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 اطي في فلسطينعملية التحول الديمقر

 قاتيرات المؤثرة و المعوالمتغ

 نايف أبو خلف . د

 مقدمة 

 تشـكيل النظـام السياسـي        و بدايـة   1994 شكل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عـام        

ل كبيـرة فـي قـدرة    ماعات وآ توق، فلسطيني أول تجربة حكمةصاحب بداي بعد أوسل الفلسطيني

التـي  ى به في المنطقة العربيـة       موذجا يحتذ ن يكون   ديمقراطي حكم   نظامامة  إق الفلسطينيين على 

 ويكون كذلك خطوة نحو تمكـين الفلسـطيننين مـن           ، كافة أشكال االضطهاد واالستبداد    يعاني من 

هـم فـي    مل ممارسة خق  نيين و والتي تش   ممارسة حقوقهم المشروعة في اآلستقالل والتحرر الوط      

 الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني و وحقهم في العـودة الـى             ولةتقرير المصير وأفامة الد   

 .1948ديارهم وبيوتهم التي شردوا منها عام 

 بشكل رئيس عن استمرار االحـاالل       ير المؤاتية والناجمة   الصعوبات والظروف غ   ورغم

ات سباسـية   ينيون في أقامة مؤسس    نجح الفلسط  ،ليمية الكاملة لهم علي األرض    غياب السيادة االق  و

في وضع العديد مـن التشـريعات        كما نجحوا  .ت التنفيذية والتشريعية القضائية   مة في المجاال  عا

االجتماعية واالفتصادية   مجاالت الحياة المدنية     القانونية التي طالت العديد من أوجه عديدة في شتى        

 اجراء أول انتخابـات      التي مكنت من   الديمقراطية االتنخابات   قانون ربما يكون اصدار     .يةوالسياس

  شهد لها المرافبـون الـدوليون والمحليـون بالنزاهـة          ،1996اسية وتشريعية في مطلع عام      رئ

 .والحيادية

 في فلسطين منذ تشأة السـلطية الوطنيـة         ديمقراطي دراسة عملية التحول ال    إلى الورقة   تهدف هذه 

لسطيني  الف ديمقراطيلتحول ال  الفترة مرت مسيرة ا     خالل هذه  ،2006الفلسطينية وحتى نهاية عام     
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 الديمقراطيـة ثيراتها علـى العمليـة      مة كان لها تأ   لمراحل مختلفة و وشهدت متغيرات مؤثرة وها      

 . وسلبا أحيانا أخرى,  أحياناًإيجابا

 : محتويات الدراسة

 : لورقة دراسة ثالثة مواضيع رئيسيةتتناول ا

 : األولالموضوع 

م عليهـا نظـام الحكـم       زات الرئيسية التي يفو   أو المرتك  واألسس،  الديمقراطيةيستعرض معاني   

 .ديمقراطي متطليات فيام ممجتمع طي هذا الموضوع، كما يغديمقراطيال

 :الموضوع الثاني

 والتغيرات  ديمقراطيلى مظاهر التحول ال   ويركز ع , وسلوويتناول النظام السياسي الفلسطيني بعد أ     

 التي كان لها تأثيراتها المباشرة أو غير المباشرة علـى           التي شهدتها الحياة السياسية الفلسطينية و     

 . الديمقراطيةالمسيرة 

 :الثالثالموضوع 

أي تحديد تلك المؤثرات التي تعيق تحقيق تقـدم      , ديمقراطي الفلسطيني  التحول ال  معيقات  ويدرس  

لفلسـطيننين  دم الدراسة توصيات بأن الكيفية التي يمكن ل       وأخيرا تق , ديمقراطيفي مسيرة التحول ال   

  . فيها تلك التحديات والتغلب عليهاأن يواجهوا 

 :هامبادئو  ومرتكزاتهاالديمقراطيةمعاني  :أوال

يتسـع  , خرون بأنها طريفة في الحياة أيضاً     وبراها آ ,  للحكم نظام بأنها ببساطة   الديمقراطية تعرف  

 .لمجتمعتماعية واآلقتصادية داخل امفهومها ليشمل كافة النظم السياسية واآلج
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وتعنـي   )كراسـي ( وكلمة , الشعب ينوتع :ديمومن الكلمة اآلغريفية     مشتق   الديمقراطيةمصطلح  

 The rule of the people) (. الشعبحكم 

وعة مستوحاة  ة معان كثيرة ومنن   ديمقراطي لل يديل التق ىومع مرور الزمن اضيف لهذا المعن     

 الديمقراطيـة صبحت  فأ, هوهري حال عن ج   وال تخرج بأ  , نفسه للديموقراطية   ديمن المعنى التفلي  

, مصدر السلطات ويكون هو   , ليةع وجود نظام للحكم يكون فيه الشعب هو صاحب السيادة الف          نيتع

عبر انتخابات حرة نزيهة و ويحكمون وفـق        هم  ثلون الشعب يجري انتخاب   والتي يمارسها حكام يم   

وعلى رأسها مبـدأ سـيادة      , قراطيديمالتي تشكل مرتكزات نظام الحكم ال      مجموعة من المبادىء  

 .ضع له الجميع حكاما أو محكومينانون الذي يخنون والذي يعني المساواة أمام القاالق

 فـي الدولـة لحكـم       ن العامي ن أي خضوع المسؤولي   ,القانونمبدا حكم   ويتفرع عن هذا ال   

اءلة فـي ممارسـة   والمس الشفافية لك لمبدأخضوعهم كذتهم للسطلة السياسية و  رسالقانون أثناء مما  

  سيادة القانون مبدأ   و يتفرع عن مبدأ   , القانونات في   يام بواجباتهم المنصوص عليه   هم والق مسؤوليات

واألنظمة وانين  ل النظر في دستورية الق     من أج  القانونوتطبيق  ضاء ونزاهته في تفسير     قاستقالل ال 

 .وفي الفصل في المنازعات بين األفراد وتحقيق العدالةواللوائح 

ـ    إلضافيةاساسية  السلطات أحد المرتكزات األ    فصل   أيشكل مبد و , ديمقراطي لنظام الحكم ال

ضائية على هيئات حكوميـة     والتشريعية والق هو يعني أن تتوزع وظائف الدولة الرئيسية التنفيذية         

 . توازنة تراقب كل منها عمل األخرىمستقلة وم

 ةإسـاء ويحول بالتالي دون  , حدةة وا  تركيز السلطة بيد جه    يعمل فصل السلطات على عدم    

 .يمنع االستبداداستخدام السلطة و

ييـر  يشـكل التغ  ي  بالتـال ولمي للسـلطة     التداول الس  أ مبد ديمقراطيكم ال ومن مرتكزات نظام الح   

اسـية  ييكون ذلك عبر انتخابات س    و. ديمقراطيحد أبرز متطلبات النظام ال    أي  السياسي أو الحكوم  

يا ويتمكنون خاللها مـن اختيـار       قانونشعب المؤهلين   ال كافة أفراد    يهة يشارك فيها  عامة حرة ونز  
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, لمصالح القوميـة العليـا للشـعب      ولتحقيق ا ,  للشعب ة كوكالء لط الس يهم الشرعيين ليمارسو  ممثل

 وأهـداف  واالقتصـادي    االجتماعيالتقدم   و وتحقيق الرخاء ,  والطمأنينة واالستقرار  األمنوتوفير  

 .ةمالتنمية الشاملة والمستدا

 اتخذ النظام الضـمانات الكافيـة والكفيلـة         إذا إالقراطي ال يكتمل     نظام حكم ديم   قامةإن إ 

 التي يجب أن يتمتع بها كافة المواطنين علـى اسـاس         ساسيةلحماية وصون الحقوق والحريات األ    

النـوع  (عـرق أو الـدين أو اللغـة أو الجـنس             دون تميير بسبب اللـون أو ال       ,والمساواةالعدل  

 .)عيتمااالج

 في اتخاذ القرارت المصيرية والتأثير في       المشاكل السياسية ويقف على رأس هذه الحقوق      

وتتضـمن المشـاركة     .العامةعملية صنع القرار السياسي والتشريعات والبرامج وتنفيذ السياسات         

حق المواطنين في التوظيـف حسـب        كالحق في تولي المناصب العامة و      حقوق متفرقة  السياسية

 . نافسة الحرة العادلةموالجدارة على اساس المساواة والالكفاءة 

وجماعـات  , ياسـية عتبر ممارسة المواطنين لحرياتهم في المجتمع وفي تشكيل التنظيممات الس         وت

.  حقهم فـي المشـاركة السياسـية       ةممارسل تجسيدا   إليهاماء   والنقابات واالنت  داتالمصالح واالتحا 

 و تتنوع هذه    ,الديمقراطية أنظمة الحكم ا وتوفيرها في    وهناك مجموعة حقوق أخرى يجب حمايته     

 الحـق فـي الحيـاة       ومنها, قتصادية والثقافية طي مجاالت الحياة االجتماعية واال    الحقوق التي تغ  

 إضـافة , خرىاألة الصحية والخدمات االجتماعية     والحق في التعليم وفي الرعاي    , والتملك والحرية 

,  توفير مستلزمات الحياة الضـرورية     ئق من وفي العيش الال   ,مة إنسانية بكرا الحق في العيش     إلى

 . والحصول على المعلوماتطالعاإلحق في التنمية وغيرها الحق في وكذلك ال

 نـات باإلعالدستور ويصونها عمال والتزاما      والتي يجب أن يكفلها ال     ساسيةاألمن الحقوق   

ريـات اساسـية يجـب توفيرهـا        وهناك مجموعة ح   .يق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان    والمواث

وممارسة  وحرية العقيدة    ,والتعبير ومنها حرية الرأي     ,دونها والتي ال تقوم الديموقراطية      ,وضمانها
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وحرية ,  والتنظيمات المجتمعية األخرى    السياسية األحزابل   وتشكي ,المجتمع حرية   ,الدينيةالشعائر  

 . شر والناإلعالمحرية ,  لتلك التنظيماتيالسياسالنتماء ا

 قيام مجتمع مدني فاعل ومؤثر في الحياة السياسـية سشـكل أحـد ابـرز المظـاهر                  إن

 .كذلك أحد متطلباتها في نقس الوقت والديمقراطية

ـ ي وجود ثقافة    تقتض, وطريقته في الحياة  , للحكم مفهوم الديموقراطية كنظام     إن ة تـؤمن   ديمقراطي

 يز وتقوية الديموقراطيـة مـن جانـب       تعزتعمل على   , الجتماعيةاسية وا بمجموعة من القيم السي   

لقـيم  ومن هـذه ا   , وقراطية التي تحققت من جانب آلخر     اظ على المنجزات والمكتسبات الديم    والحف

 . التعددية السياسية والتسامح

 اتهئمع بكافة أشكاله وف   مصالح المتعددة والمتضاربة للمواطنين وحق المجت      بال اإلقرار تعني   األولى

 .الفئات التي تعبر عن مصالح تلك حزابت السياسية واأليمااالنتماء الى التنظ

وسيع دائرة المشاركة   لبات ت  والتي هي من متط    ,الحزبيةصبحت ترمز للتعددية    التعددية السياسية أ  

 .  للوطننتماء وتعزيز فكرة المواطنة وااللألفرادالسياسية 

 ولوجيةييدالفكرية واإل  و قائديةالعتقبل الخالفات   و ,اآلخر التسامح فيعني القبول وأحترام      أما

 .ات المستضعفة في المجتمع والفئقلياتاألواحترام حقوق ومصالح , والتعايش السلمي 

 السياسي الفلسطيني بعد اوسلو  النظام: ثانيا

جاء قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عـام        .اتية ومعاكسة تجربة الحكم الفلسطيني كظروف غير مو     

شكلت  1993الذي تم التوقيع عليه في واشنطن عام        ) أوسلو( الن المبادىء    نتيجة اتفاق اع   1994

المرجعية القانونية لسلطة الفلسطينية من      1995في عام   ) اتفاقية طابا  (اقيات المرحلية الالحقة  فاالت

ل ظروف بالغة الصعوبة     في ظ  مسؤولياتها السلطة   تقلدت فقد (.ة البنية والصالحيات والوالية   ناحي

كان من المتوقع مـن     ,  وغياب السيادة  اإلسرائيلي تاللاالحتمثلت في   ) ظروف استثنائية (د  والتعقي
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أن تبني مؤسسات عامة قادرة على تحقيق وتعزيـز حكـم صـالح               الظروف  هذه السلطة في ظل  

ومع ذلك  , )1(ائم على التعددية واقتصاد السوق الحر       ام سياسي ديموقراطي ومجتمع مدني ق     ومظ

 .والتزامات أمنية تجاه إسرائيل, ظل امكانيات ناقصة ووالية محدودةعملت السلطة في 

ؤسسات قرير فريق العمل المستقل برعاية مجلس العالقات الخارجية حول تقوية وتعزيز م           ت )1(

 .1999مركز البحوث نابلس , السلطة الوطنية الفلسطينية

أقامـت مؤسسـات     ,البناءحققت السلطة الوطنية انجازات متواضعة على صعيد معركة         

 اع مؤشرات اجتماعيـة   حيث تشير احصائيات الى ارتف    , مات من توقير الخد   عامة حققت مستويات  

وربما يكـون تبـين     , صياغة تشريعات , توفير التعليم والصحة  , واقتصادية رئيسية في تلك الفترة    

 اتجـاز اإلن أحـد ابـرز      1996ة في مطلع عـام       الرئاسية والتشريعي  االنتخابات قانونواصدار  

 .  في هذه المرحلة مع بعض التحفظاتالديموقراطية

ورغم ذلك فقد واجهت السلطة الوطنية في تلك المرحلة تحديات كبيرة في عمليـة البنـاء            

 م ت ف    -2أوسـلو -1(بعوامل خارجية عن سيطرة السلطة الفلسـطينية         المؤسسي والتي تأثرت  

 )اعدات الدولية المانحة للمسةرساأل-4 اإلسرائيليةاسة يالس_3

قص كبيرة فـي مسـيرة      ا نو 1999شهدت تجربة الحكم الفلسطيني منذ بداينها وحتى عام         

رئـيس  (العمل المستقل برئاسة ميشيل روكـاردو       التحول الديموقراطي في دراسة أجراها فريق       

ـ  والصـادر ,  وبرعاية مجلس العالقات الخارجيـة     )وزراء فرنسا اآلسبق   ن مركـز البحـوث      ع

 خالل الخمس سنوات    اشتملت على تقييم تجربة الحكم الفلسطيني     و1999عام  والدراسات في نابلس    

لسلطة فـي   وحاولت الدراسة تشخيص التحديات التي واجهتها ا      , إنشائهانتقالية على   من المرحلة اال  

وتقديم التوصيات حول   , يةالصعوبات التي تميز عمل المؤسسات الفلسطين     عملية البناء المؤسسي و   

والتـي  , خالل تلك المرحلة  اطي  الديموقرالتحديات والنواقص في عملية التحول      كيفية مجابهة تلك    
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 للحكـم وتوزيـع     األساسـية  دئبيين المبـا  ) أو قانون أساسي  (ة  غياب وثيقة دستوري  : امن أهمه 

 .لةءوالفصل واالستقاللية والمسا, الوظائف

كان هنـاك تهمـيش لـدور المجلـس         كان هناك تركيز واسع للسلطة الرئاسية في الحكم         

لتأخير في تقديم الموازنـة     ا(ه الرقابي في مراجعة الميزانية      ورالتشريعي حيث لم يتمكن من أداء د      

حققت السلطة القضـائية    ،وغياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي على السلطة التنفيذية          ،)العامة

 بـال حيث كانت السطلة القضائية     , يئة  وبقيت في حالة س   , تمام الذي تستحق    تي لم تعطي االه   وال

 .ان القضاة يعينون بمراسيم رئاسيةوك, مجلس قضائي أعلى ومستقل 

اتهامـات بتكـرار      كان هناك  ، للعملية الديموقراطية في أبعادها المختلفة     لهناك تجاه كان  

منية هزة األ األجوتعدد  ,  المعمول بها   القانونية جراءاتاإلعدم مراعاة    و اإلنسان حقوق   إلى اإلساءة

 .والتداخل في الوظائف والمسؤوليات

 2000 مرحلة ما بعد انتفاضة اآلقصى 

في كامب ديفد في صيف     دائم التي رعتها الواليات المتحدة      أدى فشل محادثات الوضع ال     

يدة في التاريخ   وبداية مرحلة جد  , سرائليين واال نييالفلسطينواجهات بين   مالى اندالع ال   و 2000عام  

 سـرائيلية واالجتياحـات اإل  , عات التغيرات اإلقليمية والدولية   وتب, فاقم أحداث ت, لفلسطينيالوطني ا 

تماعيـة  أمنية وسياسية وظروف افتصادية واج    خلقت أوضاعا   , 2000للمدن الفلسطينية في نيسان     

 لمقر الرئيس   اإلسرائيليةوات  رة الق كان أبرز تلك االوضاع محاص    , صعبة على الشعب الفلسطيني   

قها الرئيس االمريكي   والمبادرة التي اطل  ,  عرفات في المقاطعة في رام اهللا      طيني الراحل ياسر  الفلس

 والتي  ,الطريق والتي سميت بخطة خارطة      2002 في حزيران    اإلسرائيليةجتياحات  في أعقاب اال  

ـ سية تمثلت بوقف مظـاهر العنـف        طالب الفلسطينين بالتزامات أمنية وسا      إدخـال و ,ابواإلره

 وقضائية ومالية واقتصادية على النظام السياسي الفلسـطيني كخطـوة           وإداريةسياسية   إصالحات

 .توصل الى الحل القائم على دولتيننحو ال
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 إصـالح اسـتراتيجية   بتشبثت القيادة الفلسطينية تحت وطأة الظروف والضغوط الدوليـة          

دسـتورية  وكذلك صياغة وثيقـة       منصب رئيس وزراء فلسطيني مسؤول     اشتملت على استحداث  

 توحيـد وكـذلك   وحد تشرف عليـه وزارة الماليـة        وتوحيد الحسابات المالية في حساب م     , للحكم

 . على ثالثة أجهزةاألمنية وتقليص عدد من األجهزة

  مراحـل  أربعـة ع اكتمال   هيئات المحلية م  قراطيا في بنية ال    تحوال ديم  2005شكل العام    :مالحظة

  . جرت بنزاهة وحياديةتنتخابااالخاصة وأن ,  هامامما يعتبر انجازا ديمقراطياانتخابية م

عتبر تطورا مما سيكون له اآلثر االيجابي على        رأة بشكل معقول الى المجالس البلدية ي      دخول الم  -

 المسيرة الديموقراطية 

 .حكومة الوحدة الوطنية شكلت مطلبا حيويا للخروج من المأزق الديموقراطي :2مالحظة

, 2004يني ياس عرفات في نهايـة عـام         لت وفاة الرئيس الفلسط   شهدت السنوات التي ت    

ـ     إلىمهدت  , صعيد الحياة السياسية الفلسطينية   تغيرات كبيرة على     ى صـعيد    نقلة نوعية كبيرة عل

 وإجـراء نتخـابي المعـدل     ي اقرار القانون اال   تمثلت بشكل أساسي ف   , عملية التحول الديموقراطي  

غيـر أن نتـائج     , لى المعايير النزاهة و الشـفافية     اتسمت بأع نتخابات رئاسية وتشريعية محلية     اال

ومكنتها , كقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني    والتي فازت فيها حماس بأغلبية       الشرعية االنتخابات

 أحـد    وقد شكل تداول السلطة بطريقة سلسـة       ,)من تشكليل أول حكومة فلسطيني تغيب عنها فتح       

ـ  غير أن الفرحة بالعرس الفلسطيني لم        .ذي شهدته فلسطين  أبرز معالم التحول الديموقراطي ال     دم ي

ة واقتتـال بـين      والتي انتهت بعد سنة من الحصار والمعاناة والعزلة الى مواجهات دموي           .طويال

  . مكة وتشكيل أول حكومة وحجة وطنية فلسطينيةباالتفاق اهللا االخوة انتهى بحمد
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 لفلسطيني معوقات عملية التحول الديموقراطي ا: ثالثا

 :هناك معيقات خارجية واخرى داخلية بين توعين من هذه العوقات يزيالتميمكن 

 إسـرائيل تمـارس   ,  اآلسرائيلي وث سياسيات اآلحتالل    وهي تتمثل بشكل رئيسي في اآلحتالل     -1

 :المعوقات الخارجية

من الضفى الغربية وعلى حريكة الجمهور والبضائع و اضافة الـى           %71سيطرتها على   

 .سؤولية اآلمنية بالكاملالم

, قتصادية وتاالجتماعية في فلسطين    سياسيات مدمرة لللبيئة السياسية واآل     إسرائيلمارست  

ـ  الوطنية وأجهزتها ومؤسساتها وخاصة االخهزة أالمنيـة         من تدمير للسلطة   وكـذلك   ،عافهاوإض

طاع و واعتقال   تعطيل عمل المؤسسات العامة كالمجلس التشريعي ومنع التواصل بين الضفة والق          

وكذلك عدد من الوزراء في السلطة تلوطنية الفلسطينية وكذلك فرض الحصار االقتصادي            .اعضائه

قر وارتفـاع   والتجاري على لمدن الفلسطينية ، والعمل على تردي اآلوضاع اآلقتصادية وتفشي الف           

نـي وكـذلك    تغيب قدرة السلطة على فرض االمن والنظام مسـألة االنفـالت اآلم           نسبة البطالة و  

التضييق على مؤسسات التعليم والجامعات ، سياساتاسرائيل في االغتياالت واآلعتقـاالت وهـدم             

 ....واالستيطانومصادرة االراضي واستمرار ساسات التهويد , المنازل 

ـ ، وتعطيل    لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية     تخلق بيئة غير مؤاتية    األموركل هذه     طةلالس

 ...د اآلمنية وأالدالرية والخدماتيةتها على كافة الصعمن القيام لمسؤوليا

التنميـة   الفلسطينية آثار بالغة السوء علـى        ضيراستمرار االحتالل اإلسرائيلي لأل   كان ا 

، فقد استمر انتهاك اسـرائيل لحـق        الحتالل خنق الحرية وأعاق التنمية    ، ا اإلنسانية والديموقراطية 

ن خـالل   يني وقتـل المـد    نالفلسطينييللقادة   غتيال المباشر خالل عمليات اآل  الفلسطينين في الحياة    

 .غارتها على مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة
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 وتجلى ذلك    انتهاك الحقوق والحريات العامة والشخصية للفلسطينيين      إسرائيلكما واصلت   

 سرائيلإ، صعدت   سفية والحبس واآلغالقات المتكررة    التع واالعتقاالت الجماعي   في أعمال العقاب  

من سياسة هدم المنازل وتخريب الممتلكات وتجريف اآلراضي وأدى ذلك الى تكبد الفلسـطينيين              

 حـتالل عيات اال تدا(من الفلسطينين يعانون الفقر     %58 فأصبح   فادحة،خسائر اجتماعية وأقتصادية    

 تفشي البطالة وانتشار الفـق هـي المعيـق اآلكبـر لعمليـة التحـول              )  على التنمية  اإلسرائيلي

ين علـى القـيم وأاللولويـات        لقمة ا لعيش تصبح هي االولوية اآلهم لدى المواطن         الديموقراطي،

 .األخرى

ـ شكل رئيسي في الفقر والبطالة واال     هموم المواطن الفلسطيني تنحصر ب     الفسـاد  و اللتح

مركـز البحـوث    : المصدر(  ...توصل الى اتفاق سالم   ال... لفوضى الداخلية واالنفالت اآلمني   وا

 )دراسات المسحيةوال

 كـان القـرار     الديموقراطيـة، أثر المساعدات الدولية على اعاقة      :  بيئة أقليمية ودولية معوقة    -2

الواليات المتحدة واآلتحاد اآلوروبي بقطع المساعدات المالية والحصار على المسـاعدات الماليـة        

ـ          اخرى،التي تأتي من أطراف عربية وأسالمية        ى المسـيرة    ومنـع وصـولها أثـار سـلبية عل

ـ  ض على العب الفلسـطيني    ورلحصار المف  حتة أن دوآل عربية شاركت في ا       الديموقراطية، ع ، قط

الكيـل  (وقراطية في فلسطين    المساعدات الدولية والحصار المفروض هو بمثابة رفض لنتائج الديم        

 .ديموقراطي التي توتججه تلك الدولوشكل انعكاسا للمأزق ال) بمكيالين

 :ية المعوقات الداخل

, ر العملية الديموقراطيـة فلسـطينيا     هناك معوقات كثيرة مسرولة عن ضعف امكانية تطو       

 : ومنها

ت سـلبا علـى عمليـة البنـاء         ة الوطنية أثر  ة بين المنظمة الفلسطينية والسلط     العالق إشكالية:أوال

  بين مؤسسات المنظمة والسـلطة     االزدواجية-1: وعلى تعزيز الحكم الصالح ومن ذلك     ،  المؤسسي
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شفافية حيات الدستورية وال  للحكم الصالح وخاصة ممارسة الصال     أعاقت تعزيز العناصر األساسية   

 .والمساءلة وسيادة القانون

 عملية السياسية على حساب البناء المؤسسيتمام كبير للأولت السلطة الفلسطينية اه_أ

لب العامة بحكم صـالح     ، وهذا أضعف المطا   انظر تقرير فريق العمل المستقل    . أطار أوسلو : ثانيا 

 وممارسة ديموقراطية 

مركزية القضايا اآلمنية في العملية السلمية جاءت على حساب أولويات أخرى فـي اآللتـزام               _ب

 .نسان وسيادة القانونالصحيح بحقوق أال

  للقيادة الفلسطينية العقلية السائدة:ثالثا

 أصال للقتـال    ا إنشاؤه تم  تغييرات بسرعة ودون عوائق في منزل      إحداثل  ليس من السه  

 . القرارات وادارة الشؤون الماليةالطبيعة الفردية للبنى العسكرية وسرية عملية صنعالحزبي، و

 عليى الجرباوي .د:مع السياسية تبيئة المج :رابعا

 :حدد العوامل المشكلة للبيئة بثالثة عواملت

 الوضع الساسي الحالي -1

 سياسي الفلسطيني ل ارثاإل-2

 ة السياسية السائدة الثقاف-3

 الفلسطيني يعيش في حالة من الشتات واخـتالف البيئـة           بسيادة، الشع فلسطين ليست دولة ذات     

 وهذا أدى الى عدم تبلور مفهوم واضح للمواطنة لمعناها اآليجابي لدى الكثير             السياسية،مجتمعاته  

  الفلسطينيين،من 
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 حيـث   الديموقراطي،عائقا أمام عملية التحول     غياب االفق السياسي وتجميد العملية السملية شكلت        

 .الثانيةتحتل أالولى مكانة هامة في الحياة الفلسطينية على حساب 

رات العربيـة والدوليـة     لمستقلة والعملية السلمية والمباد   انهاء اآلحتالل وأقامة الدولة الفلسطينية ا     

  الفلسطينيين،تحتل الصدارة في اهامامات وأولويات 

 )  الفلسطينيرث السياسياإل( أيضا من المعيقات

ـ         فلسطين، السياسية في    األحزابة  ما مدى ديموقراطي    فـي   ة ال يوجد لدينا حيـاة سياسـية حزبي

يقـوم    هذا الوضع يولد نمطا    إن .عليها فصائل المقاومة الفلسطينية    الحية السياسية تهيمن     فلسطين،

 فاعلة  آلياتى غياب   إل الهيمنة تؤدي    ه هذ لخالفات،ا لحل   لمحاصةاوعلى الوفاق الوطني والحوار     

 .للمساءلة 

 نية اعتبرة سياسية وليست نقابيةالتي قام بها موظفو الخدمة المداآلضرابات 

 في تسييس المجتمع وهيمنة السياسية على مختلف مجاالت الحياة السياسية الفلسطينية            اإلغراقكان  

 وتمحور  واإلسرائيلية، الصهيونية   طماعاأل فبحكم تركز الصراع باتجاه      الديموقراطية،عامال أعاق   

 نمت الهولية السياسية الفلسطينية باتجاه البعد الوطني لتخفي         سياسية،النضال الوطني حول قضايا     

 بمعنى أن كافـة     الفلسطيني،الخالفية الموجودة داخل المجتمع      أهمية الصراعات الداخلية والقضايا   

 تعزيز االنقسامات   إلى ىغراق في التسييس أد   اإل. ياسيةالسرت لخدمة القضية    ياتية جي ب الح الجوان

 كـذلك   . كافة العالقات المجتمعة والتي اصبحت تحددها العالقات الفصـائلية           تالفئوية والتي طال  

عة السلطوية في مجرى الحياة السياسية ومنهـا الـى مجـاالت            ر ترعرع المز  إلى الفصائلية   أدت

 ولكنها ليست كـذلك فـي       األزماتجابية لحل   ي ظاهرة اي  ه) ديموقراطية الفصائل ( اآلخرى   الحياة

 . الحياة السياسية اآلعتيادية 

 حويل جزء كبير من التنشئة اآلجتماعية الى عملية تعبئة سياسية إلى تى التشديد على التسييس  أد-
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  العمل المنظم سياسيا والذي يعتبر من ركائز الحياة الديموقراطية إهمال إلىى التسييس أد-

ساته وتنظيماته من أن يلعـب       مؤس  إضعاف دور المجتمع المدني بكافة     إلىى التسييس   أد...خيراوأ

 .الفلسطينياعال ومؤثرا في عملية التحول الديموقراطي دورا ف

 انتهى بحمد اهللا
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