
مقدمة 

د رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يف شهر أيلول/سبتمرب املايض، تعهَده  جدَّ

ث منذ  بعقد انتخابات برملانية، ودعا إىل حضور مراقبني دوليني ملتابعتها. وتحدَّ

مطلع العام 2019 عن االنتخابات يف مناسبات مختلفة، بيد أن العديد من منتقديه 

يقولون إنه كالٌم بال فعل يسعى من وراءه إلرضاء املُطالبني بالدميقراطية يف األرض 

الفلسطينية املحتلة. فعباس نفسه، الذي أصبح رئيًسا يف 2005، تجاوَز فرتَة واليته ذات 

األربع سنوات بعقٍد ونيِّف، ومثة الكثريون ممن يُشكِّكون يف ِصدقه حني يتحدث عن 

الدميقراطية الفلسطينية وهو الذي دأب عىل إدارة شؤون الحكم باملراسيم الرئاسية 

طوال هذه الفرتة التي شهدت أيًضا تنامي االستبداد يف السلطة الفلسطينية.

يرى البعض أن الدعوات لعقد االنتخابات ليست إال محاولًة من السلطة الفلسطينية 

ل موقفها عىل الساحة  لتجديد رشعيتها يف وقٍت َهَوت فيه شعبيتها إىل الحضيض، وسجَّ

الديبلوماسية الدولية َضعًفا غري مسبوق. ال يخفى بالتأكيد أن الضغوط الداخلية 

والخارجية الداعية إىل تنظيم عمليٍة انتخابية قد بلغت ذروتها. ويف حني أن الجهات 

الفاعلة الدولية تحرص عىل عقد االنتخابات للميض قدًما، وّجهت فصائُل سياسيٌة 

فلسطينية عديدة دعوتَها لعباس يك يعقد اجتامًعا وطنيًا لالتفاق عىل مسائل عدة قبل 

تحديد موعد االنتخابات. غري أن عباس يرفض هذه الدعوة، وسوف مييض عىل األرجح 

يف إجراء االنتخابات مبوجب مرسوم رئايس، وهو ما يُظهر حجم املفارقة. األمر املهم 

واملثري للدهشة هو أن الكثريين يف فتح وحامس يوافقون عىل عقد انتخابات ترشيعية 

ورئاسية. ويبقى العائق الوحيد متمثاًل يف إجراء االنتخابات يف القدس الرشقية. 

ح عباس إن االنتخابات لن تُعقد إال إذا أُجريت يف العاصمة الفلسطينية، وقد  رصَّ

تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي إىل السلطات اإلرسائيلية يف هذا الصدد. ومل 

ترُد السلطات اإلرسائيلية بعد، ولكن إرسائيل عموًما تقمُع نشاَط السلطة الفلسطينية 

عي السيادة اإلرسائيلية عىل املدينة بأكملها. وهذا  السيايس يف القدس، حيث تدَّ

القمُع يتجاوز السلطَة الفلسطينية ليطاَل الشخصيات السياسية والناشطني باالعتقال، 

واملؤسسات الثقافية الفلسطينية باإلغالق. ومن املستبعد أن تسمَح الحكومة 

اإلرسائيلية بعقد انتخابات فلسطينية يف القدس، ألنها بذلك ستعرتف برشعية الوجود 

الفلسطيني يف املدينة وبالتايل الطعَن الفلسطيني يف االدعاء اإلرسائييل بالسيادة عىل 

املدينة كاملًة. ووفًقا لعباس ومسؤولني آخرين، مبن فيهم صائب عريقات، فإن مسألة 

القدس ميكن أن تَُحول دون عقد االنتخابات.

تطغى التمثيليات السياسيُة املبينُة آنًفا عىل الحاجة إىل إجراِء نقاٍش أشمل حول 

الدميقراطية الفلسطينية. ففي حني أن االنتخابات قد تبدو عمليًة دميقراطية مهمة، 

إال أن إجراءها يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف ظل الوضع الراهن سيكون مناقًضا 

للدميقراطية، ألنها ببساطة ستتمخض عن نظاٍم ال يدع حيزًا للعمل الدميقراطي، وال 

يسعى إلنتاج قيادة دميقراطية ُممثِّلة. 

يتناول هذا التعقيب السياسايت عنارَص الدميقراطية الحقيقية، ويتقفى تاريخ 

الفلسطينيني يف القيادة واملامرسة الدميقراطية. وبينام تنأى الكاتبُة عن متجيد املايض، 

ترى أن عىل الفلسطينيني االستفادَة من تجاربهم من أجل بلوغ التحرر - وهي عملية 

أكرب بكثري من االنتخابات املقرتحة.

االنتخابات الفلسطينية تُناقض الدميقراطية

الدميقراطيُة، بحسب تعريفها الدارج، شكٌل من أشكال الحوكمة ذات القيادة املُمثِّلة 

واملسؤولة. وبحسب تعريف أساتذة العلوم السياسية، فيليب شميرت وتريي كارل، فإن:

“الدميقراطية السياسية الحديثة هي نظاُم حكٍم يساءُل فيه الحكاُم عن أفعالهم يف 

الشأن العام من قبل املواطنني الذين يؤثرون بشكل غري مبارش من خالل تنافس 

وتعاون ممثليهم املنتَخبني”

يرُبُز هذا التعريف “املواطنة” كمكوِّن أسايس للدميقراطية، ألنها تُحدد َمن بوسعه 

املشاركة فيها. وهكذا تكون املواطنة آليًة لإلدماج واإلقصاء يف آن واحد. وللدميقراطية 

أنواٌع عديدة ومامرسات تختلف باختالف الخصوصيات االجتامعية والسياسية 

والتاريخية واالقتصادية املميزة للدول. فوضع اللوائح التنظيمية واملِلكيات الجامعية 

يُعدُّ من املقاربات االشرتاكية للدميقراطية، يف حني أن املقاربات الليربالية “تدعو إىل 

تقييد املجال العام قدر اإلمكان”.

يُتوقُع من األنظمة الدميقراطية أن تُعزز املامرسات الدميقراطية مثل التعددية 

السياسية، ليس يف املؤسسات الحكومية وحسب، وإمنا يف مفاصل املجتمع كافة. 

وهذه نقطٌة مهمة ألن الكثريين يفرتضون خطًأ، وال سيام يف الضفة الغربية وغزة، 

بأن االنتخابات مرادفٌة للدميقراطية. وهذا غرُي صحيح ألن االنتخابات تطبيٌق أو إجراء 

عميل ميكن أن يكون ناتًجا من عمليٍة وثقافة دميقراطية حقيقية، وميكن أن يكون 

جزًءا من مجتمعٍ يفتقر إىل السامت الدميقراطية. لذا ال بد لالنتخابات الدميقراطية أن 

نًا يف بناٍء أكرب يُطبق املساءلة الدميقراطية يف مفاصل املجتمع كافة ويضمن  تكون مكوِّ

للتعدديِة السياسية القبوَل والتحفيز. غري أن نظرًة رسيعة عىل الضفة الغربية وقطاع 

غزة تكشف أن الحال ليست كذلك، بل هناك سلطتان تعمالن بصفٍة بوليسية وقمعية 

متزايدة يف ظل نظاٍم استعامري استيطاين متنامي الَعسَكرة.

فرباير 2020

الدميقراطية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ال تُخَتزل يف انتخابات
 كتبته يارا هواري
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“إن إجراء االنتخابات يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة يف ظل الوضع الراهن سيكون 

مناقًضا للدميقراطية.”
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تاريخ القيادة الفلسطينية واملامرسة الدميقراطية

مل يحظ الفلسطينيون قط بحيٍز خاٍل حًقا من التدخالت الخارجية ملامرسة الدميقراطية. 

فمنذ اإلمرباطورية العثامنية مروًرا باالنتداب الربيطاين إىل دولة إرسائيل، فرضت 

األنظمة اإلمربيالية واالستعامرية تدابري قمعية لِلَجم السياسة الفلسطينية والتعبري 

الدميقراطي. وبرغم تلك الظروف، ظلَّ الفلسطينيون يحاولون دوًما استعادَة زمام 

الفاعلية السياسية. وكانت املرة الرئيسية األوىل التي مارس فيها الفلسطينيون العمَل 

الدميقراطي عندما تولت حركة فتح قيادة منظمة التحرير الفلسطينية يف 1969. 

ست الدوُل العربية منظمَة التحرير الفلسطينية يف مسعى الستيعاب النضال  فقد أسَّ

التحرري الفلسطيني. ومع تويل فتح قيادة املنظمة، بدأت حقبٌة جديدة من التعددية 

السياسية مل تقترص عىل األحزاب السياسية بل انخرطت فيها االتحادات والنقابات 

وغريها من املنظامت. وبالتزامن مع تنامي املامرسة الدميقراطية، كان هناك استياٌء من 

طريقِة يارس عرفات املستبدة يف تعيني املمثلني وتثبيتهم، وِمن التمثيل املُفرط للُنخب 

يف الشتات - رغم أنه كان عىل األرجح نتيجًة حتمية ألن املنظمَة كانت يف جوهرها 

تعبريًا عن الالجئني يف املنفى.

اعتربت إرسائيُل إصالَح منظمة التحرير الفلسطينية وانضواَءها تحت قيادة عرفات 

تهديًدا جديًا، وسعت إىل تهميشها وإضعافها. وعىل سبيل املثال، فرضت السلطات 

اإلرسائيلية يف 1976 انتخابات بلدية يف الضفة الغربية بهدف استحداث مناطق إدارية 

مستقلة تتفاوض مبارشًة مع سلطات االحتالل. وكانت إدارة االحتالل اإلرسائييل تأمل 

يف تنصيب قادة محليني من أجل إضعاف سلطة املنظمة التي كانت ال تزال آنذاك يف 

املنفى وأخذ مكانتها كُممثلة للشعب الفلسطيني. وأشارت مجلة الهدف األسبوعية 

الصادرة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني إىل أن النظام اإلرسائييل كان يُعطي 

الفلسطينيني استقالليًة مصطنعة داخل إطار الدولة اإلرسائيلية. ومع ذلك، أفضت 

االنتخابات إىل عكس ما طمحته إرسائيل، حيث انتُخب ممثلون مؤيدون ملنظمة 

التحرير الفلسطينية، األمر الذي عزَّز رشعية املنظمة يف أعني الناس يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة.

بَلَغت الدميقراطيُة السياسية الفلسطينية ذروتَها يف عقد الثامنينات ومطلع التسعينات 

إبان االنتفاضة األوىل. وقد وصفها أستاذ القانون جورج بشارات بأنها:

أكرثُ حركات الشعب الفلسطيني دميقراطيًة، وُملهبُة املشاعر الشعبية والنشاط 

التي نقلت القدرة عىل املبادرة السياسية مؤقتًا من يد زعامء الشتات واملُصلحني 

السياسيني إىل يد قيادٍة شابة المركزية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد اضطلعت بقيادة جهود التعبئة إبان تلك الفرتة قيادٌة موحدة ملؤسسات أهلية 

ست العديد من النقابات واالتحادات  وأخرى سعت لعرقلة النظام اإلرسائييل، حيث أسَّ

واملنظامت الطالبية والجمعيات التعاونية واللجان الشعبية إجامًعا ثوريًا حول تشكيل 

“سلطة شعبية”. وتوضح ليندا طرَب بأن “سلطة الشعب الفلسطيني ركزت عىل 

استحداث هياكل جديدة ميكن أن توفر بدياًل لالستغالل االقتصادي الرأساميل والهيمنة 

األبوية.” فقد بذلت املرأة الفلسطينية جهوًدا مكثفة إبان االنتفاضة األوىل وشقَّت 

طريقها نحو املشاركة يف الفضاءات السياسية والتعبوية التي كان يهيمن عليها الرجال 

يف السابق. غري أن العالمات الواعدة يف تلك الفرتة املبرشة مبامرسة الدميقراطية الثورية 

رسعان ما اضمحلت مع بدء اتفاقات أوسلو، ألن إخامد االنتفاضة وانطالق املفاوضات 

بني منظمة التحرير الفلسطينية وبني إرسائيل كان بدايًة لتحييد النضال الفلسطيني 

سياسيًا.

شهدت أوسلو تأسيس السلطة الفلسطينية لتكون حكومًة مؤقتة ونواًة لدولة فلسطني. 

ونظرًا لضعف قدرة السلطة الفلسطينية عىل جني األموال، اعتمدت كثريًا عىل 

مساعدات املانحني التي أغرقت الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة بناء املؤسسات 

وتعزيز الدميقراطية. غري أن هدف املعونة الحقيقي املتمثل يف ترسيخ السياسات 

النيوليربالية وتقوية شوكة األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية كشَف أجندًة 

راسخة عند املانحني، وعربَّ عن عملية “نقض الدميقراطية” وفًقا لليىل فرسخ، التي ترى 

أن هذه العملية نتجت بسبب التهميش املتعمد الذي استهدف “األحزاب السياسية 

واملؤسسات الربملانية واالتحادات العاملية واللجان الشعبية” لصالح تعزيز املنظامت 

غري الحكومية، وبسبب تبني “أجندة نيوليربالية تجعل من السوق العامل األساس 

للتغيري”. 

إن تفضيل املجتمع الدويل/مجتمع املانحني السلطة الفلسطينية عىل منظمة التحرير 

الفلسطينية، باإلضافة إىل العوامل الداخلية التي ساهمت يف تهميش املنظمة، أدى 

إىل أن تأخذ السلطة مكان املنظمة. غري أن السلطَة الفلسطينية، بخالف املنظمة التي 

اكتسبت رشعيًة شعبية كممثلٍة للفلسطينيني كافة مبكوناته االجتامعية والسياسية أينام 

وجدوا، مسؤولٌة عن الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. أي أن استحداث 

السلطة الفلسطينية أدى إىل حرص فلسطني والفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة، 

ومن ثم إىل حرمان الفلسطينيني خارجهام من حقوقهم. فضاًل عىل أن سيطرة فتح 

املتنامية عىل السلطة الفلسطينية، وسوء إدارتها وفسادها ونيلها املمنهج من الحقوق 

ج مشاعر اإلقصاء السيايس يف املناطق الواقعة تحت إدارتها.  الدميقراطية قد أجَّ

يُعد فوز حامس يف انتخابات املجلس الترشيعي الفلسطيني يف 2006 ردَة فعل 

عىل الوضع املرتدي الذي أوجدته عملية أوسلو، حيث عربَّ الفلسطينيون يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة بلغة صناديق االقرتاع عن عدم رضاهم عن السلطة الفلسطينية 

التي تسيطر عليها فتح. غري أن هذا التعبري جوبه بالرفض فوًرا من املجتمع الدويل 

الذي فرض عقوبات عىل السلطة الفلسطينية وصلت حدَّ تعليق املعونة املقدمة إىل 

الفلسطينيني. وتسبب ذلك يف اندالع معركة بني حركتي فتح وحامس أسفرت عن طرد 

فتح من غزة وفرض حصار عسكري عىل القطاع ال يزال قامئًا حتى يومنا هذا. 

بناء دميقراطية حقيقية يف الضفة الغربية وقطاع غزة 

يشهد حيز الدميقراطية واملامرسة السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة تضاؤاًل 

مستمرًا، حيث إن احتكار فتٍح السلطَة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 

)واحتكار حامٍس السلطَة يف غزة( وقيام عباس وأقرب حلفائه بإحكام قبضتهم عىل 

الحكم أدى إىل ترسيخ نظام الحزب الواحد. والستدامة احتكار السلطة السياسية، 

أخذت السلطة الفلسطينية تزداد استبداًدا بقمعها املتكرر للمعارضني السياسيني مبن 

فيهم الصحفيون والطالب الناشطون. ويف 2018، نرشت منظمة هيومن رايتس ووتش 

تقريرًا يطرح تحلياًل يشبه تحليالت منظامت حقوق اإلنسان املحلية، ويبني كيف أن 
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“مل يحظ الفلسطينيون قط بحيٍز خاٍل 
حًقا من التدخالت الخارجية ملامرسة 

الدميقراطية.”

“ال بد للفلسطينيني أن يبنوا عىل 
تجاربهم الجامعية السابقة يف التعبريات 
واملامرسة الدميقراطية التي تتجاوز اإلطار 

االنتخايب املحدود القائم.”

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2346494
https://jps.ucpress.edu/content/5/3-4/224.full
https://jps.ucpress.edu/content/5/3-4/224.full
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2346494
http://rosaluxemburg.ps/wp-content/uploads/2015/03/Linda-Tabar.pdf
http://rosaluxemburg.ps/wp-content/uploads/2015/03/Leila-Farsakh.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2018/10/23/323462


...نفذت يف السنوات األخرية عددا كبريا من االعتقاالت التعسفية عىل خلفية 

النقد السلمي للسلطات، وخصوصا عرب وسائل التواصل االجتامعي، بني صفوف 

الصحفيني املستقلني، ويف حرم الجامعات، ويف املظاهرات. ومع ازدياد الخالفات 

بني فتح وحامس بالرغم من محاوالت املصالحة، استهدفت قوى أمن السلطة 

الفلسطينية املوالني لحامس، والعكس صحيح. تعتمد السلطة الفلسطينية وحامس 

االعتقال ملعاقبة النقاد وثنيهم هم واآلخرين عن أي نشاطات باالعتامد بشكل 

أسايس عىل القوانني الفضفاضة التي تجرّم أي نشاط، مثل التسبب “بالنعرات 

املذهبية” أو اإلساءة إىل “مقامات عليا”.

أقدم املجتمع الدويل كذلك عىل تجريم أحزاب سياسية أخرى مثل الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطني، األمر الذي ساهم يف زيادة االضطهاد السيايس. وال بد أن ننظر إىل 

االنتخابات يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف ضوء هذا السياق املتسم مبحدودية حيز 

العمل السيايس والدميقراطي. فمن املمكن أن تُعقد االنتخابات بطريقة حرة ونزيهة 

من الناحية الفنية، وأن تلتزم مبعايري املراقبني الدوليني، ولكن غياب املنافسة والتعددية 

السياسية يعني أن االنتخابات لن تُعربِّ عن مامرسة دميقراطية حقيقية. ويف هذا 

السياق، يُعقِّب طارق دعنا:

“ليك تكون العملية االنتخابية مجدية ومثمرة، ال بد من إجرائها يف بيئة صحية 

حيث تكون معايري الدميقراطية األساسية مدمجة يف بنية املؤسسات الوطنية، 

ونظام األحزاب السياسية، واملجتمع املدين، ونظام التعليم، واإلطار الثقايف العام”.

وبعبارة أخرى، ال بد من مامرسة الدميقراطية مبعناها الشامل حتى تكون االنتخابات 

مامرسًة دميقراطية حقيقية، وإال فإنها ببساطة ستعزز النظام الحاكم القائم.

يرى فلسطينيون كثريون أن ردة الفعل عىل انتخابات 2006 كشفت لهم ماذا سيحدث 

إذا اختاروا قيادًة تتحدى األجندة السياسية للنظام اإلرسائييل ومجتمع املانحني الدويل، 

حيث أدت تداعيات ذلك إىل انقساٍم مستغلِق بني فتح وحامس. ومن شأن عقد 

االنتخابات قبل املصالحة أن يُعطي كل طرف فرًصا إللقاء اللوم عىل الطرف اآلخر عن 

اإلخفاقات. 

وهكذا فإنه من غري املستغرب أن تكون ثقة الفلسطينيني ضعيفة يف العملية 

االنتخابية. وهذا يتطلب منا أن نفكر يف نوع الدميقراطية املمكنة تحت االحتالل، إذ 

برَهَن النظام اإلرسائييل عىل أنه سيسحق أي دميقراطية فلسطينية تتحدى االحتالل 

والوضع الراهن الذي يعتمد عىل وجود قيادة فلسطينية تابعة. فضاًل عىل أنه بات من 

الواضح ضمن هذا السياق أن السلطة الفلسطينية لن تُحقق التحرير الفلسطيني ولن 

تُحقق أي نوع من السيادة الفلسطينية. 

السبيل الوحيدة للدميقراطية الحقيقية بالنسبة إىل الفلسطينيني هي العودة إىل 

اإلجامع الثوري من خالل التعددية واملصالحة بني املنظامت السياسية واملكونات 

والرشائح الفلسطينية عىل اختالف مواقعها الجغرافية، وااللتفاف حول أجندة سياسية 

واحدة للتحرير. وال بد للفلسطينيني، بعيًدا عن متجيد املايض والتغني به، أن يبنوا عىل 

تجاربهم الجامعية السابقة يف التعبريات واملامرسة الدميقراطية التي تتجاوز اإلطار 

االنتخايب املحدود القائم.

 

يستند هذا التعقيب إىل مقالة نرشتها مؤسسة روزا لوكسمبورغ يف كانون األول/
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يارا هواري الزميلة السياساتية للشبكة يف فلسطني، حاصلة عىل درجة 

الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت. ركزت أطروحتها عىل 

مشاريع التاريخ الشفوي والذاكرة السياسية يف إطار أوسع ضمن دراسات 

الشعوب األصلية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/roundtables/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a9/
http://www.rosaluxemburg.ps/?p=2923
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

