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الملخص
لقد هدف هذا البحث إلى توضيح التجربة التاريخية التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأهم المراحل المهمة التي مر بها هذا
المجتمع وأثرها على التحول الديمقراطي وحالة المجتمع الفلسطيني بشتى أشكالها وتأثير ذلك على التحول الديمقراطي فيه.
وتمثلت أهمية هذا البحث بأنه يُظهر طبيعة خصوصية حياة المجتمع الفلسطيني وإنعكاساتها اإليجابية على عملية التحول
الديمقراطي فيه ،وقد جاءت حدود هذا البحث ما بين الحدود الموضوعية المتمثلة بدراسة حالة المجتمع الفلسطيني والتحول
الديمقراطي فيه وحدوده الزمانية والتي تتمثل بوقت نشر هذا البحث ،ويُعتبر هذا البحث عبارة عن بحث نظري /استعراضي/
توضيحي /تجميعي /للمعلومات ومعتمداً بذلك على دراسات سابقة فقط ما بين كتب ومؤتمرات وابحاث منشورة في مجالت
وغيرها ،وقد اعتمد بذلك على المنهج التحليلي النقدي والمنهج التاريخي .وقد توصل هذا البحث الى إظهار الصورة الحقيقية
للتجربة التاريخية التي مر بها هذا المجتمع وأهم المراحل المهمة والمتنوعة التي مر بها وأثرها على التحول الديمقراطي فيه،
وتم االستدالل على حالة المجتمع الفلسطيني بكافة أشكالها وتأثير ذلك على التحول الديمقراطي في داخله ،وعمل على معرفة
وتحديد صورة التنمية الديمقراطية الفلسطينية ،وتم التوصل إلى معرفة دور الفئات االجتماعية في دعم عملية التحول
الديمقراطي وبخاصة تحديد دور المقاومة الفلسطينية والنمو الديمقراطي في داخل األراضي الفلسطينية .وقد أوصى الباحث في
نهايته على ضرورة قيام وعمل المتخصصين بهذا المجال بدورهم بشكل فردي ومؤسساتي من أجل إظهار الصورة الحقيقية
للتجربة التاريخية التي مر بها المجتمع الفلسطيني.
الكلمات المفتاحية :التحول الديمقراطي الفعلي ،المجتمع الفلسطيني ،الخصوصية التاريخية ،المراحل المختلفة.
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The Actual Democratic Transformation (A Vision of the State of Palestinian Society Based
on its Historical Peculiarity)

Abstract
The aim of this research is to clarify the historical experience that the Palestinian society has
gone through and the most important stages that this society has gone through and its impact on
the democratic transition and the state of Palestinian society in all its forms and its impact on the
democratic transformation in it. The importance of this research was that it shows the nature of
the privacy of the life of the Palestinian society and its positive repercussions on the process of
democratic transformation in it. Theoretical/review/illustrative/collective/information research,
based on previous studies only between books, conferences, and research published in magazines
and others, and based on this on the critical analytical method and the historical method. This
research has come to show the true picture of the historical experience that this society has gone
through and the most important and diverse stages that it has gone through and its impact on the
democratic transformation in it. Palestinian democracy, and it was reached to know the role of
social groups in supporting the process of democratic transformation, in particular defining the
role of the Palestinian resistance and democratic growth within the Palestinian territories. At the
end, the researcher recommended that specialists in this field should play their role individually
and institutionally in order to show the true picture of the historical experience experienced by
the Palestinian society.

Keywords: Actual Democratic Transformation, Palestinian Society, Historical Specificity, the
Different Stages.

:المقدمة
 ففي الوقت الذي يُعتبر،يعتبر الواقع العربي فقيراً من ناحية الممارسة السياسية الديمقراطية الحقيقية فيه وذلك مثلما يوصف
كل نشاط سياسي واقتصادي وثقافي وإجتماعي ذا مضمون سياسي يُلغي بذلك العمل بالجانب السياسي من حقل الممارسة
 ( لذلك فال بد من العمل على المزج218  ص، م1002 ،...  )عبد العزيز الدوري وآخرون،االجتماعية لدى الفئات المختلفة
)102  ص، مرجع سابق،...  (عبد العزيز الدوري وآخرون،بين الثقافة السياسية التحديثية والعمق الحضاري العربي
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وذلك على أن الديمقراطية لم تطبق بشكل كامل في داخل البالد العربية ومنها فلسطين ،فليست هناك دولة ومجتمعات عربية
تعدت حالة الديمقراطية فيها من الناحية الشكلية النظرية الى الممارسة الفعلية الحقيقية المستقرة ،كما أن أمر تداول وتغيير
السلطة التنفيذية في تلك الدول والمجتمعات العربية كافة لم ينتظم بشكل دوري وزمني وفق انتخابات حرة ونزيهة وصحيحة في
أي دولة عربية كل مدة زمنية معينة( .علي الكواري 1002 ،م ،ص )22
إن السبب الرئيسي الذي يحد من أخذ الجمهور العربي لحقوقه السياسية والمدنية هو السلطة المطلقة أو شبه المطلقة لررئي
الدولة فيها ،فهذه تجعل أمام تلك المجتمعات عقبة أمام الناس لمنعهم مرن حرق المشراركة فري مسراهمتهم فري إدارة الشرؤون العامرة
لبلدانهم( ،محمد عابد الجابري وآخرون  1001 ،...م ،ص  ) 2001لذلك فهذا يثبت أن الديمقراطية الفعلية ما زالت في ظل تلرك
العمليررة السياسررية العربيررة أو فرري الرردول العربيررة بشرركل خرراص بعيرردة عررن متنرراول القرروى الشررعبية بمختلررف انواعهررا وذلررك بسرربب
خضوعها لهيمنة السلطة الشخصية للرؤساء الموجودين فيها مما يعمل ذلك على:
 .2تعطيل قدرة المشاركة السياسية لدى الجمهور العربي.
 .1قلة المساهمة في العملية السياسية مثلما هو ظاهر في داخل الدول والمجتمعات العربية.
 .1جعل القوى الشعبية أيضا ً عديمة الفاعلية وضعيفة التأثير في هذه المجتمعات.
 .2العجز عن توصيل وتمرير مطالب المؤسسات األهلية لديهم.
 .1عزلة تلك المنظمات عن العملية السياسية والمشاركة بها من قبل مختلف الفئات العربية( .ثناء فؤاد عبد هللا 1002 ،م ،ص
ص )281 – 281
إذاً وكمررا يتضررح مررن ذلررك فإنرره يعمررل علررى إعاقررة أسرر

التحررول الررديمقراطي الفعلرري أي عنرردما تكررون العمليررة السياسررية

الديمقراطية في متناول كافة القوى الشرعبية المشراركة فري داخرل المجتمرع تعمرل عندئر ًذ علرى تنميرة التحرول الرديمقراطي فري ذلرك
المجتمع ،لذلك فال بد من الوجود لقواعرد محرددة للعمليرة السياسرية الديمقراطيرة مرع عردم وجرود االخرتالف الشاسرع برين مرا تقررره
القواع د الدستورية واألسلوب أو الطريقة التي يتم من خاللها عملية اتخاذ القرارات من قبل السرلطة الحاكمرة ،عنردها فقرط يتحقرق
نوعا ً من الديمقراطية الصحيحة ،أي أنه كلما قل االختالف بين قواعد الدستور وأسلوب اتخاذ القرارات تقترب العمليرة السياسرية
أكثر من الديمقراطية أي أن هنالك عالقة طردية بين تطبيق قواعد الدستور وطريقة اتخاذ القرارات بنا ًء علرى تلرك القواعرد سرلبا ً
أو إيجابا ً علرى أي مسرتوى وفري أي مجرال ،فالسرلبي يعمرل علرى إقصراء الجمراهير أي التقليرل مرن إمكانيرة مشراركتهم فري العمليرة
السياسررة والمشرراركة فرري صررنع القرررارات والعمليررة السياسررية ككررل( .ثنرراء فررؤاد عبررد هللا ،الدولررة والقرروى االجتماعيررة  ،.....مرجررع
سابق ،ص )281
يتضح مما سبق أن هنراك نراحيتين فري التطبيرق للنظرام السياسري وهري الناحيرة النظريرة والناحيرة العمليرة وقرد يختلرف مرا هرو
عملي عما هو مكتوب وقد يخالف العملي النظري في أوقات كثيرة عندما تحدث العمليات السياسية التي تعمل على تشويه النظرام
الديمقراطي.

أهداف البحث:
تتمثل أهداف هذا البحث بكل مما يلي:
 – 2إظهار الصورة لكل من :التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة" التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأهم المراحل
المهمة والمختلفة التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأثرها على التحول الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
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 – 1توضيح حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على التحول
الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1تحديد صورة التنمية الديمقراطية الفلسطينية وعالقة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في داخل هذا
المجتمع.
 – 2معرفة دور الفئات االجتماعية في دعم عملية التحول الديمقراطي وبخاصة تحديد دور المقاومة الفلسطينية والنمو
الديمقراطي في داخل األراضي الفلسطينية.

أهمية البحث:
تتمثل أهمية هذا البحث في المساهمة العلمية والعملية بكل مما يلي:
 – 2يُنمي إظهار الصورة لكل من :التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة" التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأهم
المراحل المهمة والمختلفة التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأثرها على التحول الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1يُعزز توضيح حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على التحول
الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1يُزود تحديد صورة التنمية الديمقراطية الفلسطينية وعالقة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في داخل
هذا المجتمع.
 – 2يُساهم في معرفة دور الفئات االجتماعية في دعم عملية التحول الديمقراطي وبخاصة تحديد دور المقاومة الفلسطينية
والنمو الديمقراطي في داخل األراضي الفلسطينية.

 - 1التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة" التي مر بها المجتمع الفلسطيني:
لقررد عملررت الرردول العربيررة علررى اسررتبعاد الجمرراهير مررن المشرراركة وبخاصرةً المشرراركة السياسررية فرري الوجررود والتحرررر وبنرراء
المستقبل السياسي الصرحيح ،حيرث كران الزعمراء يأخرذون القررارات السياسرية والمصريرية فري غيراب جماهيرهرا .كمرا أن غيراب
الديمقراطية الصحيحة يُعتبر هو المدخل لفهم هذا التعنت المرير الذي شهدته األمة العربية بمختلف دولها ومجتمعاتها وهو الرذي
ما زال يعمل باستمرار لتعميق االنشطارات الحاصلة داخل كل قطر عربي ،حيث ظلت الديمقراطية الحقيقية هري الغائرب األكبرر
في داخل هرذه الردول والمجتمعرات العربيرة ،لرذلك يجرب علرى الموجرودين حاليرا ً تقيريم الماضري فري ضروء الحاضرر والعمرل علرى
النهوض بالمستقبل( .حليم اليازجي وآخرون 2181 ، ...م ،ص ص ) 102 -101
إن الدستور في الدولة أينما كانت يعمل على تقييد سلطة الحاكم كما أن التعطيل السياسي يحل محله يقظة اجتماعيرة مرن قبرل
المعارضة وما يجب أن تقوم به مرن أعمرال( ،حلريم اليرازجي وآخررون  ،...مرجرع سرابق ،ص ص  )281 – 280والرذي يؤهلهرا
ذلك بدوره إلى المرحلة القادرة على االختمار بالنسربة للنظرام الرديمقراطي الصرحيح المقررر لمصريرها فري المسرتقبل حيرث يعتبرر
تقرير المصير حق للشعوب وال يعتبر حقا ً للحكومات بذاتها أو للقائمين عليهرا والمتمثلرين بالصرفوات أو النخرب الحاكمرة( .جراي.
س  .جودوين 1000 ،م ،ص ) 12
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لقد كان في بداية القرن العشرين أي القرن الماضي مناداة كبيرة بذلك ،حيث أصدرت الدولة العثمانية آنذاك قرانون الجمعيرات
االهلية لعام 2101م الذي نظم الوضع القانوني للجمعيرات االهليرة والنقابرات الجماعيرة واألحرزاب السياسرية( ،إبرراهيم مشرورب،
 2118م ،ص  ) 21وذلك كله كان قد جاء كمقدمة لعملية سياسية ديمقراطية مبتدئة ومقبولة.
كما أن الديمقراطية قد طرقت أبواب العقل العربي في الماضي وفرضت نفسها على قمة هواج

المثقفين والمفكررين مررتين

وهما المرة األولى بعد هزيمة حرب عام  2191م والثانية بعد اجتيرا بيرروت عرام 2181م حيرث عمرل ذلرك علرى اسرتنهاض مرا
يلي:
 -2الرؤية لعدم وجود التعددية السياسية فهنا تبرز الضرورة لوجود التعددية السياسية واهميتها.
 -1ظهور عدم إحداث تنمية إقتصادية وإجتماعية مستقلة في داخل الدول والمجتمعات العربية.
 -1عدم التحرر من التبعية في دول ومجتمعات العرب.
 -2العجز عن تأمين التراب الوطني في مواجهة الهجمات االستعمارية والعنصرية المستمرة( .حسرن البردراوي 1000 ،م ،ص
ص )21 – 28
لقد ظهر بعد ذلك أن طبيعرة النُخرب فري الربالد العربيرة والتري عملرت علرى إحاطرة التعدديرة السياسرية باعرداد مرن الضروابط
القانونية والقيود السياسية واالمنية واالدارية أنها لم تكن مؤهلة للقيام بمطالب تعمل على تحقيق الوجرود لنظرام ديمقراطري فعلري،
لذلك فقرد عملرت هرذه االحاطرة علرى تفريرد التعدديرة السياسرية مرن مضرمونها الحقيقري وجعلرت منهرا آليرة لمصرلحتها أي لمصرلحة
النخبة أو السلطة الحاكمة وذلك على جعل التعددية آلية لهذة النخبة وعملت على تحديثها ،ولهذا السبب فلم يقروم نظرام ديمقراطري
حقيقي في البالد العربية حتى الوقت الحاضر ألن التعددية السياسية لم تؤثر جوهريرا ً فري طبيعرة السرلطة الحاكمرة فري هرذة الربالد
العربية والنمو الممارس فري الحكرم وعالقرة الدولرة برالمجتمع والعالقرة برين السرلطات ايضرا ً ،وبقيرت الديمقراطيرة شركلية فقرط فري
البالد العربية ،كما وبقيت التعددية السياسية أيضا ً في البالد العربية مقيدة وبعيدة عن االنفتا والتأثير في السلطة الحاكمة فيهرا،
حيث يؤكد صموئيل هنتنجتون أن الديمقراطية منذ السبعينات سرادت أوروبرا وأخرذت تنتشرر بعردها ولكنهرا لرم ترأتي علرى الروطن
العربي إال بتأثيرات بسيطة وإن كان ذلك شكلياً( .حسنين توفيق إبراهيم 1001 ،م ،ص ص ) 10 – 81
إن الخصوصية تؤثر في كل مجتمع على حالة التحول الرديمقراطي فيره( ،سرعيد بنسرعيد العلروي والسريد ولرد أبراه 1009 ،م،
ص  )202كما أن حرية نظام األحزاب السياسرية كمرا هرو الحرال فري بعرب البلردان العربيرة مثرل األردن وسروريا وغيرهرا يرؤثر
ايجابا ً على وجود الديمقراطية ولو حيزاً شكلياً ،ولكن هناك سؤاالً جوهريا ً وهو :هل ذلك أي السما بتشركيل األحرزاب السياسرية
هو المتصراص نقمرة الشرعب علرى تلرك الحكومرات أم أنره فعرالً توجهرا ً ديمقراطيرا ً حقيقيراًع الجرواب طبعرا ً برالنفي ،ألن تشربيه فشرل
الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المردني فري الروطن العربري ،يوصرف ذلرك برالقول بالحداثرة المجهضرة مثلمرا اشرارت إليره إحردى
الدراسات سابقاً( .سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه ،مرجع سابق ،ص )210
لقد أخذت الديمقراطية تظهر الدعوات اليها بشكل أكبر وبقوة في البالد العربية منذ بدايرة الثمانينيرات مرن القررن الماضري أي
القررن العشررين( ،خالررد عبرد العزيررز الشرريده وآخررون  2118 ، ...م ،ص  )221وذلررك بسربب االزمررات االقتصرادية المتالحقرة
حيث ترى تلك الردعوات برأن الديمقراطيرة تشركل مخرجرا ً لأزمرات وإحتوائهرا برالنظم الشرمولية ،فهرل هرذه هري دعروة برالحق الرى
الديمقراطية الحقيقية أو أن الدعوة هذة فقط تريد ان تنتقم من القائمين على النظام الشمولي الموجرود والمسرتبد فري حكمره ،وهرل
يحتاج الناس في المجتمعات للديمقراطية في وقت االزمات والظروف الصعبة فقط  ...ع !
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أن وضع االنظمة العربية السياسية الحاكمة وكما تُعتبر بأنها ال تعمل على تنميرة وتحقيرق الوحردة فري تلرك المجتمعرات العربيرة
شعوبا ً وحكومات ولعل هذه العبارة المعبررة عرن تلرك الحالرة القائلرة" :بإنره ال وحردة ال بنرا وال مرن دوننرا" مرن قبرل الحكومرات أو
النخب القائمة بإدارتها( .الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية  -العربية – العالمية 2181 ،م ،ص )120
أما فيما يتعلق بالمجتمع الفلسطيني كدراسة حالة في داخل صفحات هذا البحث فلقد شهد المجتمع العربي الفلسطيني وأثبترت
معظم الدراسات بأنه في أتجراه ايجرابي نحرو نمرو الديمقراطيرة الفعليرة مقارنرةً بغيرره مرن المجتمعرات العربيرة األخررى علرى مردى
تاريخرره الطويررل ،فقررد أثبتررت ذلررك دراسررة كررل مررن :محمررود ميعرراري المتناولرره لموضرروع االتجاهررات الديمقراطي رة لرردى المجتمررع
الفلسطيني ،ودراسة اخرى لرنف

الباحرث السرابق أيضرا ً والتري ترم التنراول فيهرا للكثيرر مرن المتغيررات المتعلقرة بهرذا الموضروع،

ودراسة عماد غياضه إال أنه غلب عليها الطابع النظري وبخاصة عن الحركة الطالبيه الفلسطينية بشكل عام ،ودراسه عن بدايرة
القرن الماضي أي القرن العشرين عن جمعيات عديده قام بتشكيلها تحديداً الطالب الفلسرطينيين فري الخرارج ،فهرذه تشركل الرؤيرة
المشتركة لهم فيما يتعلق بنمو وتسارع النمو لوجرود وفهرم الديمقراطيره الفعليرة .كمرا أن التغيرر السياسري واالقتصرادي عمرل علرى
تقوية وتعزيز المجتمع المدني مثل حالة اليمن كدولة عربيرة بعرد عرام  2110م المتمثلرة بالوحردة برين طرفيره الشرمالي والجنروبي.
(أمة العليم السوسوة 1002 ،م ،ص .) 128
لقرد أخررذت مؤسسررات المجتمررع المردني فرري داخررل فلسررطين باالزديراد بعررد عررام  2112م ،والتوسررع فري أعمالهررا بمختلررف فئررات
وشرائح هذا المجتمع ،فلقد كان لعدد مؤسسات المجتمع المدني المتزايدة وتصنيفها ونوعيتها وأهدافها في داخل فلسطين بعد عرام
 2112م ومقارنة ذلك بالوضع قبل الفترة المذكورة واسماء تلك المؤسسات التي تزايدت بعد تشركيل السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية
في نف

العام المذكور ،وتوضيح مدى إنتشرار ثقافرة المجتمرع المردني فري داخرل المجتمرع العربري الفلسرطيني فأخرذت تعمرل برذلك

على إنتشار تلك الثقافة الديمقراطية الفعلية في داخل هذا المجتمع.
كمررا وأخررذت تلررك المؤسسررات أي مؤسسررات المجتمررع المرردني الفلسررطيني تعمررل علررى تعزيررز التجربررة الديمقراطيررة الفعليررة
وتجذيرها في واقع الممارسة اليومية ،وتجمع القوى السياسية على هذة الضرورة ،لذلك فكان ال برد مرن توضريح تلرك التصررفات
واألعمال في إطار نظري ،وذلك على اعتبار انها تستحق الدراسة في المجتمع العربي الفلسطيني بغب النظر إن كان عربيرا ً أو
غيررره ودراسررته نظريرا ً وفعليرا ً اذا صررح التطبيررق للمبرردأ الررديمقراطي بشرركل فعلرري ،فمررن الواجررب علررى الحكومررة بشرركل عررام دعررم
مؤسسات المجتمع المدني ليعمل ذلك على تنمية األس

الديمقراطية الفعلية على إعتبرار أنهرا مرن أسر

الديمقراطيرة الضررورية

على وحدة المجتمع( ،أمة العليم السوسوة ،مرجع سابق ،ص  ) 121لذلك فيمكن إعتبار أن ظرروف فلسرطين سراهمت فري تنميرة
وبلورة التوجه نحرو الديمقراطيرة الحقيقيرة والرذي تبلرور وجرودة بشركل ملمروس فري السرنوات االخيررة وإن لرم يكتمرل بعرد بالشركل
الكبير ألسباب سياسية أو غيرها.

 - 0أهم المراحل المؤثرة والمختلفة التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأثرها على التحول الديمقراطي:
لقد ظهر أن المجتمع الفلسطيني عبر تاريخه الطويل قد مر وما زال يمر بفترات زمنية عصيبة كان لها أثرهرا الكبيرر علرى
المستوى الوطني واالقليمي بشكل ملموس ،فال بد هنا من توضيح تلك المراحرل التري مرر بهرا المجتمرع العربري الفلسرطيني وكران
لها االثر السيء على عدم تقدمه السياسي والديمقراطي بشكل خاص ومن أهم هذه المراحل هي:
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المرحلة االولى :والتي تمتد منذ بداية القرن العشرين وحتى النكبة سنة  1491م:
لقد ظهر بعد ضعف الدولة العثمانية والتي كانت تسيطر على معظم البالد العربيرة خاصرةً فري شرر آسريا أن اتصرف الحكرم
فيها بالحكم المركزي ،لذلك فأخذت تضعف سيطرتها على البالد الواسعة التي تتبرع لحكومتهرا ،حيرث بردأ التردخل مرن قبرل الردول
االوروبية فيها ومع سماحها للتدخل البريطاني فيها مرن قبرل بعرب مرن حكامهرا اال ان بريطانيرا عملرت علرى ذلرك للسريطرة علرى
المنطقة والعمل على نهب خيراتها واستعمالها كطرر تجاريرة لهرا واسرتعمارها سياسريا ً وتجاريرا ً وذلرك بعرد ان سرمحت الحكومرة
العثمانية في نهاية حكمها بذلك التدخل البريطاني الخارجي بعد ضعفها بسبب مركزية السلطة فيها والتي كانرت مقرهرا األسرتانة،
حيث وصفت الدولة العثمانية انذاك "بالرجل المرريب" الرذي ال يسرتطيع ادارة شرؤون الحيراة الخاصرة بره ،لرذلك فقرد بردأ التردخل
االستعماري البريطاني والفرنسي بالتغلغل في المنطقرة العربيرة كمرا تبرين فري البدايرة وذلرك تمهيرداً للسريطرة االقتصرادية ومرن ثرم
االستعمار السياسي وفقا ً لمرحلة االستعمار الكولونيالية المنتشرة من قبل حكومة بريطانيا التي كانت توصف بالبلد التي ال تغيرب
عنها الشم

من كثرة البالد التي تسيطر عليها في مختلف ارجاء العالم.

لقد انهارت الدولة العثمانية رسميا ً في البدايات االولى للقررن العشررين القررن الماضري وتحديرداً فري عرام  2121م ،فأخرذت
دول الحلفاء وعلى االخص بريطانيا وفرنسا بالعمل على تقسريم برالد الدولرة العثمانيرة وخاصرةً برالد الشرام ومرن ضرمنها فلسرطين
فيما بينهم وكان ذلك نتيجرة لقررارات أتفاقيرة سرايك  -بيكرو فري شرهر أيرار مرن عرام  2129ومرؤتمر سران ريمرو فري  12نيسران /
ابريررل عررام  2110م  ،وذلررك بعررد أن أبرررم المجلر

االعلررى للحلفرراء االوروبيررين إتفاقيررة سرران ريمررو ،وبموجبهررا تخلررت تركيررا عررن

سوريا وفلسرطين وبرالد مرا برين النهررين وقرد عهرد مرؤتمر سران ريمرو الرى فرنسرا باالنترداب علرى سروريا ولبنران ،والرى بريطانيرا
باالنتررداب علررى فلسررطين وبررالد مررا بررين النهرررين( ،ميخائيررل سررليمان وآخرررون  2119 ، ...م ،ص ص  ) 11 – 11ويعتبررر هررذا
المؤتمر هو الذي سهل في البداية على تغلغل االستعمار الصهيوني فيها "أي في داخل فلسطين" ،وسهل أيضا ً إقامة المستوطنين
اليهود للعديد مرن التجمعرات السركنية الخاصرة بهرم نظرراً مرنهم للسريطرة علرى فلسرطين وإقامرة دولرتهم االسررائيلية فيهرا وهري مرن
المخططات االساسية واالبدية الرئيسية الناتجة عن المنظمة الصهيونية العالمية ،ومدعية لرذلك الحرق لليهرود فري فلسرطين إمترداداً
ألكثر من ثالثة آالف عام مضت ،ولذلك بدأت في التمهيرد لرذلك العمرل حيرث عقردت مؤتمرهرا االول فري برازل فري سويسررا عرام
 2811م  ،والذي دعا الى هجرة اليهود الى فلسطين وإقامة الجمعيات والمنظمات الصهيونية لتحقيق ذلك الهدف.
كان المواطنرون الفلسرطينيون فري ذلرك الوقرت يعيشرون حيراة اجتماعيرة متماسركة بسريطة خاصرةً فري بدايرة القررن الماضري أي
القرن العشرين وتحديداً من النواحي االجتماعية للعائلة والقبيلة فكانت الروالءات للقبيلرة اكثرر مرن مرا هري للمجتمرع ،وذلرك بسربب
عدم الوعي الكافي في ذلرك الوقرت عنرد المواطنرون الفلسرطينيون العررب ،ولكرن عنردما بردأ السركان العررب فري فلسرطين يحسرون
باالخطررار المترتبررة علررى التفكيررر الصررهيوني بالتوسررع فرري بالدهررم وإن كران لهررم اقليررة محرردوده فرري فلسررطين وإقامررة المسررتوطنات
اليهودية ،بمعنى التجمعات اليهوديرة الصرغيرة فقرد قرام العديرد مرن الفلسرطينيين بتشركيل اكثرر مرن حرزب سياسري وجمعيرة وتجمرع
لمواجهة الخطر الصهيوني الذي بات وشيكا ً آنذاك والمتمثل فري اقامرة المسرتوطنات والتوسرع الكبيرر فيهرا وشرراء االراضري مرن
بعب السكان العرب الفلسطينيين انفسهم المأجورين في ذلك الوقت وذلك تمهيداً الخذهم بشررعية الشرراء مرن سركان الربالد لهرذة
االراضي واالقامة فيها ومن ثم يتم القيام بالتوسع بالمشروع االستعماري الصهيوني الذي القرى الردعم المسرتمر لره بكافرة اشركالة
والحماية له أيضا ً من قبل االنتداب البريطاني انذاك والذي كان متمركزاً في فلسطين،
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فكان التمييز البريطاني واضحا ً الى جانرب الحركرة االسرتعمارية الصرهيونية فري التمهيرد والتخطريط إلقامرة مشرروعها السرلطوي
الهادف الى اقامة الدولرة الصرهيونية المزعومرة فري االراضري الفلسرطينية وتحقيرق مرا يسرمى بوعرود الحركرة الصرهيونية برأرض
الميعاد المنتظرة من قبل اليهود منذ اكثر من ثالثة االف عام مضت ،وأعتبارها االصل االساسي للدولة اليهودية انذاك مع انكرار
الحق العربي الفلسطيني منها في االصل والذي يزيد عن خمسة االف عام باالصل الكنعاني اليبوسي العربي.
إن دعررم حكومررة بريطانيررا االسررتعماري للحركررة الصررهيونية تمثررل بشرركل واضررح فرري السررما لليهررود بررالهجرة الررى فلسررطين
وامتالكهم لالسلحة التي كانوا يستخدمونها ضد السركان العررب الفلسرطينيين آنرذاك وتجلرى االختيرار االسرتعماري البريطراني الرى
جانرب الحركرة الصرهيونية بوعرد بلفرور عرام  2121م والرذي اعطرى اليهررود حرق اقامرة وطرن قرومي لهرم فري فلسرطين ،ولقرد اقبررل
السرركان العرررب الفلسررطينيين فرري ذلررك الوقررت وذلررك بعررد ان برردأوا يررروا االخطررار المحدقررة بهررم الررى تشرركيل بعررب مررن الجمعيررات
واالحز اب السياسية والتوسع في الدعوة الى االنضرمام اليهرا ويعرود الفضرل فري ذلرك التوسرع فري تشركيل هرذة االحرزاب السياسرية
والجمعيات المختلفة الى الطالب العرب الفلسطينيون المغتربين والذين كران تواجردهم بشركل اوسرع فري اسرطنبول وبيرروت علرى
اعتبار أنها كانت مراكز التعليم آنذاك في هذه المنطقة اإلقليمية ،وتم قيامهم بتشكيل بعب االحزاب السياسرية منهرا حرزب الروطن
العثماني وحزب االصال وغيرهما واللذان اشارا الى الخطر المهدد للبالد العربية الفلسطينية آنذاك المتمثل بالحركة الصهيونية
وما تقوم بة من اعمال توسع لها على االراضي العربية الفلسطينية ،وكان من بين الجمعيات االخرى التري ترم تشركيلها أيضرا ً فري
ذلك الوقت هري جمعيرة الشربيبة النابلسرية والتري ترم تشركيلها فري عرام  2122م ،باالضرافة الرى بعرب الجمعيرات االخررى التري ترم
تشكيلها في ذلك العام ايضا ً مثل جمعية شبان يافا وتم تشكيل العديد من الجمعيات االخررى ايضرا ً وذلرك لرنف

السربب االول وهرو

الشررعور بررالخطر الصررهيوني االسررتعماري المترردفق علررى الرربالد العربيررة الفلسررطينية انررذاك بررالتواطىء مررع االسررتعمار البريطرراني
المتواجد في ذلك الوقت على االراضي الفلسطسنية( .سميح فرسون1001 ،م ،ص .)201
إن ما يظهرر مرن هرذة المقدمرة التاريخيرة التمهيديرة المتضرمنة لتوضريح مرا كران يجرري والرذي تمثرل بتشركيل بعرب االحرزاب
السياسية والجمعيات المختلفة لمكافحة التوسع االستعماري اليهودي في االراضي الفلسطينية وذلرك لهرو خيرر مثرال علرى ضرعف
واحتالل هذه البالد ،كما تبين من دراسة متضرمنة لتراريت تشركيل تلرك االحرزاب السياسرية أن سربب تشركيلها لرم يكرن بسربب إقامرة
نظام ديمقراطي حقيقري وإنمرا هردفها االساسري كران لتشركيل قروة مضرادة فري مواجهرة اإلعترداءات التري باترت وشريكة علرى تهويرد
االراضي العربية الفلسطينية آنذاك لصالح المشروع االستعماري الصهيوني المدعوم من قبل االنتداب البريطاني والذي كان هو
المسيطر على الربالد العربيرة الفلسرطينية ،وكمرا ظهرر عرن تشركيل تلرك االحرزاب السياسرية وخاصرةً قبرل النكبرة سرنة  2128م أن
الطابع المميز الذي كان يسيطر على مضمون الشكل الحقيقي لهذه الجمعيات والتشكيالت الحزبية السياسية الفلسطينية كان طرابع
قبلري وعشرائري وحمرائلي اكثرر منررة طابعرا ً وطنيرا ً حقيقري ،فكانررت عرائالت كرل مرن الحسرريني والنشاشريبي علرى اعتبرار ان هرراتين
العائلتين آنذاك كانتا من اكبر العائالت الفلسطينية الموجودة ،فكانت اسماء هذة العائلتين هي االساس الذي يرتم االنتمراء اليره حترى
في ظل وجود وتشكيل األحزاب السياسرية العربيرة الفلسرطينية ،وكران الطرابع العرائلي هرو الغالرب علرى تشركيل أي حرزب سياسري
على الرغم من كونة يهدف الى تحقيق هدف سياسي وطني عام اال انة كان يخضع للمشكلين لهرذا الحرزب السياسري والقرائم علرى
تمثيلة من أي عائلة ،فكان على حد هذا التعبير الذي تم االشرارة اليره سرابقا ً يُعتبرر سرببا ً فري تخلرف وجرود وأعمرال تلرك الجمعيرات
واالحزاب السياسية وعدم نجاحها كليا ً( ،عبد الستار قاسم2111 ،م ،ص  )10وأن ذلك أيضا ً كان له أثر سيء بما يتعلرق بالنكبرة
العربية الفلسطينية سنة  2128م،
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وعلى الرغم من الطابع الحمائلي والعائلي في داخرل المجتمرع العربري الفلسرطيني اال انره يظهرر بوجرود الروعي لردى الفلسرطينيين
وخاصةً الطلبة الجامعيون الفلسطينيون في الخارج آنذاك نظراً لعدم وجود أية جامعة داخل فلسرطين فري ذلرك الوقرت خاصرةً مرن
يقوم منهم علرى سياسرة االحرزاب السياسرية والمقاومرة لليهرود فري ذلرك الوقرت ،ففري عرام 2119م دعرا المسرؤولون عرن االحرزاب
السياسية الفلسطين ية الى اجتماع في مدينة القدس كان من قراراتهما أن شكال لجنة عليا تضم جميع االحزاب السياسية الفلسرطينية
تحت لواء واحد ،باالضافة الى انشاء حكومة وطنية مسؤولة امام مجل

نيابي م ُختار باإلجماع فهذا كان القرار الثاني لالجتمراع

المنعقد آنذاك( .أحمد سعيد نوفل وآخرون 2181 ، ...م ،ص .)12
كما تبين فيما يتعلق بالوضع العربي الفلسطيني آنذاك ان الروعي الفلسرطيني لرم يكرن قرد وصرل الرى حرد ان يرتم التشركيل مرن
خاللة الى حركة عربية فلسطينية قومية موحدة ولم يكن أيضا ً بإسرتطاعته أن يعمرل علرى تشركيل منظمرة سياسرية وطنيرة مسرتقلة،
وهررذا برردورة عمررل علررى ضررعفهم لمواجهررة االخطررار الخارجيررة المتمثلررة باالنتررداب االسررتعماري البريطرراني الررذي جرراء بالسرريطرة
الكاملة على البالد العربية الفلسطينية انذاك( .سميح فرسون ،مرجع سابق ،ص  )220فعلى الرغم من ان سكان فلسطين العررب
آنذاك كان عددهم يفو بكثير المستوطنين اليهود الذين بدأوا ينتشرون في االراضي العربية الفلسطينية بكثرة منذ تولي االنترداب
البريطاني بشكل موسع بعد إنهيرار الدولرة العثمانيرة ،فكران اليهرود أقليرة وال يشركلون سروى ثلرث مجمروع السركان الموجرودين فري
داخل فلسطين( .سميح فرسون ،مرجع سابق ،ص )211

.

كما ظهر أن القومية العربية والقضية الفلسطينية ومدى تأثيرهما الوطني القليل إال أنها لرم تصرل إلرى درجرة المقاومرة الكليرة
ورد التدخل الخارجي سواء كان من بريطانيا أو المنظمة الصهيونية العالمية على ان وجود الحركة القومية لي

فقط الفلسرطينية

وإنما الحركة القومية العربية ككل قد فشلت في العمل على التطوير للمؤسسات واالبنية الصالحة لتعبئة الجماهير العربيرة سياسرا ً
وديمقراطيا ً أيضاً ،فلم تكن الحركة القومية العربية وقيادتها مؤهلة وقرادرة لتعمرل علرى وضرع االطرر السرليمة لمواجهرة االخطرار
الخارجية المهددة لالمة العربية ،ومن اهمهرا االخطرار علرى القضرية الفلسرطينية ،فهرذا عمرل علرى اقتصرار اعمرال العمرل العربري
القومي على النخبة الموجودة فقط على مستوى األحزاب السياسية والحكومات أيضا ً واستبعاد الجماهير من المشاركة الصرحيحة
في تحقيرق أي شرىء يُرذكر ،باالضرافة إلرى انعردام مشراركتهم الفعليرة فري الترأثير علرى القضرايا المصريرية المتعلقرة باالمرة العربيرة
والنهوض بها مرع وجرود المظراهر االجتماعيرة كاالضررابات والمظراهرات والشرجب واالسرتنكار فقرط ،اال ان هرذا ال يُعتبرر كافيرا ً
وذلك للنهوض بالحركة القومية العربية بشكل حقيقي وسليم( .أحمد سعيد نوفل وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص )29
إن الرؤية التي تتضح من هذا الرأي وهو بأن الديمقراطية هي الموضوع االساسي في هذة الدراسرة الحاليرة لرم تكرن لتنتشرر
في ذلك الوقت وذلرك بسربب عردم وجرود الروعي العربري الكرافي ،هرذا علرى المسرتوى العربري ككرل ،وأمرا علرى المسرتوى المحلري
الفلسطيني فالوضع يختلف فلم تكن هناك حكومة فلسطينية وطنية مستقلة في ذلك الوقت فمن ُحكرم الدولرة العثمانيرة الرى االنترداب
البريطاني االستعماري ومن ثم االحتالل االسرائيلي ونكبة سنة  2128م ،وحرب عام  2191م واحرتالل مرا تبقرى مرن االراضري
الفلسطينية استكماالً لما تم احتالله في حرب عام  2128م وما تالها من احداث عملت على عدم الوجرود لكيران فلسرطينيي حراكم
ليقوم بتطبيق نظام ديمقراطي مستقل.
إن التشكيالت السياسية الفلسطينية المختلفة في ذلك الوقت كالجمعيرات واالحرزاب السياسرية التري ترم تشركيلها مرن قبرل بعرب
الطلبة الفلسطينيين المغتربين في الخارج لم تكن لتعطي انطباعا ً ديمقراطيا ً في ذلك الوقت وذلك لعردم وجرود الدولرة التري سرتعمل
ضمنها هذا من ناحية،
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ومن ناحية اخرى ان المجتمع العربي الفلسطيني آنذاك بالرغم من تشكيلة لعدد السكان االكبر بالنسبة لالفرراد اليهرود الموجرودين
فية ،اال انة ال يوجد مجاالً للمقارنة في هذة الحالة فيما يتعلق بالعدد فقط بين الوضع الفلسطيني والوضع الصرهيوني اليهرودي فري
تلك الفترة فقد كانت العصابات الصهيونية التي ترم تشركيلها انرذاك برالتواطىء مرن قبرل االنترداب البريطراني ،الرداعم والممرول لهرا
عسكريا ً وماديا ً ومعنويا ً ومن الجمعيرات الصرهيونية فري الخرارج ايضرا ً تطبيقرا ً لقررارات المرؤتمر الصرهيوني االول فري برازل فري
سويسرا عام  2811م ،والذي دعا الى تشكيل الجمعيات الصهيونية بل والعمل على تشجيع هجرة اليهود الى فلسرطين تحرت ظرل
االنتداب البريطاني فأخذ المنطوين تحت لواء الحركرة الصرهيونية العالميرة التري اخرذت فيمرا بعرد تشركل االطرار القرومي اليهرودي
للعصابات الصهيونية التي تعمل على تهويد االراضي العربية الفلسطينية شرىء فشرىء والترتيرب ال ُمسربق لرذلك ،برل وأخرذت فري
التجهيز على االقبال على المرحلة الثانية من عملها االستراتيجي بالنسبة لها وفيما يتعلرق بأهردافها الرئيسرية فري المنطقرة العربيرة
وبخاصةً الفلسطينية فأخذت تعمل وتعد العدة إلقتالع المواطنين العرب الفلسطينيين من بالدهم وبيروتهم وأراضريهم لتحرل محلهرم
تمهيررداً القامررة الدولررة اليهوديررة المزعومررة مررن قبررل الحركررة الصررهيونية وهرري دولررة اسرررائيل ،فلررم يكررن المواطنررون الفلسررطينيون
ليواجهون عدو ضعيف في ذلرك الوقرت فمرا كران امرامهم اإل الهجررة مرن بالدهرم وأراضريهم وترركهم لبيروتهم والفررار الرى امراكن
قريبة ليبعدوا عن اماكن القتال التي قامرت بهرا العصرابات الصرهيونية انرذاك عرام  2128م حيرث تمثرل ذلرك العرام برإقتالع حروالي
المليون فلسطيني لتُشكل بذلك النكبة االولى في حياة المواطنين الفلسطينيين في ذلك الوقت ،وذلك بعد أن سلمت حكومة اإلنتداب
البريطاني األراضي العربية الفلسطينية التي كانت تسيطر عليها لتلرك العصرابات الصرهيونية ،هرذا باالضرافة الرى دعمهرا سياسريا ً
وماديا ً وعسكريا ً لتحقيق ذلك النجا الذي قاموا به والمتمثل بقيام دولة إسرائيل رسميا ً على األراضي العربية الفلسطينية في عام
 2128م.
يرى الباحث هنا في هذه الدراسة الحاليه أن مجرد وجود االحزاب السياسية في داخل فلسطين فري الماضري ورضرى الجميرع
بوجودهرا ،فهررذا يعرد مؤشررراً واضرحا ً علررى وجررود وعري براختالف وجهرات النظررر وتحرت طائلررة واحرردة ومرا نجررم عنهرا أيضرا ً مررن
االعتراف بها جميعها ووضعها تحت لواء واحد ما هو إال تفكير سرليم بضررورة تفعيرل الجميرع لهردف أسرمى واحرد وموحرد وهرو
المقاومة .وأما القرار الثاني المتمثل باالجتماع لقادة االحزاب السياسية ما هو اال توجه سليم نحو وجود قيرادة عليرا تتمسرك بزمرام
االمور .وكما ظهر بأن وجود توجه ديمقراطي افضل من عدم وجوده وكما يُقرال فرإن وجرود ديمقراطيرة متخلفرة قرد تكرون أفضرل
من دكتاتورية متعلمة( ،أحمد سعيد نوفل وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص  ) 218إال أن هذا الرأي يظهر في ظل وجود حكومرة
مسررتقلة ،أمررا الوضررع العربرري الفلسررطيني فقررد وجرردت برروادر لررذلك مررن دون وجررود الحكومررة فهررذا يؤكررد كبررر الرروعي الثقررافي بهررذا
الموضروع وخاصرةً مرن قبرل القرائمين علرى ذلرك ،وإن كران هنالرك نوعرا ً مرن الحمائليرة والعائليرة عنرد الربعب خاصرةً فري عرائلتي
النشاشرريبي والحسرريني ،كمررا إتضررح فرري البدايررة عررن هررذا الموضرروع( ،عبررد السررتار قاسررم ،مرجررع سررابق ،ص  ) 19إال أن الرروعي
الوطني السياسي وخاصةً عند الطلبة الفلسطينيين في الجامعات الخارجية كان واعيا ً لما يحدث بحيث أنه لرم يكرن يوجرد جامعرات
في داخل فلسطين كما ُذكر سابقاً ،إال أن ذلك الوعي كان موجوداً وبشكل واضحا ً وكبيراً.
المرحلة الثانية :والتي تمتد منذ عام  1491م وحتى عام  1499م :
لقرد ظهررر فيمررا يتعلررق بالمرحلرة الثانيرة مررن حيرراة المجتمرع العربرري الفلسررطيني وهرري مرحلرة اإلحررتالل اإلسرررائيلي األولررى عررام
 2128م أنه لم يظهر أي تحديث في حيراة هرذا المجتمرع فلقرد أبقرت إسررائيل علرى تنفيرذ أنظمرة الطروارىء البريطانيرة التري كانرت
موجررودة إبرران فترررة االنتررداب البريطرراني قبررل عررام 2128م علررى فلسررطين والترري كانررت تجيررز االحتجرراز اإلداري دون محاكمررة،
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باإلضررافة إلررى تفويضررات أخرررى أعطيررت للحكررم العسرركري اإلسرررائيلي المحتررل لفلسررطين بعررد عررام  2128م تحررد مررن الحريررة
للمررواطنين الفلسررطينيين حيررث تررم وصررف ذلررك مررن قبررل تقريررر المنظمررة العربيررة لحقررو اإلنسرران بإنرره أي االحتجرراز اإلداري
اإلسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين وخاصة الشباب منهم وصرغار السرن يعرد إحردى صرور انتهراك الحرق فري الحريرة الفرديرة
للشخص( .تقرير المنظمة العربية لحقو اإلنسان عن حالة حقو اإلنسان في الوطن العربي 2111 ،م ،ص .)288
كما عملت إسرائيل أيضرا ً علرى زيرادة عردد المحراكم العسركرية والتري تعتبرر أكثرر إرهابرا ً ضرد المرواطنين الفلسرطينيين ،حيرث
أعتبر نف

ذلك التقرير أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي قامت بانتهراك صرارل للمرادة  12مرن اتفاقيرة جنيرف الرابعرة التري ترنص

على أنه ال يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة االحتالل إصدار أي حكم إال إذا سبقته محاكمة قانونية .كما أبقت إسررائيل علرى
سياستها في ممارسة التعذيب ضد الفلسطينيين خاصة فري داخرل السرجون اإلسررائيلية( ،تقريرر المنظمرة العربيرة لحقرو اإلنسران
عن حالة حقو اإلنسان في الوطن العربي ،مرجع سابق ،ص ص  )212 - 210حيث أكد نف

ذلك التقريرر أيضرا ً وهرو تقريرر

المنظمة العرب ية لحقو اإلنسان األنف الذكر على الحرمان للمواطنين الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير عن الرأي والتجمرع
ألبسط الحقو  ،وأيضا ً حتى أنه تم منرع مراسرلوا وكراالت األنبراء األجنبيرة مرن نشرر العديرد مرن المعلومرات لمرا يجرري فري داخرل
األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  2128م ،كما أن سياسة إسرائيل عملرت ومرا زالرت تعمرل حترى فري الطريقرة السرلمية علرى
اإلستفراد بالسالم مع كل دولة عربية على حدا حتى تفرض على بقية الدول التطبيع معها( .صايل مومني 2181 ،م ،ص )221
لقد سادت مرحلة فراغ سياسي وعسكري كبيرة في حياة المجتمع والمواطن العربي الفلسطيني آنذاك وخاصةً بعرد نكبرة سرنة
 2128م وذلررك بعررد ان تررم تشررريد اكثررر مررن نصررف افررراد المجتمررع الفلسررطيني انررذاك وبقرراء اقليررة فرري اراضرريهم منزوعرري الهويررة
الوطنية الفلسطينية في ظل الدولة الصهيونية التري اعُلرن رسرميا ً عرن قيامهرا فري ذلرك العرام  2128م( ،عبرد السرتار قاسرم ،مرجرع
سابق ،ص  )11ومع كل الصعوبات التي جرت للفلسطينيين كشعب وكمواطنين إال أنه بقي لهم طابعهم المميز عن غيرهم وذلرك
على إعتبار أن األحداث التاريخية تُساهم بشكل كبيرر علرى تقريرر وتحديرد مجررى األمرور( .محمرد عبرد المعرز نصرر  2182 ،م،
ص  ) 210فمنذ إتفاقية دنستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية مع األميرر عبرد هللا إثرر لقائهمرا فري القردس سرنة  2112م،
وبعد منح األردن اإلستقالل عرام  2129م فقرد ولردت فري عهرده اإلمرارة العربيرة ونشرأة المملكرة األردنيرة الهاشرمية كدولرة مسرتقلة
آنرذاك فري شرر األردن حترى قيرام الوحردة برين ضرفتي األردن الشررقية والغربيرة برين عرامي  2128م –  2191م( ،محمرد أحمررد
المصالحه  1000 ،م ،ص ص  ) 12 - 11وعلى الرغم من الوحدة بين شر األردن وفلسرطين إال أنره يالحرل علرى ذلرك تميرز
واضح للفلسطينيين عن شر األردن تمثل ذلك فيما يلي:
 .2تميز المجتمع الفلسطيني من حيث التطور االجتماعي والتجربة السياسرية والمسرتوى الثقرافي والعلمري حيرث أن الفلسرطينيين
أمتازوا أيضا ً بكل من:
أ – نمو طبقة متوسطة مبكراً.
ب – إرتفاع نسبة المتعلمين.
ج – إرتفاع نسبة المهنيين.
د – إرتفاع نسبة المتخصصين في شؤون مختلفة.
 .1الظهور بإن شر األردن أخذ يستعين بالعدد الكبير من أبناء فلسطين عند تأسي

إمارة شرر االردن خاصرةً بعرد حصرولها

على اإلستقالل في سنة  2129م.
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 .1إرتفاع نسبة التمدن بين الفلسطينيين مقارنة باألردنيين هذا الى جانب إرتفاع عدد الفلسطينيين بشكل عام.
 .2كان عمل الفلسطينيين في مختلف أشغالهم يتمثل بالمجاالت االقتصادية من تجارة وزراعة وبنوك والذي إختلف ذلك مقارنةً
برراالردنيين األصررليين الررذين أقبلرروا علررى المؤسسررة العسرركرية ممررا جعررل والئهررم لررأردن أكبررر م رن األردنيررين ذات األصررل
الفلسطيني.
 .1تمثل موقف الفلسرطينيين بالتشردد إتجراه بريطانيرا والغررب أكثرر مرن األردنيرين األصرليين( .محمرد أحمرد المصرالحه ،مرجرع
سابق ،ص )18
 .9كما تعتبر الفئات الفلسطينية أكثر تأهيالً وإهتماما ً في الشؤون العامة( .محمد أحمد المصالحه ،مرجع سابق ،ص )11
كما ظهر أن إرتباط األردن كدولة بعد استقالله بصورة عضوية بالقضية الفلسطينية لفترة طويلة إستمرت حترى عرام 2188
م نتيجررة اإلنرردماج اإلقليمرري والسرركاني الموجررودين بينهمررا ،واسررتتبع ذلررك بالضرررورة تررأثير هررذا األنرردماج بررين تلررك الضررفتين علررى
مجريات األحداث السياسرية وغيرهرا فري األردن وعلرى مؤسسراته وعالقاتره العربيرة والردول األخررى( .محمرد أحمرد المصرالحه،
مرجع سابق ،ص )81
المرحلةةة الثالثةةه :المرحلةةة الممتةةدة مةةن عةةام 1499م وحتةةى العةةام  1491م وهةةي مرحلةةة شنشةةاء منامةةة التحريةةر الفلسةةطينيه
ومقاومتها لالحتالل اإلسرائيلي:
إن مرحلة الفراغ الكبيرة في حياة الفرد والمجتمع الفلسطيني لم تكن لتستمر فترة طويلة على نف

الحالرة علرى حسرب رأي

الباحث في هذة الدراسة الحالية مع اعتبارها مرحلة ممتدة بشكل كبير من قبل وصفها بأراء بعب الكتاب العرب والغرربيين ،اال
ان العمل على تشكيل االحزاب السياسية العربية الفلسطينية لم يكن لينتهي عند ذلك الحرد ،بعرد مرا حصرل للمرواطنين الفلسرطينيين
ما حصل من تهجير من بالدهم ،فبعد ذلك اعُلن رسميا ً عن قيام اكبر تنظريم فري حيراة المجتمرع والمرواطن العربري الفلسرطيني فري
سنة 2192م وهو االعالن الرسمي عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك العام والتي جاء تأسيسها بدعم فلسرطيني وعربري
وإن كان عملها قد بدأ قبل العام  2192م بشكل غير مباشر ،فكانت جذورها االولرى قرد بردأت منرذ سرنة النكبرة نفسرهاعام  2128م
ولكن البردايات االولرى فري عملهرا تعرود الرى نهايرة عقرد الخمسرينات مرن القررن العشررين سرنة  2111م فمرا فرو  ،اال ان االعرالن
الرسمي عنها بردأ فري العرام  2192مُ ،م ّشركلة برذلك نقلرة نوعيرة كبيررة وطنيرا ً وسياسريا ً وإقليميرا ً وقوميرا ً فري حيراة الفررد والمجتمرع
العربي الفلسطيني والتي كانت على حد تعبير بعب المنظرين السياسيين تضم اعداد من المقاتلين زادت عرن قردرتها االسرتيعابية
من الالجئين الفلسرطينيين ،باإلضرافة إلرى بعرب المتطروعين مرن الردول العربيرة .كمرا أن مرن األسر
الكلي والجزئري عنرد تأسري

الرئيسرية إلنجرا التضرامن

منظمرة التحريرر الفلسرطينية هرو إعتبرار أن المواجهرة الجديرة والناجحرة فري أي معركرة سرواء كانرت

سياسية أو غيرها من معرارك التحررر الروطني هري إيرالء قضرية الديمقراطيرة الحقيقيرة أهميرة خاصرةً وأعتبارهرا عنوانرا ً للصرمود
الكلي ومن ثم التصدي للخصم( .صايل مومني ،مرجع سرابق ،ص  )211كمرا أن ظراهرة الثرورة تُعتبرر مرن أهرم ظرواهر التراريت
البشري والوجود اإلنساني منذ فجر التاريت ،فنقاط التحول الفاصلة في التاريت اإلنساني كانت بسربب الثرورات الجاريرة ،فرالثورة
مهما كانت درجة نجاحاتها وبصرف النظر عما يحدث من ردة أو إرتداد عليها فهي تعنري فري المقرام األول إعرادة توزيرع الثرروة
والسررلطة والقرروة بررين فئررات وافررراد المجتمررع ككررل ،ولررذلك فهنرراك دائمرا ً خاسرررون وفررائزون مثلمررا يحرردث فرري القرروانين العسرركرية
والحروب ،وهناك منتفعون ومتضررون أيضاً،
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وألن الفوز والخسارة أو النفع والضرر يحدث بشكل حاد أحيانا ً نتيجةً االستقطاب وربما يكون ذلرك فري فتررة زمنيرة قصريرة فرإن
الثورة عندها تصبح ظاهرة اجتماعية وسياسية أيضا ً ولكنها غير حياديرة ،لرذلك ال يسرتطيع الدارسرون أن يقفروا موقفرا ً موضروعيا ً
متجرداً بشكل كلي منها ومن تأثيراتها الموجودة أيضا ً( .هويدا عدلي 1000 ،م ،ص .)100
لقد بدأ النضال الحقيقي للعرب الفلسطينيين والرذي عمرل علرى تنميرة القردرات الدفاعيرة للمرواطن الفلسرطيني فري اطرار عربري
قررومي إسررالمي فلسررطيني شررامل منررذ بدايررة القرررن العشرررين وتنررامى بعررد ذلررك ،حيررث برردأ يُشرركل المرجعيررة االساسررية والشرررعية
المعروفة للمقاتل الفلسطيني فظهر "الفدائي الفلسطيني" الذي كان في حالة من اليأس قبل انشاء منظمة التحرير الفلسطينية ولكرن
بعد عام  2192م عملت منظمة التحرير الفلسطينية على نقل الفلسطيني من حالة اليأس والفراغ الى مرحلرة جديردة مرن النضرال،
فتحول الفلسطيني من الجيء الى مقاتل ،فهنا ال بد من العمل على تحديد بعب المؤثرات االخرى على حياة المجتمع الفلسرطيني
والتي اكسبتة بُعداً ديمقراطيا ً فعليا ً وإن كان في مراحلة االولى ،اال انرة يعتبرر النقلرة االولرى مرن نوعهرا فري تحولرة ووعيرة وطنيرا ً
وعربيرا ً وسياسريا ً وحترى عالميرا ً فرري ظرل وجرود منظمرة التحريررر الفلسرطينية الراعيرة لحقوقرة ومطالبررة دومرا ً بالعمرل علرى تحريررر
ارضة المغتصبة من قبل االحتالل االسرائيلي الغريب عنها.
لقد كان لوجود منظمة التحرير الفلسطينية تأثيراً ايضا ً على وجود ما يسرمى بترأثيرات اساسرية وجانبيرة لهرا خاصرةً بعرد العرام
 2112م ،حيث أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية في ذلرك الوقرت ،الممثرل الشررعي والوحيرد للشرعب العربري الفلسرطيني علرى
إثر القمة العربية التي كان قد تم عقدها في الرباط واإلعتراف الدولي بها من خالل هيئة األمم المتحدة العالمية( ،صرايل مرومني،
مرجع سابق ،ص  )211ويمكن تصنيف ذلك بما يلي:
اوالً - :منامة التحرير الفلسطينية وأثرها على وجود الممارسات الديمقراطية .
 -2وجود اجهزة منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة.
 - 1التشكيل الهيكلي المعروف في داخل منظمة التحريرر الفلسرطينية ،المتمثرل لهرا بوجرود السرلطلت الممهردة لقيرام دولرة بشركل
مبدئي وهي المجل

الوطني الفلسطيني والمجل

المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية.

 - 1مشاركة المرأة الفلسطينية في داخل انشرطة منظمرة التحريرر الفلسرطينية المختلفرة وتأسري
وهو "االتحاد العام للمرأة الفلسطينية" ،فهذا يعتبر من االس

جنرا بالمنظمرة خراص برالمرأة

المهمة لمباديء الديمقراطيرة المتعلقرة بالمسراواة برين الجنسرين

في المجتمع الديمقراطي الحقيقي.
 - 2االعرالن رسرميا ً عرن انطالقرة الجبهرة الشرعبية لتحريرر فلسرطين بعرد النكبرة الثانيرة فري حيراة العررب والفلسرطينيين بعرد عررام
 2191م ،حيث عملت منذ نشأتها تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية.
 - 1وجود وتشكيل االحزاب السياسية الفلسطينية في داخل منظمة التحرير الفلسطينية نفسرها مثرل الجبهرة الديمقراطيرة لتحريرر
فلسطين ،باالضافة الى بعب االطر االخرى التي اصبحت تتشكل الحقاً ،فكان لذلك االثر الكبيرر فري ارسراء قواعرد ووجرود
شكل حديث للتحول وللممارسة الديمقراطية داخل المنظمة نفسها ،تمثل ذلك بشكل جلي في ممارسة نشاطات تلرك االحرزاب
السياسية المنضمة في اطار منظمرة التحريرر الفلسرطينية فري داخرل الروطن المحترل ،حيرث تمثرل ذلرك التمثيرل لتلرك االحرزاب
السياسية في داخل الجامعات الفلسطينية ودعمها ايديولوجيا ً وسياسيا ً وماديا ً ومعنويا ً من قبل المنظمة ،وذلك على الرغم مرن
االعتقاالت الموجودة من قبل االحتالل االسرائيلي للطلبة الفلسطينيين.
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 - 9االهتمرام بالنشررر والصررحافة مررن خررالل تشرركيل مؤسسررات خاصررة بمنظمررة التحريررر الفلسررطينية تعمررل علررى ذلررك مررن خررالل
تأسي

"مركز األبحاث" للنشر في بيروت والتابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه.

 - 1االهتمررام بقضررية الالجئررين الفلسررطينيين ودعمهررا ماديرا ً ومعنويرا ً مررن خررالل انشرراء دائرررة خاصررة ومسررتقلة فرري دعمهررا بشررتى
االشكال وتعمل تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وهي "دائرة شرؤون الالجئرين" باالضرافة الرى تقرديمها للردعم المعنروي
والمادي والسياسي لبعب الفئات من الالجئين الفلسطينيين ،إضافة أيضا ً الى الدعم الوطني والقومي لهم ولقضيتهم.
 - 8وضع دستور للشعب العربري الفلسرطيني ،تمثرل ذلرك بصرياغة مرواد الميثرا الروطني الفلسرطيني فري العرام  2198م والتري
تنص على الوحدة في مادتين من مواد ذلك الميثا والتي يعتبرها بعب المنظرين من االس

الرئيسية للتحول الرديمقراطي

في فلسطين داخليا ً وخارجاً ،ولكن بعد ذلك حصل تغيير على مواد الميثا الروطني الفلسرطيني خاصرةً بعرد محادثرات السرالم
بين الطرفين وهما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسرطينيه فري بدايرة عقرد التسرعينيات مرن القررن الماضري أي القررن العشررين
الممهدة للتوصل والتوقيع على إتفاقية إعالن المبادىء الفلسطينية االسرائيليه في أوسلو فري  2111 / 1 / 21م والتري قامرت
على إثرها السلطة الوطنية الفلسطينية لكن من الواجب هنا معرفة هو :هل التغيير في مواد الميثا الوطني الفلسطيني تخردم
العملية الديمقراطية الفلسطينية الفعلية أم ال ...ع !
ثاني ةاً :امةةا ميمةةا يتعلةةم بالممارسةةات الديمقراطيةةة مةةي خةةارم منامةةة التحريةةر الفلسةةطينية وشن كانةةق ةةد اكتسةةبق بعةةداً خةةدماتيا ً
للفلسطينيين بعد يام منامة التحرير الفلسطينية مكانق كالتالي:
-2

وجود بعب المنظمات العاملة لحقو االنسان في داخل فلسطين ،وإن كانت ذات طابع أجنبي "غربي".

-1

وجود المراكز الجامعية التابعة للجامعات الفلسطينية بعرد ان ترم البردء فري تأسيسرها فري بدايرة السربعينات والثمانينرات مرن
القرن الماضي أي القرن العشرين وتوسيعها بعد ذلك كما ً ونوعا ً.

-1

انطالقة حركة المقاومة االسالمية  -حماس فري العرام  2181م ،وعملهرا بشركل مسرتقل فري مقاومرة اإلحرتالل اإلسررائيلي
الى جانب األحرزاب السياسرية الفلسرطينية األخررى ،بحيرث أن الهردف األساسري وهرو المقاومرة كران يجمرع تلرك الفصرائل
السياسية الفلسطينية المختلفة ،وما زال كذلك وهو مقاومة اإلحتالل اإلسرائيلي وإن كان ذلك بشكل مستقل فري عمرل كرل
حزب سياسي عن اآلخر.

-2

ارتفاع نسبة التعليم في المجتمع العربي الفلسطيني داخليا ً وبين الفلسطينيين في الخارج ايضا ً ومسراهمة منظمرة التحريرر
الفلسطينية في ذلك ،من خالل عمل "الدائرة السياسية" فيها.

-1

إنشرراء العديررد مررن الجامعررات الفلسررطينية ،فمعظررم الجامعررات العربيررة الفلسررطينية تررم انشررائها فرري ظررل وجررود االحررتالل
االسرائيلي وما القتة من الزيادة في االقبال العداد الطلبة الفلسطينيين الملتحقين بها كل عام.

-9

تطبيق نظام االنتخابات في داخل المجال

االتحادية الطالبية في داخل الجامعات الفلسطينية بالرغم من وجرود االحرتالل

االسرائيلي والتي كان لمنظمة التحرير الفلسطينية دوراً كبيراً في دعمها ،وذلك من خالل تشكيل الجسم الطالبري المرنظم
الخاص بها كحركة اجتماعية عربية فلسطينية مهمة وهو الجسرم العامرل ضرمن اطرار منظمرة التحريرر الفلسرطينية ،وهرو
"االتحاد العام لطلبة فلسطين" وكان يعمل كهيئة مستقلة داخل منظمة التحرير الفلسطينيه بعد نشرأتها عرام  2192م ،وإن
كان ذلك له جذور في السابق إال أن هذه المنظمة أي منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت راعية له بشكل كبير،
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وعلى الرغم من المعاناة التى كان يعانيهرا الطلبرة الفلسرطينييون جرراء ممارسرات االحرتالل االسررائيلي ضردهم والتري تمثلرت فري
االعتقاالت المستمرة وما يترتب على ذلك من ثأثيرات سيئة من اهمها فقدان الكثير من السنوات الدراسية بالنسبة للطلبة وإغال
الجامعات الفلسطينية لعدة سنوات متتالية خاصة في خالل فترة االنتفاضة الفلسطينية التي بدأت بعد سرنة  2181م المتمثلرة بفتررة
االنتفاضة الفلسطينية االولى كما عهد على تسميتها المواطنرون الفلسرطينيون ،إال أن االنتخابرات فري مجرال
داخل الجامعات الفلسطينية ظلت مستمرة على الرغم من مختلف الظروف الصرعبة منرذ تأسري

إتحرادات الطلبرة فري

الجامعرات الفسرطينية فري أواخرر

السبعينات من القرن الماضي أي القرن العشرين.
لقد أتت مرحلة الثورة الفلسطينية لتُشكل السيا التاريخي لوالدة فكرة التحول الديمقراطي فري المجتمرع العربري الفلسرطيني
التي كانت منذ سنة  2192م وما زالت حتى الوقت الحاضر حترى بعرد تشركيل سرلطة الحكرم الرذاتي الفلسرطينيه بعرد سرنة  2112م
وفقا ً التفاقية التسوية للوضع الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ،فكان استمرار عمل المنظمة والثورة حتى فري
ظرل عوامرل الغيراب لسرلطة الحكرم الرذاتي الفلسرطينية فري الفتررات السرابقة لعرام  2112م والحريرات المدنيرة المتمثلرة بعردم وجررود
مؤسسات المجتمع المدني مثرل النقابرات والجمعيرات الموجرودة حاليرا ً ،والحريرات السياسرية مثرل إنعردام حريرة التعبيرر عرن الررأي
والمساواة في الحقو والواجبات في المراحل المتمثلة بما سبق عام  2112م وفي ظل االحرتالل اإلسررائيلي( ،عبرد الررزا عيرد
ومحمررد عبررد الجبررار 2111 ،م ،ص  )11فبعررد قيررام منظمررة التحريررر الفلسررطينية إسررتمرت الثررورة الفلسررطينية فترررة طويلررة ،لررذلك
فعملية التنمية تتطلب االستمرارية والقدرة عليها كمطلب اساسي للديمومة واالنتصرار والتنميرة مرع كونهرا بدائيرة ومترأخرة بشركل
ملموس.
ثالثاً -:مشل بعض محاوالت االحتالل االسرائيلي العا ة النمو والتحول الةديمقراطي مةي داخةل المجتمةع الفلسةطيني حيةث تمثةل
ذلك ميما يلي:
-2

فشل محاولة فرض االحتالل االسررائيلي لمشرروع الرروابط القرروي وذلرك كبرديل عرن منظمرة التحريرر الفلسرطينية فري
الثمانينات من القرن الماضي أي القرن العشرين.

-1

فشررل محرراوالت االحررتالل االسرررائيلي العاقررة تطبيررق بعررب المظرراهر الديمقراطيررة مثررل الغرراء وعرردم السررما الجررراء
االنتخابات البلدية مثل تعيين يهودي كرئي

-1

لبلدية مدينة نابل

الفلسطينية في الثمانينات من القرن الماضي.

فشررل محرراوالت االحررتالل االسرررائيلي فرري تعطيررل اجررراء االنتخابررات الخاصررة بالمجررال

الخاصررة بإتحررادات الحركررات

الطالبية في داخل الجامعات الفلسطينية على الرغم من ممارسات االعتقال ضد الكثير من الطلبة الفلسطينيين.
إن العمل الديمقراطي الفلسطيني بدأ منذ بداية القرن العشرين أي القرن الماضري ولكنره أخرذ يظهرر بشركل واضرح بعرد قيرام
منظمة التحرير الفلسطينية وإن كانت والدة كل حزب سياسي او تشكيل أي جمعية كران يعراني مرن بعرب الصرعوبات فري البدايرة
اال ان قيامة كان في النهاية يكرون مقبروالً فلسرطينيا ً ،ويلقرى الشررعية لرة فري داخرل المجتمرع الفلسرطيني وفري داخرل إطرار منظمرة
التحرير الفلسطينية نفسها .كما ان نسبة الوعي العربي الفلسطيني القائمة على انشاء قواعد التحول الديمقراطي كانرت فري البدايرة
هي المحرك االساسي للقدرة على ممارسة النمو والتحول الديمقراطي ،وإن كان بشكل بسيط في بداياتة اال انة كان يوجد بشركل
واضح ،فحتى لو كان يوجد مراحل فراغ فكري وسياسي في ظل وجرود منظمرة التحريرر الفلسرطينية اال انرة لرم يكرن مثرل مرحلرة
الفراغ االولى الواقعة بعد النكبة الفلسطينية من سنة  2128م وما تبعها بعدة سنوات،
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وحتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية في العام 2192م والتري اتسرمت بهرا تلرك الفتررة بمرحلرة الفرراغ بعرد سرنة  2128م وحترى
العرام 2192م باليرأس والخضرروع لمرا حصررل للمجتمرع والمررواطن الفلسرطيني مررن اقرتالع مررن برالدة ومصررادرة االراضري العربيررة
الفلسطينية ،وتفكك النسيج االجتماعي للمجتمرع العربري الفلسرطيني آنرذاك ،ومرا زالرت ترأثيرات ذلرك حترى الوقرت الحاضرر والتري
تمثلت بإقامة كيان غريب عنها وهو الكيان الصهيوني الذي تمثل بإعالن دولة اسرائيل علرى انقراض المرواطنين الفلسرطينيين بعرد
عام  2128م وتحولهم الى الجئين مشردين خارج وطنهم وديارهم.
إن هذا ما يفسرة الوجود المتواصل للمواطنين الفلسرطينيين سرواء كرانوا تحرت االحرتالل او الالجئرين الفلسرطينيين المشرردين
في الشتات ،فقد عملت منظمة التحرير الفلسطينية كإطار سياسي وقانوني وممثرل شررعي ووحيرد لهرذة القضرية منرذ قيامهرا وفيمرا
بعد وعملت على نشر هذة القضية على المستوى المحلي والعربي والعالمي على حد سواء ،ممرا جعرل للقضرية الفلسرطينية الحيرز
الكبير والمتواصل دائما ً في ظل حلبة السياسة والصراع العربية والعالمية  -الدوليرة ،فهرذا بحرد ذاترة يعتبرر مرن االسر

الرئيسرية

للديمقراطية في العالم وهو نشر القضرية مرع عردم معارضرتها عالميرا ً برل االعترراف بمنظمرة التحريرر الفلسرطينية حترى فري داخرل
اروقة مجال

الوكالة الدولية ومجل

االمن الدولي والمنظمات العالمية الداعمة لها والغير داعمة والدعم العربي لها أيضا ً حترى

ولو كان شكليا ً في بعب األحيان ،لرذلك فقرد ظلرت منظمرة التحريرر الفلسرطينية تنشرر مرا حصرل لفلسرطين وأهلهرا ومازالرت ،فمرع
وجود هذه المنظمة لم ولن تكن القضية الفلسطينية قضية هامشية من حيث وجودها فلسطينيا ً وعربيا ً وشر أوسطيا ً وعالمياً.
المرحلة الرابعة :المرحلة الممتدة من سنة  1491م وحتى سنة  1410م:
لقد كان من اهم االحداث التي حصلت في هذه الفتره هو ما حصرل فري منتصرف العرام 2191م مرن الحررب التري جررت برين
إسرائيل والدول العربية المجاورة لها وما أعقبته تلك الحرب من الهزيمة بالدول العربية واحتالل اسرائيل للمزيد مرن االراضري
من االردن في حكمه آنرذاك للضرفة الغربيرة ومرن سروريا ومصرر ،فعملرت تلرك الحررب بمرا تمخضرت عنره مرن نترائج سرلبية علرى
الصعيد العربي إلى إنهيار القومية العربية وما كان لذلك من تأثيرات سيئة على القضية الفلسطينية بشركل خراص ،بسربب إحرتالل
إسرائيل للمزيد من االراضي الفلسطينية وسيطرتها العسكرية عليهرا فري حكمهرا الرذي طرال لعردة عقرود ومرا زالرت تأثيراتره حترى
بداية القرن الحالي أي القرن الحادي والعشرون ،باالضافة الى تهجير المزيد من المواطنين الفلسطينيين في تلك الحرب ،إضرافة
الى الجئي نكبة سنة  2128م.
لقد تمثلت هذه المرحلة (2181 – 2191م) بمرحلة اإلحتالل اإلسرائيلي الثانية لفلسطين وذلك مروراً باالحتالل األول عرام
 2128م ،فلقد تمثلت تلك المرحلة بالعديد من االعمال المعيقة أليرة عمليرة تنميرة فري داخرل المجتمرع الفلسرطيني حيرث ترم حرمران
الفلسررطينيين أيضرا ً مررن حررق التنقررل واإلقامررة متمررثالً ذلررك بررأي شرركل مررن األشرركال .كمررا تمثررل ذلررك فرري العديررد مررن األحيرران بفررب
االجتماعات بقوة السرال أو براإلعالن عرن حظرر التجرول ومنراطق عسركرية مغلقرة يُحظرر الردخول والخرروج منهرا واليهرا ،علرى
العك

من ذلك فقد كان يُسمح للمستوطنين اليهود المقيمين على األراضي العربية الفلسرطينية بحرق التجمرع واالحتجراج مرن دون

أية مضايقة تُذكر لهم من قبل الجيش اإلسرائيلي( .تقرير المنظمرة العربيرة لحقرو اإلنسران عرن حالرة حقرو اإلنسران فري الروطن
العربي ،مرجع سابق ،ص ص .)212 – 211
كمررا عملررت إسرررائيل علررى حرمرران العمررال مررن العمررل وحرمرران الطلبررة أيض را ً مررن التنقررل بررين قطرراع غررزة والضررفة الغربيررة
الفلسطينية لاللتحا بالجامعات العربية الفلسطينية المتواجدة في الضفة الغربية،
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هررذا باإلضررافة إلررى منررع الزيررارة للسررجناء وحتررى لرري

مررن قبررل األهررل فقررط وإنمرا للمحررامين عررن هررؤالء السررجناء ،باإلضررافة إلررى

استمرار حظر التجول والحصار ،وأيضا ً حصرل نرزع ُملكيرة األراضري الفلسرطينية مرن أصرحابها والرذي تمثرل ذلرك بسياسرة هردم
المنازل ومصادرة األراضي لصالح المستوطنات اإلسرائيلية والقواعد العسكرية التابعة للجيش اإلسرائيلي ،باإلضافة إلرى ذلرك
فقد مارست إسرائيل سياسة هدم منازل أخرى بدعوى عدم الحصول على ترخيص مع أن الحكومة اإلسررائيلية تررفب إعطائهرا
للتررراخيص لبنرراء الفلسررطينيين علررى أراضرريهم ،باإلضررافة إلررى الحرمرران مررن الحررق فرري التعلرريم حيررث أغلقررت سررلطات االحررتالل
اإلسرائيلي في بعب الفترات الزمنية معظم الجامعات الفلسطينية خاصة في فترة االنتفاضة الفلسطينية األولى بعد عرام  2181م
ولمدة عدة أعوام ،باإلضافة إلى إغال بعب المدارس أيضا ً ومحاصررة العديرد مرن الجامعرات الفلسرطينية ومنرع دخولهرا خاصرةً
عند محاولة بعب الفلسطينيين من الطلبة بمحاوالت لدخولها ،تمثل ذلك أيضا ً بشكل جلي بمحاصررة جامعرة النجرا الوطنيرة فري
مدينررة نررابل

الفلسررطينية فرري العررام  2112م بعررد قيررام الطلبررة بنشرراطات الختيررار مررن يمررثلهم فرري هررذه الجامعررة ،حيررث أنتهرري ذلررك

الحصار بإبعاد ستة من طلبة تلك الجامعة إلى خارج فلسطين ،باإلضرافة إلرى تردني الرعايرة الصرحية فري الضرفة الغربيرة وقطراع
غزة الفلسطينيين من قبل االحتالل اإلسرائيلي ،والمتمثل بعدم االهتمام بهذا القطاع على الررغم مرن المسرؤولية الكاملرة لالحرتالل
عن ذلك بحكم احتالله لأراضي الفلسطينية المتمثلة بالضفة الغربيرة وقطراع غرزة منرذ العرام  2128م واسرتكماالً لرذلك فري العرام
 2191م( .تقري ر المنظمة العربية لحقو اإلنسان عرن حالرة حقرو اإلنسران فري الروطن العربري ،مرجرع سرابق ،ص ص - 219
.)211
إن مقاومة االحتالل اإلسرائيلي كان لها أثر إيجابي على تنمية الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني على عكر

منره لرو كانرت

من عدم وجود احتالل كباقي الدول العربية األخرى غير الديمقراطيرة ،وقرد كانرت الظرروف األخررى قاسرية بالنسربة للفلسرطينيين
حتى في خارج مجتمعهم ،فحتى في ظل وجود الفلسرطينيين فري لبنران فقرد عرانوا مرن معاملرة السرلطة والجريش اللبنراني لهرم هنراك
(حلرريم اليررازجي وآخرررون  ، ...مرجررع سررابق ،ص ص  ) 208 – 201بعررد مررا ذاقرروا األمرررين فري سررنة  2110م فرري األردن مررن
ممارسة الجيش األردني ضدهم والتي أخذ يُطلق عليها بأحداث أيلول األسود ،فإستمر لجوئهم من شتات إلى آخر.
المرحلة الخامسة :المرحلة الممتدة من سنة 1410م وحتى سنة  1411م:
كان من أهم االحداث التي جرت في هذه الفترة هي حلقة من حلقات الصراع المرير بين الفلسطينيين وإسرائيل حيرث تتمثرل
تلك الحقبة بالحرب الفلسطينية اإلسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية اللبنانية في عام 2181م وما اعقبته تلرك الحررب مرن
إنتقال المقاومة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجمهورية التونسيه ،وذلك بعد أن تم إلحرا الخسرائر الكبيررة
بالجمهورية اللبنانية من قبل االحتالل اإلسرائيلي الذي أخذ يتمركز في أجزاء من أراضيها.
المرحلة السادسه :وهي المرحلة الممتدة من سنة  1411م وحتى سنة  1449م:
إن أهم حدث جرى في هذه الفترة بالنسبة للقضية الفلسطينية هو "االنتفاضة الفلسطينية األولرى" علرى االراضري الفلسرطينية
والتي بدأت في العام  2181م واستمرت حتى العام  2112م،
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وهي فترة تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد إجراء محادثات ومفاوضات ( * ) للسرالم بردأت فري العرام  2111م برين الطررفين
وهما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على أساس االعتراف المتبرادل بينهمرا بقيرام دولترين لكرل طررف علرى اسراس قررارات
االمم المتحدة  121و 118التي تنص على ذلرك مسربقا ً والتري توجرت بإتفاقيرة أوسرلو الخاصرة برإعالن المبرادىء الرئيسرية لتطبيرق
اإلتفا الخاص بالحكم الذاتي من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ألجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة ،وإن كران قرد ترم إرجراء
خمسة قضايا أساسية لمحادثات الحل النهائي المزعروم فري تلرك االتفاقيرة والتري تعتبرر مرن أهرم القضرايا العربيرة الفلسرطينية دومرا ً
ولكن المتحكم القوي المتمثل بإسرائيل استطاع أن يعمرل علرى تأجيرل تلرك القضرايا الرى محادثرات نهائيرة مجهولرة الوقرت والحرل،
وهذه القضايا هي الحدود النهائية ،الالجئين ،القدس ،المياه ،المستوطنات.
لقد كان لالنتفاضة الشعبية الفلسرطينية األولرى دوراً مهمرا ً فري حيراة كرل مرواطن فلسرطيني سرواء كران تحرت االحرتالل او فري
خارج االراضي الفلسطينية .كما أن االنتفاضة الفلسطينية االولى عملت على تكري

العملية الحزبية واالعمال السياسية والتقبرل

بذلك من قبل جميع افراد وفئات المجتمع الفلسطيني حيث تمثل ذلك بعمل االحزاب السياسرية الفلسرطينية المقاومرة ضرد االحرتالل
االسرائيلي في نف

الوقت فكل اتجاة كان يعمل لوحدة ،إال أن االطار العام وهرو الهردف االساسري المتمثرل فري مقاومرة االحرتالل

االسرائيلي كان يجمع ويوحد كلمة هرؤالء االحرزاب والفصرائل السياسرية الفلسرطينية المختلفرة علرى اخرتالفهم ان كرانوا مرن داخرل
منظمررة التحريررر الفلسررطينية او ان تمثلرروا بالتيررارات االسررالمية االخرررى والترري تجلررت اكبررر صررورها بإنطالقررة حركررة المقاومررة
االسالمية  -حماس في نهاية العام  2181م وهو عام بداية االنتفاضة الفلسطينية االولى ،هذا باالضافة الى وجود احزاب سياسية
اخرى خارج منظمة التحريرر الفلسرطينية مثرل حركرة الجهراد االسرالمي الفلسرطينية ،باالضرافة الرى بعرب الجماعرات التري كانرت
توصف بالمستقلة والتي كان يمثلها شخصيات بارزة سياسيا ً وعلميا ً في المجتمع الفلسرطيني علرى الررغم مرن كونهرا تمثرل لربعب
االحزاب السياسية الموجودة احيانا ً بصفة مؤازرة لها فقط .
لقررد كرران لالنتفاضررة الفلسررطينية االولررى مررن نوعهررا بعررد عررام  2181م الرردور المهررم فرري نمررو التحررول الررديمقراطي للمجتمررع
وللمواط ن الفلسطيني فأصبح المواطن الفلسطيني يررى عمرل االحرزاب السياسرية كرل علرى حردا مرع تقبرل االخررين مرن االحرزاب
السياسررية االخرررى لعمررل كررل طرررف مررنهم ،فهررذا هررو التجسرريد الفعلرري للمررنهج الررديمقراطي الصررحيح باوضررح صررورة ،فحتررى
الديمقراطية ظاهرة بشكل واضع في العمل العسكري لأحزاب السياسية الفلسطينية فمن الطبيعي ان تنتهج ذلك ايضرا ً فري نهجهرا
السياسي وهذا يؤثر على رؤية المواطن لهذة االشكال من التطبيقات الديمقراطية داخل هذه االحزاب السياسية وفيما بينهما أيضرا ً
وتعمل على التأثير فية بشكل كبير على نهجة وممارستة وتأييده للمنهج الديمقراطي بصورته السليمة.
إن حالة المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل اإلحتالل اإلسرائيلي الكامل لأراضي الفلسطينية والمتمثل بمراحرل قبرل تشركيل
السلطة الوطنية الفلسرطينية تعكر

انعردام العدالرة االجتماعيرة المتمثلرة بزيرادة البطالرة فري ظرل وجرود هرذا االحرتالل ،فهرذا يعكر

طبيعة تحكم اقتصاد االحتالل باالقتصاد الوطني الفلسطيني بطر مختلفة منها:
 .2استغالل العمالة الفلسطينية بأجور زهيدة.
( * ) المفاوضات Negotiations :
هي(( :وسيلة من وسائل حل مشكلة وهي عبارة عن مذاكرة ومحادثة بين كيان سياسي وكيان سياسي آخر أو بين كيانات
سياسية وكيانات سياسية أخرى لبحث مشكلة ما ومحاولة إيجاد حل لها بالتفاهم على ضوء قواعد حقوقية تعترف األطراف
المتفاوضة بشرعيتها وتقر لها بصفة اإللزام))( ،المصدر :أحمد حسين يعقوب ،طبيعة األحزاب السياسية العربية ،بيروت :الدار
اإلسالمية ،د .ط 2111 ،م ،ص . ) 101
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 .1استخدام السو الفلسطيني للترويج للمنتجات اإلسرائيلية.
 .1استخدام العديرد مرن المنتجرات الجديردة والعمرل علرى إغررا السرو الفلسرطيني بهرا لتجعرل منهرا مشرروعات اسرتهالكية فقرط
للمواطنين الفلسطينيين.
المرحلة السابعه :المرحلة الممتدة من سنة  1449م وحتى سنة  0222م وهي مرحلة يام السلطة الوطنية الفلسطينية:
بعد ان عملرت منظمرة التحريرر الفلسرطينية علرى الترأثير والترأثر برين الفلسرطينيين والديمقراطيرة ،فلقرد كران للنضروج الفكرري
الفلسطيني في المجتمع الفلسطيني نوعا ً من الممارسة والتحول للنمو الديمقراطي تدريجيا ً والتي تجلت الردعوة اليرة علنيرا ً وبشركل
مقبول محليا ً وشر اوسطيا ً وعالميرا ً منرذ قيرام السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية القائمرة علرى االنتخابرات منرذ نشرأتها االولرى فري العرام
2112م ،فكانرت االنتخابررات االولرى الرئاسررية والنيابيرة المتمثلررة بانتخابرات اعضرراء المجلر

التشررريعي الفلسرطيني فرري بدايرة عررام

2119م وإن كرران قررد تررم مقاطعتهررا مررن قبررل بعررب الفصررائل الفلسررطينية االسررالمية المتشررددة اال ان ذلررك ينرردرج فرري اطررار الرررأي
الديمقراطي القائم على الحريرة فري المشراركة أوالً وإن كانرت الديمقراطيرة بصرورها العامرة ال تُحبرذ االنعرزال برل تردعو للوحردة،
حتى من قبل المعارضين للنخبة أو الصفوة الحاكمة.
إن ممارسة العملية الديمقراطية في ظل وجرود السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية والتري ظلرت مسرتمرة منرذ نشرأتها وحترى الوقرت
الحاضر ،حيث تمثل ذلك بإجراء االنتخابات البلدية في العام  2111م إلختيار االعضاء والرؤساء للمراكز الحاكمرة المحليرة فري
المدن والقرى الفلسطينية في داخل فلسطين ،واستمرت تلك العملية بشكلها الديمقراطي الحر في اجراء انتخابرات الرئاسرة الثانيرة
للحكومة الفلسطينية حيث جرت في شهر كانون الثاني من العام  1001م وأيضا ً تم اختيار اعضاء المجل

التشريعي الفلسرطيني

الموجود في تلك الفترة وحتى نهاية العام  1001م ،بعملية ديمقراطية حرة تمثلت باإلنتخابات الحرة والنزيهرة التري شراركت فيهرا
معظررم االحررزاب السياسررية الفلسررطينية وحتررى االحررزاب السياسررية مررن خررارج منظمررة التحريررر الفلسررطينية ،فهررذا يرردل علررى مرردى
الممارسررة الفعليررة للتحررول والنمررو الررديمقراطي المتمثررل بعرردم االنعررزال والتقبررل بالوضررع الفلسررطيني المحلرري ترردريجيا ً للمشرراركة
السياسية والجماهيرية في صرياغة القروانين والقررارات الخاصرة برالمجتمع الفلسرطيني وشرؤونة الداخليرة مرن قبرل مختلرف الفئرات
المهتمة والقائمة على المصلحة الوطنية والمحلية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ،تمثرل ذلرك بإنتخابرات المجلر

التشرريعي

الفلسطيني الثانية في شهر كانون الثاني من العام  1009م والتي فرازت بهرا بأغلبيرة سراحقة التيرارات االسرالمية المتمثلرة بحركرة
المقاومة االسالمية – حماس الول مرة في تاريت المجتمرع الفلسرطيني مرع انهرا كانرت هرذة التيرارات االسرالمية معارضرة للحرزب
السياسي الحاكم االول فتبقى هنا الرؤية المستقبلية فما الذي سيجري بعرد...ع فرال برد اال ان يُتررك هرذا السرؤال للمسرتقبل المجهرول
الخاص بالمجتمع الفلسطيني وشؤونة الداخلية والتأثيرات عليه من الخارج سواء كانت تلك التأثيرات محلية أو إقليمية أو دولية.
أما فيا يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية فقد توسع العمل في تشركيل تلرك النقابرات
والمؤسسات والجمعيات واالحزاب السياسية المختلفة والتي طالت معظم فئات المجتمع الفلسطيني من متخصصرين فري مجراالت
دراسية معينة ومن عاملين أيضا ً في حقول متخصصة ومتساوية في أعمالها ليكون ذلك داعما ً لهم في ظل وجود النظام السياسي
الحاكم وإن كان حكمه يشكل حكما ً ذاتيا ً فقط تحديداً في إدارة الشؤون الذاتيرة للمرواطنين الفلسرطينيين فقرط مرن قبرل سرلطة أو شربه
حكومة فلسطينية منتخبة فلسطينياً ،حيث إن الهدف من تشكيل مؤسسات المجتمع المدني مرن نقابرات وإتحرادات وأحرزاب سياسرية
وجمعيات أهلية يأتي بهدف المطالبة بالحقو الذاتية من قبل كل فئة ينتمي اليها هؤالء االعضاء ،والذين يشكلونها في البدايه.
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المرحلة الثامنه :المرحلة الممتدة من سنة  0222م وحتى سنة  0225م وهي مرحلة انتفاضة اال صى( * ):
وهي مرحلة إنتفاضة االقصى الفلسرطينية أو اإلنتفاضرة الفلسرطينية الثانيرة كمرا إعتراد النراس علرى تسرميتها ،حيرث يرتم تنراول هرذه
المرحلة في الفترة الواقعة مرن عرام  1000م وحترى العرام  1001م فقرط وذلرك للقردرة علرى الرتحكم بجمرع المرادة العلميرة فري ظرل
الفترة المحددة لهذه الدراسة الحالية ،مع العلرم أن انتفاضرة االقصرى اسرتمرت حترى بعرد العرام  1001م إال أن الردعوة الرى إجرراء
أبحاث ودراسات أخرى فيما بعد فترة انتفاضة االقصى الفلسطينية من العام  1001م فما فو قائمة بشكل كبير ومتزايد مرن قبرل
الباحثين الفلسطينيين والعرب ولمن أراد البحث في ذلك الموضوع سواء بما يتعلرق بالديمقراطيرة الفلسرطينية وتأثيراتهرا مرن ذلرك
أو غيره من األبحاث األخرى.

 – 3حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واال تصادية والثقامية والتعليمية وتأثير ذلك على التحول
الديمقراطي:
لقد مر المجتمع الفلسطيني بالعديد من المراحل الصعبة من مختلف الجوانب في حياته ،لذلك فال بد من إستعراض الترأثيرات
لتلك النواحي على تنمية التحرول الرديمقراطي فري هرذا المجتمرع المختلرف عرن غيرره مرن ناحيرة الخصوصرية المتمثرل بهرا وضرعه
والتي يكاد يتصف بها عن غيره من المجتمعات في العالم بشكل منفرد ،لذلك فإن النرواحي التري مرر بهرا المجتمرع الفلسرطيني مرن
ناحية تأثيرها على تحوله الديمقراطي تتمثل بكل مرن الخصوصرية االجتماعيرة المتمثلرة بسركانه فري الرداخل والخرارج و السياسرية
المتمثلة بعمرل األحرزاب السياسرية فري داخلره وخارجره أيضرا ً واالقتصرادية المتمثلرة بإعتمراده علرى الردعم والمسراعدات الخارجيرة
والثقافيررة المتمثلررة بطريقترره الخاصررة بالمقاومررة والترري إنفرررد فيهررا عررن غيررره والتعليميررة والمتمثلررة بالتوسررع فرري إفتتررا الجامعررات
الفلسطينية وزيادة إقبال الطلبة عليها ،باإلضافة الرى إخرتالف العوامرل الداخليرة والعوامرل الخارجيرة ووجرود النظرام الحراكم ألول
مرة في تاريت هذا المجتمع بهذا الشكل والذي كان يقوم على إكتساب القيم الدافعرة لعمليرة التحرول الرديمقراطي كوجرود األحرزاب
السياسية العاملة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات المدنية األخرى.

 - 9التنمية الديمقراطية الفلسطينية:
إ ن المسؤولية في ظل وجود وتطبيق النظام الديمقراطي ال تقع على كاهل الحكومة فقط فال يجوز ان يركز الشرخص علرى ان
هنالك نظام ديمقراطي وان ذلك سيعمل عمالً سحريا ً على تطبيق القوانين بحذافيرها وعدم وجود الظلم للفررد فري المجتمرع ،فهرذا
غير صحيح وإذا اغفل كل فرد ومؤسسة وجمعية ونقابه اعمالها وارتكزت الى ذلك بوجود نظام ديمقراطري حراكم ،فالديمقراطيرة
تأخذ برأي األغلبية وال تنسرى دور األقليره فتعطري لهرم حقرو وواجبرات مرن اجرل مشراركتهم بشرتى المجراالت فري المجتمرع وفري
مختلف النواحي ،فهذا إقرار من الديمقراطية على ضرورة عدم اهمال الفرد مهما كان شأنه كبيراً او صرغيراً فري المجتمرع وهرذا
بدوره يُحتم على ان ال يغيب عرن البرال المصرلحة الوطنيرة والعامرة فري كرل مجتمرع ديمقراطري ،ناهيرك عرن ضررورة اسرتمرارية
الشررفافية والوضررو فرري تطبيررق القرروانين الديمقراطيررة مررن قبررل القررائمين علررى ذلررك النظررام الحرراكم وأيضرا ً مررع ضرررورة اسررتمرار
المراقبة الواعية لتلك الفئات القائمة على السيادة القانونية وهي سيادة الحكومه،

(*)

إقتصار البحث هنا في فترة إنتفاضة االقصى الفلسطينية منذ بدايتها في  / 18سبتمبر من العام  1000م وحتى العام  1001م

فقط.
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فهنرراك ثررالث اطررراف فرري هررذة العمليررة وتررأتي بشرركل منررتظم فرري كررل مجتمررع ديمقراطرري لهررذا النظررام بصررورته الصررحيحة فهنرراك
"الحكومة كطرف اول واالفراد أي الجماهير كطرف ثاني والدستور كطرف ثالث" وجميعها ألزمة فري وجودهرا لتطبيرق النظرام
الديمقراطي فال يجوز ان يُفصل أي طرف من هذة االطراف الثالثة عن بعضها البعب وحتى أنه ال يجوز اهمال أي طرف مرن
هذه االطراف االساسية فري ظرل نطرا عمرل التطبيرق الحكرومي والمجتمعري للديمقراطيرة الحديثره للقيرام بمرا يقرع علرى عاتقره مرن
أعمال.
إن من الواجب على مؤسسات المجتمع المدني كافة في حالة إذا فسردت الحكومرة فري توليهرا المرور الحكرم حمرل ذلرك العمرل
والتغيير فيه ،وواجب هذا ايضا ً على االطراف االخرى من مثقفين وأحزاب سياسية وجمعيات أهلية أيضراً ،فالمسرؤولية ال تسرقط
مهما حصل في داخل المجتمع والدولة فهي مسؤولية جماعية أي حكوميه وفرديه ايضا ً ،وال يجوز ان يتم االلقاء بها من قبل كرل
طرف على الطرف االخر حتى يتم التملص منهرا والتهررب مرن العمرل المسرؤول والعمرل الجراد القرائم علرى أسر

المرنهج العقلري

بشكل سليم ،فالدليل على اإلدارة السرليمة والعمرل علرى فصرل السرلطات القائمرة ووجرود حريرة إقامرة االحرزاب السياسرية فري ظرل
وجود النظام الديمقراطي لهو خير مثرال علرى ضررورة وجرود المسرؤولية مرن كرل طررف مرن الحكومرة ومرن مؤسسرات المجتمرع
المدني ومن كل فرد ايضا ً ضمن الحق الرذي تعطيره الديمقراطيرة للجميرع فري الحريرة لهرم والنتقراداتهم للنظرام الحكرومي الموجرود
بواسطة العديد من الطر منها حرية التعبيرر والصرحافة والتجمرع وإقامرة االحرزاب السياسرية واالتحرادات والنقابرات والجمعيرات
األهلية ،ولكن يجب ان يأتي ذلك بطريقة تعاونيه اذ تبين في احردى الدراسرات التري اظهررت علرى ضررورة االهتمرام بالمسرؤولية
في المجتمرع والحكومره فتقرول تلرك الدراسرة أنره بالنسربة الرى السريادة البرلمانيره أي التشرريعية ،فحترى لرو كانرت الهيئرة التشرريعية
الموجودة في داخل المجتمع والدولة هي احد اجهزة سن القوانين المعمرول بهرا ،وليسرت الجهراز الوحيرد فرأي اجهرزة أخررى تقروم
بذلك يجب ان تكون مسؤولة عن افعالها ،فحتى تكون الحكومة جيدة في اعمالها يجرب ان تكرون بررامج االحرزاب السياسرية جيردة
في أعمالها أيضا ً .كما أن االحزاب السياسية هري التري يرتم مرن خاللهرا تعيرين القرائمين علرى السريادة القانونيرة بطريقرة االنتخابرات
الصحيحة والنزيهة كأسلوب وأداة من أساليب وأدوات الخيار الديمقراطي السرليم مرع ضررورة االخرذ بعرين االعتبرار علرى العمرل
في هذة االنتخابات بصورة نزيهه وشفافية واضحة بعيردة عرن الغمروض فري طرر البررامج والغايرة للقرائمين علرى تلرك العمليرات
السياسية ضمن ما يتم فتحه من قبل التشريع الحكومي الصحيح ،وإضافة الى ذلك فرال برد مرن ضررورة المراقبرة الواعيرة ووجرود
الوعي الثاقب لكل جديد لما يأتي به النظام الديمقراطي فإن دعوة ماك

فيبر لذلك لخير دليل على تلك المراقبرة الواعيرة والقائمرة

على اساس علمي فعال وسليم فيدعو فيبر بذلك الى ضرورة توسيع البرلمان النه يرى ان الدولة تسعى الى البقرطة بشكل كبير،
كما دعا فيبر ايضا ً الى ضرورة توسيع الوظائف الرقابية للبرلمان على الدولرة البيروقراطيرة الرذي يعتبرهرا مقاومرة للديمقراطيره
ويكتفي فيبر بذلك ليجعل البرلمان الذي يمهد ألن تكون الدولة البيروقراطية تحت سلطة الشعب ،فهذا يمثل االساس النظرري لنقرد
الليبرالية للدولة الداعي الى العمل على ضرورة وجود المراكز المتعددة للقدرة على السرلطة والقروة فري المجتمرع .كمرا ال برد مرن
الذكر هنا أن المراقبة الواعية ايضا ً من الضروري ان تبقى مستمرة حتى وأن حصل تغيير في المسرؤوليين علرى السرلم الروظيفي
الحكومي القائم ،فقد تكون بعب الفئات منتظرة لذلك التغيير من اجل ان تقوم بدور سرلطوي جديرد مناقضرا ً ومنافيرا ً للديمقراطيرة،
فهذا ما عبر عنه المفكر "ليبست" في دراساته عن الديمقراطية الذي عبر من خاللها عن تخوفره مرن ان يكرون دخرول بعرب مرن
الفئات الشعبية الى الميدان السياسي ليعمل على تنمية االتجاهات السرلطوية عنردها مرن جديرد( ،ثنراء فرؤاد عبرد هللا 2111 ،م ،ص
ص  )19 - 11فمن هنا تأتي الضرورة في االستمرار بتطبيق النظام الديمقراطي بكافة اشكاله من السيادة القانونية وعردم اغفرال
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حق السيادة السياسية المتمثلة بسيادة الشعب والتي تعمل على المراقبة الواعية والمعارضة السلمية والسليمه والنقد الواعي ايضرا ً
القررائم علررى اسرراس العلررم الحررديث بعيررداً عررن المصررلحة الطائفيررة والقبليررة والفئويررة ،وال بررد مررن أن يكررون قائمرا ً ايضرا ً علررى اسرراس
المصلحة العامة للجميرع بشرتى الطرر واالشركال حترى تبقرى الديمقراطيرة مؤاتيرة فري وجودهرا وتطبيقهرا لكرل جديرد وبشركل سرليم
وفعرال وتعرم النتررائج الصرحيحة فري التطبيرق لهررذا النظرام الشررامل علرى كافرة شرررائح وفئرات المجتمعررات التري تررنعم بتطبيرق النظررام
الحكومي الديمقراطي الحديث.
إن ضعف الثقافة الديمقراطيه فري المجتمرع بشركل عرام والمجتمرع العربري الفلسرطيني بشركل خراص لره ترأثير سرببي لضرعف
التحول الديمقراطي الصحيح ،فال يمكن للعملية الديمقراطية ان تنجح بشكل فعلي إال بوجودها في اطار من الوعي والبناء الالزم
لها ،وهو البناء االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي والتعليمي  ...الت ،وال بد إال أن تكرون تلرك الرنظم مرن الرنظم المؤهلرة
والالزمة لعملية الديمقراطية بشكل كلي وفقا ً لمبادئهرا ،فرال يمكرن للديمقراطيرة ان ترنجح اال فري ظرل وجرود هرذة االطرر التنظيميرة
وقبول الشرعية لوجودها بعيداً عن الضعف المسرتبد والتعسرفي وتحقيرق العرام بعيرداً عرن الخراص والرذات ،ويمكرن القرول ان هرذة
الشررروط الواقعررة ضررمن المتطلبررات االجتماعيررة واالقتصررادية للديمقراطيررة ال بررد مررن وجودهررا بشرركل فاعررل ،فررال يمكررن ان يوجررد
ديمقراطية بدونها ،وكما اشار هنتنجتون فإن دعم الديمقراطية يحتاج الى مراحل من التطور االقتصرادي واالجتمراعي فري الردول
المحاولة لذلك ،وإن ذلك يمر بمراحل عديدة حتى يرتم التحقيرق الشرامل لعمليرة التحرول الرديمقراطي الفعلري فري داخرل أي مجتمرع.
(محمد السيد سليم والسيد صردقي عابردين 2111 ،م ،ص  ) 1كمرا ان النظرام السرلطوي غالبرا ً مرا يعراني مرن تراجرع فري المعردالت
الخاصة بعملية التنمية الصحيحة المستدامة ،إضافة الى وجرود وانهيرار وترداعي فري النظرام نفسرة وخاصرة علرى المردى الطويرل،
عندها تصبح الحاجة ملحة للتحول الى النظام الديمقراطي الفعلي القائم على أساس االرادات الحرة ،لجميع أفراد المجتمرع وفئاتره
كبديل عن النظام الشامل أي النظام السلطوي( .محمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين ،مرجع سابق ،ص )8
لقد شهد المجتمع الفلسطيني وأثبتت معظم الدراسات بأنة في اتجاه ديمقراطي لكن الظروف التري يمرر بهرا تجعلره غيرر قرادر
علرى تطبيررق هررذا النظررام بشرركل كامررل وشررامل ومسررتمر ومسررتقر ،وأن مررن أسررباب وعوامررل ضررعف هررذا التحررول الررديمقراطي فرري
المجتمع الفلسطيني يمكن إدراجها فيما يلي:
 - 2اسرباب تتعلررق بالعمررل واالقتصرراد :المتمثلررة بإنعرردام وجررود مصررادر الثررروة فرري المجتمررع الفلسررطيني المتعلقررة بررتحكم االقتصرراد
االسرررائيلي باالقتصرراد الفلسررطيني الضررعيف فرري االصررل ،واذا صررح التعبيررر علررى أنرره يوجررد اقتصرراد فلسررطيني بررالمعنى الصررحيح
للكلمه.
 – 1أسررباب ماديررة بحترره :وهرري المتمثلررة بإعتمرراد السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية الحاكمررة فرري إدارة الشررؤون الذاتيررة للمررواطنين
الفلسطينيين منذ العام  2112م على المساعدات من الخارج وتحكم الدول المانحة بالسياسات الخاصرة برالمجتمع الفلسرطيني علرى
إختالف اشكالها وانواعها ومواعيد تقديمها المتناقضة في الكثير من االوقات كما هو ظاهر امام الجميع.
 - 1اسباب اجتماعية :ترجع الى عدم التنميه وعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية الحاكمة على ايجاد اسرتراتيجيات تسرتطيع ان
تعتمد من خاللها على نفسها في ادارة شرؤون الحكرم والمجتمرع الفلسرطيني بأبنيتره المختلفرة منرذ بدايرة تشركيلها فري العرام  2112م
وتوسعها بعد ذلك.

277

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

 - 2التحكم اإلسرائيلي :لي

فقط باالقتصاد الفلسطيني وإنما باسرتغالل العمالرة الفلسرطينية فري السرابق ،حيرث كران لره ترأثير علرى

ضعف التنمية بل وتراجعها في داخل المجتمع الفلسطيني السائر في طريقره نحرو االصرال واالسرتقالل( .مجموعرة مرن البراحثين
الفلسطينيين  ، ...المجتمع الفلسطيني ،منشورات جامعة القدس المفتوحه ،رام هللا  :مكتبة جامعة القدس المفتوحه ،ص ) 21
 - 1وجررود االحررتالل االسرررائيلي بشرركل كامررل علررى المجتمررع الفلسررطيني علررى مرردى عقررود طويلررة قبررل تشرركيل السررلطة الوطنيررة
الفلسطينية الحاكمة حالياً :وإن كان حكمها بشكل ذاتي للمواطنين الفلسطينيين فقط والتي فاقت سنوات االحتالل فترة حكم السلطة
الوطنيررة الفلسررطينية بمررا يزيررد عررن أربعررة أضررعاف الحكررم العسرركري المرردمر لجميررع األراضرري الفلسررطينية مررن قبررل االحررتالل
اإلسرائيلي.
 - 9اسباب سياسيه :المتمثلة بعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية بالحكم بجميع المناطق الفلسطينيه.
 - 1محاوالت اسرائيل الجاهدة علرى ابقراء الحكرم للفلسرطينيين حكمرا ً منقوصراً :برل وسرعت الرى ذلرك وان كانرت سرنوات المقاومرة
الطويلرة منررذ عررام  2128م وبعررد قيررام منظمررة التحريررر الفلسرطينية فرري العررام  2192م وبدايررة الثررورة الفلسررطينية عررام  2191م قررد
ساهمت في عملية التنمية الشاملة للتحرر الوطني ،إال ان تلك التنمية ما زالرت فري مراحرل متدنيرة جرداً مرن تنميرة وتحرديث التقردم
للتحول الديمقراطي الالزم الي دولة ،وأن كانت تلك السنين قد عملت على اثراء الوعي الوطني الجماهيري الفلسطيني بمختلرف
تشرركيالته خاصررةً السياسررية منهررا والترري تعتبررر االسرراس لعمليررة التحررول الررديمقراطي بمرافقررة المجرراالت االخرررى االقتصررادية
واالجتماعية والثقافية الالزمة للتحول الديمقراطي اينما كان.
 - 8احادية نظام الحكم المتمثل بسيطرة الحزب الحاكم الواحد منذ تولي السلطة الوطنيرة الفلسرطينية حكومتهرا منرذ العرام  2112م
وحتى العام  1012م  :تمثرل ذلرك بسريطرة الحرزب الفلسرطيني الواحرد بالغالبيرة فري منظمرة التحريرر الفلسرطينية وعردم التعردد فري
المجل

النيابي أي المجلر

التشرريعي والحكومرة نظرراً لمقاطعرة بعرب االحرزاب والحركرات الفلسرطينية لالنتخابرات التشرريعية

والنيابية والرئاسية في بداية العام  2119م ،والتي تعتبر كأول انتخابات الول سلطة وطنية فلسطينيه حاكمرة للمجتمرع الفلسرطيني
وفقا ً لحكمها الذاتي فقط.
 - 1عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على مضاعفة االقتصاد الفلسطيني :مثلما حصل في بعب من دول العرالم مثرل كوريرا
الجنوبية وتايوان وهونج كونج والتي استطاعت أن تجعل إقتصادياتها الخاصة بكل منهما تتضاعف كل ثماني سنوات فري الفتررة
من عام  2190م – 2181م وترتب على هذة الدفعة التنموية الخاصة بهم انخفاض عدد الفقراء في مناطق شر قارة آسيا خرالل
عقدي السبعينيات والثمانينيات من القررن العشررين لتصرل مرن  200مليرون الرى  280مليرون نسرمه فقرط أي مرا يسراوي أكثرر مرن
النصف( .محمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين ،مرجع سابق ،ص )1
إن الديمقراطية تكرون مفيردة اذا ترم تطبيقهرا كنظرام دون جعلهرا كوسريلة السرتغالل شريء مرا او بلرد مرا او لمصرلحة شخصرية،
وتأتي بنتائج مثمرة ايضا ً في كل بلد دكتاتوري ذات حكم تسلطي النها تخفف من وطأتره علرى الجمراهير وربمرا تسراهم فري تغييرر
القائمين على الحكم ،ولكن تبقى االقلية هي الحاكمة فما الحل  ...ع
إن دامت الديمقراطية ما دامت تعطي الحق في المساءلة القانونية فلماذا ال يتم العمل تحت هذا الغطاء لمحاولة التغيير نوعا ً
مررا ...ع وكمررا توصررف الرردول مررن خررالل االنظمررة الحاكمررة فيهررا علررى أنهرا دولررة البرجوازيررة هررذا طبعرا ً مررن خررالل الرؤيررة للنظررام
االشررتراكي ،وكمررا يظهررر أيض را ً بررأن التمسررك بالديمقراطيررة فرري بالدنررا العربيررة مررثالً هررو مهمررة اصررالحية لرري

أكثررر الن مسررألة

الديمقراطية اصبحت هدفا ً بذاتها،
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ويرجرع ذلررك الررى عردم قرردرة الجمرراهير العربيرة علررى المواجهررة حسرب الرررأي الماركسرري لهرا فيررؤدي ذلررك الرى اطالررة امررد سرريطرة
البرجوازيررة ،وإلررى تررأخير العمليررة الثوريررة ضرردها لررذلك فتسررمى بالديمقراطيررة البرجوازيررة( .الوقررائع الكاملررة للنرردوة اللبنانيررة، ....
مرجع سابق ،ص ص .) 111 - 112
إن الطبقات البرجوازية العربية ما هي اال امتداد للبرجوازية الغربية وهي وسيلة تستغلها البرجوازية الغربية لنهب الخيرات
العربية ،كما يتضح ذلك ايضا ً من خالل الرؤية بأن الدول العربيرة تابعرة لالطرراف الرأسرمالية الغربيرة ،لرذلك فرال يمكرن ان تقروم
ديمقراطية بشكل صحيح في البالد العربية مرا دامرت متبعرة لرذلك األسرلوب وهرو الحكرم الشرمولي السرلطوي فيهرا (برهران غليرون
وآخرون  2112 ،....م ،ص  ) 11كما يتضح من خرالل الوجرود الحراكم علرى ان الردول العربيرة علرى اخرتالف دسراتيرها تتبنرى
افكار الديمقراطية لذلك فإن كل منها يتحدث عن سياسة الشعب وحكم الشعب الموجود ،والمجال

التمثيلية له ،وفصرل السرلطات

المختلفة فيه ،إال أن الرؤية هنا تُرجع وتُظهر بأنه ال بد من القاء نظرة حقيقية عن ما هو واقع وموجود في الدول العربية والردول
غير الديمقراطية الن المكتوب يختلف احيانا ً عن ما هو موجود بالفعل في داخل الدول والمجتمعات( .محمرد مجرذوب 2180 ،م،
ص )11

.

إن رؤية الواقع الملموس توضح وحسب رأي الباحث في الدراسة الحالية علرى أن الديمقراطيرة غيرر مطبقرة حترى فري الردول
االم لها ،فكيف إذا كان ذلك فري الربالد العربيرة التري نالرت اسرتقاللها مرؤخراً .كمرا أن بعرب الردول العربيرة وكمرا هرو ظراهر امرام
الجميررع أيضرا ً تعمررل سررراً علررى تطبيررق الديمقراطيررة بطريقررة مشرروهة مثررل تبيرران ان هنرراك سررما لتعرردد االحررزاب السياسررية ولكررن
الصحيح لي

بذلك األمر ،وإنما تشوية فقط لهذا الشريء بحيرث يكرون انشراء حرزب سياسري واحرد حراكم وااليعراز بتشركيل لربعب

االحررزاب السياسررية االخرررى المضررادة لرره ،وغالبرا ً مررا يكررون تشرركيل هررذا الحررزب السياسرري المضرراد هررو للتمويرره فقررط بوجررود أفررق
ديمقراطيرة أمررام اإلعررالم ،كمرا ان رغبررة بعررب الردول العربيررة بتبنرري عردد مررن المبررادىء االساسرية للمررنهج الررديمقراطي ومحاولررة
تطبيقها هو شريء خرادع للرؤيرة الواضرحة ،فمرثالً هنراك دول عربيرة ومرن بينهرا االردن وسروريا والمغررب العربري وغيرهرا مرن
البلدان العربية االخرى  ...التي تتبنى الديمقراطية على حسب ما تقوله ،ومن اهم المبادىء التي تتبناها هي حرية اقامة االحزاب
السياسية ولكن النظام الحاكم فيها ال يقوم على تطبيق هذا المبدأ ابداً ،وهذا واضح في النظام الملكي الروراثي فري كرل مرن االردن
وكذلك في بقية الدول العربية االخرى من بينها سوريا والمغرب العربي  ...الت ،حيث يوجد هذا الشكل وبنف

المعنى في غالبية

الدول العربية ،لذلك فالديمقراطية توصف على أنها فاشلة في معظرم الربالد العربيرة والتري تتبنرى منظومرة وفكررة تعردد االحرزاب
السياسية فال يتم تنافسها أي تلك االحزاب السياسية للوصول الى الحكرم فري العديرد مرن الردول العربيرة( ،محمرد مجرذوب ،مرجرع
سابق ،ص ص  ) 92 - 91فما هو الهدف من وجودها إذاً ،إن لم يكن إصالحا ً في الحكومة وخارجها ...ع !
إن ضعف الدول او تفسخها يُقاس في كثير من االحيان بمدى قوة الشرعية فيها أو انحاللها ،االمر الذي يُعتبر بأنة ال وجود
للتجاوب المتبادل ما بين السلطة الحاكمة وما بين الجماهير المحكومة كما هو موجود ولو بشكل متدني لظهوره فري داخرل الربالد
العربية ،وذلرك الن الشررعية فيهرا غيرر موجرودة ،فالشررعية مرن وجهرة النظرر هرذه تعنري ثقرة الشرعب بالحراكم( .محمرد مجرذوب،
مرجع سابق ،ص ص  ) 11 -11وهو حكم النظام السلطوي أي الشمولي الغيرر ديمقراطري المرتحكم فيهرا .كمرا أن الربالد العربيرة
لي

فيها فصل بين السلطات كما يتضح أحيانا ً فيما يتعلق بهرذا الموضروع ،مرا دام الوجرود لتعطيرل المجرال

النيابيرة فيهرا فراعالً،

(محمد مجذوب ،مرجرع سرابق ،ص  ) 91فمرن هنرا جراءت الضررورة لوسريلة العولمرة للسريطرة الجديردة مرن قبرل الردول العالميرة
الكبرى( ،الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية  ، ...مرجع سابق ،ص ص  ) 112 -110ولكن اذا كانت البرجوازية تردعو للديمقراطيرة
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للحفاظ على وضعها الموجودة فية ،فالديمقراطيرة تعطري حرق المسراءلة والمحاسربة لطبقرة البرجوازيرة الحاكمرة مرن قبرل الشرعب،
فمررن هنررا يررأتي التنرراقب واالزدواجيررة فرري سياسررة الرردول الكبرررى فرري العررالم ومنهررا الواليررات المتحرردة االمريكيررة سررواء كرران ذلررك
بسياستها في الداخل او في الخارج حاليا ً فلماذا جاءت العولمة إذاًع هل لتسيطر على العالم من جانب قطب أو طرف واحرد ،فهري
اذاً استعمار جديد اقوى من االستعمار السابق وان كانت الديمقراطيرة تسرهل انتشرارها كنقطرة اوليرة ومقدمرة لهرا ولكنهرا فري نفر
الوقت تعمل كغطاء تتستر بها العولمة والقائمين عليها فما العملع االنعزال  ...أم المواجهة  ...ولكن كيف ...ع!
إن هذا الموضوع يحتاج لوقت طويل لمحاولة االجابة علية ومن الواضح في هذة الدراسة الحاليرة انرة ال يوجرد متسرع فيهرا
لالجابررة عررن مثررل هررذة المواضرريع ولكررن كرران ال بررد مررن االشررارة الررى ذلررك ضررمن الحررديث عررن مواضرريع الديمقراطيررة المتشررعبة
والمتشابكة لمعناها وتأثيراتها المختلفة ،وخاصة عند الدعوة العلنية اليها مرن قبرل بعرب الحكومرات ،ولكرن الردعوة المخفيرة لعردم
تطبيقها من قبل النخبة الحاكمة فيما بينهما في بعب الدول تكاد تكون أقوى من غيرها.
إن مفهوم التحول الديمقراطي بمعانيه ومضامينة ال ُمتشعبة التي تكمرن ورائهرا الردول االسرتعمارية ،وتعمرل علرى اسرتغاللها
لتطبيق مصلحتها فقط دون غير ها لم يعد مخفي على احد ،فهناك العديد من الدراسات في المجتمعات العربية وغيرها وهي التري
جاءت بالنقب والمعارضة القوية لسياسة الواليات المتحدة االمريكية وإن لم يكن لهم حوالً وال قروة للقردرة علرى التغييرر للواقرع،
اال ان الواقع بات متفهما ً من قبل الجميع خاصةً فيما يتعلق بمواضيع مثل الديمقراطية الشاملة في تطبيقها الصحيح لجميع مناحي
الحياة المختلفة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية والتعليمية وغيرها . ....
كمررا يظهررر هنررا انررة ال يجرروز ان نسررتثني بالدنررا العربيررة مررن قيررام نظررام ديمقراطرري فيهررا بحكررم التشررتت العثمرراني واالسررتعمار
الغربي السابق لها قبل استقاللها الحديث نسبيا ً في منتصف القرن العشرين أي القرن الماضي بحجة ان النظرام الرديمقراطي غيرر
صالح لبالدنا ألنه قد ورد مثاالً عن انتشار الديمقراطية في بدايتره فري دول اوروبرا لرذلك فتوصرف بأنهرا عانرت الكثيرر منرذ القررن
الخام

عشر وحتى اآلن من حيث قيام النظام الديمقراطي فيها منذ عصر النهضة وقبلة وهري كانرت تعريش فري ظلمرات الجهرل،

كمرا يظهررر هنررا ان تلررك النظررة لبالدنررا وأن الشررروط المختلفررة للتطرورات برررزت فرري الرربالد العربيرة علررى ان مفهرروم الديمقراطيررة
غريررب عررن بالدنررا( ،الوقررائع الكاملررة للنرردوة اللبنانيررة  ،...مرجررع سررابق ،ص  )121فهررذة ايض را ً نظرررة تفائليررة تتفررق مررع بعررب
الدراسات السابقة عن هذا الموضوع وهي تتفق مع الرأي للباحث في هذة الدراسة الحالية ايضا ً.
إن العمل على تشوية استعمال البعب في المبادىء االساسية للديمقراطية مثالً تؤثر على الناحية العقلية أو النفسية لها ،فرال
يجوز تكري

مصلحة لتكون طاغية على حرية الفرد او الجماعات وال يجوز جعل الحرية للفرد على حساب مصرلحة المجتمرع،

فهذة الصورة المشوهة للديمقراطية تجعل منها نقمة وال تجعل منها نظام يحتذى بة ،لذلك يمكن القول ان الديمقراطية هي سرال
ذو حدين فإ ذا ما اسيء استخدامة فأنها ستكون مدمرة على المجتمع وأفررادة وخيرر مثرال علرى ذلرك هرو الحالرة اللبنانيرة عنردما لرم
تعمررل علررى تطبيررق الديمقراطيررة بشرركل صررحيح فرري بدايررة النصررف الثرراني مررن القرررن العشرررين أي القرررن الماضرري ،وخاصرةً فرري
موضوع المساواة الذي يعتبر الركن االساسي ومن االركان المهمة التي تقوم عليها عمليرة التحرول والنمرو والوجرود الرديمقراطي
وال تقوم بدونها ،فعندما كان قد تم تشروية لهرذا الرركن مرن قبرل الحكومرة اللبنانيرة وذلرك عنردما عملرت علرى التطبيرق لهرذا الرركن
بطر غير صحيحة ،فهذا جعل لبنان تنفجر فيها الحرب االهلية بعد عام  2111م وذلك بعد مرورها بأزمات كبيرة كان تأثيرهرا
على المستوى الفردي والوطني وحتى القومي ،لذلك فيجب أن يكون التطبيق الديمقراطي بمشراركة فعليرة مرن قبرل الجميرع أفرراد
ومؤسسات بكافة اشكالها.
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كما يتضح هنرا انرة إذا مرا أحُسرن االخرذ بمبرادىء الديمقراطيرة بصرورة سرليمة فري دول الروطن العربري فإنرة سريكون هنالرك حكمرا ً
وتطبيقا ً للديمقراطية بشكل سليم على الررغم مرن كرل التردخالت االسرتعمارية االجنبيرة أو الغربيرة تحديرداً( .الوقرائع الكاملرة للنردوة
اللبنانية  ،...مرجع سابق ،ص )111

.

كما يظهر أيضا ً بأنه ال حل لالزمة اللبنانية إال عن طريق اعادة تطبيق الديمقراطية بأسسها وبطريقرة سرليمة تضرمن الحريرة
والمساواة للجميع أي للفررد والمجتمرع ووضرع القرانون الدسرتوري الرذي يعمرل علرى ضرمان ذلرك لعردم التشرويه فري تطبيرق المبردأ
الديمقراطي االساسي مرة اخرى .كما أن التطور في حياة كل فرد وقطر ودولة ال بد من ان يكون مقدمة تمهيدية لحدوث الوحردة
القومية العربية ،وال بد من التأكيد هنا على أن الوطن العربي ال يجوز التمسك بالوحدة القومية فيه كمخرج للهرروب مرن التطرور
الداخلي لكل قطر على حدا الن ذلك من شأنة ان يفاقم الوضع سوءاً اكثر مرن ذي قبرل ،ويعمرل علرى الزيرادة فري انقسرامات كرل
مجتمع على حدا وتفتيتة اكثر من قبل ،وكما ظهر فوجب ان تكون أية وحدة قومية في أي منطقة في العالم وليدة نضج االسرتقالل
الكامل في الدولة الوطنية ونضج القرار الواحد للقطر الواحد واال لم تنجح الوحدة فيها .كما ال بد من التأكيد هنا على انة ال يمكن
ان توجد الوحدة من دون العمرل فري المرنهج الرديمقراطي والعمرل علرى االسرتقالل الرذاتي والمجتمعري فري الرداخل كمقدمرة للوحردة
القومية وخير مثاالً على ذلك هو عدم التطبيق السليم لمرنهج الديمقراطيرة بأنرة يكرون مردمر يمكرن أن نُعطري مثراالً علرى ذلرك فيمرا
يتعلق بالحالة اللبنانية لعدم تطبيقها للديمقراطية بشكل سليم فعلى الرغم مرن مرا حوترة مرن سرلبيات اال انهرا حملرت معهرا ايجابيرات
مهمة لالقتداء بها من قبل الغير وهي اشتراط الديمقراطية الفعلية واالستقاللية الكاملة في أي طريق وطني او قرومي أو مجتمعري
مطرو للناس( ،الوقائع الكاملة للنردوة اللبنانيرة  ،...مرجرع سرابق ،ص  )120كمرا أن هرذه الفكررة الواضرحة فيمرا يتعلرق بالوحردة
كأساس لوجود الديمقراطية الفعلية وفقا ً لمبادئها الالزمرة للتطبيرق ،فالوحردة امرا ان تسريطر فري كرل مكران او تبقرى مهترزة فري كرل
مكان هذا طبعا ً فيما يتعلق بكل قطر عربي كحالة وصفية له بطريقة صحيحة وواقعية.
إن الحديث عن هذة التجربة وهي اللبنانية لخير دليل على ضرورة التماسك بالمبدأ الالزم للتحول والنمو الديمقراطي فري كرل
قطر يسعى للتحرر واالستقالل الوطني ،وال سيما فيما يتعلق باالراضي الفلسطينية بعد استقاللها عن االحتالل االسرائيلي ،حترى
ولو كان هذا االستقالل جزئيا ً على االراضي العربية الفلسطينية الوطنيرة التاريخيرة ،إال أنره يعتبرر كأبسرط االمثلرة لتطبيرق النظرام
الديمقراطي بصورة سليمة فيمكن تطبيق النظام الرديمقراطي فري أي منطقرة تمتراز باالسرتقاللية التامرة مرع عردم التردخل الخرارجي
بشرؤونها الداخليررة اذا صررح التعبيررر ،ويمكررن حتررى تطبيررق الديمقراطيررة فرري داخررل كررل أسرررة بصررورة مصررغرة للنظررام وفقرا ً للررنهج
الديمقراطي .كما يظهر من خالل ذلك بأنة إذا توافرت الظروف في البالد العربيرة فإنره مرن الممكرن إقامرة الديمقراطيرة الليبراليرة
كنظام للحكم وكطريقة للحياة وال يصح القول بغير هذا الوجود ،وإن كانت قد فشلت في السابق في بعب البلدان العربيرة اال انهرا
لم تكن لتطبق في ظروف صالحة لها ،فكان تطبيقها في ظرل االسرتعمار وتداعياتره والظرروف الغيرر مناسربة التري اترت بعرده مثرل
االستقالل المتأخر وما تبعة من عمليات البناء االساسي لبعب البالد العربية مثل مصر ،سروريا ،العررا  ،لبنران ...الرت( .برهران
غليون وآخرون  ،....مرجع سابق ،ص ص ) 218 -211

.

إن مررا يظهررر مررن خررالل هررذه الدراسررة عررن موضرروع التحررول الررديمقراطي بأنرره ال بررد إال أن يررتم التأكيررد للوصررف علررى أن تلررك
الظاهرة لم تأتي فجأه أو من فراغ وإنما هي جاءت كمحصلة للعديد من االسرباب ،بحيرث انهرا خلقرت حالرة معقردة ومركبرة فري آن
واحد بين السبب والنتيجه مع صعوبة التمييز بين االساسي والفرعي فيها ونقطة البدايه لما يتم فعله ومن اين نبدأ،
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هذا طبعا ً فيما يخص الدول العربيه بشكل أكبر من غيرها( .عبد الرحمن منيف 2111 ،م ،ص  )11كمرا أن وصرف هرذه الحالرة
عن الوضع المربك لمحاولة التحول الديمقراطي في البالد العربية ربما ترجع وحسب رأي الباحث في هذة الدراسرة الحاليره الرى
مجموعة من االسباب منها:
 - 2حالة الال حرب والال سلم :في المنطقة العربيه والتي خلقتها وأخذت تحافل عليها كل مرن الواليرات المتحردة االمريكيرة ودول
اوروبا الغربيه معا ً ،خاصةً اثناء الحررب البراردة قبرل فتررة التسرعينيات مرن القررن الماضري أي القررن العشررين ،هرذا الرى جانرب
وجود الواقع االسرائيلي المسيطر على قلب المنطقه العربيه.
 - 2التفو النوعي العسكري اإلسرائيلي في المنطقه العربيرة :ممرا جعرل االنظمرة العربيرة دائمرا ً فري حالرة مرن العجرز الرذاتي فري
قدرتها على مواجهة هذة القوة وتعمل على تأجيل كل شيء بحجة ذلك السبب.
 - 1االستقالل المتأخر للدول العربيه كافه :وانشغالها بإصال كل دولة لذاتها على حدا.
 - 4حالة الحرب الباردة بين المعسكرين الشررقي والغربري فري السرابق :وسرعي دول الغررب والواليرات المتحردة االمريكيرة علرى
االنفراد في السيطرة العالميرة ،مثلمرا هرو ظراهر حاليرا ً خاصرةً بعرد انتهراء حالرة تلرك الحررب فري نهايرة القررن العشررين أي القررن
الماضي.
 – 1قوة ووقروف الواليرات المتحرده االمريكيرة وبعرب مرن دول اوروبرا وخاصرةً بريطانيرا إبران االنترداب قبرل عرام  2128م الرى
جانب اسرائيل دائما ً في حروبها مع الدول العربية ودعمها لها ماديا ً وعسكريا ً وسياسريا ودوليرا ،بحيرث يتمثرل ذلرك الردعم الردولي
إلسرررائيل فرري الموقررف الرردائم والمعررارض للواليررات المتحرردة األمريكيررة ألي قرررار فرري داخررل مجلر

األمررن الرردولي ،وهيئررة األمررم

المتحدة المتمثل بإعطاء أي فائدة تذكر للمواطنين الفلسطينيين والقضية الفلسرطينية ووطرنهم المحترل ،كمرا تمثرل الردعم البريطراني
واألمريكي إلسرائيل أيضا ً في دعمها لها والذي تمثل ذلك في حرب عام 2128م ،وحرب عام  2119م ،وحررب عرام  2191م،
وحرب عام  2111م ،وحرب عام  2181م ،وحرب الخلريج الثانيرة عرام  2112م ،وحررب الخلريج الثالثرة عرام  1001م المتمثلرة
بإحتالل العرا والسيطرة عليه من جميع الجوانب.
 - 9عدم تمتع الدول العربية بدستور ونظرام سياسري واقتصرادي واحرد ومسرتقل وديمقراطري بالشركل الصرحيح :وإن كانرت هنالرك
دعوة له ،اال أن تلك الدعوة غير صحيحة في التطبيق وتتضمن في الواقع النظري المجرد فقط.
 - 1عدم مراجعة األنظمة العربية لنفسها بعد هزيمتهرا فري العديرد مرن جروالت الحرروب :مثرل حربهرا مرع اسررائيل عرام 2128م
وحربها مع إسرائيل ايضا ً في عام  2119م وحرب عام  2191م وحرب عام  2111م وحررب عرام  2181م والرذي تمثلرت هرذة
الحروب في كل مرة بإحتالل اسرائيل للمزيد من المناطق والسيطرة العسكرية عليها .كما ال بد من الذكر هنا الحرروب الخليجيره
المتتاليه وهي حررب الخلريج االولرى برين العررا وإيرران فري الثمانينرات مرن القررن العشررين أي القررن الماضري وحررب الخلريج
الثانيره عرام  2112م التري تمثلرت بررالهجوم علرى الجمهوريرة العراقيرة ألسرباب مختلفررة علنيرة وسررية وحررب السريطره االمريكيرره
االخيره حرب الخليج الثالثه عام 1001م والتي تمثلت بإحتالل العرا والسيطرة على المنطقرة بأسررها ووقروف الجانرب العربري
موقف المتفرج والعاجز من ذلك الحدث لهو خير دليل على التفست وعدم الوحدة في البالد العربيه.
 - 8عدم االستقالل الكامل في االنظمة العربيه :وخاصةً في الدول العربية الخليجيه المتمثلرة بالسريطرة علرى الوضرع االقتصرادي
لها المتمثل في الثروة النفطيه فيها والتحكم في اسعارها من قبل الدول الغربية بل وتوليها تلك االمور من قبل الشرركات األجنبيرة
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لها مثل شركة "ارامكرو" فري المملكرة العربيرة السرعوديه وشرركة "ادنروك" فري دولرة االمرارات العربيرة المتحرده المخولرة بوضرع
األسعار للنفط ومشتقاته التي لها االثر االستراتيجي في العالم ككل.
 - 1التفست بين الدول العربية نفسها وفي داخل الدولة نفسها في بعب االحيران :المتمثرل بوجرود الجماعرات االسرالمية واالنظمرة
الحاكمة وبعب االحزاب السياسية االشتراكية فيها ،والتي عملت هذة االعمال على زيادة التقسيم والتفكك البنائي المؤسساتي في
معظم الدول العربية والقائمة في االساس علرى انعردام الروعي السياسري واالجتمراعي ،ناهيرك عرن دعمهرا مرن قبرل الردول الغربيرة
لتعمل على حالة التفست واستمرارها كمساهمة من هذة الحاله في عردم دعمهرا للمشراركة السياسرية القائمرة علرى الروعي السياسري
الديمقراطي الصحيح ،بل وجعل االنظمة العربية الحاكمة تابعة فري معظرم األحيران وفري شرتى المجراالت الرى الردول الغربيرة مرن
فترة االستعمار المباشر الى االستعمار الغير مباشرر ،متمرثالً ذلرك بالنظرام العرالمي الجديرد القرائم علرى اسراس سريطرة النظرام ذات
القطب الواحد ال ُمتمثلة بالعولمه من قبل الواليرات المتحرده االمريكيرة وبعرب مرن دول اوروبرا والردول العظمرى األخررى الالغري
للحدود بين الدول في العالم أجمع.
إن االسباب المذكورة آنفرا ً تعمرل علرى التشرويه فري تطبيرق بعرب المبرادىء المتعلقرة برالتحول الرديمقراطي خاصرةً فري داخرل
الردول العربيرة ،ممرا يعمرل ذلرك علرى إعاقرة وجرود نظرام ديمقراطري يمرارس نشراطه بشركل حقيقري وصرحيح ،كمرا وإن االسرباب
السابقة الذكر وغيرها ايضا ً هي من االسباب التي عملت على خلق الحالة التي وصف بها الوضرع العربري الرراهن وهرو ال ُمتمثرل
بالتباعرد الواسرع الرذي يصرل حرردود القطيعرة المختلفرة األشركال بررين القرول النظرري والفعرل العملرري وبرين الخيرال الفكرري والواقررع
اإلنساني وبين الفرد كشخص ومواطن والمؤسسه كحكومة وبين المواطن المحكوم والدوله الحاكمة ،وهذا التباعد بشكليه العميرق
والشامل والمتسع يغطي معظم الحياة العربية بتناوله لمصائر الدولة واالفراد معا ً( .عبد الرحمن منيف ،مرجع سابق ،ص ) 11
إن الديمقراطيرره ليسررت فقررط غيررر موجررودة فرري الرربالد العربيرره بشرركل صررحيح وإنمررا غيررر موجررودة ايضرا ً فرري داخررل االحررزاب
السياسية العربيه وهذا من شأنه أن يبقي حالة االستمرار في عدم التنميرة لهرذا النظرام ،حترى ولرو وجرد تطبيقرا ً لربعب مرن مبادئهرا
كاالنتخابررات المختلفررة األشرركال والمشرراركة فيهررا ،فررذلك ال يكفرري لقيررام نظررام ديمقراطرري شررامل وصررحيح .كمررا توصررف االحررزاب
السياسية في داخل الدول العربيه على انهرا انتجرت زعامرات ولري

قيرادات علرى حرد التعبيرر الروارد هنرا ،فعملرت تلرك الحالره فري

االحزاب السياسيه العربيه على التشويه من الداخل أي داخلها وداخل تلك الدول نفسها ،فكيف بتلك االحرزاب السياسرية سرتمارس
الديمقراطيه الصحيحة مع الجماهير وذلك إذا تم تطبيق نظام االنتخابات كإحدى اس

الديمقراطيه الفعلية ومشراركة مختلرف تلرك

االحزاب السياسية في خروض المعركرة االنتخابيرة الحقيقيرةع كمرا أن شرعارات الحريرة المختلفرة الوجروه والتعدديرة السياسريه التري
تغنت بها الدول العربية بقيت أسيرة هذا الواقع في تلرك المجتمعرات والردول العربيرة بحكرم ان االحرزاب السياسرية فري هرذة الردول
انزلقت نحو الطائفيه او المذهبية او العشائرية او الجهوية االقليمية ،وتعتبر تلك االحزاب السياسرية بحسرب عملهرا هرذا علرى انهرا
تعمررل علررى اعررالء شررأن الفرديررة فرري الحيرراة السياسررية ،وهررذة سررمة تتعررارض مررع األسرراس لالنظمررة الديمقراطيرة الصررحيحة ،هررذا
باإلضافة الى غياب مؤسسات المجتمع المدني والتي من الواجب أن تكون قائمة بردورها بشركل فعرال فري داخرل الردول العربيرة،
في حال كانت راغبة في التحول الديمقراطي الفعلي .كما تشير احدى الدراسرات السرابقة علرى ان الديمقراطيره مررة اخررى داخرل
االحررزاب السياسررية العربيرره معطلرره ،باالضررافة الررى حالررة الوصررف بوجررود جرردار سررميك بررين القيررادة الحاكمررة والقاعرردة الحزبيرره
السياسية الموجودة في الدول العربية سواء كانت للدولة نفسها أو لكل حزب سياسي على حدا.
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كما أ ن ضعف تلك االحزاب السياسية والنقابات والجمعيات العربيه حترى فري تنظيمهرا الرداخلي لري

بمعرزل عرن النظرام الحراكم

ككل فهناك قيود على عمل هذة المؤسسات حتى وان كان قد ُسمح لها بالقيام ،فأين الحرية اذاً في عمل هذة المؤسسات في سرعيها
للوصرول الررى النظرام الررديمقراطي الصررحيح .كمرا ان هنالررك العديرد مررن االسررباب لضرعفها أي لضررعف مؤسسرات المجتمررع المرردني
وضعف اإلدارات الحاكمة فيها ككل ايضا ً وهرذة األسرباب المؤديرة لضرعف هرذه المؤسسرات كران ال برد مرن ذكرهرا بشركل واضرح
فمنها( :احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين 1001 ،م ،ص ص )220 - 218

.

 - 1غياب فكرة التنظيم الحزبي السياسي عن الثقافة والمجتمع العربيين ،كونها حديثة العهد هي والتجربة النقابيه أيضا ً.
 - 2ضعف البنى االقتصاديه واالجتماعيه في البالد العربيه ،مما ينعك

ذلك الضعف على داخل هذة المؤسسات وعملها.

 – 1التباين الشاسع بين النصوص والممارسه فيما يتعلق بالتطبيق في البالد العربية ،سواء كان ذلك فري داخرل االنظمرة الحاكمرة
أو في داخل مؤسسات المجتمع المدني ايضا ً.
 – 2كما أن مؤسسات الرقابة الدستورية هي االساس للحفاظ على مبردأ سريادة القرانون ،فتعتبرر بأنهرا مؤسسرات تتأكرد مرن دسرتور
القوانين صونا ً لحقو العامة من الناس ودفاعا ً عن االنظمة الديمقراطيه.
 – 1باإلضافة الى خلو مبدأ فصل السلطات من مضمونه الحقيقي فيما يتعلق بالحالرة العربيرة ،يتمثرل ذلرك بعردم الفصرل الصرحيح
والفعال بين السلطات الثالثة في األنظمة العربية الحاكمة وهي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية( .احمرد الرشريدي وعردنان
السيد حسين ،مرجع سابق ،ص ص .)229 - 221
أمررا فيمررا يتعلررق بررالمجتمع الفلسررطيني ونمررو الديمقراطيررة فيرره فمررن خررالل منظمررة التحريررر الفلسررطينية منررذ العررام  2192م،
ومؤسسات المجتمع المدني واالحزاب السياسية التي تشكلت بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينيه منذ العام  2112م ،فقرد بردأ ذلرك
بشكل مسبق من حيث جامعة الدول العربية والتي عملت على إنشاء لجنة حقو االنسان منذ عام  2110م ،والتري عملرت أيضرا ً
على ان تنحصر نشاطاتها وأعمالها وإهتماماتها على حقو الشعب العربري الفلسرطيني( ،احمرد الرشريدي وعردنان السريد حسرين،
مرجع سابق ،ص  ) 210فهذه كان لها دورها في وجود الديمقراطية بشكلها المبدئي في المجتمع الفلسرطيني خاصرةً فري الخرارج
وبوجود منظمة التحرير الفلسطينيه المؤسّسة منذ عام  2192م ،والداعمة للوجود الديمقراطي قدر االمكان ،وبحسرب االمكانيرات
المتاحة لها في القدرة على الوجود والتأييد الديمقراطي.
إن الدعوة الى مواجهة تلك الحالة ال يمكن أن يأتي اال عن العديد من الطر القائمة في االساس علرى الحروار ،فهرذا يعتبرر
تجسيداً فعليا ً للمنهج الديمقراطي الصحيح إذا صح التعبير ،فالحوار كما يوصف هو الخطوة االولرى علرى طريرق االصرال لتلرك
الحالة العربية الفردية والقطرية وال بد من ان ذلك الحوار ال يمكن اال ان يقروم علرى مجموعرة مرن العوامرل االساسريه والرئيسرية
على مختلف االصعدة والمستويات في تعاملها مع الواقع منها:
 - 2االعتررراف الفعلرري والررواقعي برراآلخر خاصرةً مررن قبررل الحكومررة أو المؤسسررات غيررر الحكوميررة ،فرري تناولهمررا لحررل أي مشرركلة
موجودة بالحوار ،واالعتراف القائم على جو من التكافؤ واالعتراف المتبرادل ،ويسرتند ذلرك علرى الرغبرة فري التعراون واالحتررام
بكل منهما لآلخر ،بحيث تصبح الحالة موزعه نسبيا ً بين مختلف االطراف في المجتمعات المتنوعة ،فعندما تتوزع القروى السريئة
يعمل ذلك على التقليل منهرا ،ومرن ثرم يرتم العمرل تلقائيرا ً علرى تقويرة االحسراس برالوجود الرديمقراطي لالنظمرة الحكوميرة فري كافرة
المجتمعات واالنظمة الموجوده( .عبد الرحمن منيف ،مرجع سابق ،ص )11
 – 1التحول الديمقراطي المنافي للعنف ،بحيث يتمثل ذلك بالتداول والتناف

284

السلمي على السلطة الحاكمة.

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

 - 1إن هذة االس

التي يتم األخرذ بهرا وتناولهرا فري حرل تلرك المشركلة العربيره للوصرول الرى االنظمرة الديمقراطيره وتطبيقهرا فري

مسارها لحل العديد من المشاكل التي أصبحت توصف بأنها مستعصيه ،لرم تكرن لتُؤخرذ بغيرر طريرق النمرو والتحرول الرديمقراطي
بالشكل السليم القائم على اساس إنعدام حالة العنف خاصةً في داخل كل قطر فيمرا يتمثرل برالعنف الحكرومي ضرد المرواطنين الرذي
يمنع سلوك التحول الديمقراطي في العديد من الدول العربية على الرغم من دعوتها لرذلك وتبنيهرا للمواقرف الديمقراطيره فرذلك لرم
يكن اال شكليا ً فقط في طرحها له.
أمررا الواقررع الفعلرري فرري داخررل االقطررار العربيررة فهررو غيررر ذلررك ،فهررو باالضررافة إلررى ماسرربق ذكررره فررال بررد مررن أن يررتم التنرراول
الديمقراطي بشكل صحيح وال حل لتلك الحالة العربية الصعبة والخرروج منهرا إال برالتحول الرديمقراطي والعمرل علرى تنميتره مرن
قبل السيادة السياسية والسيادة القانونية معاً ،متمثالً ذلك بالواقع المجتمعي والواقع السياسري مرن خرالل النخبرة الحاكمرة الموجرودة
في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ،أي سلطة الشعب متمثلة بمؤسسات المجتمع المردني وسرلطة الحكومرة متمثلرة بالمؤسسرات
الحكوميه على اختالف احجامها وتشكيالتها ،وهذا يتفق مع ما جاء به الطر السابق لذلك الحل وهرو الحرل السياسري القرائم علرى
الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي  ...الت ،وذلرك كبدايرة لمعالجرة القضرايا الموجرودة وكنقطرة البدايرة للحرل
عررن طريررق ممارسررتها الصررحيحه الفعليررة ولرري

فقررط التمسررك بالجانررب النظررري منهررا ،فيتطلررب ذلررك أيضرا ً ضرررورة االقتنرراع بهررا

واعتبارها المنال الوحيد لبداية الحلول للمشاكل واالوضاع العربية المستعصية ومنها الحالة العربية الفلسطينية كجزء مرن االمرة
العربية وان كانت منقوصة في سيادتها وتقتصر على سيادة الحكم الذاتي كنقطرة بدايرة علرى طريرق التمسرك بالخيرار الرديمقراطي
الصحيح مهما كانت الظروف في داخلها.
إن الديمقراطية باالضافة الى تناولهرا لجميرع منراحي الحيراة مرن ابسرطها إلرى أكبرهرا فهري ايضرا ً ممارسرة يوميرة وطريقرة فري
التعامل على الرغم من اعتبار ان الديمقراطية صعبة وشاقة في تطبيقها خصوصا ً في واقع المجتمعات العربية وما سرتحتاج اليره
من وقت طويرل ونضرال فرردي وجمراعي مسرتمر فري كرل مجتمرع عربري علرى حردا ،للقردرة علرى تطبيرق ذلرك النظرام القرائم علرى
المساواة في الحقو والواجبات ،وأن العمل والسير لتحقيرق ذلرك الواقرع والوجرود الرديمقراطي علرى اعتبرار أن الديمقراطيرة هري
حق للجميع وليست حكراً على طرف دون غيره ،حتى وأن كان متقلداً لمناصب السيادة القانونيه متمثالً ذلك بالحكومرة والقرائمين
عليها وهم النخبة الحاكمة أو الصفوة الحاكمة.
كمررا أن الديمقراطيررة تررتلخص فرري حررق الفرررد والمجتمررع معرا ً فرري المسرراواة والحريرره بكافررة أشرركالها ،باالضررافة الررى الحررق فرري
المشاركة السياسية والتعبير واختيار شركل النظرام ورمروزه متمرثالً ذلرك بالحكومرة والقرائمين عليهرا والحرق فري النهايرة يتمثرل فري
التغيير والتعديل لذلك الشكل الحكومي والمجتمعري علرى حرد سرواء ،هرذا باالضرافة الرى وصرف الديمقراطيرة بأنهرا ليسرت صرورة
واحدة أو ثابترة ،فتختلرف مرن مرحلرة الخررى ومرن مكران آلخرر علرى الررغم مرن كرون جوهرهرا السياسري المعرروف فري مختلرف
االحيان ،إال ان الباحث هنا يرى ان الديمقراطية هي في شكل جوهرها السياسي تمثل طبيعةً ومجاالً مرنا ً يأخذ ويعطي مرا ال يرتم
عمله في االنظمة االخرى وخاصةً االنظمة السياسية الشمولية والقمعية في حكمها ،فالمطلوب هنرا وبحسرب الررأي السرابق القرائم
على اساس وجود وتطبيق الديمقراطية هو االقرار بالحقو االساسرية لهرذا النظرام منهرا حقرو االنسران وممارسرتها عمليرا ً ،ومرن
بينها ايضا ً العمل على بناء مؤسسات المجتمع المدني وقيرام العالقرات علرى اسراس مرن تلرك الحقرو القائمرة بالفعرل علرى االقتنراع
والممارسة المستمرة،
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ولذلك فإن النضال والسعي من أجرل تحقيرق الديمقراطيره ال برد مرن ان يكرون وسريلة وغايرة فري نفر

الوقرت ولمختلرف االطرراف

بعيداً عن القوة والسيطرة الغاشمة بل يأتي ذلك بالتعامل القائم على اساس من العقالنية( .عبد الرحمن منيرف ،مرجرع سرابق ،ص
ص )11 - 12
إن الديمقراطية بوسائلها المطلوبه تعتبر االداة والشرط التي تساعد في الوصول الى بداية منال الحلول ومواجهة المشراكل
الحقيقية فري عرالم شرديد التشرابك والتعقيرد بطريقرة مباشررة مرع المسرؤولية عرن ذلرك ،وتسراعد فري رؤيتهرا بصرورة اكثرر وضروحا ً
لمفاهيمهرا وكيفيرة التعامررل معهرا ،هررذا كمقدمرة فرري فهمهرا وكطريقررة لمعرفرة كيفيرة التعامررل معهرا وذلررك كمردخالً تمهيررديا ً حترى يررتم
الوصول الى اختيار الحلول المناسبة لها في حلها لتلك المسائل المتباينه ،فالديمقراطية لها شروط ووسائل للتطور معرا ً علرى انهرا
تفسح المجال لمشاركة القوى الفاعلة الجديده في تحملها للمسؤولية في أي مجتمع كان ،فهي المفتا لكرل الحلرول ان لرم تكرن حرالً
بحد ذاتها ،وبالتالي فإن وجودها (عبد الرحمن منيف ،مرجع سابق ،ص ص  )1 - 1يعطي المجتمع والنظام الحراكم قردرة علرى
التطور واالستمرار والديمومة والبقاء في مختلف مراحل الصيرورة التاريخية المختلفرة فري أي مجتمرع مطبرق لهرا علرى مختلرف
المراحل الصعبة والحرجه.

 – 5عال ة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية:
لقد حدث تطور في وجود وتشكيل مؤسسات المجتمع المردني بعرد العرام 2112م ،باالضرافة الرى وجرود السرلطات الحكوميرة
الثالث في داخل السلطة الوطنية الفلسطينية (السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية) ،ومع أن السلطة الوطنية الفلسطينية كنظرام
سياسي تعتبر غير مكتمل النمو للحديث عنه كدوله ذات سيادة شامله اال أنه يمكن العمل على تطبيق نوعا ً من النظام الرديمقراطي
فرري ظررل وجودهررا ،وكمررا تبررين سررابقا ً ف رإن النظررام الصررغير أفضررل لتطبيررق الديمقراطيررة مررن الدولررة الكبرررى ،ألن ذلررك أسررهل فرري
االجراءات لتطبيق مبادىء الديمقراطية .كما أن العوامل المسراهمة فري وجرود النظرام الرديمقراطي بشركلها السياسري واالجتمراعي
وا القتصررادي موجررودة كقرريم للعوامررل المحكومررة للنظررام الررديمقراطي فرري المجتمررع الفلسررطيني ،أمررا فيمررا يتعلررق بالسررلطات الثالثررة
الالزمة لوجود النظام الديمقراطي فتتمثل تلك السرلطات فري المجتمرع الفلسرطيني برالوجود الفعلري لهرا خاصرةً بعرد تشركيل السرلطة
الوطنيررة الفلسررطينية بعررد عررام 2112م ،وال بررد مررن الررذكر بررأن وجررود تلررك السررلطات الررثالث يعتبررر مررن الردعائم االساسررية لوجررود
وتشكيل النظام الديمقراطي وال بد هنا من ذكر تلك السلطات الثالث وهي:
 - 1السلطات المدنيه:
فهي موجودة في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية وهذة السلطات تصنف كما يلي:
أ  -السررلطة التشررريعية :متمثلررة بتأسرري

المجلر

التشررريعي الفلسررطيني عررام  2119م بطريقررة االنتخابررات الجماهيريررة الفلسررطينية

وعلى هذا األساس الديمقراطي االنتخابي.
ب  -السلطة القضائية :متمثلة بالمحاكم القضائية بكافرة اشركالها مرن محراكم شررعية وجزائيرة وبلرديات واسرتئناف ،باإلضرافة إلرى
الجهاز الخاص بالنيابة العامة كجسم مكمل لهذه السلطة أي السلطة القضائية.
 – 0السلطات العسكرية:
وهي تتمثل بالسلطة التنفيذية :حيث تتكون هذه السلطة من األجهزة األمنيرة القائمرة علرى أسراس تنفيرذ قررارات السرلطة القضرائيه،
وهي موجودة وإن كان وجودها او سلطة تنفيذ عملها محصورة في بعب المناطق،
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اال ان لها سلطة في تطبيرق القرانون فري بعرب المنراطق االخررى مرن االراضري الفلسرطينية الواقعرة تحرت حكرم السرلطة الوطنيرة
الفلسطينيه الذاتي المتمثل في ادارة شرؤونها للمرواطنين الفلسرطينيين الذاتيرة فقرط وذلرك بحكرم وجرود االحرتالل االسررائيلي لمعظرم
األراضي الفلسطينية ،لذلك فإن السلطة التنفيذية في االراضري الفلسرطينية تتمثرل فري األجهرزة األمنيرة والشررطة الفلسرطينية دون
وجود جيش له قوائم عسكرية كباقي الدول األخرى.
 – 3السلطات اإلعالمية:
وتتمثل بوكاالت األنباء التي تقدم البرامج اإلخبارية والتثقيفية وغيرها عن طريق وسائل االعالم المسموعة والمقروءة والمرئيرة
بكافة أشكالها المتنوعة والمستحدثة لكل مكان وزمان في طر تقديمها وعرضها وأسلوبها المعروض.
أما ما يوصف بتحقيق عوامرل النجرا المباشررة فري العمرل فري اطرار كرل سرلطة منهرا فيقرع تحرت ترأثير الظرروف المختلفرة
داخلية كان ت او خارجيه ،شخصية او عامه ،ومن خرالل المكونرات والمعوقرات والتغيرر واالسرتمرارية فري سرير النظرام الموجرود
كنظرام للحكررم الررذاتي للشرؤون الفلسررطينية الداخليررة فقرط ،والتوقررف والسررير فري العمررل احيانرا ً وذلرك تمشرريا ً مررع سرير إتفاقيررة اعررالن
المبادىء الفلسطينية االسرائيلية الموقعة برين الطررفين وهمرا إسررائيل ومنظمرة التحريرر الفلسرطينية فري اوسرلو بتراريت / 1 / 21
 2111م ،والترري قامررت علررى اثرهررا السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية بحكمهررا الررذاتي للسرركان الفلسررطينيين القررابعين تحررت االحررتالل
االسرائيلي المستمر والمتواصل عليهم منذ العام 2128م وحتى الوقت الحاضر.
كما ال بد من الذكر ان هنالك اختالف في طبيعة عمل كل سلطة من هذه السرلطات الرثالث المرذكورة بشركل عرام فري النظرام
الديمقراطي وفي النظام السياسي الفلسطيني الموجود بحكم قيامه على االنتخابات كجزء من االس

االولية لالنظمة الديمقراطيرة

على ذلك ،اال ان مجال عملها أي عمل السلطات في االراضي الفلسطينية وفي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ووجرود االحرتالل
االسرررائيلي ،يبقررى محرردوداً خاص رةً اعمررال السررلطة التنفيذيررة المتمثلررة بالقيررام بتنفيررذ القرررارات الحكوميررة الصررادرة عررن السررلطة
القضائية ،والمطبقة بذلك لما يأتي عن تشريعات قانونية من السلطة التشرريعيه والتري تعتبرر بمثابرة السرلطة العليرا ،فيبقرى السرؤال
هنا وهو ما قيمة القرارات الصادرة عن السلطة القضائية وفقا ً للتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية إذا لرم يرتم القردرة علرى
تنفيذها في بعب المنراطق الفلسرطينية بحكرم وجرود االحرتالل اإلسررائيلي فيهرا  ...ع ! لرذلك فتبقرى العديرد مرن القررارات القضرائية
المشرعة عاجزة عن التنفيذ.
 – 9وجود الرأي العام الوطني الفلسطيني كسلطة رابعة مي شطار السلطة الوطنية الفلسطينية:
تمثل ذلك بزيرادة الوكراالت اإلعالميرة المكتوبرة والمرسرومة علرى الصرحف والمجرالت الحكوميرة والخاصرة وتشركيل القنروات
المحلية المسموعة والمرئيرة أيضراً ،با إلضرافة إلرى تدشرين العديرد مرن المواقرع األعالميرة اإللكترونيرة الخاصرة والمختلفرة األنرواع
وغيرها.

 – 9دور الطلبة الفلسطينيين مي دعم التحول الديمقراطي:
يتم البحث في هذا الموضوع وفقا ً لما قامت عليه الحركة الطالبيرة الفلسرطينيه كحركرة إجتماعيرة فلسرطينية مسرتقله ودورهرا
في العمل على تنمية التحول الديمقراطي وال بد من التوضيح الهمية شريحة الطلبة الفلسطينية من خالل المعاني التالية:
 - 1المعنى االحصائي:
وهذا المعنى هو الذي يعني ويوضح الطبيعة المؤثرة لحجم حركة الطلبة الفلسطينية الكبيرة والتي تم تناولها في هذا البحرث
بطريقة علمية قائمة على الموضوعية سواء كانت متعلقة بالمساواة بين الجنسين أو غيرر ذلرك مرن المواضريع المسراهمة فري دعرم
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عمليررة التحررول الررديمقراطي ،وهرري الدالررة بررذلك نظررراً لكبررر حجمهررا علررى أنهررا مؤشررر واضررح علررى القيررام بالمشرراركة باالنتخابررات
بالمحطات والتواريت التالية لتلك العملية في المجتمع العربي الفلسرطيني خاصرةً بعرد تشركيل السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية الراعيرة
لذلك النظام بكافة أشكاله المدروسة في أي بحرث ،حيرث تبرين أن أعلرى نسربة قامرت بالمشراركة فري عمليرة االنتخابرات بالمحطرات
التاريخية المختلفة هي شريحة الطلبة وخاصةً طلبة الجامعات الفلسطينية ،بحيث يتضح ذلرك مرن خرالل المرنهج اإلحصرائي ومرن
دونه ال يمكن األخذ بمثل هذه النتائج العلمية الدقيقة والمنعكسة عن الواقع المجتمعي أو غيره من األمور األخرى ،وفقا ً النعكاسه
لتلك النتائج من خالل العينات أو دراسة المجتمعات المبحوثة بشكل كامل عن هذا الموضوع فقط ،وقد أتت النتائج المهتمرة برذلك
على النحو التالي:
أ  -تستند دراسات عديدة علرى أن نسربة مشراركة طلبرة الجامعرات الفلسرطينية فري االنتخابرات الرئاسرية بلغرت حروالي  % 10فري
االنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في العام  2119م.
ب ـ أما في االنتخابات الخاصة بالمجتمعات المحلية المتمثلة في إنتخابات البلرديات فقرد بلغرت نسربة طلبرة الجامعرات الفلسرطينية
المشاركة في عملية االنتخابات حوالي  % 11في العام  2119م.
ج ـ أماعن نسبة مشاركة طلبة الجامعات الفلسطينية في االنتخابات الرئاسية فبلغت حوالي  %12في االنتخابرات الرئاسرية الثانيرة
في بداية العام  1001م.
د – أما مشاركة طلبة الجامعات الفلسرطينية باالنتخابرات للمجرال

المحليرة فري الربرع األول مرن العرام  1001م ،فقرد بلغرت أعلرى

نسبة لهم من غيرهم من شرائح المجتمع الفلسطيني االخرى ،بحيث بلغت نسبة مشاركتهم في االدالء بأصواتهم حروالي ، % 11
مقارنة بالشرائح اإلجتماعية الفلسطينية األخرى المتدنية في نسبة مشاركتها باإلدالء بأصواتها في هذه االنتخابات.
 -0المعنى االجتماعي:
أما المعني االجتماعي لذلك فتمثل بمشراركة الطلبرة فري تنميرة التحرول الرديمقراطي الفلسرطيني يعنري ذلرك نظررة وإيمران تلرك
الشريحة بضرورة التغيير في داخل المجتمع الفلسطيني ،باالضافة الى تنمية عملية المشاركة كمثل أعلى من قبل شرريحة الطلبرة
الفلسطينيين خاصةً طلبة الجامعات ،فيما تعنيه للشرائح االجتماعية األخرى في المجتمع الفلسرطيني وغيرره ،وتعنري ايضرا ً إنعردام
التمييز االجتماعي ،باإلضافة إلى إيمانهم بعدم وجود تفرقة عنصررية مرن خرالل مسراواة نسربة المشراركة مرن الطلبرة الفلسرطينيين
ذكوراً وإناث.
 -3المعنى السياسي:
لقد ظهر أن مشاركة الطلبرة فري تنميرة التحرول الرديمقراطي الفلسرطيني تتضرح مرن خرالل زيرادة نسربة مشراركتهم باالنتخابرات
المختلفة مقارنةً بالشرائح االجتماعية الفلسطينية االخرى والتي تعتبر مقدمة لنجا العملية الديمقراطية كنظام حاكم في المسرتقبل
القريب ،فهذا يدل أيضا ً على وعي شريحة الطلبة الفلسطينيين بالجانب السياسي للسلطة الحاكمرة ضرمن نطرا عملهرا فري حكمهرا
الذاتي فقط واالستعداد عند الطلبة على التغيير في المواضيع المهمة واإلصالحية مثل محاربة بعرب مرن أنرواع الفسراد الموجرود
في هذه السلطة وبعب من القائمين عليها.
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 - 9المعنى الثقامي:
يعني المعنى الثقافي في داخل المجتمع وعي الجماهير وخاصرةً تلرك الشرريحة وتقربلهم لرذلك النظرام الرديمقراطي ودعمره مرن
أجررل التطبيررق السررليم لرره مررن خررالل وجررود ثقافررة سياسررية صررحيحة ومتخطيررة للثقافررة السررلطوية المعروفررة فرري بعررب المجتمعررات
وبخاصةً في المجتمعات العربية.
 – 5المعنى اال تصادي:
يعني ذلك وهو المعنى االقتصادي بالزيادة المطلقة لمشاركة الطلبة في عمليات االنتخابات المختلفرة مقدمرة للسرير فري تحسرين
مستوى المعيشة والحراك االجتماعي كمقدمة للتنمية والتحول الديمقراطي في داخل أي مجتمع.

 - 1المقاومة الفلسطينية والنمو الديمقراطي مي داخل األراضي الفلسطينية:
إن شمولية قاعدة حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية تجلى ذلك من خالل سنوات االنتفاضة االولى ما بين سرنة  2181م -
 2112م واالنتفاضة الثانية من نوعها "إنتفاضة األقصى" في الفترة الواقعة ما بين االعوام  1000م  1001 -م على الرغم من
جميع المخططات المعادية للوحدة الوطنية الفلسطينية واستهدافها ،فقرد عملرت تلرك الظرروف علرى إيجراد نوعرا ً مرن تنميرة التحرول
الديمقراطي في هذا المجتمع ،فهذا إن دل على شىء فإنما يدل على الوعي الوطني الفلسطيني لقدرته علرى تطبيرق أي نظرام يريرد
من دون أن يحتكم لمنة أو تدخل معين من أي طرف خارجي ،فالمجتمع الفلسطيني أثبت منذ العام 2112م على أنه قادر على أن
يحكم نفسه بنفسه خاصةً من الناحية السياسية وإن كانت ال تكفي الن السياسة يحكمها االقتصاد فري كثيرر مرن األحيران إن لرم تكرن
في كل وقت ،ولكن يبقى االقتصاد في تطوره االولي للمجتمرع الفلسرطيني منقوصرا ً بشركل واضرح ففري طرور الوجرود خاصرةً بعرد
قدرته على االستقالل واالنسالل عن االقتصاد االسرائيلي الذي تحكم فيه منذ االحتالل له عام 2128م ولفترات طويلة بعده تكراد
تمتد جذور ذلك التحكم حتى يومنا هذا ،وما يثبت وينطبق عليها ويشابهها مثلما ظهر عن حالة المدن اللبنانية بعد الحررب االهليرة
فيها في عام  2111م وما بعردها ،حيرث تبرين أن ثقافرة هرذه المردن اللبنانيرة هري بوجره عرام ثقافرة جمرع ال ثقافرة تشرتت وهري ثقافرة
توحيد واستقاللية واضحة في لبنان والبالد العربية األخرى( .الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية  ، ...مرجع سابق ،ص )121
كما يرى الباحث هنا أيضا ً فإن عمل جميع االحزاب السياسية الوطنية الفلسرطينية علرى اختالفهرا مرن خرالل المقاومرة كانرت
محافظة على وجود كل منها فهرذا إن دل علرى شرىء فإنمرا يردل علرى رو المقاومرة وعردم رغبرة أي طررف منهرا للسريطرة علرى
األخررر ،فالكررل متقبررل لوجررود فصررائل منفصررلة عررن بعضررها الرربعب النرره يجمعهررا الهرردف الرروطني الواحررد وهررو مقاومررة االحررتالل
االسرائيلي وأحيانا ً فإن اإلختالف في الرأي يكون عرامالً مسراعداً للقروة الجمعيرة فري أي مجتمرع ،فرإذا كران ذلرك القبرول حترى فري
النواحي العسكرية فمن السرهل أن يرتم وجرود ذلرك التقبرل فري النرواحي السياسرية وبالفعرل مرا يثبرت ذلرك بعرد قيرام منظمرة التحريرر
الفلسطينية ووجود االحزاب السياسية في إطار واحد وبعد تشكيل السلطة الوطنيرة الفلسرطينية ووجرود العديرد مرن المرشرحين مرن
ضمنها لالنتخابرات الرئاسرية واالنتخابرات البرلمانيرة متمثلرة بانتخابرات المجلر

التشرريعي الفلسرطيني الرذي ترم تشركيله بعرد العرام

 2119م وذلك بعد إجراء إنتخابات حره ونزيهه له .كما أن الديمقراطية لها شرروطا ً واضرحةً فري جوهرهرا لقيامهرا بغرب النظرر
عن المكان والزمان فهي تتفق في النواحي السياسية ولكن في النواحي االقتصادية تخضع لفترات تطبيقها طبقا ً للنمو االقتصرادي
فتطول أو تقصر تبعا ً لذلك.
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إن المجتمع الفلسطيني مر بفترات عصيبة قد أفادت هرذا المجتمرع وال يمكرن تجاهلهرا بأنهرا بلرد عربري وقرد يقرول الربعب أن
والدة "حركرة المقاومرة االسرالمية ــرـ حمراس" لرم تكرن عرن طريررق وجرود السرما بحريرة إقامرة االحرزاب السياسرية ولكرن وضررع
إنطالقة حركة حماس يتمثل فيما هو اصعب من ذلك فلم يوجد إحتالل أعتى من االحرتالل االسررائيلي وانطلقرت هرذه الحركرة فري
داخل فلسرطين وفري مواجهرة أعترى قروة عسركرية موجرودة فري المنطقرة العربيرة أجمرع ،وحترى للررد علرى مثرل هرذا الررأي فهنراك
أحزاب سياسية تشكلت ونمت في إطار المرجعية الفلسطينية الوحيدة سابقا ً قبرل تشركيل السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية وهري منظمرة
التحرير الفلسطينية ،وعملت تلك االحزاب السياسية وما زالت فري ضرمن هرذا االطرار .اذاً فيوجرد حريرة فري المجتمرع الفلسرطيني
وخاصةً بين من هم واعين وبرين الشرريحة المتعلمرة والرذي تبرين فري دراسرة سرابقة أنهرم منسرلخين عرن ثقرافتهم وهرويتهم الوطنيرة
والقوميرره( ،محمررود ميعرراري )1000 ،وخاصرةً فرري داخررل الجامعررات الفلسررطينية الترري تتنرراول الدراسررة الحاليررة جانب را ً مهمرا ً علررى
دراستهم واالهتمام بآرائهم ومواقفهم وإتجاهاتهم تاريخيرا ً حرول هرذا الموضروع الهرام فري المجتمرع الفلسرطيني وفري هرذة المرحلرة
الفاصلة في حياة المجتمع الفلسطيني .كما أنه ال بد من الذكر هنا برإن الميثرا الروطني الفلسرطيني الصراددر عرن منظمرة التحريرر
الفلسطينية في العام  2198م جاء ليؤكد على الوحدة ويتفق مع الوحدة الداعية اليها منظمة التحريرر الفلسرطينية عنرد تأسيسرها فري
مادتين من مواد هذا الميثا وهما المادة  :21والتي تعلن إيمان الشعب الفلسطيني بالوحدة العربيه ،والمادة  : 21والتري تعتبرر أن
الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكامالن (محمد مجذوب ،مرجع سابق ،ص ) 21
إن تطبيق الديمقراطية على السريادة االسرتقاللية المنقوصرة بحكرم وضرع السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية المتمثلرة برإدارة الشرؤون
الذاتية للمواطنين الفلسطينيين فقط ،فهل جاءت لتطبيق الديمقراطية بشكل فعلي أم جاءت للحفاظ علرى التوحيرد والتوجيره الروطني
والقومي وضرورة وحدة المجتمع والذي يعتبرر مرن االسر

االوليرة للديمقراطيره ،فهرل سرتكون ديمقراطيرة حررة وشراملة أم غيرر

ذلك ...ع ! كما أن االشارة هنا الى فترة وجود السلطة الوطنية الفلسطينية الحاكمة ذاتيا ً وبرال شرك فرإن مؤسسرات المجتمرع المردني
في فلسطين ،قد قويرت بعرد العرام  2112م ،فهرذا يعمرل علرى التسرريع فري التحرول الرديمقراطي بالصرورة الشراملة للمعنرى ويمكرن
مقارنة ذلك بحالة اليمن قبل التسعينيات من القررن الماضري أي القررن العشررين والتري كانرت تتسرم بغيراب المسراحة العامرة للفكرر
الديمقراطي ولكنها برزت بشكل واضح في مرحلة الوحدة برين القطررين الشرمالي والجنروبي التري أعقبرت الحررب األهليرة هنراك.
(أمة العليم السوسوة ،مرجع سابق ،ص )119

.

إن التقارير الخاصة بالسلطة القضائية وفي المحاكم المختلفة الصرادرة عرن المجلر

التشرريعي الفلسرطيني فيمرا تنصره علرى

كل ما يتعلق بتحقيق نوعا ً ما من الديمقراطية والتي لم تكن موجودة قبل عام  2112م وان كانت هذه السلطة منقوصة السريادة إال
أنها تظل أفضل من العدم .فباإلضافة إلى توسرع مؤسسرات المجتمرع المردني بعرد عرام  2112م فري داخرل فلسرطين ،فقرد ترم وضرع
أس

للقضاء من قبل السلطة التشريعية الفلسطينية المتمثلة بالمجل

التشريعي ) * ( ،وعلرى الررغم مرن وجرود بعرب التجراوزات

المنافيررة للديمقراطيررة والترري أعتبرررت بعضررها بأنهررا أخطرراء فرديررة وال تررنم عررن السررلطات الخاصررة بحكررم النظررام السياسرري للسررلطة
الوطنية الفلسطينية .كما أنه ال برد مرن الرذكر لربعب مرن تلرك التجراوزات المتمثلرة باقتحرام "جامعرة النجرا الوطنيرة ـرـ بنرابل

ـرـ

شمال فلسطين" واعتقال العديد من الطلبة فيها في عام  2119م،
( * ) تم وضع العديد من قوانين القضاء لمختلف المحاكم والقضايا المختلفة أيضا ً في مجموعة أجزاء من الكتيبات التي تضم هذه
القوانين وموزعة على مختلف المحاكم ليتم العمل بها وفقا ً للقانون الفلسطيني الموضوع بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية
وتحديداً بعد تشكيل المجل التشريعي الفلسطيني في العام  2111م (المصدر :منشورات المجل التشريعي الفلسطيني ،بعب
القوانين المتعلقة بالمحاكم الفلسطينيه ،رام هللا :الجزء االول ،الطبعة االولى1002 ،م ،ص .)12
290

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

باإلضافة إلى إصابة حوالي عشرة من طلبرة الجامعرة بإصرابات خفيفرة أثنراء ذلرك االقتحرام لهرذه الجامعرة ،باإلضرافة الرى اعتقرال
العدد الكبير من طلبة جامعة ببر زيت في العام  1000م ألسباب سياسية ،حيث تم فيما بعد إطال سرراحهم جميعرا ً بقررار خطري
من رئي

السلطة الوطنية الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات في نف

ذلك العام 1000م ،وفي فتررة قصريرة لرم تتجراوز الشرهر علرى

اعتقالهم ،وأيضا ً مثلما حصل من تجاوزات بإعتقال العديد من المعارضين للنظام السياسي الفلسرطيني الحراكم لشرؤون المرواطنين
الفلسطينية الذاتية وما حصل آنذاك من تجاوز أيضا ً لتلرك الفئرة مرن األسررى السياسريين الفلسرطينيين فري سرجون السرلطة الوطنيرة
الفلسطينية في عام  2119م وما تبعها.
إن الديمقراطية وحسب ما جاء به جان جاك روسو بأنها ال تكون بنف
الى ان هنالك عملية االخفا في بعب االس

الدرجة في جميع االماكن واالوقات ،ويمكن االشرارة

الخاصة بذلك التحول والنجا في البعب اآلخر للعديد من االسباب منها( :محمرد

السيد سليم والسيد صدقي عابدين ،مرجع سابق ،ص ص )19 - 11

.

 - 2قلة الوعي الديمقراطي الظاهر بالمقارنة مع الدول الديمقراطية الحديثة مثل دول أوروبا وأمريكيا.
 - 2وجود االس

الرئيسية لتطبيق الديمقراطية ومن أهمها المجراالت االقتصرادية واالجتماعيرة والتري لرم تعمرل السرلطة الوطنيرة

الفلسطينية على إثرائها ،ربما يعود ذلك بسبب بعب حاالت الفساد التي جعلت من المجتمرع الفلسرطيني يتكرون مرن طبقترين طبقرة
غنيررة واخرررى فقيررره ،والترري برردورها تعمررل علررى انهيررار الديمقراطيررة حتررى فرري حالررة وجودهررا ،علررى حررد تعبيررر الفكررر السياسرري
الررديمقراطي الليبرالرري الغربرري القررائم بوجررود الديمقراطيررة علررى إيجرراد الطبقررة الوسررطى الكبيرررة وتفعيلهررا لررذلك النظررام أي التحرول
الديمقراطي الفعلي ،فكيرف اذا كانرت األسر

الرئيسرية الالزمرة فري طريرق التحرول الرديمقراطي وتطبيقره ألول مررة فري المجتمرع

الفلسطيني على يد سلطة سياسية منتخبة شررعيا ً مرن قبرل الشرعب وربمرا يعرود ذلرك الرى ضرعف فري المخرزون الثقرافي والسياسري
الفلسطيني مرع األخرذ بعرين االعتبرار الوجرود لرذلك التوجره الرديمقراطي مرع ضررورة وصرف النخبرة الحاكمرة الفلسرطينية برالوعي
الثقافي النرامي وإن لرم يكرن هنالرك اسرتقالالً كرامالً لهرذا الروعي الحقيقري فري التطبيرق الرالزم فري المجتمرع الفلسرطيني ،وكرون هرذا
التوجه الول مرة فري المجتمرع الفلسرطيني وال يملرك الخبررة الكافيرة للتحرول خاصرة الروعي الشرعبي مرع االخرذ بعرين االعتبرار ان
التوجة لذلك كان موجوداً في عملية التنمية السياسية الالزمة للتحرر الوطني منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينيه في العام 2192
م ومرن ثرم تشركيل السرلطة الوطنيرة الفلسرطينية فري العرام  2112م ومرا تبعهرا مرن تحروالت ،لرذلك فرال برد مرن الوقروف وقفرة جديررة
وضرورة العمل على اعادة النظرر فري رؤيرة الشررعية ومردى وجودهرا وأثرهرا علرى النخبرة السياسرية الموجرودة مرع مردى التقبرل
الموجود لها من قبل النخبة السياسرية الحاكمرة والمجتمرع بمختلرف شررائحه وطبقاتره علرى مرر التحروالت الصرعبة والمختلفرة التري
شهدتها هذة المنطقه.
لقد ظهر بأنه قرد يرذهب الربعب الرى القرول ان عردم وجرود صرراعات داخرل السرلطة نفسرها فهرذا مؤشرر واضرح علرى وجرود
الديمقراطية ولكن كيف ...ع فالسلطة الفلسطينية قائمة منذ تأسيسها منذ العام  2112م وحتى الوقت الحاضر على سياسرة الحرزب
السياسي الواحد ال عن طريق التناف

بين االحزاب السياسية مع األخذ بعين االعتبار ضرورة الوعي الثقافي وتفضيل المصرلحة

الوطنية العامة على المصلحة الذاتية الخاصه في مختلف المجاالت( .محمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين ،مرجع سرابق ،ص
)22
إن الديمقراطية في البالد العربية مثلما أعتبرها البعب بإنها ديمقراطيرة مرن غيرر ديمقرراطيين كونره لرم يوجرد انُراس مرؤهلين
بها بالشكل الموجودة فيه مقارنةً مع دول اوروبا وامريكيا،
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كما ان االعتراف بالتعددية العرقية او الدينية او الثقافية الذي هو شائع في البالد العربية منذ استقاللها بشكل ظراهري فقرط ولري
فعلي في القرن العشرين أي في القرن الماضي ،فهل تطبيق الديمقراطية في هذة المجتمعات هو امر سهل ام يتصف بالصعوبهع
لقد ظهر أن المجتمع الفلسطيني مر في ظروف صعبة وفترات تاريخية متعاقبة ومتتالية جد خطيره عليه منذ منتصف القررن
العشرين أي القرن الماضي وما زال يعاني من هذة االشكال التي تقف عقبة امام استقالل كيانه وإقامة دولته المستقلة على اساس
ديمقراطي سليم ولي

على اساس ادعاء الديمقراطية فقط ،لرذلك فرال برد مرن تهيئرة الظرروف االجتماعيرة واالقتصرادية والسياسرية

الممهرردة إلقامررة هررذه العمليررة الصررعبة وتطبيقهررا بصررورة واضررحه وتتفررق هررذة الدراسررة مررع مقولرة جرران جرراك روسررو بررأن ممارسررة
الديمقراطية في الدول الصغيرة اسهل عند تطبيقها من الدول الكبرى( .ووتر بوري  -جون وآخررون  2111 ،.....م ،ص )201
كما ظهر أنه على الرغم من الظرروف العربيرة الفلسرطينية الصرعبة اال ان ذلرك سراهم فري تنميرة التوجره نحرو الديمقراطيرة والرذي
تبلور وجوده بشكل ملموس في السنوات األخيرة بعرد عرام 2112م وإن لرم يكتمرل بعرد بالشركل الكامرل ،وال برد مرن الرذكر هنرا أن
التوقف في تطبيق النظام الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني كنظام سياسي حراكم يعرود الرى مرحلرة الفرراغ السياسري خاصرةً فري
داخل المجتمع الفلسطيني حتى ولو كان هناك وعي به من قبل نشره في داخل منظمة التحريرر الفلسرطينيه منرذ تشركيلها فري العرام
2192م وما تبعة من تطورات مختلفه.
إن التباعد بين القول والفعل في الواقع العربي والفلسطيني وعلى مختلف االقطار واالفراد والمؤسسرات والجوانرب الحياتيرة
المختلفة هو الظاهر بشكل كبير ،فذلك كان نتيجة حالة من اإلرباك في الواقع العربي بين ما يجب فعله سابقا ً وحاليا ً مما أدى ذلك
الى حالة من المرارة واليأس واالحساس بالضياع واالرتباك والحيرة ،مما حذا بكل طرف إلى إلقراء المسرؤولية علرى الطررف أو
األطراف األخرى .فلذلك تكون النتيجة سلبية وحتى لو كانت تلك االعمال في مجتمع ديمقراطي فسوف ترأتي بنتيجرةً معاكسره أي
سلبية على األداء المجتمعي والفردي وما تؤدي به هذة الحالة من نقوص على الواقع الموجود وتعمل على تأخره بردل مرن تقدمره
وعلى تراجعه بدل من تطوره ونموه على مختلف المجاالت والحاالت واالصعدة  ،وهذا ما يؤكرد مرا ترم وصرفه مرن قبرل الربعب
على أن تلك الظاهرة لم تأتي فجأة أو من فراغ وإنما جاءت كمحصلة للعديد من األسباب ،بحيث انها خلقرت حالرة معقردة ومربكرة
في آن واحد بين السبب والنتيجة مع صعوبة التمييز برين االساسري والفرعري ونقطرة البدايرة لمرا يجرب أن يرتم فعلره ومرن أيرن نبردأ
بذلك الفعل ع ! (عبد الرحمن منيف ،مرجع سابق ،ص )11

.

النتائج المستخلصة من البحث:
تمثلت أهم النتائج التي توصل اليها هذا البحث بكل مما يلي:
 – 2تبين ظهور الصورة لكل من :التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة" التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأهم
المراحل المهمة والمتنوعة التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأثرها على التحول الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1تم اإلستدالل على حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على
التحول الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1عمل على معرفة وتحديد صورة التنمية الديمقراطية الفلسطينية و عالقة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية
الفلسطينية في داخل هذا المجتمع.
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 – 2تم التوصل إلى معرفة دور الفئات االجتماعية في دعم عملية التحول الديمقراطي وبخاصة تحديد دور المقاومة
الفلسطينية والنمو الديمقراطي في داخل األراضي العربية الفلسطينية.

توصيات الباحث:
بعد االنتهاء من توضيح نتائج هذا البحث المستخلصة منه يرى الباحث أنه من الضروري اإلشارة الى عدد من
التوصيات المهمة ،وقد تمثلت هذه التوصيات في نهاية هذا البحث بكل مما يلي:
 – 2قيام وعمل المتخصصين بهذا المجال بدورهم بشكل فردي ومؤسساتي من أجل إظهار الصورة لكل من :التجربة
التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة" التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأهم المراحل المهمة والمختلفة التي مر بها
المجتمع الفلسطيني وأثرها على التحول الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1عقد مؤتمرات وندوات باستمرار لتوضيح حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية
والتعليمية وتأثير ذلك على التحول الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1نشر ثقافة الديمقراطية من خالل وسائل االعالم المتعددة لتحديد صورة التنمية الديمقراطية الفلسطينية وعالقة التحول
الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في داخل هذا المجتمع.
 – 2إجراء دراسات حديثة ومتنوعة لمعرفة دور الفئات االجتماعية في دعم عملية التحول الديمقراطي وبخاصة تحديد دور
المقاومة الفلسطينية والنمو الديمقراطي في داخل األراضي العربية الفلسطينية.

مقترحات الباحث:
تتمثل المقترحات التي يراها الباحث في هذا البحث بكل مما يلي:
 – 2مواصلة التنامي في السلوك الديمقراطي بمختلف المناطق من اجل إظهار الصورة لكل من :التجربة التاريخية المتمثلة
"بالمراحل المختلفة" التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأهم المراحل المهمة والمختلفة التي مر بها المجتمع الفلسطيني
وأثرها على التحول الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1االستمرار في توضيح حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على
التحول الديمقراطي في داخل هذا المجتمع.
 – 1ضرورة الممارسة الديمقراطية بمختلف المجاالت من أجل تحديد صورة التنمية الديمقراطية الفلسطينية وعالقة التحول
الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في داخل هذا المجتمع.
 – 2ضرورة العمل على معرفة دور الفئات االجتماعية في دعم عملية التحول الديمقراطي وبخاصة تحديد دور المقاومة
الفلسطينية والنمو الديمقراطي في داخل األراضي العربية الفلسطينية.

خالصة البحث:
في نهاية هذا البحث يرى الباحث أن هذا البحث قد إستطاع تغطية كل من المواضيع التالية :إظهار الصورة لكل من:
التجربة التاريخية المتمثلة "بالمراحل المختلفة" التي مر بها المجتمع الفلسطيني وأهم المراحل المهمة والمختلفة التي مر بها هذا
المجتمع وأثرها على التحول الديمقراطي،
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وعمل على توضيح حالة المجتمع الفلسطيني االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية وتأثير ذلك على التحول
الديمقراطي ،وقام بتحديد صورة التنمية الديمقراطية الفلسطينية وعالقة التحول الديمقراطي بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية،
وإستطاع معرفة دور الفئات االجتماعية في دعم عملية التحول الديمقراطي وبخاصة تحديد دور المقاومة الفلسطينية والنمو
الديمقراطي في داخل األراضي العربية الفلسطينية.

"المراجع"
 – 2إبراهيم مشورب )2118( ،المؤسسات السياسية واالجتماعية في الدولة المعاصرة "الجمعيات ،النقابات ،الضمان
االجتماعي ،األحزاب ،اإلعالم" ،الطبعة األولى ،دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان.
 – 1الوقائع الكاملة للندوة اللبنانية  -العربية – العالمية )2181( ،حوار ديمقراطي من اجل التغيير ،الطبعة األولى ،دار
الفارابي ،بيروت ،لبنان.
 – 1أمة العليم السوسوة( )1002( ،حقو االنسان) "الحريات العامة وحقو االنسان في اليمن" مجلة حوليات العفيف ،العدد
الرابع ،مؤسسة العفيف الثقافية ،صنعاء ،اليمن.
 – 2أحمد سعيد نوفل وآخرون  )2181( ،....القضية الفلسطينية في أربعين عاما ً بين ضراوة الواقع  ...وطموحات المستقبل
– بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمتها جمعية الخريجين في الكويت ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،لبنان.
 – 1احمد الرشيدي وعدنان السيد حسين )1001( ،حوارات لقرن جديد – حقو االنسان في الوطن العربي ،الطبعة االولى،
دار الفكر ودار الفكر المعاصر ،دمشق ،سوريا ،وبيروت ،لبنان.
 – 9أحمد حسين يعقوب )2111( ،طبيعة األحزاب السياسية العربية ،د .ط ،الدار اإلسالمية ،بيروت ،لبنان.
 – 1برهان غليون وآخرون  )2112( ،....حول الخيار الديمقراطي – دراسات نقدية ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،لبنان.
 – 8تقرير المنظمة العربية لحقو اإلنسان عن حالة حقو اإلنسان في الوطن العربي ( – )2111حقو اإلنسان في الوطن
العربي ،د .ط ،المنظمة العربية لحقو اإلنسان ،القاهرة ،مصر.
 – 1ثناء فؤاد عبد هللا )1002( ،الدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي – عالقات التفاعل والصراع ،الطبعة األولى،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 – 20ثناء فؤاد عبد هللا )2111( ،آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ،د .ط ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
لبنان.
 – 22جاي .س .جودوين – )1000( ،جيل ،االنتخابات الحرة والنزيهة – القانون الدولي والممارسة العملية ،الطبعة األولى،
الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية ش .م .م ،القاهرة ،مصر.
 – 21حليم اليازجي وآخرون  )2181( ،...المعرفة والسلطة – مساهمات نظرية وتطبيقية ،الطبعة االولى ،معهد اإلنماء
العربي ،بيروت ،لبنان.
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 – 21حسن البدراوي )1000( ،األحزاب السياسية والحريات العامة – دراسة تأصيلية في  -2حرية تكوين االحزاب  -1حرية
النشاط الحزبي  – 1حق تداول السلطة ،د .ط ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية ،مصر.
 – 22حسنين توفيق إبراهيم )1001( ،النظم السياسية العربية – االتجاهات الحديثة في دراستها ،الطبعة االولى ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 – 21خالد عبد العزيز الشريده وآخرون  )2118( ،...الديمقراطية والتربية في الوطن العربي  – ...أعمال المؤتمر العلمي
الثالث لقسم اصول التربية في كلية التربية – جامعة الكويت ،الطبعة االولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،
لبنان.
 – 29سعيد بنسعيد العلوي والسيد ولد أباه )1009( ،حوارات لقرن جديد ـ عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي،
الطبعة االولى ،دار الفكر المعاصر ودار الفكر ،بيروت ،لبنان ،ودمشق ،سوريا.
 – 21سميح فرسون )1001( ،فلسطين والفلسطينيون ،ترجمة عطا عبد الوهاب ،الطبعة األولى ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،لبنان.
 – 28صايل مومني )2181( ،نحو رؤية استراتيجية عربية موحدة إزاء قضايا العصر ،د .ط ،دار األفق الجديدة ،عمان،
األردن.
 – 21عبد العزيز الدوري وآخرون  )1002( ،...نحو مشروع حضاري نهضوي عربي "بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية" ،الطبعة االولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 – 10علي الكواري )1002( ،أزمة الديمقراطية في البلدان العربية "إعتراضات وتحفظات على الديمقراطية في العالم
العربي" ،الطبعة االولى ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان.
 – 12عبد الستار قاسم )2111( ،القيادات الفلسطينية قبل عام  2128م وأثرها في النكبة ،الطبعة األولى ،مكتبة الرسالة،
نابل  ،فلسطين.
 – 11عبد الرحمن منيف )2111( ،الديمقراطية اوالً  ...الديمقراطية دائما ً ،الطبعة األولى ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ودار الفارس للنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،وعمان ،األردن.
 – 11عبد الرزا عيد ومحمد عبد الجبار )2111( ،حوارات لقرن جديد – الديمقراطية بين العلمانية واإلسالم ،الطبعة
األولى ،دار الفكر المعاصر ودار الفكر ،بيروت ،لبنان ،ودمشق ،سوريا.
 – 12محمد عابد الجابري وآخرون  )1001( ،....حقو اإلنسان في الفكر العربي – دراسات في النصوص ،الطبعة األولى،
مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 – 11ميخائيل سليمان وآخرون  )2119( ،...فلسطين والسياسة االمريكية من ويلسون الى كلينتون ،الطبعة االولى ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
 – 19محمد عبد المعز نصر )2182( ،في النظريات والنظم السياسية ،د .ط ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت،
لبنان.
 – 11محمد أحمد المصالحه )1000( ،دراسات في البرلمانية األردنية "الجزء األول" ،الطبعة االولى ،دار الحامد للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 – 18محمود ميعاري )1000( ،ديمقراطيون بال هوية ،مجلة العلوم االجتماعية ،عدد ،2الكويت ،الكويت.
 – 11محمد مجذوب )2180( ،الوحدة والديمقراطية في الوطن العربي ،الطبعة األولى ،دار منشورات عويدات ،بيروت،
لبنان.
 – 10منشورات المجل

التشريعي الفلسطيني )1002( ،بعب القوانين المتعلقة بالمحاكم الفلسطينيه ،الطبعة االولى" ،الجزء

األول" ،رام هللا ،فلسطين.
 – 12محمد السيد سليم والسيد صدقي عابدين )2111( ،التحوالت الديمقراطية في آسيا ،د .ط ،مركز الدراسات اآلسيوية
(جامعة القاهرة) ،القاهرة ،مصر.
 – 11هويدا عدلي )1000( ،التسامح السياسي – المقومات الثقافية للمجتمع المدني في مصر ،د .ط ،مركز القاهرة لدراسات
حقو اإلنسان ،القاهرة ،مصر.
 – 11ووتر بوري  -جون وآخرون  )2111( ،....ديمقراطية من دون ديمقراطيين ،إعداد غسان سالمه

– سياسات االنفتا

في العالم العربي  /اإلسالمي (بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد اإليطالي – فوندا سيوني ايني انريكوماتيي) ،الطبعة
األولى ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.
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