
يتناول هذا القسم التداعيات االجتامعية النهيار السلطة الفلسطينية أو تفككها أو 

إعادة تشكيلها عىل الفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة وإجاماًل، ويركّز بشكل أكرب 

عىل التداعيات عىل املدى القصري حيث يتطلب التنبؤ عىل املدى الطويل بيانات 

ومقاربات مختلفة.

سيؤثر انهيار السلطة الفلسطينية عىل مستقبل الفلسطينيني يف الضفة الغربية، مبا يف 

ذلك القدس الرشقية، وغزة بدرجات متفاوتة عىل املستويات السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والدميوغرافية. كام سيؤثر عىل املجتمعات الفلسطينية يف أرايض عام 

1948 ويف الشتات. فعىل سبيل املثال ميكن أن تعزز هذه التداعيات إعادة بناء 

منظمة التحرير الفلسطينية عىل أسس دميقراطية ومتثيلية جديدة، فضالً عن مرشوع 

وطني جديد.

زوال السلطة الفلسطينية لن ينهي القضية الوطنية الفلسطينية، فمع السلطة 

الفلسطينية أو بدونها، يصعب عىل النظام اإلرسائييل أن يدعي انتصار املرشوع 

الصهيوين بينام نصف الشعب الفلسطيني ال يزال يقيم يف وطنه التاريخي ويقاوم 

بطريقة أو بأخرى، بينام أولئك القاطنون يف الشتات واملنفى ملتزمون برسدهم 

التاريخي وحقهم يف العودة. فيمكن القول أنه من املحتمل أن يؤدي انهيار السلطة 

الفلسطينية - والتي تُعترب مؤسسة فاسدة ومتواطئة - أو حلها أو إعادة تشكيلها أثناء 

بقاء منظمة التحرير الفلسطينية يف الوجود إىل تعزيز حركة املقاطعة )BDS(، ال 

سيام يف الواليات املتحدة وأوروبا، األمر الذي قد يولد تضامًنا جديًدا بني بعض اليهود 

اإلرسائيليني والعرب يف املنطقة وغريهم يف جميع أنحاء العامل.

يفرتض يف هذا السيناريو أن حل السلطة الفلسطينية أو إعادة تشكيلها هو قراًرا تم 

اتخاذه من قبل منظمة تحرير فلسطينية تم إعادة إحيائها برشعية وطنية، وباعرتاف 

عريب ودويل. وسيستند هذا التجديد إىل فرضية أن منظمة التحرير الفلسطينية سبقت 

اتفاقيات أوسلو ومل تنبثق عنها مثل السلطة الفلسطينية، حيث تتمتع منظمة التحرير 

الفلسطينية بسجل وطني وثوري واسع وال تزال تتمتع بسلطة تقرير مصري ودور 

ومهام السلطة الفلسطينية. فإذا قررت منظمة التحرير الفلسطينية حل السلطة 

الفلسطينية، فيجب وضع مجموعة من اإلجراءات ملنع التفكك االجتامعي يف الضفة 

الغربية وغزة وظهور تشكيالت أو عصابات قبائلية محلية. وسيكون من الرضوري 

أيًضا إنشاء هياكل تحافظ عىل متكني املجتمع املدين الفلسطيني يف جميع أنحاء العامل، 

فضالً عن تعزيز التضامن بني مختلف مكونات الشعب الفلسطيني. قد يتطلب حل 

السلطة الفلسطينية أيًضا مرحلة انتقالية إلنشاء بديل وطني وتوفري قيادة محلية 

للفلسطينيني يف الضفة الغربية وغزة، وهذا من شأنه أن مينع ظهور مجموعات 

بتحريض من الجهات الفاعلة املحلية أو النظام اإلرسائييل، والتي ميكن أن تتعارض مع 

املصالح والحقوق الوطنية.

كام سيكون من الرضوري تعزيز تطوير مؤسسات املجتمع املدين التمثيلية والشاملة 

لتشكيل األسس القاعدية ملنظمة التحرير الفلسطينية التي تم إحياؤها، والتي ستكون 

رضورية لتعزيز الروابط بني الفلسطينيني من خلفيات قطاعية ومهنية وتضامنية 

مختلفة - والذين يتشاركون يف التطلعات التحررية والدميقراطية - وكذلك مع 

حركات العدالة االجتامعية األخرى. وال ينفي هذا الخصائص الفريدة لكل مجموعة 

واحتياجاتها وحقوقها الحالية والتاريخية، فضالً عن اسرتاتيجيتها النضالية، بل ستكون 

هذه املؤسسات تعددية يف األساس.

إذا انهارت السلطة الفلسطينية قبل إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وقبل 

إعادة تشكيل وظائف ومؤسسات السلطة، سيتوجب الرتكيز أوالً عىل معالجة تفكك 

املجتمع عىل أسس جغرافية أو قبائلية أو عائلية، حيث سيتوجب الرتكيز عىل منع 

تدهور الوضع األمني من خالل تشكيل عصابات تسيطر عىل السلطة وتبتز األموال 

وتعمل مع قادة محليني أو وكالء لقوى خارجية، مبا فيها النظام اإلرسائييل والسلطات 

اإلقليمية.

كام سيكون من الرضوري حامية حقوق الفئات املهمشة مثل النساء والفقراء وكبار 

السن واألطفال والعاطلني عن العمل والالجئني. بل فسيكون من املهم متكني هذه 

املجموعات من خالل إنشاء منظامت تتقاطع مع الجنس والطبقة االجتامعية والعمر 

ومكان اإلقامة. قد يكون هذا مستوحى من التعبئة السابقة، مبا يف ذلك اللجان 

الشعبية خالل االنتفاضة األوىل والتي مكنت املواطنني من الصمود يف وجه االحتالل 

اإلرسائييل من خالل التضامن والتعاضد، إضافة إىل دورها يف تنظيم مختلف أشكال 

املقاومة الشعبية.

ويف الواقع، كانت االنتفاضة األوىل هي التي أعادت التمثيل ملؤسسات منظمة 

التحرير الفلسطينية وحشدت املكونات األخرى للمجتمع الفلسطيني لدعم النضال 

الوطني الفلسطيني الشعبي، كام أنها كانت الدافع وراء التضامن الشعبي العريب 

والدويل. تشكل أمثلة العصيان املدين واملقاومة الشعبية والتضامن املحيل املنظم يف 

التاريخ الفلسطيني الحديث دروًسا مهمة يجب أن تتعلم منها مؤسسات املجتمع 

املدين واملنظامت السياسية يف الضفة الغربية وغزة، وكذلك حركات التضامن العربية 

والدولية، يف حالة حل السلطة الفلسطينية سواء قبل أو بعد إحياء منظمة التحرير 

الفلسطينية.
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»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.

جميل هالل هو باحث اجتامعي وكاتب فلسطيني مستقل. نرش العديد من 

الكتب واملقاالت عن املجتمع الفلسطيني، الرصاع العريب اإلرسائييل، وقضايا 

الرشق األوسط. شِغل هالل، وما زال يشغل، منصب كبري الباحثني يف عدد 

من املؤسسات البحثية الفلسطينية. من املنشورات التي صدرت مؤخرأ لـ 

هالل : العمل عىل الفقر، األحزاب السياسية الفلسطينية ، والنظام السيايس 

 Where Now for Palestine: :الفلسطيني بعد أوسلو. توىل هالل تحرير

The Demise of the Two-State Solution )Z Books, 2007( ، كام 

.)2010 ,Across the Wall )I.B. Tauris :ساهم مع إيالن بابيه يف تحرير
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