناجحة

غياب الثقة السياسية بين النخب السياسية والحاكمة، بسبب عدم التفاعل والتواصل بين هـذه        -9
 .النخب

  
 يكون الـشعب هـو مـصدر        ، أن بناء نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي      ترى الدراسة سبق  مما  

م، يحتاج إلى ثقافة سياسـية،  2005السلطات فيه كما حددها القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام       
وتربية حزبية، وتعددية سياسية، وشراكة سياسية بين القوى واألحزاب والمجتمع المدني، تقوم على             

 شراكة حقيقية وليس محاصصة حزبية ووظيفية، وكذلك يحتاج إلى قـرار وطنـي مـستقل،                أساس
تكون المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هي أهم سماته ومحدداته، مـع مراعـاة النظـام الـدولي                 

  .واإلقليمي، في حدود ال تتناقض وهذه المصالح
  

ة الشرعية السياسية، على الـرغم مـن         على التأكيد على الشرعية الثورية بموازا      وتؤكد الدراسة 
صعوبة المزاوجة في هذه المرحلة بالذات، ولكن هذا يأتي من أن الصراع مع إسرائيل هو صـراع                 

  :عقائدي انطالقاً من قوله تعالى
  

 "ودهنُوا الْيآم ةً ِللَِّذيناودالنَّاِس ع َأشَد نلَتَِجد نلَتَِجدكُوا وَأشْر الَِّذيننُـوا وآم ةً ِللَِّذيندوم مهبَأقْر  

يِسينِقس مِمنْه ِبَأن ى ذَِلكارقَالُوا ِإنَّا نَص الَِّذين ونتَكِْبرسال ي مَأنَّهاناً وبهر50"و.   
  

                                                
  .83:سورة المائدة 50
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 بأنها صاحبة مشروع إصالحي، وبذلك دخلت العمليـة         )حماس(لذا ترى حركة المقاومة اإلسالمية      
 ضمن قائمة التغيير واإلصالح، في مواجهة حالة الفساد التي ظهرت في المرحلـة التـي                االنتخابية

  .م2006سبقت انتخابات عام 
  

إن أهـم إنجـازات   : " )حمـاس (ويقول فوزي برهوم القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية     
لسطيني، هو  م على صعيد النظام السياسي الف     2006حماس بعد فوزها في االنتخابات التشريعية عام        

  .51"اعتماد مبدأ الشفافية، ومحاربة الفساد
  

  :)حماس(سمات النظام السياسي الفلسطيني بعد فوز حركة المقاومة اإلسالمية : ثانياً
  

، والتـي حققـت حركـة المقاومـة     )م2006(كشفت نتائج االنتخابات التشريعية الثانية عام   
سي الفلسطيني، حيث أصبح للشعب الفلـسطيني        فوزاً ساحقاً، ضعف النظام السيا     )حماس(اإلسالمية  

قيادتان هما، منظمة التحرير الفلسطينية وتسيطر عليها حركة فتح، والسلطة الفلـسطينية وتتقاسـمها       
حركة حماس مع حركة فتح، حيث تسيطر حركة حماس على المجلس التـشريعي وبـذلك تـشكل                 

  .رئاسةالحكومة الفلسطينية، بينما حركة فتح تسيطر على مؤسسة ال
لعل تداخل الصالحيات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة كان موجوداً مـن قبـل، بـين الـرئيس                 و" 

الفلسطيني ياسر عرفات من جهة، وبين رئيس حكومته محمود عباس، الذي قدم استقالته بسب عـدم      
يـع،   لتدخل الرئاسة في صالحياته، كذلك األمر مع خليفته أحمد قر          ،قدرته على االستمرار في عمله    

، إال أن هذه الخالفات كانت داخل حركـة فـتح،   52"الذي هدد باالستقالة عدة مرات قبل وفاة عرفات  
  .53أما حركة حماس فقد طفت على السطح قضية التداخل في الصالحيات بشكل كبير

  
أن هذا التصادم في الصالحيات، وما يصاحبه من اخـتالف فـي البـرامج               وترى الدراسة 
يديولوجية، أنشأ عالقة ملتبسة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وصلت          والرؤى السياسية واأل  

  .إلى درجة االنفجار واالقتتال الداخلي
  

                                                
 .م17/2/2010جراھا الباحث مع الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس الدكتور فوزي برھوم بتاریخ مقابلة أ 51
 ،1/6/2006أحمد سعید ، إصالح النظام السیاسي الفلسطیني، صحیفة الغد األردنیة،  نوفل،52

http://www.alghad.com/?news=98040 
 .المرجع السابق 53

http://www.alghad.com/?news=98040
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 أهمية المحدد اإلقليمي والدولي وتدخالتهم في الشأن الفلسطيني، وفرضهم          وتضيف الدراسة 
مع الدولي حـصاراً  شروطاً على حركة حماس والتي عرفت بشروط الرباعية الدولية، وفرض المجت     

  .سياسياً واقتصادياً على األراضي الفلسطينية المحتلة
  

" ويؤرخ النائب أشرف جمعة عن كتلة فتح البرلمانية لمرحلة ما بعد فوز حركـة حمـاس،               
بان النظام السياسي الفلسطيني لم يشهد أي تغيرات تذكر، فالسلطة التنفيذية بقيت كما هي، والحزبية               

حماس في التعيينات والترقيات، واألجهزة األمنيـة تمـارس نفـس سـلوك مـن              المقيتة تستخدمها   
 وبفعل الحصار الـدولي  ،أن النظام السياسي الفلسطيني بعد حماس     "ويضيف أشرف جمعة     .54"سبقها

  55".وغياب الخبرة والتجربة عند حماس تأزم أكثر من السابق
  

 النظام السياسي الفلسطيني لـم  أن هناك توافقاً بين حركتي فتح وحماس في أن       ترى الدراسة 
يشهد أي تغيرات تذكر من حيث الشكل، وهذا أيضاً ذهب إليه كالً من القيادي في حركـة حمـاس                   

   . يوسف رزقةسامي أبو زهري والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية،
  

ياسي جاء بعـد أن  يؤكد على أن دخول حماس في المعترك الس   " فالدكتور سامي أبو زهري     
أصبح النظام السياسي الفلسطيني أمر واقع، ولذلك دخلت حماس النظام السياسي الفلسطيني، وحققت             
فوزاً كبيراً في االنتخابات التشريعية، وبعد أربع سنوات من الحكم يضيف أبو زهـري أن النظـام                 

عليـه أي تغييـر، فبقيـت       السياسي الفلسطيني من حيث هيكلية النظام السياسي الفلسطيني لم يطرأ           
المؤسساتية السياسية كما هي، ولكن على صعيد المشروع السياسي طرأ هنـاك تغييـرات جذريـة                
أثرت إيجاباً على النظام السياسي الفلسطيني، السلطة الفلسطينية قامت على أساس المفاوضات وقمع             

مـشروع المقاومـة،    نما فوز حماس عمل على رفض المفاوضات والتطبيع وحمايـة           يالمقاومة ، ب  
بينمـا  . 56"والقضاء على الفساد والمحسوبية، إضافة إلى خدمة الشعب الفلسطيني، وأسلمة المجتمـع          

يؤصل الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في قطاع غـزة، بـأن               
شريعية، لم يحدث فيـه     النظام السياسي الفلسطيني كمكونات أكاديمية وقانونية مقرة عبر المجالس الت         

تغيير ألنه يحتاج الى حكومة فاعلة وبرلمان فاعل والى آليات عمـل كاالسـتفتاء، وقـراءة البعـد                  
القانوني، فخالل األربع سنوات لم تتمكن حماس من هذه اآلليات التي تـساعد فـي تغييـر الـنظم                   

                                                
  .م29/3/2010كة فتح اشرف جمعة، بتاریخ مقابلة أجراھا الباحث مع النائب عن حر 54
  .المرجع السابق 55
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كان يقوم على الحزب الواحد     السياسية، لكن من الناحية العملية أصبح هناك تغيير، فالنظام السياسي           
  .57"، بينما اليوم أصبح يقوم على أساس تعددية سياسية عريضة)حركة فتح(
  
  

أنه على المستوى السياسي طرأ تغيير على النظام السياسي         " يضيف الدكتور يوسف رزقة     و
ث كان  ، حي 2006 باالنتخابات التشريعية عام     )حماس(الفلسطيني منذ فوز حركة المقاومة اإلسالمية       

يقوم النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة اتفاقية أوسلو، والتي تربط النظام الـسياسي الفلـسطيني               
بإسرائيل، والدول المانحة، وفوز حماس أحدث هزة سياسية ألوسلو والتزاماته، ووضـعت بجانبـه              

قابـل التعامـل   خيار رعاية المقاومة وحمايتها، مما دفع الرباعية الدولية إلى فرض شروط مجحفة م  
  .58"مع الحكومة الفلسطينية

  
ويضيف النائب عن كتلة فتح البرلمانية الدكتور فيصل أبو شهال في سمات النظام الـسياسي          
الفلسطيني ما بعد فوز حماس، هو عدم اعتراف حماس بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شـرعي               

ها منظمة التحرير الفلسطينية، وهي بـذلك       ووحيد، وعدم التزام حماس باالتفاقيات السابقة التي وقعت       
تخالف النظام الديمقراطي، وهنا حماس خالفت هذا النظام بعدم اعترافها باالتفاقيات الموقعـة ممـا               
أدخل العمل السياسي الفلسطيني في أزمات وتناحرات وعدم قدرة على القيـام بالمـسئوليات تجـاه                

الذي حدث  ) باالنقالب(ة المسلحة لحسم الخالفات     حتى وصلت إلى استعمال القو    . احتياجات المواطن 
  .59"م 2007)/يونيه( حزيران 14يوم 

  
أن فـوز   "أما عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض فقـد أضـاف              

 السياسي الفلسطيني، ولكن حمـاس اسـتخدمت   محركة حماس كان  يمكن أن يشكل توازن في النظا    
 مما أحدث إرباكاً وهدد بضرب منجـزات بلـورة          ،على النظام السياسي  هذا الفوز لتعزيز سيطرتها     

نظام سياسي فلسطيني، أيضاً حركتا حماس وفتح لم تجيدا االنتقال مـن المعارضـة إلـى الـسلطة            
والعكس لحركة فتح، وأضاف العوض أن حماس ال تؤمن بالـشراكة حتـى بالحـدود الـدنيا، ألن                  

  . 60"عايير إقصائية ال تقبل باآلخرالمعايير التي حكمت هذا السلوك هي م
  

                                                
  .م29/4/2010مقابلة أجراھا الباحث مع الدكتور یوسف رزقة  المستشار السیاسي لرئیس الوزراء الفلسطیني إسماعیل ھنیة، بتاریخ  57
  .المرجع السابق 58
  .م3/4/2010  بتاریخ، مقابلة أجراھا الباحث مع النائب عن حركة فتح الدكتور فیصل أبو شھال 59
  .م12/4/2010مقابلة أجراھا الباحث مع القیادي في حركة حماس الدكتور سامي أبو زھري بتاریخ  60
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 والدراسـات التـي تناولـت        الباحـث   بعد سلسلة المقابالت التي أجراهـا      تخلص الدراسة 
  :الموضوع، وبحكم معايشة الباحث للمرحلة يخرج فيما يلي

  : سمات النظام السياسي الفلسطيني إلى قسمين رئيسيين هماتقسم الدراسة
  

  :م السياسي الفلسطيني بعد فوز حركة حماسالسمات االيجابية للنظا: األول
  

 على النظام الـسياسي الفلـسطيني       )حماس(إن أبرز السمات التي أدخلتها حركة المقاومة اإلسالمية         
  :هي) م2006(بعد فوزها باالنتخابات التشريعية عام 

  
  .إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى عمقها العربي واإلسالمي -1
 شراكة سياسية مع حركة فتح وباقي القوى الوطنية ضـمن مؤسـسات النظـام               الدخول في  -2

 .السياسي الفلسطيني، وتداعيات ذلك االيجابية على قوة وبينة تلك النظام

 .  إصالح المؤسساتية السياسية الفلسطينية من ظواهر الفساد والمحسوبية والبيروقراطية -3

 61.ون حماية المقاومة شرعنة المقاومة من قبة البرلمان، عبر سن قان -4

 نجحت حماس من تقديم نموذج من الشفافية والنزاهة في سياسة التعيينات والترقيات داخـل               -5
 . الفلسطيني- المدني–البيروقراطي الجهاز 

  حزيـران قطاع غزة بعد األحداث المؤسـفة فـي      الحفاظ على حالة من الهدوء واألمن في         -6
 .م2007)/يونيه(

 في ثالث أجهزة تخضع جميعها إلمرة وزير الداخلية واألجهزة           ضبط عمل األجهزة األمنية    -7
 .األمن الداخلي-األمن الوطني-الشرطة الفلسطينية: هي

  
 
  :السمات السلبية للنظام السياسي الفلسطيني بعد فوز حركة حماس: الثاني

  
قبل الحديث عن السمات السلبية ينبغي اإلشارة إلى أن تمسك حمـاس بالثوابـت الوطنيـة،              

فضها لشروط الرباعية الدولية، دفع المجتمع الدولي إلى فرض حصار سياسـي واقتـصادي          ور
على الشعب الفلسطيني، لذا قد ال يكون من اإلنصاف التعامل مع مقاييس عامة لقيـاس تجربـة                
حماس في الحكم، وتحديد سمات النظام السياسي الفلسطيني، وقد ندخل في جدلية هل الحـصار               

بية، ألنه لو اعتبرنا أن الحصار والعدوان من العدو هو شيء طبيعي لـشعب              سمة ايجابية أم سل   
                                                

  ).1رقم (لإلطالع على نص قانون حمایة المقاومة راجع الملحق  61
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تحت االحتالل، فتكون محاربة هذا الحصار عبر كافة أشكال المقاومة هي من االيجابيات التـي               
تسجل لحركة حماس، أما الصورة األخرى تتمثل في اعتبار أن نتائج الحصار المؤلمـة علـى                

  .دالت البطالة، وزيادة نسبة الفقر، هي سمات سلبية لفوز حماسالشعب الفلسطيني وارتفاع مع
نطلق من أن النظام السياسي الفلسطيني هو نظام سياسي تحت االحـتالل، والتعامـل              ت دراسةفال

ركز على سلبيات بعيـدة عـن       تالمنطقي الذي كفلته المواثيق الدولية هو مقاومة االحتالل، لذا س         
  :االحتالل اإلسرائيلي، ومنها

 
 المؤسفة التي وقعت بين حركتـي فـتح        حداثاأل الدم الفلسطيني خط أحمر، تم تجاوزه في         -1

 .م2007)/يونيه(حزيران  وحماس في منتصف

 الحزبية المقيتة في سياسة التعيين في األجهزة األمنية، وما لذلك من تداعيات خطيرة علـى     -2
 .مستقبل عمل هذه األجهزة

 . غزة والضفة الغربية نتيجة لالنقسام الفلسطيني العالقات االجتماعية في قطاعتأثر  -3

 .، في الضفة الغربية وقطاع غزةحالة االستقطاب الحاد بين حركتي فتح وحماس -4

 فشل القانون األساسي في معالجة اإلشكاليات التي طرأت بعد فوز حماس، حيث فسر كـل                -5
 .طرف المواد الدستورية حسب ما ترتأيه مصالحه

 عند النخب السياسية، حيث غلبت المصالح الحزبية والشخـصية          حالليةواإل النزعة الثأرية    -6
 . الوطنيةالقضاياعند النخب السياسية على 
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  نظام السياسي الفلسطينيمن الحركة حماس وموقف  رؤية: الفصل الثالث
  

  رؤية حركات اإلسالم السياسي للنظم والمفاهيم السياسية: المبحث األول
  

  . موقف حماس من النظام السياسي الفلسطيني قبل المشاركة السياسية: لثانيالمبحث ا
  

  . موقف حماس من النظام السياسي الفلسطيني بعد المشاركة السياسية: المبحث الثالث
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  :التمهيد

. جناح من أجنحـة اإلخـوان المـسلمين بفلـسطين     " ميثاقها بأنهافيحركة حماس تعرف  
اإلخوان المسلمين تنظيم عالمي، وهي كبرى الحركات اإلسالمية في العـصر الحـديث،             وحركة  

وتمتاز بالفهم العميق، والتصور الدقيق والشمولية التامة لكل المفاهيم اإلسالمية في شتى مجاالت             
الحياة، في التصور واالعتقاد، في السياسة واالقتصاد، في التربيـة واالجتمـاع، فـي القـضاء                

   62"في الدعوة والتعليم، في الفن واإلعالم، في الغيب والشهادة وفي باقي مجاالت الحياةوالحكم، 

  

 ، للنظـام الـسياسي الفلـسطيني      )حماس( اإلسالميةلذلك قد تنسجم رؤية حركة المقاومة       
 وهي رؤيـة جماعـة اإلخـوان المـسلمين          ،وللمفاهيم السياسية المعاصرة من رؤية أشمل وأعم      

 اإلسـالمية ة خصوصية الحالة الفلسطينية، ولذلك تنطلـق حركـة المقاومـة            العالمية، مع مراعا  
 سياسية، وقد حدد ميثاق حماس في مادته        : األولى دينية والثانية   : في رؤيتها من زاويتين    )حماس(

  السادسة والعشرين عالقته بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكون ميثاق حركة المقاومـة اإلسـالمية         
م، وحينها لم تكن السلطة الفلسطينية موجودة، فلـذلك بنـت حمـاس             1988 انطلق عام    )حماس(

مواقفها وعالقاتها مع السلطة الفلسطينية من منطلقات سياسية، فحركة حماس رفـضت أوسـلو،              
ولذلك رفضت مشروع الحكم الذاتي الفلسطيني،  والذي اعترفـت بموجبـه منظمـة التحريـر                

ائيل في المقابل بمنظمة التحريـر الفلـسطينية، وكـذلك    الفلسطينية بدولة إسرائيل، واعترفت إسر    
رفضت حماس الدخول في المؤسساتية السياسية الفلسطينية، وبدأت العالقات المتوترة بين حركـة       

ظهر الخـالف أول مـرة      " االشتباك العسكري، فقد     إلىحماس والسلطة الفلسطينية حتى وصلت      
 .والتي راح ضحيتها العديد من األرواح البريئة       م،1996 عام   أثناء أحداث مسجد فلسطين الشهيرة    

عبـد  . عتقاالت لقادة حمـاس ومـنهم د      تهامات وقامت السلطة بالكثير من اال     وتبادل الطرفان اال  
العزيز الرنتيسي ومحمود الزهار والكثيرين، وما لبث أن تدخل العديد لتلطيف األجـواء وعـودة            

 أخذت العالقـة بـين      م،2000 عام   فاضة األقصى  وبعد اندالع انت   .63"نياإلنساجم والوحدة للطرف  
السلطة الفلسطينية وحركة حماس منحى آخر، وتوحدت الجهود في مقاومة االحتالل، حتى دخلت             
حماس المعترك السياسي وأصبحت جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني عبـر انتخابـات حـرة               

  .م2006ونزيهة عام 

  
                                                

. م22/2/2010موقع إسالم اون الین، میثاق حركة المقاومة اإلسالمیة حماس، المادة الثانیة،  62
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML 

، منشور على )ه19/1/1429: (  صحیفة الصباح-.الخاسر األكبر.. حماس بین الصراع مع فتح والوالء إلیران وسوریا الشوبكي، زھیر، 63
 .م26/6/2010موقع جریدة الصباح بتاریخ 

http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=article&sid=10716  

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML
http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=article&sid=10716
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  :ثالثة مباحث وهي على النحو التالي الفصل  هذا فيتتناول الدراسةوسوف 

 رؤية حركات اإلسالم السياسي للنظم والمفاهيم السياسية: المبحث األول

  اسية  موقف حماس من النظام السياسي الفلسطيني قبل المشاركة السي:المبحث الثاني

   .. موقف حماس من النظام السياسي الفلسطيني بعد المشاركة السياسية:المبحث الثالث
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  رؤية حركات اإلسالم السياسي للنظم والمفاهيم السياسية: المبحث األول
  

 رؤية حركات اإلسالم السياسي للنظم والمفاهيم السياسية، البد مـن معرفـة مفهـوم      تناول     قبل  
ثـار اسـتخدامه رفـض      آاإلسالم السياسي، حيث اتسعت دائرة استخدامه في تاريخنا المعاصر،  و          

الكتاب والمثقفين والعلماء الذين ينتمون ويمثلون المدرسة اإلسـالمية فـي           و  القادة بول العديد من  وق
 أمين الحـسيني  الحاجمن استخدم هذا المصطلح هو هتلر ، حين التقى أول "ولعل   .التاريخ المعاصر 

نـي أخـشى   إنني ال أخشى من اليهود وال من الشيوعية ، بـل إن      : مفتي فلسطين آنذاك ، إذ قال له        
  .64"اإلسالم السياسي

    
 ومـنهم مؤسـس حركـة       ،ومن علماء ومفكري األمة من استخدم مفهوم اإلسالم السياسي        

أقصد بحركة اإلسالم السياسي، أن نعمل علـى        :" النهضة التونسية الدكتور راشد الغنوشي حيث قال      
 والـذي كـان   ن الماضـي، سبعينيات القروأقصد أيضاً هذا النشاط الذي بدأ في      . تجديد فهم اإلسالم  

  .65"ينادي بالعودة إلى أصول اإلسالم، بعيداً عن األساطير الموروثة عن التمسك بالتقاليد
  

حيث يعتبر القرضـاوي أن مـصطلح اإلسـالم         " بينما رفضه الدكتور يوسف القرضاوي،    
 هي عبارة دخيلة على مجتمعنا اإلسالمي، وذلك ألنه تطبـق لخطـة وضـعها خـصوم                 ،السياسي

الم، تقوم على تجزئة اإلسالم وتفتيته بحسب تقسيمات مختلفة، فليس هو إسالماً واحداً كما أنزله               اإلس
  .66"اهللا، وكما ندين به نحن المسلمين

  
  :يستخدم الباحث مصطلح اإلسالم السياسي في أطروحته لألسباب التاليةوف سو
  

ن قريب أو بعيـد مثـل جماعـة     ال عالقة لها بالسياسة م     دينية وجود حركات سلفية ودعوية   : األول
  .الدعوة والتبليغ

 المعتدلة، وهذا قد يساعد تلك الحركات        الوسطية ارتبط مصطلح اإلسالم السياسي بالحركات    : الثاني
 األنظمة السياسية السائدة في مجتمعاتنا العربيـة        ةعلى تحقيق أهدافها في الوصول إلى الحكم وأسلم       

  .واإلسالمية
  

                                                
  .210الویشي ،عطیة ، حوار الحضارات،ص 64
  .31-30ص. 2001دار العالم الثالث، :  القاھرة-.2 ط-).مترجم(لورین زكري / بورجا ، فرانسوا ، اإلسالم السیاسي صوت الجنوب 65
 :، منشور على موقع22/2/2010القرضاوي ، یوسف ، الدین والسیاسة،  66

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4438&version=1&template_id=254&par
ent_id=12 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4438&version=1&template_id=254&par
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  .ركات الدينية وبين الحركات التي تأخذ من الدين منهج حياةالفصل بين الح: الثالث
 بمصطلح اإلسالم السياسي تلك الحركات اإلسالمية التي دخلـت معتـرك الـسياسة،       وتريد الدراسة 

بحيث أصبحت من أبرز معالمها دون أن يقصد من هذا المصطلح تقسيم اإلسالم كدين ومنهج إلـى                 
  .سياسي واقتصادي واجتماعي وغير ذلك

  
  :وفي هذا المبحث سوف يتناول الباحث

  
  . النظام السياسي في اإلسالم:أوالً

  .التطور التاريخي لحركات اإلسالم السياسي: ثانياً 
  رؤية حركات اإلسالم السياسي لبعض المفاهيم السياسية: ثالثاً

  
  :النظام السياسي في اإلسالم: أوالً

  
اسية واقتصادية واجتماعية، ومن القضايا التي      سي: اإلسالم هو دين شامل لكافة مناحي الحياة      

تناولها اإلسالم قضايا الحكم والدولة واالنتخابات، بمعنى أشمل النظام السياسي في اإلسالم ويعـرف         
وال يكسب أي نظـام     . النسق الذي يربط الحاكم والمحكوم حسب المبادئ والتشريعات اإلسالمية        "بـ  

  .67"اً على اإلسالمصفة كونه إسالمياً إال إذا كان قائم
  

 أن هذا المفهوم يؤكد على المنهجية السياسية لحركات اإلسالم السياسي، ألننا            وترى الدراسة 
لو أسقطنا التعريف على حزب العدالة والتنمية في تركيـا اآلن، أو حركـة المقاومـة اإلسـالمية                  

ت اإلسـالم    حركات إسالمية وصلت إلى الحكـم، سـنجد أن حركـا           افي فلسطين، كونهم  ) حماس(
السياسي تتكيف مع البيئة السياسية الدولية، وتعتمد فكرة األسلمة التدريجية للمجتمع انطالقاً من قوله              

 أن سر نجاح حركات اإلسالم السياسي في منطقتنـا          وتؤكد الدراسة ،  68"الَ ِإكْراه ِفي الديِن      : "تعالى
يا الحيوية التي تمـس فـضائها اإلقليمـي،         العربية واإلسالمية، هو منهجيتها في التعاطي مع القضا       

وبعدها عن العنف في تحقيق األهداف السياسية، وشبكة المؤسسات األهلية التـي تخـدم المجتمـع                
  .وتعمل على تطوير بنيته وكيانه

                                                
  .116ص.2006مركز البحوث والدراسات، : الشارقةأبو رخیة، ماجد وآخرون، محاضرات في نظام اإلسالم،  67
  .256:البقرة 68
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فعلى سبيل المثال نشأت جماعة اإلخوان المسلمين في مدينة اإلسماعيلية في مصر، حيـث              
سسات التبشيرية المسيحية، وقد زار الباحث مدينـة اإلسـماعيلية عـام            كانت هذه المدينة مهداً للمؤ    

  .م، فوجدها مدينة محافظة، ووجد أن اإلخوان المسلمين حققوا تقدماً في هذه الدائرة االنتخابية2006
  

إن وجود أي نظام سياسي يتوقف على وجود دولـة، والدولـة بـشكل عـام لهـا ثـالث                    
ند إسقاط ما سبق على الدولة في اإلسالم، فهنـا البـد مـن              وع". الحكومة-األرض-الشعب:"أركان

 يخضعون لهذه الدولة،    نفشعب الدولة اإلسالمية هم أبناء الوطن الذي      "توضيح أركان الدولة المسلمة،     
وقد عبر الرسول صلى اهللا عليه وسـلم     . بصرف النظر عن ديانتهم، وأعراقهم، وألوانهم، وقومياتهم      

  .69"ة باألمةعن الشعب في وثيقة المدين
  

ال تقوم الدولة إال على أرض يستقر عليها مواطنوها،  عبر           : "أما الركن الثاني فهو األرض    
والَِّذين تَبوُأوا الدار والْإيمـان ِمـن   : "عنها البعض باإلقليم، وعبر عنها القرآن بالدار، قال عز وجل 

ِهمِإلَي راجه نم ونِحبي ِلِهم71"والمتأمل في هذه اآلية يدرك التالزم بين األرض والعقيدة.  70"قَب.  
  

السلطة هي الهيئة التي لها حق اإللـزام بمـا        ): " أو السلطة (أما الركن الثالث فهو الحكومة      
أصدرت من أوامر ونواٍه، وينظر إليها الفرد على أنها صاحبة الحق في وضع القواعـد الحقوقيـة                 

. ه السلطة مستندة إلى القوة العسكرية، وقد تكون عن اقتنـاع ورضـا           وقد تكون هذ  . اآلمرة والناهية 
واستناد السلطة إلى القوة العسكرية دون رضا الشعب تعتبر حالة مرضـية، لـذا كانـت الحكومـة        

  .72"الشرعية في اإلسالم تستند إلى البيعة المعبرة عن رضا الشعب
 الجديد حامالً في طياته بصورة غير     من هنا كان  اإلسالم مؤسساً لدولة، بقدر ما كان الدين          "

مباشرة عناصر تفاهم عقائدي اجتماعي جديد، وبالتالي فرصة لبناء إرادة جمعية تتجاوز في طبيعـة             
  .73"تكوينها ونزوعاتها العصبيات التقليدية، المناهضة إلقامة سلطة مركزية وإرادة جمعية واحدة

شامل وكامل يصلح في كل مكان وزمـان،       إن النظام السياسي في اإلسالم هو نظام        إجماالً،  
تناولها توهو كغيره من النظم السياسية المعاصرة، له خصائص وأسس ومصادر ومكونات، والتي س            

  : على النحو التاليالدراسة
  

                                                
 .118مرجع سابق، ص... ماجد أبو رخیة وآخرون 69
 .9:الحشر 70
  .118مرجع سابق، ص... ماجد أبو رخیة وآخرون 71
  .119ص. المرجع السابق 72
دار الفكر للطباعة  :اعة و النشر و التوزیع ؛ دمشقدار الفكر للطب،: بیروت. غلیون، برھان ، العوا، محمد سلیم، النظام السیاسي في اإلسالم 73

  .20ص. 2004 ،و النشر و التوزیع
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  خصائص النظم اإلسالمية: األول
  

  :ويمكن إجمالها في النقاط التالية
  

صائص أنها ربانية من حيـث مـصدرها        أول ما تمتاز به النظم اإلسالمية من خ       : "الربانية . 1
أن أصول أحكامها وأسس تـشريعاتها      : ومن حيث غايتها، ومعنى كونها ربانية المصدر هو       

مأخوذة من كتاب اهللا الذي أنزله على رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ومن سنة نبيه صلى اهللا                 
نظمة البشرية  عليه وسلم الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى، وذلك بخالف األ              

األخرى التي هي من وضع البشر الذين يتصفون بالقـصور والعجـز ويحكمهـم الهـوى                
  .74"والمزاج

وهذه الخاصية تكسب النظام اإلسالمي من حيث أحكامه المـستقاة مـن الكتـاب والـسنة                
الصحيحة حالة من القداسة والكمال والعصمة، وهو ما يفـسر ظـاهرة التمـسك الـشديد                

  .مية فيما يعدونه ثابتاً ربانياًللحركات اإلسال
  

أما ثباتها فألن قواعدها ومبادئها وغاياتها ومقاصدها موضـوعة لتـنظم           :" الثبات والمرونة  . 2
وتعد هـذه الخاصـية    .75"شؤون المجتمع على سبيل الدوام، دون أن يعتريها تغيير أو تبديل

ارة الثابت والمتغير فـي    من أهم السمات التي تميز حركات اإلسالم السياسي فيما يتعلق  بإد           
السياسية الدولية وحتى المحلية، فهي من جهة متمسكة بثوابتها الوطنية، وفي بعض القضايا             

  . نجدها براغماتية مرنة

  
أنها نظم تعالج جوانـب     "شمول النظام السياسي في اإلسالم مقصود به         ":الشمول والتوازن  . 3

مالت والسياسة والحكم، وغيـر ذلـك مـن          العقيدة واألخالق والعبادات والمعا    :الحياة كلها 
  .76"جوانب حياة البشر

                                                
  .13ص. 2005مكتبة اآلفاق، :  فلسطین-.5 ط-.وآخرون، النظم اإلسالمیةشویدح، احمد ذیاب  74
  .15المرجع السابق، ص 75
  .17المرجع السابق، ص...شویدح، احمد ذیاب وآخرون 76
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ويمكن القول أن جمال الشمول يظهر من خالل التوازن أو ما نطلق عليه الوسطية، فالنظام               
اإلسالمي يراعي احتياجات المادة كما الروح، دون أن يغلب جانباً على حـساب الجانـب               

  .يةاآلخر، وهو ما تختلف عليه بعض الحركات اإلسالم
  

 :العموم والعالمية . 4

: لقد جاءت تشريعات اإلسالم إلى الناس كافة، األمر الذي أكسبها صفة العالمية، قال تعالى             
"     الَِمينةً لِّلْعمحِإلَّا ر لْنَاكسا َأرمو  78.، أي لجميع الناس من آمن منهم ومن ال يـؤمن          77" و   "

بقوم دون قوم، أو بجيل دون جيل، أو        من أهم ما تختص به النظم اإلسالمية أنها ال تختص           
جنس أو طبقة أو إقليم، بل هي نظم ذات صبغة عالمية ال يحدها أو يقيدها شيء من ذلـك،             

  .79"وإنما هي نظم وضعت لتكون للعالمين دستوراً ومنهجاً وأسلوب حياة

  
ـ             ":التكامل والترابط  . 5 ة من أبرز ما تتصف به النظم اإلسالمية من خصائص أنها نظم متكامل

، فليس هناك انفـصام بـين النظـام الـسياسي والنظـام             80"ومترابطة، متناسقة ومتناغمة  
بل جميعهـا مترابطـة بـشكل       ... االجتماعي، وال بين النظام السياسي واالقتصادي وهكذا      

  .متناسق

  
إن النظم اإلسالمية تتميز بواقعيتها، وهي خاصية تجعل منها نظاماً بعيـداً عـن               ":الواقعية . 6

 طلب المثالية بما يتناقض مع واقع البشرية وفطرتها، أو التفـريط فـي جانـب                اإلفراط في 
دون أن يفهم مـن  " ، 81"األخالق والقيم لتصبح حياة البشرية أشبه بحياة الوحوش في غاباتها      

 .82"ذلك الرضا بالواقع أياً كان، وإنما مراعاتها إلمكانات البشر المختلفة وطاقة تحملهم

  

                                                
  .107: األنبیاء 77
 .359، ص5ج. 1997 دار طیبة، -.4 ط-.البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل، تحقیق عثمان ضمیریھ وسلیمان الحرش 78
  .19، ص  المرجع السابق...شویدح، احمد ذیاب وآخرون 79
  .20المرجع السابق،ص  80
  .24نفسھ،ص  81
 .13ص.2001مطبعة التقوى، :  غزة-.3ط–. یاسین، نسیم شحدة، شرح أصول العقیدة اإلسالمیة 82
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ي نظم تهدف إلى الوصول باإلنسان إلى أرفع مـستوى لـه وأكمـل               ه :المثالية واألخالق  . 7
نموذج يمكن أن تصله البشرية أو ترتقي إليه، ويقصد بها أن يلتزم الناس باألخالق والمثـل                

  .83"العليا والقيم والفضائل، إضافة إلى التزامهم بالفرائض والواجبات والحقوق

سبق الحديث عنها، فالمسلم مطالب باالرتقاء وفق ويبرز جمال المثالية هنا في ضوء الواقعية التي 
،  أي ال يكلفها إال ما تسعه طاقتهم وال يشق 84"الَ يكَلِّفُ اللّه نَفْساً ِإالَّ وسعها: "طاقاته، قال تعالى

  .85عليهم
  

إن كل نظام يحيط نفسه بحزام أمني يضمن ألحكامه وتعاليمـه التنفيـذ،             : "الجزاء األخروي  . 8
ولقد أدركـت معظـم   . سمى بالجزاء، ثواباً للمطيع، وعقاباً للمستنكف والمسيء    هذا الحزام ي  

أنظمة األرض أهمية خاصية الجزاء، وضرورته من أجل المحافظة على بقائهـا وااللتـزام      
 تعدو كونها جزاءات دنيوية     بها، ولكن نوع الجزاءات التي تملكها وتتصف بها هذه النظم ال          

سالمية عن سائر تلك النظم بخاصية الجزاء األخروي، التي تعتمد          فقط، بينما تتميز النظم اإل    
على فكرة الحالل والحرام وأن هناك جنة وناراً، وعلى وازع اإليمان الضمير، واالستشعار             

، وهو مـا يـؤدي   86"بمراقبة اهللا الدائمة لكل تصرفات اإلنسان في سره وعلنه، وكل أحواله         
االستقامة ويلتزمها، وان غابت عنه عـين القـانون         إلى إيجاد اإلنسان الصالح الذي يطلب       

 .الدنيوي

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .29المرجع السابق ، ص...شویدح، احمد ذیاب وآخرون 83
  .286: البقرة 84
، 2000الرسالة، :  بیروت-.1ط-.د الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، تحقیق عبد الرحمن اللویحقالسعدي، عب 85
  .120، ص1ج
  .32المرجع السابق ، ص ...شویدح، احمد ذیاب وآخرون 86
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  أسس النظم السياسية في اإلسالم: الثاني
  

  : التاليةالركائز يمكن إجمالها في
  

  :السيادة -1

السيادة في النظام السياسي اإلسالمي ال تشكل أي مشكلة، إذ إنها تستند أساساً إلى نصوص               "
  . 88 "87}إن الحكم إال هللا{هللا عز وجل شرعية قررت أن السيادة لشرع ا

  
  : إقامة العدل والمساواة -2

هو ما تحرى به الحق من غير ميل إلى طرف من الطرفين أو األطراف المتنازعة فيـه                  "
، فالحاكم المسلم مأمور بالعدل، وأن يساوي بين الناس دون محاباة وفـي             89"أو المتعلقة به  

 يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها وِإذَا حكَمـتُم بـين        ِإن اللّه : "ضوء الشريعة، قال تعالى   
العدل  االجتماعي،   : ومن أبرز مظاهر عدل اإلمام في حكمه      . "90"النَّاِس َأن تَحكُمواْ ِبالْعدِل     

  .91"والعدل السياسي، والعدل القضائي
  

   :األخذ بالقوة -3
–مة قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال، إذ ال قيام للدولة           من مقاصد الشريعة أن تظل األ     " 

  .92" وال بقاء لها على الصعيد الدولي إال أن يظل هذا األساس متيناً-أي دولة
إن اإلسالم يهتم بهذا الجانب بشكل كبير، فقد جعل القوة أحد معايير الخيرية، فقـد أخـرج                 

المـؤمن القـوي خيـر    : " وسلم قالاإلمام مسلم في صحيحه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  
  .93"وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف

  :األخذ بالشورى -4
تعد الشورى في الشريعة اإلسالمية مبدأ إنسانياً واجتماعياً وأخالقياً، بجانب كونها أساسـاً             "

متيناً لنظام الحكم، وهي في النظام السياسي في اإلسالم حق للجماعة في االختيار، وتحمـل    

                                                
  57: األنعام 87
 .120مرجع سابق، ص... ماجد أبو رخیة وآخرون 88
  .120المرجع السابق ص 89
 .58: نساءال 90
 .121مرجع سابق،ص ... ماجد أبو رخیة وآخرون 91
 .122مرجع سابق ص... ماجد أبو رخیة وآخرون 92
، رقم الحدیث ...مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز93
 .56،ص8ر اآلفاق الجدیدة، جدا: دار الجلیل، بیروت:  بیروت-).6945(
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. 95" وَأمرهم شُورى بيـنَهم    : "، قال تعالى  94"ية قراراتها في شؤونها العامة والخاصة     لمسئول
  96.أي دون أن يستبد احد برأيه في القضايا المشتركة بين الناس

  
  :توفير الحريات -5

اإلسالم كفل لإلنسان المسلم وغير المسلم على السواء جميع حرياته، وقلمـا تجـد فـي                 "
نظاماً دعا إليها مثل دعوة اإلسالم، فدعا إلى حرية االعتقاد، وحرية الفكـر،  التاريخ ديناً أو   

  .97"وحرية النقد والمعارضة، وحرية الملكية الفردية، ونحو ذلك من الحريات
  

النظام السياسي في اإلسالم يقضي بإقامة حكم واحد وخليفة واحد لجميـع            : " وحدة الخالفة  -6
  .98"المسلمين

  
النظام السياسي في اإلسالم يرتكز على األخـالق الفاضـلة ويعتبـر            إن  : "مراعاة األخالق  -7

الجانب األخالقي القائم على قيم الدين اإلسالمي وتعاليمه أصالً ملزمـاً ال ينبغـي الحيـاد                
  .99"عنه

  مصادر النظم السياسية في اإلسالم: الثالث
  100. القياس-اإلجماع-بوية السنة الن-القرآن الكريم: تعتمد النظم اإلسالمية على أربعة مصادر هي

  
  :مكونات النظم السياسية في اإلسالم: الرابع

  
  :النقاط التالية ويمكن إجمالها في

  
 وهي التي تفسر األحكام وتوضحها وتسهلها أمام السلطة التنفيذيـة         ":السلطة التشريعية  . 1

ية التـي  والسلطة التشريعية مقيدة بالكتاب والسنة وال تتجاوزهما إال في األمور االجتهاد          
ويطلق على السلطة التشريعية في الدولة اإلسالمية مجلس        .101"لم يرد نص صريح فيها      

 .الشورى
                                                

  .122مرجع سابق، ص... ماجد أبو رخیة وآخرون 94
  38: الشورى 95
 .759،ص1مرجع سابق، ج.... السعدي، عبد الرحمن بن ناصر 96
  .123مرجع سابق، ص ... ماجد أبو رخیة وآخرون 97
  123المرجع السابق، ص .98
  123نفسھ، ص 99

  123ص.نفسھ 100
 .9ل النظام السیاسي في اإلسالم، صفھد ، خطوط عریضة حو العصیمي،101
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هي الهيئة اإلدارية للدولة ممثلة في رئاسة الدولة والوزراء والوالة          : " السلطة التنفيذية  . 2

على األقاليم، وهي المسئولة عن تسيير كل أمور الدولة وتطبيق الدستور، وتعمل علـى              
 .102"كيد سيادة األمة وحماية الوحدة الوطنيةتأ

  
 مهمتها تكوين هيئة مكونة من نخبة من أبناء المـسلمين يتعلمـون             : "السلطة القضائية  . 3

الكتاب والسنة وخاصة مسائل القضاء ومسائل االجتهـاد وقـضايا النـاس ومـشاكلهم              
سوله فكان  لينصبوا ويقضوا بين الناس ويفضوا المنازعات على ضوء كتاب اهللا وسنة ر           

الناس إذا وقعت بينهم مشاكل يهرعون إلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ليقـضي          
  .103"بينهم 

  
  

  التاريخي لحركات اإلسالم السياسيالتطور : ثانياً
  

م، على يد اإلمام حسن البنـا،       1928 عامشكل تأسيس جماعة اإلخوان المسلمين في مصر        
حيث سادت في ذلك العـصر حالـة       .  التاريخ المعاصر  عالمة بارزة لحركات اإلسالم السياسي في     

من االشتباك السياسي بين التيار السلفي والتيار الليبرالي في مصر، كان من أهـم نتائجـه إنـشاء                  
 ، والتي أدت بدورها إلى نشأة العديد من الحركـات اإلسـالمية فـي            104.جماعة اإلخوان المسلمين  

د خرج عـن المفهـوم التقليـدي لجماعـة اإلخـوان         السودان والمغرب العربي، رغم أن بعضها ق      
  .105المسلمين

وانطالقاً من حرص الباحث على خدمة أهداف البحث، سيتناول جماعة اإلخوان المـسلمين،     
 هي أحد أجنحة اإلخوان المـسلمين فـي         ،كون حركة حماس حسب المادة الثانية من ميثاق الحركة        

  . 106فلسطين

                                                
  .129مرجع سابق، ص ...ماجد أبو رخیة وآخرون 102
  ..9مرجع سابق، ص ...العصیمي، فھد، 103
 .بتصرف.23/2/2010  فضائیة الجزیرة بتاریخ -.خیارات وسیاسات:  السیاسيالزعاترة، یاسر، اإلسالم  104
. 1990، ینایر،99ط جدید في التفاعالت العربیة، مجلة السیاسة الدولیة، عدد أیمن السید ، حركات اإلسالم السیاسي ونم عبد الوھاب، 105
  .88ص
 http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTMLلإلطالع على میثاق حركة حماس  106

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2004/03/article11.SHTML
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تصادية في فلسطين غير مؤهلة ألي عمل سياسي، كـان لجماعـة   ولما كانت البيئة االجتماعية واالق   
اإلخوان المسلمين دور في مساعدة الفلسطينيين، فبعد أن أنشأت الجماعة في مصر جمعية الـشبان               

 نـواة  المسلمين، أمتد عمل الجمعية ليصل إلى فلسطين، وخرج من رحم الجمعية نخب سياسية كانت     
  .داً منذ أربعينيات القرن الماضيالحركة الوطنية الفلسطينية، وتحدي

 حيـث .  المصادر في تحديد زمان ومكان أول فرع لإلخوان المسلمين في فلسطين           اختلفت "
م فـي القـدس،     1943 بيان نويهض الحوت أن جمعية المكارم التي أسست سـنة             الدكتورة اعتبرت

 تأسيس عدد مـن     تمكن اإلخوان من  " و .107"كانت أول شكل تنظيمي لإلخوان المسلمين في فلسطين       
م، أو فـي أوائـل سـنة        1945الفروع، كان بينها فرع مدينة يافا، الذي أسس إما في أواخر سـنة              

  .108"م1946
  
  
  

  : رؤية حركات اإلسالم السياسي لبعض المفاهيم السياسية: ثالثاً
  

إن المفاهيم والقيم السياسية بوجه عام بعضها مستورد من الغرب، كالديمقراطية مثالً، فـي              
 جاء اإلسالم بمفاهيم وقيم سياسية ووضع قواعد وأحكاماً يمكن أن يبنى عليها مواقف تجاه كافة                حين

لقـد امتلكـت     .أصحاب الديانات األخـرى   المصطلحات والمفاهيم السياسية لدى غير المسلمين من        
ـ         راسـة الدتناول تحركات اإلسالم السياسي رؤية شاملة لكافة القضايا التي تهم الفرد والمجتمع،  وس

 كونها كبرى حركات اإلسالم السياسي في العالم، وكـون حركـة   -رؤية جماعة اإلخوان المسلمين    
 من مفهوم الحكم والديمقراطية والتعددية السياسية       -المقاومة اإلسالمية هي أحد أجنحتها في فلسطين      

  :واألحزاب األخرى
  
  
  

  : موقف جماعة اإلخوان المسلمين من الحكم-1
  

ماعة اإلخوان المسلمين من القضايا السياسية المعاصرة استناداً إلـى ديـن            تنطلق مواقف ج  
 حيث شمل اإلسالم كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، فقد ذكـر اإلمـام حـسن البنـا            ،اإلسالم الحنيف 

                                                
  .26ص. 1992 ، شباط آذار228-227خلیل، عوض ، جذور اإلسالم السیاسي في فلسطین، مجلة شؤون فلسطینیة، عدد  107
-1917: القیادات والمؤسسات السیاسیة في فلسطین/  أكثر في ھذا الموضوع مراجعة كتاب بیان نویھض الحوتلإلطالع .المرجع السابق 108

  .502، ص1948
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اإلخوان المـسلمين يـسيرون فـي جميـع     : " جماعة اإلخوان المسلمين في رسالته الخامسة      سمؤس
 على هدي اإلسالم الحنيف كما فهموه، وكما أبانوا عن فهمهم هـذا فـي            خطواتهم وآمالهم وأعمالهم  

وهذا اإلسالم الذي يؤمن به اإلخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه،            . 109أول هذه الكلمة  
والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد واألصـول         ... ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على اإلرشاد      

  .110"هيات والفروعال من الفق
  

وهذا يبين أن من أدبيات حركة اإلخوان المسلمينٌ امة حكم اهللا في األرض والسعي الجـاد إلقامـة                  
  .الدولة اإلسالمية وعدم القبول بغيرها كنظام للحكم

  
  :ةالديمقراطي موقف جماعة اإلخوان المسلمين من -2

ة هللا، ولكـن جماعـة اإلخـوان        الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب، بينما الشورى تعطي الحاكمي        
الديمقراطية بوصفها    جديدة تعتمد على   إستراتيجيةنها تتبع   إنها تحبذ الديمقراطية، و   أ" المسلمين ترى   

منغلق وسـلطوي، ومجتمـع      أسلوبا للتغيير، لعجزها عن تحقيق نجاح سياسي في ظل نظام سياسي          
إسالميةوتطبيق الشريعة اإلسـالمية علـى    فاتر سياسيا، ولما كان الهدف األساسي لها هو بناء دولة           

الواقع، مما دفعهـا إلـى ممارسـة         الفور، رأت الجماعة أن هذا الهدف صعب التحقيق على أرض         
وعرفت مصطلحات الديمقراطية وحقـوق   ، وكونت رؤية عملية للواقع السياسي،  سياسة أكثر اعتداالً  

عارضـة مـع الـشريعة اإلسـالمية،        ليست مت  اإلنسان طريقها إلى خطاب الجماعة؛ فالديمقراطية     
  .111"وحقوق المرأة وغيرها والشورى مثل الديمقراطية تأمر باحترام الحريات

فـإن  " وتستمد جماعة اإلخوان المسلمين موقفها من الديمقراطية من الفقـه اإلسـالمي،             " 
ة وطريقـة  اإلسالم ومنذ بداية اللبنات األولى للبناء قد حرص على الشورى ليس شعاراً بل منهج حيا  

 الواضحة والتي ال تحتمل التأويـل  القرآنيةبناء وبرج ثقة بين الحاكم والمحكوم، ولذلك كانت اآليات          
وفي آيـة   112"  وَأمرهم شُورى بينَهم     "تحث على الشورى وتدعو لها فقال تعالى في سورة الشورى           

وقال العلماء في معنـى إذا عزمـت أي   113"  علَى اللّهِ  شَاِورهم ِفي اَألمِر فَِإذَا عزمتَ فَتَوكَّلْ     َ"أخرى  

                                                
خرة، فاإلسالم عند أي في كلمة اإلمام لعموم اإلخوان والتي أشار فیھا إلى شمول أحكام اإلسالم لقضایا الناس في الدنیا وما یوصلھم إلى اآل 109

  .اإلخوان عقیدة وعبادة، ودین ودولة، ومصحف وسیف، مجموعة رسائل اإلمام حسن البنا
  .136مجموعة رسائل اإلمام حسن البنا، ص 110
/ األوسط ، القاھرة فرصة مصر، تقریر شمال إفریقیا والشرق: 2الحركة اإلسالمیة في شمال إفریقیا، ج .  المجموعة الدولیة لألزمات111

  .20/3/2010،  )2004 ابریل 20بروكسیل، 
http://www.Crisisgroup.org/home/index  

 .38: الشورى 112
  .159: آل عمران 113

http://www.Crisisgroup.org/home/index
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بعد أن تأخذ الشورى مجراها وتستقر النفوس وتتناقش األفكار يتخـذ القـرار بنـاءاً علـى هـذه                   
  .114"الشورى

  
هنا المعضلة الحقيقة، فاإلخوان المسلمين يؤمنون بالشورى، ولكنهم يستخدمون الديمقراطية          

 صعوبة في فهـم موقـف   ت الدراسةة الدولة اإلسالمية، فلذلك وجدلتحقيق الهدف المنشود وهو إقام  
اإلخوان المسلمين من الديمقراطية، وكذلك موقف حركة حماس والتي تعتبر أحد أجنحة الجماعة في              

 أن هناك ضبابية وتناقض في النظرية والتطبيـق بـشأن الديمقراطيـة،             ت الدراسة فلسطين، ووجد 
جماعة وحركة حماس من الديمقراطية وخرج بنتيجة تعاكس ما         وعمل جاهداً على اكتشاف موقف ال     

 تكتيكاً من أجل الوصول إلى      الدراسةرى فيها   تيتحدث به قيادات حماس واإلخوان المسلمين، والتي        
 مـن  على ذلـك  الدراسةدلل تالهدف األكبر وهو تطبيق الشورى بعد قيام دولة الخالفة اإلسالمية، و     

: " مع القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان والذي قـال          الباحث  خالل مقابلة أجراها    
إن هامش الحرية الذي تمنحه الديمقراطية وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة هو ما توافـق عليـه         
حركة حماس، أما الديمقراطية بمفهومها المطلق والذي يتناقض مع ديننا الحنيف فهو ما ال ينـسجم                

حينما تطلق حركة حماس مصطلح الديمقراطيـة،     : " يضيف رضوان و .115"مع موقف حركة حماس   
فإنها تريد بذلك المعنى الشورى في اإلسالم، والذي يعطي مجاالً للشعب في اختيار قيادتـه، ولـيس      

  . 116"بمعناها الواسع المخالف ألصول العقيدة
  
  :موقف جماعة اإلخوان المسلمين من التعددية السياسية -3

كأسلوب حكم   والتعددية السياسية ليس كفكر فقط، وإنما     مسلمين بالديمقراطية   أقرت جماعة اإلخوان ال   
األفـضل لمحاربـة    والديمقراطية، وترى أنها الخيـار  أيضا، وال تجد الجماعة تناقضا بين الشورى     

  .االستبداد والظلم
في اللعبة  تشارك   والشواهد العملية المدنية من مصر واألردن وغيرها، تشير إلى أن الجماعة، حينما           

فالمشاركة الـسياسية   .السياسية وما يترتب عليها فإنها تحترم قواعد اللعبة، وهكذا كان سلوك حماس      
، وهذا ما حدث    اعتداالً النشطة ألي تيار فكري حتى لو بدا متطرفًا تجعله يصبح بمرور الوقت أكثر            

  .117للمسيحيين الكاثوليك في أوروبا على سبيل المثال
  

                                                
الرمحي، محمود، االنتخابات ومستقبل النظام السیاسي الفلسطیني، ورقة عمل مقدمة الى مركز دراسات المستقبل الفلسطیني بتاریخ  114

  .م3/4/2010
  .م5/7/2010احث مع الدكتور إسماعیل رضوان القیادي في حركة المقاومة اإلسالمیة حماس بتاریخ مقابلة أجراھا الب 115
 .المرجع السابق 116
 الدیمقراطي في الضفة الغربیة وقطاع غزة روأثرھا على الخیا" حماس " التجربة السیاسیة لحركة المقاومة اإلسالمیة  ، قتیسیر فائ عزام،117

 .31، ص2007-1993للفترة 
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  :وان المسلمين من األحزاب األخرىموقف جماعة اإلخ -4

،إال أن جماعـة  118"اإلسالم ال يقر الحزبية كونه دين الوحدة في كل شـيء       "على الرغم من أن     
اإلخوان المسلمين، ومعظم  حركات اإلسالم السياسي منفتحة على األحزاب األخرى بغض النظـر              

ي فلسطين كانوا أكثر انفتاحاً على      اإلخوان المسلمون ف  " عن فكرها وأيدلوجياتها، وعلى سبيل المثال       
التعاون والتحالف مع كل القوى الفلسطينية، بمن في ذلك الشيوعيون، ويذكر أن اإلخوان في يافا قد                

م مع الشيوعيين، وقد تكـرر هـذا التحـالف أواسـط            1947اشتركوا في إطار اللجان القومية سنة       
  .الماضي، من القرن 119"الخمسينيات

  
أن محاوالت حركة حماس في إشراك القوى والفصائل الفلـسطينية معهـا             ترى الدراسة أيضاً  

، على الرغم أن حماس كانـت قـادرة علـى      م2006 عام   إبان تشكيلها الحكومة الفلسطينية العاشرة    
تشكيل الحكومة بمفردها كونها تمتلك أغلبية مريحة في المجلـس التـشريعي الفلـسطيني، ولكـن                

جحت بعد ذلك في تشكيل أول حكومة وحدة وطنية فلـسطينية بعـد          محاوالتها باءت بالفشل، ولكن ن    
  .م2007اتفاق مكة عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
 .168مجموعة رسائل اإلمام الشھید حسن البنا، ص 118
  .28عوض خلیل، جذور اإلسالم السیاسي في فلسطین، ص 119
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  . موقف حماس من النظام السياسي الفلسطيني قبل المشاركة السياسية: لمبحث الثانيا

     
 من النظام السياسي الفلـسطيني قبـل   )حماس(يمكن إبراز موقف حركة المقاومة اإلسالمية     

  :ن، هماي رئيسيمفصلين، في )م2006-1988(ركة السياسية، خالل الفترة الممتدة من المشا
  
  

  
  :حماس وعالقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية: أوالً

  
إن جذور عالقة حماس مع منظمة التحرير الفلسطينية هي امتداد طبيعي لعالقـة اإلخـوان               

حيث دخلت جماعة اإلخوان    " أجنحتها،  ، والتي تشكل حماس أحد       مع المنظمة  المسلمين في فلسطين  
المسلمين في منافسة جدية مع منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الوطنية األخرى، وكـان البـد               

خصوصاً فـي ظـل تـردي       . لهذه المنافسة أن تشمل أيضاً ساحة الصراع مع االحتالل اإلسرائيلي         
خـروج   االحتالل من الخارج اثـر       أوضاع منظمة التحرير وانحسار دورها في الكفاح المسلح ضد        

 تعرضت لهجوم شرس من قوات      حيث،  120" جنوب لبنان  منم  1982 منظمة التحرير الفلسطينية عام   
 وبوارج بحرية، وهذا لم يـؤثر كثيـراً         ، وطائرات ، ومدرعات ، شاركت فيه قوات نظامية    ،االحتالل

 حتـى   ،ة الشعب الفلسطيني  بقيت رائدة النضال الوطني وممثل    "على معنويات وسلوك المنظمة، فهي      
 ، ومع أنه يمكـن      م1987 خالل االنتفاضة األولى     ا وجوده أثبتتظهور حماس كقوة شعبية جهادية      

 حيث قررت إسرائيل الـسماح بتـرخيص        م1979إرجاع الوجود السياسي الفاعل لحماس إلى سنة        
 تأكد حضورها كمنافس    الذي كان الواجهة التي تشتغل من خلفها الحركة ،إال أنه          )المجمع اإلسالمي (

، وذلك في أعقاب اندالع االنتفاضة      121" م1988 قوى وربما بديل عندما نشرت ميثاقها في أغسطس       
كـانون   6 حادث االعتداء اآلثم الـذي نفـذه سـائق شـاحنة صـهيوني فـي              " والتي جاءت إثر    

بنـاء  م، ضد سيارة صغيرة يستقلها عمال عرب وأدى إلى استشهاد أربعة مـن أ             1987ديسمبر/أول
الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا لالجئين الفلسطينيين، إعالناً بدخول مرحلة جديدة من جهاد شعبنا              

وصدر البيان األول عـن حركـة المقاومـة اإلسـالمية     . الفلسطيني، فكان الرد بإعالن النفير العام     
شعب الفلسطيني   إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في جهاد ال       1987 يوم الخامس عشر من ديسمبر       )حماس(

                                                
مركز دراسات الشرق :  عمان-.2ط-.(1996-1987)   الحمد، جواد وآخرون، دراسة في الفكر السیاسي لحركة المقاومة اإلسالمیة حماس 120

  .42ص.1998األوسط، 
م، 12/4/2006الملتبسة ما بین منظمة التحریر والسلطة وحركة حماس، مقال منشور بتاریخ إبراھیم ، العالقة  أبراش،121
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ضد االحتالل الصهيوني الغاشم ، وهي مرحلة يمثل التيـار اإلسـالمي فيهـا رأس الحربـة فـي                   
  . 122"المقاومة

م بدأت انتفاضـة شـعبية، وبعـدها دخلـت          1987 أن االنتفاضة األولى عام      ترى الدراسة 
ـ            فـي الـداخل   وطنيالتنظيمات الفلسطينية بكافة تشكيالتها االنتفاضة، وبدأت مرحلة من العمـل ال

زادت رقعة المواجهات بين جنود االحتالل والـشبان الفلـسطينيين، فـشعرت            الفلسطيني المحتل، و  
منظمة التحرير الفلسطينية بخطورة التحول الذي طرأ، والمتمثل بنقل الصراع من خـارج األرض               

 العـام  المحتلة إلى الداخل الفلسطيني، وزاد تخوف المنظمة بعد أن أعلنت حماس في أغسطس مـن      
  .م عن والدة ميثاقها الجديد1988

  
لذا عملت المنظمة على تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وعرضت على حمـاس المـشاركة              

 ، بالدعوة إلى إضراب شامل في جميع أنحاء الضفة        1988سبتمبر  / فرفضت وقامت في أيلول   "فيها،  
  .123"لموحدة في موعد مغاير لمواعيد القيادة الوطنية ا غزة وقطاعالغربية

، حينذاك، وجدت منظمة التحريـر الفلـسطينية        )حماس(يبدو أن حركة المقاومة اإلسالمية      
مأزومة، ووجدت أن هناك اختالف بالرؤى واالهداف بينهما، ولعل أبـرز هـذا االخـتالف البعـد          

مـة   عالقة الحركة بالمنظ   )حماس(تناول ميثاق حركة المقاومة اإلسالمية      األيديولوجي بينهما، حيث    
منظمة التحرير من أقرب المقـربين إلـى حركـة المقاومـة            :" فجاء في المادة السابعة والعشرون    

اإلسالمية، ففيها األب أو األخ أو القريب، أو الصديق، وهل يجفو المسلم أباه أو أخـاه أو قريبـه أو         
لفكـرة  صديقه، فوطننا واحد، مصابنا واحد، ومصيرنا واحد، وعدونا مشترك، وتتبنـى المنظمـة ا             

العلمانية، والفكرة العلمانية مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلـى األفكـار تبنـى المواقـف                
والتصرفات، وتتخذ القرارات، ومن هنا، ومع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومـا يمكـن أن               

أن نستبدل إسـالمية    تتطور إليه، وعدم التقليل من دورها في الصراع العربي اإلسرائيلي، ال يمكننا             
فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية، فإسالمية فلسطين جزء من ديننا، ومن فرط فـي               
دينه فقد خسر، ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية اإلسالم كمنهج حياة، فنحن جنودهـا، ووقـود    

 يكون قريباً، فموقـف حركـة المقاومـة    نارها التي تحرق األعداء، فإلى أن يتم ذلك، ونسأل اهللا أن     
اإلسالمية من منظمة التحرير الفلسطينية هو موقف االبن من أبيه، واألخ من أخيه، والقريـب مـن              

                                                
-http://www.palestineالمركز الفلسطیني لإلعالم، نبذة عن حركة حماس،  122
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قريبه، يتألم أللمه إن أصابته شوكة، ويشد من أزره في مواجهة األعـداء، ويتمنـى لـه الهدايـة                    
  .124"والرشاد

اس مع منظمة التحرير الفلسطينية على مـا جـاء فـي    استندت عالقة حركة المقاومة اإلسالمية حم    
ميثاقها،  ولكن كانت هناك تربية حركية عند حماس تركز على البعد العلماني للمنظمة، وفي المقابل                
كانت تعبئة منظمة التحرير ضد حركة حماس تقوم على أساس أنها البديل المفترض للمنظمة، وهذا               

حيث تفاوتت المواقف ما بين القبول المـشروط        "واضحاً  ال يعني أن الموقف من طرف حماس كان         
لكـن   .125" وبينهما مواقف غامضة كانت تحدد حسب العالقات بـين الطـرفين           ،بالمنظمة والرفض 

تنـاقض  لمنظمة التحرير الفلسطينية حيث أنها ت     المنظمة كانت ترى في حركة حماس تهديداً صريحاً         
 سـبتمبر  13في ) إتفاق أوسلو(لى إعالن المبادئ قيعها عوتحديداً عند تو ،في أيدلوجيتها مع المنظمة  

منـذ    حمـاس  تحدياً كبيراً عند حركة   مثل  وهذا   ، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية     م،1993
 ، وإعالن المبادئ بطبيعته طعن هدف حماس على المـدى            وفكرياً تأسيسها ، على حد سواء عقائدياً     

 المقاومـة، فالمنظمة تخلت عـن     . كل فلسطين عن طريق الجهاد    الطويل إلنشاء دولة إسالمية على      
 فحماس تنتقـد    ، وأيديولوجيتها الجهادية  حماس في فلسطين  عن حركة    بذلك   مختلفةوإعالن المبادئ   

ياسـين  زعيمها الشيخ أحمد    حيث أن   . أوسلو وتتهم الموقعين بالتفريط عن حقوق الشعب الفلسطيني       
خزي ، واستسالم ، وتعمل على التحقير مـن         " بأن أوسلو    المؤسس الروحي لحماس كتب من سجنه     

  126 ".، وبأن التنسيق األمني خيانةية فلسطينقض
  
بعد عام على صدور ميثاق حماس وفي مقابلة صحفية مع مجلة فلـسطين المـسلمة ورداً              " 

على سؤال حول اعتراف حماس بالمنظمة كممثلة للشعب الفلسطيني، كان الرد بـالتمييز مـا بـين                 
نظمة كإطار وطني والمنظمة كتوجه سياسي وبنية قائمة، فالمنظمة كإطار وطني كمـا ورد فـي               الم

الميثاق من حيث األهداف والتشكل مقبولة من حماس، أما المنظمة كتوجه سياسي حـالي يعتـرف                
  .127"بإسرائيل وبقرارات الشرعية الدولية فهي مرفوضة

  
م، حيـث تحـدث   1990لـسطينية عـام    تحسنت العالقة بين حماس ومنظمة التحرير الف      ثم  

المنظمة تمثلنا جميعاً، وقامت حماس حينها بتعيين       : " الدكتور محمود الزهار  بأسلوب تصالحي فقال      
ممثل غير رسمي لها في المجلس المركزي للمنظمة، ولكن عندما فكرت المنظمـة بعقـد اجتمـاع                 

مقاعـد واشـترطت إلغـاء      مـن ال  % 40للمجلس الوطني في ربيع نفس السنة طالبت حماس بــ          
                                                

 .27المادة : میثاق حماس 124
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م، وردت فتح بقوة من خالل بيان نشرته مجلـة  1988بيان إعالن االستقالل لعام   -البرنامج السياسي 
 أن المنظمة ليست حزباً من أحزاب الدولة، وإنمـا هـي             من نفس العام   فلسطين الثورة لشهر يوليو   

  .128"الدولة
  

 فـي األهـداف     )حماس(إلسالمية  وتتقاطع منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة المقاومة ا       
المرحلية كونهما حركات تحرر وطني فلسطيني، ولكنهما يختلفان في الرؤية اإلستراتيجية، فحمـاس         
في أدبياتها تطرح مقولة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتؤمن بالعمليـة االنتخابيـة كأسـاس لتـداول              

أنـا أريـد دولـة      : "اسين عندما قال  السلطة، وهذا ما ذهب إليه مؤسس حركة حماس الشيخ احمد ي          
  .129"ديمقراطية متعددة األحزاب، والسلطة فيها لمن يفوز في االنتخابات

  
وهذا يؤكد أن فكر حماس السياسي المرحلي لم يكن فكراً إحاللياً، كما ترى منظمة التحرير               

هـوم األمـة،     تخشى من الرؤية اإلستراتيجية لحماس والتي تقوم على مف         األخيرةالفلسطينية، ولكن   
لذلك ترى المنظمة في حماس امتداداً لمشروع أكبر تقوده جماعة اإلخوان المسلمون، ويهدف إلـى               

، وهذا بدوره يهدم حلم وهدف المنظمة من قيـام  ) دولة الخالفة اإلسالمية(إقامة الدولة اإلسالمية أو  
  .الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 أن عالقة حركة حماس مع منظمة التحرير الفلسطينية هي عالقة ملتبسة،            ةالدراس ستنتجتو 
، وزاد تخوف    األولى حيث تخشى المنظمة من دور الحركة اإلسالمية المتزايد في فعاليات االنتفاضة          

المنظمة بعد رفض حماس الدخول مع فصائل المنظمة في ما اصطلح عليه القيادة الوطنية الموحدة،               
 االنتفاضة، فكان توجه حماس من وجهة نظر المنظمة هـو كيـان سياسـي بـديل                 إلدارة فعاليات 

حكـم  (للمنظمة، وازدادت الفجوة بعد أن وقعت المنظمة اتفاق أوسلو، وقيام سلطة وطنية فلسطينية              
  .على األرض الفلسطينية) ذاتي

  
  :حماس وعالقتها بالسلطة الفلسطينية: ثانياً

  
 للسلطة الفلـسطينية، انطالقـاً مـن رؤيـة     )حماس(مية  تمثلت رؤية حركة المقاومة اإلسال    

كونه ال يحقق االستقالل والسيادة الحقيقيين والـشاملين للـشعب          "الحركة السياسية إلى اتفاق أوسلو،      
األمر الذي تعتبـره الحركـة      . ، إضافة إلى أنه يتنازل عن جزء من األراضي الفلسطينية         يالفلسطين

ولكنها مضطرة  كأمر واقع إلى التعامل مـع المؤسـساتية            .130"دينتنازالً عن جزء من العقيدة وال     
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السياسية الفلسطينية والتي جاءت كنتاج التفاق أوسلو، كون حماس ال تعيش في كوكب آخر،  وهـذا    
من حق شعبنا ككل الشعوب     : " ما ذهب إليه عضو المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل فقال          

راطي شوري قائم على التعددية السياسية ، يحفظ لـه كرامتـه            أن يعيش في ظل نظام سياسي ديمق      
  .  131"وحقوقه وحريته
، ودفعهـا   ئهاأن الحركة ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية، ورغبة منظمة التحرير باحتوا          وترى الدراسة 

 والتي سـتفرز مؤسـساتية      ةإلى وقف الكفاح المسلح ضد إسرائيل، والمشاركة في العملية االنتخابي         
 فلسطينية ألول مرة على أرض فلسطين، عاشت تلك المرحلة في مخاض عسير حيث اشتبك               سياسية

السياسي مع الديني، وارتبكت مواقف الحركة، ولكن المؤسساتية السياسية عنـد حركـة المقاومـة               
 حسمت الجدل، وقررت العمل من المنطلق الديني في قضايا والمنطلق الـسياسي       )حماس(اإلسالمية  

  .ىفي قضايا أخر
  

م والذي أفردنا لها مبحثاً في الفـصل الثالـث مـن            1996ولكن مقاطعة حماس النتخابات     
الدراسة، لم يكن للمحدد الديني تأثير في قرار المقاطعة، ولكن المحدد السياسي وظـروف الحركـة                

 دفع  كونه كان يمسك حينها بزمام األمور،     على األرض، ووجود قيادة كاريزمية مثل ياسر عرفات،         
  .ركة إلى مقاطعة االنتخاباتالح

  
بأن حركة حماس بعد إنشاء السلطة الفلسطينية قـررت         "يؤرخ عماد الفالوجي لتلك المرحلة      

بالمطلق عدم التعامل معها، حتى وصل إلى درجة رفض الحركة استقبال ياسر عرفات عند قدومـه                
ـ               ت تنـادي بـضرورة     إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، على الرغم من أن هناك أصواتاً كان

التعامل مع مقتضيات المرحلة، ولكن الصوت األقوى كان ضد التعامل مع الـسلطة، انطالقـاً مـن        
رؤيتهم أن السلطة الفلسطينية تحمل بذور الفشل وأنها لن تعمر طويالً، وأن إرادة الشعب الفلسطيني               

  .132"أقوى من أن تختزل في اتفاقيات أوسلو
نت تدرك خطورة المشروع السلمي الذي ذهب إليه ياسـر         أن حركة حماس كا    ترى الدراسة 

عرفات، وطبيعة البيئة السياسية المحيطة به، لذلك كانت ترى فيه مشروعاً فاشالً تصفوياً، ال يتوافق               
مع رؤية الحركة االستراتيجية، وال ينسجم مع مواقفها السياسية ويخالف البعد الديني، وهذا كله دفع               

  .لطة الفلسطينيةالحركة إلى مقاطعة الس
ازداد التوتر بين حماس والسلطة الفلسطينية على خلفية سلسلة التفجيرات التي قامـت بهـا       ف
 للثأر لعملية اغتيال مهندسها يحيى عياش، فقامـت الـسلطة بحملـة              في العمق اإلسرائيلي،   حماس
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لطة حتـى   األزمة بين حماس والـس تمداهمات واعتقاالت طالت الصفوف القيادية لحماس، واستمر  
م، حيث تم اإلفراج عن جميع معتقلي حمـاس والجهـاد           2000/اندالع انتفاضة األقصى في سبتمبر    

 تقـوم علـى أسـاس مقاومـة     ،اإلسالمي، وبدأت مرحلة جديدة من العالقات مع السلطة الفلسطينية   
المحتل، ولعل وجود شخصية ياسر عرفات في تلك المرحلة ألقى بظـالل إيجابيـة علـى طبيعـة                  

  .قات بين الطرفينالعال
  

" م كثيـراً،    2000/تأثر النظام السياسي الفلسطيني بعيد اندالع انتفاضة األقصى في سبتمبر         
، عمدت إسرائيل على تضييق المساحة المتاحة للسلطة، لـيس   2003-2001ففي السنوات التي تلت     

مـا تجمعـه مـن عوائـد        فقد أوقفت إسرائيل تحويل     . فقط جغرافياً، وإنما اقتصاديا وأمنياً وسياسياً     
ضريبية نيابة عن السلطة حسب اتفاق أوسلو، وقامت بتدمير منهجي لمعظم البنى األمنيـة البـشرية       
والمادية للسلطة، ثم طال تدميرها كثيراُ من مؤسسات السلطة المدنية فـي االجتياحـات المتتاليـة،                

ـ            وأخيـراً،  . ا المختلفـة  وحدت من تنقل البضائع واألشخاص من وإلى مناطق السلطة وبين أجزائه
، ثـم حاصـرت     )غير ذي جدوى  (أوقفت إسرائيل أي تعامل سياسي مع القيادة الفلسطينية وأعلنتها          

  .133"رئيسها في مقره في السنوات الثالث األخيرة من حياته
  

 عـام    التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية بعيد انتفاضـة األقـصى         أن ترى الدراسة 
ة حماس كثيراً، حيث شكل ضـعف الـسلطة الفلـسطينية بعـد ضـرب                قد ساعدت حرك   م،2000

مؤسساتها، وفشل برنامجها وخيارها السياسي، وفسادها اإلداري والمالي، مقابل تألق حمـاس فـي              
ميادين المقاومة والعمل السياسي واالجتماعي، إلى زيادة شعبية وقوة الحركة اإلسالمية، لذلك عمـل      

وثيقة إلصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية، حيث جـاء ذلـك مـن         االتحاد األوروبي على صياغة     
  .م2/6/2002خالل وثيقة صادرة عنه نشرتها صحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 

  
 في االستفادة من المـد الجمـاهيري لحركـة          ،كانت هناك رغبة من الرئيس ياسر عرفات      

 ياسـر عرفـات بـشأن     أقوى إشارة صدرت عن الرئيس    "حماس في انتفاضة األقصى، حيث كانت       
 الشيخ أحمد ياسين تمثلت في موافقته علـى إشـراك حركـة             اغتيالالعالقة مع حركة حماس، بعد      

  . 134"حماس في وفد فلسطين إلى القمة العربية في تونس
  

                                                
  .12، ص2007، 1، مجلة فلسطینیات، ع)ندوة سیاسیة( غسان ، مستقبل السلطة الوطنیة الفلسطینیة في ضوء التطورات األخیرة، الخطیب، 133
م، منشور على الموقع، 12/4/2004: عمرو ، نبیل ، حماس والسلطة والبحث عن المنطقة الثالثة، صحیفة الشرق األوسط 134

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=228100&issueno=9267 
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 بالسلطة الفلسطينية بأنها تأرجحت     )حماس( اإلسالمية عالقة حركة المقاومة     الدراسةجمل  تو
كان التوتر مرتبطاً بمدى تطبيق وتنفيذ السلطة الفلسطينية التفـاق أوسـلو،   ما بين التوتر والهدوء، و   

وكنتيجة لسلوك حماس العسكري ضد إسرائيل، وكان يتجه الى الهدوء في مرحلة انتفاضة األقصى،              
والتي تؤكد أن الشعب الفلسطيني أمام عدوه اإلسرائيلي هو شعب موحد، وأخذت العالقة بعد وفـاة                 

ات منحى آخر، ففي عهد الرئيس محمود عباس أيضاً دخلت العالقة مراحل توتر             الرئيس ياسر عرف  
، في االنتخابـات  )حماس (وصدام كان من أبرز تجلياتها ما حدث بعد فوز حركة المقاومة اإلسالمية      

  .م2007 حزيران/التشريعية وسيطرتها العسكرية على قطاع غزة في منتصف يونيو
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  . موقف حماس من النظام السياسي الفلسطيني بعد المشاركة السياسية: ث الثالثالمبح

  
  :تمهيد

  
 النظام السياسي الفلسطيني مـن خـالل العمليـة          )حماس(دخلت حركة المقاومة اإلسالمية     

، وأصبحت أحد مكونـات النظـام       )م2006( حيث فازت في االنتخابات التشريعية عام        ،الديمقراطية
 فـي   يني، وحـسب القـانون األساسـي شـكلت الحكومـة الفلـسطينية العاشـرة              السياسي الفلسط 

  .م2006/مارس
تناول البرنامج االنتخابي لحركة حماس العديد من القضايا التي تثري النظام الـسياسي الفلـسطيني               

فعلى صعيد السياسة الداخلية لكتلـة   .سواء كان ذلك من خالل السياسة الداخلية أم السياسة الخارجية       
تغيير واإلصالح، حمل البرنامج االنتخابي نقاطاً ايجابية حيث تتطلع كتلة التغيير واإلصـالح إلـى    ال

  :تحقيق األولويات التالية
الحريات السياسية والتعددية وحرية تشكيل األحزاب واالحتكام إلى صـناديق االقتـراع والتـداول              

ء مجتمع مدني متقدم، وحماية مؤسـسات  السلمي للسلطة، واعتماد لغة الحوار، ومحاربة الفساد، وبنا     
المجتمع المدني، والحفاظ على الحريات العامـة، وحريـة الـرأي والتعبيـر، وتحـريم االعتقـال            

 ، وغير ذلك من النقاط التي في حال تطبيقها نستطيع بناء نظام سياسي فلسطيني مثـالي          135السياسي
  . وحضاري

 االنتخابي لكتلة التغيير واإلصـالح إلـى توطيـد       يدعو البرنامج فأما على صعيد السياسة الخارجية      
العالقات مع العالم العربي واإلسالمي كونه العمق االستراتيجي للقضية الفلـسطينية، أيـضاً بنـاء               

  .136عالقات سياسية متوازنة مع المجتمع الدولي
  

أن حركة حماس وكتلتها اإلنتخابية التغيير واإلصالح، اصـطدمت بجـدار            وترى الدراسة 
 من التحديات المحلية واالقليمية والدولية، وبذلك لم تستطع تحقيق وعودها االنتخابية، ولكنهـا              كبير

جذور الحركة اإلخوانية والتي تنتشر في ربوع العـالم،    نجحت في ادارة تلك االزمة كنتيجة طبيعية ل       
  .ودعمت حركة حماس سياسياً وإقتصادياً واعالمياً

حماس حينها أن الـسلطة  حركة لسلطة الفلسطينية، اعتقدت   منذ توقيع اتفاق أوسلو وإنشاء ا     و
 حماس مع السلطة الفلسطينية على هذا األساس، وبعـد أن            حركة  تعمر طويالً ، وتعاملت    لنالناشئة  

                                                
 .9، ص2006انتخابات المجلس التشریعي الدورة الثانیة : حركة المقاومة اإلسالمیة حماس، البرنامج االنتخابي لقائمة التغییر واإلصالح 135

  بتصرف
  بتصرف.11المرجع السابق، ص 136
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تأكدت حركة حماس أن السلطة الفلسطينية أصبحت أمراً واقعاً ال مفر منه، قررت التعامل والتفاعل               
م، حيـث   2006 فقررت المشاركة في االنتخابات التـشريعية عـام          معها ومع مؤسساتها السياسية،   

 نحن موقفنـا فـي حمـاس   : "يوضح الدكتور سامي أبو زهري موقف حماس من السلطة الفلسطينية    
 هو أننا لسنا بحاجة إلى السلطة الفلسطينية، ألن السلطة لها دور في إجهاض المقاومة وحركة                سابقاً،

، ولكن ربما موقفنا تغير اآلن ألن السلطة أصبحت أمـراً واقعـاً             حماس وتصفية القضية الفلسطينية   
  .137وهي موجودة وأصبحت معترف بها إقليميا ودولياً

  
 شهدت تحـوالً سياسـياً هامـاً بعـد     ،)حماس(أن حركة المقاومة اإلسالمية  وترى الدراسة 

ة السياسية الفلـسطينية  قرارها بالمشاركة السياسية في العملية االنتخابية، حيث تعاملت مع المؤسساتي        
جزء من النسيج االجتماعي الفلسطيني، لذلك ينبغي على الحركة اإلسالمية تحمـل    ها  نإكأمر واقع، و  

مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدراته، لـذلك قـررت حمـاس المـشاركة فـي                
اطع هذا النظام ووصـلت  االنتخابات وأصبحت جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني، بعد أن كانت تق 

  .في بعض األمور إلى وضع العراقيل أمامه
  

م، وبعـد أن أعلنـت لجنـة        2006 ينـاير  / كانون الثاني  في صبيحة التاسع والعشرين من    و
م، أصبحت حركة المقاومـة اإلسـالمية   2006االنتخابات المركزية نتائج االنتخابات التشريعية لعام       

يني، وتسيطر على أحد أهم مكونات السلطة الفلسطينية وهـو           داخل النظام السياسي الفلسط    )حماس(
المجلس التشريعي الفلسطيني، وكلفها الرئيس محمود عباس حسب القانون األساسي بتشكيل الحكومة            
الفلسطينية العاشرة، فعملت حماس جاهدة على تطبيق المبادئ العامـة فـي برنامجهـا االنتخـابي                

ية، ففتحت خطوط حوار مع الكل الوطني الفلسطيني من أجـل           وخصوصاً ما يتعلق بالشراكة السياس    
تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث شهد منزل القيادي في حماس الدكتور محمود الزهار العديد مـن                
الجوالت المكوكية بين الحركة وقيادة الفصائل وعلى رأسها حركة فتح، حيث تحدث الدكتور محمود              

لـن  :  قـال لـه    ه، إذ ادات فتح التي شاركت في الحوار مع      أحد قي " عن  : الزهار في هذا الخصوص   
" تعمروا طويالً فأنتم ال تمتلكون المال وال الخبرة ولن تستمروا في الحكومة أكثر من ثالثـة أشـهر            

138.  
  

لكن حركة فتح ومعها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لها رأي مخالف لذلك، حيث يروي              
دم مشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الحكومـة         الدكتور فيصل أبو شهال حول أسباب ع      

                                                
  .م7/4/2010ماس الدكتور سامي أبو زھري بتاریخ مقابلة أجراھا الباحث مع القیادي في حركة  المقاومة اإلسالمیة ح 137
محمود ، ندوة سیاسیة بعنوان مستقبل القضیة الفلسطینیة في ظل المستجدات واألوضاع السیاسیة الراھنة، الجامعة اإلسالمیة بغزة  الزھار،138

  .م14/3/2010بتاریخ، 
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إن حركة فتح ومعها فصائل المنظمة كانت ترغب في         :" العاشرة التي ستشكلها حركة حماس، فيقول     
المشاركة السياسية مع حماس، ولكن حسب كل القوانين واألعراف الدوليـة ال يحـق ألي حكومـة         

عتها الحكومات السابقة، كذلك السلطة الفلسطينية أنشئت بقـرار    جديدة أن ال تلتزم باالتفاقيات التي وق      
من المجلس المركزي الفلسطيني، وال يحق ألي حكومة أن ال تعترف وتقر بشرعية المنظمة كممثل               
شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لذلك لم توافق أي من القوى أن تشارك في الحكومـة العاشـرة،                 

  .139"كومةولذلك شكلت حماس لوحدها هذه الح
  

 مع ما ذهب إليه الدكتور فيصل أبو شهال ولكن في حال إقامة دولة فلسطينية               الدراسةتفق  تو
خ تحت االحتالل، فينبغي أن نتعامل مـن        زمستقلة، أما في حالة النظام السياسي الفلسطيني الذي ير        

 وبعـد  م،1997 قلـيالً، ففـي عـام       وبالعودة إلى الوراء  خالل الظروف والمعطيات على األرض،      
وصول بنيامين نتانياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل، تنصل من كل االتفاقيات والتفاهمات التي تمـت     

، ورفع من السقف الـسياسي لدولـة إسـرائيل، وبـدأ             مع السلطة الفلسطينية   في عهد حزب العمل   
  .مفاوضات جديدة مع الفلسطينيين

  
س برنامج سياسي، وكان ينبغي على       انتخبت على أسا   )حماس (إن حركة المقاومة اإلسالمية   

مشاركتها والدخول معها لرفع سقف المطالب الفلسطينية، بدالً من وضـع العراقيـل     السياسية  القوى  
 الشعب الفلسطيني برمتـه يعـاني مـن    علماً بأنأمام نجاح الحكومة وتركها تواجه الغرب لوحدها،    
  .تداعيات الحصار، ويحاسب على خياره الديمقراطي

  
 )حمـاس (صطدم النظام السياسي الفلسطيني بعد فـوز حركـة المقاومـة اإلسـالمية              القد  

ت بقرار من منظمة التحريـر الفلـسطينية،        ئباالنتخابات التشريعية بإشكالية، فالسلطة الفلسطينية أنش     
حركـة  وحركة حماس ال تعترف بوحدانية تمثيل المنظمة لكل مكونات الشعب الفلـسطيني، كـون               

  .طار منظمة التحريرإالقوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية هي خارج حماس ومعها بعض 
هذه العالقة الملتبسة وضعت المواطن الفلسطيني في حالة ترقـب، ووضـعت النظـام              إن  

فإن األمر يحتاج لمعالجة متأنية لصيرورة العالقة بين هـذه المكونـات           "  .السياسي في أزمة حقيقية   
 بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وخصوصاً أننا كنـا  ،من المأزقالثالث حتى نتلمس سبل الخروج    

  .140" من تعميق هذه األزمةنأمل أن تؤدي االنتخابات إلخراج النظام السياسي من أزمته بدالً

                                                
 .م3/4/2010 بتاریخ مقابلة أجراھا الباحث مع النائب عن حركة فتح الدكتور فیصل أبو شھال 139
  . مرجع سابق... إبراھیم ، العالقة الملتبسة أبراش،140
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 أهم مفاصل العالقة بين حماس والنظام الـسياسي الفلـسطيني بعـد          الدراسةتناول  توسوف  
  منتـصف  حيات، واألحداث المؤسفة التـي وقعـت فـي        وهما صراع الصال  ...المشاركة في الحكم  

  .م2007/ )يونيه(حزيران 
  

  :صراع الصالحيات: أوالً
  

كثيرة هي األطراف الفلسطينية واإلقليمية والدولية التي ترغب في إقصاء حركـة المقاومـة    
ر  من الحلبة السياسية، ويندرج ذلك ضمن إطار المصالح والنفوذ، أو ضمن إطـا       )حماس(اإلسالمية  

الهاجس من نجاح المشروع اإلسالمي في فلسطين وتداعيات هذا النجاح على المنطقـة برمتهـا، أو    
  .ضمن التوافق اإلقليمي والدولي

  
 بأنه من الضروري عند الحديث عن صراع الصالحيات بـين مؤسـستي             الدراسةضيف  تو

ول حمـاس المعتـرك     أن دخ بالرئاسة والحكومة، أو حتى بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني،          
م، حيـث   2005 النظام السياسي الفلسطيني، والقانون األساسي المعدل عـام          إشكاليةالسياسي كشف   

الحكم في أراضـي    : " تحدث عن ذلك أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي فقال          
صراحة علـى أن    من القانون األساسي    ) 5(السلطة الفلسطينية نيابي ديمقراطي وعليه نصت المادة        

 ويعني ذلك وفقاً للفقه الدستوري أن الـشعب ال    ،)نظام الحكم في فلسطين هو نظام نيابي ديمقراطي       (
يحكم نفسه كما هو الحال في النظام الديمقراطي المباشر، وإنما يحكم الشعب نفسه بواسطة نواب له                

المجلس التشريعي ممارسة الـسلطة      النتائج االنتخابية يتوّل     إعالنأو ممثلين عنه ولمدة معينة، وبعد       
  . 141" الشعب ونيابة عنهباسم

  
حيث حدد القـانون األساسـي   " وأضاف الرمحي حول صالحيات رئيس السلطة الفلسطينية       

 انتخابـاً قـال أن الـرئيس ينتخـب    ) 5(الفلسطيني صالحيات رئيس السلطة الفلسطينية، ففي المادة    
) 39(لة أمام الرئيس والمجلس التشريعي، وفي المـادة  مباشراً من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئو      

يعـين رئـيس الـسلطة      ) 40(رئيس السلطة الفلسطينية هو القائد األعلى للقوات الفلسطينية، المادة          
نصت علـى أن مجلـس الـوزراء هـو األداة     ) 63(ممثلي السلطة لدى الدول والمنظمات، والمادة    

سئولية وضع البرنامج الذي تقره الـسلطة التـشريعية موضـع           التنفيذية اإلدارية العليا التي تطلع بم     
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 من اختصاصات تنفيذية يحددها القـانون األساسـي         الفلسطينيةالتنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة       
  .142"تكون الصالحيات التنفيذية واإلدارية من اختصاص مجلس الوزراء

  
ن الصالحيات، ولعل من أكبـر      أن النظام السياسي الفلسطيني لم يفصل بي      " ويؤكد الرمحي   

مشاكل النظام السياسي الفلسطيني وما يؤخذ عليه هو أنه لم يفصل بين الصالحيات التنفيذية وجعلها               
. متداخلة تحتمل التأويالت، وهذا ما جر الواقع الفلسطيني إلى تنازع الصالحيات ومن ثـم االنقـسام     

لمجلس التشريعي صالحية التشريع والرقابـة       أعطى القانون األساسي ل    ، الذكر السابقةفحسب البنود   
على السلطة التنفيذية، إال أن السلطة التنفيذية في قانوننا األساسي كما ورد في نصوصنا السابقة مـا             
بين صالحيات تنفيذية للرئيس وصالحيات تنفيذية لمجلس الوزراء، وبالتالي فـإن رقابـة المجلـس           

يث يستطيع المجلس التشريعي مـساءلة الحكومـة عمـا     التشريعي على السلطة التنفيذية منقوصة ح     
 وأن يسائل الوزراء ولكن لم يحدد القـانون         ،تمارسه من إجراءات تنفيذية ويستطيع أن يحجب الثقة       

 حول المنـوط بـه مـن األمـور          ،األساسي كيف يستطيع المجلس التشريعي مسائلة رئيس السلطة       
 أو ممثلي السلطة الفلسطينية لدى الـدول والمنظمـات     ،التنفيذية مثل عمل األجهزة األمنية التابعة له      

  .  143"التي تتبع للرئيس مباشرة
إن ما تحدث به الدكتور الرمحي يعبر عن أزمة الديمقراطية وصراعها مـع الـشورى فـي فكـر                   
حركات اإلسالم السياسي، وتحديداً حركة حماس، ولـذلك تحـاول حركـة حمـاس التـأثير فـي                  

  . من إيجابياتها بما يخدم مستقبالً تجسيد الشورى بما تعنيه الكلمة من معنىالديمقراطية، واالستفادة
  

برهن على ذلك من خـالل    تأن ما تحدث به الرمحي يعتبر أساس المشكلة، و         وترى الدراسة 
أزمة الصالحيات التي حدثت بين رئيس الوزراء محمود عباس مع الرئيس ياسـر عرفـات عـام                 

 محمود عباس، فبدأ بعـد نجـاح حركـة          بين الحكومة والرئيس   صراع الصالحيات    أما" م،  2003
مقاليد الحكم، ففـي    الفلسطينية  حتى قبل تولي الحكومة     في االنتخابات و   )حماس(المقاومة اإلسالمية   

الجلسة األخيرة للمجلس التشريعي السابق، الذي تمتعت فيه فتح باألكثرية، وعقدت بعد ظهور نتائج              
دداً من القرارات والتعديالت الدستورية التي استهدفت تعزيـز سـلطات           االنتخابات، أخذ المجلس ع   

، وأعطت للرئيس سلطة مطلقـة فـي تـشكيل      الجديد الرئيس وإضعاف الحكومة والمجلس المنتخب    
المحكمة الدستورية، وعلى ديوان الموظفين العام، كما صادق المجلس التشريعي المنتهيـة واليتـه              

 أمين عام للمجلس التشريعي ليحل محل أمين سر المجلس، الـذي  على مرسوم رئاسي يقضي بتعيين   
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. كان يجب أن يكون أحد النواب المنتخبين، بينما أصبح أمين عام المجلس من خارج المجلس النيابي               
  .144"وهذا ما عدته حركة حماس انقالباً أبيضاً وفساداً دستورياً

  
وسيطرت حركة فتح على مؤسـسة      تفاقمت األزمة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني،        

الرئاسة، والتي بدورها سيطرت على المفاصل الهامة في الجهاز البيروقراطـي، ومـن أهـم مـا                 
: سيطرت عليه الرئاسة من مؤسسات كانت تخضع في السابق تحت إمرة الحكومة الفلسطينية هـي               

 وكالـة   -عامة لالستعالمات  الهيئة ال  -المؤسسة اإلعالمية والتي تتكون من هيئة اإلذاعة والتلفزيون       (
  .، وسلطة المعابر، وقيادة األمن الوطني، وتعيين قائد لقوات األمن الداخلي)األنباء الفلسطينية وفا

  
أما حركة حماس والتي شكلت حكومتها العاشرة منفردة،  لم تستطع ممارسة الحكم بـشكل               

ات حركة فـتح، ومـن هنـا        حقيقي وفعال، كون الغالبية من قطاع الموظفين هم من عناصر وقياد          
التبست العالقة بين المؤسستين، حيث خضعت العالقة بينهما إلـى اعتبـارات داخليـة ومـؤثرات                
خارجية، فالمحيط اإلقليمي والمجتمع الدولي كان يرغب في تطويع حركة حمـاس، ودفعهـا نحـو               

رباعيـة الدوليـة،    القبول بمشاريع التسوية والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، ففرضت شروط ال         
  .وهي االعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، وااللتزام باالتفاقيات الموقعة

 وقطعـت  يرفضت حركة حماس الشروط، ففرض حصار سياسي واقتصادي على الشعب الفلسطين   ف
الرواتب عن آالف الموظفين، وسادت أجواء من الفوضى واالنفالت األمني، حتى وصلت الـساحة              

 على قطاع غزة،    عسكرياً حركة حماس    ت، وسيطر م2007)/ يونيه(حزيران  داث  الفلسطينية إلى أح  
، وبين هذا وذاك بقـي النظـام        واستقر الحال في الضفة الغربية للرئيس محمود عباس وحركة فتح         

  .السياسي متأزماً، وألقت أزمته بتداعيات مباشرة على الشعب الفلسطيني وعلى المشروع الوطني
إن التجربـة   "،  إسماعيل هنية قة المستشار السياسي لرئيس الوزراء       يوسف رز  يقول الدكتور 

التي خاضتها حركة حماس عززت فكرة النظام والقانون في النظرية والتطبيق، وجعلت المـشاركة              
وأضـاف   .السياسية عنوانا في النظام السياسي والمشاركة السياسية أعادت للمجلس التشريعي هيبته          

 من حالة االنفالت السياسي، وأن هذه الحالة المنفلتة والضارة لـم  كانت فرعاًن حالة الفلتان األمني    أ'
  .145"تكن ستزول دون مشاركة حماس في الحكم

 أن حركة حماس منذ اللحظة األولى لتشكيلها للحكومة الفلسطينية العاشـرة،            الدراسةؤكد  تو
حليـين أو اإلقليميـين أو      كانت تعلم حجم المعيقات والمعوقات التي يضعها خصومها السياسيين الم         

الدوليين، لذا ارتأت الحركة أن تشكل قوى أمنية لتنفيذ برنامجها االنتخابي، فكان قرار تشكيل القـوة                

                                                
 .25، ص2008مكتبة دار االرقم، : غزة- .2، ج)2007-2006(تجربة حماس في الحكومة الحادیة عشر : رزقة، یوسف ، الطریق الصعب 144
 .9/2/2010، مركز الدراسات السیاسیة والتنمویة یوسف ، ندوة سیاسیة بعنوان قراءة في تجربة حماس في الحكم والسیاسة، رزقة، 145
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التنفيذية، مما زاد من حجم التوترات على الساحة الفلسطينية، فزاد االنفالت األمني المـنظم، حتـى            
كن حركة حماس من السيطرة على قطاع غـزة         االقتتال الداخلي، وتم   إلىوصلت الساحة الفلسطينية    

، فيما اصـطلح علـى تـسميته بعمليـة الحـسم            م2007)/ يونيه(حزيران  عسكرياً، وكان ذلك في     
رى أن  الدراسة ت العسكري كما تطلق عليه حركة حماس، أو االنقالب كما تسميه حركة فتح ، ولكن               

لفصيلين الكبيرين واللذان يمثالن قطبا     ما حدث هو أحداث مؤسفة أريقت بها دماء فلسطينية من كال ا           
  .النظام السياسي الفلسطيني

  
  م2007)/ يونيه(حزيران أحداث : ثانياً

، ذكرى أليمة في الذاكرة الفلسطينية، ففيها لم يبـق          م  2007)/ يونيه(حزيران  مثلت أحداث   
الل أي خطوط حمر نستطيع الحديث عنها، فالدم الفلسطيني أصـبح مـستباحاً لـيس مـن االحـت                 

ـ اإلسرائيلي هذه المرة، ولكن من الشقيق الفلسطيني، ال يوجـد أي مبـررات ممكـن أن                  صوغها ت
عـدم الخـوض فـي      ب الدراسـة  ت، فقد عجز القلم عن تأصيل تلك األحداث، ولذلك ارتـأ          الدراسة

، والنظـام الـسياسي     )حمـاس ( الموضوع من زاوية حركة المقاومة اإلسالمية        تالتفاصيل، وتناول 
  .م2007)/ يونيه(حزيران  بعد أحداث الفلسطيني
  

مـن ممارسـة   ) حمـاس ( اإلسـالمية ، حركة المقاومة م 2007)/ يونيه(حزيران مكنت أحداث لقد  
  :، وجاء ذلك نتيجة تضافر عدة عوامل من أبرزهاالحكم

  
   استنكاف الموظفين العموميين عن العمل -1

حكومة ال أصدر رئيس    "بعد أن فرضت حركة حماس سيطرتها العسكرية على قطاع غزة،           
 موظـف فـي    الـف  ون في الضفة الغربية، سالم فياض قراراً، بعدم توجه سبع         الفلسطينية

  .146"كز عملهم تحت طائلة فقدان رواتبهماالسلطة الفلسطينية الى مر
  

  المقدرات المادية والبشرية للسلطة الفلسطينية -2

  
تكـامالً، يتمتـع بـالكثير مـن         جهازاً إدارياً م   الفلسطينية في قطاع غزة   حكومة  الورثت  " 

المهارات اإلدارية والتقنية واألطر التنظيمية، واستفادت الحكومة الفلسطينية مـن خبـرات            

                                                
 .4ص. 2010مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، : صایغ، یزید ، ثالث سنوات من حكم حماس في غزة، بیروت 146
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فياض، واستمروا علـى رأس  الدكتور سالم بعض الموظفين الذين رفضوا قرارات حكومة       
  .147عملهم الحكومي

  
ات كبيـرة، حيـث     وجدت حماس وحكومتها بعد سيطرتها على قطاع غزة أمام تحـدي          كما  

فرض حصار سياسي واقتصادي، وأغلقت المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وتم إغالق معبر رفـح                
وحكومتها وبدعم مـن بعـض     حماسعملت حركة    ف .المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي      

 قوى الممانعة في المنطقة وخصوصاً إيران، على تسيير حياة النـاس، وقيامهـا بـصرف رواتـب           
  . ألف موظف30م، أكثر من 2009الموظفين، والذين بلغوا حتى نهاية عام 

  
كذلك قامت الحكومة بتعيين معلمين جدد، ومدراء مدارس، وأحكمت السيطرة على جهـاز              
القضاء، ونجحت في تحقيق األمن، والقضاء على ظاهرة االنفـالت األمنـي، وظـاهرة العـشائر                

  .والعائالت
  

 تنسجم مع النظام الـسياسي الفلـسطيني، وامتلكـت        حركة حماس   بدأت الدراسةوفي تقدير   
 أن عملية المصالحة الفلسطينية، قد تعمل علـى تقويـة النظـام             الدراسةؤكد  تخبرة إلدارة الحكم، و   

السياسي الفلسطيني، ألن المرحلة السابقة أكدت لكل األطراف أن المشاركة والتعدديـة الـسياسية،              
صمام األمان نحو ممارسة حكم أفضل، ونحو تحقيق تطلعات الـشعب           والتداول السلمي للسلطة هي     
  .الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة

  
 أن المشهد اآلخر في الضفة الغربية مختلف تماماً، حيث شـكلت حكومـة           الدراسةضيف  تو

 نمـوذجين مختلفـين،   وجودطوارئ برئاسة الدكتور سالم فياض، وبدأت مرحلة جديدة تتلخص في          
موي تقوده السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ونموذج محاصر ومدمر تقـوده حركـة              نموذج تن 

  . من خالل حكومتها برئاسة إسماعيل هنية،حماس في قطاع غزة
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  االنتخابات التشريعية الفلسطينية: الفصل الرابع
  

  .م1996االنتخابات الفلسطينية عام : المبحث األول
  

  )م2006(مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية أبعاد : المبحث الثاني
  

والمواقـف المحليـة واإلقليميـة    ) م2006) (الدورة الثانية (االنتخابات التشريعية   : المبحث الثالث 
  . والدولية منها
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  :تمهيد
  

م، وذلك بعد تأسيس    1996/ يناير 9خاض الشعب الفلسطيني تجربته الديمقراطية األولى في        
السلطة الفلسطينية بعامين، وانتخب حينها الشعب الفلسطيني رئيساً للسلطة الفلسطينية ونواباً يمثلونه             
في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تسمح الظروف السياسية بدورية االنتخابات، فاستمر الـرئيس        

، م2004عـام   الفلسطيني ياسر عرفات في منصبه ألكثر من ثمان سنوات على انتخابه حتى وفاتـه    
 كـانون   25أما المجلس التشريعي الفلسطيني، فاستمر حتى عقدت االنتخابات التشريعية الثانية فـي             

م، واكتسبت العملية االنتخابية أهمية كبيرة عن تجربتها األولى وذلـك لمـشاركة             2006 يناير /الثاني
 فـي فلـسطين، وأيـضاً       ياإلسالمكافة التيارات والفصائل السياسية الفلسطينية، عدا حركة الجهاد         

مستوى النزاهة، والترتيب والرقابة على العملية االنتخابية، حيث شكلت سابقة في الوطن العربـي،              
  . 148"الشعب الفلسطيني أثبت أنه ال يشترى بالمال"ن إ:  وهذا ما دفع صحيفة الواشنطن بوست للقول
جربة فريـدة فـي الـشرق     الفلسطينية المحتلة تاألراضي وبذلك قدم الشعب الفلسطيني في     

 بأنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، وهذا  يـسجل لـشخص   اإلسرائيلياألوسط، وكسر االحتكار    
 في االنتخابات التشريعية، وأثـار      )حماس( اإلسالميةالرئيس محمود عباس، وفازت حركة المقاومة       

شكل صدمة لحركة فـتح والتـي        والدولية، وحتى الفلسطينية، و    اإلقليميةفوزها العديد من المواقف     
  .هيمنت على النظام السياسي الفلسطيني لعقود

 الفصل ثالث مباحث، يتنـاول المبحـث األول االنتخابـات     هذا  في الدراسةتناول  ت وسوف  
أبعاد مشاركة حماس في االنتخابات التـشريعية  م، بينما يتناول المبحث الثاني    1996الفلسطينية عام   

والمواقـف  ) م2006(االنتخابات التشريعية الثانية     الثالث واألخير فسيتناول     ، وأما المبحث  )م2006(
  .المحلية واإلقليمية والدولية منها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 على مستقبل القضیة والصراع 2006حلقة نقاش تداعیات فوز حماس في االنتخابات التشریعیة الفلسطینیة سط، مركز دراسات الشرق األو 148

.  2006مركز دراسات الشرق األوسط، : ، األردنوعلى إسرائیل في المنطقة،
http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-05.html.   

http://www.mesc.com.jo/Activities/Act_Discuss/seminars/mesc-15-05.html
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  م1996االنتخابات الفلسطينية عام : المبحث األول
  

م، كتطبيق عملي التفاق أوسـلو، والـذي يرفـضه    1996جاءت االنتخابات الفلسطينية عام   
 الوطنية الفلسطينية، ولذلك رفضت العديد من القـوى         لفلسطيني والحركة الشعب ا قطاع عريض من    

والفصائل المشاركة في هذه االنتخابات ومنها حركة حماس والتي بررت رفضها من خالل النقـاط               
  : التالية

  : أسباب سياسية  - أ
  

حق م هي أحد إفرازات اتفاق أوسلو، والذي يعطي إسرائيل          1996ن االنتخابات العامة عام     إ
 على مرشحي المجلس، وحتى على القوانين والقرارات التي قـد يـسنها المجلـس،               )الفيتو(النقض  

م هو تخلـي حمـاس عـن الكفـاح     1996وتعني المشاركة السياسية في االنتخابات الفلسطينية عام      
المسلح، وااللتزام باتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية، وتداعيات ذلك على شـعبية الحركـة أمـام               

  .الجماهير الفلسطينية والعربية واإلسالمية
  

  :أسباب أيديولوجية  - ب
  
  : حركة حماس وكما نصت المادة األولى من الباب األول من ميثاقها العام تنص على   
اإلسالم منهجها، منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الكـون          : حركة المقاومة اإلسالمية  " 

   .149"تحتكم في كل تصرفاتها، ومنه تستلهم ترشيد خطاهاوالحياة واإلنسان، وإليه 
 على اكتشاف محدد الدين في صناعة القرار السياسي عند حماس وتحديـداً  ةًجاهد ت الدراسة لذا عمل 

إلى أنـه ال وجـود للمحـدد    ت ووصل .م1996فيما يتعلق بقرار مقاطعة االنتخابات الفلسطينية عام        
م، وإنما فقـط    1996رار حماس عدم المشاركة في انتخابات عام        الديني بمعنى الحالل والحرام في ق     

هي محددات سياسية وإدارية متعلقة بظروف الحركة اإلسالمية على األرض الفلسطينية وارتباطاتها            
  .اإلقليمية والدولية

نحن فـي حمـاس   :"وهذا ما ذهب إليه القيادي في حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري حيث قال          
م ليس من باب الحالل والحرام، ولكـن مـن      1996كة في االنتخابات الفلسطينية عام      رفضنا المشار 

باب تقدير موقف، فليس هناك أي مصلحة لشعبنا، وال لحركة حماس من دخول االنتخابات في تلـك          
  " .المرحلة، كون هذه االنتخابات تعطي شرعية التفاق أوسلو 
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  : أسباب إدارية  - ت
  

ية المتعلقة بمدى استعداد الحركة اإلسالمية للمشاركة في االنتخابات         قد تكون لألسباب اإلدار   
الفلسطينية في ظل وجود للشخصية الكاريزمية المتمثلة بشخص الرئيس ياسر عرفات، وما يحملـه              
من وعود  بإقامة الدولة الفلسطينية،  وإصراره على تحويل قطاع غزة إلى سنغافورة وجاء ذلك في                 

لذلك كانت تخشى حركة حماس من أن ال تحصل على نسبة            . ياسر عرفات  أكثر من خطاب للرئيس   
طالبت " تساوي أو تفوق النسبة التي كانت تطالب بها للدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، حيث               

  " .من مجموع أعضاء المجلس الوطني% 50و% 40الحركة بأن يتراوح تمثيلها بين 
  

حركة حماس الدكتور محمـود الرمحـي موقـف         يجمل أمين سر المجلس التشريعي عن       و
ال شك أن االنتخابـات الرئاسـية       : " م، بما يلي  1996حركة حماس من المشاركة في انتخابات عام        

 حيث أصبحت هنـاك سـلطة ولـو بـصالحيات     أوسلو التفاقم، كان نتيجة 1996والتشريعية عام   
ها السياسية والقانونية، فكانـت     محدودة على األرض وال بد لهذه السلطة من مؤسسات تنهض بأعبائ          

 أوسلو والذي نص على أن يقوم الفلسطينيين بعـد          التفاق كاستحقاق األولى والتي جاءت     االنتخابات
 والتي حددها اتفاق أوسلو بخمـس       االنتقاليةتسعة أشهر بانتخابات رئاسية وتشريعية طوال المرحلة        

نتخابات، ال لحكمها الشرعي حالالً كـان       سنوات وفي حينه قررت حماس عدم المشاركة في هذه اال         
 أوسـلو أم حراماً كما حاول البعض أن يلمز موقف الحركة، ألن الحركة في حينه لمعارضتها اتفاق                

 وأعتقد أنه   االنتخابات رأت أن تقاطع هذه      االنتخابات ثم دراسة المصلحة من المشاركة في هذه         ،أوالً
و قوة سياسية أن تشارك أو تقـاطع أي انتخابـات           في أي نظام ديمقراطي عالمي يحق ألي حزب أ        

   .150"وهذا حق يكفله لها الدستور واألعراف الديمقراطية 
  

  م1996البيئة السياسية التي سبقت االنتخابات الفلسطينية عام : أوالً
  

 أوسـلو، إال انـه      الرافض التفاق  )حماس(على الرغم من موقف حركة المقاومة اإلسالمية        
سطينية وعربية بدمج حماس في الحياة السياسية لما تمثلـه الحركـة مـن ثقـل                كان هناك رغبة فل   

قـدراتها العـسكرية   مـدى   جماهيري ومؤسساتي في الشارع الفلسطيني والعربـي واإلسـالمي، و         
  .والسياسية على إفشال أي اتفاق مستقبلي مع السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل
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 الفلسطينية وحماس بناء على دعوة من الرئيس        ومن هنا جاءت حوارات القاهرة بين السلطة      
المصري حسني مبارك، حيث مثل السلطة الفلسطينية وفد يرأسه سليم الزعنـون رئـيس المجلـس             

  .الوطني الفلسطيني باإلنابة، ومثل حماس خالد مشعل القيادي في الحركة
  

ع مشاركة   موضو إن:" سليم الزعنون حول أجندة الحوار الوطني قال      لوفي تصريح صحفي    
 وإنما األهم من ذلك الوصـول إلـى   ،حماس في االنتخابات ليس هو الموضوع الوحيد الذي سيبحث   

واالتفاق على طبيعة المرحلة    . درجة مسح إلى كافة األمور السابقة التي تركت غضاضة في النفوس          
تـي ارتـضيناها    التي يستمر فيها قيام األغلبية بواجبها تجاه األقلية في ظل التعدديـة الـسياسية ال              

   . 151"ألنفسنا
  

 " :بعنـوان ومع انتهاء الجولة األولى من الحوار خرجت صحيفة األهرام المصرية بخبـر             
   .152"حماس لن تشارك في االنتخابات لكنها ستعمل على عدم حدوث ما يعكرها
لن نشارك في   : " د الزهار وأما صحيفة الدستور األردنية فخرجت بتصريح على لسان الدكتور محم         

   153." حزب سياسي ونتخلى عن الكفاح المسلحإلىاالنتخابات الفلسطينية ولن نتحول 
  

، يمكن إجمال   154عن بيان ختامي   حوار القاهرة بين السلطة الفلسطينية وحماس        وقد تمخض 
  :أهم بنوده في النقاط التالية

ال الـداخلي،   التأكيد على ترسيخ الوحدة الوطنية على قاعدة التعددية السياسية وتحريم االقتت          " -1
واعتماد مبدأ الحوار نهجاً حضارياً ووحيداً في التعامل بين مختلف األطراف على الـساحة              

  .الفلسطينية
جل تعميق الثقة والتعاون ولتعزيز وحدة الصف الفلـسطيني         أالتأكيد على تهيئة األجواء من       -2

  .  لتحقيق األهداف الوطنيةوصوالً
 اإلفراج عن جميع األخوات واألخـوة األسـرى          من أجل  -كافة-التأكيد على بذل الجهود      -3

 .والمعتقلين في سجون االحتالل

  .155"تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة المشكالت الطارئة -4

                                                
  .م18/12/1995: جریدة األسواق 151
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تزامـات  لوفي ضوء الحوارات بين الطرفين حـول انتخابـات المجلـس التـشريعي واإل             "
حـد علـى    أإجبـار   الفلسطينية، فقد احتفظت حركة حماس بمواقفها تجاه هاتين القضيتين، مع عدم            

   .156"ن حركة حماس ال تستهدف إحراج السلطةأو. مقاطعة االنتخابات
  

ولذلك فشلت السلطة الفلسطينية في احتواء حماس أو شقها، وبدأت السلطة فـي التحـضير               
م، موعداً لميالد أول انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية        20/1/1996للعملية االنتخابية، فكان يوم     

 المراقبون حينها من موقف حركة حمـاس، وكيفيـة تعامـل    يخش ف .سلطة الفلسطينية  ال أراضيفي  
  .الحركة التي ترفض اتفاق أوسلو مع العملية االنتخابية ومع نتائجها

  
الدكتور موسـى  حينئذ ) حماس(حسم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        وقد  

 ما يريده عدونا هـو أن ينـشغل       إن": إلعالمي فقال أبو مرزوق الجدل الدائر في الوسط السياسي وا       
الشعب الفلسطيني بنفسه، لكي يستريح من عناء التصدي لالنتفاضة ولضربات أبطالنا الموجعة عبر             

إن وعينا لهذا المخطط وأهدافه هو الخطوة األولـى         " مرزوق   أبووأضاف    .157"العمليات العسكرية 
 لكي ال تتطور إلى رفـع       ،وتطويرهاخالفاتنا وتوسيعها   في تفويت الفرصة على العدو لالستفادة من        

   .158"السالح في وجه بعضنا البعض
  

من المشاركة في االنتخابات الفلسطينية عام      ) حماس(وعن موقف حركة المقاومة اإلسالمية      
لقد أعلنا منذ البداية رفضنا التفاقية غزة وأريحـا أوالً        :" م قال رئيس المكتب السياسي لحماس     1996
 لسنا ملزمين بهذه االتفاقية التي ال تمثـل شـعبنا           أننا ما قد يتمخض عنها من نتائج، كما أعلنا          وكل

 انتخابات مرتبطة بهذه االتفاقية، وسـنقاطع كافـة األجهـزة والمؤسـسات             أيةفنحن لن نشارك في     
   .159"هاالسياسية، واإلدارية المسئولة عن تنفيذ هذه االتفاقية، وندعو جميع أبناء شعبنا لمقاطعت

م بإصدارها بيان رسمي بتـاريخ      1996ووثقت حماس مقاطعتها لالنتخابات الفلسطينية عام       
حول انتخابات مجلس   ) حماس(مذكرة صادرة عن حركة المقاومة اإلسالمية       :"م بعنوان 16/1/1996

، تبرر فيه أسباب مقاطعتهـا لالنتخابـات، وتـدعو المـواطن            160"الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود   
  .سطيني إلى مقاطعتهاالفل
  

                                                
  م، 23/12/1995: الدستور 156
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هكذا كانت البيئة السياسية التي سبقت االنتخابات الفلسطينية، وكأن التـاريخ يعيـد نفـسه،               
فالحوار فشل، وحالة االشتباك السياسي بين الطرفين ازدادت، وأزمة الثقة تعمقت، وهذا لم يقتـصر               

سياسية بين رافـض    على طرفي األزمة بل وصل إلى داخل حركة حماس، حيث تعددت المدارس ال            
للمشاركة ومؤيد لها، وهذا ما تناوله أحد قياديي حماس سابقاً المهندس عماد عبد الحميـد الفـالوجي         

داخل الحركة أكثر من تيار للتعاطي مع مسألة االنتخابات  فالتيار األول هـو المتـشدد           : " حيث قال 
 حيث كان يتبنى    ، االنتخابات الذي يرفض أي مشاركة سياسية إلى جانب السلطة في أي قضية ومنها           

الرفض المطلق لالنتخابات جملة وتفصيالً بدون أي نقاش محتجاً بأنها تأتي ضمن اتفاقـات أوسـلو                
 وهي محكومة باتفاقات دولية فرضت على السلطة الفلسطينية، وأنها ستحرم           ،وبأنها لن تكون نزيهة   

شاركة، وأن المجلس المنتخب لن تكـون  الشتات الفلسطيني الذي يمثل ثلثي الشعب الفلسطيني من الم    
له أي صالحيات، ويؤكد  عماد الفالوجي أن هذا التيار كان يقوده قيادة حماس في الخـارج وأقليـة                 
من الداخل، لكنه كان الصوت األقوى واألبرز، حيث إنه ينسجم مع التربية التقليدية لحركة اإلخوان               

ة حول عدم مشاركة السلطة في أي مؤسسة رسـمية          المسلمين في غزة، ومع التعبئة الداخلية للحرك      
وبالتالي مقاطعة هذه المؤسسات، كما يبين الفالوجي مبررات وأسباب ودوافع أصحاب هذا التيار في              
الحركة، ومنها أن مشاركة الحركة في أي انتخابات يعني اندماج الحركة في المـشروع الـسياسي                

 معارضة سياسية لهذا المشروع برمته، ويعني أيضاً        السلمي، ويعني فقدان مصداقية الحركة بوصفها     
إقحام الحركة في قرارات ومقررات ال ترضاها وال توافق عليها من الناحية المبدئية، أو الـشرعية،               

  .161"أو اإلستراتيجية
    

فهو التيار الذي دعا إلى ضرورة المشاركة في هذه االنتخابات          "أما التيار الثاني في الحركة      
هذه ربما تكون فرصة تاريخية نادرة ليس من السهل أن تتكرر مرة أخـرى، وهـي                من منطلق أن    

دخول الحركة للمؤسسة الرسمية للسلطة الفلسطينية عبر انتخابات شعبية وليس عبـر اتفاقيـات أو               
قرارات فوقية، خاصة وأن الحركة كانت أصدرت قبل ذلك موافقتها المبدئية على المـشاركة فـي                

، كما أن الحركة عندما ناقشت مسألة انضمامها إلى منظمة التحريـر الفلـسطينية،         االنتخابات البلدية 
كان شرطها آنذاك أن تكون هناك انتخابات تمثيلية نسبية يتم على ضوء نتائجها تمثيل كل حركـة أو   

  .162"تنظيم أو جبهة في المنظمة
    
النتخابات، ولكن  بين هذين التيارين برز تيار توفيقي ثالث كان يدعو إلى ضرورة خوض ا            "

عبر شخصيات مستقلة وليس تحت اسم الحركة مباشرة، وذلك على غـرار مـا صـنعت جماعـة                 
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اإلخوان المسلمين في األردن حيث تخوض االنتخابات تحت اسم جبهة العمل اإلسالمي، وذلك حتى              
أن تبقى حركة حماس تمثل الطموح السياسي اإلسالمي، وكان يرى أن أمام الحركة خيـارين، إمـا             

تخوض االنتخابات تحت أسماء شخصيات إسالمية مـستقلة دون أن يكـون لهـا عالقـة مباشـرة         
بالحركة، وتقوم الحركة دون إعالن منها بدعم هذه الشخصيات، والعمـل الجـاد إليـصالهم إلـى                 
البرلمان، أو الخيار اآلخر وهو دعم حزب الخالص الوطني اإلسالمي الذي تم إنشاؤه حـديثاً وهـو    

لكن أياً من هذين الخيارين لم يحدث، وغلب فـي          . 163"عالمياً بأنه يمثل فكر حركة حماس     معروف إ 
  .الحركة الرأي األول القائل برفض المشاركة في االنتخابات

  
أن عملية االشتباك السياسي داخل المؤسساتية الـسياسية لحركـة المقاومـة             وترى الدراسة 

ركة اإلسالمية، حيث ترشح أربع مـن قيـادات         ، قد كادت أن تعصف بوحدة الح      )حماس(اإلسالمية  
الحركة اإلسالمية إضافة إلى عماد الفالوجي، والذي كان يتبوأ منصب الناطق الرسمي باسم حماس،              

عبـد اهللا   ،   سعيد النمروطـي   ، خالد الهندي  ،والقيادات التي تقدمت بطلب ترشيح، هم إسماعيل هنية       
  .مهنا

  
ربع على خلفية بيانات وزعت في قطاع غزة ضـد        ولكن سرعان ما تم انسحاب القيادات األ      

الشخصيات التي ترشحت، وبقي عماد الفالوجي ونجح في االنتخابات التشريعية عن دائـرة شـمال               
  .غزة
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  م1996نتائج االنتخابات الفلسطينية عام : ثانياً
  

ـ  1996 يناير / كانون الثاني العشرين من شهد يوم     ،ي فلـسطين م انتخابات سياسية عامـة ف
 رئـيس الـسلطة الفلـسطينية       انتخب بموجبها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غـزة،         

  ورغم غياب الشتات والحركة األسيرة عن تلك اإلنتخابـات،   ، المجلس التشريعي الفلسطيني   ءوأعضا
تي يتوجه فيهـا  إال أن هذه االنتخابات تنطوي على أهمية بالغة، فهي من ناحية، تمثل المرة األولى ال      

الشعب الفلسطيني إلى صناديق االقتراع الختيار قيادته السياسية في انتخابات سياسية عامة، وهـي              
تؤسس من ناحية أخرى لنظام سياسي فلسطيني جديد يسعى الشعب الفلسطيني بأسره إلـى تكريـسه       

الفلـسطينية   وصوالً إلى انجاز المشروع الوطني في تقريـر المـصير وإقامـة الدولـة                ،وتطويره
حيث يعتبر حق االنتخاب هو جزء أساسي فـي ممارسـة حـق    " .164الديمقراطية وعاصمتها القدس 

تقرير المصير، إذا أراد الشعب الفلسطيني أن يمارس حقه في تقرير المصير، فالبـد وأن يفـرض                 
  .165"إرادته

ر الفلسطينية مع دولـة     تعتبر االنتخابات الفلسطينية أحد نتائج اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحري          
إسرائيل، وأنشئت بموجبه السلطة الفلسطينية، وهي بذلك التزمت بالمرجعية السياسية التفاق أوسلو،            

ممـا شـكل   . فلسطيني-حيث ورد في أحد بنوده  أن االنتخابات ستجري على أساس اتفاق إسرائيلي      
من تـدخالً إسـرائيليا فـي       هذا النص انتهاك صارخ للحق الفلسطيني في تقرير المصير، ألنه يتض          

  .166مسألة فلسطينية، وهذه إحدى الثغرات السيئة في اتفاق أوسلو
حددت اتفاقية أوسلو شروط الترشح من خالل ما أوردته المادة الثالثة مـن الملحـق الثـاني                 و"

إن تنسيب المرشـحين،  : المتعلق باالنتخابات، عن مؤهالت المرشحين وتنسيبهم فجاء في البند الثاني    
حزاب، أو التحالفات سيكون مرفوضاً، وان تنسيب أو تسجيل كهذا عند القيام به سـيلغي إذا مـا                  األ

  :كان المرشحون، األحزاب أو التحالفات
  .يمارسوا أو يشجعوا العنصرية  - أ

 .167" على تنفيذ أهدافهم بطرق غير مشروعة أو غير ديمقراطيةنيعملو -  ب

 يكون عدد نواب المجلس التـشريعي ثمانيـة         وقد اتفق الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي على أن      
  .وثمانون نائباً

  
  

                                                
-.ملف توثیقي لتجربة الرقابة المحلیة في قطاع غزة: 1996المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان، االنتخابات العامة الفلسطینیة ینایر   164

  .بتصرف. 5ص. 1997مطابع منصور، :  غزة-.1ط
  .7،ص.1994مركز البحوث والدراسات الفلسطینیة، :  نابلس-.بد الشافي، حید ، أھمیة االنتخابات في مسیرة الشعب الفلسطینيع   165
  .8المرجع  السابق،ص 166
  .132ص,1995 أیلول 28واشنطن: دائرة شؤون المفاوضات، االتفاقیة اإلسرائیلیة الفلسطینیة المرحلیة حول الضفة الغربیة وقطاع غزة 167



 

76  

  :1996 عام نتائج االنتخابات الرئاسية -1
 في أجواء هادئـة حيـث       1996يناير  /  من كانون الثاني   العشرينجرت االنتخبات الرئاسية في     

 ).مستقلة(سميحة خليل   و،  )حركة فتح ( ياسر عرفات ممثال عن       السيد تنافس على مقعد الرئاسة   "
 ياسر عرفـات بنـسبة       السيد  فاز حيث:  جاءت نتيجة االنتخابات الرئاسية على النحو التالي       وقد

سـميحة خليـل فقـد    المرشحة أما  . 736,825المقترعين البالغ عددهم    من أصوات % 87.28
( وتوزعت النسب المتبقية على األوراق الباطلة       . أصوات المقترعين  من % 9.89حصلت على   

  .168")1.03(% ق البيضاءواألورا %) 1.80
  

  حسب االنتماء السياسي )م1996 (نتائج االنتخابات التشريعية -2

م ، بأجواء هادئة، وذهب الفلسطينيون ألول مـرة فـي           1996جرت االنتخابات الفلسطينية عام     
تاريخهم المعاصر أن يمارسوا حقوقهم السياسية، وسط مقاطعة عدة أحزاب سياسية من أبرزهـا       

، وحققت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح فـوزاً كبـراً   )حماس(اإلسالمية حركة المقاومة  
في هذه االنتخابات حيث حصلت على خمسون مقعداً بينما حـصل المـستقلون علـى خمـس                 
وثالثون مقعداً وحققت كال من حزب فدا واالئـتالف الـوطني الـديمقراطي وكتلـة الحريـة                 

  .لتالي يوضح نتائج االنتخابات حسب االنتماء الحزبيواالستقالل مقعداً لكل منهم، والجدول ا
  النتائج حسب االنتماء السياسي

  
  االنتماء السياسي

  
  مستقل  فدا  كتلة الحرية واالستقالل  االئتالف الوطني الديمقراطي  فتح

  35  1  1  1  50  )88(عدد المقاعد 
  1جدول رقم 

  
م على أنهم مستقلين، هم في      1996عام  وتجدر االشارة الى أن معظم الذين فازوا في االنتخابات          

  .األصل محسوبون على حركة فتح، دخلوا تلك االنتخابات تحت بند مستقلين
  

  
  

                                                
، منشورة على الموقع 1996 نتائج االنتخابات العامة لجنة االنتخابات  المركزیة الفلسطینیة، 168

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=27&sndx=5  

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=27&sndx=5
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  1شكل رقم 
  
  

الجدول السابق يدلل على مقاطعة جميع فصائل العمل الوطني واإلسـالمي لالنتخابـات، ومـن     
م، حركـة المقاومـة اإلسـالمية    1996أبرز الفصائل التي لم تشارك في االنتخابات العامة عام      

، حيث قاطعت االنتخابات التشريعية والرئاسية، وأصـدرت مـذكرة حـول انتخابـات      )حماس(
أن  "169م16/1/1996الفلسطيني المحدود، فقد جاء في البيان المؤرخ فـي           مجلس الحكم الذاتي  

ـ            ا، ذلـك   حركة حماس قررت مقاطعة االنتخابات ودعوة الشعب الفلسطيني أيضاً إلى مقاطعته
أن انتخابات مجلس الحكم الذاتي تهدف إلى وضع اتفاقيات أوسـلو           ) حسب بيان حماس  (انطالقاً  

موضع التطبيق العملي، وتغفل أكثر من خمسة ماليين فلسطيني في الشتات، ولكن حماس حسب              
ـ      ث بيانها لن تستخدم القوة في تخريب االنتخابات كما أنها ال تعارض العملية الديمقراطية من حي

  .170"المبدأ، واستشهدت الحركة بأن أغلب البرلمانات العربية تشارك فيها الحركات اإلسالمية
  
  

  

                                                
  ).3رقم (الملحق   راجعمذكرة حول انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطیني المحدودلإلطالع على نص 169
م، مذكرة صادرة عن حركة المقاومة اإلسالمیة حماس حول انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطیني المحدود، المركز الفلسطیني لإلعال 170
14/1/1996. 
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  )2006(أبعاد مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية : المبحث الثاني

  
اإلنتخابات السياسية جزافاً، بل كان لهـا أبعـاد     ) حماس(لم تدخل حركة المقاومة االسالمية      

اجتمـع  "حقيقها، وكانت هناك آراء مختلفة داخل المكتب السياسي للحركة، حيث  سياسية تهدف إلى ت 
م، وانقسم المجتمعون إلى    2006للتصويت على قرار المشاركة في االنتخابات التشريعية الثانية عام          

مدرستين األولى مع المشاركة في االنتخابات ترشيحاً وتصويتاً، والثانيـة ضـد المـشاركة، وتـم                
 ، وأعلـن  171"ى القرار ففازت المدرسة األولى وقررت حماس المشاركة في االنتخاباتالتصويت عل 

  .الدكتور محمد غزال في مؤتمر صحفي من نابلس قرار المشاركة
  

تعي حماس أبعاد مشاركتها على كل المستويات وفي كل المحافـل، ولكـن كـان للحركـة       
لمحدد الفلسطيني واإلقليمي والدولي عناصر     اإلسالمية أبعاد سياسية على كافة المستويات، لقد شكل ا        

هامة في قرار حماس بالمشاركة، ألن حركة حماس حركـة مؤسـساتية، وكانـت تملـك رؤيـة                  
إستراتيجية قد تساعدها في تحقيق الهدف الذي انطلقت من أجله، وهو المشروع اإلسالمي الكبيـر،               

مساوي، فحماس أبلت بالء حسناً فـي       وبالتأكيد كانت حسابات الربح والخسارة حاضرة في الفكر الح        
ميادين عدة ولعل أهمها ميدان الجهاد واالستشهاد، فحركة حماس قدمت رموزها وكوادرها وأبناءهم             
على مذبح الحرية واالستقالل، كذلك ساعدت أيديولوجية الحركة اإلسالمية في استقطاب الجمهـور             

 والخطاب اإلعالمي ووحدة الحركة إلى تزايد       الفلسطيني حولها، وأيضاً شبكة المنظمات االجتماعية،     
، والتي دفعت   )فتح(شعبيتها، وتآكل شعبية اآلخرين وعلى رأسهم حركة التحرير الوطني الفلسطيني           

  .فاتورة فساد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
  :ليةهدفت حماس من وراء مشاركتها في االنتخابات التشريعية الثانية إلى تحقيق األبعاد التا

  
 .172"وضع حد لحالة التفرد السياسي والوطني الفلسطيني التي سادت لعقود وال زالت تسود" -1

 .173"وقف االنهيار في المشروع السياسي الفلسطيني" -2

، وهذا دليـل    174"االستيالء على السلطة لتشكل رأس حربة لإلخوان المسلمون في المنطقة         " -3
 .لعربي واالسالميعلى مكانة القضية الفلسطينية في قلوب العالمين ا

                                                
  .م29/4/2010مقابلة أجراھا الباحث مع الدكتور یوسف رزقة  المستشار السیاسي لرئیس الوزراء الفلسطیني إسماعیل ھنیة، بتاریخ  171
، 28/7/2005ة حماس في انتخابات المجلس التشریعي الفلسطیني، صحیفة الحقائق، احمد ، أبعاد مشارك العطاونة،172

http://www.alhaqaeq.net/?rqid=2&secid=5&art=32233  
  .م1/4/2010مقابلة أجراھا الباحث مع عضو المكتب السیاسي لحزب الشعب الفلسطیني ولید العوض بتاریخ  173
  .المرجع  السابق 174

http://www.alhaqaeq.net/?rqid=2&secid=5&art=32233
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التغيير واإلصالح من الداخل للمؤسساتية الـسياسية الفلـسطينية، والتـي تفـشى الفـساد                -4
 .والمحسوبية داخلها، وأثر على أدائها في كل النواحي

 على الثوابت الفلسطينية وحماية ظهر المقاومة من عمليات التنسيق األمني التـي             ة المحافظ -5
 .تمارسهاكانت أجهزة السلطة الفلسطينية 

شرعنة المقاومة شعبياً ودستورياً، فألول مرة يتم سـن قـانون           رغبة الحركة اإلسالمية في      -6
حماية المقاومة من تحت قبة المجلس التشريعي الفلسطيني والذي تشكل حركة حمـاس             

 .فيه األغلبية

 .االنفتاح على الدول العربية واإلسالمية -7

ت حمـاس تمتلـك الـشرعية الـسياسية         االنفتاح على المجتمع الدولي، في حـال أصـبح         -8
 .والدستورية

ضرب المخططات الصهيونية التي تهدف إلى وضع المقاومة الفلسطينية ضـمن منظومـة              -9
 .اإلرهاب الدولي

رغبة الحركة في تبني سياسة متدحرجة في أسلمة المجتمع وأسلمة القوانين، وذلك مـن              -10
 .أجل تحقيق هدف أسمى وأكبر وهو الدولة اإلسالمية

جهة الفكر العلماني لمنظمة التحرير الفلسطينية، من خالل مؤسسات النظام السياسي           موا -11
ال يمكننـا أن نـستبدل إسـالمية فلـسطين الحاليـة        "الفلسطيني، حيث جاء في ميثاقها      

 .175"والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية، فإسالمية فلسطين جزء من ديننا

، هذا مـا    176"د باإلمكان استكمال برنامج المقاومة    انسداد أفق المقاومة الفعلي، أي لم يع      " -12
 أن حركـة    الدراسـة ذهب إليه الخبير في الشئون التنموية تيسير محيسن، وفي تقـدير            

حماس دخلت مؤسسات النظام السياسي من أجل حماية المقاومة وشرعنتها، وهـو مـا              
 . في البند السادس والتاسع الدراسة إليهتراأش

 .لقوة التي تمتلكها حركة حماساستثمار قدرات وعناصر ا -13

 .إعادة القضية الفلسطينية إلى عمقها العربي واإلسالمي -14

  
أن حماس كانت تعلم أن المشاركة في االنتخابات التشريعية لن تكون مفروشـة              وترى الدراسة 

 ترى أن حسابات الربح تفوق حسابات الخـسارة         هابالورد، وأنها محفوفة بالمخاطر والتحديات، ولكن     
ـ          لذا   ة، وعلـى إنجـازات     قررت المشاركة في االنتخابات انطالقاً من حرصها على الثوابت الوطني

  الشعب الفلسطيني

                                                
  27میثاق حماس، مادة  175
  .م3/4/2010مقابلة أجراھا الباحث مع الخبیر في الشؤون التنمویة والسیاسیة تیسیر محیسن بتاریخ  176
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، والمواقف المحليـة واإلقليميـة والدوليـة        )2006(االنتخابات التشريعية الثانية    : المبحث الثالث 
  . منها

  
 أنها جاءت فـي بيئـة سياسـية       تمتاز االنتخابات التشريعية عن ما سبقها من انتخابات فلسطينية،   

، لذا شاركت كل القـوى      177)م2005اتفاق القاهرة   (بالغة األهمية، ونتيجة اتفاق فلسطيني فلسطيني،       
  .الوطنية واإلسالمية باستثناء حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين

  ثالث نقاط محورية في هذا المبحث حيث سـيتناول فـي المحـور األول البيئـة         الدراسةتناول  تسو
السياسية التي سبقت االنتخابات، وفي المحور الثاني سـيتناول المرجعيـات الـسياسية والقانونيـة               

  ).م2006(لالنتخابات، أما المحور الثالث سيتناول نتائج االنتخابات التشريعية 
  

  البيئة السياسية ما قبل االنتخابات التشريعية الثانية: أوالً
  

تحوالً هاماً في النظـام الـسياسي       م،  11/11/2004في  فات  شكل وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عر     
الفلسطيني، كونه يمتلك شخصية كاريزمية تمكنه من السيطرة على الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية               

، تعرض النظام السياسي الفلسطيني إلى أزمات شديدة،        وفاتهبعد   و .وعلى النظام السياسي الفلسطيني   
يمكـن  ، وه، وبرزت سمات وخصائص أجملتها مها عبـد الهـادي   تأثر بها المجتمع الفلسطيني بأسر    

  : إجمال أهمها فيما يلي
انتشار حالة الفساد وما قابلها من جهود لإلصالح المؤسسي، ومحـاوالت فـرض النظـام                -1

 .والقانون

 .تنامي صراع القوة بين أقطاب السلطة وفتح -2

ذهـب  ) حماس(إلسالمية  نشوب صراعات بين أجهزة السلطة الفلسطينية، وحركة المقاومة ا         -3
 .ضحيتها قتلى وجرحى

 . االجتماعي نتيجة الفقر وارتفاع معدالت البطالةبتنامي درجة االستقطا -4

 .تغيير نظم االنتخابات، ورغبة حماس المعلنة في المشاركة السياسية -5

 .178"غياب القطب الثالث والمتمثل في اليسار أو المستقلين -6

مؤشرات وإرهاصات لنذر اقتتال داخلـي، أو تقـويض لعمـل          دفعت البيئة السياسية وما تحمله من       
المؤسساتية السياسية الفلسطينية، إلى لجوء الفصائل والقوى إلى اللغة التي توافقوا عليه وهـي لغـة             

                                                
  ).4رقم(لإلطالع على نص اتفاق القاھرة راجع الملحق  177
  .96-95، ص35-34، مجلة دراسات شرق أوسطیة، عدد 2006عبد الھادي، مھا ، النظام السیاسي بعد االنتخابات التشریعیة  178
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الحوار، ففتحت القاهرة كعادتها أبوابها أمام الفصائل الفلسطينية، واجتمعوا وخرجوا باتفاق فلسطيني            
  ).2005رة اتفاق القاه(عرف باسم 

  
م، بظالله على الشارع الفلسطيني، وعلـى الفكـر الـسياسي           2005ألقى اتفاق القاهرة عام     

م توافقت القوى والوطنية واإلسالمية على اعـالن القـاهرة، والـذي         2005/مارس ففي   الفلسطيني،
يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل بناء النظام السياسي الفلسطيني، ومشاركة الجميـع تحـت مظلـة             

طنية موحدة، والعمل المشترك نحو تفعيل منظمة التحرير الفلـسطينية لتكـون بيتـاً لكـل قـوى               و
ومكونات الشعب الفلسطيني، وكنتيجة مباشرة لهذا االتفاق الذي رعته القاهرة، بـدأت التحـضيرات              

 لمرحلة جديدة مـن مراحـل       م12/3/2005حيث يؤرخ يوم السبت الموافق       "لإلنتخابات التشريعية، 
المـشاركة فـي    ) حمـاس (ام السياسي الفلسطيني، عندما قررت حركة المقاومـة اإلسـالمية           النظ

االنتخابات التشريعية، حيث خرج الدكتور محمد غزال عضو القيادة السياسية لحماس مـن داخـل               
 ، حيث رحبت جميع القـوى الوطنيـة واإلسـالمية ومؤسـسات             179"مدينة نابلس ليعلن هذا القرار    

  .لك، كون هكذا قرار قد يعزز الشراكة السياسية ويدعم النظام السياسي الفلسطينيالمجتمع المدني بذ
 بالمـشاركة فـي     )حمـاس (لم يكن اتخاذ قرار بوزن القرار الذي اتخذته حركة المقاومة اإلسالمية            

االنتخابات التشريعية نزهة، حيث يعد هذا القرار هو من القـرارات اإلسـتراتيجية لـدى الحركـة                 
 ويعتبر تحوالً هاماً في مسيرة حماس، والتي كانت في السابق ترفض المشاركة السياسية              اإلسالمية،

مع حركة فتح كون مرجعية السلطة الفلسطينية هو اتفاق أوسلو الذي ترفضه حماس بشدة لـذا لـم                  
، وهنـاك دوافـع     2006، ولكنها شاركت في انتخابات عام       1996تشارك حماس في انتخابات عام      

  :ى المشاركة السياسية في السلطة الفلسطينية ومن أهم هذه الدوافعدفعت حماس إل
اتفاق أوسلو الذي يمثل مرجعية السلطة الفلسطينية انتهى قانونياً وسياسياً واسـتبدل بمـشاريع               -1

  .أخرى كخارطة الطريق وغيرها، وأول من أنهى اتفاق أوسلو هي دولة إسرائيل
من أجـل تعـديل     حركة حماس العمل    سطينية دفع ب  الفساد المستشري داخل أروقة السلطة الفل      -2

 .قررت الدخول تحت شعار التغيير واإلصالحوبذلك  ،الواقع المعاش

رغبة حماس في تشريع المقاومة الفلسطينية دستورياً ومن تحت قبة البرلمان الفلـسطيني، ألن               -3
ائيل والـسلطة  أوسلو قيدت عمل المجلس التشريعي وأتبعته للجنة القانونية المشتركة بين إسـر         

 .الفلسطينية

 فـي   للمـشاركة نجاح حماس الملفت للنظر في انتخابات البلدية ضغط على قيـادة الحركـة               -4
 .االنتخابات التشريعية

                                                
  http://almoslim.net/node/85535، 25/6/2010وقع المسلم، منشور بتاریخ م 179

http://almoslim.net/node/85535
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رغبة حماس في وقف النزيف الذي تتعرض له القضية الفلسطينية عبر االتفاقات وااللتزامـات       -5
 .دوليالتي يقدمها الجانب الفلسطيني إلسرائيل بضغط إقليمي و

المتغيرات السياسية التي حدثت في المنطقة مثل انطالق انتفاضة األقصى ووفـاة الشخـصية               -6
 .الكاريزمية ياسر عرفات كلها دعمت اتخاذ قرار المشاركة السياسية لحماس

والذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية ومنها حماس وينص علـى          ) 2005(اتفاق القاهرة عام     -7
 ).دوائر% 50نسبي و% 50 (تعديل قانون االنتخابات

  
  م2006المرجعيات السياسية والقانونية لالنتخابات التشريعية الثانية : ثانياً

  
م، هـو المرجعيـات الـسياسية       25/1/2006ما يميز االنتخابات التشريعية التي أجريت يوم          

اتفاق أوسلو، هنا   م، وسقفها السياسي    1996والقانونية التي استندت عليها، فكما تناولنا انتخابات عام         
  .انتخابات ضمن مرجعيات فلسطينية على الصعيد السياسي والقانوني

م، والتي تتركز حـول اتفاقيـة    2006وبصرف النظر عن الجدلية التي تثار حول مرجعية انتخابات          
أوسلو، فاألساس في االنتخابات هو المرجعية التمثيلية له، وهذه هي المرجعية التي شاركت حركـة               

 انتخابات المجلس التشريعي، ومن ناحية ثانية فمن االتفاقيات الدولية ال تحدد المرجعيـة              حماس في 
  .التمثيلية، وإنما قد تقيد من السلطات والصالحيات وهي قد تكون منشأة للسلطة ذاتها فقط

  
وحيث أن اتفاقية أوسلو عقدت في موازين قوى غير متكافئة وفي ظل احتالل، فـإن المحـدد                   

 المرجعية التمثيلية تطبيقاً  للمبدأ التمثيلي الذي ينص على أن النائب هو ممثـل للـشعب                 الرئيس هو 
  . أو المجتمع الدولياالحتالليةيريد ما يريده الشعب، وليس ما تريده السلطة 

 النظام االنتخابي الجديد والذي جاء كنتاج لعملية توافق وطني انبثقـت مـن رحـم              الدراسةتناول  تو
بمـشاركة الـرئيس الفلـسطيني      م  17/3/2005، حيث عقد االتفاق بتاريخ      )2005 إعالن القاهرة (

،  ويشكل البند الرابع من االتفـاق المرجعيـة           وفصيالً محمود عباس، وبحضور اثني عشر تنظيماً     
السياسية والقانونية التي استندت عليها القوى والفصائل وعلى رأسها حركـة المقاومـة اإلسـالمية               

بحث المجتمعون الوضع الفلـسطيني الـداخلي، واتفقـوا علـى     : "د الرابع على ، ونص البن  )حماس(
ضرورة استكمال اإلصالحات الشاملة في كافة المجاالت، ودعـم العمليـة الديمقراطيـة بجوانبهـا         

 لقانون انتخابي يتم التوافـق     المختلفة، وعقد االنتخابات المحلية والتشريعية في توقيتاتها المحددة وفقاً        
يوصي المؤتمر المجلس التشريعي باتخاذ اإلجراءات لتعديل قانون االنتخابـات التـشريعية            و. عليه
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باعتماد المناصفة في النظام المختلط، كما يوصي بتعديل قانون االنتخابات للمجالس المحلية باعتماد             
  . 180"التمثيل النسبي

  
االنتخابـات وأقـر    وبناء على ما سبق اجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني وناقش قـانون              
على أسـاس النظـام   ) 2005 لسنة 9قانون رقم  (م  قانون االنتخابات الجديد،18/6/2005بتاريخ 

م على 1996حين جرت االنتخابات التشريعية السابقة عام  االنتخابي المختلط للمجلس التشريعي، في
  .181"البسيطة أساس نظام األغلبية

  
إن حماس شاركت في االنتخابات التشريعية عـام         "ويذهب الدكتور سامي أبو زهري بالقول       

م، على أساس النظام االنتخابي الجديد والذي لم يتناول أي نص من نـصوصه علـى كلمـة                 2006
  .182"أوسلو

  
 أن السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي وكذلك قوى إقليمية فاعلة في المنطقـة      ترى الدراسة   

اسية، وكانت تساند هذه الرؤية العديد من استطالعات        ترغب في ضرورة إشراك حماس بالحياة السي      
الرأي المعلنة والسرية والتي تؤكد عدم فوز حماس في أي انتخابات مفترضة وبـذلك تكـون هـذه              
القوى قد دمجت حماس في الحياة السياسية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن أتت الرياح               

زاً في االنتخابات التشريعية وما لذلك من أثر على بنيـة           بما ال تشتهي السفن حيث حققت حماس فو       
ومواقف النظام السياسي الفلسطيني، وعلى مستقبل عملية التسوية بين منظمة التحريـر الفلـسطينية              

  .وإسرائيل برعاية أمريكية
إن السلطة الفلسطينية استجابت لجميع مطالبنا مـن أجـل أن نـشارك فـي               : " يضيف أبو زهري  و

 ومن أهم هذه المطالب، هو النظام االنتخابي الجديد الذي ال يشير في أي بند مـن بنـوده       االنتخابات
 .183"م1996إلى مرجعية اتفاق أوسلو لالنتخابات كما حدث في انتخابات عام 

  
  
  
  

                                                
 م20/3/2010، 2005الھیئة العامة لالستعالمات، البیان الختامي لمؤتمر الحوار الفلسطیني،  180

http://www.pic.gov.ps/arabic/palestine/pal-mobadra4.html. 
م، 20/3/2010، )2006االنتخابات التشریعیة (النظام االنتخابي لجنة االنتخابات المركزیة، 181

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=31&sndx=2 
  .م7/4/2010مقابلة أجراھا الكاتب مع الدكتور سامي أبو زھري القیادي والناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمیة حماس، بتاریخ  182
  .المرجع السابق 183

http://www.pic.gov.ps/arabic/palestine/pal-mobadra4.html
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  ، والمواقف الفلسطينية واإلقليمية والدولية منها)م2006(نتائج االنتخابات التشريعية : ثالثاً
  

م كأي انتخابات قد تجرى في المنطقـة،        2006بات التشريعية الفلسطينية عام     لم تكن االنتخا  
فالشعب الفلسطيني يعيش تحت االحتالل، ولذلك يعتبر نجاح العملية االنتخابية تحدياً مباشـراً لهـم،                

الخـامس  شكل يوم   "حتى يثبتوا للعالم أنهم شعب يستحق الحياة، ويستحق أن يعيش في دولة، ولهذا              
م محطة فاصلة في مسيرة الحركة الفلـسطينية ومـستقبل          2006يناير  / الثاني كانون    من والعشرون

النظام السياسي الفلسطيني، ال تقل أهمية عـن بقيـة األحـداث الكبـرى التـي شـهدتها الـساحة             
حيث خرج الفلسطينيون في شرقي القدس والضفة والغربية وقطـاع غـزة ليـدلوا               .184"الفلسطينية

 إلـى أن عـدد المقتـرعين بلـغ          :"جنة المركزية لالنتخابات والتي أشـارت     بأصواتهم، وحسب الل  
 ناخبـاً،  1,332,396 ناخباً، علماً بأن عدد المسجلين في السجل االنتخابي وصل إلـى         1,011,992

 582,471حيث بلغ مجموع المقترعين في دوائر الضفة الغربيـة          %. 74.64لتكون نسبة االقتراع    
 ناخباً بنـسبة    429,521ين بلغ مجموع المقترعين في دوائر قطاع غزة         ، في ح  %73.1ناخباً بنسبة   

وتنـافس فـي    ،  %82.65وكانت أعلى نسبة اقتراع في دائرة رفح االنتخابية والتي بلغـت            %. 76
 مرشحاً على مـستوى  314 قائمة تضم    11 دائرة انتخابية، و   16 مرشحاً عن    414العملية االنتخابية   

  185".الوطن
  

مـشاركة جميـع القـوى    بت التشريعية عن التجربة االنتخابية األولى هـو      تميزت االنتخابا   
والفصائل ما عدا حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، لذلك شهدت الساعات األولى إقبـاالً كبيـراً،              

  .وتبارت مؤسسات قياس الرأي العام في قياس قوة المرشحين والقوائم
، باستثناء ممارسة بعض المرشحين الدعاية االنتخابية       لم تشهد العملية االنتخابية أي خروقات تذكر      و

أثناء العملية االنتخابية وهو ما يرفضه قانون االنتخابات، ولكن هذا الخرق ال يؤثر علـى النتيجـة                 
  .كون جميع القوى والمرشحين مارسوا الدعاية االنتخابية في يوم االقتراع

زية النتائج النهائية بحضور ممثلـي القـوائم        م، أعلنت لجنة االنتخابات المرك    29/1/2006في يوم   و
مقعـد، وقائمـة    ) 74( حصلت قائمة اإلصالح والتغيير علـى        :"االنتخابية وكانت على النحو التالي    

) 2(مقاعد، وقائمـة البـديل علـى    ) 3(مقعد، وقائمة أبو علي مصطفى على ) 45(حركة فتح على    
مقعد، أما المرشحين   ) 2(مة الطريق الثالث على     مقعد، وقائ ) 2(مقعد، وقائمة فلسطين المستقلة على      

  .186"مقاعد) 4(المستقلين على مستوى الدوائر فقد حصلوا على 

                                                
  .93بق ،صمرجع سا...عبد الھادي، مھا ،  184

   id?aspx.atemplate/ps.elections.www://http=462لجنة االنتخابات المركزیة،  185
  id?aspx.templatea/ps.elections.www://http=463لجنة االنتخابات المركزیة،  186
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  )2006(نتائج االنتخابات التشريعية حسب االنتماء السياسي  
  

الكتلة 
 البرلمانية

كتلة 
التغيير 

 واإلصالح

قائمة 
حركة 
 فتح

قائمة أبو 
علي 

 مصطفى 

قائمة 
 البديل

قائمة 
سطين فل

 المستقلة

قائمة 
الطريق 
 الثالث

مجموع  المستقلين
 المقاعد

عدد 
 المقاعد

 132  مقاعد4  مقعد2  مقعد2  مقعد2  مقاعد3  مقعد45  مقعد74
 مقعد

   2 جدول رقم
  

  
  
  

  2شكل رقم 
  
  

شكل فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية تحوالً هاماً في النظـام الـسياسي               وقد  
تعـد  " المستوى الفلسطيني أو اإلقليمي أو الدولي، وشكل مفاجأة لحماس نفسها، حيث         علىطيني  الفلس
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هذه التجربة األولى لكوادر الحركة في مضمار السياسة، ومن البديهي أن يكون عند الحركـة مـن                 
  187"القادة من يعرفون كيف تتحرك األمور السياسية

لم تكن جاهزة للديمقراطيـة وللتـداول الـسلمي        ") حفت(ويبدو أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني       
 ودول  الواليـات المتحـدة األمريكيـة،     للسلطة، ولم تكن إسرائيل ودول عربية إقليمية، إضافة إلى          

رئيسة في أوروبا مهيأة أيضاً لتقبل فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية وسـيطرتها علـى                 
م، ألنها لم تكن    1967ي األراضي الفلسطينية المحتلة عام      النظام السياسي الفلسطيني وإدارة الحكم ف     

جزءاً من اتفاق أوسلو فحسب، وإنما ألنها تقدم خيارات تنقض أوسـلو وتهدمـه وتعـود بالقـضية               
  .188"الفلسطينية إلى النقطة التي كانت قبل أوسلو

  :فكانت المواقف وردود األفعال على النحو التالي
  

 ).م2006(االنتخابات التشريعية المواقف الفلسطينية من نتائج  -1

  
م، صدمة لكل األطراف الفلـسطينية،      2006 شكلت نتائج االنتخابات التشريعية عام      

، فحماس لم تكن تتوقع النسبة الكبيرة التي حـصلت          للجميعكونها أفرزت نتائج غير متوقعة      
، وبين هـذا    عليها، وكذلك حركة فتح لم يكن من السهل عليها االنتقال إلى مقاعد المعارضة            

 .وذاك دخل النظام السياسي الفلسطيني حالة من اإلرباك السياسي واإلعالمي

  
، فمنـذ   من حجـم خـسارتها     )فتح( حركة التحرير الوطني الفلسطيني      تفاجأتوقد  

لى احتـرام   إجميع  دعا الرئيس محمود عباس ال    "اللحظة األولى إلعالن النتائج غير الرسمية       
 الشعب الفلسطيني الحرة كما عبر عنها       إرادةوقبول  , نتائج االنتخابات التشريعية التي جرت    

أن الـرئيس  : "ويؤرخ النائب عن كتلة فتح أشرف جمعـة .  189"من خالل صناديق االقتراع   
محمود عباس أرسله ووفد من حركة فتح في جولة أوروبيـة مـن أجـل الـضغط علـى                   

ولكن على الوجه اآلخـر     .190"ع الفائز في االنتخابات أي حركة حماس      لتعامل م لاألوروبيين  
 لها رأي مخالف عبرت عنه من خالل تصريحات          كان هناك قيادات متنفذة داخل حركة فتح     

خـرج القيـادي    "إعالمية ومسيرات جماهيرية وسلوك سياسي وأمني على األرض حيـث           
اً اللجنـة المركزيـة باالسـتقالة،       مطالب" محمد دحالن    سالفتحاوي والفائز عن دائرة خانيون    

                                                
م، 6/3/2010 سالم ، نائب عن حركة حماس في مقابلة مع موقع فلسطین اآلن بتاریخ ،سالمة 187

http://www.paltimes.net/arabic/interviews.php?interview_id=199  
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في تـشكيل الحكومـة     ) حماس(ورافضاً أي مشاركة سياسية مع حركة المقاومة اإلسالمية         
 ناشط في حركة فـتح بيـنهم        300 حوالي   خرج"وفي اليوم التالي       .191"الفلسطينية العاشرة 

سـط مدينـة     كتائب شهداء األقصى انطلقوا من دوار المنارة و        إلى مسلحاً ينتمون    50قرابة  
 مطالبين باستقالة اللجنة المركزية لحركة فـتح وبعقـد المـؤتمر            الشوارعرام اهللا يجوبون    

  192" للحركةالسادس
  

ويالحظ أن ردود األفعال الفلسطينية وخاصة حركة فتح على فـوز حمـاس فـي               
، جاءت كنتيجة طبيعية لحالة التفرد السياسي والهيمنة على         2006االنتخابات التشريعية عام    

ألكثـر مـن    ) فتح(النظام السياسي الفلسطيني الذي قادته حركة التحرير الوطني الفلسطيني          
سبع وثالثون عاماً، وبذلك كان من الصعب على حركة فتح والتي قادت المشروع الوطني،              

 مقاعـد   إلـى وسيطرت على المؤسساتية السياسية الفلسطينية أن تنتقل من مقاعـد الحكـم             
حماس والتي تفاجأت بحجم الفوز كان من الصعب عليها االنتقـال   المعارضة، وكذلك حركة    

من مقاعد المعارضة إلى مقاعد الحكم، وهذا االلتباس أدى إلـى تـأزم النظـام الـسياسي                 
الفلسطيني، وحالة االشتباك السياسي، إلى أن تحولت في النهاية إلى اقتتال داخلي، نتج عنـه      

يطرت حركة فتح على الضفة الغربية، وسـيطرت  تقاسم للنظام السياسي الفلسطيني، حيث س     
  .حركة حماس على قطاع غزة

 
 ).م2006(المواقف اإلقليمية من نتائج االنتخابات التشريعية  -2

 
انقسمت الدول اإلقليمية الفاعلة في المنطقة عقب فوز حماس في االنتخابـات، فهنـاك دول                   

اً على عملية الـسالم وعلـى مـستقبل    يشكل خطر ) حماس(رأت أن فوز حركة المقاومة اإلسالمية       
السلطة الفلسطينية، وهناك من يرى أن فوز حماس هو نصر لمحور الممانعة والمقاومة في المنطقة               

  .العربية
 

-األردن- مـصر  - جامعة الـدول العربيـة     –إسرائيل  :  مواقف كل من   الدراسةتناول  توسوف  
  .تركيا- إيران-  قطر-سوريا-السعودية

  
  

                                                
م، 27/1/2010وكالة معا اإلخباریة،  191
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 :موقف إسرائيل  - أ

  
بعد رفض حماس االعتراف بشروط الرباعية الدولية، شعرت إسـرائيل بمـأزق سياسـي              
وقانوني، كون اعتراف حماس بإسرائيل يكسر حاجز التطبيع العربي مع إسرائيل كون الحركـة            

 في الشارع العربي تؤهلها إلى تسويق الضغوط الدولية على بعض الدول العربيـة              شعبيةتمتلك  
سرائيل، لذلك قامت إسرائيل منذ اللحظـة األولـى بحمـالت دبلوماسـية           من أجل التطبيع مع إ    

لمقاطعة حكومة حماس، وقامت أيضاً هي بتنفيذ خطوات على األرض حيث شـددت الحـصار               
 ومنعت أموال الضرائب الفلسطينية مـن الوصـول         ،مناطق السلطة الفلسطينية  االقتصادي على   

أزمة اقتصادية أثرت على كافـة منـاحي الحيـاة          خزينة السلطة الفلسطينية، مما تسبب في        إلى
  .اليومية للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة

  
وعلى الرغم من دعوات العديد من القوى بضرورة إعطاء حماس فرصة إال أن إسـرائيل                

  .أغلقت األبواب ومارست نفوذاً على العديد من الدول
  
  : موقف مصر-ب
   

 في تعاملها مع الشأن الفلسطيني الكثيـر، ففلـسطين بالنـسبة            مصر لديها من الخصوصية   
لمصر هي امتداد لألمن القومي المصري، ولها روابط تاريخيـة وحـضارية، فكـان التعامـل            
المصري مع فوز حماس يحتاج إلى دراسة معمقة، كون الحركة اإلسالمية هي امتداد لجماعـة               

م تغلـق البـاب فـي وجـه الحكومـة           اإلخوان المسلمين المحظورة في مصر، ولكن مصر ل       
الفلسطينية، بل تعاملت معها، وشابت العالقة بين مصر وحماس في بعـض األحيـان تـوترات       

  .ناتجة عن طبيعة التحالفات في المنطقة
  
  :  جامعة الدول العربية-ت

  
حذر عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربية، الواليات المتحدة من ممارسة الكيل              "
ال يمكن أن تسعى واشنطن لتعزيز الديمقراطية فيما ترفض نتائج هذه االنتخابات            : يالين قائالً بمك

وقال األمين العام لجامعة الدول العربية على هامش منتدى دافـوس االقتـصادي             . الديمقراطية
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وأضاف إذا كانت حمـاس ستـشكل   . إن حماس ستظهر وجهاً آخر في الحكم     : العالمي بسويسرا 
بحيث تكون لديها مسؤولية الحكم والتفـاوض والوصـول إلـى            في موقع السلطة     حكومة وهي 

وأشار موسى  .  في الشارع  السالم، فسيكون هذا شيئاً مختلفاً عن تنظيم حماس الذي ينتشر أفراداً          
/ إلى ضرورة وجود شريكين للسالم، داعياً إسرائيل بعد االنتخابات المقرر إجراؤها في مـارس             

  .193مساعدة الفلسطينيين أياً كانت حكومتهم للمضي نحو السالمآذار القادم، إلى 
  

  : موقف األردن-ث 
  

    ما يميز األردن عن غيره من الدول أنه ال يقيم أصالً أي عالقات من أي نوع مـع حركـة                 
   .194"ضرورة مواصلة العملية السلمية إلى "حماس، لذا اكتفى الملك عبد اهللا بدعوة األطراف 

  
  : ودي الموقف السع-ج
  

فتحت السعودية أبوابها أمام حركة حماس، حيث زار وفد من الحركة الرياض والتقى بعـدد      
إن وفد حماس الـذي يرأسـه رئـيس    "كالةُ األنباء السعودية   من المسئولين السعوديين وحسب و    

جتمع بكل من وزير الخارجية األمير سـعود الفيـصل،          االمكتب السياسي للحركة خالد مشعل،      
  .195"مخابرات األمير مقرن بن عبد العزيز كل على حده ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرىومديِر ال

ن المملكة العربية السعودية    أ"وذهب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إلى        
 األوروبـي تعهدت بأن تبقى من أكبر الدول التي تدعم الفلسطينيين ماديا، رغم تهديـد االتحـاد        

  .196" .بقطع مساعداته عنهم
  
  :  الموقف السوري-ح
  

تعد سوريا من أكثر الدول سعادة بفوز حركة حماس، كون هذا الفـوز يؤكـد علـى نهـج             
  .المقاومة والممانعة التي تتبناها دمشق، وتدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك

                                                
): 2006ینایر /  كانون الثاني25(مركز دراسات الشرق األوسط، قراءة إحصائیة وسیاسیة في نتائج االنتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة  193

م، والتي لم یتمكن الباحث bbc  ،27/1/2006 نقًال عن. 22ص. 2006 مركز دراسات الشرق األوسط، : عمان-.حماس تستلم السلطة من فتح 
  .من العودة إلى المرجع 

  
  ID?xasp.ViewDetails/arb/net.maannews.www://http=17295. م27/1/2006وكالة معا اإلخباریة،  194
  ID?aspx.ViewDetails/arb/net.maannews.www://http=20786  ،12/3/2006وكالة معا اإلخباریة،  195
  . السابقمرجع ال 196
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 تحدث الرئيس السوري بشار األسد عن ذلك في خطاب مطول أمام مؤتمر األحزاب العربية فقد
انتخاب لنهج المقاومة وعلينا   فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية هوإن  ": قائالً

 األسد ولفت , استثمارها لتقوية الموقف العربي جميعاً فهم هذا الفوز من منطلق انه نقطة قوة ينبغي
عتراف ن االأ القضية الفلسطينية وأوجه أهمهو احد   حق عودة الالجئين الفلسطينيينأن إلى

      .197"إلسرائيل يكون مجاناً وهبة أنيمكن  وال بإسرائيل مرتبط بعودة الحقوق كاملة

  :  الموقف القطري-خ
  

منذ اللحظة األولى إلعالن نتائج االنتخابات التشريعية ، رحبت قطر بالعملية الديمقراطيـة             
 : " عندما قال   ثاني آلوبفوز حركة حماس، وهذا ما جاء على لسان أميرها الشيخ حمد بن خليفة              

إن قطر ترى أن حماس جاءت بطريقة انتخابية وربما تكون أنزه انتخابات حصلت فـي العـالم              
  . 198 "العربي، ولذلك علينا أن ندعم حماس في هذه المرحلة

  
حركـة ، حيـث     الوقادت مبادرات بين حركة حماس والعديد من الدول التي ال تتعامل مع             

جاسم إلى األردن والتقى بالملك عبد اهللا الثاني، وحمل معـه           ذهب وزير خارجية قطر حمد بن       
 الوساطة تهدف إلـى     " أشارت المصادر إلى أن      فقدمبادرة إعادة العالقات بين األردن وحماس،       

 إلـى  1999 لقادة حركة حماس في العام       األردن إبعاد حالة من االنفراج في العالقة إثر        إحداث
 الحكومة األردنية لم تتحفظ على زيـارة وفـد          أنإلى  در  تلك المصا  وأشارت   "،  199"دولة قطر   
 اشترطت استقبال رئيس المكتب السياسي خالد مشعل كقائـد فلـسطيني ألحـد             أنها إالالحركة،  

  .200 "الفصائل الفلسطينية
 أيضاً تدخلت قطر عند دولة إسرائيل، وهذا ما تحدثت فيه وزيرة الخارجيـة اإلسـرائيلية               

 اتصل بها وهي في واشنطن، األسبوع الماضي،         قطرياً  أن دبلوماسياً   كشفت "تسيفي ليفني حيث    
 بين إسرائيل وحماس لعقد هدنة طويلـة األمـد، وقالـت إنهـا              وعرض أن تكون بالده وسيطاً    

رفضت العرض على الفور معللة ذلك بأنه ال يوجد ما نتباحث فيه مع هذه الحركة وليست هناك                 
   .201"أرضية مشتركة بيننا

أن موقف قطر لم يقتصر على المبادرات والوساطة بـين أطـراف إقليميـة               ةترى الدراس 
ز ذلك إلى السلوك العملي، حيث تعتبر دولة قطـر    وودولية وحركة حماس الفلسطينية، وإنما تجا     

                                                
. 22/5/2010منشور على الموقع  بتاریخ ، 5/3/2006: صحیفة الثورة السوریة 197
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من أكثر الدول الخليجية انفتاحاً وتمويالً للحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس، وللسلطة             
  .الفلسطينية

  
  

   :الموقف اإليراني -د
  

رحبت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بفوز حركة حماس باالنتخابات التـشريعية وتـشكيلها    
 أوفـت  وبالفعـل الحكومة الفلسطينية العاشرة ووعدت بتقديم الدعم السياسي والمالي للحكومـة،   

، وهذا ما أكده    إيران بوعودها وقدمت دعماً سخياً للحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس          
  وسياسـياً   ماديـاً  ن حركته تتلقى دعمـاً    إ: " الدكتور خليل الحية القيادي في حركة حماس فقال       

 إيرانياً دون دفع أي ثمن سياسي ، معبراً عن اعتزازه وترحيبه بكل عالقة إسـتراتيجية                ومعنوياً
  .202"إسالمية وعربية تدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

  
 إيران السياسي والمادي لحركة حماس يثير هـاجس الخـوف عنـد       أن دعم  وترى الدراسة 

بعض الدول اإلقليمية والتي تصنف ضمن محور االعتدال، حيث تخشى هذه الدول مـن تمـدد                
  .النفوذ اإليراني إلى حدودها عبر حركة حماس، وهذا ما أعلن عنه زعماء ونخب عربية

  
   : الموقف التركي-ذ
  

 مقعـدا   74 الفلسطينية التي تمخضت عن فوز حماس بــ          باتاالنتخارحبت تركيا بنتائج    " 
رجـب  "وأعرب رئيس الوزراء التركي     .132من مجموع المقاعد البرلمانية الفلسطينية وعددها       

معلقا على الفوز   , وحماس" اإلسرائيلية"عن استعداد بالده للوساطة بين الحكومة       " ردوغانأطيب  
وحماس " إسرائيل"مطالبا كل من    " الشعب الفلسطيني  يجب احترام خيار  :"الذي حققته حماس بقوله   

يمكننا أن نقوم بـدور  "ردوغان أوقال .بقبول األمر الواقع والعمل سويا من أجل مصلحة شعبيهما  
مطالبا المجتمع الدولي أن يعطي فرصة لحماس بعدما فـازت         , "وسيط ما بين إسرائيل وفلسطين    

بأن موقفها المستقبلي يمكن أن يدشن عملية مختلفـة         مؤكدا   ،في االنتخابات التشريعية الفلسطينية   
  .203"عما كان سائدا حتي اآلن
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 تعرضت تركيا لضغوط قوية إسرائيلية كانت أم أمريكية، من أجل مقاطعة حركة حمـاس،              
اليـسارية التركيـة   " جمهوريـت "ومقاطعة زيارة وفدها الى تركيا، وهذا ما أفادت به صـحيفة    

ء طيب أردوغان الذي كان متوجهاً إلى مطـار أنقـرة فـوجيء             أن رئيس الوزرا  " المعارضة،  
بوجود خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافـق لـه فـي المطـار،                 
فاضطر أردوغان للعودة مرة أخرى بعد وصوله إلى بوابة المطار ودخل أحـد محـالت بيـع                 

  .204" حماس المطارالموبيليا القريبة من المطار وبقي فيه لحين مغادرة وفد
  

من خـالل   تعمل   أن سياسة حزب العدالة والتنمية التركي        الدراسة على ؤكد  توبين الموقفين   
يديولوجية المشتركة مع حركة حماس، إلى لعب دوراً أكبر في الـشرق األوسـط،      التقاطعات األ 

ائيل، لـذلك   دون المساس بالعالقات اإلستراتيجية مع الواليات المتحدة األمريكية وحليفتها إسـر          
كانت تركيا تتدرج في عالقاتها مع حماس حتى وصلت في هذه األيام إلى مستوى متقدم، وهـذا            
أعطى أردوغان زخماً شعبياً كبيراً على مستوى شعبه، وشعوب األمـة العربيـة واإلسـالمية               

وهذا ما ظهر في موقف تركيا من حرب غزة، وما قام به السيد رجـب طيـب                 وأحرار العالم،   
 تداعيات أزمة أسطول الحرية التي وقعت في الميـاه الدوليـة            ان في دافوس، وقد تكون    أردوغ

، دفعت بتحوالت سياسية في المشهد الدولي، بشكل عام والتركي          إسرائيليةنتيجة قرصنة بحرية    
بشكل خاص، نحو تحقيق هدف إنهاء الحصار على قطاع غزة الـذي تـسيطر عليـه حركـة                  

  .)حماس(المقاومة اإلسالمية 
  
 ).م2006(المواقف الدولية من نتائج االنتخابات التشريعية  -3

 
تمثل الموقف الدولي ضمن موقف اللجنة الرباعية والتي تضم كالً من الواليـات المتحـدة               

حيث دعت اللجنـة الرباعيـة     " األمريكية واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا االتحادية،        
 فـي   إسـرائيل  بحـق    واالعتـراف  التخلي عن العنف،     إلى) حماس( اإلسالميةحركة المقاومة   

الوجود، وذكرت اللجنة في بيان أصدرته وزارة الخارجية األمريكية أن حالً يقوم على دولتـين               
يستوجب تخلي جميع المشاركين في العملية الديمقراطية عن العنف واإلرهاب، وموافقتهم علـى         

 –وأضـاف البيـان     .  ذلك خريطة الطريق    في الوجود ونزع أسلحتهم كما توضح      إسرائيلحق  
 أن اللجنة الرباعية تكرر تأكيد وجود تناقض أساسي بـين نـشاط             -الذي لم يذكر حماس باالسم    

                                                
 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=19081،  20/2/2006وكالة معا اإلخباریة،  204
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رفضت حركـة المقاومـة اإلسـالمية       ف"   ،205"المجموعات المسلحة والمليشيات وبناء الدولة      
ـ        ) حماس( » العنـف «ا أسـموه  دعوة اللجنة الرباعية للوساطة في الشرق األوسط إلـى نبـذ م

  . واعترافها بإسرائيل إذا شاركت في حكومة فلسطينية
كان يجب علـى اللجنـة      : وفي تصريح له قال الناطق اإلعالمي باسم حماس سامي أبو زهري          

 ال أن تطالـب الـضحية بـأن         ،الرباعية أن تطلب وضع نهاية لالحتالل والعدوان اإلسرائيليين       
  . ين أمام العدوانتعترف باالحتالل وتقف مكتوفة اليد

  
وأضاف أبو زهري أن اللجنة الرباعية تعاقب الشعب الفلسطيني علـى ممارسـته لحقوقـه               
الديمقراطية وإدالئه بصوته، وأضاف أن حماس حريصة على إقامة عالقات طيبة مـع الـدول               

  . 206"الغربية
  

مـة،  أن شروط اللجنة الرباعية على حركة حماس وحكومتها هي شروط ظال      وترى الدراسة 
ألن اللجنة الرباعية نظرت بعين واحدة، ولم تفرض أي شروط علـى الحكومـات اإلسـرائيلية         
المتعاقبة، والتي ترفض السالم، وتعمل على تقويض كل االتفاقات وااللتزامات الموقعـة بـين               

 أن خروج البيان من وزارة الخارجية       الدراسةضيف  ت كما   .إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية   
 علـى القـرار     األمريكية اإلدارة حول هيمنة    األطرافرسالة واضحة لكل    بمثابة   هو   يكيةاألمر

الدولي بشكل عام، واللجنة الرباعية بشكل خاص، وفلسفة الواليات المتحدة فـي تعاملهـا مـع                
  .قضايا المنطقة والتي تعتمد على ازدواجية في المعايير لصالح دولة إسرائيل

  
د األفعال الفلسطينية واإلقليمية والدولية عملـت علـى تـأزم            ردو إلى أن  الدراسةخلص  تو

النظام السياسي الفلسطيني، فحصار شعب بأكمله نتيجة خياره الديمقراطي، سواء كـان هـذا              
الحصار سياسياً أو اقتصادياً، أثر تأثيراً مباشراً على المؤسسات السياسية الفلـسطينية، فكـان              

 بنتائج االنتخابات التشريعية، والتعامـل مـع الحكومـة         ينبغي على المجتمع الدولي االعتراف    
  . فرض اشتراطات دولية ظالمةعوضاً عنالفلسطينية التي شكلتها حركة حماس، 

  
  
  

                                                
): 2006ینایر /  كانون الثاني25(كز دراسات الشرق األوسط، قراءة إحصائیة وسیاسیة في نتائج االنتخابات التشریعیة الفلسطینیة الثانیة  مر205

م، والتي لم 26/1/2006وكالة رویترز،  نقًال عن. 26ص . 2006مركز دراسات الشرق األوسط، :  عمان-.حماس تستلم السلطة من فتح 
  .ن العودة الى المرجع یتمكن الباحث م

 http://www.alriyadh.com/2006/02/01/article127219.html، 1/2/2006: جریدة الریاض 206
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:تمهيد  

في االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانيـة فـي      ) حماس( اإلسالمية      ألقى فوز حركة المقاومة     
م، بتداعياته على المشهد السياسي واالقتصادي واالجتماعي على كافة المـستويات           2006/ يناير 25

  .ة أو إقليمية أو دوليةسواء كانت فلسطيني
حكومتها الفلسطينية العاشرة، بدأت التحديات تظهر، ففرض الحصار        ) حماس(فمنذ أن شكلت حركة     

لوحدها ) حماس(السياسي واالقتصادي على الحكومة الفلسطينية من اللجنة الرباعية، وتركت حركة           
لوسائل تجـاوز المعيقـات،     في وجه كل التحديات والمصاعب، وحاولت الحكومة الفلسطينية بشتى ا         

 مرحلـة   إلى، حتى وصلت األمور     اإلشكالياتولكن كلما خرجت من مشكلة وضعت أمام العديد من          
  .أعلنت فيها حركة حماس أنها في الحكومة وليست في الحكم

    
 وبعـد   بالفعلعملت حماس جاهدة من أجل تحقيق حكومة وحدة وطنية للخروج من المأزق، و              

، والذي أعلن من خالله عن والدة أول حكومـة وحـدة وطنيـة       207تفاق مكة حوارات مكثفة خرج ا   
  لم تـصمد   حكومة الوحدة الوطنية   إال أن    .فلسطينية بين حركتي فتح وحماس وبعض القوى األخرى       

 والمجتمع الدولي لتلك الحكومة، وبالفعل بـدأت        األمريكية اإلدارةكثيراً، لعدة عوامل وأهمها رفض      
 مرحلة االنفجـار، واسـتطاعت   إلىلسائدة داخل المجتمع الغزي حتى وصلت      ا تكونمعالم العسكرة   

م، وبدأت بعـدها مرحلـة   2007/حركة حماس السيطرة على قطاع غزة في منتصف يونيو حزيران  
جديدة ألقت بتداعياتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية على النظام السياسي الفلـسطيني، والـذي             

 الثالث وهي التـداعيات الـسياسية، والتـداعيات االقتـصادية        اي مباحثه  قراءته ف  الدراسةحاول  تس
  .والتداعيات االجتماعية
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  التداعيات السياسية: المبحث األول
  

وفوزها في االنتخابات التشريعية فـي عـام      ) حماس(إن مشاركة حركة المقاومة اإلسالمية        
   ى مستوى تطور النظام السياسي الفلسطيني، الثالثة علبالمرحلةم، ينبأ بما يمكن تسميته 2006

 الثانية نشأة السلطة الفلـسطينية،      مرحلةة األولى هي نشأة منظمة التحرير الفلسطينية، وال        فالمرحل -
 وإن هذا الفوز ليس مجرد      - الثالثة هي فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية الثانية        المرحلةبينما  

ية، وليس مجرد تشكيل حكومة الن هذا قد يرتبط بالقدرة االنتخابيـة            فوزاً في عدد من المقاعد النياب     
الزمنية المحددة، ولكن األثر الرئيس هو في انعكاسات هذه المشاركة وهذا الفوز على بنية وهيكليـة               
النظام السياسي الفلسطيني من حيث إطار الشرعية السياسية التي سوف تحكـم النظـام الـسياسي                

ور المؤسساتية السياسية وغلبتها على النزعة الشخصانية والتنظيمية للنظـام  الفلسطيني، ومن حيث د   
السياسي، ومن حيث أيضاً طبيعة العالقة بين المؤسسات السياسية وشكل النظام السياسي سواء كـان    

  .  رئاسياً– مختلطاً –برلمانياً : هذا الشكل
  

صل فـوز  أاسي الفلسطيني، حيث ينحن أمام مرحلة سياسية جديدة من إعادة بناء النظام السي         
لحركـة   الجديـدة  المرحلـة : " فإنحركة حماس إلى مرحلة جديدة، وكما يقول  سعد الدين إبراهيم            

 التحـدي  إنـه . لالحتالل المسلحة المقاومة تحديات تفوق ربما عظمى، تحديات على حماس تنطوي 
 الجهاد «إلى »األصغر الجهاد «من باالنتقال مشابه، سياق في الجزائريون المقاتلون عليه أطلق الذي

 إلـى  الـسعي  فـي  هـي  الحماسة كانت فإذا »·السياسة «إلى »الحماسة «من االنتقال إنه. »األعظم
 أي والعقالنيـة،  بالـصبر  »الممكن «إدراك فن هي السياسة فإن الجهادي، باالنتحار ولو »المطلق«

  .208"الكياسة  إلى الحماسة من التحول
 إبراهيم في مقولته الفلسفية، وبعد أربع سنوات علـى فـوز حمـاس،              لقد أوجز سعد الدين     

تكشفت التحديات والتداعيات، ولكنها بدأت منذ اللحظة األولى إلعالن لجنة االنتخابـات المركزيـة              
ي الفلسطيني، حيث ألقـى     فوز حركة المقاومة اإلسالمية حماس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريع         

، )حكومـة الوحـدة الوطنيـة     (للحكومة الفلسطينية العاشرة والحاديـة عـشر        ، وتشكيلها   هذا الفوز 
 حركة فـتح  تمسك، مقابل 2007/)يونيه(حزيران وسيطرتها العسكرية على قطاع غزة في منتصف        

 الضفة الغربية،  وقرار الرئيس محمود عباس بإقالة رئيس وزرائه إسماعيل هنية، ومن ثـم                بفضاء
تشكيل حكومة طوارئ، ومع تعطيل أحـد أركـان النظـام الـسياسي             تكليف الدكتور سالم فياض ب    

                                                
، مقال منشور على وكالة سما اإلخباریة، الدیمقراطي اإلسالمي والمد حماسإبراھیم ، سعد الدین ،  208

http://www.samanews.com/index.php?act=Show&id=5831  
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الفلسطيني وهو المجلس التشريعي الفلسطيني، كل ذلك ألقـى بتداعياتـه الـسياسية واالقتـصادية                
  .واالجتماعية على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى النظام السياسي الفلسطيني بشكل خاص

في الحياة السياسية الفلسطينية ألقى بتداعيات ايجابية       ) اسحم(إن مشاركة حركة المقاومة اإلسالمية      
 اإليجاب والسلب في قرار المشاركة وإدارة الحكم، ويمكـن     الدراسةتناول  توتداعيات سلبية، وسوف    

 علـى    التداعيات اإليجابية والسلبية لمشاركة حماس في الحياة الـسياسية وإدارتهـا للحكـم             إجمال
  :ليمي والدولي في نقطتين رئيسيتين هماالصعيدين، الفلسطيني، واإلق

  
 التداعيات السياسية فلسطينياً: أوالً

  :اإليجابيات-1
  
م حيـث   2006هناك العديد من االيجابيات لفوز حركة حماس في االنتخابـات التـشريعية               

 حدوث تغيير جوهري في تركيبة المجلس التشريعي، فبينما كانت          االنتخاباتأظهرت نتائج هذه    "
ح هي مركز الثقل في المجلس التشريعي األول، انتقل مركز الثقل في هذه االنتخابـات               حركة فت 

  . 209" التشريعية األولىاالنتخابات والتي لم تشارك أصالً في واإلصالحالى قائمة التغيير 
  

لهذا الفوز تداعيات سياسية على الصعيد السياسي الفلسطيني ألن مشاركة حماس في الحياة             و  
 في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ورفع من سـقف المطالـب الـسياسية             الفسادف  السياسية أوق 

على تسجيل العديد مـن النجاحـات   ) حماس( اإلسالميةالفلسطينية، كذلك عملت حركة المقاومة     
 إلى" شراب على كافة الصعد حيث يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر الدكتور ناجي            

 األمـن  فرضت فقد الحكم، في تجربتها خالل النجاحات من عدداً تسجل أن استطاعت حماس أن
 مـن  اللعبـة  صياغة إعادة في مهاراتها أثبتت كما األمني، الفلتان مظاهر من وخفضت واألمان
 النظام بنية في تغيير إلى أدت الحكم في الحركة مشاركة أن إلى  ولفت .'االقتراع صناديق خالل

 فيمـا  ذلـك،  في ونجحت والدولي اإلقليمي البعد مع تتكيف نأ واستطاعت الفلسطيني، السياسي
  .210"المعابر وإغالق الحصار رغم وترشيدها الموارد تنمية في نجحت

بان دخول حماس المعتـرك  "ويضيف الخبير في الشؤون التنموية والسياسية تيسير محيسن،         
كـسر هيمنـة     تمكن مـن  السياسي، غير مكونات قواعد اللعبة، كون حركة حماس العب قوي           

  .211"حركة فتح على النظام السياسي الفلسطيني

                                                
 .7مرجع  سابق، ص... لجنة االنتخابات المركزیة، تقریر االنتخابات  209
 9/2/2010، مركز الدراسات السیاسیة والتنمویةشراب، ناجي ، ندوة سیاسیة بعنوان قراءة في تجربة حماس في الحكم والسیاسة،  210
 .م3/4/2010الخبیر في الشؤون التنمویة والسیاسیة، بتاریخ مقابلة أجراھا الباحث مع تیسیر محیسن  211
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  :السلبيات-2
  

كما هناك ايجابيات لقرار حماس المشاركة في الحياة السياسية وإدارتها للحكم، فأيضاً هنـاك        
العديد من التداعيات السلبية، سواء كانت بالجانب اإلداري للعمل الحكومي، كون حركة المقاومة             

هي حركة ناشئة وال تمتلك الخبرة في ذلك، وكذلك تعرضها لحصار سياسي             )حماس( اإلسالمية
م، من قبل العديد    2006/واقتصادي من اللحظة األولى لفوزها في االنتخابات التشريعية في يناير         

من الدول اإلقليمية والدولية، فإن مشاركة حركة حماس في الحياة السياسية على صعيد الوضـع         
ياته على النظام السياسي الفلسطيني، وبدأت المعضلة األولى عند تـشكيل           الفلسطيني ألقى بتداع  

حماس حكومتها العاشرة، وتمثل ذلك بموقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكـان             
 العاشرة التـي  ةالفلسطينيم، حيث رفضت اللجنة التنفيذية برنامج الحكومة 23/3/2006ذلك يوم   

 اللحظة أصبح النظـام الـسياسي       تلك هنية، ومنذ    إسماعيلالمكلف السيد   شكلها رئيس الوزراء    
منظمة التحرير كممثل شـرعي ووحيـد بمقتـضى الميثـاق      : الفلسطيني بثالث رؤوس أساسية   

 العربي واإلسالمي   االعترافالوطني وبمقتضى القانون األساسي للسلطة الفلسطينية، وبمقتضى        
 حكومة يترأسها أغلبية انتخبت من جزء من الشعب على          والدولي، ورئيس للمنظمة والسلطة، ثم    

  . 212جزء من األرض وببرنامج متعارض مع برنامج الممثل الشرعي لكل الشعب
  

، بأنه كان ينبغـي علـى اللجنـة         أبراش إبراهيم الدكتور   إليه على ما ذهب     الدراسةعلق  تو  
سي من البرنـامج االنتخـابي      التنفيذية قبل دخول حماس المعترك االنتخابي تحديد موقفها السيا        

 قواسـم  إلـى ، والبدء بحوار عملي من أجل الوصـول   واإلصالحالذي أعلنت عنه كتلة التغيير      
 ومـن ثـم     وبين منظمة التحريـر الفلـسطينية     ) حماس( اإلسالميةمشتركة بين حركة المقاومة     

  .الرضوخ إلرادة الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي
 النظام السياسي الفلسطيني، فحركة حمـاس       انقسمم،  2007 / )يهيون(حزيران  وبعد أحداث     

تسيطر على مكونات النظام السياسي في قطاع غزة، وحركة فتح تسيطر على النظام الـسياسي               
في الضفة الغربية، ووصلت الحالة الفلسطينية والمشروع الوطني إلى درجة كبيرة من االنزالق             

 بكال الطرفين، فهي اليوم تبتز المفـاوض الفلـسطيني،    نحو المجهول، حيث تنفرد دولة إسرائيل     
وال تعطيه شيئاً، فالسلطة الفلسطينية أصبحت مأزومة، وكـذلك المقاومـة الفلـسطينية أيـضاً               
مأزومة، ألننا في ظل هذا الواقع ال نستطيع أن نقاوم أو نفاوض، وهذا يتطلب وقفة جادة إلنهاء                 

                                                
العالقة الملتبسة بین المنظمة والسلطة وحركة حماس ورقة : أبراش، إبراھیم، التباس مفھوم وواقع التعددیة في النظام السیاسي الفلسطیني 212

  . بتصرف.73ص. 2006 معھد دراسات التنمیة، -.عیةعمل مقدمة الى مؤتمر التطورات السیاسیة الفلسطینیة في ضوء االنتخابات التشری
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حو مصالحة وطنية تعيد للوطن وحدته وتعيـد للنظـام          االنقسام السياسي الفلسطيني، والذهاب ن    
  .السياسي الفلسطيني قوته

  
منذ االنقـسام أصـبح هنـاك عنـوانين للـشعب            "  أنه وأضيف هنا ما قاله تيسير محيسن       

الفلسطيني، مما أعطى ذلك مشروعية للمجتمع الدولي من االنفـراد بقطـاع غـزة، وفـرض                
حركـة المقاومـة    الفلسطيني بشكل عـام وعلـى       الشعب  الحصار السياسي واالقتصادي على     

   ، 213" بشكل خاصقطاع غزةالتي تسيطر على  )حماس(اإلسالمية 
  

أن حركة حماس بعد مشاركتها في الحياة السياسية أخطأت في تقدير حجـم              وترى الدراسة   
الضغوطات عليها من قبل قوى فلسطينية وإقليمية ودولية، وهذا كلف الشعب الفلـسطيني عنـاء    

 حركـة    الحكومة الفلسطينية المدعومة مـن     شقة جراء الحصار السياسي واالقتصادي، ولكن     وم
بمجموعـة مـن    كمن سـر نجاحهـا      نجحت في إدارة األزمة، وي    ) حماس( اإلسالميةالمقاومة  

 كثيراً لتجاوز أزماتها    هاالتي ساعدت وخوانية  اإل والمتمثلة بجذورها    الدراسةجملها  تي  العناصر الت 
كـذلك   حركة حماس و   لدى الحكومة ولدى  قتصادية، كذلك مستوى التنظيم الداخلي      السياسية واال 

، انضباط الكادر التنظيمي، ونجاحه في إدارة األمور بكفاءة رغم بعض األخطـاء هنـا وهنـاك      
إضافة إلى كونها تمتلك خطاباً دينياً مؤثراً خاصة في ضوء مجتمع متـدين بطبعـه كـالمجتمع               

  .كنها من الفوز في االنتخابات، ومن مواجهة الحصارالفلسطيني، األمر الذي م
  

أن مجموعة مـن    " م وجدت   2007أما الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في تقريرها السنوي عام          
  :المتغيرات دخلت على المجتمع الفلسطيني ومنها

سية  القوة في حسم الخالفات الـسيا  إلىاالقتتال الداخلي واالستقطاب السياسي الحاد واللجوء         - أ
بين القوى الفلسطينية وصلت ذروتها خالل أحداث حزيران، وعكست نفسها سلباً على حالة             

  . الفلسطينياإلنسانحقوق 
االتجاه نحو عسكرة النظام وتغليب االعتبارات األمنية على اعتبارات مبدأ سـيادة القـانون               -  ب

 .واحترام الحقوق والحريات العامة

تح وحماس، استخدام بعض أحكـام القـانون كـأداة          محاولة كل من الفصيلين المتنازعين ف      -  ت
  .214"لتبرير الممارسات والسياسات الذي يتخذها كل طرف في مواجهة الطرف اآلخر
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والتي تقوم على احتـرام    -  عن الحركة الوطنية الفلسطينية    أن غياب الثقافة السياسية    وترى الدراسة 
واالسـتقطاب الحـاد بـين القـوى         -اسيةاآلخر، والتسامح والتداول السلمي للسطة والشراكة السي      

 والدولية، مما دفـع     اإلقليمية خصبة للتدخالت    اً أن تكون أرض   إلىالفلسطينية دفع الساحة الفلسطينية     
 . نحو االقتتال وتغييب القانون والنظامالحركتين

  

  التداعيات السياسية اقليمياً ودولياً: ثانياً

 اإلقليمـي على الـصعيد    ) حماس( اإلسالميةمة  قد يكون من أهم تداعيات فوز حركة المقاو         
 إسـرائيل والدولي، هو نجاح العملية االنتخابية الفلسطينية وكسر احتكار الديمقراطية عند دولـة      

 الرأي العام الدولي في المنطقة، وهذا يسجل للحركة الوطنية الفلسطينية وللنظام الـسياسي              أمام
 .الفلسطيني بكل مكوناته

من فوزها باالنتخابـات التـشريعية وإدارتهـا        ) حماس(قاومة اإلسالمية   استفادت حركة الم    
للحكم في أراضي السلطة الفلسطينية، على الصعيد اإلقليمي والدولي، فحماس أصـبحت اليـوم              

، ومن خالل العملية الديمقراطية استطاعت أن تغير الصورة النمطية التـي كانـت              فاعالً رئيساً 
لعام الدولي، والذي ينعت حماس باإلرهاب، ويقاربها مـن تنظـيم   معلقة في ذهن وعقلية الرأي ا  

تقـدماً  القاعدة، ولكن اليوم نجحت حماس في كسر هذه الصورة النمطية، واستطاعت أن تحقق              
ويبـدو أنـه ال      الدول على ذلك،     رفض العديد من   في عالقاتها الدولية واإلقليمية، رغم       ملحوظاً

قليمي عن السياق الـدولي، كـون المنطقـة اليـوم تـشهد       دول المحيط اإل   توجد امكانية لفصل  
ن خالل عالقاتها   اصطفافات سياسية كبيرة، وسياسة محاور وأحالف، قد تكون حماس ناورت م          

 من إيران وسوريا، مما دفع العديد من الدول األوروبية الى فتح خطوط اتصال              المتميزة مع كل  
تـداعيات حـرب غـزة األخيـرة فـي      مباشرة مع حماس وقادتها في دمشق، وقد يكون مـن    

، هو تحول في الرأي العام الدولي واإلقليمي تجاه حماس وحكمها، وازداد ذلـك              2008/ديسمبر
 الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد اإلنسانية فـي          م،2009 عام   بعد تقرير غولدستون  

يني المحاصـر فـي     قطاع غزة، وهذا ما يفسر أيضاً حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسط           
قطاع غزة، والقرصنة البحرية التي مارستها إسرائيل ضد أسطول الحريـة، وتـداعيات تلـك               
الجريمة على المشهد السياسي اإلقليمي والدولي، وهذا من أبرز تداعيات مشاركة حمـاس فـي              
الحياة السياسية وإدارتها للحكم، حيث استطاعت حماس من قيادة تحوالت سياسـية هامـة فـي             



 

101  

منطقة من أبرزها بروز تركيا كالعب رئيس في المنطقة والشرق األوسط، ونجاح حماس من              ال
  . جبهات الحصار السياسي واالقتصادي المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنواتكسر

  
 فوزهـا  بعـد  حماس حركة أن: " أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر  ناجي شراب  يرى  

كبيـراً   إنجازاً لها يسجل مما والدولية، اإلقليمية الدول في الهامة علالفوا أحد باتت باالنتخابات
في الحكم ينـاهض    ) حماس(أن وجود حركة المقاومة اإلسالمية      : "ويضيف تيسير محيسن   .215"

  .216"اإلمبريالية األمريكية
  

بأن حماس نجحت سياسياً إلى حد ما، فهي لم تتنازل عن برنامجها السياسي              وترى الدراسة   
 األربع سنوات، واستطاعت أن تتكيف مع الواقع السياسي الدولي، وأن تظهر براغماتيـة              خالل

عالية دون المساس بالثوابت الوطنية، فهي لم تعترف بإسرائيل، ولم تنبذ العنـف، ولـم تلتـزم                 
باالتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كذلك حمـاس مارسـت مقاومـة              

ن على أرض الواقع أظهرت قدرة فائقة على السيطرة على مقاليد األمور في قطاع              تكتيكية، ولك 
غزة، وبأنه من دون حركة حماس ال يوجد استقرار في المنطقة، ومن هنا جـاءت إسـتراتيجية          

وباما، والتي قد تعطي اإلدارة     أ  باراك األمن القومي األمريكية التي أعلن عنها الرئيس األمريكي       
 من الحركة لعقد عالقات تبدأ سرية ثم تكون علنية مع حركة حماس، وهذا مـا      األمريكية هامش 

بدأنا نالمسه اليوم من خالل اللقاءات التي يديرها رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، مع وفود                
  .أمريكية من هنا وهناك

  
يات نستطيع القول أن تجربة حماس السياسية غنية بالتطورات السياسية، وصنعت وسائل وآل             

جديدة للتعامل مع المجتمع الدولي، وعززت ثقافة الصمود والصبر والممانعة والمقاومـة عنـد              
الشعب الفلسطيني والعربي واإلسالمي، وأحرجت إسـرائيل واألنظمـة العربيـة واإلسـالمية             

، لذلك وفي قـراءة  أكثر فاعليةالمحيطة، وبعد أزمة أسطول الحرية أصبحت حماس اليوم حركة   
ن حماس ستنجح من تحقيق اختراق في حائط الصد الـدولي، دون تقـديم أدنـى                 فإ استشرافية

  . من النواحي االستراتيجيةتنازالت سياسية
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  التداعيات االقتصادية: المبحث الثاني
  

 ببرنامج اقتـصادي    2006االنتخابات التشريعية عام    ) حماس(     دخلت حركة المقاومة اإلسالمية     
لت كتلة التغيير واإلصالح في برنامجها االنتخابي قضايا اقتصادية هامـة،           كامل متكامل، حيث تناو   

قد تؤثر على المصالح االقتصادية اإلسرائيلية، مثل إعادة النظر في بعـض االتفاقـات االقتـصادية      
 بالعمـل علـى     ،العديد من الـدول   ومنها اتفاقية باريس االقتصادية، وبذلك خرجت إسرائيل ومعها         

س االقتصادية، ففرض الحصار االقتصادي على الشعب الفلسطيني، ولم يتـرك           تقويض تجربة حما  
 أهم القـضايا    الدراسةتناول  تلحماس أي فرصة لتطبيق بنود ما جاء في البرنامج االنتخابي وسوف            

  :التي تناولها البرنامج االنتخابي لكتلة التغيير واإلصالح، حيث جاء فيه ما يلي
  

 ونقـده،  واقتـصاده  الـصهيوني  الكيان مع االرتباط وفك والنقدي قتصادياال االستقالل  تحقيق :أوالً
  . فلسطينية عملة إلصدار والسعي له التبعية من والتخلص

  . وتطويرها والمالية االقتصادية والتشريعات القوانين في النظر إعادة :ثانياً
 إضـافية  اقتـصادية  قوانين وسن االستثمار لتشجيع المناسبة واإلجرائية القانونية البيئة توفير :ثالثاً

  . الجمارك وقانون االحتكار منع قانون: مثل وحيوية
 مظـاهر  عـن  واالبتعـاد  الـذات،  على االعتماد وتشجيع ، "المقاوم االقتصاد "لبناء  السعي :رابعاً

 واألخالقية االجتماعية البنية تفسد التي تلك أو المنتجة، غير المشاريع من والحذر والعبث، اإلسراف
  . وغيرها....القمار وصاالت الليلية كاألندية
 حمايتهـا،  فـي  يسهم بما والجغرافية البشرية دوائرها وتوسيع للمشاريع، المدروس التوزيع :خامساً
  .العدو يمارسها التي والحصار والتضييق الضرب احتماالت من ويخفف
 الظـروف  االعتبـار  بعـين  لتأخذ وتطويرها الدولية االقتصادية االتفاقيات في النظر إعادة :سادساً
  : وأهمها الفلسطيني باالقتصاد الخاصة

   االقتصادية باريس اتفاقية  -1
  . المتحدة الواليات مع الحرة التجارة اتفاقية  -2
  . األوروبي االتحاد مع الشراكة اتفاقية  -3
  . 217"واألردن مصر من كل مع االقتصادي التعاون اتفاقية -4

حقيق الحد األدنى من طموحاتهـا االقتـصادية، بـسبب الحـصار            لم تستطع حماس من ت      
االقتصادي الذي فرضته الرباعية الدولية، ونفذته إسرائيل وقوى إقليمية في المنطقة العربية، وبذلك             

                                                
، )الدورة الثانیة(انتخابات المجلس التشریعي الفلسطیني : البرنامج االنتخابي لقائمة التغییر واإلصالح:  حماس-میة حركة المقاومة اإلسال 217
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وقعت الحكومة الفلسطينية في األراضي الفلسطينية كغيرها من الحكومات في المنطقة، بين مطرقـة         
لعملية ألي حكم، وسندان سعيها لتوفير الحد األدنى مـن متطلبـات الحيـاة      االلتزامات والمتطلبات ا  

اليومية للشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية ، فلم تدخر حماس جهداً في البحث عـن بـدائل                 
 من خالل وزراء الحكومـة      قطاع غزة ومخارج لألزمة ونجحت إلى حد ما من إدخال األموال إلى           

ت أكبر حجماً من الطموحات، والتحديات والعراقيل التـي وضـعت أمـام             العاشرة، ولكن المتطلبا  
الحكومة الفلسطينية العاشرة كانت كبيرة جداً، فبعد أن عجزت الحكومة على توفير كامـل رواتـب                
للموظفين نتيجة للحصار االقتصادي المفروض عليها من قـوى إقليميـة ودوليـة، أعلنـت نقابـة                

 إضراباً شامالً شل القطاع الحكومي لمدة أربعة شهور ونصف، ممـا     الموظفين المدنيين والعسكريين  
زاد من أعباء الحكومة الفلسطينية، ولم تدخر إسرائيل جهداً من الضغط على الحكومـة الفلـسطينية         
العاشرة من أجل الضغط عليها لالعتراف بشروط الرباعية الدوليـة، فمنعـت إسـرائيل الحكومـة            

 بالشكل المطلوب في الضفة الغربية، واعتقلت الوزراء والنـواب بعـد            الفلسطينية من مزاولة عملها   
، مما أثر سلباً علـى عمـل الحكومـة العاشـرة            م2006 عام   أسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط    

فاعتقلت إسرائيل وزير المالية الدكتور عمر عبد الرازق، وأوقفت دفع المستحقات الضريبية للسلطة             
معابر التجارية، ومنعت البنوك الوطنية واألجنبية من التعامل مـع الحكومـة            الفلسطينية، وأغلقت ال  

الفلسطينية العاشرة، ومثلت حالة فريدة في العالم أن ترفض البنوك الوطنية من التعامل مع حكومتها               
وحكومتها أن حافظت على القطاع المـصرفي  ) حماس(المنتخبة، ويسجل لحركة المقاومة اإلسالمية    

ة الماضية، ووضعت مصالح المودعين على مصالحها االقتصادية،  وأنشأت فـي وقـت       طوال الفتر 
الحق قطاع مصرفي جديد في قطاع غزة وهو البنك الوطني اإلسالمي، وكان ذلك بعـد سـيطرتها           

  .م2007)/يونيه (على قطاع غزة في حزيران
  

ارة الماليـة فـي      الدكتور سمير أبو عيشة وزير التخطيط والقائم بأعمال وز         وفي ذلك يرى    
الحكومة العاشرة ليست األولى ولكن من األيـام  " ، بأن )حكومة حماس(الحكومة الفلسطينية العاشرة    

 وتم إحاطتها بحصار مثبت مـن  ، حصارها فعالًليها لهذه المسئولية الوطنية كان قد بدأالتي سبقت تو  
، فقد تمكن   أوقاتاً صعبة السلطة  اإلسرائيليين من جهة ومن العالم الخارجي في آن معاً بحيث شهدت            

 بـالتحكم بالتأكيـد   ،الجانب اإلسرائيلي وفي إطار من الترتيبات المالية الناجمة عن اتفـاق بـاريس           
بالموارد المالية والمنافذ والمعابر الفلسطينية، مما وضعنا تماماً تحت رحمة الجانب اإلسرائيلي فـي              

راداتنا بشكل مباشر ورغم إدراكنا التـام أن هـذا          عديد من األمور ليس أقلها حقنا في أن نحصل إي         
االتفاق بحد ذاته ال يسمح لهم باحتجاز اإليرادات ولكن اآلليات الناشئة بموجبه أتاحت لهم ذلـك دون   

  .218" شكأدنى
                                                

  .2007آذار، –أبو عیشة، سمیر ، مداخلة في ندوة بعنوان األداء المالي للسلطة الفلسطینیة خالل عام من عمل الحكومة العاشرة  218
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أن تجربة الحكومة الفلسطينية العاشرة هي تجربة مريرة اقتـصادياً وألقـت             وترى الدراسة   

 السياسي الفلسطيني،  وأصبحت تشكل مؤسـسة الرئاسـة الفلـسطينية            بتداعيات كبيرة على النظام   
حكومة ظل للحكومة الفلسطينية العاشرة، فأصبحت الرئاسـة تـتحكم بـالموارد الماليـة وتحديـداً                
المساعدات والمنح الدولية حيث يؤكد ذلك رئيس ديوان الرئاسة الدكتور رفيـق الحـسيني عنـدما                

 الرئاسة أنها ستصبح وزارة مالية أخرى أو رديفة لوزارة الماليـة  لم يدر في خلدي وال في خلد      :"قال
أو قائمة بأعمال وزير المالية ولم يدر بخلدي أنني سأصبح قائم بأعمال وزير الماليـة فـي الفتـرة                   

 وقد يكون هذا عنصر ايجابي في خدمة االقتصاد الفلسطيني المتدهور نتيجـة            .219"السابقة وما زالت  
  .الحصار

 فعلـى صـعيد  " لحصار االقتصادي بتداعيات كبيرة على االقتصاد الوطني الفلـسطيني،          لذلك ألقى ا  
% 19.2نخفض في قطاع غزة بنـسبة  فا ،الدخل القومي ونصيب الفرد منه فنجد التباين ملحوظ أيضاً    

% 5فيما ارتفع المؤشران فـي الـضفة الغربيـة بنـسبة            . على التوالي وخالل نفس الفترة      % 22و
  .220"اليعلى التو% 2.6و

وهنا بعض المؤشرات اإلحصائية التي تتناول تداعيات فوز حماس في االنتخابات ومشاركتها بالحياة             
  :السياسية، وتأثير الحصار السياسي واالقتصادي على أدائها من خالل المعطيات التالية

  
مـن ناتجـه    % 32 نحـو    2008 لغاية   2005يالحظ أن قطاع غزة قد خسر خالل فترة         "   - أ

 %22في المقابل ارتفع الناتج المحلي بالضفة الغربية خالل نفس الفترة بنحو المحلي ، 

مقابل ارتفاعه بالـضفة    % 38.5انخفض دخل الفرد من الناتج المحلي في قطاع غزة بنسبة            -  ب
  % .12الغربية بنسبة 

فـي  % 40.6 إلى   2006عام  % 35ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة بشكل ملحوظ من           -  ت
 بـسبب   2009فـي عـام     % 38.6لحصار والحرب ، ثم انخفضت إلى        بسبب ا  2008عام  

   .زيادة تهريب مواد البناء عبر األنفاق

% 17.8ثم انخفضت إلـى     % 19إلى  % 18.6ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية من         -  ث
   .221"خالل نفس الفترة

                                                
  .2007آذار، – ، مداخلة في ندوة بعنوان األداء المالي للسلطة الفلسطینیة خالل عام من عمل الحكومة العاشرة الحسیني، رفیق 219
 .10ص. 2010وزارة التخطیط الفلسطیني،: أسامة ، آثار الحصار على قطاع غزة، غزة نوفل،220
 .20مرجع  سابق، ص...أسامة نوفل،  221
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م، 2010-2006أن تجربة حماس االقتصادية في الفترة الممتـدة مـن عـام              ترى الدراسة   
اصطدمت بحائط صد إقليمي ودولي، لذلك ليس من العدل واإلنصاف أن يتم قياس تجربـة حركـة     
حماس مع تجارب حكومية فلسطينية سابقة، أو مع الحكومة الفلسطينية في رام اهللا بقيادة الـدكتور                

م، سالم فياض، لذلك اعتمدت حماس سياسة اقتصادية مختلفة أطلقت عليها حينها باالقتصاد المقـاو             
م، 2007)/يونيـه (حزيـران  وهذا االقتصاد يلبي الحد األدنى من متطلبات المعيشة، وبعد أحـداث          

عملت على إدارة قطاع غزة  اقتصادياً من خالل االعتماد على وسائل جديدة مثل تشجيع االقتصاد                
 تجارة األنفـاق علـى الحـدود المـصرية          وتسهيل العمل في  المقاوم وخاصة في مجال الزراعة،      

 الذي تفرضه إسرائيل ومعها بعض القوى       قطاع غزة فلسطينية، وذلك بسبب الحصار المشدد على       ال
  . والغربيةاإلقليمية

  
  بعـد االنقـسام،     االستمرارية في العمـل     الفلسطينية في قطاع غزة من     استطاعت الحكومة   

 ألف موظف في القطاع الحكومي، ودعـم بعـض شـرائح            32وقامت بصرف رواتب ألكثر من      
جتمع من خالل مساعدات اغاثية، أو من خالل دعم مشاريع تشغيل العاطلين عن العمل وهنـاك                الم

أيضاً مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، إضافة إلى مشاريع صـغيرة تـشرف عليهـا                 
  .وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني

    
 هـو  ، الهدف منه  كان الحصار االقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة           

اإلطاحة بالنموذج اإلسالمي الذي تمثله حماس، وانقالب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على هذا              
 الصمود في   فيالنموذج، مقابل بناء نموذج اقتصادي مرفّه في الضفة الغربية، ولكن حماس نجحت             

 متينـة لتمكـين     وجه الرياح العاتية، وحافظت على مكانتها اإلقليمية والدولية، ووضـعت أسـس           
بأنـه وبعـد   " سيطرتها على الحكم في قطاع غزة، وهذا ما أكدته مجلة االيكونومست البريطانيـة            

مرور أربع أعوام منهكة في ظل الحصار فإن أهالي غزة وحماس ال يزالون يتحكمون في األمـور       
حكومة في  بشكل جيد بما يضمن بقائهم وذلك في مواجهة الظروف المعاكسة، وشددت على نجاح ال             

الحفاظ على استمرار اقتصاد وإدارة غزة، واعتبرته يدلل على المرونة التي تتمتع بها بعد مـرور                
  .222"م2009-2008 عام على العدوان الصهيوني عليه في شتاء العام الماضي

 غـزة قطـاع    فـي  وحكومتها حماس لحركة المقاوم االقتصاد سياسة الدراسة تناولتس هناو  
ـ  كما ولكن االقتصادية، األمور بعض تسيير في ما حد الى نجحت والتي  حجـم  أن الدراسـة  رىت

 الحكومـة  أن إال محكـم،  االقتصادي والحصار كبيرة، غزة قطاع في الفلسطيني للشعب المطالب
 مساعد وكيل عابد أيمن الدكتور به أفادنا ما حسب وذلك يلي، ما أنجزت غزة قطاع في الفلسطينية

                                                
 . 2مكتب اإلعالم الحكومي، ص: زة ، غ48م، العدد 11/4/2010: صحیفة الرأي 222
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- المحـررات  تـستغل  أن اسـتطاعت  الحكومـة : " فقال غزة قطاع في الوطني االقتصاد وزارة
 بـسد  الزراعية المشاريع ساهمت حيث وزراعتها، غزة، قطاع في -المستوطنات اإلسرائيلية سابقاً  

 إطـالق  فـي  الفلسطينية الحكومة ونجحت الزراعية، الواردات في النقص من به يستهان ال جزء
 تـوفير  فـي  ساهم ما وهو ،قطاع غزة  في دخالً األقل واطنينللم الصغيرة المشاريع تمويل برنامج
 الحكومة أنشأت كذلك العمل، عن للعاطلين عمل فرص توفير وكذلك المحلي، للسوق هامة منتجات

 المفقـودة  للمواد بدائل طرح من غزة، قطاع على الضروس الحرب وبعد غزة قطاع في الفلسطينية
 المبـاني  بعض وتوفير البناء، لعملية الالزمة الزلط مادة وفيرلت كسارات إنشاء مثل البناء عملية في
 خـالل  مـن  المصرفي القطاع على المحافظة على الحكومة عملت أيضاً والرمال، الطين مادة من

 بمعنـى  الفلسطيني، للحكومة القطاع هذا مقاطعة من الرغم على للعمل واقتصادية أمنية بيئة توفير
 مـصالحها،  مـن  أهـم  الحكومة عند المودعين مصالح ولكن ،الحكومة حصار في مشاركته آخر

 والتجـارة  الماليـة  األسـواق  ومراقبة األسعار، كمراقبة االقتصادية األنشطة من العديد الى إضافة
  .223"االلكترونية

 على استمراريته في تقديم خدماته لعمالئـه، ولكـن مـا     الدراسةؤكد  تما يتعلق بالقطاع المصرفي،     
لبناء، فقد يكون ما ذهب إليه الدكتور عابد صحيحاً وتحديداً بعد الحرب على قطـاع               يتعلق بعمليات ا  

، حيث عملت الحكومة على توفير مستلزمات البناء، وقادت عملية اعادة اعمـار  2009-2008غزة  
  .جزئي لبعض المنازل التي تدمرت هنا وهناك

لقطاع، حيث طـورت غـزة   تظهر سياسة التجربة والخطأ واضحة في اإلدارة االقتصادية ل  "  
التهريـب عبـر    :  امتزاج ثالثة مداخيل ومصادر أساسـية هـي        إلىاقتصاداً فريداً من نوعه يستند      

 65األنفاق، والمساعدات والمعونات الشهرية التي تقدمها حكومة سالم فياض والتي تبلـغ حـوالي               
مات والرواتب المقدمة من    مليون دوالر، وتدفع للموظفين ولتشغيل محطة الطاقة، باإلضافة إلى الخد         

هذه المداخيل خففت عبئاً مهماً عن حكومة هنيـة،         . اونروحكومية وعلى رأسها األ   الالمنظمات غير   
ففي سنة  . وكان لها أثر أكبر من أثر المساعدات الخارجية التي تقدمها الدول المانحة لحكومة فياض             

الر، وهي ميزانية بسيطة مقارنـة مـع         مليون دو  540، بلغت الميزانية المعلنة لحكومة هنية       2010
 32 مليار دوالر، غير أن عدد موظفي حماس قد بلغ           2.78ميزانية نظيرتها في الضفة والتي بلغت       

وعلى الرغم من ذلك، يعتقـد أن  .  ألف موظف في حكومة فياض145ألف بتكلفة أقل، بالمقارنة مع    
إذا أردنـا أن نـصدق الجهـات غيـر          حكومة هنية ال تجني أكثر من خمسة ماليين دوالر شهرياً           

وقد تجنبت الحكومة فرض ضرائب على تجارة األنفـاق المختـصة بالـسلع     . الرسمية في الحكومة  
  .224"م 2010 انخفاض أسعارها في العام إلىواالحتياجات المدنية التي تهرب من مصر، مما أدى 

                                                
  .م6/6/2010أیمن عابد بتاریخ . مقابلة أجراھا الباحث مع  وكیل مساعد وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة، د 223
 .9مرجع سابق، ص...صایغ، یزید ، ثالث سنوات  224
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ارة االقتـصادية لقطـاع      على دراسة الدكتور يزيد صايغ بأنه عندما تحدث عن اإلد          يباًعقتو  

غزة لم يتناول الحكومة الفلسطينية في القطاع ودورها في إدارة االقتصاد هنـاك، إضـافة إلـى أن            
رى أن حكومة الدكتور سالم فياض لم تقدم مساعدات أو معونات لقطاع غزة بحجم المبلغ               ت الدراسة

ظـم هـذا المبلـغ لمـوظفي      مليون دوالر، وإنما يذهب مع65الذي ذكره الدكتور يزيد صايغ وهو    
السلطة الفلسطينية التابعين لحكومة الدكتور سالم فياض، وملتزمون بقرارات الـسلطة الفلـسطينية             

  .باالستنكاف عن العمل احتجاجاً على سيطرة حماس العسكرية على القطاع
  

 الرجوع الى العديد من المصادر للتأكد من أن الحكومة          ت حاول الدراسةأضف الى ذلك بأن       
ال تجني أكثر من خمسة ماليين دوالر، وهذا الرقم يبقى تقدير الدكتور يزيد صايغ ولكن ال وجـود                  

  . له عند الجهات المختصة
    

م لم يأت بـسبب عـدم فـرض الحكومـة           2010أن انخفاض األسعار عام      وترى الدراسة   
تين همـا  ضرائب على البضائع المهربة، فالحكومة الفلسطينية فرضت مؤخراً ضرائب علـى سـلع       

، والوقود، ولكن يرجع انخفاض األسعار بسبب انخفاض الطلب الناتج عن الكساد الكبير للـسلع            التبغ
  . المهربة من جمهورية مصر العربية عبر األنفاق إلى قطاع غزة

    
 أن لفوز حماس تداعيات اقتصادية كبيرة على االقتـصاد الـوطني، حيـث             الدراسةخلص  ت

معظم القطاعات االقتصادية الفلـسطينية، فمـن الزراعـة إلـى           فرض حصار اقتصادي أثر على      
الصناعة والتجارة وغيرها، وزادت معدالت البطالة والفقر في األراضي الفلسطينية وتحديـداً فـي              

 حصاراً شـامالً   عليهم، فرض2007قطاع غزة، كون القطاع بعد سيطرة حماس عسكرياً عليه عام      
ماس في توفير الحد األدنى من الحياة الكريمـة، وغـضت           شل جميع مناحي الحياة، ولكن نجحت ح      

النظر على  ابتكار وسائل جديدة لم تكن موجودة في القواميس االقتـصادية أو الـسياسية، فبـدأت                  
 نـسمة    ونصف المليـون    شرايين الحياة لمليون   إلى اآلن  والتي تمثل    ،عمليات التهريب عبر األنفاق   

  بعد سيطرتها على القطـاع فـي منتـصف حزيـران    يعيشون في قطاع غزة، كذلك نجحت حماس    
 موظف، وبذلك استمر العمـل  32.000 من االستمرارية في صرف رواتب أكثر من         2007/)يونيه(

في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، وتبنى الدكتور سالم فياض رئيس الحكومة الفلسطينية فـي               
 والنزاهة وتقديم نماذج اقتـصادية ومـشاريع   الضفة الغربية سياسة اقتصادية ناجحة، تتميز بالشفافية 

  .تنموية كبيرة، ويعود السبب في ذلك إلى تمركز أغلب المساعدات للضفة الغربية
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 الصمود خالل الفترة السابقة ومـا رافقهـا   ىإن قدرة الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عل         
ـ            ي رام اهللا ومنهـا وقـف       من تبعات الحرب، والتعامل مع إجراءات حكومة الدكتور سالم فياض ف

 موظـف   3500المشاريع التشغيلية والتنموية لقطاع غزة، كذلك سياسة قطع الرواتب ألكثـر مـن              
 موظف عسكري، يبرهن على قدرتها على تقديم نمـوذج اقتـصادي عـصري لـو     5000مدني، و 

  .توفرت لها الشروط الالزمة لذلك
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   االجتماعيةالتداعيات: المبحث الثالث
  
فـي االنتخابـات   ) حمـاس ( اإلسـالمية لدراسة التداعيات االجتماعية لفوز حركة المقاومة        

م، البد من التطرق بإيجاز إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني، ومدى تأثير سيطرة            2006التشريعية عام   
ي تعـد   م، والت 2007/)يونيه(حماس على قطاع غزة بعد أحداث مؤسفة انتهت في منتصف حزيران          

، وذلـك    في األراضي الفلسطينية   الحادثة األولى التي يراق بها الدم الفلسطيني بالطريقة التي حدثت         
 والدولية في الشأن الفلسطيني الداخلي، والذي أطلقت عليه وزيـرة           اإلقليميةكنتاج طبيعي للتدخالت    

 اإلسـالمية  المقاومـة   بالفوضى الخالقة، والتي تهدف الى إرباك وإقصاء حركة    األمريكيةالخارجية  
  .عن الحلبة السياسية، ومعاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي) حماس(
  

 مـع   االجتمـاعي   فيه إن دراسة المجتمع الفلسطيني يتداخل    ":  يقول الدكتور إبراهيم أبراش     
ة الفقـر والبطالـة واألسـر     . السياسي بشكل كبير، والحاضر مع الماضي، والديني مـع القـانوني          

واالنحراف والفساد وكافة أشكال العالقات العصبوية وأشكال التكافل االجتماعي الخ، كلهـا أمـور              
فحالة عدم االستقرار التي تميـز بهـا المجتمـع          . ترتبط باالحتالل وبالتالي بالسياسة بشكل أو آخر      

 الجـوار أو   بفعـل واإلسـالمية الفلسطيني عبر تاريخه، وتداخل قضيته الوطنية مع القضايا العربية   
 أو تقاطع المصالح وحالة الشتات، يجعل كل ذلك من المجتمـع الفلـسطيني حالـة خاصـة       االنتماء
  .225"للدراسة

  
الـشعب الفلـسطيني يعـيش تحـت     بـأن   ، مع ما ذهب إليه الدكتور أبراش     الدراسة تفقتو  

ذلك يخوض  هو يعمل من أجل تحرير أرضه، ونيل استقالله، ول        واالحتالل، وطوال العقود الماضية     
ن بعض علماء االجتماع أطلق عليه مجتمع االنتفاضة، وهـذا أثـر            إاالنتفاضة تلو االنتفاضة، حتى     

تأثيراً كبيراً على سلوكه ونمط تفكيره، وطبيعة تكافله مع محيطه، وتكيفه مع بيئته، كل ذلك أخـرج                 
عاناة التي يعانيها جراء    مجتمعاً صابراً صامداً على أرضه، محافظاً على ثوابته الوطنية رغم كل الم           

  .اإلسرائيليممارسات االحتالل 
  

إن مجتمع االنتفاضة يشهد حالة مواجهة ومكاشفة واختبار بين قوى متعـددة ومتناقـضة              "   
 في توافق غير مكتوب من ناحية األهداف والـشعارات          – بأبعادها ومواقفها المتباينة     –تعيش واقعه   

                                                
  .3ص.2004 ومطبعة دار المنارة، مكتبة: أبراش، إبراھیم، المجتمع الفلسطیني من منظور علم االجتماع السیاسي، غزة 225
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درجة تناحرية، خصوصاً عندما يتعلق األمـر باألسـاليب          إلىالكبرى، وفي تباعد واضح قد يصل       
  .226"التطبيقية لألهداف وبالرؤى المستقبلية للمجتمع

أن العالقة التناحرية بين النخب السياسية في الحركة الوطنية الفلسطينية هي            وترى الدراسة   
، وإنما هي   2006 في االنتخابات التشريعية عام   ) حماس( اإلسالميةليست وليدة فوز حركة المقاومة      

ظاهرة موجودة منذ والدة الحركة الوطنية الفلسطينية، لذلك ال يمكن القياس على التداعيات السياسية              
واالقتصادية واالجتماعية وربطها في المرحلة االنتقالية والمتمثلة في الحكومة الفلسطينية العاشـرة             

، وإغفـال  )حماس(ة المقاومة اإلسالمية ، والتي قادتهما حرك)حكومة الوحدة الوطنية(والحادية عشر  
الثقافة السياسية السائدة منذ تأسيس الحركة الوطنية الفلسطينية وحتى يومنا هـذا وتحديـداً صـراع             

  .واألهدافالرؤى والبرامج واأليديولوجيات 
شهدت العديـد مـن اإلشـكاليات    ) حماس( اإلسالميةإن مرحلة ما بعد فوز حركة المقاومة        

منية والعسكرية بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة، وبين الحكومة الفلسطينية            السياسية واأل 
ممثلة بقوتها التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام،  وحركة حماس من جهة                
أخرى، حيث وصلت األمور إلى درجة االصطدام المباشر وإراقة الدم الفلـسطيني، فـي أحـداث                

م، بعدما حسمت حماس المعركة مع حركة فـتح         2007)/يونيه (ة انتهت في منتصف حزيران    مؤسف
عسكرياً وسيطرت سيطرة مطلقة على قطاع غزة، وألقت هذه المرحلة بتداعياتها االجتماعية علـى              
المجتمع الفلسطيني تحديداً في قطاع غزة، ولكن لم تحسن السلطة الفلسطينية التعامل مع الحدث فـي    

الغربية، فقامت حركة فتح بأعمال مخلة باألمن واالستقرار، وبدأت حمالت اعتقال سياسـي             الضفة  
أثرت أيضاً على طبيعة المجتمع في الضفة الغربية، ولكن التأثير األكبر كان في قطاع غزة، حيـث                 

سم سادت ظواهر اجتماعية وطبقية كبيرة، لذلك أثر االنقسام على التكوين المجتمعي الفلسطيني، وانق            
  .المجتمع في سلوكه االجتماعي حسب اللون السياسي، وسادت الثقافة الحزبية المقيتة

  
 تنـتهج سياسـة     والتي بدأت ،  )حماس(كل ذلك شكل تحدياً كبيراً لحركة المقاومة اإلسالمية           

أكثر انفتاحاً على المجتمع الغزي، فعملت على تذويب  الثقافات المجتمعية الطارئـة علـى الـشعب        
يني، وبدأت العمل ضمن سياسة ممنهجة على خلق طبقة اجتماعية داعمة للحكومة الفلسطينية             الفلسط

-اعية، فتبنت سياسة أكثر انفتاحـاً        الطبقة قوة اجتم   تلكلى حركة حماس، ألن في      إفي قطاع غزة و   
على وجهاء العشائر والقبائل والمخاتير، وأسـست لجـان إصـالح لحـل النزاعـات                -بالنسبة لها 
ل بين العائالت في قطاع غزة، وعملت على احتواء العائالت والقبائل والعـشائر الكبيـرة،               والمشاك

ونجحت الى حد كبير في ذلك، وأضافت حركة حماس بعداً آخر على صـعيد المجتمـع المـدني،                  
والمتمثل في تأسيس جمعيات ومؤسسات مدنية تقدم الدعم االجتماعي للفقراء وللعاطلين عن العمـل،      

                                                
  .6 ص.1993دار اآلداب، :  بیروت-.1ط- .االنتفاضةالدیك، أحمد، مجتمع  226
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هداء االنتفاضة، وعملت مؤسسات الحكومة على كـسر االحتكـار والهيمنـة لـبعض          ولجرحى وش 
الوجهاء المحسوبين على أطراف غير موالية لها، مقابل دعم مخاتير ووجهاء من نفـس العائلـة أو                

  .القبيلة
  

لم يقتصر سلوك حركة حماس وحكومتها على ما تحدثنا به سابقاً، ولكن سـاعد الحركـة                و  
 الديني الذي تنتمي إليه وتستمد أفكارها منه، فعملت حركة حماس وحكومتهـا فـي               اإلسالمية البعد 

قطاع غزة على بناء منظومة من القيم اإلسالمية وتعميمها علـى الـشارع الفلـسطيني كالتـسامح،      
وااللتزام األخالقي والديني، والعقالنية في التعاطي مع القضايا االجتماعية، حيث حافظت الحكومـة             

ولكن مـع وجـود      -ة على هامش واسع من الحريات الشخصية على الصعيد االجتماعي         الفلسطيني
وقد تكون أحد أهم األدوات التي تخدم        -لبعض االنتهاكات التي تمارسها أجهزة األمن في الحكومة         

حركة حماس وحكومتها هي التركيز على أسلمة المجتمع بالشكل التدريجي من خـالل المخيمـات               
حفظ القرآن الكريم، حيث ساعدت تلك المخيمات مـن قيـادة عمليـة إصـالح               الصيفية ومخيمات   

اجتماعي داخل األسر الفلسطينية، دون المساس المباشر بالمجتمع، فحركة حماس وحكومتها تنطلـق       
  .227"الَ ِإكْراه ِفي الديِن: "من قوله تعالى
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  يني مستقبل النظام السياسي الفلسط: الفصل السادس
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  :تمهيد
  

ـ  صعوبة في استشراف مستقبل النظام السياسي الفلسطيني من خـالل            الدراسةجد  ت  اقراءته
 ، ومن الطبيعي والبديهي أن يبدأ الباحـث بقـراءة            النظام السياسي الفلسطيني   للمراحل التي مر بها   

الفلسطيني من خالل قراءة معمقة لكل المراحل التي مر بها النظام الـسياسي  مستقبل النظام السياسي  
المعتـرك الـسياسي ،     ) حماس( اإلسالميةالفلسطيني، ولكن المرحلة ما بعد دخول حركة المقاومة         

 قراءة مخالفة لكـل القـراءات   الدراسةم، تحتم على 2006ومشاركتها في االنتخابات التشريعية عام    
ابقة، واستشراف مستقبل النظام السياسي الفلسطيني انطالقاً مـن مبـادئ ومفـاهيم             والتحليالت الس 

 كالمشاركة السياسية والشراكة في الحكم، والتـداول الـسلمي للـسلطة،            ،ومرتكزات سياسية جديدة  
  .والفصل بين السلطات، وغير ذلك

  
حركـة المقاومـة    إن المرحلة الجديدة للنظام السياسي الفلسطيني والمتمثلة بقرار مـشاركة           

بالعملية االنتخابية كسرت هيمنة الحزب الواحد على النظام السياسي الفلسطيني،          ) حماس( اإلسالمية
حيث هيمنت عليه حركة فتح لعقود طويلة، وأيضاً تشكل وفاة الرئيس ياسر عرفات فرصة سـانحة                

 تـسيير هـذا     لكسر هيمنة الفردانية والشخصانية، على الرغم من نجاح شخص ياسر عرفات مـن            
 استمدها من منطلقات ثورية إبـان قيادتـه       ،النظام انطالقاً من كونه يتمتع بشخصية كاريزمية كبيرة       

  .اإلسرائيليةلمنظمة التحرير الفلسطينية وخوضه معارك في لبنان ضد قوات االحتالل 
  

اسـي  أن هذا الفصل، كونه يعبر عن رؤية اجتهادية استشرافية لبناء نظام سي           وترى الدراسة 
فلسطيني في ظل ما تتميز به الحالة الفلسطينية من خصوصية، وفي ظل مجموعة مـن المحـددات               
سواء كانت فلسطينية أو إقليمية أو دولية، تؤثر مباشرة على النظام الـسياسي الفلـسطيني، وعلـى                 

  .عملية بناء المؤسساتية السياسية الفلسطينية
  

 حول طبيعة مـأزق هـذا   الدراسةيني، ورؤية وبعد دراسة مستفيضة للنظام السياسي الفلسط 
 االستشرافية من   اعمل على تحديد رؤيته   ت س الدراسةالنظام كونه يخضع تحت احتالل إسرائيلي، فإن        

 على الرؤى  والمحددات التي تضمن بناء نظام سياسي فلسطيني، ومؤسسات سياسية             تركيزهاخالل  
  .ةتكون جاهزة لقيام الدولة الفلسطيني

م، وحتى عام   1964السياسي الفلسطيني ومنذ نشأة منظمة التحرير الفلسطينية عام         إن النظام   
م وهو العام الذي شهد استحداث منصب رئيس الوزراء، كان نظاماً سياسياً رئاسـياً، يتـسم                 2003

  بالفردانية والشخصانية، والتحكم في القرارات السياسية واإلدارية، حيث شغل هذا المنصب منذ عام             
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 ياسر عرفات قيـادة  م تولى 1969وفي عام م السيد أحمد الشقيري، 1967عام أواخر  حتى  و 1964
منظمة التحرير الفلسطينية، وقيادة السلطة الفلسطينية، وبقي مهيمناً ومسيطراً على النظام الـسياسي             

م وهو انتخـاب مجلـس تـشريعي    1996/الفلسطيني، إال أن هناك تطوراً حدث في التاسع من يناير    
 ويصدر القوانين، ولكنه لـم يرتـق   يني، بحيث أصبح للنظام السياسي الفلسطيني برلماناً يشرع     فلسط

م 2003لدرجة أن يؤثر على بنية النظام السياسي الفلسطيني كونه نظاماً رئاسياً، ولكـن بعـد عـام      
دفـع  مـا  واستحداث منصب رئيس الوزراء، بدأ صراع بين المؤسستين الرئاسة والحكومة، وهـذا         

 سوى أربعة أشـهر،  تهس الوزراء حينها السيد محمود عباس إلى االستقالة، لذلك لم تمكث حكوم      رئي
م، تعاقبت ثالث حكومات على النظام السياسي       28/3/2006م، وحتى تاريخ    6/9/2003ومنذ تاريخ   

ط الفلسطيني، ليؤكد بما ال يدع مجاالً للشك بأن النظام السياسي الفلسطيني نظام غير مستقر، وتحـي               
به بيئة إقليمية ودولية، وخصوصية الحالة الفلسطينية كما تحدثنا مسبقاً والتي تؤثر على أداء وعمـل        

  .المؤسساتية السياسية الفلسطينية
    

 فـي    الـرئيس ياسـر عرفـات      وفـاة  دخل النظام السياسي الفلسطيني مرحلة جديدة بعد        
انتخابـات رئاسـية فـي      ، ووصول السيد محمود عباس إلى سـدة الحكـم بعـد             م11/11/2004
م، وتجسدت هذه المرحلة بالتحول من الشخصانية والفردانية والجهوية إلى نظام سياسي            2005/يناير

 على تجسيد ذلك، ودخل فـي حـوار مـع حركـة              جاهداً  محمود عباس  الرئيسمؤسساتي، وعمل   
 أكبـر فـصائل   ، والتي قاطعت االنتخابات الرئاسية، وكانت حينها مـن     )حماس(المقاومة اإلسالمية   

المعارضة على الساحة الفلسطينية، وتوصل الرئيس محمود عباس مع حركة حمـاس إلـى إعـادة                
، وكان من أهم مطالب حماس التـي        9/2005صياغة قانون االنتخابات، وتم التوافق على قانون رقم       

اس ومـن   تم تلبيتها من قبل الرئيس محمود عباس في قانون االنتخابات الجديد هو تنازل محمود عب              
، عن اإلشارة إلى أي مرجعيات سياسية تقـوم عليهـا          )فتح(خلفه حركة التحرير الوطني الفلسطيني      

االنتخابات التشريعية المقبلة، باإلضافة إلى بعض القضايا التي تم التوافق عليها في حوارات القاهرة              
وطني الفلسطيني  م، لتؤكد رغبة الرئيس محمود عباس ومن خلفه حركة التحرير ال          2005/في مارس 

 برغبتهم في بناء نظام مؤسساتي يشارك فيه الجميع، وبذلك دخلت حركة حماس االنتخابـات               )فتح(
، % 56 مقعـد بنـسبة تتـرواح    132من أصل )  مقعداً 74 ( على م، وحصلت 2006التشريعية عام   

النسبة كفل  باإلضافة إلى دعم حركة حماس أربع مستقلين جميعهم نجحوا في هذه االنتخابات، وبهذه              
لكتلة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس بتشكيل       ) الدستور المؤقت (القانون األساسي الفلسطيني    

الحكومة الفلسطينية العاشرة، ودخل النظام السياسي بعدها مرحلة النظام السياسي المخـتلط، ولكـن              
الة االشـتباك الـسياسي   دون كوابح وجوامح ومحددات تحكم العالقة بين المؤسستين، وهنا سادت ح      

بين الطرفين، وهنا يجدر التنويه أن النظام السياسي في ظل اللون السياسي الواحد وهو حركة فـتح                 
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، ولكن اليوم هنـاك فـصيل      حالة من االشتباك السياسي بين مؤسستي الحكومة والرئاسة       سادت لديه   
يمية والدوليـة، وهـي حركـة       يختلف في الرؤى والفكر السياسي واأليديولوجي، واالرتباطات اإلقل       

  .حماس
  

سادت عالقة ملتبسة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، حتى وصلت إلى مرحلـة التـصادم              و
 من الجناح العـسكري   م ومساندة قطاعات أمنية من حكومة الوحدة الوطنية بدع      العسكري، فسيطرت   

عملت الرئاسة وخلفهـا   على قطاع غزة، وفي المقابل      لحركة حماس، كتائب الشهيد عز الدين القسام      
حركة فتح على المحافظة على حكمها في الضفة الغربية، ولن يغيب المحدد اإلقليمي والدولي مـن                
هذا المشهد فهو حاضر دائماً في جميع فصول القضية الفلسطينية ألهميتها، وبدأت سياسية المحـاور       

سي برأس وجسمين، فقطـاع     واألحالف تؤثر على النظام السياسي الفلسطيني، حتى أصبح نظام سيا         
غزة تحكمه الحكومة الفلسطينية المقالة والتي أقالها الرئيس بعد اتهامه لها باالنقالب عليـه، وكـان                

  .ذلك بقرار ومرسوم رئاسي، وحكومة طوارئ لم تنل الثقة من المجلس التشريعي
ء الواليـة  م، دخل النظام السياسي في أزمة جديدة وهي انتهـا    2009/ وبعد التاسع من يناير   

القانونية للرئيس محمود عباس والذي حددها القانون األساسي بأربع سنوات، كل ذلك عمـل علـى                
تأزيم النظام السياسي ، وتجسد االنقسام الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن كـل ذلـك        

عمل وتـصور   لوضع برنامج ةً جاهدالدراسةعمل تكشف عورة النظام السياسي الفلسطيني، والذي س    
  . لمرحلة ما بعد المصالحة الوطنيةلبناء نظام سياسي فلسطيني، يكون جاهزاً
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  :الدراسةرؤية 
  

إن أي رؤية سياسية لشكل وماهية النظام السياسي الفلسطيني ينبغي أن تعكـس خـصوصية                 
 النظم الـسياسية     أمام نظام سياسي يتفرد بسمات وخصائص قلما توجد في         ونحن ،الحالة الفلسطينية 

العربية القائمة من حيث حالة االحتالل كمتغير رئيس في تحديد شكل النظـام الـسياسي ، وعـدم                  
 تأكيداً لمقولتها أنهـا النظـام الـسياسي         ،مصلحة إسرائيل في قيام نظام سياسي فلسطيني ديمقراطي       

دات الفلـسطينية الداخليـة   تسم باالستبدادية السياسية، إلى جانب المحـد د في المنطقة الذي ال ي  الوحي
حيث أن هناك مؤسسات سياسية قائمة، وثقافة سياسية، وبنية سياسـية تتـسم بالتعدديـة التنظيميـة          

  .والحزبية وبوحدانية العامل السكاني الفلسطيني والذي يفترض وحدانية النظام السياسي الفلسطيني
على شكل النظام السياسي الفلسطيني،     وهناك المحددات اإلقليمية والدولية التي تلقي بتأثيراتها          

هذه المحددات األربع هي التي تحكم أي سيناريو أو خيار للنظام السياسي الفلـسطيني كمـا سـيتم                  
  :تناوله

  
يعيش النظام السياسي الفلسطيني خصوصية تميزه عن باقي األنظمة السياسية الـسائدة فـي                

 احتالل، وهو النظام السياسي الوحيـد الـذي         العالم، فهو النظام السياسي الوحيد الذي يخضع تحت       
تتعمد إسرائيل على تقويضه وإضعافه من خالل ممارساتها على األرض عبر اسـتهداف وتـدمير               
المؤسسات السياسية، وضرب البنية االقتصادية، واغتيال أو اعتقال النخبة السياسية، وهـو النظـام              

رافياً، حيث يفصل االحتالل بين قطـاع غـزة         غير متواصل جغ   في البيئة العربية،     السياسي الوحيد 
والضفة الغربية، وهو النظام السياسي الوحيد مثار اهتمام جميع القوى اإلقليميـة والدوليـة نظـراُ                

  .ألهمية القضية الفلسطينية
    
 التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، والتي هـي أحـد أهـم              الثغرات واالشكاليات إن    

رى بأنه بات مـن     ت الدراسةر النظام، وتأزمه في معظم األوقات والظروف، فإن         أسباب عدم استقرا  
الضروري التوافق وطنياً على بناء نظام سياسي فلسطيني حـسب كـل مرحلـة يعيـشها الـشعب             

 برنـامجين  الدراسـة طـرح  تالفلسطيني، وتعيشها المؤسساتية السياسية الفلسطينية، ومن خالل ذلك     
سي فلسطيني حسب كل مرحلة يعيشها الشعب الفلسطيني، ومن خالل ذلك           للعمل على بناء نظام سيا    

  : برنامجين للعمل على بناء نظام سياسي فلسطيني حسب طبيعة المرحلةتطرح الدراسة
  

  .نظام سياسي فلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي    :أوالً
  .ينيةنظام سياسي فلسطيني بعد زوال االحتالل وقيام الدولة الفلسط    :ثانياً
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  .نظام سياسي فلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي: أوالً

  
تشكل إسرائيل العقبة الكبرى أمام أي عملية بناء حقيقية للنظام السياسي الفلسطيني، فطبيعـة                

دولة إسرائيل وتركيبتها الفكرية واأليديولوجية، وسلوكها السياسي واألمني، ونظرتها الدينية والعقدية           
الناس الوثنيون ويقـصد    : " د، وهذا ما تدلل عليه عقيدتهم وتلمودهم والذي جاء فيه         لجنس غير اليهو  

 أرواحهم تحررت من الشق النجس، وهو الذي خلق كل شـيء            نلهم غير اليهود يوسخون العالم أل     
كل ذلك يشكل عقبـة     228" .حياً، أي خلق اإلسرائيليين ألنهم أبناء الرب العظيم منه تحررت أرواحهم          

م بناء نظام سياسي فلسطيني، ولكن هذا ال يعني بالمطلق التسليم لألمر الواقـع، وتـرك                رئيسية أما 
النظام السياسي الفلسطيني عاجزاً أمام الموقف اإلسرائيلي، وهنا يجب أن تشكل عملية البنـاء أحـد                
أهم أشكال المقاومة التي نعمل على ممارستها ضد إسرائيل، فلـيس مـن الـضروري أن تقتـصر              

 على رفع السالح فقط، على الرغم من أهمية ذلك في التعامل مع دولـة إسـرائيل، ولكـن       المقاومة
يجب أن تتم عملية البناء المؤسساتي في بيئة مالئمة، تستطيع التكيف والتعامل مع كـل المعطيـات                 

  .والمؤشرات ومن أبرزها التعامل مع العنف واإلرهاب الصهيوني
  

ة بناء المؤسساتية السياسية الفلسطينية، ودعم وتعزيـز         االستمرار في عملي   من الضروري لذا    
مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز ثقافة سياسية مقاومة، واقتصاد مقاوم، ويجـب أن نراعـي فـي          
عملية البناء السياسي الهدف األسمى وهو قيام الدولة الفلـسطينية وعاصـمتها القـدس الـشريف،                

د والطاقـات الفلـسطينية فـي الـداخل الفلـسطيني           ولتحقيق هذا الهدف يجب أن نوحد كل الجهو       
واإلسرائيلي والخارج، وبدعم عربي إسالمي، ألن المرحلة التي تسبق التحرير تحتـاج إلـى دعـم             
ذاتي، والى التخلص من أي تبعيات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو إعالمية، ألن المال الـسياسي                 

 الفلسطينية تراوح مكانها، وكأنها أصـبحت قـضية   سوف يقودنا إلى المجهول، وسوف تبقى القضية   
  .ال من أجل صرف رواتب هنا أو هناكتوفير أمو

  
برنامج عمل يقود إلى بناء نظام سياسـي فلـسطيني يراعـي الخـصوصية              كل هذا يتطلب      

ت الفلسطينية، ويراعي اختالف البرامج السياسية والفكرية للحركـة الوطنيـة الفلـسطينية، ووجـد             
 عليها جميع القوى الوطنيـة واإلسـالمية باسـتثناء          توثيقة الوفاق الوطني والتي أجمع     أن   الدراسة

حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين والتي كان لها تحفظاً على بعض بنودها، ورغم ذلك فهي تشكل                

                                                
وحول ھذا . 97ص. 1985دار النفائس، :  بیروت-.1 ط-.تعالیم الحاخمین السریة، إعداد زھدي الفاتح: آي، بي، برانایتس، فضح التلمود 228

 .127ص. 1969دار الكتاب العربي، :  بیروت-.1 ط-.، ھمجیة التعالیم الصھیونیة، تقدیم محمد التونسيمسعد، بولس حنا: المعنى 
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أرضية جيدة من أجل بناء إستراتيجية موحدة، ولكنها تحتاج إلى مؤسساتية سياسية تتكيـف معهـا،                
 في الشق الدسـتوري والمؤسـساتي، بعـد         الدراسةتناوله  تتعزز فرص تحقيقها، وهذا ما س     وتدعم و 

  .تناوله الشق السياسي والذي يشكل أساس للبناء عليه
 بنود وثيقة الوفاق الوطني، ويحاول استكشاف مدى انسجامها وتوافقها          الدراسةتناول  توسوف    

م، والتحوالت التي طرأت    8/2/2007قع بتاريخ   مع الوثائق التي وقعت بعدها وأقصد اتفاق مكة المو        
  .م2007)/يونيه ( حزيرانيطرة حماس على قطاع غزة في منتصفعلى األرض نتيجة س

تعتبر وثيقة الوفاق الوطني من أهم الوثائق التي وقعت عليها الحركة الوطنية الفلسطينية في              و  
تي تلتها، وكذلك مثلت برنـامج عمـل   التاريخ المعاصر، كونها مثلت مرجعية سياسية لكل الوثائق ال    

  .مشترك لكل القوى الوطنية واإلسالمية على اختالف مشاربها الفكرية والسياسية واإليديولوجية
وتتكون وثيقة الوفاق الوطني والتي خرجت نسختها األولى مـن قيـادات العمـل الـوطني                  

 بعض بنودها حتى وصلت إلى      واإلسالمي داخل السجون اإلسرائيلية، وجرى بعد ذلك حواراً لتعديل        
  : جاء فيهافقدصيغتها النهائية، 

  
 انطالقاً من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً للمخاطر المحدقة بـشعبنا             "  

، وانطالقاً من مبدأ أن الحقوق ال تسقط بالتقادم، وعلى قاعدة عدم االعتراف بـشرعية االحـتالل،                 
ة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحـدة شـعبنا فـي             وفي سبيل تعزيز الجبه   

الوطن والمنافي، ومن أجل مواجهة المشروع اإلسرائيلي الهادف لفرض الحل اإلسرائيلي، ونـسف             
حلم وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، هذا المشروع والمخطـط الـذي          

سرائيلية تنفيذه خالل المرحلة القادمة تأسيـساً علـى إقامـة واسـتكمال الجـدار               تنوي الحكومة اإل  
العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية واالستيالء على األغوار وضـم أجـزاء             

  . واسعة من الضفة الغربية وإغالق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة 
  

ات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خـالل مـسيرة كفاحـه            ومن أجل المحافظة على منجز      
الطويل ووفاء لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وانطالقاً من أننا الزلنا نمر فـي                
مرحلة تحرر طابعها األساسي وطني وديمقراطي مما يفرض إستراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع             

حوار الوطني الفلسطيني الشامل، واسـتناداً إلـى إعـالن القـاهرة            هذا الطابع، ومن أجل إنجاح ال     
لشعبنا العظيم الصامد   ) وثيقة الوفاق الوطني  (الحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة      والحاجة الملحة للوحدة والت   

المرابط وإلى الرئيس محمود عباس أبو مازن وقيادة منظمة التحرير الـوطني الفلـسطيني، وإلـى                
ماعيل هنية ومجلس الوزراء، وإلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني الفلـسطيني،           رئيس الحكومة إس  
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ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وإلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وإلى كافـة             
  . المؤسسات والمنظمات األهلية والشعبية، وقادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي

  .229" الوطني كالً متكامالً والمقدمة جزء منها تعد وثيقة الوفاق
  

 مقدمة وثيقة الوفاق الوطني، تتوافق مع طبيعة المرحلة التي نعيشها، وأقصد بمرحلـة مـا      إن  
قبل التحرير وقيام الدولة، فهي ال تقر بشرعية االحتالل، وال تسقط الحقـوق والثوابـت الوطنيـة،                 

هة المشروع الصهيوني، وتؤكد على أننا نمر في مرحلة         وتدعو إلى تعزيز الوحدة الداخلية في مواج      
  .تحرر تحتاج إلى إستراتيجية عمل موحدة، تهدف إلى التحرير واستعادة األرض

 طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، وتركيبـة المؤسـساتية الـسياسية الفلـسطينية،      ولذلك فإن   
المستشري في األراضي الفلسطينية، إضافة     وطبيعة الثقافة السياسية السائدة، وحجم االنفالت األمني        

إلى التدخالت اإلقليمية والدولية، كل ذلك خلق مناخات تساعد على إفشال ما جاء في وثيقة الوفـاق                 
  .الوطني

  
  : وجاء في المادة األولى لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي

    
أجل تحرير أرضـه وإزالـة      إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من          "   

المستوطنات وإجالء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري ، وإنجاز حقه في الحريـة              
والعودة واالستقالل وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة                

شريف وضـمان حـق عـودة        وعاصمتها مدينة القدس ال    1967على جميع األراضي المحتلة عام      
الالجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع األسـرى والمعتقلـين              
 ،بدون استثناء أو تمييز مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض اآلبـاء واألجـداد                 

لية بما ال ينتقص مـن حقـوق         وما كفلته الشرعية الدو    ، والقانون الدولي  ،والى ميثاق األمم المتحدة   
  . 230"شعبنا 

  
 من الوثيقة تركت مساحة للتحليل والتأويل، ولم تكن حاسـمة           األولىأن المادة    وترى الدراسة   

في موضوع التعامل مع الشرعية الدولية، وهنا بيت القصيد الذي يدفعنا للتوقيع على الوثائق وعنـد                
ركة الوطنية الفلسطينية ما زالت واسـعة، ولكـن         التطبيق نجد أن المساحة والفجوة بين أقطاب الح       

نستطيع هنا المناورة حسب طبيعة التحوالت السياسية التي تمر بها المنطقة، وهنا ينبغي على القيادة               

                                                
   ID?aspx.ViewDetails/arb/net.maannews.www://http=30402، م27/6/2006، اإلخباریةوكالة معا  229
  ID?aspx.ViewDetails/arb/net.maannews.www://http=30402، م27/6/2006، اإلخباریةالة معا وك 230



 

120  

الفلسطينية، تنسيق المواقف الداخلية بما ينسجم مع المصالح الوطنية، والعمل موحدين على تـسويق              
ولياً، مع ضرورة التحرر من سياسية المحاور واألحالف، والتبعيـات    هذه المواقف عربياً وإقليمياً ود    

  .بكافة أشكالها، سياسية أو اقتصادية أو إعالمية أو  ثقافية
  

  :وجاء في المادة الثانية لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
    
طـوير وتفعيـل     فيما يتعلق بت   2005 اإلسراع في إنجاز ما تم االتفاق عليه في القاهرة آذار            "  

منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها ، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانـة            
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة ، بما يتالءم مـع                

لقيام والنهوض بمـسؤولياتها  المتغيرات على الساحة الفلسطينية وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في ا  
في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفى تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية واإلنسانية في               
الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واإلقليمية كافة ، وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلـس              

لقوى والفصائل واألحزاب الوطنية واإلسالمية      بما يضمن تمثيل ا    2006وطني جديد قبل نهاية العام      
جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليـات والشخـصيات كافـة ،               
باالنتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق حيث يتعذر إجراء االنتخابات وفق آليات              

القاهرة والحفاظ على منظمة التحريـر الفلـسطينية إطـاراً          تضعها اللجنة العليا المنبثقة عن حوار       
جبهوياً عريضاً وائتالفاً وطنياً شامالً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين فـي الـوطن     

  .231"والمنافي 
  

أن هناك تأكيد في أكثر من وثيقة على تنفيذ ما جاء في حوارات القاهرة فـي                 وترى الدراسة   
وتحديداً ما يتعلق بتفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما أكـد             م،  2005/آذار

 المضي قدما فـي إجـراءات تفعيـل وتطـوير         : "عليه اتفاق مكة في مادته الثالثة، والتي جاء فيها        
وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، اسـتناداً لتفاهمـات    

وهنـا  . 232"صوصخوقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا ال          .رة ودمشق القاه
 أن هناك تقاعساً مقصود أو غير مقصود من قبل قيادة منظمة التحريـر الفلـسطينية،                الدراسةؤكد  ت

 اللحظة لم يعمل بشكل جدي لعقـد اجتماعـات    تلكوتحديداً شخص الرئيس محمود عباس، ألنه منذ        
ألمناء العامون للقوى والفصائل الفلسطينية، وكأن الهدف األسمى عند القيادة الفلـسطينية            عملية مع ا  

ل حماس المعترك السياسي عبر عملية انتخابية غير مضمونة النتائج، وبذلك يـتم تطويـع               وهو دخ 
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 هذا السيناريو هو األقوى، ألن الوقـائع علـى األرض           .الحركة اإلسالمية ضمن المعطيات الجديدة    
ل ذلك، لكن ال ينفي وجود سيناريو متعلق بشخص الرئيس محمود عباس والذي يرغب أن يسجل                تدل

له التاريخ بأنه قام بعملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، انطالقاً مـن تعزيـز مفـاهيم سياسـية                  
كالتعددية والمشاركة السياسة، وهذا يسجل لشخص الرئيس محمود عباس، ولكنه يحتاج أيـضاً فـي    

  .مدى القريب العمل على إلغاء السيناريو األول، والذي ما زالت حماس تتمسك بهال
  
  

  :وجاء في المادة الثالثة لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
  

 ، والتمسك بخيار مقاومة االحتالل بمختلـف الوسـائل        ، حق الشعب الفلسطيني في المقاومة     "  
 إلـي جانـب العمـل الـسياسي والتفاوضـي           1967م  وتركيز المقاومة في األراضي المحتلة عـا      

والدبلوماسي واالستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد االحتالل بمختلف أشـكاله ووجـوده             
وسياساته ، واالهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هـذه              

  .233"المقاومة الشعبية
  

 وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني هي مادة تؤسس لمرحلة تتوافق وتتكيـف            المادة الثالثة من   إن  
مع طبيعة النظام الدولي أحادي القطبية والذي تسيطر عليه الواليات المتحدة األمريكية، كـون كـل                

م، 1967األعراف والقوانين الدولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المحتلـة عـام               
م هو حق كفلته لنا كـل  1967من أشكال المقاومة في حدود الرابع من حزيران       ولذلك فإن أي شكل     

  .القوانين والشرائع السماوية
  

 نستطيع أن يبنى عليها عند إعداد إستراتيجية عمل موحدة، وتحديد متى نقاوم ومتى نهـادن،                وبذلك
اء شـعبنا، وعنـدنا     وأقصد استثمار مقاومتنا، ودماء شهدائنا وجرحانا، وتضحيات أسرانا وباقي أبن         

نموذج حديث متمثل بأزمة أسطول الحرية، وكيف لدماء تسعة أتراك أن تحرك كـل العـالم ضـد                  
  .إسرائيل

  
  :وجاء في المادة الرابعة لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
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 وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلـسطيني علـى              "  
هداف الوطنية الفلسطينية كما وردت في هذه الوثيقة والشرعية العربية وقرارات الـشرعية     أساس األ 

الدولية المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه وثوابته تنفذها قيادة منظمة التحرير ومؤسـساتها والـسلطة              
خصيات  رئيساً وحكومة ، والفصائل الوطنية واإلسالمية ، ومنظمات المجتمع المدني والش           الفلسطينية

والفعاليات العامة ، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي واإلسالمي والدولي الـسياسي               
والمالي واالقتصادي واإلنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية دعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية             

 ولمواجهـة   والعودة واالستقالل ولمواجهة خطة إسرائيل في فرض الحل اإلسرائيلي علـى شـعبنا            
  .234"الحصار الظالم 

  
 التوافق على إستراتيجية موحدة تجمع الكل الفلسطيني في الـداخل         لذا ينبغي علينا كفلسطينيين     

والخارج، وتدعمها الحكومات والشعوب العربية واإلسالمية وهذا ما أكدت عليـه المـادة الرابعـة               
  .لوثيقة الوفاق الوطني

  
  :لوفاق الوطني الفلسطيني ما يليوجاء في المادة الخامسة لوثيقة ا

    
 هذه الـسلطة التـي شـيدها    ،حماية وتعزيز السلطة الفلسطينية باعتبارها نواة الدولة القادمة     "   

"  وإن المصلحة الوطنيـة العليـا تقتـضي احتـرام     ،شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه  
ترام مسؤوليات وصالحيات الرئيس المنتخـب      للسلطة والقوانين المعمول بها واح    " القانون األساسي   

وفقاً إلرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة ، واحترام مسؤوليات وصـالحيات             
الحكومة التي منحت الثقة من المجلس التشريعي المنتخب بانتخابات حـرة وديمقراطيـة ونزيهـة ،      

 وعقـد االجتماعـات     ،كومة والعمل المـشترك   وأهمية وضرورة التعاون الخالق بين الرئاسة والح      
وللمصلحة الوطنية  " القانون األساسي   " الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون والتكامل وفقاً ألحكام         

 وخاصة الجهـاز القـضائي      ،الفلسطينية وضرورة إجراء إصالح شامل في مؤسسات السلطة         ،العليا
   .235"نفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون وت،مع ضرورة احترام القضاء بمستوياته كافة

  
أن المادة الخامسة تشكل الحصانة للسلطة الفلسطينية ومؤسـساتها الـسياسية،            وترى الدراسة   

وحماية للمواطن الفلسطيني وممتلكاته، وتنظيم العالقة بين مكونات النظـام الـسياسي الفلـسطيني،              
خاصة مؤسستي الرئاسة والحكومة، واالستفادة من التجربـة        وتحديداً العالقة بين السلطة التنفيذية و     
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السابقة في تلك العالقة والتي ولدت اشتباكاً سياسياً سرعان ما تطور هذا االشتباك، والصراع علـى                
 أن المادة الخامسة أيضاً اصطدمت بواقع نظام سياسي         الدراسةؤكد  تالصالحيات الى اقتتال داخلي، و    

م، أكثر  2007حزيران  /، لذا قد تكون األجواء مهيئة بعد أحداث يونيو        فلسطيني مريض، وإرث فاسد   
للعمل في هذه المادة، كون عناصر إفشالها قد زالت بفعل إجراءات الحكومتين فـي قطـاع غـزة                  
والضفة الغربية، وبفعل أن هناك ثقافة ترسخت لدى النخب السياسية الحاكمة بـأن لـيس باإلمكـان       

  .ف اآلخر، والمقصود هنا حركتي فتح وحماسألحد أي كان بأن يلغي الطر
  

  :وجاء في المادة السادسة لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
  

 العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة الكتل البرلمانية والقـوى   "  
طيني محلياً وعربياً   السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلس          

وإقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية قوية تحظى بالـدعم الـشعبي والـسياسي               
الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج اإلصالح وتنمية              

يم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي      االقتصاد الوطني وتشجيع االستثمار ومحاربة الفقر والبطالة وتقد       
تحملت أعباء الصمود والمقاومة واالنتفاضة وكانت ضحية للعدوان اإلجرامي اإلسرائيلي وبخاصـة            
أسر الشهداء واألسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التـي دمرهـا االحـتالل وكـذلك               

  .236"العاطلين عن العمل والخريجين 
حل النضال ضد أي احتالل، هو تحقيق برنامج اجتماعي يعـزز        أن من أهم مرا    الدراسةؤكد  ت  

ثقافة التكافل، وذلك من أجل تعزيز الصمود عند المواطن الفلسطيني، وتمـسكه فـي أرضـه، وأن              
نحاول جاهدين على تجنب المواطن من ويالت الحصار، ولكن لن يتم ذلك على حـساب التفـريط،                

شكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالدعم الدولي، وأعتقـد     وهذا ما حملته المادة السادسة، من خالل ت       
أن هذا الشرط يتطلب استحقاقات سياسية من تلك الحكومة، والخروج من هـذا المـأزق هـو أن ال     
نعول كثيراً على المجتمع الدولي، وخلق بدائل عربية وإسالمية، وبناء اقتصاد مقاوم، يلبـي الحـد                

اتورة التحرير هي بالدم، وليس بالرفاهية والبذخ االجتمـاعي         األدنى من احتياجات المواطنين، ألن ف     
  .واالقتصادي

  
  :وجاء في المادة السابعة لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
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ورئيس السلطة الفلـسطينية علـى   )  ف - ت  -م  (  أن إدارة المفاوضات هي من صالحية        "  
دت في هذه الوثيقة على أن يتم عرض أي اتفاق          قاعدة التمسك باألهداف الوطنية الفلسطينية كما ور      

بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد إلقراره والتصديق عليه أو إجراء اسـتفتاء عـام     
  .237"في الوطن والمنافي بقانون ينظمه 

  
 للمادة السابعة، فهي مادة تحتاج إلى نظام سياسي ومؤسسات سياسية           الدراسةمن خالل قراءة      
تمثل كل أطياف المجتمع الفلسطيني، فال يوجد نص قرآني أو ديني أو وطني أو أخالقـي، أو                 قوية  

أي تجربة عبر التاريخ المعاصر تحرم المفاوضات، ولكن يجب أن تخضع نتائج المفاوضـات مـع                
دولة إسرائيل إلى مؤسسات وطنية تقرها كما جاء في وثيقة الوفاق الوطني، وهذا يتطلب دمج كـل                 

خل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ألن المنظمة بشكلها الحالي ال تعبـر بالـضرورة      القوى دا 
قول من خالل مـا جـاء فـي    ت ما الدراسةدعم تعن المزاج العام الفلسطيني في الداخل والخارج، و     

جلسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي أعطت الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس              
ضاً فلسطينياً بالبدء بمفاوضات غير مباشرة مع الجانب اإلسرائيلي، حيث رفضت ثالث فـصائل      تفوي

فاعلة داخل منظمة التحرير الفلسطينية، إجراء تلك المفاوضات، وهـي الجبهـة الـشعبية لتحريـر          
فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم مـن ذلـك              

مباشرة، وهذا يؤكـد أن اللجنـة التنفيذيـة         الللجنة التنفيذية لصالح إجراء المفاوضات غير       صوتت ا 
  .)فتح(يهيمن عليها لون سياسي واحد وهو حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  
  :وجاء في المادة الثامنة لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي

    
 يجب أن تقوم به بالوسـائل كافـة القـوى            تحرير األسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس      "  

رئيـساً وحكومـة ومجلـساً      الفلسطينية  والسلطة  )  ف   - ت   -م  ( والفصائل الوطنية واإلسالمية و     
  .238"تشريعياً وتشكيالت المقاومة كافة 

 أن تحرير األسرى أحد أهم أولويات العمل الوطني واإلسالمي من خالل تعبئـة كـل                الدراسةؤكد  ت
بنا وأمتنا العربية واإلسالمية، وفتح كل الخيارات من أجل تحقيـق هـدف تحريـر               طاقات أبناء شع  

  .األسرى من السجون اإلسرائيلية
  

  :وجاء في المادة التاسعة لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
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 ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية الالجئين الفلسطينيين والـدفاع عـن          "  

عمل على عقد مؤتمر شعبي لالجئين تنبثق عنه هيئات متابعة وظيفتها التأكيد على حـق               حقوقهم وال 
 بخـصوص حـق العـودة    194العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار    

  .239"لالجئين الفلسطينيين وتعويضهم 
  

وعمـل، وإن تطبيـق     أن قضية الالجئين وتطبيق حق العودة تحتاج إلى جهد           وترى الدراسة   
رى أن قضية الالجئين يجب أن تبقـى        ت مرتبط بتغيير قد يطرأ في النظام الدولي، لذلك          194القرار  

سائدة في الثقافة السياسية، وأن تبنى المؤسسات السياسية والنظام السياسي الفلـسطيني علـى هـذا                
  .األساس، ألن العودة هي حق فردي مقدس، ال يخضع للتفاوض أو التنازل

  
  :وجاء في المادة العاشرة لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي

  
 العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية ، لقيـادة وخـوض                "  

المقاومة ضد االحتالل وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم والعمل على تحديد مرجعيـة سياسـية               
  .240"موحدة لها 

  
 الثامنة هي مادة بالغة األهمية وتؤسس لمقاومة فلسطينية، تخدم األهداف السياسية، وتغلـق          ن المادة إ

األبواب أمام أي تدخالت خارجية، وتحافظ على شرعية سالح المقاومة، وتسحب البساط من تحـت               
بعض التشكيالت العسكرية والتي هي بعيدة عن خيار المقاومة، ولكنها تتمسك في سـالحها لخدمـة       

  .ات خارجيةأجند
إن مثل هكذا مقاومة ستعمل على دعم المفاوض الفلسطيني، وستخرجه مـن أزمتـه، كـذلك            

ستدعم المقاوم الفلسطيني وتخرجه من أزمته، وتشرعن المقاومة دستورياً وسياسياً، وتحرج بعـض             
د األنظمة العربية التي ترفض دعم خيار المقاومة، وتعمل على قيادة تحوالت سياسـية فـي المـشه      

  .العربي واإلسالمي
  

  :وجاء في المادة الحادية عشر لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
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 التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً            "  
ت ، واحترام   للقانون ، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية واالتحادات والنقابات والجمعيا         

مبدأ التداول السلمي للسلطة والتأكيد على مبدأ الفصل بـين الـسلطات والتعهـد بحمايـة التجربـة         
الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الفردية           

 الحقوق والواجبات دون تميز     والعامة وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في        
  .241"وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها 

  
أن المادة الحادية عشر تؤسس لبناء نظام سياسي يستطيع الصمود فـي وجـه               وترى الدراسة   

التحديات، ويعمل على تأسيس ثقافة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وسيادة القـانون، ويعمـل     
 الرأي العام الدولي بأن الشعب      إقناعوق والواجبات للمواطن الفلسطيني، وتزيد من       على احترام الحق  

  .الفلسطيني شعب يستحق أن تكون له دولته المستقلة
  
  

  :وجاء في المادة الثانية عشر لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
  

 علـى شـعبنا ودعـوة        رفض وإدانة الحصار الظالم الذي تقوده الواليات المتحدة وإسرائيل         "  
وسـلطته  )  ف   - ت   -م  ( و  األشقاء العرب شعبياً ورسمياً لدعم ومـساندة الـشعب الفلـسطيني            

الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربيـة الـسياسية والماليـة واالقتـصادية               
لى أن السلطة الفلسطينية    واإلعالمية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد ع        

  .242"ملتزمة باإلجماع والعمل العربي المشترك الداعم لقضيتنا العادلة والمصالح العربية العليا 
 على ضرورة إعادة القضية الفلـسطينية إلـى عمقهـا االسـتراتيجي العربـي         الدراسةؤكد  ت  

  .واإلسالمي
  

  :يني ما يليوجاء في المادة الثالثة عشر لوثيقة الوفاق الوطني الفلسط
  

) ف-ت-م (  دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتالحم ورص الـصفوف ودعـم ومـساندة            "  
والسلطة الفلسطينية رئيساً وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفـض             

  .243"التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية 
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ة الفلسطينية، من خالل وقـوف الـشعب         على ضرورة دعم المؤسسات السياسي     الدراسةؤكد  ت  
الفلسطيني خلف هذه المؤسسات، وحمايتها، والحفاظ على مقدرات الشعب الفلـسطيني مـن خـالل               
ترسيخ ثقافة تؤسس لبناء مؤسسات قوية تستطيع الصمود في وجه التحديات الدوليـة واإلسـرائيلية               

  .على وجه الخصوص
  

  :ق الوطني الفلسطيني ما يليوجاء في المادة الرابعة عشر لوثيقة الوفا
  
 نبذ مظاهر الفرقة واالنقسام كلها وما يقود إلى الفتنة وإدانة وتحريم استخدام السالح بـين                "

أبناء الشعب الواحد مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخليـة والتأكيـد علـى حرمـة الـدم                  
لتعبير عن الرأي بالوسائل كافة بما فـي        الفلسطيني وااللتزام بالحوار أسلوباً وحيداً لحل الخالفات وا       

ذلك معارضة السلطة وقراراتها على أساس ما يكفله القانون وحـق االحتجـاج الـسلمي وتنظـيم                 
 شريطة أن تكون سلمية وخالية من السالح وال تتعدى علـى            واالعتصاماتالمسيرات والتظاهرات   

  .244"المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة 
    
أن الشعب الفلسطيني وقع في شرك االنقسام وإراقة الدم، وأسقط كل الخطـوط   اسةوترى الدر   

ؤكد أن هذه التجربة المريرة تحتاج إلى وقفة جـادة حتـى ال تتكـرر،               ت هنا   الدراسةالحمر، ولكن   
وتحتاج عند إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام أن يتم األخذ بعين االعتبار تداعيات تلك المرحلـة    

ؤكد أن التجربة رسخت مفاهيم قد نستفيد منها مستقبالً،         ت هنا   الدراسة النسيج االجتماعي، ولكن     على
وتتمثل في أن نهاية االنقسام الوحدة، وأن االنقسام يؤثر على كال الطـرفين، وعلـى كـل الـشعب          

   .لفلسطينيالفلسطيني، لذا أعتقد أن االقتتال أصبح جزءاً من تاريخ مؤلم ونقطة سوداء في التاريخ ا
  
  

  :وجاء في المادة الخامسة عشر لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
  

 إن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفـضل األسـاليب والوسـائل المناسـبة                "  
الستمرار مشاركة شعبنا وقواه الوطنية والسياسية واالجتماعية في أماكن تواجده كافة فـي معركـة            

ة واالستقالل مع األخذ بعين االعتبار الوضع الجديد لقطاع غزة وبما يجعلـه رافعـة               الحرية والعود 
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وقوة حقيقية لصمود شعبنا على أساس استخدام الوسائل واألساليب النضالية األنجـع فـي مقاومـة                
  .245"االحتالل مع مراعاة المصالح العليا لشعبنا 

  
اع غزة، بعد عمليـة إعـادة انتـشار          على ضرورة استغالل الواقع الجديد لقط      الدراسةؤكد  ت  

الجيش اإلسرائيلي، وانسحابه من المستوطنات، وبناء نموذج تنموي اقتصادي، يدعم النظام السياسي            
الفلسطيني، ويعزز صمود أهالي الضفة الغربية، وهنا أعود إلى التجربة الجزائريـة والتـي كانـت           

ـ          ن أجـل دعـم المجاهـدين    تفرض ضرائب على كل مواطن جزائري يعيش خـارج الجزائـر م
الجزائريين، ودعم ثورتهم، وهذا النموذج قد يحررنا من المال السياسي الغربي، والذي يشكل أحـد               
أهم أسباب ضعف النظام السياسي الفلسطيني، والسبب الرئيسي وراء االنقسام الحاصل بين حركتـي      

 تكون البيئـة الـسياسية      فتح وحماس، ألن وثيقة الوفاق الوطني تصلح كبرنامج عمل مشترك، وقد          
الحالية، وفي حال عقدت المصالحة الوطنية سوف تشكل أرضية ومناخ نموذجي للعمل الفلـسطيني              

 إال نتيجة مفادها أن التحرير لن يـأتي         إلىالمشترك، ألن كال الطرفين حركتي فتح وحماس، وصال         
ياسية داخـل مؤسـسات   من خالل العمل الفلسطيني المشترك والذي يتجسد بوحدة وطنية وشراكة س         

  .النظام السياسي الفلسطيني
  

  :وجاء في المادة السادسة عشر والسابعة عشر لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي
  

 ضرورة إصالح وتطوير المؤسسة األمنية الفلسطينية بكل فروعها على أساس عصري وبما             "  
لمواطنين وفي مواجهة العدوان واالحـتالل      يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن وا         

وحفظ األمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان األمنـي وإنهـاء المظـاهر                
المسلحة واالستعراضات ومصادرة سالح الفوضى والفلتان األمني الـذي يلحـق ضـرراً فادحـاً               

طيني وضرورة تنسيق وتنظيم العالقة مع قوى       بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلس      
  .246"وتشكيالت المقاومة وتنظيم وحماية سالحها 

دعوة المجلس التـشريعي  : " أما المادة السابعة عشر والتي تتعلق بالمؤسسة األمنية والتي تنص على      
لـى  لمواصلة إصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة األمنية واألجهزة بمختلف فروعها والعمـل ع       

إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي األجهزة وااللتزام بالمرجعية السياسية            
  .247"المنتخبة التي حددها القانون 
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 أن المؤسسة األمنية من المفترض أن تكون هي من يقوم بحماية أمن المـواطن               الدراسةرى  ت  
الشعب الفلسطيني، وان تعمل جاهـدة علـى        الفلسطيني، وحماية ممتلكاته، والمحافظة على مقدرات       

وأن تلتزم بمحددات القانون الذي     الحفاظ على نظام سياسي فلسطيني قوي يعمل ضمن القانون العام،           
يحدد صالحياتها ومهامها، فال يعقل أن يكون هناك تداخالً في عمل تلك االجهزة الوطنيـة، وهنـا                 

 أصابت تلك األجهزة وأيـن أخفقـت، ووضـع          يجب مراجعة شاملة للمرحلة السابقة، ودراسة أين      
  .المعالجات الجذرية لألخطاء، حتى نستطيع أن نبني أجهزة يتكامل عملها وال يتداخل

، وتحديـد   األمنية على ضرورة أن يتم تحديد قوانين ناظمة لعمل المؤسسة           الدراسةؤكد  تلذلك    
متمثلة في القـانون األساسـي      اختصاص كل واحدة منها، وان تعمل تحت إمرة المؤسسة المدنية وال          

بالرئاسة والحكومة، وبما أننا ما زلنا تحت االحتالل، فيجب أن تتبرأ تلك األجهـزة مـن أي عمـل              
  .يخدم االحتالل، مهما كانت المسببات والظروف

  
  :وجاء في المادة التاسعة عشر لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ما يلي

جان التضامن الدولية والمجموعات المحبـة للـسالم         العمل من أجل توسيع دور وحضور ل       "  
لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد االحتالل وممارسته واالستيطان وجـدار الفـصل والـضم               
العنصري ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في الهاي المتعلق بإزالة الجدار واالسـتيطان               

  .248"وعدم مشروعيتهما
تفعيل حمالت التضامن الدولية، وقد تكون تجربة حـصار قطـاع            على جدوى    الدراسةؤكد  ت  

غزة، وحمالت التضامن الدولية مع الحصار والتي كان آخرها أسطول الحريـة، ومـا لحـق مـن       
إسرائيل من حرج على الصعيد الدولي واإلقليمي، وكذلك نموذج بلعين ونعلين، ضد الجدار، وقرار              

  . السلميمحكمة الهاي وغير ذلك من وسائل النضال
 بأن وثيقة الوفاق الوطني هي اليوم صالحة للتطبيق والعمل وفق ما جاء بهـا أكثـر        الدراسةخلص  ت

من السابق، وقد يكون من محاسن االنقسام، بأن تم إعادة االعتبار للمؤسسة القضائية، وتحقق نـسبياً        
قديم نموذج من المـساءلة  األمن واألمان في قطاع غزة والضفة الغربية، وتتنافس اليوم الحكومتان لت      

والمكاشفة والنزاهة، ولكن ذلك يحتاج إلى حوارات جدية تأخذ بالحسبان كل التحـوالت الـسياسية،               
وتحافظ على التطورات االيجابية على األرض سواء كان ذلك بالضفة الغربيـة أو قطـاع غـزة،                 

د أن الصورة المستقبلية أكثر     واستثمار موقف الرأي العام الدولي المتعاطف بازدياد مع قضيتنا، أعتق         
إشراقاً ولكنها تحتاج إلى إرادة وعزيمة وثقة بين النخب السياسية، وبين حركـات العمـل الـوطني              

  .واإلسالمي
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هناك إرث ثقيل يقع على كاهل النظام السياسي الفلسطيني، ويتمثل هذا اإلرث من أن هنـاك         
ني، وتحتاج إلى إصالح مؤسساتها كمـا       منظمة تحرير فلسطينية ممثل شرعي ووحيد لشعب الفلسطي       

، وهـذه   2007، واتفاق مكـة     2006، ووثيقة الوفاق الوطني     2005أقرت ذلك وثيقة حوار القاهرة      
المنظمة ترتبط بعالقة ملتبسة مع السلطة الفلسطينية، وكال المؤسستين ترتبطان بعالقات ملتبسة مـع           

  .حركة حماس
تطلب حواراً استراتيجياً، يعمـل أوالً علـى إزالـة           بأن المرحلة الحالية ت    الدراسةرى  تلذا  

االلتباس في العالقة بين كل المؤسسات الفلسطينية، ويخرج برؤية مشتركة وبرنامج سياسي مشترك             
  .ويتم التنافس على قضايا خدمة المواطن الفلسطيني، واإلبداع في بناء المؤسسات السياسية

مة التحرير الفلسطينية، ويجـب أن تكـون        بينما القضايا المصيرية هي من صالحيات منظ      
 أن وثيقة الوفـاق الـوطني تمثـل         الدراسةرى  تالرؤية حولها تمثل نقطة إجماع وطني فلسطيني، و       

  .أرضية جيدة تم التوافق عليها فلسطينياً
 على أن خطوة إصالح منظمة التحرير الفلسطينية وفـتح مؤسـساتها أمـام              الدراسةؤكد  تو

سالمي، والتوافق على البرنامج والرؤى السياسية، والتـي تحـتم علـى            حركتي حماس والجهاد اإل   
  .الجميع العمل من أجل تحقيقها

 أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يعاد بناؤها حسب انتخابـات فـي              الدراسةضيف  تو
الداخل والخارج، وحسب قانون التمثيل النسبي الكامل، ولكن مع ضرورة أن يكون هنـاك برنـامج               

  .ي واضح ال يجوز ألي طرف حتى لو فاز باالنتخابات أن يتجاوزهسياس
  

  : لعمل منظمة التحرير الفلسطينية الضروريةدستوريةوهناك مجموعة من الضوابط ال
  
  :خالل النقاط التاليةمن  الدراسة هالخصت
  

تشكيل محكمة دستورية للبت في القضايا الخالفية بين أقطـاب الحركـة الوطنيـة، ويـتم        -1
ا بالتوافق الوطني، مع مراعاة الكفاءة والمهنية والوطنيـة عنـد قـضاة المحكمـة               تشكيله

  .الدستورية
تحديد السقف السياسي الذي يمثل الثوابت الفلسطينية بحيـث ال تخـضع لالسـتفتاء، وال                -2

 .تخضع للمساومة أو المفاوضات

مـع نـسبة    تجري انتخابات مؤسسات منظمة التحرير حسب قانون التمثيل النسبي الكامل،            -3
 .، لضمان مشاركة فاعلة للحركة الوطنية الفلسطينية%5-3حسم من 
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المؤسسات الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية هي مؤسسات تعمل على تحقيـق ودعـم              -4
 .أهداف وتطلعات وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية

 المجلـس الـوطني    ال يحق ألعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو رئاسة          -5
 .الفلسطيني من ممارسة أي وظيفة تابعة للسلطة الفلسطينية

  .االعتماد على دورية االنتخابات، ومبدأ التداول السلمي للسلطة -6
  

إن بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، يحرر السلطة الفلسطينية من التزامات سياسية            
نظام السياسي الفلـسطيني وعطلـت تحقيـق        وأمنية خلقت توترات وخالفات داخلية، أضعفت ال      

 أن السلطة الفلسطينية يجب أن تخضع بشكل كامـل  الدراسةرى  تالمشروع الوطني لعقود، لذلك     
لرقابة من منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تخدم أهداف المنظمة، وأن تسخر كـل مؤسـساتها               

اطن، وأن تعمل علـى بنـاء       لخدمة منظمة التحرير الفلسطينية ورؤيتها، وأن تعزز صمود المو        
ـ مؤسسات وطنية تكون تشكل نموذجا لمؤسسات شعب يناضل من أجل قيام دولته، ولذلك               رى ت

 أن النظام السياسي الفلسطيني المتمثل بالسلطة الفلسطينية ينبغي أن يخـضع لـضوابط              الدراسة
  .دستورية، وأن يكون هناك قانون ناظم لعمل تلك المؤسسات

  لعمـل  ضـوابط دسـتورية    لعمل منظمة التحرير الفلسطينية فإن هناك        وكما أن هنالك ضوابط   
  :لسلطة الفلسطينية ومؤسساتها السياسية هي على النحو التاليا
  
أن يكون نظام الحكم في السلطة الفلسطينية هو نظام برلماني، وذلك مـن أجـل مـشاركة          -1

 صـموده، وتنفيـذ     شاملة للحركة الوطنية الفلسطينية لخدمة الموطن الفلسطيني، وتعزيـز        
 .سياسات منظمة التحرير الفلسطينية على األرض الفلسطينية

 %.5-3قانون انتخابات فلسطيني يتبنى النسبية الكاملة، مع نسبة حسم من  -2

 .الفصل بين السلطات الثالث، التنفيذية والتشريعية والقضائية -3

ؤسـسات الـسياسية،    تقوم السلطة التشريعية بسن قوانين تنظم عمل األجهزة األمنيـة والم           -4
 .وتراقب أداء السلطة التنفيذية، وتعمل على تحقيق أهداف منظمة التحرير الفلسطينية

تشكيل حركة مقاومة فلسطينية موحدة تخضع لرؤية وسياسة منظمة التحرير الفلـسطينية،             -5
 .وضرورة انخراط جميع األجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية

  .، بما يتالءم ويتكيف مع المرحلة الجديدة)لدستور المؤقتا(إعادة دراسة القانون األساسي  -6
  

عند بناء النظام السياسي الفلسطيني ال بد من مراعاة ضرورة عدم تركيز الـصالحيات بيـد                  
شخص أو حزب أو مؤسسة مهما كانت، حتى ال تنمو النزعات االستبدادية، وتكون المـشاركة فـي        
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جماعية، تشارك فيها كل القوى الوطنيـة واإلسـالمية،         صناعة القرار السياسي الفلسطيني مشاركة      
  .والنخب الفكرية والثقافية، والمؤسسات األهلية

  
  نظام سياسي فلسطيني بعد زوال االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية: ثانياً

  
كل مواطن فلسطيني في الداخل والشتات يتمنى أن يأتي اليـوم ونـساهم جميعـاً فـي بنـاء          

سية بعد زوال االحتالل، ألن االحتالل هو سبب األزمات السابقة والالحقة التي تـؤثر  مؤسساتنا السيا 
  .على مشروعنا الوطني التحرري، وعلى النظام السياسي الفلسطيني

    
 النظام السياسي الفلسطيني بعد زوال االحتالل، سيكون نظاماً أفضل، ألنه سيمثل جميـع أبنـاء                إن

النظام السياسي الفلسطيني بعد زوال االحتالل هو نظام        ف الدولة،   الشعب الفلسطيني، ويمثل مؤسسات   
  :سياسي قريب من بنية النظام السياسي األمريكي ويكون على النحو التالي

  
نظام سياسي رئاسي يعمل بنظام الكوابح والجوامح، أو مبدأ الموازنة والمراقبة ويقـوم علـى          

 أن يكون لكل مكون من مكونات النظام الـسياسي  أساس أن الفصل بين السلطات ليس مطلقاً، بمعنى    
الفلسطيني قول في عمل المكون اآلخر، بمعنى آخر أن ال تنفرد الـسلطة التنفيذيـة بقرارهـا دون                  
مراقبة السلطة التشريعية أو القضائية، وهكذا، ولكن يقوم ذلك على مبدأ الموازنة والمراقبة، وتحكمه              

وتبدد مظـاهر االسـتبدادية والشخـصانية، وتـدعم العمـل           أنظمة ولوائح تجسد العمل الجماعي،      
  .249المؤسساتي، وصاحب الرأي األول واألخير هو الشعب عبر ممثليه

  
مصفوفة سداسية توضح مبـدأ المـشاركة فـي         "شراب على ما سبق   ناجي  يضيف الدكتور   و  

  :السلطات وفقاً لمبدأ الموازنة والمراقبة
  

  .يذيةالسلطة التشريعية مقابل السلطة التنف -1
 .السلطة التنفيذية مقابل السلطة التشريعية -2

 .السلطة التشريعية مقابل السلطة القضائية -3

 .السلطة القضائية مقابل السلطة التشريعية -4

 .السلطة التنفيذية مقابل السلطة القضائية -5

                                                
 . بتصرف66ص. 1999جامعة األزھر، : شراب، ناجي ، دراسات في النظم السیاسیة المقارنة، غزة 249
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  .250"السلطة القضائية مقابل السلطة التنفيذية -6
 الفلسطيني من خالل المـصفوفة الـسداسية،       على إسقاط ذلك على النظام السياسي      الدراسةعمل  توس

  .بنفس المنهجية التي أسقطها الدكتور ناجي شراب على النظام السياسي األمريكي
  

  المجلس التشريعي مقابل الرئيس  - أ

  :من الضروري أن يملك المجلس التشريعي سلطات تراقب عمل الرئيس مثل
  . الرئاسيةينبغي مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني على التعيينات  - أ
 .موافقة المجلس التشريعي على ميزانيات ومخصصات مؤسسة الرئاسة  -  ب

 .كل التشريعات التي يرغب أن يمررها الرئيس ال بد ان تمر عبر المجلس التشريعي -  ت

 .يتم مساءلة الرئيس أمام البرلمان في القضايا الهامة والمصيرية -  ث

ـ           - ج ي حـاالت يحـددها الدسـتور       يحق للمجلس التشريعي أن يجبر الرئيس على االسـتقالة ف
 .الفلسطيني

ضرورة مصادقة المجلس التشريعي على كل المعاهدات واالتفاقيات الدوليـة التـي يبرمهـا               - ح
  .الرئيس في جوالته الخارجية

  
  الرئيس مقابل السلطة التشريعية . 1

  :يملك الرئيس وسلطته التنفيذية سلطات لموازنة ومراقبة السلطة التشريعية تتحدد فيما يلي
  
ملك الرئيس سلطة التوصية للمجلس التشريعي بإجراءات يرى أنها ضـرورية، ولـذلك             ي  - أ

  .يمكن أن يقترح تشريعاً هاماً لإليعاز بذلك
يملك نفوذاً على العملية التشريعية باعتباره رئيساً ألحد ألكبر حزب سياسـي فلـسطيني                -  ب

 .ممثل بالمجلس التشريعي

 المجلس التشريعي يـرى أنهـا غيـر         يحق له االعتراض على مشروعات قوانين أقرها        -  ت
 .ضرورية وغير مرغوب فيها

يمتلك صالحية حق توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي للنظر في مـسائل          -  ث
 .هامة ، وتكون تلك الجلسات خاصة

  
 

                                                
  .67المرجع  السابق، ص 250
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  السلطة التشريعية مقابل السلطة القضائية . 2

غلبية األصوات، ومـن أهـم   ينبغي موافقة المجلس التشريعي على التعيينات القضائية بأ        - أ
  .هذه التعيينات قضاة المحكمة الدستورية

يملك المجلس التشريعي سلطة تحديد حجم المحكمـة العليـا، والمحكمـة الدسـتورية،                -  ب
 .والمصادقة على تعيين القضاة

 .يحق للمجلس التشريعي إقالة القضاة في حال ثبت تورط القاضي بأي قضايا فساد  -  ت
 

  السلطة التشريعيةالسلطة القضائية مقابل  . 3

من حق المحكمة العليا أن تقرر دستورية أو عدم دستورية مشروع قانون أقره المجلس                - أ
 .التشريعي

  
  السلطة التنفيذية مقابل السلطة القضائية . 4

  .تعيين القضاة ووكالء النيابة بمن فيهم قضاة المحكمة العليا والمحكمة الدستورية  - أ
 للرئيس أن يؤثر فـي إعـادة تـشكيل        عند حدوث أي شاغر في مناصب القضاة يحق         -  ب

 .المحكمة العليا سياسياً

  
  

  السلطة القضائية مقابل السلطة التنفيذية . 5

يمكن للمحكمة العليا أن تحكم في أي تصرف رئاسي غير دستوري، أو تجاوز الـرئيس          - أ
  .حدود سلطته

 .يمكن للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية أن تقرر ضد الفرع التنفيذي بالمحاكم  -  ب

  
ـ  مريكي تناوله الدكتور ناجي شـراب ما سبق هو اقتباس من النظام السياسي األ        ت ، وقـد قام
 أن هذا النظـام وان كـان    الدراسةرى  ت بإسقاط ذلك على النظام السياسي الفلسطيني، ولكن         الدراسة

 الـسياسية  يحتاج إلى بيئة وثقافة سياسية مخالفة للبيئة والثقافة السياسية المحيطة بنا، وأقصد األنظمة        
العربية، ولكن هذا ال يمنع أن يتم بناء نظام سياسي نموذجي، يشكل نموذجاً في المنطقـة العربيـة،                  

 على الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخـل  إيجاباوان االنسجام بين السلطات الثالث يؤثر    
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ية التي كانت وما زالت سائدة فـي        المجتمع الفلسطيني، ويسقط ثقافة االستبداد والديكتاتورية والفردان      
  .منطقتنا العربية واإلسالمية

 أن النظام السياسي الفلسطيني ما بعد االحتالل والذي يعتمد كما أشرنا سابقاً على نظام               الدراسةؤكد  ت
حكم رئاسي، وينتخب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الفلسطيني، ضمن قانون انتخابـات يراعـي               

  .، وهذا أيضاً ينطبق على المجلس التشريعي الفلسطيني%5-3 حسم من النسبية الكاملة بنسبة
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  :نتائج الدراسة
 لم تدخل االنتخابات التشريعية عـام       ،)حماس(حركة المقاومة اإلسالمية    إن   -1

م العتبارات أيديولوجية، وإنما لموقف سياسي تعلق بمراهنتهـا علـى    1996
 .وسلوعدم استمرار اتفاقية أ

من أهم التحوالت السياسية التي طرأت على موقـف حركـة حمـاس هـو            -2
االعتراف بان السلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني أمـر واقـع،            
ولذلك دخلت هذا النظام من خالل العملية االنتخابية التي جرت في الخـامس        

 م، وهذا شكل مـن أشـكال التكيـف الـسياسي          2006/ والعشرين من يناير  
 .المرحلي مع البنية السياسية الفلسطينية

من أنجح  ) حماس(يعتبر قرار المشاركة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية         -3
القرارات التي اتخذتها حركة حماس في المرحلة الراهنـة، فهـي اكتـسبت             

 .شرعية سياسية فلسطينية وإقليمية وحتى دولية

 السياسي الفلسطيني والبعـد     تشكل مشاركة حركة حماس اكتمال لبنية النظام       -4
 .به عن أحادية البنية والرؤية

إن استمرار مشاركة حماس في المنظومة السياسية الفلسطينية مـن منظـور      -5
دورية االنتخابات وعملية تداول السلطة يشكل مصالحة فلسطينية عليا ويعمل          

 . في اتجاه بناء نظام سياسي فلسطيني توافقي

سياسي الفلسطيني، والذي قد  شكل أحد أهـم         إن من أهم معضالت النظام ال      -6
أسباب صراع الصالحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، وأسفر عن حالة          
من االشتباك السياسي سرعان ما تحول إلى اشـتباك عـسكري، أن النظـام     
السياسي كان يفتقر إلى اإلطار الدستوري المحدد والواضح وعـدم اكتمـال            

لمحكمـة الدسـتورية العليـا، وغلبـة النزعـة          بنيته السياسية كعدم وجود ا    
الشخصانية والتنظيمية على بنية النظام السياسي، بمعنى غلبة الجـزء وهـو          

 .التنظيم على الكل وهو النظام السياسي الفلسطيني

قد تعني مشاركة حماس في النظام السياسي وغيرها من القوى الفلسطينية أن             -7
ككـل علـى مكوناتـه الـسياسية     تعمل على تعديل عالقة النظام الـسياسي    

 .كالمؤسسات والتنظيمات

على شكل النظام الـسياسي     ) حماس(لم يؤثر فوز حركة المقاومة اإلسالمية        -8
الفلسطيني مرحلياً مما أدخل النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة من عـدم            
القدرة على التوافق والتكيف، فالمؤسسات السياسية لم تتغير حتى بعد سيطرة           
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حماس على قطاع غزة، ولكن التغير كان في منظومة القـيم، والتـي            حركة  
تؤثر على الثقافة السياسية للمجتمع الفلسطيني من خـالل برنـامج تكـاملي             
تديره حركة حماس يبدأ من الطفل الفلسطيني، ويركز علـى بنـاء األسـرة              

 .المسلمة، ويتم ذلك من خالل أسلمة المجتمع بشكل تدريجي

 بمفهومها الواسـع،    تؤمن بالديمقراطية   ال )حماس(سالمية  حركة المقاومة اإل   -9
 .  مع أحكام الشريعة اإلسالميةتعارضففيها ما ي

ن مشاركة وفوز حماس سوف يـؤدي بالـضرورة إلـى نظـام سياسـي               إ -10
بمؤسسات سياسية أكثر توافقاً وتكيفاً بين القوى السياسية المختلفة استناداً إلى           

يضمن ويوفر لكافة    ال   طيني األحادي هو الذي   أن خيار النظام السياسي الفلس    
القوى السياسية الفلسطينية إطاراً للمـشاركة الـسياسية الحقيقيـة وتطبيقـاً            
لبرنامجها السياسي من خالل الرؤية السياسية التوافقية العليا التي تحكم عمل           

 .  النظام السياسي الفلسطيني

اً سياسـياً توافقيـاً     ن خصوصية النظام السياسي الفلسطيني تفرض خيـار       إ  -11
بمعنى عدم قدرة أي من التنظيمات السياسية أن تفرض نظاماً سياسياً إسالمياً            
خالصاً أو نظاماً سياسياً علمانياً خالصاً الن هذا قد يتعارض مـع محـددات              

 .   التي تحكم النظام السياسي الفلسطيني الذي سبق اإلشارة إليه

ع متطلبات المجتمع الـدولي دون  نجحت حركة حماس في التكيف السياسي م    -12
وأبدت قدراً من التكيف الجزئي والمرونة      . المساس بثوابت الحركة اإلسالمية   

السياسية األكثر واقعية من خالل ربط موقفها السياسي بالثوابـت الوطنيـة            
 .الفلسطينية

بالحكم فـي قطـاع غـزة    ) حماس(لقد شكل تفرد حركة المقاومة اإلسالمية        -13
لقدرتها في إدارة الحكم والتكيف واالستجابة مـع خـصوصية          تحدياً مباشراً   

الحالة السياسية الفلسطينية من حيث العالقة مع الفصائل ومؤسسات المجتمع          
المدني، وال يمكن التعويل على هذه المرحلة كمعيار للتقييم واألداء باعتبارها           

 .ةمرحلة انتقالية استثنائية وتواجه تحديات الحصار واالحتواء للحرك

 وامتداداً للنتيجة السابقة فإن هذه المرحلة ورغم كل معوقاتها وسلبياتها قـد             -14
وفرت فرصة للحركة للتعامل المباشر مع محددات الحكم والسلطة ممـا قـد      

 . ينعكس مستقبالً في إمكانية التوصل إلى حالة من التوافق السياسي

 النظـام مـع      إن بناء نظام سياسي فلسطيني تحت االحتالل دون تكيف هذا          -15
متطلبات العمل المقاوم بكافة أشكاله، وبقدر قدرة النظام السياسي الفلـسطيني        
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على تحييد دور المتغير اإلسرائيلي كمتغير رئيس فـي عمليـة التفـاعالت             
السياسية الفلسطينية وتحديد بنية النظام السياسي الفلسطيني إلى متغير تـابع           

 ي فلسطيني أكثر خصوصية وتعبيراً    بقدر قدرة الفلسطينيين إفراز نظام سياس     
 .عن مدخالت بيئة النظام السياسي الفلسطيني

 تؤكد الدراسة على العمـق االسـتراتيجي العربـي واإلسـالمي للقـضية              -16
 .الفلسطينية
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  :توصيات الدراسة
  

 توصي الدراسة أصحاب القرار ببناء نظام سياسي فلسطيني، يراعي المحددات  -1
ي تحكم النظام السياسي الفلسطيني ليس فقط كمؤسسات وعالقات وإنما أيضا الت

 كبرنامج ومشروع سياسي لمرحلة االحتالل وما بعد االحتالل 

 .إعادة استكمال بنية النظام السياسي الفلسطيني دستورياً -2

قيام المؤسسات التمثيلية بدور مباشر في إعادة صياغة الدستور الفلسطيني  -3
 .ماهية وبنية شكل النظام السياسي الفلسطينيلالتفاق حول 

ستفادة من نماذج الحكم المختلفة في العديد من الدول العربية واإلسالمية  اإل  -4
بما فيها االستفادة من تجربة النظام السياسي األمريكي في نظام الكوابح 

يش والجوامح والنظام السياسي الفرنسي في البرلمانية والرئاسية المختلطة والتعا
 . السياسي، وإسرائيل في النظام السياسي البرلماني

توصي الدراسة بالتوفيق والتوافق ما بين الثقافة السياسية اإلسالمية وثقافة  -5
وبقدرة النظام السياسي الفلسطيني على على القواسم المشتركة، سياسية وطنية 

امل تقديم نموذجاً يعكس خصوصية هذه العالقة، وتؤكد الدراسة على أن عو
االتفاق والتوافق أكثر من عوامل االختالف للبعد والدور الديني المتأصل 
بالشخصية الفلسطينية وبالبعد االنفتاحي الذي يربط الشخصية الفلسطينية 
باالنفتاح على الثقافات والحضارات األخرى، ففلسطين في كل مراحلها كانت 

 .ملتقى للثقافات

  فيهاينية إلى مصالحة حقيقية تتصالح تدعو الدراسة كافة األطراف الفلسط -6
 .البرامج والرؤى واألهداف  واإلستراتيجيات والمواقف

م، على الرغم من 2007/ الدراسة استثمار أحداث يونيو حزيران  توصي -7
قسوتها على الذاكرة الفلسطينية، إال أننا نستطيع استثمارها إيجاباً في العمل 

ابها والعمل الجاد على عدم تكرارها، السياسي واألمني المشترك، ومعرفة أسب
 .والعمل على إنهاء تداعياتها االجتماعية والسياسية

  
  
 

 



 

140  

)1(الملحق   

  قانون حماية المقاومة الفلسطينية
  
  م2008لسنة ) 6(رقم
  

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  

  منه،) 41(م وتعديالته ال سيما المادة 2003 على القانون األساسي لسنة اإلطالعبعد 
وبناء على ما أقره  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ال سيما المادة 

 على كتاب اإلطالعوبعد  م،22/5/2008المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  13/6/2008اإلحالة الصادر عن المجلس التشريعي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 

  
  باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني

  
  :أصدرنا القانون التالي

  
  )1(مادة 

المقاومة الفلسطينية بأشكالها وصورها كافة لطرد االحتالل الصهيوني الغاصب عن أرض فلـسطين         
وتقرير المصير، هي حق ثابت كفلته الشرائع السماوية والمواثيق واألعراف الدولية وواجب مقـدس        

  .قع على عاتق األمتين العربية واإلسالمية والشعب الفلسطينيي
  )2(مادة 

حق المقاومة باق ما بقي االحتالل على أرض فلسطين، وال يسقط بمرور الزمن وال يجوز التنـازل                
  .عنه بأي وجه كان، ويظل خارج نطاق االجتهاد أو التفسير أو االستفتاء

  )3(مادة 
  .الح شرعي مصان يحرم ويجرم التعدي عليه أو المساس بهسالح المقاومة الفلسطينية هو س

  
  

  )4(مادة 
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كل من يتخابر مع االحتالل على المقاومة الفلسطينية أو يالحقها أو يتآمر عليهـا وعلـى سـالحها                  
الموجه إلى االحتالل الصهيوني، وبأي وجه كان يعد مرتكباً لجريمة الخيانـة ويعاقـب بالعقوبـات                

مقررة لهذه الجريمة ، ويعزل من الوظيفة بقوة هذا القانون إن كان موظفاً عامـاً               الجنائية والمدنية ال  
  .أو مكلفاً بخدمة عامة

  )5(مادة 
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون ويقع باطالً كل تشريع أو اتفـاق يمـس حـق المقاومـة                    

  .الفلسطينية أو يخالف أحكام هذا القانون
  )6(مادة 

 تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فـور صـدوره           - كل فيما يخصه   -كافةعلى الجهات المختصة    
  .وينشر في الجريدة الرسمية

  
  
  

  .م ميالدية14/07/2008:صدر بتاريخ
  . هجرية1429/رجـب / 11:الموافق

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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  )2(الملحق رقم 
  نص البيان الصادر عن حوار القاهرة

   الفلسطينية وحماسبين السلطة
  

وفيما يلي نص البيان المشترك الذي صدر في ختام اجتماعات الحوار بين السلطة الوطنية 
الفلسطينية وحركة المقاومة اإلسالمية والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خالل الفترة ما 

  . 1995 كانون األول 21-18بين 
، ووفد من ئاسة األخ  سليم الزعنونوطنية الفلسطينية برعقد في القاهرة اجتماع بين وفد السلطة ال

كانون  (21-18 برئاسة األخ خالد مشعل في الفترة ما بين )حماس(حركة المقاومة اإلسالمية  
 في سياق الحوار المتواصل بغية التوصل إلي أسس راسخة لتعزيز الوحدة الوطنية 1995)األول

، وتحقيق اهدافة الوطنية بما في ذلك حقه في لشعب الفلسطينيالمصالحة العليا لالفلسطينية بما يخدم 
  .تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 

  :وقد بحث المواضيع التي أدرجها الطرفان على جدول اإلعمال وهي
  
  .الوحدة الوطنية الفلسطينية وسبل تعزيزها وحمايتها  •
  .سطينيانتخابات المجلس التشريعي الفل  •
  " .حماس"العالقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة   •
  . التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية  •
  

وقد جري الحوار في جو اخوي تسوده الصراحة والوضوح والحرص المشترك على التفاهم 
ي الواحد وقواه السياسية ، وقد واالتفاق على تكريس العالقات الديمقراطية بين أبناء الشعب الفلسطين

  : اتفق الوفدان علي ما يلي
  

التأكيد على ترسيخ الوحدة الوطنية على قاعدة التعددية السياسية ، وتحريم االقتتال الداخلي   •
، واعتماد مبدأ الحوار نهجا حضاريا ووحيدا في التعامل بين مختلف اإلطراف على 

  .الساحة الفلسطينية
ة األجواء من اجل تعميق الثقة والتعاون لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني التأكد على تهيئ  •

  . وصوال لتحقيق األهداف الوطنية
 ىج عن جميع األخوات واإلخوة األسر من اجل اإلفرا– كافة –التأكد على بذل الجهود   •

  .والمعتقلين في سجون االحتالل
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  . تشكيل لجنة مشتركة  لمعالجة المشكالت الطارئة  •
  

 ضوء الحوارات بين الطرفين حول انتخابات المجلس التشريعي والتزامات السلطة الوطنية وفي
بمواقفها تجاه هاتين القضيتين مع عدم إجبار احد على " حماس"الفلسطينية ، فقد احتفظت حركة 

  .ال تستهدف إحراج السلطة" حماس"وان حركة . مقاطعة االنتخابات 
  

في هذه الجولة من الحوار يشكل خطوة ايجابية هامة من اجل  – بفضل اهللا -أن ما تم تحقيقه
وفي هذا السياق تم االتفاق على مواصلة . االستمرار على نهج الحوار الديمقراطي األخوي 

  .اللقاءات من اجل تعميق التفاهم واإلخوة بين أبناء الشعب الواحد
حمد حسني مبارك وحكومة مصر وقد وجه الوفدان الشكر لجمهورية مصر العربية ورئيسها السيد م

  .وشعبها الشقيق على احتضانهم لهذا اللقاء على ارض الكنانة
  

  
  
  

  "واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال تفرقوا"
  1995كانون األول 21القاهرة في 

  )رئيس وفد السلطة الوطنية الفلسطينية(سليم الزعنون / توقيع
  ).ماسرئيس وفد حركة المقاومة اإلسالمية ح(خالد مشعل 
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)3(الملحق رقم   

  
حول انتخابات مجلس الحكم  )حماس(مذكرة صادرة عن حركة المقاومة اإلسالمية 

  الذاتي الفلسطيني المحدود
  

وانطالقاً من الواجب الذي يحتمه علينا التزامنا ) حماس(إننا في حركة المقاومة اإلسالمية 
ة مصالح شعبنا والدفاع عن حقوقه ومكتسباته، الديني والوطني وأداء لألمانة التي حملناها برعاي

وتواصالً مع موقفنا الذي سبق وأعلنا عنه بمقاطعة انتخابات مجلس الحكم الذاتي المحدود ودعوة 
شعبنا إلى مقاطعتها، فقد ارتأينا أن نحدد في هذه المذكرة نظرتنا إلى هذه االنتخابات واألسس 

  .السابق والثوابت التي استندنا إليها في قرارنا 
  

  :من هذه االنتخابات تحدد من خالل التالي) حماس(إن موقف حركة المقاومة اإلسالمية 
  

 االنتخابات الفلسطينية تتم في مرحلة ال زال فيها االحتالل يحتفظ بالسيادة على أرضنا :أوالً
 والقدس وثرواتنا ومقدساتنا، بل ويهيمن بشكل مباشر على معظم المناطق الفلسطينية مثل الخليل

في الضفة الغربية المحتلة، مما يجعل هذه االنتخابات تكرس ) ج(و) ب(والمستوطنات والمناطق 
هذا الواقع االحتاللي وتعطيه الشرعية التي أعطاه إياها اتفاق أوسلو أيضاً، ومن جهة أخرى فإن 

  !وجود االحتالل أثناء هذه االنتخابات يضرب بعمق دعاوى نزاهتها وحياديتها 
  
 نصت اتفاقيات أوسلو والقاهرة وطابا، باإلضافة إلى قانون االنتخابات الفلسطينية على أن هذه :نياًثا

االنتخابات تهدف إلى وضع اتفاقيات أوسلو موضع التطبيق العملي عن طريق انتخاب مجلس 
 فلسطيني يعمل على تطبيقها ويتمتع بصالحيات تنفيذية باإلضافة إلى صالحيات تشريعية محدودة

بسقف االتفاقيات وال تتعارض معها، مع إعطاء الكيان الصهيوني أحقية فرض الفيتو على بعض 
هذه التشريعات التي ال تتالءم مع نصوص االتفاقيات وروحها أو تؤدي إلى إلحاق الضرر بالكيان 

  .الصهيوني 
ذه االنتخابات ومن هنا، فإن الدعوات التي توجهها السلطة الفلسطينية للمعارضة لكي تشارك في ه

وتغيير اتفاق أوسلو أو حتى إلغائه هي دعوات مضللة، فكيف يتسنى للمعارضة أن تغير اتفاقاً جعل 
  !!االنتخابات وسيلة لتنفيذه ال لتغييره 
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 الشعب الفلسطيني هو وحدة واحدة ال تتجزأ، وبالتالي فإن االنتخابات التي ستقتصر على شعبنا :ثالثاً
ودون معتقلينا الصامدين في ) ترشيحاً(طاع غزة دون الشتات ودون القدس في الضفة الغربية وق

سجون االحتالل، هي محاولة لتجزئة الشعب الفلسطيني وتقسيمه وتصب في خانة المحاوالت 
الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية بتوطين وتعويض الالجئين ومنح الفلسطينيين في الضفة 

 بالكيان الصهيوني، كما أن ذلك يقدح بجدية القيادة الفلسطينية في ترسيخ والقطاع حكماً ذاتياً مرتبطاً
الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني بتنفيذها االنتخابات للشعب الفلسطيني تحت االحتالل وتجاهلها 

  ! ماليين فلسطيني في الشتات 5لـ 
  

كلمة وعلى أساس التعددية وتداول  االنتخابات الديمقراطية التي تتم في أجواء صيانة حرية ال:رابعاً
للمشاركة في ) حماس(السلطة هي الطريقة المثلى النتخابات الشعب لممثليه، وأن رفض حركة 

انتخابات مجلس الحكم الذاتي ال يعني بتاتاً رفض التعاطي مع الديمقراطية فها هي الحركات 
كما أن إجراء هذه . لهااإلسالمية في طول البالد العربية وعرضها تشارك في برلمانات دو

االنتخابات ال يعني بحال أن السلطة الفلسطينية حريصة على الديمقراطية، فهي تنتهكها كل يوم 
باعتقاالتها المستمرة للصحافيين والتضييق عليهم ألتفه األسباب، وباعتداءاتها على الصحف 

مسامح رئيس تحرير والصحافيين كما حصل مع صحيفة األمة في القدس، ومع الصحفي سيد أبو 
إن حمالت االعتقال المستمرة ضد من . جريدة الوطن، والصحفي ماهر العلمي وغيرهم الكثيرين

يجاهر بمعارضته التفاق أوسلو من أئمة وخطباء المساجد كما حصل مع الشيخ أحمد نمر وغيره، 
سطيني عموماً ومحاوالت السلطة المستمرة لشراء الذمم وممارسة الضغوط على أبناء الشعب الفل

والمعارضين خصوصاً لكي يلتزموا بما التزمت به هذه السلطة للكيان الصهيوني تأكيد على نهج 
  .السلطة المعادي لروح الديمقراطية وجوهر حرية التعبير داخل المجتمع الفلسطيني 

  
اً في فإن قيام رئيس هذه السلطة بتعيين رؤساء ومجالس البلديات الفلسطينية خصوص. . وأخيراً 

  !غزة ونابلس ينقض ادعاء السلطة بأن هذه االنتخابات تشكل تعبيراً عن الديمقراطية الحقيقية 
  

 ألن انتخابات الحكم الذاتي المحدود تعني تكريساً لالتفاقيات التي وقعت بمعزل عن إرادة :خامساً
ادة الفلسطينية للكيان الشعب الفلسطيني، وألنها تهدف إلى التغطية على التنازالت التي قدمتها القي

الصهيوني، وألن االحتالل ما زال بجثم على أرضنا ويستبيح ثرواتنا ومقدساتنا وألننا نرى أن 
شعبنا جدير بانتخابات حقيقية تمثيلية ال تستثني أي فئة منه، فقد قررنا مقاطعة هذه االنتخابات 

  .ودعوة شعبنا الفلسطيني إلى مقاطعتها 
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لدقة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وطبيعة الواقع ) حماس(حركة  وإدراكاً من :سادساً
الذي أفرزته اتفاقيات أوسلو، وما أحدثته من استقطاب في الساحة الفلسطينية، فقد تعهدت بتجنب 
استعمال القوة إلفشال االنتخابات لما يمكن أن يسفر عن ذلك من مشاحنات واضطرابات في الساحة 

عن " حماس"تؤدي إلى اإلضرار بقاعدة الوحدة الوطنية التي عبرت وما تزال حركة الفلسطينية 
  !حرصها عليها أشد الحرص في الوقت الذي تعرضت فيه أكثر من مرة لظلم السلطة الفلسطينية 

  
 إننا نرى أن المرحلة القادمة، لن تكون مرحلة تحرر من االحتالل، كما أنها لن تكون عصراً :سابعاً

 للديمقراطية الفلسطينية كما يدعي البعض بل على العكس من ذلك، فإن كل المؤشرات تدل مزدهراً
على تصلب الصهاينة في مواضيع الحل النهائي واستمرار هيمنة عقلية التفرد والتسلط لدى قيادة 

  .السلطة الفلسطينية 
  

أن يضر بها، لذلك فإننا ندعو إلى التمسك بمبدأ الوحدة الوطنية وتجنب كل ما من شأنه 
وضرورة االلتقاء بين كافة قوى الشعب الفلسطيني على تحقيق األهداف العليا للشعب الفلسطيني 
واحترام حق المعارضة في استمرار مقاومتها لالحتالل الصهيوني والتعبير عن موقفها الرافض 

  .التفاقيات أوسلو بكافة الوسائل المشروعة 
اية المطاف بالنسبة لقضية شعبنا، فهناك قضايا القدس إننا ال نعتبر أن االنتخابات هي نه

والمستوطنات والسيادة والالجئين والتي تحتاج من جميع قوى شعبنا التكاتف لمنع ضياعها في 
  !مفاوضات الحل النهائي كما ضاع غيرها في المفاوضات السابقة 

  
ح موقفها في هذه المرحلة إذ تحرص على توضي) حماس( فإن حركة المقاومة اإلسالمية . .وختاماً 

الحاسمة من حياة الشعب الفلسطيني، وتدعو جميع أبناء شعبنا لمساندتها في موقفها هذا، لتؤكد أنها 
ستظل أمينة على حقوق شعبنا ومكتسباته ووفية لدماء شهدائه األبرار الذين قضوا دفاعاً عن حقه 

ضد االحتالل ما دام يحتل شبراً واحداً من في االستقالل والحرية وأنها ستواصل رفع راية المقاومة 
  !أرضنا 

  
  

  )حماس(حركة المقاومة اإلسالمية 
  م16/1/1996فلسطين 
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  )4(الملحق رقم 
  

 2005إعالن القاهرة                         

  
تلبية لدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة، و برعاية مشكورة منها، عقد في القاهرة 

 بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود 3/2005 /17 – 15ر الحوار الفلسطيني خالل الفترة من مؤتم
  .عباس و بحضور اثني عشر تنظيماً و فصيالً 

  
1(  تفريط، و حقّ الشعب الفلسطيني ة دون أيك بالثوابت الفلسطينيأكّد المجتمعون على التمس

. دولة الفلسطينية كاملة السيادة و عاصمتها القدس في المقاومة من أجل إنهاء االحتالل، و إقامة ال
  .و ضمان حقّ عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم و وممتلكاتهم

  
 يرتكز على االلتزام باستمرار المناخ الحالي للتهدئة 2005وافق المجتمعون على برنامٍج لعام ) 2

ن على أرضنا و شعبنا الفلسطيني أينما متبادل بوقف كافة أشكال العدوا) إسرائيلي(مقابل التزام 
  .وجد، و كذلك اإلفراج عن جميع األسرى و المعتقلين 

  
يد القدس الشرقية هي عوامل أكّد المجتمعون أن استمرار االستيطان و بناء الجدار و تهو) 3

  .رتفجي
  
الحات بحث المجتمعون الوضع الفلسطيني الداخلي، و اتفقوا على ضرورة استكمال اإلص) 4

الشاملة في كافة المجاالت ، و دعم العملية الديموقراطية بجوانبها المختلفة ، و عقد االنتخابات 
المحلية و التشريعية في توقيتاتها المحددة وفقاً لنظاٍم انتخابي ينم التوافق عليه، و يوصي المؤتمر 

 التشريعية باعتماد المناصصة في المجلس التشريعي باتخاذ اإلجراءات لتعديل قانون االنتخابات
 ة باعتماد التمثيل النسبيالنظام المختلط ، كما يوصي بتعديل قانون االنتخابات للمجالس المحلي.  

  
وافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسٍس يتم التراضي عليها ) 5

جميع القوى و الفصائل الفلسطيني و الوحيد للشعب بحيث تضم ة الممثّل الشرعية بصفة المنظم
 التوافق على تشكيل لجنة تتولّى تحديد هذه األسس،. الفلسطيني وتتشكّل اللجنة  و من أجل ذلك تم
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و األمناء العامين لجميع .) ف. ت. م ( لـمن رئيس المجلس الوطني و أعضاء اللجنة التنفيذية
  . وطنية مستقلّة ، و يدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه االجتماعات الفصائل الفلسطينية و شخصيات

  
أجمع المشاركون على أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين كافة القوى دعماً للوحدة ) 6

الوطنية و وحدة الصف الفلسطيني، و على تحريم االحتكام للسالح في الخالفات الداخلية، و احترام 
مواطن الفلسطيني و عدم المساس بها، و أن استكمال الحوار في المرحلة المقبلة يعد حقوق ال

  .ضرورة أساسية نحو جمع الكلمة و صيانة الحقوق الفلسطينية 
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  )5رقم (الملحق 
  

  )2007(اتفاق مكة                              
  

  8/2/2007مكة المكرمة  
  

 المبادرة الكريمة، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اهللا بن عبد العزيز، ملك بناءً على
المملكة العربية السعودية، وتحت الرعاية الكريمة لجاللته، جرت في مكة المكرمة، بين حركتي 

اط ، الموافق من السادس إلى الثامن من شب1428 محرم 21 إلى 19في الفترة من " حماس"و" فتح"
 حوارات الوفاق واالتفاق الفلسطيني، وقد تكللت هذه الحوارات بفضل اهللا سبحانه 2007فبراير -

  :وتعالى بالنجاح حيث جرى االتفاق على ما يلي
  

التأكيد على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته : أوالً
الوطنية،كأساس للصمود الوطني والتصدي لالحتالل، وتحقيق مع التأكيد على أهمية الوحدة 

األهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخالفات 
  .السياسية في الساحة الفلسطينية

  
وفي هذا اإلطار نقدم الشكر الجزيل لألخوة في مصر الشقيقة والوفد األمني المصري في غزة، 

  .ذين بذلوا جهوداً كبيرة في تهدئة األوضاع في القطاع، خالل الفترة السابقةال
  

االتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتمد : ثانياً
  .بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ اإلجراءات الدستورية لتشكيلها

  
ءات تفعيل وتطوير وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع المضي قدما في إجرا: ثالثا

  .إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق
  

تأكيد مبدأ الشراكة : رابعاً . وقد جرى االتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص
 الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة

  .السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين
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إننا إذ نزف هذا االتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية، وجماهير أمتنا العربية واإلسالمية وكل األصدقاء 
نية، والتخلص من في العالم، فإننا نؤكد التزامنا به نصاً وروحاً، من أجل التفرغ إلنجاز أهدافنا الوط

االحتالل، واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الرئيسية، وفي مقدمتها قضايا القدس والالجئين والمسجد 
  .األقصى واألسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار واالستيطان

  
  .واهللا الموفق 

  
  1428 محرم 21مكة المكرمة في 

  .2007فبراير -الموافق الثامن من شباط 
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