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ت

 
 

 

 

 
 

 وتقدير شكر
 

ا قال تعاىل: ]َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلً

تِي إِِّنِّ ُتبُْت إِلَْيَك َوإِِّنِّ ِمْن اْلُْْسلِِمنَي[ يَّ  [51]سكرة األحقاؼ:  َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِِل ِِف ُذرِّ

 صدؽ اهلل العظيـ (ألزيدنكمولئن شكرتم )قاؿ تعالى:

 الشكر هلل الكاحد الذم أنعـ عمينا بنعمة اإلسالـ

كالذم لـ , نياد محمد الشيخ خميل ف لمشرفي الحميـ الصبكر الدكتكر /أتقدـ بكافر مف الشكر كالعرفا
رشادم ........................... يكؿ جيدان في تكجييي  كا 

 جكاد محمد الشيخ خميؿ /الدكتكر متميز بعطائو ف الشكر لمدكتكر الكما أتقدـ بكافر م

 ,كلكؿ مف عممني حرفان  ,كما أتقدـ بالشكر لمعممي في صغرم كأساتذتي

 .مف الشكر كالعرفاف لكؿ مف دعمني في إكماؿ دراستي العميا ان مزيد كأقدـ
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 مخمص الدراسة: 
الدراسة إلبراز دكر قيادة السمطة الفمسطينية في التحكؿ الديمقراطي مف كجية نظر  ىذه ىدفت

 إلى أحداث يكنيكـ(  2004 )الفئات اإلدارية العميا منذ كفاة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات في

كاستخدمت الباحثة , كالتي انتيت بسيطرة حركة حماس عمى السمطة في قطاع غزة ـ(  2007 )
, ككذلؾ استخدمت أداة االستبانة, التحميمي في جمع المعمكمات كالمنيج التاريخي المنيج الكصفي

, )ككيؿ :مكظفان مف الفئات اإلدارية العميا برتبة 50كتـ تكزيعيا عمى , كقسمتيا لستة مجاالت
, )حككمة :مدير عاـ (ككاف مف أىـ النتائج أف قيادة السمطة الفمسطينية مف, ككيؿ مساعد

( لعبت دكران سمبيان في التحكؿ الديمقراطي مما أدل النتكاس التجربة الديمقراطية رئيس , برلماف
ىي اختيار مف الشعب لحاكمو, إنما ف السمطة ليست حكران ألحد إ حيث ,في الضفة كقطاع غزة

كجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات قيادة السمطة الفمسطينية عند مستكل كال ت
( تتعمؽ بػػ)حجـ الفساد اإلدارم, اإلصالحات السياسية, زيادة الخركقات التي α≤0.05الداللة )

 :عزل إلى متغيرتمت لمقانكف األساسي, كتعامؿ السمطات الحاكمة مع المؤسسات اإلعالمية ت  
 )الجنس, الدرجة الكظيفية, المؤىؿ العممي(.

  كأكصت الدراسة : 

دارية كأمنية  -1 تضمف احتراـ نتائج االنتخابات, كتمنع استخداـ تكفير ضمانات قانكنية كا 
 أجيزة السمطة مف قبؿ طرؼ ضد الطرؼ اآلخر .

كاستخداـ مؤسسات السمطة  ,تجريـ تصرؼ أم مف مككنات السمطة خارج إطار القانكف -2
 لتحقيؽ أىداؼ حزبية أك كيدية ضد أحزاب أخرل .
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Abstract 

 

The study aimed at highlighting the role of the Palestinian Authority leadership in the 

democratic transformation from the point of view of the senior administrative ranks 

since the death of late President Yasser Arafat in 2004 to the events of June 2007, 

which ended with the control of Hamas in the Gaza Strip. The researcher used the 

analytical descriptive method in collecting information and the historical 

methodology, a questionnaire divided into 6 categories that was distributed to 50 

senior administrative staff (deputy, assistant deputy, and general manager). The most 

important results included that the leadership of the Palestinian Authority 

(government, parliament, and president) played a negative role in the democratic 

transition that led to a decline of the democratic experience in the West Bank and the 

Gaza Strip, and that authority is not exclusive to anyone but a people’s choice of the 

governor. 

Moreover, there are no statistically significant differences between the means of the 

estimates of the leadership of the Palestinian Authority at the level of (a ≤ 0.05) 

related to the size of administrative corruption, political reforms, increasing violations 

of the Basic Law, and misuse of the ruling authorities to media institutions attributed 

to variables of gender, job degree, academic qualification. 

The study recommended: 

1- Providing legal, administrative, and security guarantees to ensure the respect 

of election results and prevent the use of power by a party against another. 

2- Incriminating the conduct of any of the components of the authority outside 

the law and the use of the institutions of the authority to achieve partisan or 

malicious goals against other parties. 
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 الفصل األول
 اإلطار الاام لمدراسة

 :المقدمة

القيادة السياسية كالقكل يـ كتس ,تتعدد مداخؿ التحكؿ الديمقراطي في البمداف المختمفة
 كبعضيا اآلخر سمبي. ,الشعبية بأدكار مختمفة بعضيا إيجابي

 ,كما تحظى تجارب التحكؿ الديمقراطي بالنجاح بالقدر الذم تستجيب فيو قيادات الدكؿ
كمؤسساتيا لمطالب الجماىير كما في تجربة جكرج كاشنطف في أمريكا بعد االستقالؿ فقد انتخب 

ككذلؾ مف التجارب الناجحة في عالمنا التجربة  ,(ـ1789)األصكات في عاـ  بأغمبية رئيسان 
التكنسية التي انتفض فييا الشعب التكنسي في كجو الطاغية لمتخمص مف استبداده كفساده 

 كنجحت في ذلؾ.

عمى مكاقؼ مراكز القكل المسيطرة  كقد تتحكؿ التجارب الديمقراطية إلى حركب أىمية بناءن 
لدكلة, كمف أمثمة ذلؾ ما حدث في عيد شارؿ األكؿ في بريطانيا حيث تحكلت عمى مؤسسات ا

 إلى حرب أىمية انتيت بإعدامو.

كذلؾ ألنيا تقبع تحت االحتالؿ  ,أما فمسطيف فميا خصكصيتيا في الديمقراطية
 اإلسرائيمي.

 كلكف ,مف أىداؼ المشركع الصييكني في يـك مف األياـ لـ يكف نشر الديمقراطية ىدفان 
تشكؿ االدعاءات األمريكية الراىنة حكؿ ىدفيا في تحقيؽ الديمقراطية في العالـ العربي أكبر 
اإلعاقات في كجو المسار الديمقراطي لتيارات اإلصالح, كرغـ أف المجتمع الفمسطيني يمثؿ 
 جماعات مثقفة كمتنكعة إال أنو يعيش حالة التكزيع الديمكغرافي تاريخيا مف االقتالع كالتيجير

 (.9: 2009 ,)حمكلي 1948الذم تعرض لو الشعب الفمسطيني ما بعد النكبة سنة 

 ىك أساسي ا المشركع الذمذإف ى ,ليست أزمة المشركع الكطني الفمسطيني أزمة جديدة
 ,عانى مف مكاقؼ عاتية داخمية كخارجية ,ىدؼ أساسا إلى تحرير فمسطيف مف نيرىا إلى بحرىا

كتضحياتيا  ,دات الفمسطينية ال ترتقي إلى مستكل عطاء الجماىيركفي أحياف عديدة كانت القيا
كتطمعاتيا كانتقمت إلى األجكاء الفصائمية كالحزبية كاألمراض االجتماعية كالسياسية كالسمككية 

شكاليات ضعؼ الرؤية كفقداف االتجاه كتراجع القدرة عمى التعبئة كالتنظيـ كاستثمار  ,المختمفة كا 
كزاد مف تعقيد  ,مكذج كاالرتقاء إلى مستكل تحدم المشركع الصييكني العالميالطاقات كتقديـ الن

سالمية ضعيفة كمفككة كمتخمفة كفي بيئة دكلية تييمف عمييا قكل  األزمة العمؿ في بيئة عربية كا 
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في الكقت الذم  كتكفر لو عناصر القكة ,كتدعـ االحتالؿ اإلسرائيمي ,أمريكا كبرل كخصكصان 
 (.7: 2013 ,)صالح كالكحدكية كالتحريرية في المنطقةريع النيضكية تعرقؿ فيو المشا

فبعد أف شكمت حماس الحككمة الفمسطينية العاشرة بعد فكزىا بأغمبية مقاعد المجمس 
سرائيؿ حصاران ـ 2006) التشريعي في عمى الحككمة  كسياسيان  ماليان  ( فرض المجتمع الدكلي كا 

كباالتفاقات المكقعة بيف الجانبيف  ,كالشعب الفمسطيني مطالبيف الحككمة باالعتراؼ بإسرائيؿ
 (.15: 2006 ,الفمسطيني كاإلسرائيمي كشرط إلنياء الحصار )الشقاقي

كمف ىنا انبثقت أزمة التجربة الديمقراطية الفمسطينية حيث أصبح لدينا حككمتاف, كتعطؿ 
شريعي, كزاد الحصار عمى غزة, كعانت غزة مف فقداف االعتراؼ مف قبؿ عمؿ المجمس الت

كاعتبرىا االحتالؿ كيانان معاديان, بينما حظيت الحككمة المكجكدة في  ,الجيات اإلقميمية كالدكلية
كانتظمت قضاياىا المتعمقة  ,الجيات اإلقميمية كالدكلية, كحظيت بمساعدات مالية باعتراؼالضفة 

 يف كمعاش السكاف األمر الذم لـ تتمكف الحككمة في غزة مف تطبيقو.بركاتب المكظف

 مشكمة الدراسة:

مان في تحقيؽ االنتقاؿ نحك الديمقراطية, كتككف ىذه مي دكران يادات الشعكب قتمعب  
األدكار أحيانان داعمة لمتحكؿ الديمقراطي, كفي أحياف أخرل محبطة كمعيقة, كشيدت الفترة 

في مناطؽ السمطة الفمسطينية, حيث جرل انتقاؿ   ـ(2007 -2004)بيف عامي  ما الكاقعة
محمكد عباس عمى صعيد منظمة التحرير, الرئيس ياسر عرفات إلى  الرئيس سمس لمسمطة مف

ككذلؾ حدثت انتخابات رئاسية نقمت الحكـ مف ركحي فتكح إلى محمكد عباس بطريقة قانكنية 
ت عمى الكاقع الفمسطيني أعطت مؤشرات إلى أف التحكؿ كيسيرة, لكف حراكات متعددة طرأ

إلى بركز  الديمقراطي لف يككف سيالن مثؿ اإلعاقات كالخالفات بشأف االنتخابات البمدية, إضافةن 
 كمراكز القكل التابعة ليا في قكل األمف. ,مشاكؿ داخؿ حركة فتح

مس التشريعي, التي كبمغت ىذه اإلعاقات ذركتيا بعد فكز حماس بأغمبية مقاعد المج 
فرضت نفسيا كشريؾ في السمطة, كرغـ نزاىة االنتخابات التي أجريت في ظؿ كجكد مراقبيف 
دكلييف, كمحاكلة حماس تشكيؿ حككمة كحدة كطنية, إال أف األمكر تطكرت بشكؿ سمبي أدل 

تعسفي في إقحاـ المكظفيف اإلدارييف بشكؿ  إلى االنقساـ, كتعطيؿ العممية الديمقراطية, كقد تـ
لى كجية نظر الفئات إما دفع الباحثة لمحاكلة التعرؼ  عممية إعاقة التحكؿ الديمقراطي, كىذا

كىذا ما جعؿ الباحثة تقـك  ,اإلدارية العميا مما حدث بشأف أزمة التحكؿ الديمقراطي الفمسطيني
 بصياغة المشكمة كتحديدىا.
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الديمقراطي من وجية نظر الفئات اإلدارية ما دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول 
  في الضفة وقطاع غزة؟ م2007-2004الاميا اإلدارية من 

كلتكضيح سبؿ ىذه الدراسة تـ االستعانة بمجمكعة مف االستفيامات التي أعدتيا الباحثة 
مف خالؿ االستعانة بمؤشرات الديمقراطية التي كردت في المركز الفمسطيني لمبحكث السياسية 

 :كالمسحية( السياسية لمبحكث الفمسطيني )المركز يا كىينكالمسحية كالتي تستدعي اإلجابة ع

 أسئمة الدراسة:

-2004 ا بيف عاميمؽ السمطة الفمسطينية في الفترة ماكضع الحريات العامة في مناط-1
 ـ؟2007

الفترة االقتصادم في الكضع في الحفاظ عمى مستكل  ةما دكر قيادة السمطة الفمسطيني-2
 ؟( مف كجية نظر الفئات اإلدارية العمياـ2004-2007)

اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الفئات -3
)الجنس,  :عزل إلى متغيرفي التحكؿ الديمقراطي تتعمؽ بحجـ انتشار الفساد في مؤسساتيا ت  

 ـ؟2007–2004 ا بيف عاميفي الفترة الزمنية م ة(الدرجة الكظيفية, الدرجة العممي

اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الفئات-4
في التحكؿ الديمقراطي تتعمؽ بالخركقات التي تمت لمقانكف األساسي مف قبؿ السمطة الفمسطينية 

 ا بيف عاميفي الفترة الزمنية م, (لدرجة العمميةية, ا)الجنس, الدرجة الكظيف:عزل إلى متغير ت  
 ـ؟2007–2004

اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير الفئات-5
)الجنس, الدرجة :عزل إلى متغير السياسية ت   اإلصالحاتفي التحكؿ الديمقراطي تتعمؽ بحجـ 

 ـ؟2007–2004 ا بيف عاميفي الفترة الزمنية م , (العممية الكظيفية, الدرجة

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقدير القيادات اإلدارية لمسمطة الفمسطينية لمساىمة -6
قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي تتعمؽ بكيفية تعامؿ السمطات الحاكمة بالمؤسسات 

ا بيف في الفترة الزمنية م كالدرجة الكظيفية كالدرجة العممية ,عزل إلى متغير الجنست  اإلعالمية 
 ـ؟2007–2004 عامي
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 أىداف الدراسة:

إلى الكشؼ عف دكر قيادة السمطة الفمسطينية في التحكؿ  تيدؼ الدراسة بشكؿ رئيس 
 كتحقيقان ليذا اليدؼ تـ صياغة األىداؼ الفرعية التالية: ,الديمقراطي

 ـ.2007-2004الفمسطينية مف الفترة  العامة في مناطؽ السمطةإبراز كضع الحريات  -1

االقتصادم في كضع لالكشؼ عف دكر قيادة السمطة الفمسطينية في الحفاظ عمى مستكل ا -2
 .ـ(2007-2004الفترة )

( في تقدير الفئات اإلدارية α≤0.05بياف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -3
رجة الد, الدرجة الكظيفية, عزل إلى متغير الجنست  العميا لحجـ انتشار الفساد في مؤسساتيا 

 .(ـ2007-2004) العممية في الفترة الزمنية ما بيف عامي

تقدير الفئات  ( فيα≤0.05التعرؼ إلى الفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -4
العميا لزيادة الخركقات التي تمت لمقانكف األساسي مف قبؿ السمطة الفمسطينية تعزل اإلدارية 

-2004 ابيف عاميفي الفترة الزمنية م ,الدرجة العممية ,الدرجة الكظيفية ,إلى متغير الجنس
 ـ.2007

في تقدير الفئات  (α≤0.05التعرؼ إلى الفركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -5
 ,الدرجة الكظيفية ,العميا لحجـ اإلصالحات السياسية تعزل إلى متغير الجنس  اإلدارية

 ـ.2007 -2004 يةمنفي الفترة الز  ,الدرجة العممية

( في تقدير الفئات α≤0.05الكشؼ عف الفركؽ ذات الداللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -6
متعمقة بكيفية تعامؿ السمطات اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي 

الحاكمة مع المؤسسات اإلعالمية تعزل لنكع المؤسسة اإلعالمية في الفترة الزمنية مف 
 ـ.2004-2007

 أىمية الدراسة:

 تكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

قد تساعد ىذه الدراسة الميتميف بكضع حمكؿ لمكضع المتردم الذم يعصؼ بالساحة  -1
 الفمسطينية.

نياء حالة االنقساـ التي تسببت في ىذا  ,الدراسة إليجاد حمكؿ لمكضع الراىفتسعى ىذه  -2 كا 
 الكضع لمشعب الفمسطيني.
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كتأثيرىـ عمى الحياة  ,تستمد الدراسة أىميتيا مف أىمية الدكر الذم يمعبو القادة تجاه شعكبيـ -3
 السياسية كعمى التغيرات السياسية.

ي األبحاث المتعمقة بدكر قيادة السمطة الفمسطينية فأف أىمية الدراسة تنبع مف ندرة كما  -4
 ـ.2007-2004 ا بيف عاميالتحكؿ الديمقراطي في الفترة م

يـ الدراسة في كضع تصكران أماـ قيادات الشعب الفمسطيني حكؿ أسباب انتكاس قد تس -5
 كأسس استئنافيا ,التجربة الديمقراطية

اإلدارية العميا في إحداث تحكؿ ديمقراطي عف دكر ككجية نظر الفئات  تقدـ الدراسة تصكران  -6
 سمسؿ كناجح.

 .مف المتكقع أف تفتح ىده الرسالة آفاقا لمباحثيف إليجاد حمكؿ لبعض المشاكؿ السياسية -7

 جديدة لمبحث العممي في مكضكعات ذات صمة. قد تفتح ىذه الرسالة آفاقان  -8

 :فروض الدراسة
يمكف تقريب مشكمة الدراسة لمكاقع بصياغة ما تناكلتو مقدمة كمشكمة الدراسة مبناء عمى 

 الحككمة, البرلماف. ,الفركض تبعان لممتغيرات المستقمة المتمثمة في الرئيس

كالمتغير التابع التحكؿ الديمقراطي في مناطؽ السمطة الفمسطينية, قامت الباحثة بتحديد 
 الفرضيات اآلتية:

اإلدارية العميا لمساىمة قيادة  الفئاتال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية متعمقة في تقدير  -1
مف قبؿ السمطة  انتشار الفساد في مؤسساتيا تتعمؽ بحجـالسمطة في التحكؿ الديمقراطي 

ا في الفترة الزمنية م, الدرجة العممية (, الدرجة الكظيفية, )الجنس:عزل لمتغير ت   الفمسطينية
 ـ.2007-2004 بيف عامي

( متعمقة في تقدير α≤0.05عند مستكل الداللة ) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية -2
يادة الخركقات تتعمؽ بز اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي  الفئات

الدرجة  ,)الجنس :عزل إلى متغيرالتي تمت لمقانكف األساسي مف قبؿ السمطة الفمسطينية ت  
 ـ.2007-2004 ا بيف عاميمنية مفي الفترة الز , الدرجة العممية( ,الكظيفية

( متعمقة في تقدير α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -3
 تتعمؽ بحجـاإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي  الفئات

الدرجة  ,)الجنس:عزل إلى متغير ت  مف قبؿ السمطة الفمسطينية اإلصالحات السياسية 
 ـ.2007-2004 ا بيف عاميفي الفترة الزمنية م, الدرجة العممية( ,الكظيفية
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( متعمقة في تقدير α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -4
عمؽ بكيفية تعامؿ تة السمطة في التحكؿ الديمقراطي تاإلدارية العميا لمساىمة قياد الفئات

, الدرجة الكظيفية, )الجنس :عزل لمتغيرت  مؤسسات اإلعالمية السمطات الحاكمة مع ال
 ـ.2007- 2004 ا بيف عاميفي الفترة الزمنية م الدرجة العممية(

بناءن عمى متغيرات الدراسة الظاىرة في الفرضيات السابقة يمكف تكضيح العالقة بينيما مف 
  خالؿ الشكؿ التالي:

 
 المصدر/ الباحثة 

 حكومة تنفيذ القرارات

 برلمان

 رئيس

 المتغير التابع المتغير المستقل
قيادة السمطة 

 الفمسطينية
 التحول الديمقراطي

 الوضع االقتصادي 

 الحريات الاامة

 انتشار الفساد

خروقات القانون 
 األساسي

 سياسية إصالحات

 حرية اإلعالم

 الفئات 
 اإلدارية الاميا 

 القرارات إصدار

  

 تأثير عمى
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 :متغيرات الدراسة

 أواًل: المتغير المستقل:

 .برلماف( –حككمة–)رئيس :قيادة السمطة -

 المتغير التابع: -ثانياً 

 التحكؿ الديمقراطي في مناطؽ السمطة الفمسطينية. -

 حدود الدراسة:

التحكؿ  : تقتصر ىذه الدراسة عمى تناكؿ دكر قيادة السمطة الفمسطينية فيالحد الموضوعي
  اإلدارية العميا. الديمقراطي مف كجية نظر الفئات

: ستقتصر ىذه الدراسة عمى مناطؽ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع الحد المكاني
 غزة.

: ستقكـ ىذه الدراسة عمى الكشؼ عف دكر القيادة في السمطة الفمسطينية في التحكؿ الحد الزماني
العميا في الفترة الزمنية مف بداية كفاة أبك عمار  الفئات اإلداريةالديمقراطي مف كجية نظر 

كما تالىا مف  ,إلى أحداث يكنيك كالصدامات العنيفة التي تمت بيف فتح كحماس ـ(2004)
 .(ـ2007) تداعيات في

 ـ.2016-2015 ا بيف عاميالبحث في الفترة الزمنية م تـ إجراء

 مصطمحات الدراسة:

 الدور: -1

كالتي يمكف أف يقكـ بيا  ,بأنو مجمكعة مف الكظائؼ كالمياـ كالمسؤكليات المتكقعة يعرفو أحمد
 (.35: 2000 ,تنظيـ أك قطاع مؤسسة لتحقيؽ أىداؼ معينة داخؿ المجتمع )أحمد

كيعرفو أبك الكفا بأنو مياـ يقكـ بيا قطاع مؤسسة لتحقيؽ أىداؼ معينة داخؿ المجتمع )أبك 
 (.160: 2006 ,الكفا

ـ كالمسئكليات كالقرارات المتكقعة مف قيادة : ىك عبارة عف الكظائؼ كالمياف اإلجرائي لووالتاري
 السمطة الفمسطينية لتحقيؽ أىداؼ معينة داخؿ المجتمع الفمسطيني.
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ككذلؾ القكد نقيض السكؽ أم القكد مف األماـ كالسكؽ مف  ,مصدر القائدمفيوم القيادة لغة: 
ائد مف اإلبؿ: أم الذم تقدـ اإلبؿ كتألفيا كالقائد مف الجمؿ أم أنفو الخمؼ كالقائد كاحد كيقاؿ الق

كاألقكد مف الناس أم الذم أقبؿ عمى الشيء بكجيو لـ يكد يصرؼ كجيو عنو كقاد الجيش قيادة 
 (.370: 1880 ,ابف منظكر)أيرأسو كدبر أمره كاالنقياد كالخضكع تقكؿ قدتو فانقاد كاستفاد لي 

 لقد تعددت المفاىيـ في تعريؼ القيادة كمنيا:: أما القيادة اصطالحاً 

ىي النشاط الذم يمارسو شخص لمتأثير في األخريف كجعميـ يتعاكنكف لتحقيؽ ىدؼ يرغبكف في 
 (.26: 1988 ,)عدس تحقيقو

خريف إلى ىدؼ معيف يع بكاسطتو التأثير عمى تكجيو اآلكالبعض يعرفيا بأنيا الفف الذم تستط
 .(25 :1988 ,بصبكص) حتراميـ كطاعتيـ كتعاكنيـ المخمصثقتيـ كابطريقة تحصؿ بيا عمى 

 مفيوم السمطة: 

القكة التي تمكف األفراد مف القياـ بتحمؿ أعباء المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيـ,  عرفيا الشنكائي
كأف يككف عنده سمطة مريحة أك ىيمنة تمكنو  ككؿ شخص مسئكؿ عف القياـ بأعماؿ معينة البد  

 (123: 1983 ,مف القياـ بيده األعماؿ. )الشنكائي

والتاريف اإلجرائي لقيادة السمطة الفمسطينية: يقصد بيا أصحاب القرار في السمطة الفمسطينية 
 ."وحكومة ،رئيس، برلمان" :من

 مفيوم التحول لغة:

لنقؿ فيقاؿ حكؿ الشيء أم غيره أك نقمو مف مكانو إلى يشير لفظ التحكؿ لغة إلى التغير أك ا 
كعف الشيء يقاؿ تحكؿ عنو إلى غيره كتحكؿ فالنا بالنصيحة  ,آخر أك غيره مف حاؿ إلى حاؿ

كالكصية كالمكعظة بمعنى تكخى الحاؿ التي ينشط فييا لقبكؿ ذلؾ منو كمنو كاف الرسكؿ صمى 
 (.216: 1960 ,لكسيطاهلل عميو كسممي تحكلنا بالمكعظة )المعجـ ا

 :مفيوم التحول الديمقراطي

يـ فييا ثالث قكل ذات دكافع قرار يس اتخاذأما التحكؿ إلى الديمقراطية فتعرؼ بأنيا عممية 
كيحاكؿ كؿ طرؼ إضعاؼ األطراؼ  ,كالمعارضة الداخمية كالقكل الخارجية ,مختمفة كىي النظاـ

 (.Josef, 1997:701) لمطرؼ المتغير في ىذا الصراع فقان األخرل كتتحدد النتيجة ك 
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 (.2004ويارفو منصور )

يشير معنى التحكؿ إلى تغيير النظاـ السياسي مف صبغة غير ديمقراطية إلى صبغة أخرل أكثر 
كالتحكؿ الديمقراطي عممية تدريجية تتحكؿ إلييا المجتمعات عف طريؽ تعديؿ  ,ديمقراطية

جراءات شتى ترتبط بطبيعة األحزاب ك  ,لمؤسساتيا السياسية اتجاىاتيا مف خالؿ عمميات كا 
كنمط الثقافة السياسية السائدة كشرعية السمطة السياسية  ,السياسية كبنية السمطة التشريعية

 (.28: 2004 ,)منصكر

 (.2003ويارفو منيسي )

قانكني كنظاـ ديمقراطي, إف التحكؿ الديمقراطي بداللتو المفظية المرحمة االنتقالية بيف نظاـ غير 
كفي المرحمة البدائية ليذا التحكؿ تككف  ,كىي مرحمة مسككنة بتركيبة تجمع خصائص مف كمييما

الغمبة لخصائص ما قبؿ التحكؿ, إذا كاف ىذا التحكؿ يحدث بشكؿ متدرج مف خالؿ تحكؿ 
طي إلى نظاـ عمى عقب, كيحكؿ النظاـ السياسي مف نظاـ غير ديمقرا جدرم يقمب األمكر رأسان 

 (.14 :2003ديمقراطي )منيسي, 

كتحديد  ,تراجع قدرة النظاـ عمى االحتكار كالتفرد في إصدار القرارات :والتاريف اإلجرائي ليا
كاتساع مجاالت الشراكة السياسية كتكفر إجراءات  ,الحقكؽ كتقييد الحريات ككفالة الحريات العامة

كحرية اإلعالـ, كتعمؿ عمى تحسيف الكضع  تضمف عدـ المساس بالحقكؽ كالحرياحككمية ت
االقتصادم, كاإلصالحات السياسية, كتمنع الفساد اإلدارم, كتضمف عدـ حدكث خركقات لمقانكف 

 األساسي.

 مفيوم القيادة اإلدارية:

 (.140: 2010 ,)رضا ىي محصمة تفاعالت بيف فرد كجماعة

 وعرفتيا سيكمر ىدسون بقوليا:

في  اإلدارية الكبيرة كالكاسعة تعني التأثير في األفراد كتنشيطيـ لمعمؿ معان القيادة في التنظيمات 
كمنو فإنيا تعتمد عمى عناصر أساسية تتمثؿ في  ,مجيكد مشترؾ لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ اإلدارم

باإلضافة إلى  ,ككجكد مرؤكسيف يكجو إلييـ نشاط القائد المؤثر ,كجكد قائد يمارس نشاطا مؤثرا
: 2009 ,ظيمي يسعى القائد لتحقيقو عف طريؽ تعاكنو مع المرؤكسيف )السكارنةتكفر ىدؼ تن

368.) 

 والتاريف اإلجرائي ليا:

كتشمؿ المختصيف في كضع السياسات  ,ىي أصحاب المسئكلية في المستكيات اإلدارية العميا
لمختمفة في مثؿ الككالء كالقائميف عمى التنفيذ مثؿ المدراء العامكف كالمدراء في مستكياتيـ ا

 السمطة الفمسطينية.
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 تمييد:

 األساسي الذم ترتكز عميو أمىي السمطة فيي الركف إف أىـ أركاف أم نظاـ سياسي 
معترؼ بيا دكليان, كالسمطات العامة ىي محكر االرتكاز لعممية الممارسة السياسية نظاـ سياسي 

ؿ سمطة مف تمؾ المجتمع, كتمؾ السمطات ىي السمطة التشريعية, كالتنفيذية كالقضائية, كلكفي 
 ,كتطكرىا كال تقؿ ميمة كؿ كاحدة منيـ عف األخرل ,ـ في مسيرة الدكلةالسمطات دكرىا المي

كالذم ينظـ سيركرة كؿ سمطة ىك نظاميا  ,كتعتبر تمؾ السمطات كؿ كاحدة مكممة لدكر األخرل
كالذم تعتبر بدكره عصب الحياة كشريانيا كال يمكف أف تكجد دكلة بدكف ركحيا  ,األساسي
كىك نظاميا األساسي, كىك ما يسمى في فمسطيف بالقانكف األساسي, كىك القاعدة التي  ,كشريانيا

يتفرع مف خالليا جميع القرارات, كال يجكز ألم سبب تجاكزه, أك مخالفتو, كألىمية ىذه القرارات 
ر عف قيادة السمطة الكطنية الفمسطينية, كالتي ليا أثرىا الكبير عمى حياة الشعب التي تصد

الفمسطيني, كلذلؾ رغبت في البحث عف دكر قيادة السمطة الكطنية الفمسطينية في التحكؿ 
الديمقراطي مف كفاة السيد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات "أبك عمار" إلى كصكؿ حركة حماس إلى 

لضركرم اإلحاطة الكاممة لدكر قيادة السمطة الكطنية الفمسطينية في التحكؿ الحكـ, فكاف مف ا
 الديمقراطي في ىذه الفترة كالذم ال يمكف تجاىمو ألثره الكبير عمى الشعب الفمسطيني.

 أف تستعرض بداية تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية. :ورأت الباحثة
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 المبحث األول
 الفمسطينيةقيادة السمطة الوطنية 

 :تأسيس السمطة الوطنية الفمسطينية -أوالً 
ية التي بدأت عتبر السمطة الكطنية الفمسطينية نتاجان لعممية السالـ اإلسرائيمية الفمسطينت   

سرائيؿ مباشرة , (ـ1993)في أكسمك عاـ  ففي ىذه العممية تفاكضت منظمة التحرير الفمسطينية كا 
الطرفيف, اتفاؽ إعالف بيف ككاف نتيجة ىذه المفاكضات التاريخية , مع بعضيا البعض كألكؿ مرة

 (.29: 2000)حكاتمة,  ـ1993أيمكؿ/ سبتمبر  23المبادئ الذم كقع في كاشنطف في 

كمنطقة  ,السمطة الفمسطينية في أعقاب التكصؿ إلى اتفاؽ القاىرة حكؿ قطاع غزة إنشاءكلقد تـ 
ـ االتفاؽ 1995أيمكؿ/ سبتمبر  28ىذا االتفاؽ في ـ. كأعقب 1994/ أيار/ مايك 4أريحا في 
كالذم ميد , (2003)الفرا,  .الفمسطيني حكؿ الضفة الغربية كقطاع غزة – اإلسرائيميالمرحمي 

المتداد كالية السمطة الفمسطينية عمى مناطؽ إضافية, بما فييا مراكز سكانية فمسطينية في 
 . الضفة الغربية

باعتبارىا الممثؿ الشرعي لمشعب  ,منظمة التحرير الفمسطينيةكتمؾ العممية التي خاضتيا 
جديدان  كلكنيا أنشأت كاقعان  ,مزايا كعيكبالفمسطيني مع الجانب اإلسرائيمي ىي خطكة ليا عدة 

كألكؿ مرة في تاريخو مع أف ذلؾ  ,منذ زمف بعيد, كىك أف يحكـ الشعب الفمسطيني نفسو بنفسو
 أرض فمسطيف, كجزء مف سكاف فمسطيفجزء صغير مف عمى ه يعتبر حكمان ناقصان لقصر 

  .(30: 2000)حكاتمة, 

فبالنسبة لفمسطيف, فالقانكف األساسي الفمسطيني قد حدد طبيعة نظاـ الحكـ في فمسطيف 
كنظاـ ديمقراطي نيابي يستند عمى مبدأ سيادة القانكف, كينطمؽ مف ككف الشعب ىك مصدر 

الثالث عمى قاعدة مبدأ الفصؿ بيف السمطات بحيث  كيمارسيا عف طريؽ السمطات ,السمطات
كتجتمع بسمطة أصمية في مجاؿ تخصصيا  ,منيا بكظيفة مستقمة كمنفصمة سمطةكؿ  تختص

 .(5د.ت: ,)الراميني دكف أم تبعية لمسمطات األخرل

كاتفاؽ القاىرة في المرحمة األكلى  ,لقد حظيت تجربة تطبيؽ إعالف المبادئ في أكسمك
ع قائمان ك منو في غزة كأريحا باىتماـ بالغ مف المراقبة كالتقكيـ كمتابعة التطكرات, حيث كاف المشر 
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عمى قاعدة الثقة في تكجيات الطرؼ اإلسرائيمي إلنجاح التجربة مف جية, كفي الدعـ 
مكقعيو الفمسطينييف, لكف الشؾ كاف االقتصادم كالسياسي الدكلي الكاسع مف جية ثانية مف قبؿ 

كعمى  (90: 2007إرشيد, ) ىك الغالب عمى الشارع الفمسطيني كالعربي في نظرتو إلى التجربة
العمكـ يمكف النظر إلى تجربة تطبيؽ الحكـ الذاتي الفمسطيني بأنيا المرة األكلى التي يقكـ فييا 

 .نية الداخميةكبعض الشئكف األم ,فمسطينيكف بإدارة شئكنيـ المدنية

أبرز ما ييـ الشعب الفمسطيني كاألمة العربية كالمجتمع الدكلي ىك نكعية السمطة  
كنظاميا كبرنامج تعامميا مع الشعب, كأداؤىا اإلدارم كالسياسي, كممارسات الشرطة كحفظ األمف 

كالحريات العامة, كقدرة السمطة عمى تشكيؿ  اإلنسافكحماية المكاطنيف, كاحتراـ السمطة لحقكؽ 
بنية سياسية في المجتمع تقيـ عالقات تفاىـ أك خالؼ ديمقراطي بيف القكل السياسية المشكمة 

إلى قدرة ىذه السمطة عمى تفيـ احتياجات الناس كتطمعاتيـ مف جية, كقدرتيا عمى  لو, إضافةن 
 فرض كجكدىا بعيدان عف الييمنة اإلسرائيمية.

ألفان عمى  850د بدأت التجربة في قطاع غزة المكتظ بالسكاف بعدد يصؿ إلى حكالي لق 
لقد كانت معظـ المساعدات المالية كالعينية في دفعاتيا  2كـ 365مساحة أرض ال تزيد عف 

 .(100: 2007, إرشيد) األكلى بناء جياز األمف كركاتب رجالو كامتيازاتيـ كمساكنيـ

 .نطقة يعاني سكانيا الفقر كالجكع كالبطالة كسكء الخدمات اإلنسانيةكىك أمر غير متناسب مع م
كبناء االقتصاد كتجمع سكاف  ,األمف عمى حساب حياة السكاف حيث أظير ىذا االىتماـ بأجيزة

 ان ألؼ شرطي 20ككأنيـ مجمكعة مف المشاغبيف كالخارجيف عمى القانكف يحتاجكف إلى  ,القطاع
 . (100: 2007 ,إرشيد) كرجؿ أمف مسمح لضبطيـ

كلـ تتمكف السمطة مف احتكاء القكل المعارضة, كما لـ تتمكف مف التكصؿ إلى آلية  
نما اتجيت إلى  ,كطنية مشتركة معيا بالتكافؽ لحؿ الخالفات كالتعاكف عمى بناء المجتمع, كا 
 العنؼ البكليسي, كالقمع الشرطي المستمر.

ة الذم ال يممؾ سكل شرطة كأمف بكليسي في قطاع عمى رئيس السمط ان كلقد كاف الضغط مستمر 
ليقكـ بمكاجية أم أعماؿ عسكرية مف قبؿ حركة " حماس " كبقية فصائؿ المعارضة ضد  –غزة 

اإلسرائيمييف, كىدد إسحؽ رابييف بأف أم اتفاؽ بيف حماس كالسمطة عمى تقاسـ األدكار سران سكؼ 
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كما حمؿ عرفات شخصيان مسؤكلية أم , ريريجعمو في حؿ مف االتفاؽ المكقع مع منظمة التح
مما أثر عمى ( 12-10د.ت:, سميماف) .عمؿ يقكـ بو مكاطف مف غزة في شارع في تؿ أبيب
 المجتمع الفمسطيني خاصة مف قبؿ األجيزة األمنية .

في  إف اعتبار المقاكمة مف قبؿ السمطة الفمسطينية أمران محظكران يجب كقفيا أحدث ىزةن  
تفكير الشارع الفمسطيني الذم كاف يعد مقاكمتو لالحتالؿ مف مقكمات كجكده كبقائو عمى أرضو, 
األمر الذم أدل إلى خمؿ في طريقة تعاممو مع األمكر, كيمكف اعتبار ذلؾ انعطافان كاسعان في 
المسار الكطني الفمسطيني ينذر بتغير في المسار النضالي لدرجة يصعب معيا الرجكع إلى 

 .(12-10د.ت:  ,)سميمافأصكلو مستقبالن 
كما  ,كلقد مرت السمطة الكطنية الفمسطينية منذ تأسيسيا حتى كفاة الرئيس ياسر عرفات 

 بعد كفاتو بمراحؿ كمحطات مختمفة ىي كاآلتي:

 :م1996-1993 السمطة الوليدة -األولى المرحمة
تـ مثمت ىذه المرحمة الخطكات التأسيسية األكلى في محاكالت بناء السمطة الفمسطينية, 

تأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية بمكجب اتفاؽ إعالف المبادئ حكؿ ترتيبات الحككمة الذاتية 
الفمسطينية )المعركؼ باتفاؽ أسمك( كقد تال إعالف المبادئ مجمكعة مف االتفاقيات أىميا اتفاؽ 

(, كفيما 2ـ )المعركؼ باتفاؽ أسمك 1994ؿ السمطات كالصالحيات المكقع في القاىرة أيار نق
يمي اتفاؽ القاىرة, كمف ثـ االتفاقية الفمسطينية اإلسرائيمية المرحمية المكقعة في كاشنطف في أيمكؿ 

 (. 66ص راؽ في النظاـ السياسي الفمسطيني,ـ )أك 1995

مف الصالحيات اإلدارية كالتنظيمية لمسمطة الكليدة,  في ىذه المرحمة استمر نقؿ المزيد
ـ بالتقسيـ اإلدارم 1995أريحا, حيث بدأ العمؿ في العاـ  –كعمى مناطؽ أكسع مف غزة 

كما تـ تعييف أكؿ  (128د.ت:, إرشيد)األمني, لما اصطمح عمى تسميتو مناطؽ )أ(, )ب(, )ج(.
كزيران يرأسيـ الرئيس  18ألكلى, التي ضمت اصطمح عمى تسميتو الحقان بالحككمة ا مجمس لمحكـ

كتـ إجراء أكؿ انتخابات تشريعية كرئاسية تالىا تشكيؿ الحككمة الثانية برئاسة عرفات , عرفات
كزيران, كأظيرت ىذه المرحمة ثغرات كثيرة في االتفاقات  27أيضان, إال أف ىذه المرة ضمت 

 .(130د.ت: , يد)إرش األربعة التي تـ تكقيعيا لغاية ىذا التاريخ
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كاستمرت الضفة الغربية كقطاع غزة في الخضكع لشركط اإلطار الجمركي كالضريبي 
كاالستثناءات بيذا الخصكص التي نصت  ,سرائيميةكد دائرة المكاصفات كالمقاييس اإلكما لقي

كافتقرت  ,جراءات األمنية اإلسرائيميةيس االقتصادم انيارت تحت كطأة اإلعمييا البنكد اتفاؽ بار 
, اإلقميمية كاألرض, كالمياه, كالتكاصؿ إلى السيطرة عمى مصادرىا الرئيس السمطة الناشئة

لكصكؿ الحر إلى األسكاؽ إلى الكالية الكاممة ألنظمتيا القانكنية كاإلدارية عمى شعبيا, كاإضافة ن 
 (.1994 ,سرائيمي كالفمسطيني)بركتكككؿ العالقات االقتصادية بيف الجانب اإل الخارجية

ؿ التي نفذتيا تسبب العمميات االنتحارية كما تسمييا إسرائي ,كفي الجانب اإلسرائيمي
سرائيؿ في سقكط حزب العمؿ الذم لـ يتمكف مف تحقيؽ األمف لمكاطنيو, كشكؿ "حماس" داخؿ إ

صؿ األخير مف التزامات المرحمة كاالتفاقات ككد ضربة لمعممية السممية, حيث تنصعكد المي
 (.132: ت.د, )إرشيد المنطقة حالة مف الجمكد السياسي المتعمقة بيا, لتدخؿ

 :م2000-1996 ضبابية المشيد السياسي وعدم االستقرار -الثانية المرحمة
ـ عالقة فارقة في 1996شكمت االنتخابات الفمسطينية األكلى التشريعية كالرئاسية لسنة 

كيأخذ طابعنا أقرب إلى النظاـ السياسي المختمط النظاـ السياسي الذم بدأ منذ حينيا يتشكؿ 
 (.68)تجربة النظاـ السياسي الفمسطيني في ظؿ السمطة الفمسطينية, ص

ب كذلؾ حدثت أكؿ تجربة اشتباؾ بيف الشعك  ان اقتصادي ان تدىكر  (ـ1996)كلقد شيد عاـ 
سميتو حداث ما تـ تتكقيع اتفاؽ أكسمك, حيث اندلعت أ سرائيمي بعدالفمسطيني كقكات االحتالؿ اإل

سرائيؿ بحفريات تحت المسجد األقصى بالقدس. كاشترؾ في االشتباكات بػ "ىبة النفؽ", إثر قياـ إ
كأظيرت أحداث النفؽ ىشاشة االتفاقات  ,أفراد مف األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسطينية

 .الفمسطينية, التي استمر الميككد بعد صعكده في تجاىميا اإلسرائيمية
(HialL and khan, 2004:80) 

كما تـ تشكيؿ أكؿ لجنة كزارية  (ـ1998)تـ تشكيؿ الحككمة الثالثة في منتصؼ  
 (75: 1998, )ىالؿ لإلشراؼ عمى أعماؿ اإلصالح اإلدارم في الجياز الحككمي.

كاستمرت الجيكد الدكلية في دعـ استكماؿ بناء مؤسسات السمطة الفمسطينية, إال أف جيكد 
سساتيا كجدت كمؤ  ,دارة العامة المدنية كاألمنيةالسمطة الفمسطينية في بناء كتطكر مؤسسات اإل

 :جراءات كالقيكد اإلسرائيمية القيرية مف جيةمر ضيؽ جدان, تحده السياسيات كاإلنفسيا في م
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االستيراد جراءات األمنية عمى المعابر, كالقيكد عمى د عمى التنقؿ, كاإل)مثؿ اإلغالقات, كالقيك 
 ,(Hilal and khan, 2004: 80) كالتصدير, كالمماطمة في بناء كتشغيؿ مطار كميناء غزة(

تطبيؽ معايير كممارسات  كمف جية أخرل مطالب الدكؿ المانحة كالمجتمع الدكلي لالستجابة إلى
"الحكـ الصالح" في بيئة عدـ االستقرار كالكضكح السياسي, فضالن عف الضغط المستمر مف 
قاعدة النظاـ السياسي الفمسطيني الناشئ عمى الكظيفة الحككمية, الذم تسبب بو عممية إغالؽ 

 .(133ص, د.ت, إرشيد) سرائيمية بكجو الفمسطينييفسكؽ العمؿ اإل
األمؿ  (ـ1999)سرائيمية لعاـ كمة اإلحزب العمؿ مف جديد في تشكيؿ الحكأعاد نجاح 

في إحياء عممية السالـ المتعثرة كالمتأخرة أصالن, فأسفر عف مبادرة أك محاكلة جديدة تحت 
)محادثات كامب  :رعايتيا مف قبؿ الرئيس األمريكي كمينتكف, أسفرت ىي األخرل عف فشؿ جديد

 ,ديفيد(
عنكانان لمرحمة جديدة كمديدة مف  (ـ2000)شكؿ فشؿ محادثات كامب ديفيد العاـ كما 

 .(133ص, د.ت, إرشيد) تدىكر العممية السممية
كاستمرت الدكؿ المانحة في تقديـ مساعداتيا في سبيؿ الدكلة الفمسطينية المأمكؿ 

ؿ بناء مؤسسات الكصكؿ إلييا, كاشتممت الجيكد الدكلية عمى مساعدات مالية مباشرة لتمكي
 :السمطة الفمسطينية, كمشاريع أساسية في البنى التحتية, باإلضافة إلى مشاريع الدعـ المؤسسي

أكجو خمؿ  (ـ1999)كأظير تقرير ما عرؼ بمجنة رككار , برات كميارات في اإلدارة العامة()خ
 (.134ارشيد, د.ت: )كبيرة في أداء السمطة الفمسطينية في مجاؿ اإلدارة العامة الخدمة المدنية 

كؿ ما تقدـ لـ يحؿ دكف تحقيؽ السمطة الفمسطينية إنجازات في مجاؿ الحكـ كالمأسسة 
الحككمية, فالسمطات التنفيذية تشبو إلى حد بعيد مثيالتيا في البمداف المجاكرة, حيث يكجد 
اء منصب لرئيس "الدكلة" منصكص عميو في النظاـ األساسي لمسمطة, كما يكجد مجمس الكزر 

كالكزارات, باإلضافة إلى المؤسسات الحككمية غير الكزارية مثؿ سمطة المياه, كسمطة الطاقة, 
ككذلؾ األمر بالنسبة لممجمس  (135, )ارشيد, د.ت كسمطة النقد, كاإلحصاء المركزم كغيرىا.

 :التشريعي كالرقابي عمى الجياز الحككمي, كىيئة الرقابة العامة تصدر تقريرىا بشكؿ سنكم
يتحفظ الرئيس عمى نشره(, كالسمطة القضائية ضعيفة إال أنيا مكجكدة دكف مجمس ينظـ كيراقب )

 ,أعماليا, كرزمة مف القكانيف الجديدة باإلضافة إلى آلية التكظيؼ "اإلطار القانكني القديـ"
كأخيران األجيزة األمنية المختمفة بدأت تمارس دكران ميدانيان كفقان لمصالحيات الممنكحة 
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 (.50 :2004, مركز الزيتكنة) سب االتفاقياتح
االنتفاضة  دخكؿ شاركف المسجد األقصى, أدل ذلؾ إلى اندالعثر أ في ىذه األثناء

الثانية, كتكقفت العممية السممية كتطكرت أحداث االنتفاضة الثانية باتجاه اشتباكات دامية بيف 
 ف األجيزة األمنية الفمسطينية.كجزء م ,قكات الجيش االسرائيمي كالمكاطنيف الفمسطينييف

 

 :م2004-2000فشل وتوقف الاممية السممية  -الثالثة المرحمة
ـ, كاألمر الميـ ىك 2002, 2001ـ, ك 2000تكاصمت انتفاضة األقصى في األعكاـ  

كاالشتباكات المسمحة بيف أعضاء في  ,في التكسيع المتكاصؿ لعمميات االحتجاج كالتظاىر
كالذيف ىـ جزء مف ىذه ) :التنظيمات الفمسطينية عمى اختالفيا كعناصر مف األجيزة األمنية

ما يزيد عف  (ـ2002), رصدت االنتفاضة حتى نياية العاـ اإلسرائيمي, كبيف الجيش (التنظيمات
ز المعمكمات الكطني )مرك ألؼ جريح في صفكؼ الشعب الفمسطيني 32قتيالن, ك 1240

 .(2016الفمسطيني, 
سرائيمي بإعادة احتالؿ مناطؽ الضفة الغربية (, قاـ الجيش اإلـ2002)كفي آذار مف العاـ  

كتمخضت العممية عف تدمير معظـ بنى كمؤسسات السمطة  ,كافة, كحصار قطاع غزة
أثار الكضع السياسي  ,المدمرةالفمسطينية المدنية كاألمنية, باإلضافة إلى انعكاساتيا االقتصادية 

مطمبان بكقؼ االنتفاضة, كبخاصة  تأثار  ,جيالن فمسطينيان داخميان, فبعض القيادات الفمسطينية
, إرشيد) صالح األجيزة المدنية كاألمنيةإ مظاىرىا المسمحة, كمراجعة الكضع الداخمي في سبيؿ

مف بعض الدكلة العربية, عف  , أسفر الجدؿ الفمسطيني(ـ2002)  كفي أكاسط العاـ( 136د.ت:
تغيرات في النظاـ األساسي الفمسطيني. كتـ في ضكء ذلؾ تشكيؿ الحككمة الرابعة, كاقتراح خطة 

 .المائة يـك لإلصالح
كتـ في العاـ نفسو تشكيؿ الحككمة الخامسة, كأسفرت جيكد الحككمتيف الرابعة كالخامسة عف 

ارم, كأىميا العمؿ كفقان لحساب الخزينة المكحد بعض النتائج في مجاؿ اإلصالح المالي كاإلد
 (80 :1998, ىالؿ) التابع لكزارة المالية

 (ـ2003)بمسكدة خارطة الطريؽ كما جرل مطمع العاـ  (ـ2002)كتـ التقدـ في نياية العاـ 
تعديؿ النظاـ األساسي ليشمؿ منصب رئيس الكزراء, حيث تـ التحضير لتشكيؿ الحككمة 

محمكد عباس أكؿ رئيس لمكزراء, الذم اقترح خطة جديدة لإلصالح كانت سببان السادسة برئاسة 
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ما أدل إلى استقالة األكؿ ليتـ تشكيؿ حككمة مفي صدامات كخالفات حادة مع الرئيس عرفات 
 (.136د.ت:, إرشيد) ,طكارئ, كمف ثـ الحككمة الثانية برئاسة أحمد قريع

عف أم  (ـ2003)لـ تسفر خارطة الطريؽ التي تـ اإلعالف عف صيغتيا النيائية العاـ  
كاستمر الحصار المفركض عمى الرئيس  ,نتائج عمى األرض, كتحفظت إسرائيؿ عمى الخطة

 . (ـ2004)عرفات حتى كفاتو نياية عاـ 

 م:2006-2005 مؤشرات الديمقراطية وعواصفيا -الراباة المرحمة
كتبعيا أيضان االنتخابات  ,جراء ثاني انتخابات رئاسية في فمسطيفإتـ  ,الرئيس عرفاتإثر كفاة 

كأدت االنتخابات الرئاسية  ,(ـ2005-2006في مؤسسات الحكـ المحمي كالمجمس التشريعي )
الحككمة ) :حككمة تـ تشكيميا مف قبؿ حركة " حماس" بالكامؿ ,سيفأكالتشريعية إلى سمطة بر 

أجيزة مدنية كأمنية تديف بالكالء لحركة " فتح" التي خسرت االنتخابات التشريعية س أالعاشرة( تتر 
كسمطة فمسطينية يرأسيا محمكد عباس العضك األقكل في المجنة المركزية لحركة " فتح"  ,األخيرة

 .(136رشيد, د.ت:إ) كرئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

مما أدل إلى حالة مف جمكد النظاـ  ,فيمتعارضتف يف سياستيف كأجندتيكبذلؾ نتج برنامج
 فالحككمة برئاسة " حماس" أصبحت تكاجو عقبات جمة. ,السياسي الفمسطيني

كما كاجيت العديد مف المعكقات الداخمية كالخارجية, حيث فازت حركة حماس بأغمبية المقاعد, 
لشامؿ عمى السمطة كلـ يمؽ  ذلؾ قبكالن مف المجتمع الدكلي الذم فرض الحصار الدكلي ا

الفمسطينية كمؤسساتيا المختمفة, فبعد أف شكمت حماس الحككمة الفمسطينية العاشرة أكاخر آذار 
ـ, حدثت ىناؾ المناكفات كمحاكالت التعطيؿ المستمرة في جمسات المجمس التي 2006مارس 

المجمس مما عطؿ  حرافقت حالة التكتر السياسي كاألمني كالميداني بيف حركة حماس كفت
 (.50ـ, ص2013 – 1996التشريعي بشكؿ كامؿ )أداء السمطة التشريعية الفمسطينية مف 

ككمة " كالرئيس عباس يقكـ بالضغط عمى ح ,كعدـ التزاـ مف قبؿ المؤسسة التنفيذية ,معارضة
 ,اإلسرائيمية كالدكلية إليفاء بالتزامات فاتكرة الحكـ جراء المقاطعةحماس" التي لـ تتمكف مف ا

فضالن عف احتجاج العامميف في األجيزة  ,كالمشيد األخير إضراب العامميف في اإلدارة العامة
سبقو تشكيؿ جياز أمني جديد يتبع  ,األمر الذم أدل إلى صدامات مسمحة بيف الطرفيف ,األمنية

 (.136رشيد, د.ت:إ) لحركة " حماس" سمي " بالقكة التنفيذية"
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 في المبحث الثالث.كىذا ما سكؼ نتناكلو بالتفصيؿ 

 أىم التغيرات التي حدث في السمطة الوطنية الفمسطينية باد أوسمو 

كمنيا صناعة ىيمنة  ,لقد حدث تغييرات في الحقؿ السياسي الفمسطيني بعد قياـ سمطة فمسطينية
جديدة في الحقؿ السياسي فمع قياـ السمطة الفمسطينية انتقمت عممية صناعة الييمنة في الحقؿ 

تسعى لمتحكؿ إلى دكلة عمى  ي الجديد مف أطر منظمة التحرير إلى أطر سمطة فمسطينيةالسياس
كشكؿ دكلة حديثة في المجاالت  ,فكر قياميا بمنح نفسيا رمكز فيي باشرت كلذا ,إقميـ فمسطيني

 .(80: 1998)ىالؿ,  المتاحة ليا كفؽ اتفاؽ أكسمك كاالتفاقات الالحقة

كنظاـ سياسي  ,في سمطة مقيدة كمكبمة بالتزامات أحادية ,داخميان كقد حضرت تجميات أكسمك 
كصالحيات  ,مختمطان  قبؿ أف يصبح   ,منذ ميالده بالطابع الرئاسي الفردم ,فمسطيني اصطبغ

 ,كتداخؿ بيف السمطات ,كتيميش لمسمطة القضائية ,كاسعة لرئيس السمطة كغامضة لمحككمة
كاالحتكاـ لمحددات أكسمك  ,كليدة االحتالؿ اإلسرائيميكسط أزمة اقتصادية خانقة  ,كليس فصميا

 الشعبي النضاؿ )مكقع جبية .كاالرتياف لسياستي صندكؽ النقد كالبنؾ الدكلييف ,المجحفة
 (.2016الفمسطيني, 

ف عمى يمبفصائميا المسمحة المختمفة كمقراتيا في " الخارج" ىي التي تي ,فمـ تعد منظمة التحرير
كصناعة القرار  ,بؿ سمطة جديدة تحتكر شرعية العنؼ الداخمي ,الفمسطينيالحقؿ السياسي 

يحكـ سمكؾ السمطة  كتتفاكض مع إسرائيؿ كبات ,عمى إقميمياىذه السمطة تقييـ حيث  .السياسي
 الفمسطينية اعتباراف أساسياف ىما:

 فرض سمطتيا الكحيدة عمى إقميميا في مناطؽ في الضفة الغربية كالقطاع. -األكؿ

تكسيع رقعة ىذا اإلقميـ كتكسيع مجاالت صالحياتيا لتأخذ شكؿ دكلة حديثة عر قنكات  -الثاني
 .طينية في فرض سمطتيا عمى إقميمياكاعتمدت السمطة الفمس ,بإشراؼ أمريكي ,التفاكض الثنائي

بناء  عمى أساس كسائط كبنى مختمفة أىميا:(, 2016الفمسطيني,  الشعبي النضاؿ )مكقع جبية
االعتماد عمى حركة فتح  ,كفرض احتكار شرعية استخداميا لمعنؼ ,أمنية مسمحة كبيرةقكة 

 ,استمالة بعض تشكيالت المجتمع المحمي ,االستخداـ السياسي لتكزيع المكارد ,كقاعدة تنظيمية
اع المستمر مع ر استخداـ الص ,عمى المنظمات األىمية ك تقميص استقالليتيا كالسعي لمييمنة

كالتحضير لفكز قاعدتيا  ,؛ السعي الحتكاء ك تحييد المعارضة ؛ اإلعدادد "شرعيتيا"لتكطيإسرائيؿ 
ـ مف كسائؿ اإلعالـ ميعمى جزء  ؛ السيطرةنتخابات العامة كالييئات المحميةالتنظيمية في اال

 (.81: 1998)ىالؿ, المحمية 
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ىك ما سمحت بو ك  ,لقد حرصت السمطة الفمسطينية عمى بناء قكة أمنية عسكرية كشرطية
انطالقان مف األكلكية التي منحتيا  ,شرطان لتنفيذ المرحمة االنتقالية كاعتبرتو ,مع إسرائيؿ االتفاقيات
لمكضكع األمف كضغطيا مف أجؿ أف تتكلى السمطة الفمسطينية ميمة المحافظة عمى  إسرائيؿ

 .(82: 1998)ىالؿ,  (2-كفؽ نص اتفاقية أكسمك)أمف اإلسرائيمييف 

 محمكد,) أخرل غير قكة شرطية مقيدة أمنيان. يسمح لمسمطة بتشكيؿ أم قكات مسمحةكلـ 
1994 :168). 

 

لنحك مميكنيف كنصؼ ):كاألمف الثالثيف ألفان  تجاكز عدد قكات الشرطة ,حسب بعض التقديراتكب
كمنع ظيكر مراكز قكل داخميا  ,سمطة مركزية ككاف ذلؾ إلدامة سيطرة ,المميكف مف السكاف(
لذا كاف متكقعان أف تدخؿ  ,رئيس السمطة الفمسطينية متعددة تحتكـ لمرجعية عبر إقامة قكة أمنية

زدكاجية ا" : اإلسالمية لحسـ كاقع تميز ب الحركة في مكاجية ,السمطة بعد فترة قصيرة مف قياميا
إضافة إلى ( 82 :1998, ىالؿ).ذاتوكما قامت األجيزة األمنية الفمسطينية لمسبب  السمطة"

بيا حركة  التي قامت المعارضة اإلسالمية تحديدان بعد العمميات العسكرية اعتقاؿ بيف صفكؼ
 (.168 :1994, محمكد) ـ(1996)حماس في شباط ك آذار مف العاـ 

مما انعكس  ,كلقد أشاع ذلؾ سخطان شعبيان كاسعان ترافؽ مع تيـ انتشار الفساد داخؿ أجيزة السمطة
كىك ما ظيرت تجمياتو في مرحمة  ,تراجعان في تأييد حركة فتح لصالح المعارضة اإلسالمية

  .الحقة

لية لسيطرة رئيس السمطة الكطنية آتتيح  كغياب القيادة المكحدة ليا ,لقد كاف تعدد األجيزة األمنية
كمنع تشكيؿ مراكز قكة بديمة أم أف  .تمكنو مف تكلى دكر الحكـ بيف ىذه األجيزة المتنافسة

ككذلؾ  ,التعددية تمكف مف قياـ عالقات " زبائنية" بيف قيادة كؿ جياز كرئيس السمطة الفمسطينية
كتحديدان المعارضة  ,تكفر األجيزة األمنية كأداة أساسية بيف السمطة في مكاجية معارضي النظاـ

كبحكـ نشأتيا خارج  ,م ضد أىداؼ إسرائيميةاإلسالمية بحكـ تبنييا استراتيجية العمؿ العسكر 
كمستكل تنظيميا كتمتعيا بقاعدة شعبية كاسعة نسبيان  ,كاستقالليا المالي ,إطار منظمة التحرير

 .(82: 1998)ىالؿ, 
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 المبحث الثاني 
 الفئات اإلدارية الاميا

نظران لما لألداء اإلدارم عمى المستكيات اإلدارية المختمفة, العميا كالكسطى كالدنيا, مف 
أىمية حيكية. كما يؤدم إليو مف نتائج خطيرة قد تطكر أك تعيؽ خطط التنمية بالبمد المقيد فقد 

دكر قيادات السمطة الكطنية الفمسطينية في التحكؿ  إلىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
مف كجية نظر الفئات اإلدارية  (ـ2007)إلى  ـ(2004ما بيف عامي)مقراطي في الفترة الدي

 ف الفئات اإلدارية العميا جزء منيا.إالعميا. كلقد رأت الباحثة أف تقـك بتعريؼ اإلدارة العامة حيث 

:ماىية وتاريف اإلدارة الاامة 
( مشتؽ مف التعبير Administrationيرل البعض أف تعبير اإلدارة مف حيث المغة ) 

( أم يخدـ. كعرفت كاصطالحان لو Servirpour( كالذم يعني بدكره )Administrari)الالتيني 
داللة يدؿ عمى شيء آخر, كذلؾ أف اإلدارة تقابؿ في كؿ جنبات الحياة, فيناؾ إدارة لممدرسة, 

 .(3: 3002)فيمي كعثماف,  كالنادم, كالكمية, كالمتجر, كالمصنع, كالمزرعة
عرفو األمريكي " ليكنارد كايت " بأنيا: " فف قيادة, كتنسيؽ, كرقابة, عديد مف األشخاص  

إلنجاز ىدؼ أك غرض معيف, كأنيا فف كعمـ ديناميكي يصنع االمكانيات البشرية كالمادية 
نيا الترتيب المركزم لمقكل أ اكيخضعيا لتحقيؽ ىدؼ مطمكب إنجازىػ ,المتاحة في نظاـ إدارم

ىي غالبان مبعثرة عمى نطاؽ كاسع, إنيا فف كعمـ  ,في بؤرة كاحدة كاتساؽ عناصر الذم يضع
: 3002)فيمي كعثماف,  يتخمؿ كافة مستكيات التنظيـ فيربط معان مينان كحرفان كتخصصات كثيرة

 ككذلؾ عرفيا آخركف بشكؿ مختمؼ منيـ ايرنس ديؿ ..(4
د عمؿ كفكرة معينة عف معنى كممة كعرفيا األمريكي "ايرنس ديؿ " بقكلو: " إف لكؿ فر  

لى حد ما, أف اإلدارة تتطمب قدرات متميزة عف تمؾ التي تحتاج  "إدارة", أك أف كؿ فرد يشعر, كا 
 .(4: 3002)فيمي كعثماف,  إلييا ألداء العمؿ الذم تجرم إدارتو"

شركة  كلكنو غير قادر عمى أف يدير بنجاح ,فالشخص يمكف أف يككف ميندسان مف الطراز األكؿ
ىندسية, كأف عامالن متفكقان يمكف أف يككف رئيسان غير ناجح لمعماؿ, كأف معظـ الناس قد رأكا أك 

كفي ىذا , ألف مالكو قد اختار مديران غير كفؤ ,قرأكا عف حاالت فشؿ ذريع في مشركع معيف
ان فذان كمع السياؽ, فإف ىناؾ مثاالن شييران ككاضحان عمى ذلؾ كىك أف "تكماس أديسكف" كاف مخترع
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)العممي,  ك ذلؾ بسبب إدارة عاجزة ,ذلؾ فقد السيطرة عمى المشركعات القائمة عمى اختراعاتو
3002). 

تعتبر اإلدارة أمران حيكيان لمجيكدات التنظيـ, كألجؿ تعريؼ كاسع كأكثر شمكلية, دعنا  
مكاسب فعالة, نتصكر اإلدارة بأنيا: النشاط الذم ينفذ كظائؼ محددة ألجؿ الحصكؿ عمى 

كاستخداـ المجيكدات البشرية كالمكارد المالية مف أجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ المرسكمة  ,تحديد
 (.Wren,1979: 3) مسبقان 

اإلدارة العامة تعني "اإلدارة الحككمية", ككممة عامة يقصد بيا "حككمية" تمييزان لإلدارة  
 العامة عف أنكاع اإلدارات األخرل.

كبتكجيو منيا  ,مجمكع األشخاص كاألجيزة القائميف تحت إمرة الحككمة كعرفت بأنيا: " 
 (.32: 5553)المميجي,  بأداء الخدمات العامة "

فكمما تكسعت الدكلة ؼ الحقكؽ كالكاجبات أدل ذلؾ إلى تكسعيا في إسداد الخدمات العامة التي 
ة مختصة بالخدمات العامة في فحينما تككف اإلدارة العام, لممكاطنيف العمكميكفيؤدييا المكظفيف 

الدكلة بصفة شاممة, عندما نقكؿ بأنيا " إدارة مركزية", أما إذا كانت مختصة بخدمات معينة في 
 .(50: 3002 )العممي,تقسيمات أك أجزاء مف الدكلة فنطمؽ عمييا "إدارة محمية" 

األحياف فاإلدارة, في أم مشركع ليست إدارة لمبشر كحدىـ فقط, بؿ إنيا في جميع  
تنصيب عمى البشر, األشياء معان, فالنتائج أيان كانت ال تتحقؽ في معظـ األحياف بالتأثير في 

" فقد يككف ىذا السمكؾ كمو متكقفان في نجاحة عمى أمكاؿ أك أشياء أك ه"السمكؾ اإلنساني كحد
صر كجكدىا معدات غير مكجكدة, فتككف األىداؼ المرجكة مستحيمة التحقيؽ, كأف اإلدارة ال يقت

عندما تجرم في بيئة مناسبة, فقد يجبر رجؿ اإلدارة عمى إدارة مشركعان تقكـ دعائمو في بيئة 
 (.50: 3002)فيمي كعثماف,  تسمى شيئان آخر , فيؿ تسمى إدارتو ىنا "إدارة" أـغير مناسبة

ة كاإلدارة إف عمـ اإلدارة العامة مف عائمة العمكـ اإلنسانية, فمذلؾ لو عالقة بعمـ السياسي 
 .(53-500: 3002)العممي,  كاالجتماع كاالقتصاد كاإلحصاء كغيرىا مف العمـك اإلنسانية

كعمى الرغـ مف ىذا التعدد بشأف تعريؼ اإلدارة العامة, فيمكف التمييز بيف مدخميف أساسييف 
عامة, بينما لمنظر إلى ىذا الحقؿ الدراسي. كيعكس المدخؿ األكؿ االتجاه التقميدم لدكر اإلدارة ال

: 3002)عبد الفتاح كالصحف, يعكس المدخؿ الثاني االتجاه الحديث كالمتسع لإلدارة العامة 
54.) 
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 اإلدارة الاامة كأداة تنفيذ السياسات الاامة لمدولة :المدخل التقميدي
كفؽ ىذا المدخؿ, فإف اإلدارة العامة مزيج مف القكانيف كالمكائح كالعالقات التي تسمح  

 كتنفيذ السياسات العامة لمدكلة, كيمكف تصنيؼ اتجاىات التعريفات التي صيغت كفؽ ىذابتحقيؽ 
 (.55: 2003المدخؿ إلى ثالثة اتجاىات رئيسة )عبد الفتاح كالصحف, 

 الربط بين اإلدارة الاامة والسياسة :االتجاه األول
العامة كما تحددىا يقكـ أنصار ىذا االتجاه عمى الربط بيف اإلدارة العامة كالسياسة  

اإلدارة العامة ( 30: 3002)عبد الفتاح كالصحف,  األجيزة التشريعية في الدكلة. فيعرؼ "ىكايت
كيغطي ىذا التعريؼ  بأنيا: " جميع العمميات التي تيدؼ إلى تحقيؽ أك تنفيذ السياسة العامة ".

ثاؿ, فرز الخطابات نكاع النشاط في مياديف مختمفة, منيا عمى سبيؿ المأمجمكعة ضخمة مف 
براـ  فيي تغطي , لمعاىدات, كحتى إنتاج الصكاريخاكتكصياتيا, كبيع األمالؾ العامة, كا 

كالمرجكة مف كجكدىا, كمنيا  ,مساحات شاسعة مف الخدمات المختمفة لتحقيؽ األىداؼ المتكخاة
 تحقيؽ المصمحة العامة.

فيعرفيا بأنيا: " تنسيؽ  (12 :1983شيحا, ) (8 :1992ـ/ 1991تكفيؽ, )" Phiffnerأما " 
الجيكد المختمفة بقصد تحقيؽ السياسة العامة", كىذا يعني أنيا تختص بتنظيـ األعماؿ 

 الحككمية بمعنى تنظيـ كتكجيو المكارد المتاحة بقصد تحقيؽ السياسة العامة.
, بأنيا: " الغاية (23 :1983, شيحا) (8: 1992 -1991 تكفيؽ,)" Wilsonكيعرفيا " 

ف مكضكعو ىك إنجاز المشركعات العامة بأكبر قدر ممكف كمف إاليدؼ العممي لمحككمة, إذ أك 
الفاعمية كاالتفاؽ مع رغبات األفراد كاحتياجاتيـ", فعف طريؽ اإلدارة العامة تكفر الحككمات 

 .(5: 5553)تكفيؽ,  حاجات المجتمع التي يعجز النشاط الفردم عف الكفاء بيا
أبرزت دكر اإلدارة العامة في تنفيذ السياسات العامة, كركزت عمى كىذه التعريفات  

المتعمؽ باليدؼ منيا دكف التركيز عمى الجكانب الفنية, كالتي تمزييا عف أنكاع  الجانب
 (.52: 3002)العممي, النشاطات اإلدارية األخرل
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 اإلدارة الاامة كنشاط إداري :االتجاه الثاني
بيف اإلدارة العامة كالنشاط اإلدارم, فيرل أنصاره أف اإلدارة  يتضمف ىذا االتجاه ربطان  

: 5553)تكفيؽ,  "Simonالعامة ىي: النشاط الذم تقـك بو جية اإلدارة العامة, لذلؾ يعرفيا "
دارتيا التنفيذية النشاط الذم تقكـ بو بأنيا: " تتضمف أنكاع ,(50 كالمشركعات  ,الحككمة كا 

, بأنيا: "ىي التي تختص باألنشطة (55: 5553)تكفيؽ,  "Goddenالعامة", بينما يعرفيا "
 اإلدارية الحككمية".

" اإلدارة العامة تدكر حكؿ دراسة النشاط اإلدارم الذم يقكـ بو  :كيرل عالـ آخر أف 
ا يدكر داخؿ نطاؽ ممكظفك الحككمة في قطاع السمطة التنفيذية لمدكلة, كتشمؿ اإلدارة العامة م

 .(55: 5553)تكفيؽ, ككذلؾ السمطة القضائية  ,السمط التشريعية
(.55: 5553)تكفيؽ,  وىذه التاريفات منتقدة من ناحيتين  

أنيا قد استخدمت بعض المصطمحات مثؿ األنشطة اإلدارية, كالنشاط اإلدارم, كمكظفك  -األولى
 الحككمة, كذلؾ دكف تحديد لمضامينيا. 

ييا قدران مف التحديد حتى يمكف إدراؾ مضمكف فتمؾ المصطمحات تحتاج إلى تعريفات أخرل تعط
 تعبير اإلدارة العامة ذاتيا.

إف التعريؼ األخير قد استبعد مف مجاؿ دراسة اإلدارة العامة ما يدكر داخؿ كؿ مف  -الثانية
السمطتيف التشريعية كالقضائية مف أنشطة إدارية, كىك أمر غير صحيح كفؽ االتجاىات الحديثة 

امة, إذ يمـز التفرقة بيف النشاط اإلدارم الذم يمكف ممارستو داخؿ نطاؽ كؿ مف لدكر اإلدارة الع
كبيف النشاط التشريعي كالنشاط القضائي مف الناحية  ,السمطتيف التشريعية كالقضائية مف ناحية

 .(51: 5553)تكفيؽ,  الفنية
 

 :الربط بين اإلدارة الاامة واألجيزة اإلدارية -االتجاه الثالث
اإلدارة العامة بأنيا: " كسيمة إدارة األعماؿ  (.52: 5553)تكفيؽ, " Deddaschيعرؼ " 

العامة كىي تتمثؿ في مجمكعة المرافؽ العامة التي تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المرسكمة أك 
 المحددة بكاسطة السمطة السياسية, التنفيذية.
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 :اسة الاامة وتنفيذىااإلدارة الاامة كأداة لإلسيام في تشكيل السي -المدخل الحديث
يركز المدخؿ الحديث في النظر لإلدارة العامة مف زاكية الدكر التي يمكف أف تؤديو  

 اإلدارةأف  (.53: 5553)تكفيؽ, " Fesherاإلدارة العامة في المجتمعات المعاصرة, فيرل "
  ."ـ كفف كضع كتنفيذ السياسة العامةالعامة ىي: " عم

" اإلدارة العامة بأنيا: " التي تقرر كتحدد Bernstein and O, Haraكقد عرؼ " 
كتنفذ قرارات في  ,األسمكب الذم نحف نعيش بو مف خالؿ أفراد يعممكف في منظمات عامة تصنع

 ظؿ قكانيف تعكس حاجات كقيـ اجتماعية".
اإلدارة العامة بأنيا: "التطبيؽ ( 32: 3002دريس, )إ" Voinco and Rabinكعرؼ " 

ككذلؾ إجراءات كأساليب حؿ المشكالت  ,ت التنظيـ كاتخاذ القرارات كالتشكيؿالعممي لمنظريا
 .العامة"

أف اإلدارة العامة ىي: "تنفيذ السياسة, كتضـ  (32: 3002)ادريس, " Applebyكيرل " 
مختمؼ األنشطة كاألعماؿ الحككمية المكجية ألداء الخدمات العامة أك لإلنتاج الحككمي أك 

 .انيف"لتنفيذ مختمؼ القك 
فإنيما يعتقداف أف اإلدارة العامة: تضـ ( 33: 3002)ادريس,  "Felix and Llodأما " 

جميع العمميات التي تستيدؼ تطبيؽ أك تنفيذ السياسة العامة لمدكلة. ال يمكف لمتعريؼ القصير 
 أف يعبر بدقة كشمكلية عف جميع أكجو اإلدارة العامة كخصائصيا, ألف التعريؼ يجب أف يظير:

 مجيكد جماعة متعاكنة في الحياة العامة. -

 تغطي السمطات الثالث لمدكلة كالعالقات المتبادلة بينيما, كالتي يجب أف تككف تكاممية. -

 في صياغة السياسة العامة. ليا دكر ميـ -

 ىي مختمفة اختالفان جكىريان في العديد ـ الجكانب عف غدارة األعماؿ الخاصة. -
: 3002)ادريس, " Mosherاألخرل لإلدارة العامة, كيرل "ىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ 

ـ تمؾ األنشطة الالزمة لتنفيذ السياسات كالبرامج الخاصة ض, "أف اإلدارة العامة ت(35
بالحككمات". إف ىذا المصطمح يستخدـ اليكـ لمتعبير عف مجاالت أكثر اتساعان. فاإلدارة العامة 

كالتي تتفاكت بشكؿ كاسع مف حيث الدرجة  –كلية ينظر ليا في الغالب عمى أنيا تتضمف مسؤ 
كذلؾ لتقرير التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالتنسيؽ كالرقابة عمى  –فيما بيف الحككمات كاإلدارات 
 العمميات كاألنشطة الحككمية.

ك إدارة  ," إلى أف: " اإلدارة العامة تيتـ بالشئكف العامةGeraldكفي تعريؼ آخر أشار "
ر العاـ, فيي تتضمف أم شيء يمكف أف يعتبر بمثابة استجابة الدكلة لممشكالت أعماؿ الجميك 

كليس فرديان مف  ,كالتي تتطمب حالن جماعيان  ,االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالتعميمية كغيرىا
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: 3002دريس, إ) خالؿ بعض أشكاؿ التدخؿ الذم يعد خارج نطاؽ القطاع الخاص أك السكؽ"
35). 

أف اإلدارة العامة ىي: "مجمكعة مف العمميات كاألنشطة كالمؤسسات  "Gordonكيرل " 
كاألفراد المرتبطة في تكاجدىا مع تنفيذ القكانيف كالقكاعد الصادرة أك تـ تبنييا مف جانب األجيزة 

 (.31: 3002, إدريس)التشريعية كالتنفيذية كالقضائية في الدكلة "
ف كانت غير " فيعتبر أف اإلدارة العاHeneryأما " مة ىي: " تركيبة كاسعة النطاؽ, كا 

مبمكرة كمرتبة بشكؿ كاؼ, مف النظرية كالتطبيؽ تسعى إلى نشر المعرفة كالفيـ األفضؿ 
كعالقاتيا بالمجتمع الذم تقكده كتشجع المسؤكليف الحككمييف بجعؿ السياسة العامة  ,لمحككمة

 .(32: 3002ر استجابة لالحتياجات االجتماعية )ادريس, أكث
نو مجمكعة المنظمات كلإلدارة العامة معنييف, عضكم ككظيفي, فيشير إلى األكؿ عمى أ

كتحت إشراؼ سمطتيا السياسية فيما يتعمؽ  ,جيزة التي تقكـ بأداء كظيفة الدكلةكالييئات كاأل
 بتحقيؽ المصالح العامة, كأداء الخدمات العامة لمجميكر.

ذه المنظمات كالييئات كاألجيزة " ك األنشطة التي تتكالىا ىكيشير إلى الثاني عمى أنو " النشاط أ
 (.34: 3002)ادريس, 

أم أف اإلدارة العامة لـ تعد كما كانت عميو في الماضي تعبر عف اإلدارة الحككمية التقميدية 
الميتمة باألمكر السياسية مثؿ األمف كالدفاع كالشئكف الخارجية فقط, بؿ امتدت إلى أبعد مف ذلؾ 

ف  .ؿ أبعادان جديدة تعكس االىتمامات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لمدكلة الحديثة"لتشم كا 
كتسعى إلى تحقيؽ أىداؼ  ,في مكاقع العمؿ العاـ التي تخضع لمتكجيو القكمي اإلدارة العامة ىي

 عامة تتصؼ بالشمكؿ كالعمكمية لذلؾ فإف اإلدارة العامة تنفرد بالصفات التالية:

 الشمكؿ. -

 التكامؿ. -

 .(25: 3002دريس, )إالمستقبمية  -
كتعرؼ اإلدارة العامة عمى أنيا أسمكب أك طريقة تطبيؽ المبادئ العممية كاألسس 
 ,كاألنشطة كالعمميات اإلدارية المتفؽ عمييا في النشاط الحككمي, بما يحقؽ أىداؼ المجتمع

الجيكد البشرية, كالتخطيط  كبيذا المعنى فإف اإلدارة العامة تتككف مف عممية تكجيو كقيادة
كالتنظيـ كالتكجيو كالتنسيؽ كاتخاذ القرارات كالرقابة في الجياز التنفيذم لمدكلة بمعناه الكاسع, أم 
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 .(19: 2006)العممي, الكزارات كالمصالح كالييئات كالمؤسسات كالمنشآت العامة 
لتكضيح الفرؽ بيف الدكلة في إطار التعريفات السابقة كغيرىا يقكؿ "ثابت" أننا بحاجة 

كالبعض اآلخر يربط  ,كالحككمة, حيث إف بعض التعريفات يربط مجاؿ اإلدارة العامة بالحككمة
يتضح مف معنى الدكلة كالحككمة, إف الدكلة كالحككمة مجتمع  (10 :2006, العممي)بالدكلة.

كف في ىذا متكامؿ, أصبحت لو سمطة قكية تعمك بشكؿ شرعي عمى أم فرد أك جماعة يعيش
ر عمييا يالمجتمع, كيككف ألم مجتمع دكلة عندما تككف طريقة الحياة التي يجب أف يس

كتحتاج  (32 :2003, ادريس).األشخاص كالجماعات محددة بكاسطة سمطة ممزمة ليـ جميعان 
الدكلة إلى ىيئة مف األشخاص الذيف يديركف باسميا السمطة القسرية العميا, بؿ ىي مجرد الجياز 

كىي ليست كما نعمـ ذات السيادة بالمعنى  ,دارم الذم يضع أىداؼ تمؾ السمطة مكضع التنفيذاإل
ذا  الذم تككف فيو الدكلة ذات سيادة, فاختصاصيا يتحدد بالسمطة التي ترل الدكلة منحيا ليا, كا 

 (50 :3002, العممي) .تصبح مكضع المحاسبة –إذا ما نص عمى ذلؾ  –تخطت تمؾ السمطة 
أف النظاـ السياسي لمدكلة يفرض عمى الجياز الحككمي تبعات معينة, فكمما زاد كبدييي 
 ,كىيمنتيا عمى مختمؼ األنشطة, زاد عبء المياـ المككمة إلى الجياز الحككمي ,تدخؿ الدكلة

 .(12 :2006)العممي,  باعتباره الييئة التنفيذية في الدكلة

 :(14 :2006، )الاممي ئص اآلتية لإلدارةومن خالل التااريف السابقة يمكن استنباط الخصا
 أنيا نشاط عاـ يكجد في كافة المنظمات بغض النظر عف أشكاليا كأنكاعيا كأحجاميا. -
 أنيا نشاط رسمي, أم أف دكرىا معمف رسميان. -
 أنيا نشاط ىاـ يقكـ عمى تحقيؽ األىداؼ, مف خالؿ التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة. -
غاية في ذاتيا, كسيمة الستخداـ المكارد المالية كالبشرية, كالمعمكمات أنيا كسيمة كليست  -

 كالكقت, كغيرىا لمكصكؿ لمغاية المرجكة, أال كىي تحقيؽ األىداؼ المرسكمة مسبقان.
 أنيا تسعى لتحقيؽ الكفاءة في استغالؿ المكارد بفاعمية مف خالؿ النتائج كاألىداؼ. -

 :(31 :1977، الشريف) التالية لإلدارة:وكذلك األمر يمكن استخالص الامميات 
كيعني تحديد األىداؼ كرسـ الخطط الالزمة, لتحقيقيا لما يجميو مف تنبؤ  التخطيط: -

 بالمستقبؿ عمى االستعداد لمكاجيتو.
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نشاء  التنظيم: - كيعني تجميع األنشطة الالزمة لتحقيؽ اليدؼ في الكحدات اإلدارية, كا 
مدادىا بكافة المكارد المادية كالبشرية الالزمة لتحقيؽ اليدؼ.  العالقات التنظيمية بينيا كا 

كيعني تعبئة جيكد العامميف تجاه اليدؼ الرئيس مف خالؿ القيادة كالحكافز التوجيو:  -
 كاالتصاالت.

كتعني التأكد مف مدل التزاـ التنفيذ بالخطط المكضكعة كمدل الكفاءة في تحقيؽ الرقابة:  -
 األىداؼ.

 وكذلك استخالص المواضيع التي تانى بيا اإلدارة:
كىك تنفيذ السياسات العامة لمدكلة, إال أف  ,فعمى الرغـ مف الدكر التقميدم لإلدارة العامة

االتجاه الحالي يتجو نحك تحديد دكر اإلدارة ليشمؿ اإلسياـ في كضع كتشكيؿ ىذه السياسات, 
ا يجعميا تعتمد عمى سعة األفؽ في النظر إلى المكضكع, كىذا يغطي مختمؼ العمميات, مكىذا م

 ,ا يشتمؿ المسائؿ العسكرية كالشئكف المدنيةمثؿ تسميـ خطاب أك بيع أمالؾ أك إبراـ معاىدة كم
 (.12: 2006)العممي,  ككثيران مف أعماؿ الحكـ ككافة أكجو النشاط الحككمي في الدكلة

كأف اإلدارة العامة ىي مزيج مف القكانيف كاألنظمة كالمكائح كالتطبيقات العممية كالعالقات 
مة, كأف فف اإلدارة إنما ينحصر في السائدة في كقت مف األكقات بقصد تحقيؽ السياسة العا

 إلنجاز عممية محددة أك تحقيؽ ىدؼ معمـك ,تكجيو كتنسيؽ كتنظيـ كرقابة عدد مف األشخاص
 (.31: 1977)الشريؼ, 

ككذلؾ األمر ليا مياراتيا, أدكاتيا, كتقنياتيا الخاصة بيا, بالنسبة لإلدارة  ,اإلدارة عمؿ
صر الحيكم لممؤسسات كاإلدارييف عمى حد ىي المحكر األساسي المعكؿ عميو, كالعن

 .(30: 2004)البككش, الطيب, سكاء
كمف خالؿ ىذا العرض المكجز, يبدك أنو مف الضركرم التمييز ما بيف اإلدارة العامة 
كالحككمة, كستككف الميمة سيمة لك أخذنا في االعتبار عالقة كؿ منيا بالدكلة, فالدكلة تمثؿ 

ه ؤ منظمان عمى أساس قانكني في ظؿ دستكر قائـ, يتمتع أعضامجتمعان ذا حدكد جغرافية, 
كبذلؾ تختمؼ الدكلة ( 22 :2006, العممي)بالحقكؽ كيمتزمكف بالكاجبات التي يخكليا القانكف.

الحككمة ىي التي تقرر السياسة في ىذا فالدكلة ترسـ بالحدكد الجغرافية .أما , عف الحككمة
المجتمع, كىي التي تضع كتنفذ القكانيف, أـ اإلدارة العامة, ىي مجمكع األشخاص كاألجيزة 
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القائميف تحت إمرة الحككمة ألداء المياـ المككمة إلييا, مف تكفير الحقكؽ التي يتمتع بيا 
 (22 :2006, العممي)المكاطنكف, كالكاجبات التي يمتزمكف بيا.

إف التقسيـ السابؽ لعمميات )الكظائؼ( اإلدارية ال يعني بالضركرة أنيا تتـ بيذا الترتيب 
نما اإلدارة في  في الحياة العممية, لكنة تقسيـ عمى افتراض حالة السككف, كليس الكاقع كذلؾ, كا 

ما بينيا فيذه الكظائؼ تتـ بشكؿ متداخؿ كمتفاعؿ في, الحياة العمميةكفي  ,حالة حركة مستمرة,
حيث يصعب تحديد متى تبدأ كؿ كظيفة كمتى تنتيي, حيث تتـ في شكؿ ىرمي ديناميكي 

 .(23 :2006)العممي,  "حركي" نتيجة لطبيعة العمؿ بالمنظمات المختمفة
كتعريؼ المعجـ لإلدارة العامة ىك: "أنيا نشاط الدكلة في ممارستيا لسمطاتيا السياسية, 

التنفيذية الحككمية في ممارسة الحكـ كبسط السيادة في الدكلة, كقد  األجيزةأم أنيا تفيد أنشطة 
أثار ىذا التعريؼ جدالن بيف أكساط كتاب اإلدارة بأنو يتمسؾ بممارسة اإلدارة عمى كافة األصعدة 

 .(12: 1977)الشريؼ, فييا" 
دة فركض تقكـ عمى رة العامة يمكف تعريفيا مف خالؿ عكمما سبؽ يتضح أف " اإلدا

 (68 :1998, فتح الباب)أف:
 ىادؼ. إنسانياإلدارة نشاط  -
 اإلدارة نشاط عقمي بالدرجة األكلى. -
 اإلدارة نظاـ متكامؿ ذاتيان كمتفاعؿ مع البيئة. -
 اإلدارة ظاىرة حركية تتعامؿ مع المتغيرات في مكاقؼ متعددة. -
 ا.يتستيدؼ اإلدارة بحركتيا الذاتية, تحريؾ المكاقؼ لصالح -

)المشنب  التقييد كالضغكط الظاىرة في اإلدارة تؤدم إلى زيادة فعاليتيا "إف كجكد درجة مف 
 .(15-9كفتحي, د.ت: 

نيا: إ( كضع تعريؼ مبسط كشامؿ لإلدارة, حيث قاؿ 28: 1983, احلقد حاكؿ )شي 
"تعني تكجيو جيد جماعي مشترؾ في منظمة ما عامة أك خاصة, بقصد تحقيؽ أىداؼ مرسكمة 

 كمحددة مسبقان.
 ف تقسيـ التعريفات إلى اتجاىيف رئيسييف:كأنو يم عمى 

 اتجاه يربط بيف اإلدارة العامة كالسياسة العامة, كآخر يربط بيف اإلدارة العامة كالنشاط اإلدارم.
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 :تاريف اإلدارة الاامة عمى أنيا تنفيذ السياسة الاامة -االتجاه األول
السياسة العامة, كبعبارة أخرل أنيا  يرل أنصار ىذا االتجاه أف اإلدارة العامة ىي تنفيذ 

كالتي يطمؽ عمييا اصطالح السياسة  ,أداة السمطة السياسية لتنفيذ السياسة التي تحددىا الدكلة
 , العامة

 أنيا: جميع العمميات التي تيدؼ إلى تنفيذ السياسة العامة. ثافكفي تعريؼ 
 رد كاآلالت لتحقيؽ أىداؼ عامة.أنيا: إدارة القكل البشرية كالماؿ كالمكا ثالثكفي تعريؼ 
خراجيا إلى حيز الكاقع. رابعكفي تعريؼ   :1983, شيحا) أنيا: تنفيذ السياسة العامة لمدكلة كا 

 (28ص
 , أنيا: تنظيـ نشاطات بشرية جماعية تستيدؼ تنفيذ السياسة العامة لمدكؿ خامسكفي تعريؼ 

عمى الجانب المكضكعي كقد تعرضت ىذه التعاريؼ لمنقد مف حيث ككنيا قد ركزت  
لإلدارة العامة فقط, كأىممت الجانب العضكم ليا, مما قد يؤدم إلى اتساع مدلكليا ليشمؿ ما 

 (25 :2005, العممي)تقكـ بو اإلدارة األخرل, كاإلدارة الخاصة في تنفيذ السياسة العامة.
حدد كتنظيـ لمكارد كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف ليا ما يبررىا, فالسياسة ليست في الكاقع تكجيو م

مكانياتيا مف أجؿ الكصكؿ إلى األىداؼ  الدكلة البشرية كالمادية كالتكنكلكجية كالمعمكماتية, كا 
 , العامة كأداة ذلؾ ىي الحككمة التي ترأس الجياز اإلدارم في الدكلة

كالكاقع أف اصطباغ اإلدارة العامة بالصبغة السياسية ىك أىـ ما يميز اإلدارة العامة عف  
 .(26-:2006)العممي,  غيرىا مف أنكاع اإلدارات األخرل

لذلؾ فإف القائد اإلدارم الناجح ينبغي أف يتمتع بحاسة سياسية عالية بحيث يتسع أفقو إلدراؾ 
األبعاد السياسية لممكضكعات كالمشكالت التي تعرض لو في عممو, كمف ثـ يبنى عمييا مردكد 

 .(64: 1998)فتح الباب,  كتصرفاتو المختمفة إزاءىاأفعالو, كبالتالي يحدد قراراتو 

 تاريف اإلدارة الاامة عمى أنيا النشاط اإلداري :االتجاه الثاني
فيعرفيا البعض بأنيا: " ىي التي تختص باألنشطة اإلدارية الحككمية. كقد تعرض ىذا  

مفيكـ األنشطة اإلدارية التعريؼ لمنقد عمى اعتبار أنو قد كلد صعكبة جديدة فيما يتعمؽ بتحديد 
 , الحككمية "

كفي تعريؼ ثاف: " أف اإلدارة العامة تنحصر في النشاط اإلدارم لمسمطة التنفيذية, فال  
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 (67ص :1998, فتح الباب)ككذلؾ السمطة القضائية". ,تشمؿ ما يدكر داخؿ السمطة التشريعية
دارم غير مقصكر عمى السمطة كقد تعرض ىذا التعريؼ بدكره لمنقد عمى اعتبار أف النشاط اإل

التنفيذية فقط, فكالن مف السمطتيف التشريعية كالقضائية تمارساف إلى جانب أعماليا األصمية 
)مجمس  :التشريع, كالقضاء أعماالن إدارية كالمياـ التي يمارسيا, مثالن, أميف عاـ مجمس الشعب

 المجمس التشريعي( أك التي يمارسيا رئيس المحكمة بحكـ منصبو تجاه مرؤكسيو –األمة 
 .(26: 2006 )العممي,

كبناءن عمى ما تقدـ, يمكف تعريؼ اإلدارة العامة كفقان "لفتح الباب" عمى أنيا: " مجمكع  
ح الباب, )فت النشاط البشرم لكافة األجيزة كالمنظمات الحككمية لتحقيؽ السياسة العامة لمدكلة "

1998 :67). 
كمف مجمكع التعريفات السابقة لإلدارة العامة, استطاع نفس المصدر تكضيح السمات  

 :(68: 1998)فتح الباب,  الرئيسة لإلدارة العامة في اآلتي
تعتبر اإلدارة العامة نشاطان إداريان بالمفيكـ العاـ لإلدارة الذم يتعمؽ باالستخداـ الفعاؿ لقدرات  -

 .تحقيؽ األىداؼ العامة لمدكلة بأحسف كفاءة ممكنةالعامميف ل
 ترتبط اإلدارة العامة بالبيئة الخارجية كالمجتمع المحيط بعمؿ الجياز اإلدارم لمدكلة. -
كالتي تقكـ بتحديدىا السمطة كاألجيزة  ,تقكـ اإلدارة العامة بتنفيذ السياسة العامة لمدكلة -

 .(68 :1998, فتح الباب) السياسية في الدكلة
تتميز اإلدارة بالبقاء كاالستمرار, طالما أف ىناؾ استمرارية لمخدمات التي تقدميا الدكلة ألفراد  -

 الشعب.
كبالتالي ال يتحقؽ الفاعمية  ,اإلدارة العامة نشاطان إنسانيان متكامالن مع األفراد بالدرجة األكلى -

كحاجات كدكافع العامميف  كالكفاءة في أداء العمؿ اإلدارم دكف مراعاة االعتبارات اإلنسانية
 في الكظائؼ العامة التي يتككف منيا الجياز اإلدارم لمدكلة.

تتعمؽ اإلدارة العامة بالتنظيمات العامة الخاصة بالحككمة المركزية كالحككمات أك السمطات  -
المحمية كالييئات كالمؤسسات العامة, حيث يتـ تطبيؽ أساليب التنظيـ كاإلدارة الالزمة 

 ىداؼ االجتماعية التي ينشدىا أفراد المجتمع.لتحقيؽ األ
 ,تيدؼ اإلدارة العامة إلى تقديـ الخدمات العامة الالزمة إلشباع حاجات أفراد المجتمع -

 .(17-16: 1998)فتح الباب,  كتكفير الرفاىية لمشعب
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 التاميق عمى مفيوم اإلدارة واإلدارة الاامة :
عديد مف , كرقابة, كتنسيؽ, مف عرفيا أنيا : " فف قيادةلقد عرفت اإلدارة بتعريفات مختمفة فمنيـ 

 ( 2003, األشخاص إلنجاز ىدؼ أك غرض معيف )فيمي كعثماف

 ,كعرفت أنيا النشاط الذم ينفذ كظائؼ محددة ألجؿ الحصكؿ عمى مكاسب فعالة كتحديد
كاستخداـ المجيكدات البشرية كالمكارد المالية مف أجؿ الكصكؿ لألىداؼ المرسكمة 

كمف ىذه التعريفات عرفت الباحثة اإلدارة بأنيا :مجمكعة الخدمات التي  (Weren, 1979مسبقان)
تقدـ لمجمكعة األشخاص ألجؿ الكصكؿ ألىداؼ معينة بكاسطة تكظيؼ المجيكدات البشرية 

 كالقدرات المتميزة مف ذكاء كقيادة كتنسيؽ كرقابة . ,كالمكارد المالية

 كلكنيا تدكر في مدار كاحد:, لقد تقاربت تارة كتباعدت تارة أخرل تعريفات اإلدارة العامة

كعرفيا أنيا "مجمكعة األشخاص كاألجيزة القائمييف تحت فمنيـ مف ربطيا بالشؽ السياسي 
( 20 :2003, كربطيا )عبد الفتاح كالصحف (1997, إمرة الحككمة كبتكجيو منيا )المميجي

, بأنيا مزيج مف القكانييف كالمكائح كالعالقات التي تسمح لمتحقيؽ كتنفيذ السياسات العامة لمدكلة
كمنيـ  ,ككذلؾ عرفت عمى أنيا جميع العمميات التي تيدؼ إلى تحقيؽ أك تنفيذ السياسة العامة

, " النشاط الذم تقـك بو جية اإلدارة العامة )تكفيؽ فعرفيا عمى أنيا, مف ربطيا بالنشاط اإلدارم
ككذلؾ عرفت عمى أنيا اإلدارة العامة التي تدكر حكؿ دراسة النشاط اإلدارم الذم يقـك , (1992

يا كعرفيا بأن ,كمنيـ مف ربطيا باألجيزة اإلدارية, بو مكظؼ الحككمة في قطاع السمطات الثالث
أف مفيكـ اإلدارة العامة كفقان لما  :ورأت الباحثة. (1992, ؽتكفيكسيمة إدارة األعماؿ العامة )

, ف كممة اإلدارة تعني في كؿ المغات خدمةإجاء في تعريؼ اإلدارة كتعريؼ اإلدارة العامة حيث 
: فاستخمصت الباحثة التعريؼ اآلتي لإلدارة العامة   الذم يربطيا بالشقيف السياسي كاإلدارم معا ن

التي تنتج نشاطان إداريان مف قبؿ مجمكعة األشخاص الذيف يعممكف ىك مجمكعة الخدمات 
في األجيزة الحككمية تبعان لمزيج مف القكانيف كالمكائح كالعالقات التي تؤدم إلى تنفيذ السياسات 

أف يظير ىذا النشاط نكعان مف الذكاء في تقديـ ىذه الخدمات  كالبد   ,العامة لمدكلة بكؿ فركعيا
 . ىاعف غير  كتمييزىا

 :في وزارة السمطة الفمسطينية اإلداريةالوظائف 
كاجيت السمطة الكطنية الفمسطينية منذ األياـ األكلى لقياميا عمى األرض الفمسطينية عاـ 

 األطر الدستكرية إعدادنظاـ سياسي فمسطيني بكؿ ما يتضمنو ذلؾ مف  إقامةتحدم  (ـ1994)
القسـ األكبر مف المكاطنيف الفمسطينييف عمى األراضي كالقانكنية كالبناء المؤسسي إلدارة حياة 

كقد شاب تمؾ التجربة عمى امتداد السنكات الماضية  (,ـ1967) الفمسطينية المحتمة منذ عاـ
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: 2004)أبك دية, أحمد,  العديد مف جكانب الخمؿ التي طالت مختمؼ نكاحي البناء المؤسسي
الشخصيات  كالعديد مف ,المجتمع الفمسطينيمف قبؿ  اإلصالحمما أدل إلى ظيكر دعكات  (.4

 .الفمسطينية الذيف يمثمكف تكجيات كمؤسسات متعددة

كبعد الشركع في تشكيؿ الكزارات كالييئات الفمسطينية المختمفة إلدارة الشأف العاـ الفمسطيني 
حيث تـ العديد مف  ,انتشرت ظاىرة الكاسطة كالمحسكبية في التعيينات بشكؿ ممفت لمنظر

دكف االلتزاـ باإلجراءات اإلدارية  ,التعيينات في الكظائؼ المدنية كالعسكرية بشكؿ غير ميني
 .كالدرجة العممية االختصاص كالخبرة :التي تأخذ باالعتبار

الخمفية السياسية لألفراد كالعالقات  ,إجراءات التعييف بعكامؿ كثيرة أىميا تحيث ارتبط 
عدا أف ذلؾ تـ في معظمو دكف  ,كعكامؿ القرابة كالعشائرية ,قيادات السياسيةمع ال الشخصية

باألىداؼ مف  كعدد الشكاغر المرتبطة ,تخطيط مسبؽ لمعرفة القكة البشرية الالزمة مف ناحية
ـ متسارع 1994 منذالكادر البشرم العامؿ في القطاع العاـ  مما أدل إلى تضخـ ,ناحية أخرل

, عزمي, الشعيبي) .ـ2005( ألؼ مكظؼ حتى العاـ 150ما يقارب ) بشكؿ غير طبيعي إلى
%( مف حجـ العمالة 25فأصبح القطاع العاـ يستحكذ عمى حكالي ) (56ص :2005

كبذلؾ أصبح ىذا الكـ اليائؿ مف الكظائؼ يرافقو إنتاجية تتناسب مع ىذا العدد مف  ,الفمسطينية
داريان لميزانية السمطة الفمسطينية ,المكظفيف , الزعنكف, الفرا) األمر الذم أصبح يشكؿ عبئان ماليان كا 

 .(695 :2007, محمد, ماجد

 ,كما اتصفت سياسات اختيار كتعييف المكظفيف بكزارات السمطة بالبعد عف المكضكعية
أكانت مف ناحية  فمـ ترتكز عمى أسس عممية سكاءن  ,كالقيادية ,كخصكصان في المراكز العميا

كذلؾ ما أكد عميو تقرير  ,المؤىالت العممية أـ الخبرات العممية أـ صفات النزاىة كاالستقامة
إال أف التكظيؼ العاـ في السطمة الفمسطينية تحكؿ  (1999)صايح, الشقاقي,  ميشيؿ رككارد

كامؿ المؤىؿ أك إلى كسيمة لممكافأة عمى الكالء كلتأميف قاعدة جماىيرية دكف االلتفات إلى ع
 .(695: 2007محمد,  ,الزعنكف, ماجد ,)الفرا الخبرة أك الكفاءة أك الحاجة
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 :ات الفمسطينية ضمف مجتمع الدراسةكىذا الجدكؿ يكضح عدد الكزر 

 اسم الوزارة الادد اسم الوزارة الادد
 كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكاف   - كزارة المالية   -
 كزارة الزراعة   - كزارة الشؤكف الخارجية   -
 كزارة التربية كالتعميـ   - كزارة الداخمية   -
 كزارة النقؿ كالمكاصالت   - كزارة العدؿ  -
 كالتكنكلكجيا كزارة االتصاالت  - كزارة الثقافة   -
 كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية   - كزارة اإلعالـ   -
 كزارة السياحة كاآلثار  - كزارة الشباب كالرياضة   -
 كزارة العمؿ  - كزارة الصحة   -
 كزارة الشئكف االجتماعية   - كزارة التخطيط  -
 كزارة شئكف األسرل كالمحرريف  - كزارة الحكـ المحمي   -
 كزارة شئكف المرأة  - كزارة االقتصاد الكطني  -

الجريدة  ,الكقائع الفمسطينية ,الكزراء بشأف تشكيؿ مجمس 2006( لسنة 14) )المصدر: مرسـك رئاسي رقـ
 .(2006 ,مايك ,64العدد  ,الرسمية لمسمطة الفمسطينية

( مكظؼ حسب ما ىك مكضح في 3363كبمغ عدد المكظفيف الذيف يحممكف مسميات إدارية )
 :الجدكؿ التالي

 نسبة الموظفين الادد الدرجة
 %0.17 6 ككيؿ الكزارة
 %0.38 13 ككيؿ مساعد

 .%017 6 مدير عاـ الكزارة
 %3.92 132 في الكزارةمدير عاـ 

 %1.72 43 نائب مدير عاـ
 %35.23 1185 مدير دائرة

 %12.04 405 نائب مدير دائرة
 %46.71 1573 رئيس قسـ
 %600 3363 اإلجمالي

 ـ2006 ,بيانات غير منشكرة ,المصدر: ديكاف المكظفيف العاـ
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 ,ككيؿ مساعد ,ككيؿ الكزارةكالذم يمزمنا مف ىذا الجدكؿ ىك مجتمع الدراسة الذم يتككف مف 
 كىـ الفئات اإلدارية العميا. ,مدير عاـ الكزارة

 التاميق عمى الوظائف اإلدارية في السمطة الوطنية الفمسطينية:
خاصة التخطيط المسبؽ لمعرفة احتياجات ىذه بك , إف أىـ عكامؿ نجاح أم مؤسسة ىي التخطيط

كلكف قيادة , ىذه المؤسسةح ي ىي أساس نجاكالت, خاصة احتياجاتيا لمقكل البشرية, المؤسسة
فمقد كانت التعيينات في الكظائؼ تتـ حسب , السمطة الفمسطينية لـ تراع ذلؾ في بنائيا المؤسسي

ككاف ذلؾ يتـ دكف , الكاسطة كالمحسكبية كالكالء التنظيمي لبناء قاعدة جماىيرية مؤيدة لمسمطة
أداء  بمستكل عكامؿ أخرل لـ تكف مف شأنيا الرقيكلكف حسب , الرجكع لمخبرات كالدرجة العممية

, نسبة البطالة ازدادتكبسبب زيادة نسبة العماؿ الذيف منعتيـ إسرائيؿ مف العمؿ , المؤسسات
كبذلؾ شكمت سياسة التعيينات أمران مرىقان , مما زاد الطمب عمى العمؿ في الكظائؼ الحككمية

, مدير عاـ 300فقد عيف قرابة , 2007ك, 2006األمر في  دكازدا, العامة لميزانية السمطة
, مما أكجد خمالن في, (2004, مركز الزيتكنة)ألؼ كظيفة في الجياز األمني حسب 18كقرابة 

ذا نظرنا إلى عينة الدراسة في الجدكؿ نجد أنيا رغـ صغر النسبة إال أنيا ذات , ىيكمية السمطة كا 
, كاألقساـ, كالدكائر, يتككف مف اإلدارة العامةالييكؿ التنظيمي لمكزارة الذم تأثير كبير عمى 

ما مكبذلؾ يككف ككيؿ الكزارة ىك رأس اليـر الذم يشرؼ عمى كؿ , كالكحدات المساندة, كالشعب
كلكف المدير العاـ , ككذلؾ الككيؿ المساعد ,كيتـ تعيينو بقرار مف رئيس السمطة الكطنية,سبؽ 

كبالنظر لميمة ككيؿ الكزارة نجد أنو  ,عمى تنسيب مف الكزير يعيف بقرار مف مجمس الكزراء بناءن 
السنكية لمكزارة فيك عبارة عف يد الكزير كأذرعو التي  كالخطة, ىك مف يقكـ بتنفيذ السياسة العامة

ككذلؾ الككيؿ المساعد فيك مف , حتى أنو ينكب عنو في المجاالت التي يفكضو فييا, تنفذ ميامو
عف مجاؿ عمؿ محدد في الكزارة كيعمؿ تحت إشراؼ  ةمسؤكلا التي تككف الفئات اإلدارية العمي

كيككف مسئكالن أماـ ككيؿ  ,ككذلؾ المدير العاـ فيك أيضا ن مف الفئات اإلدارية العميا, ككيؿ الكزارة
 الكزارة كالككيؿ المساعد.
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 المبحث الثالث
 الخمفية التاريخية لمصطمح الديمقراطية

مفيػـك الديمقراطيػة عبػر العصػكر  مػف الضػركرم رصػد تػاريخي لتطػكر ونػلقد رأت الباحثػة أ
 حتى عصرنا الحاضر كذلؾ ألف فيـ أم شيء يتطمب فحص بداياتو األكلى كتطكراتو الالحقة.

إف مصدر ) :يعتبر فالسفة اليكناف ىـ أكؿ مف استنبط فكرة الديمقراطية حيث قاؿ أفالطكف
أم لمشػػعب كقػػد طبقػػت فكػػرة الديمقراطيػػة فػػي المػػدف اليكنانيػػة  (السػػيادة ىػػك اإلرادة المتحػػدة لممدينػػة

عمكمان ينظر إلييا عمػى أنيػا  مثؿ أثينا القديمة في القرف الخامس قبؿ الميالد كالديمقراطية األثينية
حيػث كػانكا ال يعترفػكف  ,مف أكلى األمثمة التي تنطبؽ عمييا المفاىيـ المعاصرة لمحكـ الػديمقراطي

انكف كىػػذا القػػانكف مػػا ىػػك إال رأم مجمػػكع أىػػؿ المدينػػة أم أف السػػيادة فػػي نيايتيػػا بالسػػيادة إال لمقػػ
  (.50: 1995)تكريف,  ترجع إلى شعب المدينة

ألؼ مف العبيد الذيف ليس ليػـ حػؽ االشػتراؾ  200كاف فييا حكالي  كيذكر التاريخ أف أثينا
نقكؿ إف ىذه الديمقراطية ىي أقػرب في الحياة السياسية لدكلة المدينة. كبذلؾ كمف باب اإلنصاؼ 

ميز ديمقراطية أثينا ىك أف ككاف أىـ ما ي, رة منيا إلى حكـ جميع الشعكبإلى حكـ األقمية المختا
أثينا القديمة جميعيـ كانكا يتخذكف قراراتيـ مباشرة بدالن مػف التصػكيت عمػى اختيػار نػكاب  يمكاطن

كىػػذا الشػػكؿ مػػف الحكػػـ الػػديمقراطي الػػذم كػػاف  (60: 1995)تػػكريف,  .ينكبػػكف عػػنيـ فػػي اتخاذىػػا
 بمػػػركر الػػزمف تغيػػػر معنػػػىك  ,معمػػكالن بػػػو فػػي أثينػػػا القديمػػة يسػػػمى بالديمقراطيػػة المباشػػػرة أك النقيػػة

كارتقى تعريفيا الحديث كثيران منذ القرف الثػامف عشػر مػع ظيػكر األنظمػة الديمقراطيػة  ,الديمقراطية
  المتعاقبة في العديد مف دكؿ العالـ.

مػػف الديمقراطيػػة ظيػػرت فػػي تػػاريخ الحضػػارات حيػػث يػػذكر  كيبػػدك أف ىنػػاؾ أشػػكاالن قديمػػةن 
كالتػي تكاجػدت فػي فتػرة  ,التاريخ أف أكلى أشكاؿ الديمقراطيػة ظيػرت فػي جميكريػات الينػد القديمػة

ككانػت تمػػؾ الجميكريػات فايشػالي التػػي كانػت تحكػػـ  ,مػػيالد بػكذا القػرف السػادس قبػػؿ المػيالد كقبػؿ
 كالتػػػػي تعتبػػػػر أكؿ حككمػػػػة جميكريػػػػة فػػػػي تػػػػاريخ البشػػػػرية. ,رؼ اليػػػػـك ببييػػػػار فػػػػي الينػػػػدفيمػػػػا يعػػػػ

كبعد ذلؾ في عيد اإلسكندر الكبير في القرف الرابع قبؿ الميالد كتب  (.60: 1993)ىانتنغتكف, 
المتػػػيف كانػػػت تحكمػػػاف فيمػػا يعػػػرؼ اليػػػـك بباكسػػػتاف  اإلغريػػؽ عػػػف دكلتػػػي سػػػابارتايي كسامباسػػتايي

لممؤرخيف اليكنانيف الػذيف كتبػكا عنيمػا فػي حينػو فػإف شػكؿ الحككمػة فييمػا كػاف  )ككفقان كأفغانستاف 
  (.61: 1993, ىانتنغتكف) ديمقراطيان كلـ يكف ممكيان(.

كظيرت تيارات فكرية كثيرة دعت إلى النظاـ  ,تطكرت الفكرة الديمقراطية عمى مر الزمف 
ظؿ النظـ الفردية التي كانت سائدة في أكركبا في  خاصة  بالديمقراطي كالمطالبة بسيادة الشعب ك 
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كاستمرت الحركات الفكرية بالتطكر كالتقدـ إلى أف جاء القرف الثامف عشر  .في القركف الكسطى
كخرجت  (الثكرة)كبدأت الرغبة في تطبيؽ فكرة الديمقراطية تأخذ أشكاؿ القكة  ,حيث بمغت أكجيا

كمثاؿ ذلؾ الثكرة  (60: 1995)تكريف,  .عممي المممكسمف نطاؽ األفكار النظرية إلى الكاقع ال
اشنقكا آخر ممؾ بأمعاء آخر قسيس( التي كاف ليا الدكر األكبر في كضع الفكرة ) :الفرنسية

الديمقراطية مكضع التطبيؽ العممي حيث تـ صياغة الفكرة عمى شكؿ ميثاؽ لحقكؽ اإلنساف 
لحكـ  ,ؾ الكقت قاعدة كضعية قانكنيةكدساتير متعاقبة حيث أصبحت الديمقراطية منذ ذل كنظاما ن

انتشر إلى بقية دكؿ العالـ كانتشرت فكرة أف السيادة ممؾ لألمة كال تقبؿ التجزئة كال التنازؿ عنيا 
 (.342)مينا, د.ت: كال التممؾ بالتقادـ. 

ت أف المبادئ كالقيـ اإلغريقية التي بقيت كامنة في الفترة التي غمب كيشير محمد قطب إلى
اإلغريقي الممتزج  ثراتالمسيحية فييا عمى أكركبا عادت إلى الظيكر بعد قياـ النيضة عمى ال

  .(250: 1991)قطب, بالتراث الركماني 
 عمى:(231)الصاوي، د.ت:  وتؤكد عدد من الدراسات

الركمانية  أنو في ظؿ اإلقطاع الذم كاف يحكـ أكركبا أكثر مف ألؼ عاـ في ظؿ اإلمبرطكرية 
الحؽ اإلليي المقدس( ) :اؾ ممكؾ مستبدكف يحكمكف بمقتضىكاف ىن ,كالقانكف الركماني

فكالميـ أمر, كأمرىـ مقدس, كما عف ليـ مف أىكاء فيي , ظؿ اهلل في األرض() :باعتبارىـ
بمعنى كاجبة التنفيذ, ككاف الممؾ آنذاؾ ىك الذم يمثؿ السمطة التشريعية كالقضائية كالتنفيذية, أك 

 .(236)الصاكم, د.ت:  بقكلو لكيس التاسع )أنا الدكلة( آخر ىك الدكلة. كما عبر عف ذلؾ

عمى أف  ,ألنيا لـ تحاكؿ تطبيؽ الحؽ ,كحياؿ ىذا الكضع لـ تغير الكنيسة شيئان فكقفت سمبان 
فإلى جانب  ,بؿ زاحمت سمطتيا سمطة الممكؾ ,األمر لـ يقؼ عند ىذه السمبية بالنسبة لمكنيسة

 ,ككانت العشكر كاإلتاكات ,كاف ذلؾ الخضكع المذؿ لرجاؿ الديف ,االستبعاد مف قبؿ الممكؾ
كالتجنيد في جيكش الكنيسة لتأديب الخارجيف عمى سمطانيا أيان كانكا حتى  ,كالصككؾ الغفرانية
 (.253: 1991)قطب,  أىؿ العمـ كاإلبداع

حينما تفجرت ثكرتيا لـ  –لكف أكركبا  ,مؾ السمطاتىذا التسمط كالظمـ أدل إلى بغض الناس لت
ألف الحركب  ,تكف في كضع يسمح ليا أف تستبدؿ بالجاىمية التي ثارت عمييا ديف اهلل الحؽ

سالـ كقفت حاجزان بينيا كبيف اإل ,كحمالت التنفير الديني كالثقافي بينيا كبيف اإلسالـ ,الصميبية
 بديالن  ككقع اختيار أكركبا عمى الديمقراطية ,(38: 1995)تكريف,  .فارتدت إلى تراثيا اإلغريؽ

 ,مف اإلقطاع كعمى ىذا فيذه الطبقة الثائرة مف الشعب سعت إلى المشاركة في السمطات
إال أف ىذه , يةكمرير تمخض عما يسمى بالديمقراطكاستخراج حقكقيا مف خالؿ صراع طكيؿ 
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كشعكب كممارسات حكـ  ,أف مرت بحضاراتالديمقراطية لـ تصؿ إلى صكرتيا العصرية إال بعد 
 . (81: 1997)ذبياف,  كسمطة في كـ كبير ال يمكف تجاىمو

النضاؿ كالدماء كالتضحيات التي بذلت ىي التي جعمت الشعكب تتمتع " :كيؤكد قطب بأف
  .(45 :1991 )قطب, "بالضمانات كالحقكؽ الفطرية اإلنسانية كليست الديمقراطية في ذاتيا

حيث  ,التراث المصرم أكؿ إعالف رسمي لممساكاة كالعدؿ أم أكؿ مبادئ الديمقراطية كلقد قدـ
ؽ.ـ( كىذه الكثيقة قد نات بالعدالة اإلجتماعية  2000)نجد كثيقة رسمية ترجع إلى عيد عاـ 

)مغيث, عبد  اف تحكـ بالعدؿ ألف التحيز يعد طغيانان(أ )تذكر دائمان  :كمف كمماتيا ,كالمساكاة
 . (176: 1997الحميد, 

عالف حقكؽ  ,كأصبحت مبدأ قانكنيان خصكصان بعد الثكرة الفرنسية كازدىرت الديمقراطية عمميان  كا 
مركزة في األمة  الذم نص عمى أف السيادة كميا (ـ 1789)آب أغسطس سنة   26اإلنساف في
  (.342 :د.ت )مينا, ككؿ شخص يتكلى الحكـ إنما يستمد سمطتو مف األمة ,ككؿ ىيئة

ظيرت قيـ تنادم بالتسامح كالعدؿ  ()الييكدية كالمسيحية كاإلسالـ :كبظيكر الديانات السماكية
فمسفة  كما ظيرت الفمسفات التي حاكلت الربط بيف الديف كالعقؿ مثؿ ,كالمساكاة كاإلخاء كالمحبة

كالكندم الذيف حاكلكا تقديـ أفكار تكضح العالقة بيف الدكلة  ,كالفارابي ,كابف سينا ,تكما الككيني
  (.20: 2010)بمعكر,  كالسمطة الدينية

ككاف مف مفكرم  ,كفي العصر الحديث أخذت قضية الديمقراطية أبعادان أكثر عمقان كتحديدان 
العصر الحديث جكف لكؾ الذم أكد حؽ اإلنساف في الحرية. كقد حدد لكؾ بعض أسس 

ألف أفعاؿ  ,كيؤكد الفيمسكؼ كانط استقاللية إرادة اإلنساف ,الديمقراطية مثؿ الحرية كالتسامح
كما أف الكاجب مبني عمى  ,اإلنساف في تقديره ال تصدر إال عف تقدير عقمي بمبدأ الكاجب

  .(12: 1975)بدكم,  الحرية

بؿ إف حريتو كاجبة ألنو يفعؿ بإرادتو  ,كرأل أف اإلنساف حر ,كما استنكر كانط القير الخارجي
بؿ  ,فالحرية يمكف اعتبارىا تعريفان لإلنساف ,الحرة مما يجعمو ال يصؿ إلى الحقيقة إال بحريتو

  (.12: 1975)بدكم,  إلى أبعد مف ذلؾ أف الكاجب ليس ممكنان إال بالحرية يذىب

  :مفيوم الديمقراطية
كالكطف  ,يعتبر الحديث عف الديمقراطية مف أبرز المكاضيع التي تشغؿ العالـ اليكـ بصفة عامة

فيذا المصطمح لو تاريخ طكيؿ ذات طابع سياسي كالختالؼ مفيـك  ,العربي بصفة خاصة
لذا رأت  ,كتعدد معانيو كأثره الكاضح عمى حياة المكاطنيف في كؿ أنحاء العالـ ,الديمقراطية
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كالباحثكف حكؿ الديمقراطية كمف ثـ  ,أف تستعرض التعريفات التي كضعيا العمماء :الباحثة
 التعميؽ عمييا ككضع تعريؼ يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية.

 ,كتعني عامة الناس ,Demoكممة اليكنانية يمكف القكؿ أف الديمقراطية كممة مشتقة مف ال
 كتعني حكـ لتصبح حكـ عامة الشعب كما ذكرت ذلؾ عدة دراسات ,Kratiaكالنصؼ الثاني 

 (.13: 1994 )عمكش,

فغالبان ما يساء  ,كيستخدـ مصطمح الديمقراطية لكصؼ أشكاؿ الحكـ كالمجتمع الحر بالتناكب
في  إذ ,يتكقع عادة أف تعطيو زخارؼ حكـ األغمبية كؿ مزايا المجتمع الحر ألف المرء   ,فيمو

يككف لممجتمع الديمقراطي حككمة ديمقراطية فإف كجكد حككمة  فالكقت الذم يمكف فيو أ
  (.16: 1994 )عمكش, ديمقراطي ي بالضركرة كجكد مجتمعديمقراطية ال يعن

لجميع األمكر العامة  المطمؽ في أف يشرع  كيشمؿ المضمكف الكاسع ليذا المصطمح حؽ الشعب 
فيي  ,حرة ال تتقيد مطمقا ن بقيكد خارجية (إرادة الشعب) :كعمى ىذا فإف ,بأغمبية أصكات نكابو

 .(172: 1986)الخالدم,  كال تسأؿ أم سمطة غير سمطتيا ,سيدة نفسيا

)مينا, د.ت: .(كلمشعبحكـ الشعب بالشعب ) :عف الديمقراطية بأنيا كمف التعريفات األكثر شيرةن 
54). 

خذه عف كىذا التعريؼ أ ()حكـ الشعب بكاسطة الشعب لمصمحة الشعب:كما يعرفو أبرىاـ لنككلف 
 (.33: 1994 )عمكش, رجؿ الدكلة األثيني كميكف

فقد استبدؿ ركسك قاعدة اإلجماع بقاعدة  ,كلما كاف مف الصعكبة عمميان أف يحكـ الشعب نفسو
أم قصر  ,كأحؿ ركسك الديمقراطية النيابية المباشرة) :بقاعدة األغمبية أيضان  األخذب كقاـاألغمبية 

 . (33)مينا, د.ت:  كالذيف يباشركف السمطة نيابة ن عنيـ ,المكاطنيف عمى انتخاب النكاب

فإف مفيـك الدكتاتكرية  ,إذا كاف مفيكـ الديمقراطية يعني اتساعان في التمثيؿ"كيذكر ذبياف بأنو 
. كبعيدان عف المفيكـ السياسي لمديمقراطية فقد (81: 1997)ذبياف,  "في التمثيؿ يعني ضيقان 

 ,ديمقراطية النظاـ السياسيبيف فيناؾ عالقة  ,ارتبط مفيكميا بمفيكـ تكافؤ الفرص في التعميـ
كىذه العالقة  ,كأىميا المؤسسات التعميمية كالتربكية ,كديمقراطية التنظيمات االجتماعية األخرل

كمف ىنا تسعى النظـ  ,كالمراف ,تقكـ عمى المشاركة التي ال تأتي إال بالتعمـ كاالكتساب
كالميارات المرتبطة بمفيكـ الديمقراطية المحقؽ  ,المعرفة كالمعتقدات :الديمقراطية إلكساب أفرادىا

 . (37: 1998)عمار كآخركف,  ألبعاده

كقبؿ كؿ شئ نظامان  ,فالديمقراطية أكالن  ,ديمقراطية كالتربيةكيؤكد جكف ديكم عمى العالقة بيف ال
كيقكـ عمى أساس مشاركة أعضاء  ,كشخصيتو اإلنسانية ,ككرامتو ,جتماعيان يؤكد قيمة الفردا
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 .(101: 1984 )عمي, كتتخذ إدارتو أشكاالن مختمفة ,المجتمع في إدارة شؤكنو

حيف يقكؿ إف الديمقراطية ىي ذلؾ الترتيب المنظـ  (جكزيؼ شكمبير)جتماع كيعرفيا عالـ اال
كالذم يمكف األفراد مف خالؿ اكتساب السمطة  ,الذم ييدؼ إلى الكصكؿ إلى القرارات السياسيىة

 .(Chmupter, 1942: 367) لمحصكؿ عمى األصكات عف طريؽ التنافس

لمحككميف يتـ خالؿ فترات بأنيا اختيار حر لمحاكميف الديمقراطييف مف قبؿ ا (ألف تكرف)كيعرفيا 
 .(41-40: 2003)منيس,  منتظمة

كما يسمكنو الحرية كيرغبكف فيو ىك عيف ما يطمؽ عندنا العدؿ " يقكؿ رفاعة الطيطاكم
يجكز  كذلؾ ألف الحكـ بالحرية ىك قامة لتساكم في األحكاـ كالقكانيف بحيث ال ,كاإلنصاؼ

 .(37: 1985 )عرب, قرني, "بؿ القكانيف ىي المحكمة كالمعتبرة ,الحاكـ عمى اإلنساف

دعامتي العدؿ كالحرية ىما أصالف في شريعتنا كال تخفى "كيؤكد خير الديف التكنسي عمى أف 
 .(37: 1985 قرني,  )عرب, "أنيما مالؾ القكة كاالستقامة في جميع الممالؾ

ف األمة التي ليس ليا في شؤكنيا حؿ إ" كثقىأما جماؿ الديف األفغاني فيقكؿ في ذلؾ العركة ال
نما ىي خاضعة  ,كال أثر إلرادتيا في منافعيا العمكمية ,كال تستشار في مصالحيا ,كال عقد كا 

 .(37: 1985 )عرب, قرني, "لحاكـ كاحد إرادتو قانكف كمشيئتو نظاـ يتناكليا العزؿ كالذؿ

ف الككاكبي أف سبب سيادة االستبداد في بالد المسمميف يعكد إلى تخمؼ السياسة كيرل عبد الرحم
إف الديمقراطية تعني غياب االستبداد " أما محمد عبده فيقكؿ ."إف البمية فقدنا الحرية"حيث يقكؿ 

 .(8: 1992 )الجابرم, "المطمؽ

حمقة النقاش التي عقدىا مركز دراسات الكحدة العربية في القاىرة عاـ  في كلقد عرفت الديمقراطية
إف الديمقراطية اليكـ نظاـ حكـ كمنيج سممي إلدارة " حيث يعرفيا عمي خميفة الككارم ـ(1995)

كيتـ ذلؾ مف خالؿ إقرار كحماية كضماف  ,في الرأم كالتعارض في المصالح االختالؼأكجو 
ية الفعالة مف قبؿ الكثرة في عممية اتخاذ القرارات الجماعية الممزمة ممارسة حؽ المشاركة السياس

)الككارم كآخركف,  "لمجماعة السياسية بما في ذلؾ تداكؿ السمطة كفؽ شرعية دستكر ديمقراطي
2002 :19). 

نما ىي نظاـ إنساني ساىمت  ,تصكرم أف الديمقراطية ليست نظامان غربيان " الجمؿ ىكيقكؿ يحي كا 
تكازف بيف السمطة كضركرة كالحرية كمطمب أساسي  كميا في تطكيره باتجاه إيجاد اإلنسانية
جد فيو سمطة كضركرة ليذا كالديمقراطية في جكىرىا حكـ يعمؿ في إطار مجتمع تك , لمناس

 (.27: 2002)الككارم كآخركف,  :المجتمع
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األكلى ىي اتساع ذلؾ الحؽ  ,نظاـ حكـ الكثرة الذم يتميز بخاصيتيف"كيعرفو ركبرت داؿ بأنيا 
أما الخاصية الثانية  ,مف قبؿ نسبة عالية مف البالغيف المقيميف بشكؿ دائـ في المجتمع المعني

فيي أف يتضمف حؽ المكاطنة فرصة المكاطف في تنحية أعمى مسؤكؿ تنفيذم في الحككمة مف 
 .(17-16 :2002)الككارم كآخركف,  "منصبو مف خالؿ التصكيت ضده في االنتخابات

كالتي  ,فعرؼ الديمقراطية بالمنافسة الحرة عمى السمطة JohnNanlmantzأما جكف نالمناتز 
كىي إمكانية تتكقؼ عمى االلتزاـ بالترتيبات كالقكاعد  ,تكفؿ إمكانية التغيير المستمر لمحكاـ

 .(5: 2002)ايزنستات, الدستكرية. 

كتحقؽ لممكاطنيف الحرية  ,عمى أساس السيادة الحككمة التي تقكـ" كيعرفيا الفقو الحديث بأنيا
 .(30: 2002الككارم, ) "كالمساكاة السياسية كتخضع السمطة فيو لرقابة الرأم العاـ

نظاـ سياسي كاجتماعي يقيـ العالقة بيف أفراد " كتعرفيا مكسكعة السياسة الديمقراطية بأنيا
تشريعات التي مشاركتيـ الحرة في صنع الك  ,المجتمع في الدكلة كفؽ مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف

 (.50: 2010)بمعكر, مصطفى,  "تنظـ الحياة العامة

بأنيا عبارة عف شكؿ لتنظيـ الحياة السياسية لممجتمع عمى أساس أف  كتعرؼ بالمعنى السياسي
 )الجابرم, الشعب ىك مصدر السمطة كعمى أسس العدالة كالمساكاة في المشاركة في صنع القرار

1992: 8.)  

أم مؤسسة فييا ميما كبر أك  ـكانت إدارة شؤكف الدكلة أأطريقة لإلدارة سكاءن  :كتعرؼ عمى أنيا
كما أف الديمقراطية ليست نمطان مف التفكير  ,كىي كسيمة كليست ىدفان مستقالن  ,صغر حجميا

نما ىي آلية لممساىمة في صنع القرار كلة فيي كفي حالة الد ,كاالعتقاد أك نمط ثقافي محدد كا 
كأف عممية قياس الديمقراطية في أم مجتمع  ,آلية لصنع القرار السياسي المتعمؽ بحياة الشعب

)الككارم,  .يككف عبر قياس مدل المشاركة الفعمية لممكاطنيف في صنع القرار المتخذ ديمقراطيان 
2002 :30.) 

تنصب عمى أف مفيكـ الديمقراطية يكازم مفيـك  فالفمسطينييكلفظ الديمقراطية مف كجية نظر 
كقد أشار بذلؾ األغا مف خالؿ بحث تمييدم قاـ بو حكؿ مفيـك  ,الحرية كالديمقراطية

: 2010)بمعكر, مصطفى,  الديمقراطية فخرج بالمفيكـ الذم يؤكد أف الديمقراطية تكازم الحرية
50.) 
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 . مفيوم التحول الديمقراطي -ثانياً 

كمف ثـ  ,نرل أنو مف الضركرم معرفة مفيـك التحكؿ ,عف مفيـك التحكؿ الديمقراطي قبؿ الحديث
 مفيـك التحكؿ الديمقراطي.

. كتقابؿ كممة التحكؿ (32: 1999 )األغا, يدؿ لفظ التحكؿ عمى التغير أك النقؿ :معنى التحكؿ
االنتقاؿ مف حالة إلى حالة كتعني المركر أك Transitionفي المغتيف الفرنسية كاإلنجميزية كممة 

 ,كبالرغـ مف تقارب ,معينة أك مف مرحمة إلى مكاف معيف إلى حالة أك مرحمة أك مكاف آخر
خاصة بكتشابو بعض المفاىيـ مثؿ التقدـ كالتطكر كالتغير كالنمك إال أف كثيران مف الباحثيف ك 

فمثالن التقدـ ىك  ,تياحرصكا عمى ضركرة التفريؽ بيف مضامينيا كاستعماال ,عمماء االجتماع
كالسير  ,التقدـ ةفي حيف أف التطكر ال يعني بالضركر  ,عممية تحكؿ تتضمف السير إلى األماـ

: 1960)مصطفى كآخركف,  نحك خط إيجابي فقد يتضمف معنى التقيقر كالتراجع نحك خط سمبي
216). 

تخضع ليا جميع ظكاىر إلى األسكأ يبقى ظاىرة طبيعية  ـإلى األحسف أ أكاف أما التغير سكاءن 
ف إ كما أف الكاقع كالتاريخ يشيداف أف المجتمعات ال تثبت عمى حالة كاحدة دائمان بحيث   ,الككف

 ,األكلى تعمؿ عمى الحفاظ عميو ,أم نسؽ اجتماعي إنما يحتكم عمى نكعيف مف العمميات
ابتداءن بالتعديؿ  ,بديموكالثانية تعمؿ عمى تغييره كت ,كضماف استمراره كالتنشئة االجتماعية مثالن 

 .(60: 2010)بمعكر, مصطفى,  نتياءن بالثكرةاك 

كلقد ارتبط مفيكـ التحكؿ بمفيكـ التغيير السياسي الذم يشير إلى التحكؿ في األبنية أك العمميات 
فكذ نكاإلجبار كال ,السياسية بما يؤثر عمى تكزيع كممارسة القكة السياسية بمشتمالتيا السمطة

 .(34: 1982)الرسمي,  السياسي
يشير معنى التحكؿ الديمقراطي إلى تغيير النظاـ السياسي مف  :مفيوم التحول الديمقراطي

كالتحكؿ الديمقراطي عممية تدريجية  ,صيغة غير ديمقراطية إلى صيغة أخرل أكثر ديمقراطية
كاتجاىاتيا مف خالؿ عمميات  ,تتحكؿ إلييا المجتمعات عف طريؽ تعديؿ مؤسساتيا السياسية

جراءات شتى ترتبط بطبيعة األحزاب السياسية كبنية السمطة التشريعية كنمط الثقافة السياسية  ,كا 
 .(476)مكسكعة العمـك السياسية, ص  السمطة السياسيةالسائدة كشرعية 

تقالية تمتد بيف كىي فترة ان ,كتعتبر عممية التحكؿ المرحمة األكلى لمتحكؿ نحك النظاـ الديمقراطي
كقد تنتج  ,كتأسيس النظاـ السمطكم أك ظيكر بديؿ لو ,مرحمة تقكيض دعائـ نظاـ سياسي سابؽ

 . (28: 2004)بمقيس, منصكر,  ىذه التحكالت نظامان ىجينان أك تنحدر بالكامؿ نحك الفكضى

نظـ  يالتحؿ محم)تراجع نظـ الحكـ السمطكية بكافة أشكاليا كألكانيا  :كيقصد بالتحكؿ الديمقراطي
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أخرل في الحكـ تعتمد عمى االختيار الشعبي الحقيقي كعمى المؤسسات السياسية المتمتعة 
: 2004)بمقيس, منصكر, كعمى االنتخابات عف حكـ الفرد كانتياؾ القكانيف كالدستكر ,بالشرعية

السياسية . كتتضمف عممية التحكؿ الديمقراطي انتقاؿ النظاـ مف كضعية معينة مف الناحية (29
كىي كضعية النظاـ السمطكم القديـ إلى كضعية أخرل جديدة تنطكم عمى تدعيـ االتجاىات 

)سميـ,  الديمقراطية مف خالؿ المساكمة بيف العناصر النشطة كالفاعمة مف الناحية السياسية
 (.2-1: 1999عابديف, صدقي, 

في  قكاعد الديمقراطية سكاءن )عممية تطبيؽ ال :)فيميب سميتر( التحكؿ الديمقراطي أنو كيعرؼ
امتداد ىذه القكاعد لتشمؿ أفراد أك مكضكعات لـ تشمميـ مف قبؿ  ـمؤسسات لـ تطبؽ مف قبؿ أ

جراءات يتـ اتخاذىا لمتحكؿ مف نظاـ غير ديمقراطي إلى نظاـ ديمقراطي  إذف ىي عمميات كا 
فو بأنو عممية معقدة فيعر  (صمكيؿ ىانتنغتكف) :. أما(5: 1999)سميـ, عابديف, صدقي,  مستقر

تشارؾ فييا مجمكعات سياسية متباينة تتصارع مف أجؿ السمطة كتتبايف مف حيث إيمانيا أك 
كىك مسمسؿ تطكرم يتـ فيو المركر مف نظاـ سياسي تسمطي مغمؽ ال ) :عدائيا لمديمقراطية

: 2004, )منصكر يسمح بالمشاركة السياسية كال بالتداكؿ عمى السمطة إلى نظاـ سياسي مفتكح
53). 

كعميو فإف عممية التحكؿ الديمقراطي ال تحسـ دائما ن الشكؿ النيائي لنظاـ الحكـ فقد تؤدم إلى 
قامة شكؿ مف أشكاؿ الديمقراطية كقد تتـ العكدة إلى بعض أشكاؿ  ,انييار النظاـ السمطكم كا 

 . (54: 2001)كامؿ, السيد,  الحكـ السمطكم

التحكؿ الديمقراطي تؤدم إلى ذلؾ الترتيب المؤسسي الذم كمف جية ثانية فإف نجاح عممية 
كبالتالي فإف تمؾ  ,كتكسيع المشاركة كاحتراـ الحريات المدنية كالسياسية ,يمكف مف زيادة التنافس

العممية تشير إلى تضميف أك إعادة تضميف ممارسات التعددية الحزبية كالتنافسية المؤسسية في 
مف خالؿ إدخاؿ تعديالت دستكرية كقانكنية كتنظيمية ككذا قيمية كيبرر ذلؾ  ,الحياة السياسية

عادة تكزيع السمطة كالنفكذ كتكسيع دائرة المشاركة فييا حيث يتعرض الجسد السياسي  ,كفكرية كا 
حيث تحؿ قيـ التغيير كالتنكع كالتنافس محؿ  ,كاالجتماعي نتيجة ذلؾ إلى جممة مف المتغيرات

كتحؿ أنماط جديدة مف السمطة أكثر  ,الحزب أك النظـ السمطكية قيـ الطاعة التي تسكد نظاـ
)كامؿ, السيد,  تعقيدان كذات أبعاد متعددة تتضمف بناء تحالفات كالكصكؿ إلى الحمكؿ الكسط.

2001 :56-57). 

  :تتسـ عممية التحكؿ الديمقراطي بعدد مف السمات أىمياك 

  أنيا عممية معقدة لمغاية كتشير إلى تحكالت في األبنية كاألىداؼ كالعمميات التي تؤثر عمى
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معقدة تتفاعؿ فييا مختمؼ الجكانب  كىي محصمة لعمميات ,تكزيع ممارسة السمطة السياسية
 (.53: 2004)منصكر,  كالثقافية ,االجتماعية ,االقتصادية ,السياسية

 كتتضمف مخاطر االرتداد مرة أخرل إلى النظاـ السمطكم حيث  ,أنيا عممية تتسـ بعدـ التأكد
  .تكجد مؤسسات النظاـ السمطكم جنبا ن إلى جنب مع مؤسسات النظاـ الديمقراطي الجديد

  يظؿ التحكؿ الديمقراطي عممية نسبية تؤدم إلى تغير النظـ السياسية مف السمطكية نحك
)كامؿ, السيد, ؿ النتكاسات تظؿ كاردة. إال أف احتماؿ تعرض عممية التحك  ,الديمقراطية

2001 :56-57). 

  :مراحل التحول الديمقراطيأواًل: 
 راحؿ التحكؿ الديمقراطي إلى أربعم linzكليتر  schainكشيف  odonnel قسـ أكدكنيؿ

 :مراحؿ ىي
يشيد المجتمع خالليا العديد مف الصراعات  :مرحمة القضاء عمى النظام السمطوي -1

كتحديد قكاعد المعبة السياسية كالفاعميف  ,بيدؼ إرضاء مصالح مف يقكدكا عممية التحكؿ
كقد ال يترتب عمى انييار النظاـ السمطكم  ,المسمكح ليـ بدخكؿ الساحة السياسية

كيعكد ىذا الفشؿ إلى أسباب تتعمؽ بمقاكمة التحكؿ مف  ,بالضركرة قياـ نظاـ ديمقراطي
أك حتى نتيجة غياب األكضاع  ,المدنية المعادية لو ـالعسكرية أ قبؿ النخب سكاءن 

-99: 2003الكدعاف,  )ىايؿ,االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالمؤسسات المالئمة. 
الرئيس حسني مبارؾ عف  كتنحي ,كمثاؿ ىذا ما حدث في مصر بعد ثكرة يناير.  (100
, ثـ انتخاب الرئيس محمد مرسي كمف, كالصراعات التي تمت بيف السياسييف, الحكـ
كمف ثـ لـ يتكافؽ مع مصالح النخب العسكرية مما أدل لحدكث انقالب عسكرم  كالذم

 . كفاز بياعبد الفتاح السيسي  جرت انتخابات ترشح ليا
يتـ اتخاذ قرار التحكؿ عندما يستجيب النظاـ  :مرحمة اتخاذ قرار التحول الديمقراطي -2

كقد تكجد في  ,لضغكطات البيئتيف الداخمية كالخارجية بغرض التكيؼ كالحفاظ عمى ذاتو
ىذه المرحمة مؤسسات النظاـ السمطكم جنبان إلى جنب مع مؤسسات النظاـ الديمقراطي 

ى تقاسـ السمطة فيما ف في نياية المطاؼ إلك مما يضطر الديمقراطييف كالسمطكي ,الجديد
كىذا ما ( . 100-99: 2003الكدعاف,  )ىايؿ, االتفاؽ. ـبالصراع أأكاف بينيـ سكاءن 

كالتي انتيت في نياية  ,حركة حماس باالتنخابات التشريعية الثانية حدث بالفعؿ بعد فكز
 السمطة لفسطاسييف . المطاؼ النقساـ 
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يصبح االعتقاد لدل الفاعميف السياسييف الرئيسييف  :مرحمة تدعيم النظام الديمقراطي -3
كبالتالي يتحقؽ التماسؾ  ,بعدـ كجكد بديؿ عف العممية الديمقراطية لمكصكؿ إلى السمطة

 ,المكركثة عف النظاـ السمطكم القديـ المؤسساتالديمقراطي بتخمي النظاـ الجديد عف 
مقراطية كما أف رضا النخبة بناء مؤسسات جديدة تعزز القكاعد الديالكقت نفسو كفي 

كتحقيؽ السيطرة المدنية  ,الحاكمة بالترتيبات المرتبطة بالمشاركة الكاسعة في االنتخابات
مف خالؿ إخضاع ( 100-99: 2003الكدعاف,  )ىايؿ,عمى المؤسسة العسكرية 

 ,الجيش أك أجيزتو لسيطرة الرئاسة المنتخبة ىي مسائؿ مف شأنيا تحقيؽ الدعـ
 كالتماسؾ الديمقراطي.

كالرفع مف كفاءة كقدرة  ,تيدؼ إلى تحسيف األداء الديمقراطي :مرحمة النضج الديمقراطي -4
جماالن . المكاطنيف بحيث تحقؽ الدكلة الرفاىية االجتماعية لمكاطنييا تحقؽ ىذه المرحمة  كا 

حسب مف جية الديمقراطية االجتماعية بحيث يتمتع المكاطنكف بحقكقيـ ككاجباتيـ ف
 ,كتكسيعيا ممية يتـ بمكجبيا تطبيؽ المكاطنةجكف لكؾ( أف التحرؾ نحك الديمقراطية ع)

-99: 2003الكدعاف,  )ىايؿ, .لكي تضـ أشخاصان لـ يككنكا يتمتعكا بالمكاطنة سابقان 
أك تحديدىا لكي تشمؿ قضايا كمؤسسات لـ تكف لتحقؽ الديمقراطية االقتصادية (100

 فع االقتصادية بالتساكم عمى األفراد.التي تتضمف تكزيع المنا
كتتطمب مراحؿ التحكؿ الديمقراطي بدكرىا ثالت  :متطلبات مراحل التحول الديمقراطي

كالثانية ىي آلية ممارسة  ,آليات األكلى ىي تجسيد أصؿ السمطة عف طريؽ العممية االنتخابية
)بمعكر, كالثالثة ىي آلية تكازف السمطة الفصؿ بيف السمطات  ,السمطة بكاسطة التداكؿ السممي

 .(60: 2010مصطفى, 

  :عوامل التحول الديمقراطيثانيًا: 
 ةيرل جابرييؿ ألمكندك كباكؿ بينغياـ أف المبادرة مف أجؿ التغيير السياسي يمكف أف تنبع مف تالث

اعات االجتماعية في البيئة مف النظاـ السياسي نفسو أم النخبة الحاكمة كمف الجم ,مصادر
مع  ثةصر الثالكعادة ما تتفاعؿ ىذه العنا ,كمف النظـ السياسية في البيئة الدكلية ,الداخمية

 .(100-99: 2003الكدعاف,  )ىايؿ, بعضيا البعض
أما في حالة الياباف فقد فرضت  ,ففي حالة اليند مثالن كاف التحكؿ الديمقراطي نابعان مف الداخؿ

كىناؾ حاالت أخرل ارتبط  ,عمييا الديمقراطية عقب ىزيمتيا العسكرية في الحرب العالمية الثانية
كالتي  ,فييا التحكؿ الديمقراطي برغبة مف الدكؿ المعنية تمقي المساعدات االقتصادية مف الخارج

كتنقسـ العكامؿ  (36: 2004)منصكر,  يا.يأتي أغمبيا مف الكاليات المتحدة األمريكية كحمفائ
 إلى داخمية كخارجية. 
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  :الاوامل الداخمية - أ
  :دور القيادة والنخب السياسية -1

تبادر القيادة السياسية باتخاذ قرار التحكؿ الديمقراطي في العديد مف الحاالت عندما تتعرض 
كتكزيع المكارد االقتصادية لضغكطات داخمية كخارجية فتمجأ إلى تكسيع نطاؽ المشاركة السياسية 

كتعتبر القيادة مسؤكلة عف حماية األفراد مف تعسؼ السمطة كالتفاكض مع الجماعات لمكصكؿ 
)بمعكر, مصطفى,  كىذا لتحقيؽ عممية التماسؾ الديمقراطي ,في المجتمع إلى صيغ أكثر قبكالن 

 ,كنمط الحياة السياسيةكما تحدد شخصية القيادة السياسية طبيعة النظاـ السياسي  .(32: 2010
حيث شيدت دكؿ الجنكب أنماطان مختمفة مف الشخصيات القيادية كاألنماط االنتيازية التي تعمؿ 

كأنماطان أخرل تميزت  ,باالبتكار كالتجديد كأنماطان أخرل تميزت ,عمى تحقيؽ مصالحيا الخاصة
مان كمحكريان في عممية ميصران تعتبر القيادة السياسية عنكلذا  ,باالنغالؽ عمى نفسيا كعمى أمتيا

 التحكؿ الديمقراطي. 
عمى  Martinlipsetمارتف ليبست  ,جكف ليتر ,Diamentlarryديامكندالرم( )يؤكد كؿ مف 

كااللتزاـ بالديمقراطية في المبادرة إلى إدخاؿ إصالح  ,الدكر الحاسـ لمقيادة التي تتسـ بالكفاءة
ؼ مع إدراؾ ىذه القيادة أف استمرارىا في الحكـ يؤدم إلى إضعا ,سياسي عمى النظاـ السمطكم
كما أف النظاـ السمطكم ذاتو  ,ـ في عممية التحكؿ الديمقراطييماألبنية التي يككؿ إلييا دكر 

كىناؾ عدد مف األسباب التي تجعؿ قادة النظـ  .(54)ىانتغتكف, د.ت,  .يتعرض لمتآكؿ
كاعتبار الديمقراطية  ,كتردم الشرعية السياسية لمنظاـ ,راطيالسمطكية يتجيكف نحك الخيار الديمق

كلـ يعد قادران عمى مكاجية الضغكطات  ,بديالن عف النظاـ السمطكم الذم فقد مبررات كجكده
ناىيؾ عف اعتقاد القادة أف التحكؿ سينجـ عنو اكتساب دكلتيـ العديد مف  ,الداخمية كالخارجية

كفتح باب  ,المنافع كزيادة الشرعية الدكلية كالتخفيؼ مف العقكبات التي تفرضيا المانحة
ككذلؾ إدراؾ القادة بأف , (33: 2010)بمعكر, مصطفى, المساعدات االقتصادية كالعسكرية. 

نقساـ األفضؿ المبادرة بالتحكؿ خاصة مع كأنو مف ا ,رتفعة لمغايةتكاليؼ البقاء في السمطة م
 ىا في السمطة. ءالتحالؼ الذم يؤيد بقا

 :انييار شرعية النظم السمطوية -2
كيعجز عف أداء  ,حينما يفقد أم نظاـ سياسي آليات الضبط السياسي كاالستقطاب االجتماعي

فإف شرعيتو تصبح ميددة. تختمؼ مشاكؿ الشرعية حسب طبيعة كؿ نظاـ إال أف القاسـ  ,كظائفو
أما في النظـ  ,ىك أنيا تعتمد في شرعيتيا عمى األداء الجيد ,المشترؾ لمنظـ الديمقراطية

كذلؾ أف ضعؼ أداء النظاـ يعني سقكط  ,السمطكية فميس ىناؾ فرقان بيف شرعية الحاكـ كالنظاـ
كما أف ضعؼ األداء االقتصادم لمنظـ الدكتاتكرية كاف لو األثر السمبي في  ,والحاكـ كنظام

 .(33: 2010)بمعكر, مصطفى, . ظيكر أزمة شرعية ىذه النظـ
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لى غياب آليات لمتجديد الذاتي حيث تزداد إتعكد أسباب اىتزاز شرعية النظـ السمطكية كتآكميا 
)حمدم, د.ت:  صعب عمييا أف تجدد ذاتيا.ىذه المشكمة خاصة في النظـ الدكتاتكرية التي ي

138-139). 
)مكلكد, مسمـ,  :ؽ التاليةائكيفية تصرؼ األنظمة السمطكية لمكاجية إشكالية الشرعية بإحدل الطر 

2004 :301). 
 ترفض األنظمة السمطكية االعتراؼ بضعفيا المتزايد عمى أمؿ استعادة قكتيا في السمطة. -
 في السمطة بزيادة القمع ككبت حريات األفراد. محاكلة النظـ السمطكية البقاء -
قياـ الحاكـ السمطكم بإثارة نزاع خارجي في محاكلة الستعادة الشرعية باالستناد إلى الترعة  -

 .(139-138)حمدم, د.ت: الكطنية 
 .محاكلة إقامة صكرة باىتة مف الشرعية الديمقراطية لمنظاـ السمطكم  -
قامة نظاـ ديمقراطي.المبادرة بكضع حد لمحكـ السمطكم ك  -  ا 
تعاني أغمب النظـ السياسية العربية مف أزمة في الشرعية نتيجة عدـ قدرتيا عمى مكاجية  -

 نحك عدـ االستقرار السياسي كاتجاىيا ,مطالب مكاطنييا خاصة في ظؿ اىتزاز شرعيتيا التقميدية
 .(36: 2004)مكلكد, مسمـ, 

  :دور الاوامل االقتصادية -3

االقتصاد كالسياسة شديدة الترابط كالتداخؿ إلى درجة أف البعض يرل أف تعد العالقة بيف 
كلعؿ تردم  ككيفية تكصيؼ المكارد. ,االقتصاد ىك الذم يحدد نكعية السياسات االقتصادية

كمنيا أنظمة الحكـ  ,األكضاع االقتصادية كاالجتماعية التي عانت منو الكثير مف الدكؿ النامية
كظير ذلؾ جميان في  ,حاسمان في اىتزاز شرعية نظميا السياسية ف عامالن في البمداف العربية كا

كما حدث  (196)حمدم, د.ت,  الكثير مف االنتفاضات كالمظاىرات التي شيدتيا تمؾ الدكؿ.
 : (149ص ,)عامر يـ النمك االقتصادم في تعزيز الديمقراطية مف زاكيتيف ىماكيس ,في تكنس

حيث  ,ليذا النمك عمى مجمكعة المتغيرات كثيقة الصمة بتعزيز الديمقراطية اإليجابيةزاكية اآلثار 
 ,ف النمك االقتصادم الناجـ عف قطاعات إنتاجية تؤدم إلى تعددية مراكز السمطة المتنافسةإ

تأثير ميـ  ككما أف النمك االقتصادم ذ ,ةسممي كبالتالي يعزز فرص التحكؿ الديمقراطي ككسيمة
أما الزاكية الثانية فتتمثؿ في  ,في تحقيؽ االندماج بيف السكاف مف خالؿ تعزيز المكاطنة بينيـ

كالتفاكت  ,قدرة الدكلة عمى تكفير مجمكعة مف الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالحد مف الفقر
تاحة التعميـ لمجميع.   في تكزيع الدخؿ كا 

 :دور المجتمع المدني -4

كعدد تنظيماتو كمدل قكتو أك ضعفو كطبيعة  ,لمجتمع مف حيث طبيعة تككيناتوإف كاقع ا 
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كىك ضركرة تقضييا طبيعة الحياة االجتماعية  ,عالقتو بجياز الدكلة يتفاكت مف دكلة إلى أخرل
انعدامو يعني الدخكؿ في الفكضى فقد تعاقد األفراد إلنشاء . أما في كؿ مجتمع بشرم منظـ 

مدني بغرض الحفاظ عمى حقكقيـ الطبيعية التي كانكا يتمتعكف بيا في العصر الدكلة كالمجتمع ال
 ,كىي الحقكؽ التي تشكؿ مضمكف القانكف الطبيعي ,كالحرية ,كىي حؽ الحياة كالممكية ,الطبيعي

كاليدؼ مف إقامة المجتمع المدني ىك حماية كترقية الحقكؽ الطبيعية لألفراد كىي الكظيفة 
أىمية المجتمع المدني في تدعيـ كترسيخ تبرز  .(164: 1998 )المصرم,األساسية لمدكلة. 

خاصة  ,كتنمية القيـ الديمقراطية سالمبادئ الديمقراطية مف حيث ككنو يمثؿ البيئة المناسبة لغر 
مع تزايد التعميـ كالثقافة كالتطكر التكنكلكجي ككسائؿ اإلعالـ كما يساعد عمى إدراؾ الجماىير 

كتنافس اىتماـ المثقفيف مف خرجي الجامعات مف المشاركة السياسية كتبمكر  ,ةلحقكقيا الطبيعي
كمف ىذا  (.28-27: 2006)ابراىيـ, حسنيف,  دكر الحركة النسائية كمنظمات حقكؽ اإلنساف.

المنطمؽ فرضت التحكالت االجتماعية عمى النظـ السمطكية التحكؿ الديمقراطي بالرغـ مف ككنو 
عجز تمؾ النظـ عف تكفير بدائؿ أخرل تؤدم إلى االستقرار  جاء نتيجةكاف مقيدان إال أنو 

 (.33: 2010)بمعكر, مصطفى,  السياسي
 :الاوامل الخارجية  - أ

إف بركز الكاليات المتحدة األمريكية كقطب أحادم في العالـ حيث كجدت الديمقراطية مكانان ليا  
 ,ضمف أكلكيات السياسة الخارجية األمريكية التي تسعى إلى إنجازىا في أم مكاف في العالـ

كالتي ال تنفصؿ عف رغبتيا في ضماف  ,كذلؾ ضمف التكجو العاـ لعالمية سياستيا الخارجية
كما تسعى إلى تطبيؽ الديمقراطية في مختمؼ الدكؿ مالـ يتعارض ذلؾ  يمنة عمى دكؿ العالـ.الي

أما إذا تعرضت مثؿ ىذه المصالح لخطر في  (.30: 2006, حسنيف, إبراىيـ) مع مصالحيا
حينئذ ال يككف ىناؾ حديث عف ضركرة التحكؿ حيث ال تكجد فيو  حالة التحكؿ الديمقراطي

كبالتالي فإف التزاـ الغرب بالتحكؿ الديمقراطي لو  ,حدث في كينيا كالجزائر مصالح أمريكية كما
بؿ يشاركيا في ذلؾ الغرب كفرنسا  اكال تنفرد بيذه االنتقائية أمريك ,صبغة انتقامية كانتيازية

, ر)بمعك كذلؾ ماحدث في التكجك كالزئير.  ,إزاء إفريقيا حيث ليا إيديكلكجية انتقائية ةخاص
كترل الكاليات المتحدة أف تطبيؽ الديمقراطية في بعض الدكؿ كال سيما المنطقة (.34 :2010

 :(30: 2006براىيـ, حسنيف, إ) العربية ييدد مصالحيا كذلؾ لعدة أسباب ىي

كذلؾ ألف مف مصمحتيا بقاء تمؾ النظـ في  ,أنيا ال تمارس ضغكطات لتطبيؽ الديمقراطية -
 الحكـ. 

القكل كالتيارات اإلسالمية لمكصكؿ إلى السمطة أك المشاركة تساع المجاؿ أماـ اخكفيا مف  -
 فييا عمى أقؿ تقدير إذا تـ إجراء انتخابات حرة كنزيية في الدكؿ العربية.
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اعتادت أمريكا عمى التعامؿ بسيكلة مع حكاـ يتمتعكف بسمطات كاسعة كال يخضعكف ألم  -
جماالن إف القكل الخارجية ليا د كر ميـ في عممية التحكؿ مساءلة حقيقية كجادة. كا 

أدت إلى تحكالت سياسية ميمة في  ككاف ذلؾ كاضحان في الثكرات العربية التي. الديمقراطي 
 عدة دكؿ عربية منيا مف انتيت بتحكؿ ديمقراطي مممكس. 

  :ضغوطات المؤسسات المالية الدولية -1
سياسيان  إف المساعدات المقدمة مف الدكؿ كالمؤسسات المانحة أصبحت تمثؿ سالحان 

)ىانتغتكف, يستخدـ لمحصكؿ عمى تنازالت سياسية كاقتصادية مف جانب المتمقي ليا.  كاستراتيجيان 
 (.153د.ت: 

  :رة الادوى واالنتشار أو المحاكاةظاى -2
يقصد بأثر العدكل المحاكاة أف نجاح التحكؿ الديمقراطي في دكلة ما يشجع عمى إحداث 

ف كجكد إبكرات الثمج بحيث  ()صمكئيؿ ىانتنغتكف ككصفيا ,تحكؿ ديمقراطي في دكلة أخرل
نماذج ناجحة في أكائؿ مكجة التحكؿ شجعت الدكؿ األخرل عمى المضي قدمان في طريؽ 

 (34: 2004)منصكر, الديمقراطية فيما يشبو كرات الثمج التي تتزايد في حجميا كمما تدحرجت 
 ـشاكؿ التي تكاجو الدكؿ المعنية أنتيجة لتشابو الم أكانت كتتـ عممية التحكؿ بالمحاكاة سكاءن 

كما أف نجاح التحكؿ يثبت  ,االعتقاد. بأف نجاح التحكؿ الديمقراطي يكفر الحؿ ليذه المشاكؿ
رساء النظاـ الديمقراطي عف طريؽ تقميد  ,لمقيادات السياسية إمكانية إنياء النظاـ السمطكم كا 

)ىانتغتكف, د.ت:  ؿ التي نجح فييا التحكؿ الديمقراطيكمحاكاة األساليب التي اتبعتيا الدك 
 ,. كذلؾ ما حدث فعالن في الثكرات العربية بدءان بتكنس كمصر كليبا كمف ثـ سكريا كاليمف(153

تككنت في تكنس كتدحرجت لباقي الدكؿ العربية لتشابو مشاكميا  حرجةدككأنيا كرات ثمج مت
 كىمكميا. 

 :والتحول الديمقراطي األحزاب السياسية دورثالثًا: 
أكثر  إف نشأة كتطكر النظاـ الحزبي في العالـ الغربي تدؿ عمى أف األحزاب كانت نتيجةن 

كىذا يختمؼ تمامان عف خبرة نشأة األحزاب في الدكؿ النامية التي  ,مما كانت سببان لمديمقراطية
 ,تأكيد الذات الكطنية ,نيالتحرر الكط :غالبان ما ظيرت األحزاب فييا لمكاجية التحديات التالية

دارة  ,بناء المؤسسات الحككمية الشرعية ,كالفاعمية السياسية ,خمؽ قيـ المشاركة كتحقيؽ التنمية كا 
 .(160)ىانتغتكف, د.ت:  الصراع

ركزت أغمب أدبيات العمكـ السياسية عمى الدكر الذم يمكف أف تمعبو األحزاب السياسية في بناء 
عمى أف استقرار أم نظاـ سياسي في طكر التحديث  (ىنتجتكف)إذ يؤكد  ,ديمقراطية مستقرة
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 :أف ىناؾ معايير تتعمؽ بيذه القكة ىي (ليبست كلينز كديامكند)يتكقؼ عمى قكة أحزابو يرل 
 (.350 :2006, حسنيف, إبراىيـ). كاالستقاللية كمعايير التناسؽ كالتعقيد ,الصالبة المؤسساتية

األحزاب في التحكالت الديمقراطية بصكرة مباشرة بكظائؼ كمياـ األحزاب ترتبط عممية دراسة ك 
: 2004)منصكر,  كالتي يمكف تمخيصيا في الكظائؼ التالية ,عمى الصعيد السياسي بشكؿ عاـ

50): 
كتشكيؿ قنكات  ,مف خالؿ إتاحة الفرصة لممكاطنيف لتنظيـ أنفسيـ :المشاركة السياسية -1

 اتصاؿ بيف الحكاـ كالمحككميف كمراقبة أعماؿ الحككمة.
 .اسية كالمساىمة في غرس قيـ معينةالتنشئة السياسية كدعـ الثقافة السي -2
ضفاء الشرعية عمييا ,التجنيد السياسي -3 عداد القيادات كتدريبيا كا   .كا 
عامة كتحديد تجميع المصالح مف خالؿ التكفيؽ بيف مصالح المكاطنيف في سياسات  -4

 .األكلكيات

  :الشرعية السياسيةراباًا: 
كيمكف  ,تنكع االتجاىات التي تصدت لتفسيرهلفسيرات كمعاني شتى تاكتسب مفيكـ الشرعية 

 ,كالديني ,االتجاه القانكني :اتجاىات أساسية ىي ثةيز في شأف مفيكـ الشرعية بيف ثالالتمي
كالذيف يعرفكف الشرعية عمى أنيا سيادة  ,فبالنسبة لالتجاه القانكني يمثمو أساتذة القانكف ,كالسياسي
: 2004)منصكر,  بمعنى أنو ال يمكف إعفاء السمطة الحاكمة مف الخضكع لمقانكف ,القانكف
عمى القانكف كطبقان  كمف ثـ لف تككف قرارات السمطة صحيحة كنافذة إال إذا صدرت بناءن  ,(100
أما االتجاه الديني في  .تزاميا بو في أعمالياالكب ,كبالتالي السمطة شرعية بخضكعيا لمقانكف ,لو

تعريؼ الشرعية فيرل أف الشرعية ىي تنفيذ أحكاـ الديف فالنظاـ الشرعي ىك الذم يعمؿ عمى 
ا اهلل باعتبار أف الديف ىك مجمكعة القكاعد كالتعاليـ التي أنزلي ,تطبيؽ قكاعد الديف كيمتـز بيا

 ,كلذلؾ يتعيف االلتزاـ بيا ليصبح النظاـ شرعيان  ,عمى عباده عف طريؽ الرسؿ لتنظيـ أمكر األفراد
كمؤداه أف  ,كثمة اتجاه ثالت في تعريؼ الشرعية يمقي ترحيبان مف عمماء السياسة كاالجتماع

أساس كبيذا المعنى تصبح الشرعية  (100: 2004)منصكر, . الشرعية ىي الطاعة السياسية
ف في االعتقاد بأف التكزيع القائـ ك مكقؼ يشترؾ فيو الحكاـ كالمحككم فيي ,السمطة كتبريران لقياميا

لذلؾ يصبح القبكؿ مف  نتائجو مف قكاعد كتنظيمات تصدر عف الحككمة كميا صحيحة ,لمسمطة
ركرة بعض الدراسات إلى ض جانب أفراد المجتمع لمنظاـ السياسي ىك أساس شرعيتو. كما أشارت

كقادرة عمى مكاجية المتشدديف كالمعارضيف لعممية  ,تكافر قيادة سياسية ماىرة كمؤمنة بالتغيير
 .(100: 2004)منصكر,  التحكؿ الديمقراطي كمتطمب رئيس ليذه العممية
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 ,كفي ىذا اإلطار فإف القيادة السياسية مسئكلة عف ترسيخ القيـ الديمكقراطية الجديدة لدل األفراد
كأف تكفر المتطمبات االجتماعية كاالقتصادية  ,ىـ بالحرية كاألماف مف تعسؼ الدكلةكأف تشعر 

  .الالزمة لتمكيف الجماىير مف المشاركة الفعمية في عممية التحكؿ الديمقراطي
كيركز آالف تكريف عمى حرية االختيار كأساس لتحقيؽ التحكؿ الديمقراطي بمعنى قدرة كؿ 

 ,كىك ما يعني إيجاد صمة مباشرة بقدر اإلمكاف بيف الدفاع عف آرائو ,شخص لمتصرؼ كمكاطف
فمف يككف  ,كمصالحو كالقكانيف كالقرارات السياسية التي تقدـ أسمكب العمؿ الرئيس لمحياة العامة

ىناؾ ديمكقراطية عندما ال يتـ التعبير بطريقة كافية عف المطالب كالمعتقدات التي في قمكب 
. كلف يككف ىناؾ (50: 2010بك عامكد, أ) الدفاع عنيا في المجاالت العامةكعقكؿ المكاطنيف ك 

كمف يحاكؿ أف  ,فرأيو كمف يدافع عف حقكؽ المكاطنيديمقراطية إذا تـ محاسبة مف يعبر عف 
 يناؿ حرياتو العامة .

حيد الديمكقراطية فقط في االىتماـ المزدكج إلعداد حككمة قادرة عمى تأميف التك  كيمكف استقرار 
ك أب. ) كبيذا تخمؽ إدراكان بكاجبات المكاطف كحقكقو كاحترامان لتعدد اآلراء كاالىتمامات ,االجتماعي
كيجمؿ أحد الباحثيف العرب المتطمبات الالزمة لمتحكؿ الديمكقراطي استنادان  (50: 2010عامكد, 

 :بالتاليإلى الدراسات الغربية 
 ,التي تشمؿ االعتداؿ كالتسامح كالفعالية كالمعرفة كالمشاركةضركرة تكفير القيـ كالثقافة السياسية 

كمستكل معيف لمرخاء االقتصادم ككجكد نخبة سياسية مناضمة مف أجؿ الديمكقراطية ىذا 
كيرل أف ىذه اآلراء قد  ,باإلضافة إلى ضركرة تكافر دعـ الدكؿ الغربية العريقة بالديمكقراطية

مف أخذ ذلؾ في  كمف ثـ فإنو البد   ,لدكؿ األكربية كاألمريكيةاستندت إلى كاقع يكاد ينطبؽ عمى ا
 .(50: 2010عامكد,  أبك)االعتبار عند دراسة مجتمعات دكؿ أخرل تشيد تحكالت ديمكقراطية 

 :(165)ىانتغتكف, د.ت:  أما صمكيؿ ىنتيجكف فقد تكصؿ إلى اآلتي
 الدكؿ أك في دكلة كاحدة.ليس ىناؾ عامؿ كاحد كاؼ لتفسير نمك الديمكقراطية في كؿ  -1
 ال يحتاج نمك الديمكقراطية في كؿ الدكؿ إلى عامؿ كاحد بعينو. -2
 .كلة ىك نتيجة لمجمكعة مف األسبابأف التحكؿ الديمكقراطي في كؿ د -3
أف مجمكعة األسباب المسؤكلة عف قياـ مكجو مف الشمكؿ الديمكقراطي تختمؼ عف  -4

 .ل مجمكعة األسباب المسؤكلة عف المكجات األخر 
إف األسباب المسؤكلة عف التغيرات المبدئية لمنظاـ الحاكـ في ظؿ مكجة مف التحكؿ  -5

 الديمكقراطي تختمؼ عف مجمكعة األسباب المسؤكلة عف المكجات األخرل. 
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  :االستقرار الديمقراطيخامسًا: 
كىك االعتقاد في شرعية النظاـ  ,يتطمب تحقيؽ االستقرار الديمقراطي عامالن ميمان 

 . (50: 2010عامكد,  أبك) فكىذا االعتقاد عمى مستكيي ,الديمقراطي البديؿ
مستكل المكاطنيف حيث يعتقدكف أنو رغـ بعض الفشؿ فإف النظاـ الديمكقراطي ىك األفضؿ  .أ 

 .مف غيره
األحزاب  ككجكد تعددية حزبية باعتبار ,يضاؼ إلى ىذا ضركرة كجكد مؤسسات ديمكقراطية .ب 

كحيازة تمؾ األحزاب لتأييد المكاطنيف يضمف  ,مؤسسات كسيطة بيف المكاطنيف كالدكلة
كيشير عدد مف الباحثيف إلى أف ترسيخ دعائـ النظاـ الديمكقراطي  ,نجاحيا في المنافسة
إنما يستمـز العديد مف المتطمبات . ر مف قبكؿ قطاعات كشرائح المجتمعكمف ثـ حيازتو لقد

 منيا:
 تحقيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات.  -1
بحيث ال تناصر القيادة السياسية أيا ن مف  ,ضركرة الفصؿ بيف قادة الدكلة كاألحزاب السياسية -2

 بؿ تتركيا لممنافسة الحرة عمى قدـ المساكاة. ,األحزاب السياسية المكجكدة عمى الساحة
 الصحافة كحرية الكصكؿ إلى المعمكمات.عدـ احتكار الدكلة ألجيزة اإلعالـ مع تكافر حرية  -3

كتحت إشراؼ جياز قضائي متسؽ مع إفساح  ,كفالة النزاىة كالحيدة النتخابات دكرية -4
 المجاؿ لكافة القكل السياسية باالنخراط في العممية السياسية دكف تقييد قكل كأجنحة بعينيا.

بمعنى السماح لكافة القكل لمتعبير عف كجكدىا كاالنتظاـ في  ,تكافر تعددية حزبية غير مقيدة -5
 .(65)ىانتغتكف, د.ت:  أحزاب سياسية دكف خضكعيا لسيطرة الدكلة

 :التاقيب عمى مفيوم التحول الديمقراطيسادسًا: 
كالتي تعني المركر أك  Transittionإف معنى التحكؿ في المغتيف الفرنسية كاإلنجميزية 

خر لو داللتو آاالنتقاؿ مف حالة إلى حالة أك مف مرحمة إلى مرحمة معينة أك مف مكاف إلى مكاف 
 ,في طياتيا معنى أكسع مف المعنى القريب المركر عبارة عف انتقاؿ فكممة المركر تحمؿ :فأكالن 

يقو لمطبات أك عثرات فيك متغير قد يتعرض في طر  ,فالمركر يدؿ عمى حالة مف عدـ الثبات
كىذا ما  ,كمف المحتمؿ أف يصؿ لمحطة مغايرة تمامان  ,تعيؽ كصكلو إلى المحطة التي يريدىا

كىك االنتقاؿ مف مكاف إلى مكاف أك مف حالة إلى حالة فقد ينتقؿ الفرد مف  ,يؤكده المعنى اآلخر
غكطات معينة أك أك ض اجتماعيةأك شخصية أك  اقتصاديةمكاف آلخر لظركؼ معينة قد تككف 

 ,كليس شرطان أف يككف المكاف اآلخر أفضؿ فربما يككف أسكأ ,غير ذلؾ مف مؤثرات خارجية
 ,(التحكؿ الديمقراطي) :كمف ىنا انبثقت الصمة بيف كممة التحكؿ كالديمقراطية لتعطينا المصطمح
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 ,كالطائرة ليا قبطاف ,فالسفينة ليا رباف ,أف يككف لو قائد كبما أف أم نكع مف أنكاع المركر البد  
فالقادة ليـ دكر بارز في عممية  ,أف يككف لو قائد فالتحكؿ الديمقراطي البد   ,كالسيارة ليا سائؽ
أف التحكؿ  :رأت الباحثةكمف ىذا االستعراض كاالستعراض السابؽ  ,التحكؿ الديمقراطي

 ,الديمقراطي ىك ذلؾ الترتيب المؤسسي الجديد الذم يختمؼ في أىدافو كبنيتو عف الترتيب السابؽ
 ,كالذم يتـ بشكؿ سممي أك بعنؼ ,كالذم ينتج عف انتقاؿ النظاـ مف كضعية إلى كضعية أخرل

تعديالت كقد تؤدم إلى  ,مف الشعب أك مف السمطة نفسيا أك ضغكطات خارجية ان كقد يككف نابع
عادة تكزيع  ,كفكرية ودستكرية كقانكنية كتنظيم ككذلؾ ربما يؤدم إلى تكسيع دائرة المشاركة كا 

كتحقيؽ الرفاىية  ,كذلؾ كمو مف أجؿ رفع كفاءة كقدرة المكاطنيف عمى المشاركة ,السمطة كالنفكذ
ف لمتحكؿ االجتماعية لممكاطنيف كتكزيع المنافع االقتصادية بالتساكم عمى األفراد كما أ

النظاـ  ,التعددية السياسية ,الحريات العامة ,الدستكر) :الديمقراطي مؤشرات تدؿ عمى كجكده منيا
أما إذا لـ تتقبؿ  ,(مسمطةلالتداكؿ السممي  ,الفصؿ بيف السمطات ,نزاىة االنتخابات ,التمثيمي

ذا ما قامت بمعارضتو كمعاداتو فسكؼ تنتكس لعممية ا النخب السياسية ذلؾ التحكؿ كا 
كتتحكؿ إلى صراعات  ,كلف تحقؽ أىدافيا بؿ قد ترتد إلى ما ىك أسكأ مف ذلؾ ,الديمقراطية

كلقد كانت تجارب الدكؿ العربية في التحكالت الديمقراطية التي  ,كاشتباكات مسمحة كحركب أىمية
عجت بيا الساحة العربية أكبر دليؿ عمى ذلؾ فمنيا مف اقترب مف النضج الديمقراطي كما في 

كمنيا مف انتكست كتحكلت لحركب أىمية  ,تكنس بعد التخمص مف حكـ زيف العابديف بف عمي
كمنيا مف  ,ا مف تحكؿ إلى صراعات إقميمية مثؿ سكرياكمني ,كصراعات كمف ذلؾ اليمف كليبيا

فنشأت األزمة عند فكز حماس  أما فمسطيف ,عاد إلى حكـ المؤسسة العسكرية مثؿ مصر
باألغمبية كرفض الطرؼ الذم لـ يحصؿ عمى أغمبية )فتح( التسميـ بالنتائج مما أدل إلى أزمة 

الديمقراطي في السمطة الفمسطينية خالؿ  كسكؼ يتـ رصد اتجاىات التحكؿ ,انتقاؿ سممي لمسمطة
 :كاآلتي 2007إلى  2004الفترة مف 

 : م(2007)إلى  م(2004)اتجاىات التحول الديمقراطي في السمطة الفمسطينية من 
 :م(2004)في التغير في دور الرئيس وصالحياتو  -أوالً 

رئيس منظمة التحرير  ,ىك كفاة رئيس السمطة الفمسطينية ـ(2004)لقد كاف الحدث األبرز في 
كتكلى رئيس المجمس التشريعي  ,2004\11\11بتاريخ  ,أبك عمار()ياسر عرفات  ,الفمسطينية

السيد ركحي فتكح مياـ رئيس السمطة الكطنية لفترة مؤقتة ال تتجاكز مدة شيريف بحسب القانكف 
كمكعد إلجراء االنتخابات التشريعية في  2005\1\9تـ تحديد تاريخ  ذاتو الكقتكفي  ,األساسي

 .ـ(2005)شير حزيراف مف العاـ 
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إجراء انتخابات جزئية في عدد مف  ـ(2004)مف التطكرات الميمة التي جرت خالؿ عاـ  
ىيئات محمية في قطاع  (10)ك ىيئة محمية في الضفة الغربية( 26)شممت  ,الييئات المحمية

فمع تكلي الرئيس المؤقت لمسمطة الكطنية  :كلقد حدث بعض التغيرات في مؤسسة الرئاسة ,غزة
كسمطة  ,مثؿ ديكاف المكظفيف العاـ ,تـ إلحاؽ بعض المؤسسات بمجمس الكزراء ,الفمسطينية

تقرير الييئة . )كمع ذلؾ ظمت الخطكات المتخذة في ىذا المجاؿ انتقائية غير مدركسة ,النقد
 ,كلـ تشمؿ كافة المؤسسات العامة التي تتبع ىيئة رئاسة السمطة الكطنية (10: 2004, المستقمة

أما رئيس السمطة الكطنية المؤقت فقاـ خالؿ فترة كاليتو بإصدار العديد مف القكانيف التي كاف 
كعمى  ,المجمس التشريعي قد أحاليا في كقت سابؽ إلى رئيس السمطة الكطنية مف أجؿ إصدارىا

كلمدة  ـ2004\11\20فتح باب الترشح لمنصب رئيس السمطة الكطنية بتاريخ  ,العمميالمستكل 
ترشح عشرة مكاطنيف لمنصب رئيس  اعتمادكقد تـ  (112, )تقرير الييئة المستقمة .يكمان  (12)

كلكف انسحب منيـ ثالثة فيما بعد. ثـ تـ انتقاؿ السمطة في أعقاب تكلي الرئاسة  ,السمطة الكطنية
كذلؾ  ,أحكاـ القانكف األساسي كاحتراـلمسمطة الكطنية مف قبؿ رئيس المجمس التشريعي المؤقتة 

 ,ليس فقط في مؤسسة الرئاسة فحسب ,مف شأنو أف يكرس تقميدان ميمان بشأف آلية انتقاؿ السمطة
نما أيضان في المؤسسات الحككمية األخرل أيضان   :ـ2004 ,الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف)كا 

105). 
  رئيس السمطة الوطنية وطرق وآليات ممارستيا: صالحيات

يعتبر رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية ىك  ,بحسب القانكف األساسي لمسمطة الكطنية الفمسطينية
كىك الذم يختار رئيس الكزراء كيكمفو بتشكيؿ الحككمة كىك  ,القائد األعمى لمقكات الفمسطينية

كيقكـ الرئيس كذلؾ  ,كالمنظمات الدكلية ,الدكؿ األجنبية يف ممثمي فمسطيف لدليالمفكض بتع
كما يحؽ لرئيس السمطة الكطنية إصدار  ,بإصدار القكانيف بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي

 . قرارات ليا قكة القانكف في غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي
كيممؾ كذلؾ حؽ العفك , جعمو ىك اليـر األكؿ في السمطةمما يعطي الرئيس عدة صالحيات ت

الخاص عف العقكبة أك تخفيضيا أك لو الحؽ في إعالف حالة الطكارئ كفقان لمشركط المذككرة في 
مف  ,كمف الجدير ذكره أف جممة الصالحيات المنكطة برئيس السمطة الكطنية ,القانكف األساسي

 )الييئةاألساسية.رياتو كالحفاظ عمى حقكقو كح ,المفترض أف تكرس بالنتيجة لخدمة الكطف
( كلكنيا كانت تستغؿ ألغراض مختمفة ليس ىدفيا 107ـ: 2004, المستقمة لحقكؽ اإلنساف
 األكؿ مصمحة المكاطف .

فمف غير الكاضح كيؼ  ,بعمؿ مكتب الرئيس ىناؾ مشكالت متعمقة ,عمى المستكل العمميك 
يمارس الرئيس أك مكتب الرئاسة رقابتو عمى عشرات المؤسسات كالسمطات العامة التي ألحقت 

كال تكجد معايير كاضحة كمعمنة يتـ بمكجبيا إفساح المجاؿ لممكاطنيف لتقديـ الشكاكل  ,بمكتبو
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استفادة المكاطنيف أك  ,أك لتدخؿ الرئيس في حؿ القضايا الفردية ليـ ,إلى رئيس السمطة الكطنية
كليس كاضحان ما ىي  ,(107ـ: 2004, )الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف مف خدمة معينة

خاذ القرارات اتبارات التي يأخدىا بالحسباف في االعت األسس كالمعايير التي يعتمدىا الرئيس أك
كبالرغـ  ,الفمسطينيةبشأف تمكيف المكاطنيف مف العالج خارج المؤسسات الطبية  خاصة ,الكثيرة
 (800) حيث بمغ ,(ـ2004)عدد المكظفيف في مكتب الرئاسة في مكازنة عاـ  انخفاضمف 

إال أف ىذا العدد يبقى  ,ـ(2004)خالؿ عاـ  (677) كانخفض إلى ـ(2003)مكظؼ خالؿ عاـ 
, )الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف كبيران بالمقارنة مع الميمات المحدكدة التي يقكـ بيا المكتب

 (.108ـ: 2004

 م:2004التغير في دور السمطة التنفيذية لاام 
كمف أبرز التغيرات ترتيب أكضاع السمطة التنفيذية.  حدثت جممة تغيرات كاف ليا دكر فيلقد 

التي حدث في الرئاسة ىك استحداث منصب رئيس الكزراء كمنصب مستقؿ عف منصب رئيس 
كيكتسب ـ(, 2003)بمكجب القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  ,الكطنيةالسمطة 

 ,استحداث ىذا المنصب أىمية خاصة عمى صعيد إعادة تنظيـ أكضاع السمطة التنفيذية
كتكضيح الحد الفاصؿ بيف القرارات الحككمية كتمؾ التي تصدر عف ىيئات منظمة التحرير 

قـك ؿ يكبحسب القانكف المعد   ,(107ـ: 2004, اإلنساف )الييئة المستقمة لحقكؽ.الفمسطينية
كيتكجب عمى الرئيس إنجاز , بتشكيؿ الحككمة ,رئيس الكزراءبتكميؼ  رئيس السمطة الكطنية

أقصاىا  ,كلو الحؽ في ميمة أخرل ,تشكيؿ حككمتو خالؿ ثالثة أسابيع مف تاريخ التكميؼ
رئيس الكزراء في تشكيؿ حككمتو خالؿ األجؿ المذككر أك أنيا لـ  أخفؽفإذا  ,أسبكعاف آخراف

كجب عمى رئيس السمطة الكطنية تكميؼ شخص آخر خالؿ , تحظ بثقة المجمس التشريعي
, )الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف أك مف تاريخ الثقة ,ؼ األكؿأسبكعيف مف تاريخ إخفاؽ المكم  

, ـ(2003)العاـ التي تشكمت في  (أبك عالء)استمرت حككمة أحمد قريع لقد , (109ـ: 2004
كذلؾ عندما تـ تعييف كزير جديد  ,سكل تعديالت طفيفة ـ(2004)كلـ يطرأ عمييا خالؿ عاـ 

 ـ2004\9\27كتـ بتاريخ  ,2004\6\1كحصؿ عمى ثقة المجمس التشريعي بتاريخ  ,زراعةلم
كتكميؼ كزير شؤكف  ,باإلنابة خمفان لمكزير المستقيؿ تكميؼ كزير العمؿ بميمة كزير التخطيط

كؽ )الييئة المستقمة لحق المفاكضات بمتابعة شؤكف كزارة اإلعالـ بالتنسيؽ مع رئيس الكزراء
لقد تمكف قريع مف تشكيؿ الحككمة مرتيف في عيد الرئيس ياسر  ,(110ـ: 2004, اإلنساف
 كمرة في عيد الرئيس محمكد عباس. , عرفات

ة مف الحككمة احتجاجان عمى طعف استقالتو المشرك ـ 2004\6\7أعمف كزير العدؿ بتاريخ  كما 
ستئتار مجمس القضاء األعمى بأغمب الصالحيات اك  ,محدكدية الصالحيات الممنكحة لكزارة العدؿ
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مف جانب آخر تقدمت الحككمة في  ,غير أف الحككمة لـ تقبميا ,حقؿ القضاءفي الفنية كاإلدارية 
باستقالتيا إلى رئيس السمطة الكطنية مطالبة بإجراء إصالحات داخمية في  ـ2004مكز شير ت

رئيس  غير أف. كتفعيؿ دكر األجيزة األمنية في حفظ النظاـ كاألمف العاـ  ,السمطة الكطنية
كتـ االتفاؽ بيف رئيس السمطة الكطنية كرئيس الحككمة عمى  ,السمطة لـ يقبؿ استقالة الحككمة

أما عمى مستكل أداء الحككمة  ,قالة بعد أف تـ تسكية بعض اإلشكاليات المسببة لياسحب االست
 بمقيز,)الفمسطينية فقد اتخذت الحككمة مجمكعة مف القرارات في الشأف السياسي كالداخمي

2006: 31). 
 ,اعتمد مجمس الكزراء ىيكميات العديد مف الكزارات كالمؤسسات العامة ,ـ2004\5\1فبتاريخ  

نظاـ المركز الكطني الفمسطيني لمبحكث  ,الجياز المركزم لإلحصاء ,مثؿ كزارة األشغاؿ العامة
الكطني. كأصدر المجمس قرارات  االقتصادككزارة  ,كزارة الشؤكف المدنية ,كزارة العمؿ ,الزراعية

)بمقيز,  .عدة تقضي بإلزاـ الكزارات التي لـ تقدـ لممجمس ىيكميتيا بتقديميا حتى نياية العاـ
2006 :112.) 

تمبس ابتداء برداء " نصح الرئيس عرفات بإصالح , غريبان  السممية أكجد قمقان  إف تعثر العممية
خاصة , أكضاع السمطة سرعاف ما تحكؿ لضغط أمريكي إسرائيمي العتقاؿ عناصر المقاكمة

إذ  ,ـ2004\11\11حتى كفاتو  ـ2001منذ  كتـ حصاره في مقر المقاطعة في راـ اهلل ,حماس
عادة تكزيعيا سبيال كحيدا لعزلو   ,بمقيز)بات تجريد مؤسسة الرئاسة مف مكارد قكتيا األساسية كا 

ككضع األجيزة األمنية , كذلؾ بجعؿ القرار السياسي بيد الحككمة كرئيس الكزراء( 31 :2006
 .الشأف المالي إلى كزارة المالية كتفكيض, تحت إمرة كزارة الداخمية

 إال ,ستمراران عمى الحككمة الفمسطينية مف األعكاـ التي سبقتوالكف بالرغـ مف أف ىذا العاـ أكثر 
كلـ  ,أنو لـ يطرأ أم تغير ممحكظ عمى الكضع العاـ في أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية
شير تستطع الحككمة حينيا تنفيذ ما كعدت بو في بيانيا الكزارم الذم أعمنتو عقب تشكيميا في 

 . (112: 2004تقرير الييئة المستقمة, ) ـ2003تشريف ثاني 

 م:2005السمطة التنفيذية في عام دور التغير في 
اتخذت السمطة التنفيذية جممة مف القرارات اليادفة إلى تمكيف فقد  ـ2005أما في عاـ  

فقد تـ إجراء انتخابات رئاسية لمسمطة  ,المكاطنيف مف ممارسة عدد مف الحقكؽ كالحريات
مت في أعقاب انتخاب رئيس كمنح المجمس التشريعي ثقتو لمحككمة الجديدة التي تشك   ,الفمسطينية

كما أجرت السمطة التنفيذية خالؿ ىذا العاـ انتخابات لمعظـ مجالس الييئة  ,السمطة الكطنية
إلجراء االنتخابات  مكعدان  ـ2006ي كتـ تحديد الخامس كالعشريف مف كانكف ثان ,المحمية

ككذلؾ تـ تعديؿ التشريعات المتعمقة  (,187 :2005, تقرير الييئة المستقمة). التشريعية الثانية
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لمشاركة في إدارة الحياة العامة بيدؼ تكسيع دائرة ا ,بإجراء االنتخابات العامة كالمحمية
اعتماد النظاـ  :كلعؿ أىـ التعديالت التي تضمنتيا ىذه القكانيف لتحقيؽ تمؾ الغاية ,ممكاطنيفل

 بدالن مف نظاـ الدكائر االنتخابية الذم يحد   ,المختمط في انتخاب أعضاء المجمس التشريعي القادـ
كليس عمى  ,ككذلؾ االنتخاب عمى أساس القكائـ ,مف انتخاب الفئات األقؿ حظان في المجتمع

: 2005)تقرير الييئة المستقمة, في انتخابات مجالس الييئة المحمية.  ,االنتخاب الفردم أساس
عبر حمالت اعتقاؿ , ـ2005منذ سنة  األجيزة األمنية لمسمطةكاصمت في المقابؿ ك ( 188

ظمت السمطة  كذلؾك  ,كمداىمة مؤسساتيا كمصادرة محتكياتيا, كمصادرة السالح, ككادر المقاكمة
الدالة عمى ضعؼ سيادة القانكف في  كزادت الحكادث ,عاجزة عف تكفير األمف لممكاطف التنفيذية

خصكصان مع عدـ محاسبة حقيقية لألشخاص المسؤكليف عف ىذه  ,أراضي السمطة الكطنية
لكف رافقتيا  ,بإنشاء عدد مف المؤسسات ـ2005كلقد قامت السمطة التنفيذية في عاـ  ,الحكادث

قراض ك  ,مثؿ الييئة الفمسطينية إلدارة المعابر ,ذاتيا اإلشكاليات المذككرة صندكؽ تطكير كا 
الييئة ) كالييئة الكطنية لشؤكف الصناديؽ كالييئات المالية كاإلغاثية العربية كاإلسالمية. ,البمديات
فضال عف االعتقاؿ التعسفي كانتياؾ حؽ حرية الرأم كالتجمع السممي  (188 :2005, المستقمة

الفمسطيني لحقكؽ  المركز)عبر منع مكاطنيف كقكل كأحزاب سياسية مف تنظيـ مظاىرات سممية 
, مجمة الدراسات اإلعالمية), "(حرية الرأم كالتعبير في ظؿ السمطة الكطنية الفمسطينية اإلنساف"
كاختالؼ طريقة  ,يالحظ أف إدارة الحككمة لمقطاعات المختمفة ,بشكؿ عاـك  .(171 :2005

حسابات أخرل في السمطة إلى بقدر ما يستند  ,إدارتيا بيف فترة كأخرل ال يستند إلى دراسة متأنية
كيحد مف  ,عمى عمؿ مؤسسات السمطة التنفيذية -بشكؿ مباشر-األمر الذم يؤثر  ,الكطنية

التطكر األىـ لدل السمطة الكطنية  ـ(2005)اطنيف كما شيد عاـ فاعميتيا في تقديـ خدماتيا لممك 
, تقرير الييئة المستقمة). في إطار تكسيع قاعدة المشاركة في إدارة الحياة العامة لممكاطنيف

الديمقراطي الذم لـ تعيده السمطة الفمسطينية مف  مف التحكؿ ان كىذا كاف نكع(, 188 :2005
الذم يجمع بيف  ,خابات المختمط في قانكف االنتخابات العامةفقد تـ تبني نظاـ االنت قبؿ .

األمر الذم يسمح باشتراؾ  ,%50كالقكائـ  ,%50االنتخاب عمى أساس الدكائر االنتخابية 
كبالتالي يسمح بتداكؿ  ,الفئات السياسية كاالجتماعية المختمفة في الحكـ كفي إدارة الحياة العامة

عمى الرغـ ذلؾ ك  ,(192: 2005)تقرير الييئة المستقمة, المختمفة السمطة بيف الفئات االجتماعية
مف الضغكطات الدكلية التي مارستيا الكاليات المتحدة األمريكية كاالتحاد األكركبي عمى السمطة 

أما عمى  ,لمنع مشاركة بعض الجيات الفمسطينية في االنتخابات التشريعية القادمة ,الكطنية
كباإلضافة إلى إجراءات تشجيع المشاركة السياسية فقد حدث  .صعيد تحقيؽ مبدأ تداكؿ السمطة

 ـ2005\1\9تطكر ميـ تمثؿ في إجراء انتخابات رئاسية الختيار رئيس ثاف لمسمطة الكطنية في 
عد كذلؾ لممرة األكلى في تاريخ السمطة الكطنية ب (,189: 2005)تقرير الييئة المستقمة, 
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فرغـ  ,ميمان  ان تطكر  ـ(2005)شيد عاـ ك  .ـ1996ية كالتشريعية التي جرت عاـ االنتخابات الرئاس
كاف يغمب عميو ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة  ,أف المشيد العاـ منذ قياـ السمطة الكطنية

, المشيد تعتبر استثناء جديدان عمى ىذا ـ(2005)إال أف الحككمة التي تشكمت عاـ  ,التشريعية
عممان  ,تثناء رئيس مجمس الكزراء كنائبوحيث كاف معظـ الكزراء مف خارج المجمس التشريعي باس

أف التشكيمة الكزارية ىذه تـ التكصؿ إلييا عقب جداؿ بشأف الثقة بالحككمة التي كاف رئيسيا قد ب
لكال سحب  ,ككصؿ األمر إلى االقتراب مف حجب الثقة عنيا .تقدـ بيا إلى المجمس التشريعي

, )مجمة الدراسات اإلعالمية المجمس التشريعي التشكيمة الكزارية كالتقدـ بتشكيمة جديدة مف خارج
ؿ استحدث منصب رئيس الكزراء كعمى الرغـ مف أف القانكف األساسي المعد   (,171 :2005

كتكزيع  ,كعدـ ىيمنة سمطة عمى أخرل, ألغراض الفصؿ بيف مؤسسة الرئاسة كالسمطة التنفيذية
 نو لـ يحقؽ غايتو .لتي كانت محصكرة بيد الرئيس إال أالمياـ ا

عمى صعيد العالقة بيف السمطتيف التنفيذية كالقضائية فال تزاؿ السمطة التنفيذية تييمف عمى ف
الالزمة  اإلجراءاتلـ تتخذ  ,ـ1994فمنذ قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ  ,السمطة القضائية

كقادرة عمى القياـ بدكرىا في حؿ النزاعات كحفظ  ,مف أجؿ بناء سمطة قضائية حقيقية كفاعمة
)مجمة الدراسات  .كما أف حالة االنفالت األمني كضعؼ سيادة القانكف في تزايد ,األمف كالنظاـ

 كليس ىناؾ مف إجراءات فاعمة تقكـ بيا األجيزة المختصة في (171: 2005, اإلعالمية
كليف عف ؤ كمالحقة المس ,مف أجؿ ضبط األمف ,خاصة األجيزة األمنيةبك  ,السمطة التنفيذية

حالتيـ إلى القضاء لمحاسبتيـ ,حكادث االنفالت األمني كفي  (103: 2004, مركز الزيتكنة) .كا 
كما يبدك مف مجمؿ  ,لـ تقـ السمطة التنفيذية بتطبيؽ األحكاـ القضائية مرات عديدة جدان 

أنو ليس لدل السمطة التنفيذية  ,المعطيات المتعمقة بالسمطة القضائية منذ قياـ السمطة الكطنية
ألف مف شأف تقكية ىذه السمطة أف تقـك  ,رغبة حقيقية في كجكد سمطة قضائية قكية كفاعمة

 ,كخطيرة ميمةقضايا  رىا في محاسبة المتجاكزيف عمى القانكف مف أفراد السمطة التنفيذية فيك بد
 كحكادث االنفالت األمني التي يمارسيا أفراد مف األجيزة األمنية ,كقضايا الفساد كتجاكز القانكف

تطكر فاعؿ عمى  ـ(2005)في المقابؿ حدث خالؿ ك  .(200 ـ:2005, الييئة المستقمةتقرير )
كعمى العالقة بيف السمطتيف القضائية كالتشريعية بشكؿ  ,مبدأ الفصؿ بيف السمطات بصكرة عامة

ممثمة بالمحكمة العميا  ,خاص. فقد سممت السمطة التشريعية بما قامت بو السمطة القضائية
الذم أقره  ,ـ(2005)لعاـ  (15)عندما أبطمت قانكف السمطة القضائية رقـ  ,دستكرية كمحكمة

 (.30 :2007, الييئة المستقمة) كاعتبرتو غير دستكرم ـ2005\10\5المجمس التشريعي بتاريخ 
إف استقرار العالقة بيف السمطات المختمفة في الدكلة يؤثر بشكؿ إيجابي عمى قدرة ىذه حيث 

 ,السمطات عمى خدمة المكاطف كتمكنو مف الحصكؿ عمى حقكقو األساسية كحرياتو العامة.
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عي كالمالي كالتشريعي في اني كاالجتمعمى الكضع األم ممحكظكبصكرة عامة لـ يطرأ تغير 
  .أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية

لـ تستطع الحككمة كقتيا تنفيذ برنامجيا الحككمي الذم نالت ثقة المجمس التشريعي عمى  
في مجاؿ السياسة الداخمية  ـفي المجاؿ األمني أ أكاف سكاءن  ـ2005\2\22أساسو في 
فقد زادت مظاىر ضعؼ سيادة القانكف في أراضي السمطة الكطنية بشكؿ مفرط  ,كالخارجية

كعمى الرغـ مف قياـ السمطة الكطنية بالعديد مف اإلجراءات اليادفة إلى تعزيز  ,خالؿ ىذا العاـ
إال أف الجمكد غمب عمى أم تقدـ سياسي بالنسبة لكافة المسائؿ العالقة  ,العمؿ الدبمكماسي فييا

كما لـ تفمح الجيات الدكلية (, 198 :2007, الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف). ؿمع االحتال
 ة لمفاكضات الفمسطينية اإلسرائيميالمتعددة في تحريؾ ا

 :ـ2005إلى م 2004 الفترة منتاميق الباحثة عن دور السمطة التنفيذية في 
ففي بدايتيا كانت امتدادان لحككمة أحمد قريع "أبك  ـ(,2004)لقد تتابعت عدة أحداث في 

, بعض اإلصالحات مثؿ تعييف كزير جديد لمزراعة ـ(2004)عالء" كالتي تـ عمييا خالؿ 
كحدث بعض ىيكميات  ,ككذلؾ تمت بعض تعيينات كزارية, كحصكلو عمى ثقة المجمس التشريعي

التي طالبت , الحككمة قدمت استقالتيا إال أف ذلؾ كعمى الرغـ مف, لمكزارات كالمؤسسات العامة
إجراء إصالحات داخمية في السمطة الكطنية كتفعيؿ دكر األجيزة األمنية في حفظ النظاـ بفييا 

كأبرز ما حدث في نياية ىذا العاـ ىك كفاة الرئيس ياسر , كالتي قكبمت بالرفض, كاألمف العاـ
كالذم  ,اسـ القضية الفمسطينية عط اسمو مكالذم ارتب, عرفات رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية

حيث تكلى السيد ركحي فتكح رئاسة السمطة  ,بدأ مف تاريخ كفاتو الحد الزمني لدراسة الباحثةي
فقد تـ فتح باب , لتميد بعدىا لمرحمة جديدة مف الحكـ, يكمان  (60)قؿ عف ال تالفمسطينية لمدة 

متغيرات كانت جديرة أف تقكد لتحكؿ ديمقراطي كؿ ىذه ال, الترشح لمنصب رئيس السمطة الكطنية
رغـ أنو في بداياتو كاف كلكف ما حدث كاف مختمفا ن  ,مف شأنو أف يغير حياة الفمسطينييف

حيث تـ إجراء , الحت بكادر الديمقراطية عمى الساحة الفمسطينية ـ2005ففي عاـ , ديمقراطيان 
التي , المجمس التشريعي ثقتو لمحككمة الجديدةككذلؾ منح , انتخابات رئاسية لمسمطة الفمسطينية

 كما أجريت في ىذا العاـ انتخابات لمعظـ مجالس, بعد انتخاب رئيس السمطة الكطنيةتشكمت 
كرغـ أف استحداث منصب رئيس , ثانيةكحدد مكعد لالنتخابات التشريعية ال, الييئة المحمية

 .مشاكؿ نية إال أنو كرس عدةي السمطة الفمسطيالكزراء جاء لمتخمص مف مشاكؿ عدة ف

 :م(2007)وعام  م(2006)لاام في دور السمطة التنفيذية أىم التغيرات 
لمسمطة الكطنية عمى أف مجمس الكزراء  فقد نص القانكف األساسي ـ2006أما في سنة 

كضع البرنامج الذم  )الحككمة( ىك بمثابة األداة التنفيذية كاإلدارية العميا التي تضطمع بمسؤكلية
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كلو كافة الصالحيات اإلدارية كالتنفيذية عدا ما لرئيس  ,تقره السمطة التشريعية مكضع التنفيذ
كعميو  .(35ـ: 2007اإلنساف, المستقمة لحقكؽ  الييئة) السمطة الكطنية مف اختصاصات تنفيذية
  :فإف السمطة التنفيذية تتألؼ مف قسميف
يرأس السمطة التنفيذية كلو بعض الصالحيات التنفيذية رئيس السمطة الكطنية الذم 

ؼ بيا مف قبؿ رئيس السمطة كرئيس الكزراء الذم يدير الصالحيات التنفيذية المكم   ,المباشرة
الييئة المستقمة لحقكؽ ) ,الكطنية بكاسطة كزراء لكؿ قطاع مف القطاعات الخدماتية المختمفة

س السمطة الكطنية يقؼ عمى رأس السمطات الثالث كبالرغـ مف أف رئي (,5: 2006, اإلنساف
يمكف رئيس السمطة الكطنية  ,في السمطة الكطنية إلى ما قبؿ كضع القانكف األساسي المذككر

كبالتالي يقكـ رئيس السمطة الكطنية  ,ذاتو مف رئاسة السمطة الكطنية كترؤس الحككمة في الكقت
. شريعي ألخذ الثقة عمى الكزراء في الحككمةكمف ثـ عرضيا عمى المجمس الت ,بتشكيؿ حككمتو

مف الناحية الفعمية ظيرت السمطة التنفيذية ك ( 8: 2006, )الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف
كمجمس , مقسكمة لقسميف ىما: رئاسة السمطة الكطنية ممثمة برئيسيا الذم ينتمي لحركة فتح

 .ة في المجمس التشريعيأكبر الكتؿ البرلمانيالكزراء المحسكب عمى حركة حماس 
إال أف الكاقع العممي يفرض عمى رئيس السمطة الكطنية اختيار رئيس الكزراء مف الكتمة  

حتى تككف الحككمة المشكمة مف قبمو قادرة عمى نيؿ ثقة  ,البرلمانية األكبر في المجمس التشريعي
لقد كاف مف أكثر السمطات تأثرا . (5: 2006, )الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف أعضاء المجمس

 ان كالذم كانت أحداثو نتاجـ( 2007)بالكضع السياسي الجديد ىك السمطة التنفيذية في عاـ 
ىنية(  إسماعيؿخالؼ بيف رئيس الحككمة ) حيث أدت أحداثو لظيكر ـ(,2006)اـ ألحداث ع
في الضفة الغربية ممثمة  إحداىما ,أفرز مف الناحية الكاقعية جيتيف تنفيذيتيفكالذم , كالرئيس

 ,تسير األعماؿ( ضمف برنامج كاحد متفؽ عميو بينيما)بالرئيس كبحككمة السيد سالـ فياض 
 كلكؿ مف ,(المقالة)ىنية  إسماعيؿكالثانية ممثمة بالسمطة القائمة في قطاع غزة كبحككمة السيد 

كالتي ال يمتـز بيا الطرؼ  ,رلتيما كقراراتيما المستقمة عف األخىاتيف الجيتيف التنفيذيتيف سياس
 اآلخر.

ىك ما انعكس سمبان عمى  ,ـ(2007)إف انقساـ السمطة التنفيذية كاف مف أبرز سمات العاـ   
 .في العديد مف الجكانب اإلنسافأكضاع حقكؽ 

 ـتضارب السياسات كالقرارات كالممارسات مف األجيزة التنفيذية سكاءن التابعة ليذا الطرؼ أنتيجة 
تـ تشكيؿ حككمة كحدة كطنية كالتي ضمت كزراء مف حركة فتح  ـ(2007)آذار  7في ف ,ذاؾ

كقد جاء تشكيؿ ىذه الحككمة بعد قبكؿ رئيس  ,كمف أحزاب فمسطينية أخرل ,كحماس كمستقميف
عادة تكميفو بتشكيؿ  ,ىنية إسماعيؿالسمطة الكطنية الفمسطينية استقالة الحككمة السابقة برئاسة  كا 

 .(34: 2006, )الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف دة الكطنية بعد اتفاؽ مكةحككمة الكح
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 :م(2007)أداء مؤسسة الرئاسة الفمسطينية في عام 
, ـ(2004)زاد ت مظاىر الفمتاف األمني بشكؿ مفرط خالؿ عاـ  :في المجال األمني أوال ً  

الرسمية العتداءات مف قبؿ كتفاقمت الحالة عندما تعرض الكثير مف المسؤكليف كالمؤسسات 
ت مظاىر الفمتاف زاد لقد المكاطنيف أك مف قبؿ مجيكليف دكف أف يتـ الكشؼ عنيـ أك محاسبتيـ.

, كتفاقمت الحالة عندما تعرض الكثير مف المسؤكليف ـ(2004)األمني بشكؿ مفرط خالؿ عاـ 
كف أف يتـ الكشؼ كالمؤسسات الرسمية العتداءات مف قبؿ المكاطنيف أك مف قبؿ مجيكليف د

 عنيـ أك محاسبتيـ.
كما لـ تتخذ الحككمة إجراءات فاعمة إلصالح كضع السمطة القضائية كتفعيؿ دكرىا في الفصؿ  

بالنزاعات الجنائية أك المدنية بيف المكاطنيف, كمحاسبة المسؤكليف عف المخالفات القانكنية التي 
أكصى المجمس التشريعي في  ,ة القائمةترتكب ككخطكة باتجاه التقييـ الرسمي ألداء الحككم

مف ىذا العاـ بقبكؿ استقالة الحككمة, التي تقدمت بيا إلى ـ 2004\7\21جمستو المنعقدة بتاريخ 
, كذلؾ لعجزىا عف القياـ بمياميا األساسية ـ(2004)رئيس السمطة الكطنية في بداية تمكز 
 (.110 :2004 ,)تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ

فمقد تفاقمت األكضاع عندما تعرض الكثير مف المسؤكليف في السمطة  ـ(2005)أما في عاـ 
عمى المؤسسات الرسمية,  االعتداءاتالكطنية إلى االغتياؿ أك االختطاؼ, ككقعت العديد مف 

كزاد مف حدة ىذه االعتداءات عدـ كجكد مساءلة كمحاسبة فعمية لممسؤكليف عنيا. كما بقيت 
الحككمية الرامية إلى تعزيز سمطة القضاء في الفصؿ في النزاعات كمكافحة الفساد الجيكد 

(, أما في 198ص  2005محدكدة )تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
عمى المؤسسات  االعتداءزادت حاالت القتؿ خارج نطاؽ القانكف كحكادث ـ(2006)عاـ

تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف المكاطف لعاـ ) حاالت الخطؼ كارتفاعكالشخصيات العامة 
2006: 6 ). 

, كالزيادة ـ(2006)عف الحالة األمنية لعاـ  اإلنسافكفي تقرير لدل الييئة المستقمة لحقكؽ 
كلـ تفمح ىذه األجيزة في  ,فقد زادت حاالت القتؿ كالخطؼ كالجرائـ, ت عميياالطبيعية التي تم

فمثالن زاد عدد  كقؼ االعتداءات الكثيرة عمى الكزارات كعمى المؤسسات الحككمية كالخاصة,.
حالة, في حيف لـ يتجاكز  (345)عف  ـ(2006)القتمى عمى خمفية االنفالت األمني في عاـ 

 .(13 :2006, تقرير الييئة المستقمة)حالة في العاـ السابؽ.  (176)ىذا العدد اؿ
حالة في حيف (273)ككصؿ عدد االعتداءات عمى الكزارات كالمؤسسات العامة في ىذا العاـ إلى 

كسجمت  ,حالة (40)عف  ـ(2005)لـ يتجاكز عدد االعتداءات عمى المؤسسات العامة في 
 ., في حيف زادت حاالت االختطاؼـ(2005)حالة اختطاؼ في العاـ  (36)الييئة 
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السمطة الكطنية الفمسطينية أية إجراءات فاعمة تركت أثران مممكسان لتفعيؿ دكر لـ يتخذ رئيس 
يف يككنكف مف كخصكصان ح ,األجيزة األمنية في حفظ األمف كمالحقة المعتديف عمى القانكف

كتبعية  ,أنو يممؾ صالحيات أمنية كاسعة بمكجب القانكف عمى الرغـ منو, أفراد ىذه األجيزة
كتبعية باقي قكل األمف الداخمي  ,كالمخابرات العامة لو بصكة مباشرة جيازم أمف الرئاسة

 (35 :2006تقرير الييئة المستقمة, )المنصكص عمييا بالقانكف بصكرة عممية كغير مباشرة لو. 
مما عزز تفرد الرئاسة بالسمطة كمما زاد مف الفمتاف األمني الذم بدكره زاد مف حدة الصراع فيما 

 بعد .
كالعمؿ  ,تفعيؿ دكر ىذه األجيزة في الحد مف حالة االنفالت األمني كتجاكز القانكفكعكضان عف 

 ,أداءىا لدكرىا في حفظ أمف المكاطف كأمف المجتمع عمى إعادة ىيكمية ىذه األجيزة بما يضمف
كذلؾ عندما كافؽ  ,كافؽ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية عمى رفع عدد عناصر األجيزة األمنية

شريطة دمجيا  ,التي تعمؿ تحت إمرة كزير الداخمية (يؿ ما عرؼ )بالقكة التنفيذيةعمى تشك
كأدل تزايد عدد األجيزة األمنية ( 37: 2006تقرير الييئة المستقمة, ). باألجيزة األمنية القائمة

بية كالكالء لمحزب ك مع انتشار مظاىر المحس, |إلى تضارب أعماليا كتزايد عدـ التنسيؽ بينيا
 (.180: 2008)ابحيص,  السياسي الحاكـ

نما بتداخؿ الصالحيات  ,لكف المشكمة لـ تكف بعدد األفراد المنخرطيف في داخؿ األجيزة األمنية كا 
كانتماء عدد كبير مف أعضاء ىذه األجيزة إلى تنظيمات سياسية  ,بيف المرجعيات المشرفة عمييا

كاف يطالب بتبعية قكات  ـ(2006)ة لعاـ رغـ أف رئيس السمطة الكطني ,بشكؿ يخالؼ القانكف
تقرير ) .األمف الفمسطينية المسؤكلة عف األمف الداخمي لكزارة الداخمية عندما كاف رئيسان لمكزراء 

 (.35 :2006, الييئة المستقمة
حاكلت مؤسسة الرئاسة جاىدة بسط سيطرتيا عمى قكات األمف  ـ(2006)إال أنو في عاـ 

كاف أكلى ىذه الخطكات ك  ,كجعميا تتبع مؤسسة الرئاسة ,الفمسطيني المسؤكلة عف األمف الداخمي
تحديد فاعمية كزير الداخمية في الشأف األمني ىك قرار الرئيس القاضي بتعييف إلى التي ىدفت 

بناء عمى تكصية مف المجمس  ,ـ(2006)آذار مف العاـ مدير عاـ لألمف الداخمي في شير 
يو انتخابات كبصكرة تستبؽ تشكيؿ مجمس كزارم جديد عمى ضكء ما أفضت إل ,الكزارم السابؽ

 (.40: 2006)تقرير الييئة المستقمة,  مف نتائج.ـ 2006\1\25
األكؿ مف العاـ لمسمطة التنفيذية خالؿ النصؼ فكانت السياسات األمنية  ـ(2007)اـ أما في ع 

حيث سادت خالفات عميقة عمى  ,ـ(2006)لما كاف عميو الكضع في العاـ  امتدادان  2007
ما  (كالدفاع المدني ,كاألمف الكقائي ,قكل األمف الداخمي الشرطة)مستكل تبعية األجيزة األمنية 

حككمة الكحدة  ـسماعيؿ ىنية العاشرة أإفي حككمة  أكافبيف الرئاسة ككزارة الداخمية سكاء ن 
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دماجيا في أجيزة األمف  ,الكطنية ككذلؾ عمى مستكل دكر القكة التنفيذية في قطاع غزة كا 
 (.35: 2006)تقرير الييئة المستقمة,  الداخمي.

كالتي كانت تتبع مباشرة لكزير الداخمية. باإلضافة لما كانت تعانيو تمؾ األجيزة مف تداخؿ  
فرادىا إلى تنظيمات ألمشرفة عمييا كانتماء عدد كبير مف الصالحيات بيف الجيات المرجعية ا

األمر الذم انعكس سمبان عمى دكرىا تجاه  ,كالخمؿ في ىيكميتيا ,سياسية بشكؿ مخالؼ لمقانكف
كحماية الحقكؽ كالحريات كمساندة  ,إنفاذ القانكف كحفظ أمف المكاطف كالقضاء عمى الفمتاف األمني

 .السمطة القضائية في عمميا
كزاد في ىذا العاـ الخالؼ ضمف المستكيات السياسية  ,تردم الكضع األمني بصكرة كبيرة قدل 

كما تصاعدت حدة التباينات  ,حكؿ دكر المؤسسة األمنية كمدل قدرتيا عمى فرض األمف كالنظاـ
كتحكلت إلى الميداف في صكرة اشتباكات مسمحة بيف األجيزة األمنية القائمة سكاء تمؾ التي تتبع 

التي كانت تأتمر بأمرىا مف خالؿ  ـأ ,كاألمف الكطني أمف الرئاسة ـكالمخابرات العامة أ)لرئاسة ا
 .كالقكة التنفيذية التي تتبع كزير الداخمية في قطاع غزة (كاألمف الكقائي)مدير األمف الداخمي 

 .(2008)مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف, 
كقعت خالؿ تمؾ االشتباكات أعماؿ قتؿ كتصفية كاعتداءات عمى الممتمكات العامة كالخاصة  لقد

 .بصكرة متبادلة مست بأبرز حقكؽ اإلنساف كالحؽ في الحياة كالسالمة الشخصية
ا أنذر بكقكع صداـ عنيؼ نظران لفشؿ كؿ محاكالت التيدئة كالكساطات التي تدخمت بغرض مم 

اندلعت أحداث االقتتاؿ الداخمي الشاممة في قطاع غزة  ـ2007\6\7بتاريخ كقؼ إطالؽ النار 
ككاف مف نتائجيا سيطرة  ,التي لـ تشيد ليا األراضي الفمسطينية مثيالن منذ نشأة السمطة الكطنية

عمى مقار  التنفيذية كالقكة (كتائب عز الديف القساـ)حركة حماس مدعكمة بجناحييا المسمح 
قرير الييئة ت) التي قامت منذ بداية عيد السمطة الفمسطينية في قطاع غزةاألجيزة األمنية 

قكة أمنية جديدة مكانيا بعد النصؼ الثاني مف كمف ثـ نتجت  (35ص, ـ(2007), المستقمة
أصبح ىناؾ جيازاف أمنياف  ,. كنتيجة االنقساـ بيف الضفة الغربية كقطاع غزةـ(2007)العاـ 

أحدىما في الضفة الغربية يحكـ مف خالؿ المؤسسة األمنية القائمة منذ عيد السمطة الفمسطينية 
كثانييما في قطاع غزة يحكـ مف خالؿ األجيزة  ,كيتبع الرئاسة كالحككمة ممثمة بكزارة الداخمية

 . تبع لياكأصبحت ت ,األمنية التي تشكميا السمطة القائمة في قطاع غزة
جراءات تجاه إعادة  ,عمى صعيد السمطة التنفيذية في الضفة الغربيةك  فقد اعتمدت عدة سياسات كا 

 الحككمة الفمسطينية) ىيكمية كتنظيـ األجيزة األمنية لتككف قادرة عمى القياـ بمياميا بفاعمية
)األمانة العامة  14/10/2007-16/6/2007التقرير الربعي األكؿ مف الفترة  ,الثانية عشرة

اإلدارة العامة لجكدة األداء  ,الفمسطينية لمجمس الكزراء الفمسطيني في السمطة الكطنية
اعتمدت خطة أمنية كبدأت بتطبيقيا في بعض محافظات الضفة الغربية ك  (ـ2007,الحككمي
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بغرض إنياء ظاىرة انتشار األسمحة كالقبض عمى الفاريف مف كجو  (كمحافظة نابمس مثالن )
نياء ظاىرة السيارات غير المرخصة أك اك  ,كتفعيؿ التحقيؽ في الجرائـ كالمخالفات ,لعدالةا

 كما عممت عمى متابعة ,(13/9/2007الصادر بتاريخ  37الكقائع الفمسطينية العدد ) المسركقة
مف خالؿ  اإلسرائيميممؼ مطاردم كمقاكمي كتائب شيداء األقصى المطمكبيف لقكات االحتالؿ 

ف يالتعيد بتسميـ األسمحة لألجيزة األمنية الرسمية. كما قررت الحككمة إلغاء جميع قرارات التعي
أفراد  كمالحقة ,كنسخ جميع العقكد المبرمة مع أفراد ىذه القكة ,التي صدرت ألفراد القكة التنفيذية

مف الرئيس الفمسطيني. القكة التنفيذية كمميشيات حماس المسمحة كمصادرة أسمحتيا بعد حظرىا 
( بشأف خطر القكة التنفيذية كمميشيات حركة حماس ـ2007( لسنة )4القرار بقانكف رقـ ))

كأيضان قررت كقؼ عمؿ الشرطة الفمسطينية في قطاع غزة بعد سيطرة  (الخارجة عف القانكف
الصادر ؿ بمكجب المرسكـ الرئاسي كتـ حؿ مجمس األمف القكمي المشك   ,حماس عمى القطاع

الصادر بتاريخ  ـ(2007)( لسنة 246بمكجب القرار الرئاسي رقـ )ـ 2007\4\8بتاريخ 
( بشأف خطر القكة التنفيذية كمميشيات ـ2007( لسنة )4القرار بقانكف رقـ )) .ـ2007\6\23

فقد  ,أما عمى صعيد السمطة القائمة في قطاع غزة ,(37ص حركة حماس الخارجة عف القانكف
جراءات تجاه إعادة بناء مؤسستيا األمنية لتصبح ضمف أطر رسمية تابعة  انتيجت سياسات كا 

بعد أف تكلت القكة التنفيذية كالجناح المسمح لحركة حماس المسؤكلية األمنية مباشرة بعد  ,ليا
ط ,ككاف مف أبرز األحداث منع استخداـ السالح في األماكف العامة ,السيطرة عمى القطاع الؽ كا 
كاختطاؼ كمالحقة حاممي السالح مف أفراد األجيزة األمنية السابقيف  ,النار عمى القدميف

 كأشخاص محسكبيف عمى حركة فتح.
تـ تكقيع اتفاؽ مكة الثنائي بيف حركة فتح كحماس بحضكر القيادات العميا  ـ(2007)في شباط  

كتشكيؿ  ,ضع حد لالقتتاؿ الداخميكتضمف االتفاؽ ك  ,كبرعاية المممكة العربية السعكدية ,منيما
 حككمة كحدة كطنية. 

 كلكنيا لـ تتكقؼ كميان  ,كلقد خفت حدة االعتداءات كأعماؿ الفكضى الداخمية بعد تكقيع االتفاؽ
 ـسكاء ن تمؾ العاممة في الضفة الغربية أ ,ـ(2007)فالمالحظ أف األجيزة األمنية خالؿ العاـ 

كرست جيدان كبيران إلثبات كجكدىا كقدرتيا حتى لككاف  ,عاـقطاع غزة بعد النصؼ الثاني مف ال
فقد كاف العاـ  ,عمى حساب حماية الحقكؽ كالحريات الجماعية كالفردية ,ذلؾ باستخداـ القكة

, ـ2007, تقرير الييئة المستقمة) بامتياز العاـ األكثر دمكية في تاريخ السمطة الفمسطينية 2007
فقد  ,ككاف الكضع األمني األكثر سكءان مقارنة باألعكاـ السابقة عمى الصعيد الداخمي (35ص

 ,زادت حاالت القتؿ كالتصفية كاالختطاؼ كاإليذاء كاالعتداء عمى الممتمكات العامة كالخاصة
لسنة , تقرير الييئة المستقمة) كعمى الحريات الشخصية كاإلعالمية كرمكز السمطة القضائية.

 .(36ص ,2007
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 :المجال اإلداري -ثانياً 
تراجعت مؤسسة الرئاسة عف الخطكات اإلصالحية الميمة التي اتخذتيا في  ـ(2006)ففي عاـ 

أك التي كانت تخمط بيف  ,إطار إلحاؽ المؤسسات العامة التي كانت تتبع رئاسة السمطة الكطنية
الييئة ) مؤسسات السمطة الكطنية كمؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية بالكزارات األقرب إلييا

 .(7 :2006الفمسطينية المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
كالذم كاف يقضي بنقؿ  ,ـ(2005)فقد ألغت رئاسة السمطة الكطنية قرارىا الصادر في العاـ  

الفمسطينية إلى  التحريرمف رئاسة المجنة التنفيذية لمنظمة  (كفا)نباء الفمسطينية تبعية ككالة األ
ككذلؾ تـ  ,كأعيد بعد االنتخابات تبعيتيا لرئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ,كزير اإلعالـ

 كأعيدت اإلعالـنقؿ تبعية الييئة العامة لالستعالمات مف رئاسة السمطة الكطنية إلى كزير 
لسنة  29)قرار رئيس السمطة الكطنية رقـ  تبعيتيا في السياؽ ذاتو لرئيس السمطة الكطنية

. مف الكقائع الفمسطينية( 63كالمنشكر في العدد  ,ـ2/2006-12الصادر بتاريخ  (ـ,2006)
كما ألغى القرار الذم كاف يقضي بنقؿ تبعية ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف الفمسطينية كقناة فمسطيف 

رئاسة السمطة الكطنية )ائية مف رئاسة المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية الفض
قرار رئيس ) كأعيدت تبعيتيا مرة أخرل لرئيس السمطة الكطنية ,إلى كزير اإلعالـ (الفمسطينية

كالمنشكر في العدد  ,ـ12/2/2006الصادر بتاريخ  ,ـ(2006)لسنة  30رقـ  السمطة الكطنية
لغاء المرسكـ الرئاسي الذم قضى بإلحاؽ المجنة الكطنية الفمسطينية (مف الكقائع الفمسطينية . كا 

كتـ إلحاقيا بدائرة التربية كالتعميـ العالي لمنظمة التحرير  ,لمتربية كالثقافة كالعمكـ بمجمس الكزراء
كبمكجب  ,ـ(16/2/2006)ر بتاريخ الصاد ,ـ(2006)لسنة  8)مرسكـ رئاسي رقـ  (الفمسطينية
عمؿ في غزة إلى ديكاف رئاسة  أعيدت تبعية برنامج خمؽ فرص ,ـ(2006)سنة  287القرار رقـ 

 ىيئة الرئاسة مف المشكمة المكجكدة في الييكؿ اإلدارم الكظيفيزادت . كما (السمطة الكطنية
فضالن عف بعض  ,كزادت مف األعباء الممقاة عمى كاىؿ مكازنة السمطة الكطنية ,لمسمطة الكطنية

 ف. يألسس كالقكاعد السميمة في التعيا ايفي نات التي لـ يراعيالتعي
يف التي ياتخذت رئاسة السمطة الكطنية جممة مف قرارات الترفيع أك التع ,ـ(2006)فخالؿ عاـ 

مكازنة السمطة الكطنية كذلؾ مف شأنو أف يزيد مف نسبة  زادت مف األعباء المالية المترتبة عمى
ـ في زيادة الخمط في يكيس ,التداخؿ بيف مؤسستي السمطة الكطنية كمنظمة التحرير الفمسطينية

أدل إلى إضعاؼ كظائؼ السمطات الثالث التي تتككف منيا السمطة  مما ,تيما القانكنيةمرجع
 .ـ(2005)لقانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ الكطنية الفمسطينية كالمنصكص عميو في ا

 (.7 :2006, تقرير الييئة المستقمة)
ذلؾ تراجعان مممكسان عف الجيكد اإلصالحية التي بدأتيا السمطة الكطنية في األعكاـ السابقة يعدُّ ك  

في ظؿ الضغكطات الدكلية عمى السمطة الكطنية الداعية إلى عدـ التعامؿ  ,في المجاؿ المالي
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ككركد جزء مف أمكاؿ المساعدات لمسمطة الكطنية إلى  ,مع الحككمة التي تشكميا حركة حماس
كتعددت المراكز المالية لمسمطة  ,فقد تراجعت إجراءات اإلصالح المالي إلى الكراء ,ىيئة الرئاسة

)تقرير الييئة . إجراءات صرؼ ىذه األمكاؿ تتمتع بالقدر الالـز مف الشفافية كلـ تعد  ,الكطنية
 (.8: 2006المستقمة, 

كتارة أخرل  ,فتارة يتـ صرؼ دفعات لمكظفي السمطة الكطنية مف حسابات خاصة بكزارة المالية
ة كىذا التدخؿ مف مؤسسة الرئاس ,تصرؼ دفعات لقسـ مف المكظفيف مف رئاسة السمطة الكطنية

في شؤكف اإلدارة المالية بيف أف رئاسة السمطة تتحمؿ جزءان ميمان مف المسؤكلية عف تراجع 
)تقرير الييئة  اإلصالحات المالية. كالذم أضعؼ دكر الحككمة كمسؤكؿ عف إدارة المكارد المالية

 .(10 :2006 ,مة لحقكؽ اإلنساف لعاـالمستق
فقد انتيجت الحككمات المتعاقبة خالؿ ىذا العاـ سياسات إدارية متباينة  ـ(2007)ما في عاـ أ
كقد أسيـ  ,رت في أداء المؤسسات العامة كالكزارات مف ناحية تقديـ خدمات أفضؿ لممكاطنيفأث  

في استمرار تراخي العمؿ في الدكائر الحككمية عدـ تمقي المكظفيف الحككمييف لكامؿ مستحقاتيـ 
كعدـ االستجابة لمطالبيـ في معالجة مكضكعات غالء المعيشة كرفع نسبة بدؿ  ,المالية

 عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ (40 :2006تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ, ) .المكاصالت
 تفاقـ الكضع االقتصادم كارتفاع األسعار خالؿ العاـ.

لمكظفيف الحككمييف مف السمطة نات كالتنقالت بيف ايكقد استمرت خالؿ العاـ بعض التعي 
كما أخضعت ىيكميات الكزارات كالمؤسسات الحككمية  ,التنفيذية التي طغى عمييا الطابع الحزبي

 . (40 :2006تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ, ) لممراجعة بعد تغيير كؿ حككمة
فقد خضعت  ,أصبحت اإلدارات الحككمية منقسمة عمى نفسيا ,ـ(2007)بعد منتصؼ العاـ 

شراؼ السمطة القائمة في قطاع غزة بالنسبة لمكزارات كالدكائر المكجكدة في القطاع في  ,إلدارة كا 
كأصبح لكؿ  ,ر األعماؿيت اإلدارات الحككمية في الضفة الغربية خاضعة لحككمة تسيحيف ظم  

 ,كغير ممـز لو ,دارات بشكؿ مستقؿ عف الطرؼ اآلخرطرؼ قراراتو في إدارة شؤكف تمؾ اإل
)تقرير  .مة كقطاعي الصحة كالتعميـ يمكاجية في إدارة بعض القطاعات الاألمر الذم خمؽ ازد

نقساـ في مجاالت عديدة كظيكر رأسيف مما أدل إلى بركز اال(. 40: 2007الييئة المستقمة, 
 نقساـ المكاطف الذم انتيكت حقكقو .األكؿ مف ذلؾ االفي السمطة ككاف المتضرر 

فكاف مف أبرز السياسات اإلدارية التي مست حقكؽ المكاطنيف العمكمييف كالمكاطنيف خالؿ العاـ  
 ,قياـ السمطة القائمة في قطاع غزة بفرض سيطرتيا عمى اإلدارات الحككمية المختمفة ـ(2007)

كذلؾ قياـ الرئيس محمكد عباس , ك لعامةفييا كالمحاكـ كالنيابة ا الػأمر الذم أحدث تعطيالن 
يف كالترقية لممكظفيف العمكمييف التي أقرتيا حككمة الكحدة الكطنية بعد اتفاؽ يبسحب قرارات التع
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)تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ,  .مكة بناء عمى تنسيب مف حككمة إنفاذ الطكارئ 
2006: 41.) 

بعدـ التعامؿ مع ـ 2007\6\ 20الطكارئ بإصدار قرار بتاريخ كقياـ مجمس كزراء حككمة إنفاذ 
أك مف  (أم حككمة الكحدة الكطنية)أم مف اإلجراءات كالقرارات الصادرة عف الحككمة السابقة 

 ـ(2007)( لسنة 4قرار مجمس الكزراء رقـ )) يأتمر بأمرىا باعتبارىا غير شرعية كغير قانكنية
إضافة إلى قرارات بفصؿ مكظفيف ( ـ9/8/2007لصادر بتاريخ ا 71الكقائع الفمسطينية. العدد 

نياء عقكد العمؿ لعامميف في الدكائر الحككمية  مف الخدمة المدنية مف غير الممتزميف بالشرعية كا 
تقرير خاص لمييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ) لمف كانت الحككمات السابقة قد تعاقدت معيـ

لغاء جميع قرارات  .(41ص  2007 تعييف أفراد القكة التنفيذية كمميشيات حماس في كافة كا 
الكقائع الفمسطينية  2007( لسنة 5)قرار مجمس الكزراء رقـ ) الكظائؼ الحككمية كفسخ عقكدىـ

ر يأطمقت حككمة تسيـ 2007\12\17في تاريخ ك . (ـ9/8/2007الصادر بتاريخ  71العدد 
التي 2010-2008اإلصالح الحككمي لألعكاـ )األعماؿ في الضفة الغربية خطتيا حكؿ التنمية 

قدمتيا لمؤتمر المانحيف في باريس بغرض تكفير الدعـ المالي مف المجتمع الدكلي لمسمطة 
الفمسطينية عممان بأف الحككمة لـ تقـ في حينو بإشراؾ منظمات المجتمع المدني كالمؤسسات 

 .رة ىذه الخطة لتحديد األكلكيات التنمكيةكالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف في بمك  ,الحقكقية عمكمان 
كىذا كمو  كتضميف معايير حقكؽ اإلنساف في ىذه الخطة. (,41 :2007, تقرير الييئة المستقمة)

كبمصمحة كسير المرافؽ  ,أدل إلى اإلضرار بحؽ المكاطنيف في تكلي الكظائؼ العامة دكف تمييز
 (.42 : 2007تقمة لحقكؽ اإلنساف تقرير الييئة المس)كبحقكؽ اإلنساف عامة  ,العامة
 :في المجال التشرياي -ثالثاً 

  :إصدار القوانين -أ 
بالعممية التشريعية في المجمس  -باألساس–ترتبط عممية إصدار رئيس السمطة الكطنية لمقكانيف 

, لـ يعمؿ ـ2006\2\18التشريعي, كلكف منذ مباشرة المجمس التشريعي الثاني ألعمالو بتاريخ 
عمى رفع مشاريع قكانيف إلى رئيس السمطة الكطنية إلصدارىا, سكل القانكنيف المتعمقيف بتأجيؿ 

مف  12\1, كالصرؼ كفؽ مكازنات شيرية عمى أساس ـ(2006)تقديـ المكازنة العامة لعاـ 
 ادعيس,يس السمطة الكطنية خمسة قكانيف )كمف جانب آخر, صدر عف رئ ,المكازنة السابقة

2005: 24 :) 
  :القرارات بقانون -ب

يسمح القانكف األساسي لرئيس السمطة الكطنية بكضع قرارات ليا قكة القانكف في حاالت 
 الضركرة, كفي غير حاالت انعقاد المجمس التشريعي, كفيما يتعمؽ بيذه القرارات يتبيف ما يمي: 
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ت بقانكف, فأصدر تسعة افي إصدار قرار  ـ(2006)نشط رئيس السمطة الكطنية خالؿ العاـ  -1
مف الكقائع الفمسطينية(. غير أف  63,64, 62, 24/2,61قرارات )العدد الممتاز الصادر في 

اثنيف مف ىذه القرارات أبطميا المجمس التشريعي., كثالثة قرارات تـ إقرارىا., كأربعة قرارات 
)تقرير الييئة  .ـ(2006)ا خالؿ عاـ أحيمت إلى لجاف المجمس لدراستيا, كلـ يبث المجمس فيي

 (. 15 :2006لعاـ  المستقمة لحقكؽ اإلنساف
أصدر رئيس السمطة الكطنية منذ قياـ السمطة الكطنية عشرات القرارات بقانكف, لكف حتى -2

اآلف لـ تعرض ىذه القكانيف لنيؿ مكافقة المجمس التشريعي, كال تزاؿ تعمؿ بمكجبيا, عمى الرغـ 
 ارات.ف األساسي نص عمى زكاؿ أم أثر ليذه القرمف أف القانك 

الدكر األكبر في بمكرة السياسات التشريعية  ـ(2007)خالؿ العاـ  سمطة التنفيذيةلمكانت  
صدار التشريعات المختمفة, خصكصان في ظؿ غياب الدكر التشريعي لممجمس التشريعي طيمة  كا 
العاـ. كتضطمع السمطة التنفيذية بمياـ إصدار التشريعات استنادان لمقانكف األساسي, حيث يحؽ 

تشريعي, في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ لمرئيس إصدار القكانيف بعد إقرارىا مف المجمس ال
إصدار قرارات ليا قكة القانكف, التي تـ التأخير في غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي, كما ك 

ال   يجب أف تعرض عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر ىذه القرارات, كا 
كما يحؽ لمجمس , (40ص, 200, تقمةتقرير الييئة المس)زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف. 

إصدار المكائح كاتخاذ الحؽ في الكزراء التقدـ إلى المجمس التشريعي بمشركعات القكانيف, كلو 
 (.42 :2007 ,اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القكانيف )تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف

بإصدار رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية العديد مف القرارات بقكانيف  ـ(2007)تميز العاـ 
ذم لو كبذلؾ حجـ عمؿ المجمس التشريعي الخصكصان بعد منتصؼ العاـ, بعد حالة االنقساـ, 

تشريعات ذات طبيعة مالية, كالقرار بقانكف حكؿ المكازنة لسنة  .يف الدكر األكبر في سف القكان
كالمالحظ أف ىذه القرارات بقكانيف لـ تعرض عمى المجمس , رل, أك ألىداؼ أخـ(2007)

. كمف الميـ اإلشارة إلى أف نطاؽ تطبيؽ تمؾ القرارات بقكانيف ـ(2007)التشريعي طيمة العاـ 
يقتصر عمى منطقة جغرافية كاحدة كىي الضفة الغربية, كال يمكف أف تمتد لقطاع غزة في ظؿ 

أما عمى صعيد القرارات كالمكائح التنفيذية, فقد انقسمت إلى . حالة االنقساـ السياسي كالجغرافي 
قرارات تصدر عف السمطة القائمة في قطاع غزة لتطبؽ في القطاع فقط, كقرارات كلكائح تصدر 
عف الحككمة القائمة في الضفة الغربية لتطبؽ فييا فقط, أما فيما يتعمؽ بنشر التشريعات في 

ف, اف رسميتاكأصبح ىناؾ جريدت. ىي أيضان مف حالة االنقساـالكقائع الفمسطينية فقد تأثرت 
كتنشر فييا  ,كاحدة في الضفة الغربية تصدر عف ديكاف الفتكل كالتشريع )كزارة العدؿ( 

التشريعات الصادرة في الضفة الغربية عف الرئاسة كالحككمة, كأخرل في قطاع غزة تصدر عف 
ديكاف الفتكل كالتشريع التابع لمسمطة القائمة في قطاع غزة كتنشر فييا التشريعات الصادرة في 
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تباع التسمسؿ الرقمي زت تشريعات كبذلؾ حالة االنقساـ أفر  .في كمييما, ذاتو القطاع فقط, كا 
تطبؽ في غزة كتشريعات تطبؽ في الضفة الغربية كذلؾ مف شأنو أف يؤدم إلى حدكث انقساـ 
في النظاـ القانكني المكحد لممنطقتيف, كسيؤدم إلى تعزيز مسار القكانيف المؤقتة كىي القرارات 

يف بقكانيف بدالن مف تفعيؿ دكر المجمس التشريعي صاحب االختصاص األصيؿ في سف القكان
 .العادية

 . م2007-2006تاميق الباحثة عمى أىم التغييرات في الفترة من 
كاف ىك فكز حركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي مما  ـ(2006)إف الحدث األبرز في 

بعد أف كانت حركة حماس حركة مقاكمة ككانت قياداتيا ف, غير مجريات الساحة الفمسطينية
كرغـ نزاىة , في الحكـ ان سياسي ان أصبحت شريك, السمطات الفمسطينيةكعناصرىا مطاردة مف قبؿ 

كرغـ أنيا تعتبر حدثان ديمقراطيان قد يقكد إلى تحكؿ ديمقراطي تشيده الساحة , االنتخابات
إال , نفسيا كقد يغير مف الذكؽ السياسي الفمسطيني الذم اعتاد أف يككف عمى الكتيرة ,الفمسطينية

ـ صدمة لمسمطة  2006فكز حركة حماس في  أحدثفمقد , تمامان  أف ما حدث كاف بالعكس
ككذلؾ إقالة , كاستقالة أخرل, مما أدل إلى تشكيؿ حككمات, الفمسطينية ككذلؾ رفضان دكليان ليا

الحككمة الجديدة حصتيا مف التعيينات في السمؾ الدبمكماسي الذم غمبت  ؿ  كذلؾ لـ تن, حككمات
ككذلؾ عدـ مراعاة األسس كالقكاعد السميمة في , ة الفتحاكيةيناتو أسس حزبية كخاصيعمى تع

لغاء قرارات , كالتي كاف يغمب عمييا الطابع الحزبي  التعيينات مف قبؿ السمطة الفمسطينية كا 
تقضي بنقؿ تبعية مؤسسات إعالمية ميمة لجيات غير رئاسة السمطة الكطنية الفمسطينية لتعاد 

ككؿ ذلؾ ميد لفترة لـ يشيدىا مف قبؿ المشيد , مسطينيةلتتبع رئاسة السمطة الكطنية الف
كعمى العكس ظيرت , فالسمطة الفمسطينية لـ يكف ليا أم دكر في حفظ األمف, الفمسطيني

كبدأت حاالت الفمتاف األمني تتزايد مف , فلـ يحاسب عمييا الفاعميك , أمني عديدةحاالت انفالت 
كالتي تـ إقالتيا مف قبؿ الرئيس كالتي , المكالييف لمحككمةك , يف لمرئاسةمف المكال, كال الطرفييف

ككذلؾ أدت قرارات الرئيس , كرئيسيا المقاؿ إسماعيؿ ىنية, أطمؽ عمييا اسـ الحككمة المقالة
بإعادة ىيكمية األجيزة األمنية كتشكيؿ ما عرؼ بالقكة التنفيذية كدمجيا باألجيزة األمنية إلى 

د بعد ذلؾ لحدكث اشتباكات مي   مما, ة أف مرجعياتيا مختمفةحدكث تضارب في أعماليا كخاص
السمطة في قطاع غزة في لسيطرة الحككمة المقالة عمى إلى ا كأدت, مسمحة راح ضحيتيا العديد

كالتي اعتبرت أنيا غير شرعية كأف التعامؿ معيا يحـر المكظؼ مف مستحقاتو , ـ(2007)يكنيك 
مجاالت عديدة كبذلؾ انتيكت حقكؽ المكاطف بيف رئاسة كمف ىنا برز االنقساـ في  ,المالية

 .في قطاع غزة القائمة السمطة الكطنية الفمسطينية الحككمة 
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 :م(2007)السياسات المالية لمسمطة التنفيذية لاام 

التشريع الرئيس لمسمطة ـ 1998لعاـ  7يعد قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف المالية رقـ 
يحدد األسس القانكنية كالعممية لسمكؾ السمطة في المجاؿ المالي مف  الفمسطينية الذمالكطنية 

فإف عمى مجمس الكزراء أف يقدـ في  ,مف ىذا القانكف 31ككفقان لممادة  ناحية اإليرادات كالنفقات
ة مشركع قانكف المكازنة العامة المقترحة لمسنة المالية المقبم ,األكؿ مف تشريف الثاني نكفمبر

صدارىا عمى أف يتـ ذلؾ قبؿ بداية السنة المالية الجديدة. ,لممجمس التشريعي قرارىا كا   لمراجعتيا كا 
تقدمت الحككمة العاشرة بمشركع  ,ـ2007\1\15بتاريخ  (138 :2007, تقرير الييئة المستقمة)

شركع كما كتقدمت حككمة الكحدة الكطنية أيضان بم ,قانكف المكازنة العامة لممجمس التشريعي
 ,التشريعي قانكف المكازنة ا الحالتيف لـ يقر المجمستكفي كم, ـ2007\3\28بتاريخ  مكازنتيا

أف بعممان  ,مف مكازنة السنة المنصرمة12\1اإلنفاؽ باعتمادات شيرية بنسبة  كعميو فقد استمر
)تقرير الييئة المستقمة,  .ة مف المجمس التشريعي خال مف كجكد مكازنة عامة مقر ـ 2006العاـ 
فقد أصبحنا أماـ نظاميف  ـ(2007)أما بعد النصؼ الثاني مف العاـ  ,أيضان  (140: 2007

كاآلخر تقره السمطة  ,ر األعماؿ في الضفة الغربيةيأحدىما تقره حككمة تسي ,مالييف مختمفيف
)تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ  دكف أف يككف أم ارتباط بينيما ,القائمة في قطاع غزة

 . كفيما استمر الحاؿ في قطاع غزة عمى ما كاف عميو سابقان مف ناحية(138 :2007,اإلنساف
بقانكف بشأف المكازنة العامة لمسنة  فقد أصدر الرئيس محمكد عباس قراران  ,عدـ كجكد مكازنة مقرة

عمى أف يطبؽ ىذا القرار  ,ؿمف القانكف األساسي المعد  43المادة  استنادان إلى 2007المالية 
( لسنة 7القرار بقانكف رقـ )) كيقتصر فقط عمى تمؾ السنة ـ2007\10\1بقانكف اعتباران مف 

. خالؿ النصؼ األكؿ (13/9/2007الصادر بتاريخ  73الكقائع الفمسطينية العدد  ـ(2007)
كلـ تتمكف مف دفع  ,قادرة عمى الكفاء بالتزاماتيا الماليةظمت الحككمة غير  ـ(2007)مف العاـ 

أك تنفيذ أية برامج اقتصادية كاجتماعية لتعزيز حماية حقكؽ  ,كامؿ ركاتب مكظفي القطاع العاـ
نتيجة استمرار الحصار المالي كالسياسي الذم فرض عمى السمطة الكطنية بعد فكز  ,اإلنساف

 ,رئاسة السمطة ,كزارة المالية)كما تعددت مصادر الصرؼ  ,ـ(2006)حماس في انتخابات 
مصدر الصرؼ مف  إلى تكحيد المالي الذم كاف ييدؼ كتراجع اإلصالح (االتحاد األكركبي

 :2007)تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف  المكازنة العامة كالتسديد عبر الحسابات البنكية
رفع الحصار تدريجيان عف الحككمة التي يرأسيا  أبد فقد. أما بعد النصؼ الثاني مف العاـ (138

 ,عاد الدعـ لخزينة السمطة الكطنية التي تشرؼ عمييا كزارة المالية في تمؾ الحككمة ,سالـ فياض
كما في عيد  ,كقامت إسرائيؿ بتسديد جزء مف العائدات الجمركية المستحقة لمسمطة الكطنية

تـ فرض مقاطعة مالية عمى  في حيف ,ـ(2006)الحككمات السابقة التي تشكمت قبؿ انتخابات 
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كظمت عمميات جمب  (,100: 2006, تقرير الييئة المستقمة) .السمطة القائمة في قطاع غزة
عمى صعيد ك األمكاؿ كمصادرىا كصرفيا لدل تمؾ السمطة تتـ بطريقة يشكبيا عدـ الكضكح. 

القياـ  :كاف مف أىميا ,فقد قامت ببعض اإلجراءات في المجاؿ المالي ,ر األعماؿية تسيحككم
حيث تـ  ,كصرؼ جزء مف مستحقاتيـ السابقة ,بصرؼ ركاتب المكظفيف العمكمييف بانتظاـ

 %60لممكظفيف المدنييف ك %70استكماؿ صرؼ نسبة مف المستحقات المتأخرة بنسبة 
)تقرير الييئة  % مف آخر راتب لممتقاعديف75مة بدفع نسبة كتطبيؽ قرار الحكك  ,لمعسكريف
ينيـ في العاـ يكدفع سمؼ لمكظفي التربية كالتربية كالصحة الذيف تـ تع (113: 2006المستقمة, 

كصرؼ غرامات لألسرل كمستحقات بقيمة  ,لكؿ كاحد منيـ ( شيكؿ500)بقيمة  ـ(2006)
تقرير ) كؿشي (1.026.048.00) كمستشفيات( كمصاريؼ عالج كؿشي (1.416.800.00
صرؼ مستحقات عائدة لمقطاع الخاص. إلى  باإلضافة (115: 2006الييئة المستقمة, 

قامت ىذه الحككمة بكقؼ ركاتب العديد مف المكظفيف في الضفة الغربية كقطاع غزة  ,كبالمقابؿ
كلكحظ  ,أشير مف كقفياأعيد صرؼ ركاتب آخريف بعد عدة حيث  ,ـ(2007)مع انتياء العاـ 

أف ىذه الحككمة استمرت في صرؼ ركاتب المكظفيف العمكميف في قطاع غزة ممف التزمكا 
فقد  ,أما مف لـ يمتزمكا أك عممكا تحت إمرة السمطة القائمة في قطاع غزة ,بقرارات تمؾ الحككمة

 تـ كقؼ ركاتبيـ كتكفمت تمؾ األخيرة بصرؼ ركاتبيـ. 
فقد أشار تقرير ليا عف قياميا ببعض اإلجراءات في  ,ائمة في قطاع غزةكعمى صعيد السمطة الق

% مف ركاتب مكظفي القطاع العاـ لصالح العماؿ 5اقتطاع نسبة  :المجاؿ المالي مف أىميا
لممعمميف  تربية كالتعميـ منيا مميكف شيكؿكتقديـ مساعدات مالية لقطاعات ال ,العاطميف عف العمؿ

ىيا كرعاية عدد مف كمستشفى كماؿ عدكاف في بيت ال ,نس كالشككةيك  ي خافتالجدد. كبمدي
 -تقرير لسمطة القائمة في قطاع غزة الصادر باسـ مجمس الكزراء) ة كالمحتاجةاألسر الميمش

طالع عمى البيانات المالية حؽ المكاطف في االكتراجع  ,.(5/2/2008كحدة اإلعالـ بتاريخ 
كالتقارير  ,كذلؾ مف خالؿ التكقؼ عف نشر األمكر المتعمقة بالمكازنة ,ـ(2007)خالؿ العاـ 

فقد  ,الربعية كالشيرية حكؿ الكضع المالي لمسمطة الكطنية عمى المكقع االلكتركني لكازرة المالية
تقرير الييئة ) .شاب الغمكض الكضع المالي لمسمطة الكطنية أثناء فترة إعداد ىذا التقرير

كمما أدل ليضـ العديدمف  ,ؿ عمى تراجع مبدأ الشفافية الماليةمما دل   (40 :2007, المستقمة
 حقكؽ المكاطنيف المالية .

كتتعمؽ  ,لكزارة المالية غير محدثة اإللكتركنيالمعمكمات المالية المكجكدة عمى المكقع  إف  حيث 
ة فقد ظؿ مشكبان . كبالنسبة لمجانب المالي مف عمؿ السمطة القائمة في قطاع غز ـ(2006)بالعاـ 

بالغمكض كالضبابية خالؿ العاـ. كما أف انتياج سياسة كقؼ الركاتب خالفان ال ىك منصكص 
)تقرير الييئة  (عدـ التزاـ الشرعية)كتحت أم مسمى آخر  ,عميو في قانكف الخدمة المنية
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 ,فيو مساس خطير بحؽ المكظؼ العاـ في الحصكؿ عمى راتبو كذلؾ(, 40: 2007المستقمة, 
في  خصكصان  ,نسافالي لو كألسرتو كأحد أىـ حقكؽ اإلكاألماف الم ,كتكفير سبؿ العيش الكريـ

 .  ظؿ صعكبة الظركؼ المعيشية كاالقتصادية المحيطة
 :م(2007)الية لمسمطة التنفيذية لاام تاميق الباحثة عمى السياسات الم

النصؼ األكؿ مف عاـ  ففي, الفمسطينيةعمى الساحة  ىك مف أسكأ األعكاـ اقتصاديان  إف ىذا العاـ
ككذلؾ حكصرت , كامؿ لركاتب مكظفي القطاع العاـ تستطع الحككمة االلتزاـ بدفع لـ ـ(2007)

كما تراجعت اإلصالحات المالية , ـ(2006)حركة حماس في انتخابات  ماليا ن كسياسيا ن بعد فكز
رفع الحصار تدريجيا ن عف  ـ(2007)أما في النصؼ الثاني مف العاـ , لتعدد مصادر الصرؼ

كأىـ ما تميز , التي يرأسيا سالـ فياض عمى العكس مع الحككمة القائمة في قطاع غزة, الحككمة
مف المكظفيف في الضفة الغربية كقطاع غزة ممف  اآلالؼىك كقؼ ركاتب , بو ىذا العاـ ماليا ن 

 "الشرعية الـ يمتزمك "تعاممكا مع الحككمة القائمة في قطاع غزة كأسمتيـ حككمة سالـ فياض بأنيـ 
فالمكظؼ أصبح يتقاضى راتبو حسب االنتماء السياسي , أف ذلؾ مخالؼ لمقكانيف عمى الرغـ مف

كما غيب اطالع المكاطف عمى البيانات  .مكاطفكغيب بذلؾ أىـ حؽ مف حقكؽ ال, كالحزبي لو
كما لـ تقـ الحككمة  ,كاألمكر المتعمقة بالمكازنة, لعدـ نشر التقارير الربعية, المالية ليذا العاـ

 (14  :2006, تقرير الييئة المستقمة)بكضع خطة أمنية كاضحة لمحد مف الفمتاف األمني الشائع 

  -:وأثره عمى حقوق المواطنين (الحكومة)أداء مجمس الوزراء 
 ـ2006\1\25كالتي تـ فييا االنتخابات التشريعية الثانية كالتي جرت في  ـ(2006)عاـ في أما 

ككمفو بتشكيؿ  ,مف شباط النائب إسماعيؿ ىنية 22تـ اختيار رئيس السمطة الكطنية في 
 الحككمة الفمسطينية العاشرة. 

خطاب رئيس الحككمة العاشرة كالبرنامج المقترح  طالع رئيس السمطة الكطنية عمىاكلعؿ 
أفاد بأف برنامج عمؿ الحككمة لـ يراع النقاط الكاردة في كتاب  ,ـ2006آذار  23لحككمتو في 

صالحياتو حيثما كحينما يمـز لحماية المصالح الكطنية العميا "كبأنو سكؼ يمارس  ,التكميؼ
الحككمة "أف التشريعي خطابو أماـ المجمس  جاء في ,ـ2006\3\27كبتاريخ  "لمشعب الفمسطيني

تقرير ) ."كالحفاظ عمى الديمقراطية ,تسعى إلى الحفاظ عمى الحقكؽ كالحريات العامة لإلنساف
أكدت الحككمة في الشأف  ,كبصكرة عامة (11: 2006لمستقمة لحقكؽ المكاطف لعاـ الييئة ا

 .(12 :2006 ,تقرير الييئة المستقمة) :يمي الداخمي عمى ما
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نياء الفكضى داخؿ الساحة الفمسطينية -1 فإف الحككمة  ,كفي ىذا اإلطار ,تكفير األمف كا 
 ,كتعزيز دكرىا باعتبارىا المسؤكلة عف حماية الشعب ,ستعمؿ عمى تطكير أداء األجيزة األمنية

 متياف لكرامتو اإلنسانية. الحقكقو الدستكرية أك  نتياؾادكنما  ,كحفظ أمنو
ة لممكاطف الممح   لالحتياجات االستجابةصالح المالي كاإلدارم عمى الحرص في مجاؿ اإل -2

كاالستفادة مف تجارب اآلخريف في مجاؿ مأسسة المجتمع كقضايا  ,في مختمؼ المجاالت
كما أكدت  مع مراعاة الخصكصية الفمسطينية. ,الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة

كالترفع عف استقالؿ  ,كتعزيز قيـ النزاىة كالشفافية ,الفسادالحككمة عمى أنيا ستسعى إلى محاربة 
عطاء مسألة التطكير اإلدارم بعدان اجتماعيا كثقافة مجتمعية تؤسس لمفيكـ جديد  ,الماؿ العاـ. كا 

ككضع آلية عمؿ سميمة تستند إلى  ,كصياغة استراتيجية فمسطينية مجتمعية لمتنمية اإلدارية
أشارت الحككمة إلى أنيا  ,ي مجاؿ التنمية اإلدارية كاإلصالح الحككميمفاىيـ اإلدارة الحديثة. كف

ستسعى إلى العمؿ عمى تنفيذ برنامج اإلصالح الحككمي كمراجعة الييكمية اإلدارية كتطكير 
 .كتعزيز التعاكف بينيا  ,كالمؤسسات العامة الجياز اإلدارم في كافة الكزارات

يخ عمييا كالتداكؿ السممي لمسمطة كترس ية كالحفاظلتزاـ بحماية الديمقراطية الفمسطيناال -3
  السياسي كاستقراره سالمة النظاـ عتبارىا الخيار السميـ لضمافاالشراكة كالتعددية السياسية ب

لجميع المكاطنيف كصيانتيا بما يحمي حقكؽ اإلنساف الفمسطيني  حماية الحقكؽ الدستكرية -4
 ,الفمسطينية المكانة التي تميؽ بيا كبتضحياتيا الكبيرةالمرأة  كحريتو. كالعمؿ عمى أف تتبكأ

 كتضمف ليا المشاركة في صنع القرار. 
أك االنتماء  المكاطنة دكف تفريؽ عمى أساس المعتقد حماية حقكؽ المكاطف كترسيخ مبدأ -5

 .كالكظيفي  السياسي
األساس في الدكر  كجعؿ ,بناء دكلة القانكف كتعزيز الديمقراطية في المجتمع الفمسطيني -6

 فإف رجاؿ القضاء ,األساسية لمقضاء. كلذلؾ حقكؽ اإلنساف كحرياتو تحقيؽ المساكاة ك احتراـ
كالنيابة كالمحاميف ىـ مكمؿ ضركرم لعمؿ السمطة التنفيذية نحك تطبيؽ سيادة القانكف كتعزيز 

 كىك ما يتطمب استقالؿ القضاء كعممو بمينية عالية كمسؤكلية.  ,الديمقراطية
الرعاية فإف الحككمة سكؼ تعمؿ عمى رفع مستكل  ,ا يتعمؽ بالمسائؿ الداخمية األخرلكفيم -7

الصحي كتحسيف كضع  كتطكير برامج لمتأميف ,حتياجات المجتمعاالصحية كتطكيرىا لتمبية 
 المستشفيات. 

ككذلؾ العمؿ عمى رسـ سياسة اجتماعية كاضحة ذات استراتيجية تيدؼ إلى تكفير حياة 
كريمة لجميع فئات المجتمع الفمسطيني مف خالؿ برنامج الضماف االجتماعي الذم اجتماعية 

كذلؾ التأمينات االجتماعية  ,االجتماعية كالفقر كالبطالة كاالنحراؼ يحمي المجتمع مف المشاكؿ
كالنيكض بالعممية التعميمية كتطكيرىا لمرقي  ,لكبار السف كالعجزة كأصحاب االحتياجات الخاصة
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عادة إعمار البنية التحتية ىذا باإل ,صاؼ الدكؿ المتطكرةبيا إلى م كالمباني ضافة إلى إصالح كا 
عادة تأىيؿ ا  تخصيص استثمارات مالئمة لتطكير ك كالسعي ل ,سرائيميالتي دمرىا االحتالؿ اإل

طكير كت ,شاء شبكات البنى التحتية األساسية مف طرؽ كمياه ككيرباء كغيرىاإنكصيانة أك 
 سكاف لتكفير سكف مالئـ. كالعمؿ عمى تطكير قطاع اإل ,طؽ الصناعيةنشاء المناا  ك 

 ,ـ2006آذار  28كبناء عمى ىذا البرنامج حصمت الحككمة عمى ثقة المجمس التشريعي في 
 4مرسكـ رئاسي رقـ ) كصدر في اليـك التالي المرسـك الرئاسي الخاص بتشكيمة مجمس الكزراء

 .مف الكقائع الفمسطينية( 64العدد  ,الكزراءبشأف تشكيؿ مجمس (2006)لسنة 
 :في اآلتي (الحكومة)واآلن نستارض أداء مجمس الوزراء 

 مني وسيادة القانون. في المجال األ -أوال
يناط بالحككمة مسؤكلية حفظ النظاـ العاـ كاألمف الداخمي في المجتمع  ,بحسب القانكف األساسي

ككاف قانكف الخدمة في قكل األمف قد ألحؽ قكل األمف  ,مف القانكف األساسي( 69المادة )
المادة ) بكزارة الداخمية (التي تتألؼ مف أجيزة الشرطة كاألمف الكقائي كالدفاع المدني)الداخمي 

غير أنو أبقى عمى تعييف قادة ىذه األجيزة بيف رئيس  .(مف قانكف الخدمة في قكل األمف 10
كبالتالي  ,كما أبقى عمى كافة األجيزة األمنية تحت سيطرة السمطة الكطنية ,الكطنية السمطة

ظمت المسؤكلية عف حفظ أمف المكاطف الفمسطيني مشتركة بيف الحككمة كرئيس السمطة الكطنية. 
لتزاماتيا في حفظ أمف المكاطف كالقضاء عمى ظاىرة الفمتاف اكفي إطار سعي الحككمة إلى تنفيذ 

. (2016, كزارة المالية الفمسطينية مكقع) ت في خطابيا أماـ المجمس التشريعيالتي كرد األمني
فقد لجأت الحككمة  ,نتماء كىيكمية األجيزة األمنية الفمسطينيةاكبسبب الخمؿ الحاصؿ في تبعية ك 

تفاؽ مع رئيس السمطة الكطنية عمى تشكيؿ جياز أك قسـ أمني خاص آخر يتبع كتحت إمرة باال
تقرير الييئة المستقمة ) عنصر أمني(3500)حكالي  تضم (القكة التنفيذية)كزير الداخمية أسمتو 
ألؼ عنصر أمني في  (78)ىذا بالرغـ مف كجكد حكالي  (13 :2006لحقكؽ المكاطف لعاـ 

أجيزة األمف الفمسطينية بمف فييـ عدد األفراد الذيف أطمؽ عمييـ جنكد تحت االختيار كالبالغ 
 . (2016, كزارة المالية الفمسطينية مكقع) ألؼ 20عددىـ حكالي 

  :في المجال المالي -ثانيا
طرأ تغيير جذرم عمى مكازنة السمطة الكطنية بسبب حصكؿ حركة حماس عمى  ,خالؿ ىذا العاـ

فقد  ,كتشكيميا لمحككمة الفمسطينية العاشرة ,الفمسطينيأعضاء المجمس التشريعي  غالبية عدد
عمى المنح كالمساعدات الخارجية  -بشكؿ كبير-كانت المكازنة العامة لمسمطة الكطنية تعتمد 

مما يترصد ليا مف حساب المقاصة  إسرائيؿمو السمطة الكطنية مف كعمى ما تحص ,المباشرة
تقرير الييئة ) .سرائيؿإلسمع لمناطؽ السمطة الكطنية عبر الضريبية الناجمة عف شراء أك استيراد ا

 (.13 :2006, المستقمة
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 يرادات المحمية كحدىا كافية لسد نفقات مكازنة السمطة الكطنية. كلـ تكف اإل 
فقد امتنعت  ,مت حركة حماس الحككمة الفمسطينية العاشرةاألمر تغير عندما شك  غير أف ىذا 

الدكؿ المانحة مف دفع المبالغ التي كانت تدفعيا في السابؽ بشكؿ مباشر عبر مكازنة السمطة 
كىددت الكاليات المتحدة األمريكية البنكؾ كالمؤسسات المالية مف  ,الكطنية مف حساب المقاصة

كذلؾ عندما لـ تتفؽ ىذه الجيات مع  ,مغبة المساىمة في إدخاؿ أية أمكاؿ لمحككمة الفمسطينية
 (.25: 2006)تقرير الييئة المستقمة,  برنامج الحككمة الفمسطينية

قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشؤكف  بحسب ما ينص ـ(2006)كما لـ يتـ كضع مكازنة لمعاـ 
نما صدر في نياية شير  ,ـ(1998)المالية لعاـ  قانكف يعدؿ في القانكف ـ 2006آذار كا 

عمى أف  ,ـ2006\5\31قبؿ  ـ2006المذككر يسمح لمحككمة تقديـ مشركع قانكف مكازنة العاـ 
كالمعدالت المنصكص عمييا في يرادات كفؽ اآلليات كالشركط ستمر كزارة المالية في تحصيؿ اإلت

مكازنة السنة المالية  مف 12\1باعتمادات شيرية بنسبة  االتفاؽ يستمر فكأ ,التشريعات المرعية
ثـ تـ تأجيؿ  ,ـ2006\6\ 30كبحد أقصى تاريخ ( 15ص, 2006, تقرير الييئة). المنصرمة

ر أنو كحتى نياية غي ,.2006لسنة  7بمكجب القانكف رقـ 2006\9\1إلى  2006تقديـ مكازنة 
دكف أف تقدـ الحككمة  ـ(2006)كما انتيى العاـ  ,ـ(2006)مكازنة العاـ  العاـ لـ تقدـ الحككمة

كالذم كاف يفترض تقديمو في  ,ـ(2007)إلى المجمس التشريعي مشركع قانكف المكازنة لمعاـ 
الفمسطينية,  تركني لكزارة الماليةمكقع اإللك) مكعد أقصاه بداية تشريف ثاني مف كؿ عاـ

 (.ـ2016
كال  ,أصبحت الحككمة الفمسطينية عاجزة عف الكفاء بالتزاماتيا المالية المختمفة ,كنتيجة لذلؾ

 . ألؼ160ؿ اسيما ركاتب لمكظفي السمطة الكطنية 
ؿ كما عجزت الحككمة عف تكفير األمكا ,كأخذت بدفع جزء مف الراتب عمى شكؿ سمؼ مالية

ات السمطة الكطنية إلى كقد لجأ مكظفك كزار  ,نساف المختمفةحقكؽ اإلالالزمة لتكفير كتحسيف 
فأعمنكا في  ,ضراب لممطالبة بدفع ركاتبيـ كاممة حتى يتمكنكا مف االستمرار في العمؿإلكسيمة ا

 .األمر الذم زاد األكضاع تعقيدان  ,ضراب الشامؿ عف العمؿاإل ـ(2006)بداية شير أيمكؿ 
رؼ كعمى فإلى جانب ضعؼ قدرة الحككمة عمى الص (16 :2006, تقرير الييئة المستقمة)

يا عف تقديـ يفتكقفت الكزارات نتيجة إضراب لمكظ نساف المختمفةتحسيف الخدمات كحقكؽ اإل
كبفعؿ الحصار السياسي كالمالي الدكلي المفركض  ,القسـ األكبر مف الخدمات التي كانت تقدميا
اإلصالح المالي التي بدأتيا الحككمة الفمسطينية  عمى الحككمة الفمسطينية تراجعت عمميات

كال سيما الشؽ المتعمؽ بتكحيد مصدر الصرؼ ( 20: 2006)تقرير الييئة المستقمة,  .السابقة
 فقد كجدت عدة مصادر لمصرؼ في السمطة, ة كالتسديد عبر الحسابات البنكيةمف المكازنة العام

متناع البنكؾ العاممة اكفي أعقاب , (كاالتحاد األكركبي ,رئاسة السمطة الكطنية ,ككزارة المالية)
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عممت الحككمة عمى  ,في أراضي السمطة الكطنية عف إدخاؿ األمكاؿ المتبرع بيا لمسمطة الكطنية
األمر  (16 :2006, الييئة المستقمة) إدخاؿ بعض ىذه األمكاؿ مف خالؿ كزرائيا أك ممثمييا

 كأثارت العديد مف ,لجية المعنية بإدخاؿ ىذه األمكاؿالذم نجـ عنو عدـ كضكح كضبابية في ا
ماس. كفيما إذا كانت ىذه األمكاؿ تحقؽ الحككمة أـ عائدة لحركة ح ,التساؤالت حكؿ تمؾ الجية

كال سيما حقو في  ,اإلنسافبحقكؽ  لتزاماتيا المالية مس كثيران اإف عجز الحككمة عف الكفاء ب
كحقو  ,كحمايتو مف المعتديف عمى حقكقو ,ككذلؾ حقو في حياة آمنة ,التعميـ كحقو في الصحة
 .في سالمة جسده كمالو

 م2007-2004في السمطة القضائية خالل الفترة من التغيرات أىم  -11
 م: 2004عام تغيرات  -أوالً 

ف رؤساء محاكـ يكتعي ,اإليجابيةبعض التطكرات  ـ2004شيدت السمطة القضائية خالؿ عاـ 
كتسمية قضاة التسكية  ,كدير البمح كقمقيمية ,إنشاء محاكـ صمح كبداية جديدة في طكباس ,البداية

كما تـ خالؿ العاـ مكاصمة تعزيز المحاكر  ,كاألحداث كالعمؿ كالبمديات كاألمكر المستعجمة
ككاصمت بذؿ الجيكد الرامية لرفع مستكل كزيادة تأىيؿ طكاقميا مف  ,المادية لمسمطة القضائية

 اة كأعضاء النيابة العامة كالطكاقـ المساندة مف خالؿ عقد األنشطة التدريبية المتخصصة.القض
في بعض ممفات  ,ـ2004نظرت محاكـ البداية خالؿ العاـ  (71ص, 2004, تقرير الييئة)

كأصدرت  ,كىي الممفات التي كانت تنظرىا محاكـ أمف الدكلة ,المشتبو بتعاكنيـ مع االحتالؿ
بيف السجف المؤبد مع إقامة المجاؿ لممتيميف بالحصكؿ عمى ما  اإلعداـأحكامان تتراكح بيف 

ما يثبت قدرة المحاكـ  ,كضماف الحؽ في االستئناؼ ,كالتمثيؿ القانكني ,إجراءات محاكمة عادلة
فمـ  (73ص, 2004)تقرير الييئة,  .النظامية المدنية عمى النظر في كافة منازعات المكاطنيف 

بالتحقيؽ في قتؿ عشرات عمى خمفية االشتباه بتعاكنيـ مع  ـ2004تقـ النيابة العامة خالؿ العاـ 
كلـ تقـ بتقديميـ  ,التحريات الالزمة عف مرتكبي تمؾ الحكادث كلـ تجر ,سمطات االحتالؿ

جراء لممحاكمة. كما لـ تقـ النيابة العامة بإجراء الزيارات المنتظمة لمسجكف كمراكز ال تكقيؼ كا 
طالؽ سراح  ,طالع عمى األكضاع القانكنية كالمعيشية لممكقكفيف فيياكاال ,التفتيش عمييا كا 

. (71 :2004)تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف لعاـ  المكقكفيف منيـ بصكرة مخالفة لمقانكف
كالتي تصاعدت في أعقاب اجتياح قكات  ,إف حالة الفمتاف األمني التي تسكد األراضي الفمسطينية

أفقدت  ,كازدياد قكة التنظيمات المسمحة ,ـ2002االحتالؿ في نيساف لممدف الفمسطينية عاـ 
التحقيؽ كتكجيو االتياـ في  كجعمتيـ عاجزيف عف إجراء ,أعضاء النيابة العامة األمف الشخصي

 (87:  2004مة لحقكؽ المكاطف لعاـ )تقرير الييئة المستق الكثير مف القضايا الخطيرة الممحة

 ,ثارت خالؿ ىذا العاـ إشكاليات كثيرة حكؿ طبيعة العالقة بيف جياز النيابة العامة ككزير العدؿ
فقد منح قانكف السمطة  ,خاصة في مسائؿ صالحية األخير في تعيف أعضاء النيابة العامة
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مسائؿ  :دارم عمى المحاكـ مثؿشراؼ اإلاإل :القضائية صالحيات محدكدة لكزارة العدؿ منيا
جازاتيـ كتقاعدىـ كمكافآتيـيتع  ,معامالت التكريدات ,يف المكظفيف في المحاكـ كترقياتيـ كا 

)تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف  .دعكة مجمس القضاء األعمى لالنعقاد ,إيجارات المباني
لعدؿ صالحية تقرير الجدارة . كذلؾ نص القانكف المذككر عمى أف لكزير ا(88:  2004لعاـ 
تحديد مكاف عمؿ ككيؿ النيابة حيث  ,ف أك عدـ الجدارة بالنسبة لككالء النيابة العامةيبالتعي

 ,إضافة إلى حضكر مراسـ قسـ اليميف الخاص بالنائب العاـ ,اليجكز نقمو منو إال بقرار الكزير
)تقرير  .ثير مف تمؾ الصالحياتإال أف مجمس القضاء األعمى حاؿ دكف ممارسة كزارة العدؿ لمك

بادر عدد  2004في شير تشريف أكؿ  (90ص, 2004الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف لعاـ 
إلعادة النظر  ,مف أعضاء المجمس التشريعي بتقديـ مشركع قانكف معدؿ لقانكف السمطة القضائية

 نشره في الكقائع الفمسطينيةكتـ  ,باعتباره غير قانكني ,في تطبيؽ الشؽ المالي الممحؽ بالقانكف
كدكف عرضو كالمصادقة عميو مف رئيس السمطة الكطنية  ,دكف عرضو أك إقراره مف المجمس

قرر المجمس التشريعي  ـ2004\11\25كبتاريخ  (80 :2005 ,الزيتكنة مركز) الفمسطينية.
كؿ أكضح بغض بش إعادة مشركع القانكف إلى لجنة المكازنة إلعادة صياغة التقرير ليتسنى فيمو

النظر عف الجدؿ القانكني حكؿ مدل جكاز إعادة النظر في الشؽ المالي لقانكف السمطة 
عمى أفضؿ الركاتب  ,تبقى المسألة الميمة ىي ضماف حصكؿ أعضاء نيابة عامة ,القضائية

نسجامان مع اكذلؾ  ,كاالمتيازات التي مف شأنيا تكفير المتطمبات المعيشية كالحياة الكريمة كالعزيزة
 :2004)تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف لعاـ  ما ىك معمكؿ بو في معظـ أنحاء العالـ.

 ,نجازات الميمةاضية العديد مف اإلبالرغـ مف تحقيؽ مجمس القضاء األعمى خالؿ الفترة الم (88
 :2004طف لعاـ )تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ المكا:ما زاؿ ىناؾ خركقات كبيرة لمقكانيف منيا

90). 
جرل خالؿ السنتيف الماضيتيف الكثير مف الترقيات التمقائية طالت العشرات مف أعضاء -1

 السمؾ القضائي دكف االستناد إلى قكاعد كأسس مكضكعية.
تـ خالؿ السنتيف الماضيتيف تعيف عدد كبير مف أعضاء السمؾ القضائي مف أقرباء أعضاء -2

 أكقضاة في المحكمة العميا أك مكظفيف كبار في السمطة الكطنية. في مجمس القضاء األعمى 
ر مف قرارات المجمس كيتـ اتخاذ الكثي ,ال يعقد مجمس القضاء األعمى اجتماعات دكرية -1

  بصكرة فردية.
. عدـ إيجاد الحمكؿ اإلبداعية الممكنة لمكثير مف المشاكؿ التي تكاجييا السمطة القضائية -2

كلمعاـ الثاني عمى  ,ـ2004لـ يتـ خالؿ عاـ إذ , النظر في القضايا تيا مسألة بطءكفي مقدم
مما يعزز االعتقاد بأف ىذه المحاكـ قد ألغيت مف  ,التكالي تمكيؿ أم قضية لمحاكـ أمف الدكلة

كذلؾ مف خالؿ تصريحات شفيية لكزير الداخمية األسبؽ ىاني  ,النظاـ القانكني الفمسطيني
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بتعارض محاكـ أمف الدكلة مع القانكف األساسي الفمسطيني إضافة  ـ2003\4\14الحسف بتاريخ 
القاضي بإلغاء ىذه  ـ2003\7\27إلى القرار الكتابي الصادر عف كزير العدؿ السابؽ بتاريخ 

 (.2004)أحمد ,  المحاكـ.
 :في السمطة القضائية 2005الحاصمة خالل عام التغيرات   -ثانياً 

في إحداث تحسينات متكاضعة عمى أصعدة التشريع كالبنية  حركة اإلصالح القضائي لقد أسيمت
إال أف ىذا التحسيف لـ يرؽ إلى مستكل  ,كاألداء لمسمطة القضائية كأجيزة العدؿ المختمفة

لتصبح  ,التي مف شأنيا النيكض بمؤسسات العدالة بشريان كماديان  ,االحتياجات كالمتطمبات الفعمية
  .(239 :2005, تقرير الييئة)حاميان حقيقيان لحقكؽ المكاطنيف ك  ,صركحان لترسيخ القيـ القانكنية

التي أثرت عمى نحك مباشر أك  ,العديد مف األحداث السياسية ـ2005شيدت نيايات عاـحيث 
 عمى النظاـ القانكني كالقضائي في فمسطيف.  ,غير مباشر

 ,كالبدء بانتخابات تشريعية ,انتخاب رئيس جديد لمسمطة الكطنية الفمسطينية ,كاف مف أبرزىا
بما في ذلؾ اإلصالح المالي كاإلدارم كالقضائي  ,كاستمرار برامج كمراحؿ اإلصالح الحككمي

عادة تشكيؿ الحككمة الفمسطينية في ثكب جديد  ,عبر خطط أقرت بيذا الخصكص ,كاألمني كا 
)تقرير  مى رئاستياكمتغيرات عمى مستكل ىيكميات المؤسسات الحككمية كالقائميف ع ,تكنكقراطي
. كمف ىذه المتغيرات تنفيذ خطة اإلصالح القضائي باستحداث المجنة (239: 2005الييئة, 

بما يشمؿ تنظيـ العالقة بيف  ,كمحاكالت إعادة تنظيـ السمطة القضائية ,التكجييية لمقضاء كالعدؿ
كاستكماؿ  ,رية عمياكسف قكانيف معدلة تمس محكمة دستك  ,القضاء ككزارة العدؿ كالنيابة العامة

دارة المحاكـ كحكسبة األحكاـ  ,مشاريع حمكلة لدعـ السمطة القضائية عمى مستكل التدريب كا 
ف القضاة عبر إجراء مسابقة يكاعتماد معايير لتعي .(240: 2005)تقرير الييئة,  .القضائية

عادة النظر في القرارات ا ,قضائية خاضعة لرقابة الجيات المحمية ألكؿ مرة لصادرة عف كا 
كمحاكالت لتنسيؽ العالقة فيما بيف السمطة  ,كمحاكالت لتفعيؿ القضاء العسكرم ,المحاكـ األمنية

عادة ىيكمية كزارة العدؿ ككضع خطط تطكيرية ليا ,القضائية كاألجيزة األمنية كاستمرار الحياة  ,كا 
 .(241: 2005)تقرير الييئة,  .الديمقراطية عبر إجراء انتخابات لممرة الثانية في نقابة المحاميف
 ,كرجاؿ القانكف ,كالمحاميف ,كامتداد حالة االنفالت األمني لتمس رمكز السمطة القضائية

كعدـ  ,كضعؼ تنفيذ األحكاـ خصكصان الممفات الجزائية ,كالقائميف عمى تطبيقو أفرادان كمؤسسات
  .(242: 2005ييئة, )تقرير ال احتراـ بعض األكامر القضائية مف بعض الجيات الرسمية

 م:2006في السمطة القضائية لاام التغيرات  -ثالثاً 
بعد أف كاف  ,( محكمة31تراجعان في العدد الكمي لممحاكـ النظامية ليصبح ) ـ2006شيد العاـ 

كبسبب النقص الشديد  ,( محاكـ صمح3كذلؾ بسبب إغالؽ ) ـ2005( محكمة في العاـ 34)
تزايدان في عدد ـ 2006فقد شيد العاـ  ,أما عمى صعيد العدد الكمي لمقضاة ,في عدد القضاة
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محاكـ الصمح  نات خالؿ العاـ فييحيث جرت بعض التعي ,( قاضيان 140القضاة ليصبح )
كعمى صعيد التقاعد ( 13 :2006, تقرير الييئة).كالبداية كاالستئناؼ كالعميا في الضفة الغربية 

كما طرأت خاللو  ,قضاة سمؾ القضاء 9فقد شيد ىذا العاـ مغادرة  ,كاستقالة بعض القضاة
بما في ذلؾ القكل البشرية  ,دارية لمنيابة العامةتطكرات عمى البنية التنظيمية كاإلبعض ال

 ,الخاصة بالنيابة العامة اإلداريةكقد ظير ذلؾ مف خالؿ تعديؿ الييكمية  ,كالجاىزية المادية
كاليادفة إلى تسييؿ قياـ النيابة  ,كالفنية الجديدة اإلداريةكاألقساـ كاستحداث عدد مف الدكائر 

كما تـ إعادة تكزيع عمؿ أعضاء النيابة العامة بيف ( 14: 2006)تقرير الييئة,  العامة لمياميا.
ينات كالترقيات ألعضاء النيابة العامة يإلى ذلؾ تـ إجراء بعض التع باإلضافة (النيابات المختمفة

( مف معاكني النيابة إلى ككالء نيابة. بكجو 18كترقية عدد ) ,( معاكف نيابة7) تعيف عددكقد تـ 
لقد كاجيت السمطة القضائية خالؿ  ,( عضكان 115عاـ يبمغ العدد الكمي ألعضاء النيابة العامة )

كبصكرة كاضحة عمى مجمؿ عمؿ المحاكـ  ,صعكبات كمعيقات ىائمة أثرت سمبان  ـ2006العاـ 
بحؽ المكاطنيف في التقاضي  كشكمت مسان خطيران  (15: 2006)تقرير الييئة,  .العامة كالنيابة

استقالال ن  كجعمت مف استقالؿ السمطة القضائية المنشكد ,كفي ضمانات المحاكمة العادلة
 منقكصان. 

تقطيع أكصاؿ المدف  المتمثمة في: ,سرائيميذه المعيقات إجراءات االحتالؿ اإلمف ىك 
تعطؿ عمؿ  ,تفاقـ التنازع عمى الصالحيات في ظؿ متغيرات النظاـ السياسي ,الفمسطينية

استمرار االعتداء عمى القضاء كالنيابة العامة  ,المحاكـ كالدكائر القضائية بسبب اإلضراب
كمف أزمة عدـ تكفر ركاتب ,عدـ كجكد مكازنة مالية بسبب عدـ كجكد مكازنة عامة ,كالمحاميف

: 2006)تقرير الييئة,  .دارييف في المحاكـ بسبب حالة الحصار المفركضةلمقضاة كالعامميف اإل
 ,كعدـ قدرة األجيزة األمنية كعجزىا عف القياـ بمساندة القضاء ضغؼ قدرة األجيزة األمنية (15

  . كالفصائمي في قضايا االنفالت األمني ,كتغيبيا عف النزاعات ذات الطابع الحزبي
 

 م:2007السمطة القضائية في التغيرات  -رابااً 
ككاف لمتطكرات عمى المستكل  ,ـ2007السمطة القضائية تحديات كبيرة خالؿ العاـ  كاجيت

كاستمر تعطؿ حركة اإلصالح  ,فقد تزعزعت كحدة تمؾ السمطة ,السياسي أثر كبير في عمميا
 .القضائي

كرفد , ئيةكتطكير البنية القضا ,لـ نشيد تطكران كبيران عمى صعيد تطكير التشريعات القضائية ك 
ككذلؾ عمى صعيد سرعة  ,المحاكـ بالتجييزات كالمباني كالككادر البشرية الالئقة بالعمؿ القضائي

.)تقرير الييئة,  .كتكفير محاكمات عادلة تتسـ بالفاعمية كاالنتظاـ  ,الفصؿ في المنازعات
حيث تـ  -:ة لمسمطة القضائيةكمف ىذه التطكرات ما يتعمؽ بالتشريعات الناظم( 15: 2007
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مف ناحية أخرل  ك,نشر بعض القرارات المتعمقة بعمؿ القضاء كالنيابة العامة ـ2007خالؿ العاـ 
كمنيا قانكف السمطة  ,ة المتصمة بالسمطة القضائيةأم تعديالت عمى القكانيف الرئيس لـ يتـ إجراء

كما لـ يتـ تفعيؿ النصكص  ,ائيةالقضائية كقانكف أصكؿ المحاكمات كقانكف اإلجراءات الجز 
كظمت المحكمة العميا  ـ,2006( لسنة 3المتعمقة بتشكيؿ المحكمة الدستكرية كفقا لقانكنيا رقـ )

 .(17ص 2007تقرير الييئة المستقمة ) تمارس صالحيات المحكمة الدستكرية مؤقتان 
قكانيف المتعمقة البأصدر الرئيس مرسكمان يقضي بإلغاء بعض القرارات ـ  2007خالؿ العاـ ك 

 كذلؾ لعدـ بت المجمس التشريعي بيا ,ـ2006بالشأف القضائي التي أصدرىا في بداية العاـ 
 ـ2007ة طيمة العاـ ديالت عمى تشريعات القضاء الرئيسشكؿ عدـ الكصكؿ إلى تعحيث 

كمسان خطيران بحؽ التقاضي  ,كاألعكاـ السابقة عائقان حقيقيان أماـ إصالح كتطكير السمطة القضائية
خصكصان كأف  (.20ص :2007 ,تقرير الييئة المستقمة) .اإلنسافلألشخاص كأحد أىـ حقكؽ 

عدـ إجراء تعديالت عمى القكانيف القضائية اإلجرائية مف شأنو استمرار بطء المحاكمات كتأجيؿ 
 ت كتراكـ القضايا أماـ المحاكـ. الجمسا

إف مجمس القضاء األعمى ىك المختص  :ة شؤكف السمطة القضائيةمف التطكرات ما يتعمؽ بإدار ك 
صعكبات ممارسة  ـ2007كقد كاجو المجمس بعد النصؼ الثاني  :بإدارة شؤكف السمطة القضائية

كمع نياية العاـ تأثرت السمطة القضائية بصكرة كبيرة بحالة االنقساـ  ,ميامو في قطاع غزة
 .كالتجاذب السياسي مف خالؿ االعتداء عمى ىيبة القضاء كاستقالليتو

بالسيطرة عمى المحاكـ في القطاع  ـ2007\9\11حيث قامت السمطة القائمة في غزة بتاريخ  
كأصبحت صالحيات مجمس  ,اء في غزةكتشكيؿ مجمس العدؿ األعمى ليقكـ بمياـ مجمس القض

القضاء األعمى مقتصرة عمى الضفة الغربية. كقد القت ىذه الخطكة استيجانان كمعارضة كاسعة 
 (.20: 2007تقرير الييئة المستقمة ) .في أكساط الجيات القضائية كالقانكنية في فمسطيف

 كاعتبرت مسان بحؽ المكاطف الفمسطيني بالتقاضي. 
ميـ في اابة العامة صعكبات في ممارسة ميكاجو النائب العاـ كالني ,ـ2007كمنذ شير آب 

يف نائب عاـ مساعد في قطاع غزة يكما تـ تع ,حيث تـ كقؼ النائب العاـ عف العمؿ ,قطاع غزة
كبذلؾ اقتصر عمؿ النائب العاـ  ,كككالء كمعاكني نيابة جدد ليحمكا محؿ النائب العاـ كمعاكنيو

 (.22: 2007تقرير الييئة المستقمة ) عمى الضفة الغربية
شيد عمؿ المحاكـ في قطاع غزة  حيث:كىناؾ تطكرات متعمقة بعمؿ كتنظيـ المحاكـ النظامية

بعد النصؼ الثاني نكعان مف عدـ االستقرار كالتعطؿ جراء أحداث االقتتاؿ الداخمي. حيث تكقؼ 
رغـ استمرار العمؿ طيمة  ,بة العامةالنظر في القضايا الجزائية نتيجة لتكقؼ عمؿ الشرطة كالنيا

كمف أبرز الجكانب التي تكضح حاؿ عمؿ  ,كالمعتاد في الضفة الغربية دكف تعطؿ 2007عاـ 
تقرير الييئة ) ما يأتي: كانت تمؾ التطكرات محدكدة حيث ـ2007المحاكـ النظامية في العاـ 
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ستئناؼ القدس كمقرىا في افتتاح محكمة ا ـ2007فقد تـ خالؿ العاـ  (.49: 2007المستقمة 
كىك  ,كأريحا ,بيت لحـ ,مجمع المحاكـ براـ اهلل ليشمؿ اختصاصيا الجغرافي محافظات الخميؿ

 قضايا ما مف شأنو تخفيؼ العبء عف محكمة استئناؼ راـ اهلل التي كانت تنظر في جميع
 (.51: 2007تقرير الييئة المستقمة )االستئناؼ الصادرة عف جميع محاكـ الضفة الغربية. 

ظؿ قطاع العدؿ يعاني مف النقص الشديد في عدد القضاة  ,ـ2007كحتى نياية العاـ 
كالمكظفيف اإلدارييف كخصكصان في كظائؼ كتبة المحاكـ كالمراسميف كمأمكرم التبميغ خصكصان 

لـ يتـ  ,في ظؿ العدد الكبير لمقضايا التي ترد سنكيان لممحاكـ كالممفات المتراكمة مف سنكات إذ
تقرير الييئة المستقمة ) نات لقضاة جدد في المحاكـ النظامية.يإجراء تعي 2007خالؿ العاـ 

ككذلؾ المباني مستأجرة كليس ىناؾ خطة مف الحككمة لتأىيؿ مباني مممككة  (.52: 2007
تتالءـ كطبيعة العمؿ القضائي كحفظ أمف القضاة كالمباني كتأميف كصكؿ األشخاص لممحاكـ 

 افتتاح مجمع المحاكـ في خاف ـ2007ككذلؾ تـ خالؿ العاـ  ,في مناطؽ سكناىـ كسيكلةبيسر 
كلكف لحقت بو أضرار كدمار كبير بسبب التفجيرات كاالقتتاؿ الداخمي الذم شيده قطاع  ,يكنس
كما تـ افتتاح مبنى دائرة كاتب العدؿ في كؿ مف راـ  (.51: 2007تقرير الييئة المستقمة ) .غزة

كتـ كضع حجر األساس إلنشاء مبنى قصر العدؿ في قطاع  ,ابمس ضمف مجمع المحاكـاهلل كن
ككذلؾ تـ العمؿ عمى تأىيؿ  ,كلكف تكقؼ المشركع بسبب األكضاع الصعبة في قطاع غزة ,غزة

جزء مف مبنى كزارة العدؿ براـ اهلل كمعيد تدريب قضائي. أما مف ناحية المخصصات المالية 
 .(54 :2007)تقرير الييئة المستقمة  يا سمبان عمى عمؿ المحاكـكتؤثر قمت ,فيي قميمة

كلـ تكف السمطة القضائية عمى المستكييف اإلدارم كالمالي تتمتع باالستقاللية الكافية التي يجب 
كما أف الشؤكف الكظيفية لمقضاة ال تتمتع  ,أف تتكفر لضماف تحقيؽ استقالؿ القضاء
 كعمى رأسيا ديكاف المكظفيف العاـ ككزارة المالية.  ,بالخصكصية في المتابعة مع الجيات التنفيذية

 
  :المتامقة بتنظيم وعمل النيابة الاامةالتغيرات ومن 

ليزداد العدد الكمي ألعضاء النيابة  ,عضكان جديدان معظميـ في الضفة الغربية (18) تـ تعييف
بعض ـ 2007( عضكان. كقد طرأ خالؿ العاـ 130إلى ) ـ2007العامة مع نياية العاـ 

ف مف خالؿ إجراء مسابقة لممتقدميف كىك ما أضفى مزيدان مف الشفافية يفي أسمكب التعي اتالتطكر 
ف نائب عاـ يي قطاع غزة بتعينات لدل النيابة العامة. كما قامت السمطة القائمة فيعمى التعي
الزالت النيابة جسمان  (.57: 2007 ,تقرير الييئة المستقمة) ( ككيالن كمعاكنان لمنيابة29مساعد ك)

مما جعؿ مرجعيتيا  ,فيي ال تعد تابعة لمقضاء كال لكزارة العدؿ ,ينيايمستقالن دكف كضكح بتع
فيي تأتي مف ضمف مخصصات  ,. كعمى صعيد المخصصات المالية لمنيابة العامةغامضة

 بقيمة ـ2007النفقات في تكفي لسد الكىي  ,كليس بصكرة مباشرة ,كزارة العدؿ
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ألعضاء النيابة العامة كالعامميف  ,اإلدارية كالمالية ,كما أف الشؤكف الكظيفية ,شيقالن(131261)
مصادر . ,ككزارة الماليةمع الجيات التنفيذية كديكاف المكظفيف مباشرة فييا تتابعيا النيابة العامة 

 ككاف مف المفترض أف تتابعيا مف خالؿ كزارة العدؿ .كزارة العدؿ 
بالعديد مف المقكمات  ـ2007فقد تأثر خالؿ العاـ  ,أما عمى صعيد عمؿ النيابة العامة

 .الحاد كالتنازع عمى الصالحيات السياسي كالصعكبات خصكصان بسبب أعماؿ االقتتاؿ كاالنقساـ
كمساندة في التحقيؽ في الجرائـ في ظؿ نقص  كما زالت النيابة العامة بحاجة إلى إمكانيات 

كزاد عدد القضايا التحقيقية الكاردة لمنيابة  ,المختبرات الجنائية كمراكز الطب الشرعي المؤىمة
بينما قارب عدد القضايا  ,(قضية 15600)عف  ـ2007العامة في الضفة الغربية في العاـ 

 (58ص, 2007, تقرير الييئة) .(قضية 13000)التحقيقية المفصكؿ فييا في الضفة الغربية 
بينما كاف  (,قضية 2100)عف  2006كقد زاد عدد القضايا المدكرة في الضفة الغربية مف العاـ 

األحكاـ الجزائية  كعمى صعيد تنفيذ (قضية 1158)مف أعكاـ سابقة ـ 2007العدد المدكر لمعاـ 
مف أعكاـ ـ 2007فقد بمغ عدد المدكر منيا في الضفة الغربية لمعاـ  ,فما زاؿ دكر النيابة ضعيفان 

لمعاـ  2007بينما زاد عدد المدكر في الضفة الغربية مف العاـ  (تنفيذان جزائيان  19091)سابقة 
ات ذأف عدد التنفيبعممان  (59, ص2007)تقرير الييئة,  .(جزائي ذتنفي16200الذم يميو عف )

 (تنفيذان جزائيان  1882)زاد عف ـ 2007الجزائية الكاردة لمنيابة العامة في الضفة الغربية في العاـ 
أك المدكرة مف أعكاـ  ـ2007كبمغ عدد المفصكؿ مف التنفيدات الجزائية سكاءن الكاردة خالؿ العاـ 

 (.60: 2007تقرير الييئة المستقمة ) .(تنفيذ جزائي 5907) 11/2007سابقة حتى نياية شير 
فما زاؿ ىناؾ تنازع كاضح تجاه بعض القضايا  ,كما أنو كلغياب قانكف كاضح لممحاكـ العسكرية

مدنييف أماـ النيابة كالمحاكـ  رضنية كالنيابة العسكرية حيث يتـ عالجزائية بيف النيابة المد
كفي قضايا مدنية أماـ الجيات القضائية  ,كيتـ عرض عسكرييف خارج أدكارىـ الرسمية ,العسكرية

 ـ2007خالؿ النصؼ الثاني مف العاـ  ك (.61: 2007تقرير الييئة المستقمة )العسكرية. 
كىك ما شؿ بالكامؿ أعماؿ متابعة المكقكفيف كالسجناء  ,تكقؼ عمؿ النيابة العامة في قطاع غزة

 .كالتفتيش عمى مراكز اإلصالح كالتأىيؿ كتنفيذ األحكاـ الجزائية كالتحقيؽ في الجرائـ
حككمة ككذلؾ تكقفت أعماؿ متابعة دعاكم ال ,حيث لـ تسجؿ لدل المحاكـ أم قضية جزائية

دكر النيابة العامة في تفقد السجكف  أم تغير عمى كلـ يطرأ إلدارية.ا ـسكاء في القضايا المدنية أ
كىك دكر ما زاؿ بحاجة إلى مزيد مف التفعيؿ كالتنشيط لضماف  ,كمراكز تكقيؼ األشخاص

كبالمجمؿ فقد  (.62: 2007تقرير الييئة المستقمة ) التحقؽ مف تكقيؼ األشخاص كفقا ن لمقانكف.
مف السمطة القائمة في  ـالسمطة الفمسطينية أت سكاء ن مف عدة قرارا ـ2007صدرت خالؿ العاـ 

المحاكـ كالنيابة العامة كالجيات المساندة ليا  في .قطاع غزة مست بكضكح بالسمطة القضائية
صكرة شبو كمية في ؿ في نظاـ العدالة بطحالة مف اإلرباؾ كاالضطراب كالتعكخمقت  ,كالشرطة
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كما أف استمرار حالة الفمتاف األمني في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية كتطكرىا  ,قطاع غزة
فقد طالت االعتداءات عددان مف  ,ـ2007لحالة مف االقتتاؿ الداخمي في قطاع غزة في العاـ 

تقرير الييئة المستقمة )( كالمحامييف كالمحاكـ ,ضاء نيابةقضاة كأع)رمكز السمطة القضائية 
2007 :62). 

  كعطؿ في المحاكـ كأعاؽ قياـ النيابة العامة بعمميا ,األمر الذم مس بييبة كاستقاللية القضاء
 : تاميق الباحثة عمى التغيرات في السمطة القضائية

ىي انتخاب رئيس لمسمطة  ـ2005إف أىـ المتغيرات التي أثرت عمى السمطة القضائية في 
كمحاكلة إصالح في السمطة , الحككمة في ثكب جديدكمنيا إعادة تشكيؿ , الكطنية الفمسطينية

كلكف رغـ ىذه المتغيرات كمحاكالت اإلصالح إال أنيا لـ تستطع النيكض بمؤسسات , القضائية
كالتي تجعؿ منيا الدرع الكاقي , بالشكؿ الذم يمبي االحتياجات كالمتطمبات الفعمية ليا, العدالة

بسبب , يكف ىناؾ معنى فعمي لمفصؿ بيف السمطاتكما أنو لـ , كحرياتيـ, لحقكؽ المكاطنيف
كما أف عدـ إعداد , بالحزب كتأثر األخيرة, ىيمنة السمطة التنفيذية عمي السمطة القضائية

كما أف , مكازنات خاصة لمؤسسات القضاء كالعدؿ بما يناسب متطمباتيا عزز مف عدـ استقالليا
كالمحامييف أثر عمى , كأعضاء النيابة, لقضاةالتي تستيدؼ انقص الدكرات التدريبية كالتأىيمية 
فكاف ألداء السمطة القضائية طابع مختمؼ لما تعرض  ـ2006أداء السمطة القضائية . أما عاـ 

حيث , كعمى القضاء بشكؿ خاص, لو ىذا العاـ مف أحداث أثرت عمى مناحي الحياة بشكؿ عاـ
كعدـ تقبؿ السمطة ليذا , الدكلي لياكالرفض , فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعيةإف 
, كاإلضراب, كمف ثـ عدـ تكفر الركاتب لمعاممييف في السمطة القضائية, كحصار حككمتيا, الفكز

كتحكؿ األجيزة األمنية لنقطة , فكالمحامي, كالنيابة العامة, كاستمرار االعتداءات عمى القضاء
ا عمى حؿ النزاعات التي عمى خمفية كعدـ قدرتي, مف أف تككف مصدر قكة لمقضاء ضعؼ بدالن 

 كؿ ىذه المتغيرات كاف ليا, حالة االنفالت األمني التي كصؿ ليا المجتمع الفمسطيني, حزبية
كالكقكؼ كالسد المنيع في قدرة القضاء عمى إعطاء , الدكر األكبر في إضعاؼ السمطة القضائية

فمقد كاف امتدادان  ـ2007. أما عاـ  كعززت مف تبعية القضاء كعدـ استقاللو, المكاطنيف حقكقيـ
كاف , لفصؿ جديد في حياة الفمسطينييف ـ2006ميدت كؿ متغيرات  ـ,حيث2006ألحداث عاـ 

فأدل لجكء , كمنيا السمطة القضائية, لثالث عمى السمطات ا -بشكؿ كبير-مف شأنو التأثير 
في السيطرة عمى الحكـ  كالعنؼ, الستخداـ القكة كىي الشريؾ الجديد في السمطة, حركة حماس
حيث سيطرة , مما أثر عمى حؽ المكاطف في التقاضي, لممساس بييبة القضاء, في قطاع غزة

مجمس العدؿ  كعممت عمى تشكيؿ, الحككمة القائمة في قطاع غزة عمى المجمس القضائي
كما تعرض القضاة كأعضاء النيابة العامة كالمحامكف ألعماؿ اعتداء لتقميؿ ىيبة , األعمى
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مما جعؿ استقالليا , كدخمت بذلؾ السمطة القضائية في دائرة الصراعات السياسية, القضاء
الديمقراطية أبكاب الخير لممكاطنيف فتحت ليـ  مف أف تفتح العممية كبدالن , كمنع تطكرىا, منقكصا ن 
كشكمت , مناحي حياتيـ كاالنقسامات التي مست معظـ, كضياع الحقكؽ, مف الصراعاتأبكابا ن 

 خطران عمى نيؿ حقكقيـ .
 

 م: 2007-2004من في السمطة التشرياية  اتالتغير أىم  -12
 :م 2004أداء المجمس التشرياي خالل عام  - أ

فمـ يتمكف مف تجاكز بعض أكجو القصكر  ـ(2004)بالنسبة لممجمس التشريعي خالؿ عاـ 
كىذا  ,الذاتية التي الزمتو منذ نشأتو فمازاؿ ىناؾ غياب لخطة منظمة مف قبؿ المجمس ألعمالو

ىناؾ ضعؼ شديد  ,إلى جانب ذلؾ ميكر المسبقة بحدكد ىذه األعماؿيؤدم إلى عدـ معرفة الج
فمثالن باإلمكاف دعكة قيادات  كبيف مؤسسات المجتمع المدني ,انوفي العالقة بيف المجمس كلج

 كبالتالي لف يتـ ,(65ص, 2004, تقرير الييئة) .المجتمع المدني لحضكر جمسات المجمس
كالمجاف لممكاضيع  ,االستفادة مف الخبرات التي تمتمكيا ىذه المؤسسات خالؿ نقاش المجمس

 المختمفة. 
كقع المجمس التشريعي في عدد مف التجاكزات التي ال يكجد كما أنو كخالؿ ممارستو لنشاطو 
كاف باإلمكاف تجاكز مثؿ ىذا اإلشكاؿ لك كجد دليؿ لمسكابؽ  ,نص قانكني أك تنظيمي ينظميا

فمثالن في حالة إجراء القراءتيف األكلى  مجمس مف الرجكع إليو عند الحاجةالبرلمانية تمكف رئيس ال
 ,ألم مشركع قانكف في ذات الجمسة ال يكجد عميو نص قانكني ال بالمنع كال باإلجازة ,كالثانية

, 2004)تقرير الييئة,  .ففي ىذه الحالة يككف الحسـ فييا مف خالؿ دليؿ السكابؽ البرلمانية
 ,لـ يبذؿ المجمس التشريعي جيكدان كافية لمدفع باتجاه إجراء انتخابات تشريعية جديدة  (65ص

فما زاؿ مشركع قانكف االنتخابات الذم يشكؿ األساس لالنتخابات التشريعية  كاليتوياء رغـ انت
فبعد تحديد مكعد  ـ(2004)قة المجمس التشريعي في عاـ القادمة يراكح مكانو داخؿ أرك 

كاف األجدر بالمجمس التشريعي اإلسراع  ,ـ(2005)لالنتخابات العامة في شير تمكز مف العاـ 
)تقرير  .يائجراف ىناؾ إرباؾ في عممية التحضير إلحتى ال يكك  ,االنتخابات في إقرار قانكف

 .ف أشكاؿ غياب االنتخابات الدكريةشكؿ م مما كىذا (66, 2004الييئة, 
 ,عدـ تنفيذ قرارات المجمس مف قبؿ السمطة التنفيذية فمقد أدل ,أما عف ضعؼ الدكر الرقابي

كتكرار االعتداءات عمى أعضاء  ,ككضع عراقيؿ أماـ ممارستو لكظيفتو في الرقابة كالمساءلة
إلى خمؽ كضع صعب  ,المجمس التشريعي دكف كضع حد ليا مف قبؿ المجمس كالسمطة التنفيذية

فأصبح غير قادر عمى  ,كأثر عمى مصداقيتو تجاىيـ ,المكاطنيفلممجمس التشريعي أماـ 
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)تقرير الييئة,  كبما يضمف لو العمؿ بشكؿ فاعؿ كمستقؿ. ,لسمطة التنفيذيةالتصدم لييمنة ا
 .كيعزز ذلؾ ككف المجمس التشريعي الحالي خاؿ مف أم معارضة مؤثرة (67: 2004

نية مان في تاريخ السمطة الكطميقد شيد المجمس التشريعي تغيران فم ـ(2005)أما في عاـ 
حيث تكلى السيد محمكد عباس رسميا ن رئاسة السمطة الكطنية  الفمسطينية كالشعب الفمسطيني

كبحضكر  ,2005\1\15اليميف الدستكرية أماـ المجمس التشريعي بتاريخ  بأدائو ,الفمسطينية
 كذلؾ خمفان لمرئيس الراحؿ ياسر عرفات.  ,رئيس مجمس القضاء األعمى

كفقان لقانكف انتخابات  ,ة الغربيةكما تـ إجراء االنتخابات المحمية في معظـ المجالس في الضف
إلى أف  ,كالذم جرل تعديمو أكثر مف مرة ,الييئات المحمية المعدؿ مف قبؿ المجمس التشريعي

مكعدان إلجراء  2006\1\25كذلؾ تـ تحديد يـك  باعتماد نظاـ القكائـ بشكؿ كمي انتيى
كالذم جرل إقراره  ,2005لسنة  (9) كفقان لقانكف االنتخابات رقـ ,االنتخابات التشريعية الثانية

حيث تـ زيادة عدد أعضاء المجمس إلى  (124 :2005, تقرير الييئة) .2005خالؿ العاـ 
ـ( 2005 )كما جرل خالؿ عاـ كنظاـ الدكائر (القكائـ)مناصفة بيف النظاـ النسبي  ,عضكان  132

الذم تضمف تحديد مدة كالية المجمس التشريعي بأربع سنكات مف تاريخ  ,تعديؿ القانكف األساسي
 (125: 2005)تقرير الييئة, عمى أف تجرم االنتخابات بصكرة دكرية كؿ أربع سنكات.  ,انتخابو

  .شةتحركان بارزان لمناق ـ(2005 )كما شيد المجمس التشريعي خالؿ عاـ
قرار مشاريع القكانيف المعركضة عميو  ,2006\1\3إضافة إلى تمديد دكرة المجمس حتى تاريخ  ,كا 

عمى أف يبقى أعضاء المجمس التشريعي في مناصبيـ لحيف أداء أعضاء المجمس الجديد اليميف 
لقد  (126: 2005)تقرير الييئة, آلخر تعديؿ أجرل عمى القانكف األساسي.  كفقان  ,القانكنية

كالرقابية بالتركيبة السياسية المعركفة التي  ,ريعيةمارس المجمس التشريعي الفمسطيني ميامو التش
 ينتمي أغمب أعضائيا إلى حركة فتح. 

 
 

 :2005األداء التشرياي لممجمس خالل عام  - ب
التغيب دكف عذر مقبكؿ عف حضكر  ,ـ(2005)كاصؿ عدد مف أعضاء المجمس خالؿ عاـ 

عمى الرغـ مف إمكانية الكصكؿ إلى مقر المجمس في راـ اهلل كغزة كىذه مف اإلشكاليات  ,جمسات
سببيا عدـ تفعيؿ بعض أحكاـ النظاـ الداخمي  كالتي ,القائمة في عمؿ المجمس التشريعي

كذلؾ أدل إلى عطؿ في عقد ىذه الجمسات في كثير مف األحياف لعدـ تكفر النصاب  ,لممجمس
ال يمبث األعضاء أف يغادركا قاعة  ,جمسات التي يتحقؽ فييا النصاب القانكنيكحتى ال ,القانكني

كىذا بدكره أدل إلى تعطيؿ العديد مف  ,المجمس بعد مركر بعض الكقت في اليـك األكؿ لالجتماع
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كالبث في بعض التشريعات بشكؿ متسرع  ,التي يفترض العمؿ عمى إنجازىا ,األعماؿ البرلمانية
  .(128: 2005)تقرير الييئة,  أف يتـ التراجع عنيا فيما بعد ال يمبث  

 .2005الامل التشرياي لممجمس خالل عام  - ت
-كتحديدان في مجاؿ مناقشة  ,ـ(2005)تميز العمؿ البرلماني في المجمس التشريعي خالؿ عاـ 

كما أصبح  ,بمشاركة كاضحة مف قبؿ الجيات المعنية بمكضكعات مشاريع القكانيف ,القكانيف
كتميز ىذا العاـ كذلؾ  ,ىناؾ دكر أكبر لمخبراء المحمييف كالدكلييف في مساندة العممية التشريعية

كقانكف  ,كانتخاب الييئات المحمية ,بالعمؿ إلنجاز مشاريع القكانيف الخاصة باألجيزة األمنية
كما تميز مجمس الكزراء في عاـ (. 126 :2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) االنتخابات العامة

بعدـ كجكد سياسة تشريعية كاضحة فاألصؿ أف أم تشريع ينبع مف حاجة مجتمعية  ـ(2005)
 ,(127: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) كذلؾ أدل لحدكث إرباؾ في العمؿ البرلماني ,سائدة

ة أك خطة محددة بعدـ كجكد أجندة تشريعي ـ(2005)كما تميز عمؿ المجمس التشريعي في 
ات مسطيني كمف مظاىر الخمؿ في إجراءإلقرار قكانيف ذات أكلكية حسب احتياجات المجتمع الف

 .رار القكانيف في المجمس التشريعيإق
 عدـ تحديد فترة زمنية لرئيس المجمس في إحالة مشاريع القكانيف  -1
إحالة غالبية مشاريع القكانيف إلى المجاف مف قبؿ رئيس المجمس في  (2005)كحظ خالؿ عاـ ل  

تقرير الييئة المستقمة )كفي المقابؿ لكحظ عدـ تقيد المجاف بالمدة المحددة ليا.  ,فترات مالئمة
 (128: 2005لعاـ 
 .رفض مشاريع قكانيف بعد قبكليا بالمناقشة العامة  -2
 ,محؿ القانكف األصمي كيمغي األخير بمكجبو عدـ التفرقة بيف القانكف الكامؿ الذم يحؿ -3

كينطبؽ  ,كيبقى القانكف األصمي سارم المفعكؿ ,كبيف القانكف المعدؿ الذم يعدؿ القانكف األصمي
 القانكف المعدؿ في النصكص المعدلة 

 .(129: 2005 ,تقرير الييئة المستقمة لعاـ)عدـ االىتماـ بالسكابؽ البرلمانية  -4
تمت مناقشة مشركع قانكف المحكمة  مشاريع القكانيف فمثالن  ظيكر قصكر في مناقشة -5

قراره بالقراءة األكلى ,الدستكرية العميا   .أعضاء5بحضكر  ,مة جدان ميكىك مف القكانيف ال ,كا 
 تعامؿ المجمس التشريعي مع القكانيف الصادرة بقرارات عف رئيس السمطة الكطنية  -6

أك االعتراض رارات بقكانيف بالدراسة لتمؾ الق ـ(2005)لـ يتصدل المجمس التشريعي في عاـ 
 (.130: 2005 ,تقرير الييئة المستقمة لعاـ)

 :2005األداء الرقابي لممجمس التشرياي خالل عام  -ثانياً 
األكلى في أكاسط شير  ,تفعيالن لمكضكع الثقة بالحككمة الفمسطينية مرتيف ـ(2005)شيد عاـ 

كذلؾ عند تشكيؿ حككمة جديدة بعد انتخابات رئاسة السمطة الكطنية. كالثانية في  ,فبراير\شباط 
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بسبب تنامي  ,كذلؾ في إطار مذكرة لحجب الثقة عف الحككمة ,سبتمبر\أكاسط شير أيمكؿ 
كلكف المجمس في الجكلة الثانية في أكاسط  ,ظاىرة االنفالت األمني في األراضي الفمسطينية

: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) .تمكف مف إحداث أم تغيير حككمي لـ ي ,سبتمبر\أيمكؿ 
131). 

 ,ىذا المكضكع مرتيف ـ(2005)أما في مكضكع المكازنة العامة فمقد ناقش المجمس في عاـ 
التي كاف مف المفترض أف تقدميا الحككمة قبؿ نياية عاـ  2005األكلى تخص مكازنة 

كما ينص القانكف األساسي كقانكف تنظيـ المكازنة العامة  ,بشيريف عمى األقؿ ـ(2004)
التي مف المفترض أف تقدميا الحككمة أيضان  ـ(2006)كالشؤكف المالية. كالثانية تخص مكازنة 

يمكف القكؿ  إال أنيا لـ تفعؿ ذلؾ (132: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) .2005\11\1قبؿ 
 .بشكؿ جيد الرقابي عمى الكضع المالي لمسمطة الكطنية إف المجمس التشريعي لـ يمارس دكره

تمت المصادقة عمييا  ـ(2005)كالمكازنة العامة لعاـ  ,لـ تقدـ ـ(2006)فالمكازنة العامة لعاـ 
مما يعني أف الصرؼ خالؿ ىذه الفترة كاف يتـ تقديريان  ,بعد ثالثة أشير مف بداية السنة المالية

مما  ,لـ يتـ تقديـ سكل تقريريف منيا ـ(2005)قارير الربعية لعاـ كالت .12\1كبناء ن عمى نسبة 
لـ يقدـ  ـ(2004)كآلياتو كالحساب الختامي لعاـ  ,يعني أف المجمس ليس في صكرة الصرؼ

كمف جية  (المرجع السابؽ).  لتزاـ الحككمة بالمكازنة المقرةمما يعني غياب التأكد مف ا ,مطمقان 
مف الكاضح أف المجمس التشريعي ال يراقب ما كراء المكازنة  ,كعمى صعيد حقكؽ اإلنساف ,أخرل
أك ما تعكسو ىذه المكازنة مف حقائؽ فالمجمس يكتفي بمناقشة ما في المكازنة مف أرقاـ  ,العامة

كال يتساءؿ عما تعكسو ىذه األرقاـ مف تكجيات نحك كاقع حقكؽ  ,تتعمؽ باإليرادات كالنفقات
كما أف المجمس ال يسائؿ السمطة التنفيذية عف برامج حقكؽ اإلنساف  ,اطف كمستقبمياالمك 

: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) كيكتفي عادة بإقرار المكازنة في جمسة كاحدة ,الفمسطيني
133.) 

 ـ(2005)أما عف لجاف التحقيؽ كلجاف تقصي الحقائؽ فقد قرر المجمس التشريعي خالؿ 
األكؿ حكؿ الخمؿ الذم رافؽ ممؼ التعكيضات الفمسطينية عف  ,التحقيؽ في مكضكعيف بارزيف

في المكضكع. كالثاني حكؿ أسباب كفاة  حيث تكلت المجنة االقتصادية التحقيؽ ,أحداث الخميج
كما  ـ(2005)كلكف انتيى عاـ  ,حيث تـ تشكي لجنة تحقيؽ ليذا الغرض ,الرئيس ياسر عرفات

تقرير الييئة ) دكف أم تقرير فمسطيني حكؿ أسباب كفاة الرئيس عرفات. ,ـ(2004) انتيى عاـ
ىي التي تـ  ,كبذلؾ المجنة الكحيدة التي تأخذ ميمتيا طابعان رقابيان  (135: 2005المستقمة لعاـ 

عمى تقريرىا طالب عدد  بناءن  ك كالتي ,تشكيميا لمتابعة حالة االنفالت األمني كفكضى السالح
أما  ,كىك األمر الذم انتيى بسحب ىذا الطمب ,مف أعضاء المجمس بحجب الثقة عف الحككمة

أك بإحالة االستجكاب إلى  ,عف استجكاب المجمس لبعض الكزراء فقد كاف ينتيي بطمبات لـ تنفذ
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: 2005قمة لعاـ تقرير الييئة المست).  أك بمجرد التأكيد عمى أىمية المكضكع ,لجاف المجمس
كبالتالي يفقد االستجكاب دكره في الرقابة عمى  ,مما يشير إلى عدـ تحقيؽ أثر مممكس (137

األمر الذم يتطمب إعادة النظر في النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي لتفعيؿ  ,أعماؿ الحككمة
 .أداة االستجكاب

لحككمة إذا لـ يقتنع المجمس كأف ينص ىذا النظاـ عمى أف يؤدم االستجكاب إلى طرح الثقة با
بإجابة الكزير المستجكب أما عف تكجيو األسئمة لمكزراء في ىذا العاـ شيد تفعيالن مميزان 

فقد تصاعد عدد األسئمة المكجية لمكزراء مف قبؿ أعضاء المجمس  ,بخصكص ىذه األداة الرقابية
تقرير الييئة المستقمة ) عاـسؤالن ىذا ال 115حيث تـ تكجيو ما يزيد عف  ,التشريعي بشكؿ كاضح

 ,كلكف تراكح رضا النكاب عف إجابات الكزراء بيف االكتفاء بإجابة الكزير ,(137: 2005لعاـ 
 ,كتحكيؿ المكضكع إلى المجنة المختصة في المجمس ,كبيف عدـ الرضا ,كبالتالي إغالؽ السؤاؿ

ال تشير إلى متابعة األسئمة المحالة إلى المجاف بشكؿ  ,إال أف الكثائؽ الالحقة كالمحاضر كغيرىا
أما بخصكص جمسات االستماع لـ يعقد  .(138: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) أك بآخر

 ,أم جمسة استماع بالمفيـك الحقيقي ليذه الجمسات ـ(2005)المجمس التشريعي خالؿ عاـ 
كىي التي تشبو جمسات التحقيؽ العمني مع  ,ميكأداة رقابة مف قبؿ البرلماف عمى األداء الحكك 

كيدعى ليا المعنيكف ككسائؿ  ,كتعقد في قاعة البرلماف ,كليا بركتكككالت معينة ,كزير أك مسؤكؿ
تقرير الييئة المستقمة ) لبرلماف بشأف القضية مكضكع البحثكيتمخض عنيا قرار يتبناه ا ,اإلعالـ
عشرات جمسات االستماع  ـ(2005)فقد عقدت لجاف المجمس خالؿ عاـ  (139: 2005لعاـ 

بقصد مناقشة بعض المسائؿ المتعمقة  ,مف ىذا النكع مع عدد مف الكزراء كالمسؤكليف الحككمييف
أك لمعالجة  ,أك االستيضاح عف مسألة ما مف الكزير ,لى قضية معينةإأك التعرؼ  ,بصالحياتيـ

تناكلت  ,كىكذا بشكؿ عاـ ,أك لمناقشة شككل معينة ,ف الكزاراتقضية أك مشكمة تخص كزارة م
منيا جمسات عديدة لمجنة االقتصادية مع كؿ مف كزير النقؿ  ,مثؿ ىذه الجمسات مكاضيع ميمة

ككزير االتصاالت كتكنكلكجيا  ,كالمكاصالت حكؿ خطكط المكاصالت كمكاتب التاكسي
ككزير االقتصاد الكطني حكؿ إغراؽ السكؽ  ,المعمكمات حكؿ فتح قطاع االتصاالت لممنافسة
ككزير اإلسكاف حكؿ التجاكزات في مشاريع  ,الفمسطيني بمنتجات المستكطنات اإلسرائيمية

 سمطة األراضي حكؿ أراضي الدكلة كرئيس ,ككزير المالية حكؿ ممؼ التعكيضات ,اإلسكاف
 ,ـ(2005)مجاف فخالؿ عاـ أما عف تقارير ال .(139ص ـ,2005 ,تقرير الييئة المستقمة لعاـ)

حيث يترتب عمى مناقشتيا  ,أعدت بعض لجاف المجمس الكثير مف التقارير التي تشكؿ أداة رقابة
حيث أصدرت العديد  ,قرارات لممجمس. كقد برز خالؿ ىذا العاـ دكر كاضح لمجنة االقتصادية

بمغت في بعضيا إحالة  ,مةميكاتخذ بناء عمييا قرارات  ,مف التقارير التي ناقشيا المجمس
أف  عممان  (140: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ). أشخاص إلى النائب العاـ لمتحقيؽ معيـ
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دكف التكصؿ إلى قرارات  ,تقارير كثيرة كانت تنتيي بتالكة التقرير في جمسة المجمس كمناقشتو
 أك تصكيب أكضاع محددة. ,معينة

مت نكعان ميمان مف الرقابة عمى أداء بعض الكزارات مف الميـ مالحظة أف ىذه التقارير شك 
إال أف  ,كأف المجمس التشريعي اتخذ بناء عمييا قرارات ذات طبيعة رقابية ,كالمؤسسات الحككمية

حيث كاف يقر  ,مما أفقد ىذه التقارير أىميتيا ,المجمس افتقد في كثير منيا إلى المتابعة الجادة
مما يفقد الرقابة معناىا  ,لذلؾ كال يتابع اإلجراءات التالية ,أك يشكؿ لجاف التحقيؽ ,القرارات
أما بالنسبة لممصادقة عمى تعييف www.mezan.org/uploads/files/2454.pdf. المطمكب

عف األعكاـ السابقة  ـ(2005)مناصب في السمطة التنفيذية فمقد تغير الكضع نكعان ما خالؿ عاـ 
صادؽ  ة النقد نائب عاـ جديدفخالؿ ىذا العاـ تـ تعيف محافظ جديد لسمط ,بيذا الخصكص

 .30المجمس التشريعي عمى تعييف 
دكف أم تقدـ في  ـ(2005)بينما لـ يعرض عميو تعيف النائب العاـ كانقضى عاـ  ,محافظ سمطة

نذ تأسيس كغيره ممف سبقكه في ىذا المنصب م ,ىذا المكضكع مما يعني أف النائب العاـ الجديد
يمارس ميامو دكف مصادقة المجمس  (140ص, 2005, تقرير الييئة) .السمطة الكطنية

 التشريعي. 
 عددان  ,أما بخصكص الرقابة عمى اتفاقيات القركض فقد عرض عمى المجمس التشريعي كألكؿ مرة

كاتفاقية الحركة كالنقؿ  ,مثؿ اتفاقية التعاكف العربي في النقؿ الجكم ,مف االتفاقيات لمنظر فييا
. 2005\11\15التي تـ التكقيع عمييا بيف الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي في  ,في المعابر

تشكؿ ىذه الخطكة بادرة جيدة بشأف التعاكف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية عمى صعيد 
 .عياالتفاقيات كالمعاىدات. كيتضح مف ذلؾ كجكد قصكر في عمؿ المجمس التشري

(www.mesan.org/uploads/files/2454.pdf.)  
  :فيي كاآلتي 2006أما عن األداء التشرياي لممجمس خالل عام 

 ,دكف مناقشة مكادىا بالتفصيؿ ,لقد أقر المجمس مشاريع قكانيف أقرىا المجمس بالمناقشة العامة
الجمسة األخيرة فعميان حيث تـ قبكليا في  ,قكانييفمشاريع  2006,7ناقش المجمس خالؿ العاـ 

أما مشاريع القكانيف التي يقـك  2006\8\31- 29لممجمس المنعقدة خالؿ الفترة الكاقعة بيف 
أقر المجمس مشركع قانكف كاحد يتعمؽ بتعديؿ قانكف انتخاب  ,المجمس بمناقشة مكادىا بالتفصيؿ
تقرير ) .2006مة لمعاـ إلى مشركع قانكف تقديـ المكازنة العا مجالس الييئات المحمية إضافةن 

أما  ,ـ(2006)كمشركع قانكف معدؿ لقانكف تقديـ المكازنة العامة لمعاـ ( 24ص, 2006, الييئة
مشاريع قكانييف التي تمقاىا المجمس كلـ يبدأ بمناقشتيا فيي مشاريع قكانيف تمقتيا رئاسة المجمس 

مف قرارات بقكانيف مقدمة لممجمس  أك,أك مف النكاب ,أك مف لجاف المجمس ,مف مجمس الكزراء
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فقد بمغ  ,كلـ يتـ عرضيا بعد عمى المجمس لممناقشة العامة ,مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية
 (25: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ). 2005خالؿ العاـ  14مشاريع مقارنة ب 8عددىا 
كثالثة  ,أبطميا المجمس التشريعينيف مف ىذه القرارات اثغير أف  ,قرارات بقكانيف 9إلى  إضافةن 

كلـ يبت المجمس فييا خالؿ  ,كأربعة قرارات أحيمت إلى لجاف المجمس لدراستيا ,قرارات تـ إقرارىا
كىذا يعني أف األداء التشريعي  (25: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) .ـ(2006)عاـ 

 .المجمس األكؿمع أداء  عاـ كاف ضعيفان جدان مقارنةن  لممجمس الثاني بشكؿ
كلك بخطكة كاحدة عمى طريؽ إقرار مشاريع القكانيف  ,دكف التقدـ ـ(2006)إف انقضاء العاـ  

كغيرىا مف مشاريع القكانيف المحالة إليو في  ,المقبكلة بالمناقشة العامة أك المقرة بالقراءة األكلى
كيثير الكثير مف  ,يعتبر مؤشران عمى ضعؼ األداء التشريعي لممجمس الجديد ,دكرتو األكلى

كىي  ,شريعية أالالتساؤالت حكؿ مدل اىتماـ أعضاء المجمس بالكظيفة األكلى لمسمطة الت
كمف أجؿ تكريس مبدأ الفصؿ بيف  (28: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) .ةالكظيفة التشريعي

بجزء مف دكره في مجاؿ مناقشة القرارات بقكانيف الصادرة عف رئيس السمطات قاـ المجمس 
 . بالتشريع جية مختصة باعتباره ,السمطة الكطنية الفمسطينية كفقان ألحكاـ القانكف األساسي

 (127: 2005تقرير الييئة المستقمة لعاـ )
منيا الجمسة جمسات عادية تسع  ,ـ(2006)لقد عقد المجمس التشريعي الفمسطيني خالؿ عاـ 

كستة جمسات طارئة. كما  ,كجمسة كاحدة خاصة تعمقت بمناقشة منح الثقة لمحككمة ,االفتتاحية
فإف ىذا العدد القميؿ يدلؿ عمى عدـ انتظاـ  ,عقد جمستيف في دكرتو غير العادية. كبالطبع

 .(40ص:  2006تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) .2005الجمسات خالؿ ذات الفترة مف 
 ـ(2006)لـ يكف عدد الجمسات كافيا ن بالنسبة لتراجع حقكؽ المكاطف الفمسطيني خالؿ العاـ 

كالحاجة إلى دكر رقابي أكبر لممجمس التشريعي  ,كالحاجة التشريعية في مناطؽ السمطة الكطنية
 كحتى نياية العاـ مما يدلؿ2006\9\1عمى السمطة التنفيذية. كما أف الجمسات تكقفت منذ تاريخ 

 .(42ص ,2006تقرير الييئة المستقمة لعاـ )عمى عدـ انتظاـ عمؿ المجمس.
فقد عقدت المجاف خالؿ العاـ  ,بخصكص عقد المجاف الجتماعاتيا في المجاؿ التشريعي

كعمى  ,كلـ يصدر عنيا في تمؾ االجتماعات سكل تقريريف ,ثمانية اجتماعات فقط ـ(2006)
 ,الرغـ مف كثرة عدد مشاريع القكانيف التي تنظر العمؿ عمييا مف قبؿ المجاف المحالة إلييا

كما أف المجاف  ,كغالبيتيا ليا عالقة مباشرة بحقكؽ المكاطف الفمسطيني ,( مشركعان 34كعددىا )
يئة المستقمة تقرير الي)مف ناحية.  ,لـ تحتـر المدد القانكنية المنصكص عمييا في النظاـ الداخمي

بحيث  ,ال يكجد أجندة تشريعية لممجمس التشريعي ,كمف ناحية أخرل(. 45, ص2006لعاـ 
كيترؾ  ,كتنسجـ أصالن مع الحاجة المجتمعية كالتشريعية لممكاطف الفمسطيني ,تتقيد فييا كؿ لجنة

لجاف عمؿ المجنة ألجندة رئيسيا أك مقررىا. بخصكص المبادرات التشريعية المقدمة مف قبؿ 
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كحظ أف أداء المجاف بيذا الخصكص كاف فقد ل   ,ـ(2006)المجمس التشريعي خالؿ العاـ 
ىك مشركع قانكف حكؿ  ,فيي لـ تقدـ سكل مشركع قانكف كاحد مقدـ مف المجنة القانكنية ,ضعيفان 

حيث  2005مقارنة بالعاـ  ,حظر التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة الالإنسانية أك الميينة
( 4)التي قدمت  ,أبرزىا المجنة القانكنية ,( مبادرات تشريعية مف عدد مف المجاف6اللو )قدمت خ
كمع ذلؾ كانت المبادرة المقدمة ىذا (. 42, ص2006تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) مبادرات.

الية كىناؾ إشك ,العاـ ذات صمة أكبر بحقكؽ اإلنساف مف المبادرات المقدمة في العاـ الماضي
كىك األمر الذم يتناقض مع حؽ المكاطف الفمسطيني في  ,جتماعات المجاف بشكؿ سرمابتتعمؽ 

منو جعؿ جمسات  54في المادة  فالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ,الحصكؿ عمى المعمكمات
 (.46, ص2006تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) كأجاز ليا عقد جمسات عمنية ,المجاف سرية

فمقد انعكس , التشريعي الرقابي كالتشريعي عمى حقكؽ المكاطف الفمسطيني كلقد أثر أداء المجمس
إقرار أم  ـ(2006)فمـ يتـ خالؿ , ىذا الضعؼ في األداء عمى حقكؽ المكاطف بشكؿ كاضح

كأف قدمت لممجمس التشريعي  ,عمى األقؿ القكانيف التي سبؽ ,قانكف جديد يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف
مشركع قانكف األحزاب السياسية الذم لـ  :مثؿ ,كأقرت بالمناقشة العامة أك القراءة األكلى ,السابؽ

كغيره مف المشاريع  ,1997\11\10يتـ مناقشتو منذ تاريخ قبكلو بالمناقشة العامة بتاريخ 
 أداء المجمس التشريعي الرقابي في ما يتعمؽ ـ(2006)ككذلؾ لـ يرؽ خالؿ عاـ  ,العديدة

. فمـ يتـ خالؿ ىذا العاـ سؤاؿ المرجع السابؽالمكاطنيف بالحياة كاألمف الشخصي بضماف حؽ 
بالرغـ مف تردم األكضاع األمنية في مناطؽ  ,أك استجكاب أك حجب الثقة عف كزير الداخمية

كلـ يتخذ  ,كسقكط عشرات الضحايا بفعؿ العنؼ الداخمي ,السمطة الفمسطينية بصكرة غير مسبكقة
كرغـ ككف  ,ءات ضد كزير الداخمية عمى خمفية الفمتاف األمني المستشرمالمجمس أم إجرا

الحككمة تنتمي لألغمبية ىذا اليعفي األعضاء مف القياـ بكاجبيـ في ممارسة الرقابة عمى أداء 
. ككذلؾ كاف ىناؾ تراخي (47, المرجع السابؽ) الحككمة كتصكيبو بما يحقؽ مجمكع المكاطنيف

ككذلؾ لـ يقـ بما يجب إزاء  ,التشريعي في التعامؿ مع إضراب العمكمييفمف قبؿ المجمس 
 .تجاىؿ الحككمة لمطالب المكظفيف لفترة طكيمة
( http://www.alzaytouna.net/2015/02/17)  

لـ يعقد المجمس التشريعي أم جمسة لمساءلة الحككمة أك كزارة المالية حكؿ  ,فعمى سبيؿ المثاؿ
دتو كنجمت عنو آثار سمبية مست بحقكؽ المكاطنيف الفمسطينييف في اإلضراب الذم طالت م
ال ينفي  ,كالصحة كالتعميـ كالقضاء كبعض الحقكؽ المدنية. ىذا بالطبع ,مختمؼ جكانب الحياة

 ,الجيكد المبذكلة مف قبؿ مكتب رئاسة المجمس التشريعي التي سعت نحك التقريب بيف الحككمة
 . (47ص 2006تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) كنقابة المكظفيف العمكمييف لحؿ مشكمة اإلضراب
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كما غاب كغيب المجمس التشريعي عف النزاع الذم احتدـ الدائر عمى الصالحيات بيف مؤسستي 
أكبر في  مما منح األطراؼ المتنازعة كاألحزاب السياسية دكران  ,الرئاسة كالحككمة الفمسطينية

 .يـ أيضان بنقؿ النزاع إلى خارج مؤسسات السمطةسيبؿ ك  ,نزاع عمى حساب المجمس التشريعيال

  :2007أىم التغييرات في المجمس التشرياي لماام 
في ظؿ حالة االنقساـ ـ( 2007)لقد تأثرت السمطة التشريعية بتطكرات البيئة السياسية في عاـ 

األمر الذم أدل إلى تعطؿ عمؿ المجمس  ,ـ(2007)ما بعد منتصؼ عاـ  السياسي كاالستقطاب
التشريعي األمر الذم اعكس سمبان عمى دكر المجمس التشريعي في سف القكانيف كالتشريعات التي 

كعدـ قيامو بدكره الرقابي في الجانبيف المالي  ,تمس كافة مناحي حياة المكاطف الفمسطيني كحقكقو
أك  ,أك استجكابيا ,أك حجب الثقة عنيا\لثقة مف خالؿ مساءلة الحككمة كمنحيا ا ,كاإلدارم

 .2007كانتياكات جسيمة مست بحقكؽ اإلنساف كقعت خالؿ عاـ  ,تقصي الحقائؽ في خركقات
أك تمؾ المتعمقة بأحداث  ,الشخصية كمنيا االنتياكات المتعمقة بالحؽ في الحياة كاألماف كالحرية

تو المئات مف األشخاص في الضفة الغربية كاالقتتاؿ الداخمي الذم راح ضحي ,الفمتاف األمني
كالتضيؽ عمى  ,لمتعذيب كسكء المعاممة كتعرض مئات األشخاص مف المحتجزيف ,كقطاع غزة

عف كقؼ آالؼ المكظفيف العمكمييف ,الحريات العامة كالحقكؽ تقرير الييئة المستقمة لعاـ ) فضال ن
 .(30ص  2006

  :2007عام أبرز سمات عمل المجمس التشرياي خالل  ومن
في  ,كتنافس األغمبية كالمعارضة عمى تعطيؿ الجمسات ,عدـ انتظاـ جمسات المجمس التشريعي

في اعتقاؿ عدد مف أعضاءه  اإلسرائيمياالحتالؿ  إلى استمرار إضافةن  ,إطار مصالح كؿ طرؼ
لمناقشة  هؤ رة في تاريخ المجمس لـ يحضر أعضاكألكؿ م ,األمر الذم ساىـ في تعطيؿ انعقاده

فقد تغيب معظـ األعضاء عف الجمسة في ذلؾ 2007\7\22كذلؾ بتاريخ  ,برنامج الحككمة
 ,(31ص, المرجع السابؽ).عشر  كالتي كانت مخصصة لمناقشة عمؿ الحككمة الثالثة ,اليكـ

لممرة الثانية الدكتكر سالـ فياض بعد االنتياء مف حالة الطكارئ. فقد دعت رئاسة  كالتي شكميا
كلـ يتكفر النصاب بسبب مقاطعة فتح كقكائـ  ,س التشريعي بعقد جمسة بيذا الخصكصالمجم
كافتتاح ىيئة لمكتب المجمس التشريعي التي دعا  ,بحجة أف األكلكية الفتتاح الدكرة الثانية ,أخرل

كعمى الرغـ مف  (32ص, المرجع السابؽ)كقد رفعت الجمسة دكف نتائج. ,إلييا الرئيس الفمسطيني
كبرنامج عمؿ السمطة الفمسطينية الكطنية التفصيمي  ,المكازنة العامة تمثؿ األداة المالية أف

كالنشاطات المقدرة لسنة مالية معينة لتحقيؽ األىداؼ كالسياسات المالية  كاإليراداتلمنفقات 
ة فمـ يتمكف المجمس التشريعي مف إقرار قانكف المكازنة العامة لسن ,كاالقتصادية كاالجتماعية

مما سبؽ يتضح أف المجمس التشريعي كقؼ عاجزان عف التعديات التي تمت لحقكؽ  ,2007
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يعي رقابتو عمى السمطة كلـ يفعؿ المجمس التشر ـ( 2007)كتفاقمت خالؿ  ,كالحريات اإلنساف
 .(www.miftah.org)كمساءلتيا. التنفيذية

 
 :لحريات الاامة ا -13
  :المشاركة في الحياة الاامة وتداول السمطة -أوالً 

ككسيمة لتحقيؽ مبدأ  ,مة لتعزيز مشاركة المكاطنيف في الحياة العامةميتعتبر االنتخابات كسيمة 
كبيذا  ,كتعزيز دكر المكاطنيف باختيار ممثمييـ في إدارة شؤكف البالد ,التداكؿ السممي لمسمطة

كتـ خالؿ عاـ  ,التشريعي الفمسطيني الثانيانتخاب المجمس  ـ(2006)الصدد شيد عاـ 
إنتيى دكف ـ( 2006)لكف العاـ  ,إقرار مرحمة حاسمة الستكماؿ االنتخابات المحمية ـ(2005)

 أف تتـ ىذه المرحمة مف االنتخابات.
فقد اتسمت ىذه العممية بقدر عاؿ مف  ,فيما يتعمؽ بإجراءات تنفيذ انتخابات المجمس التشريعي 

كتبيف أف عدـ كجكد قانكف ينظـ عمؿ , لتقارير كافة ىيئات الرقابة قان كف ,النزاىة كالشفافية
كعدـ كجكد أنظمة تنظـ إجراء انتخابات تمييدية الختيار مرشحي األحزاب السياسية  ,األحزاب

كفي حاالت عديدة لـ يتـ  ,اختيار قكائمياؽ مختمفة في ائأدل إلى إتباع األحزاب لطر  ,في قكائميا
 .كفي الحاالت التي جرت فييا انتخابات تمييدية ,اختيار القكائـ كفؽ أسس ديمقراطية كاضحة

 لـ يتـ احتراـ نتائجيا.كالتي  (116ص, 2006, تقرير الييئة)
تنظـ كأسس قانكنية  ,االنتخابية ما زاؿ بحاجة إلى تطكير مما يعني أف ىذا الجانب مف العممية 

جميع الفصائؿ  لقد تـ إجراء االنتخابات التشريعية الثانية بمشاركة, إجراء االنتخابات التمييدية
خالفان لالنتخابات العامة األكلى التي جرت عاـ  ,سالميعدا حركة الجياد اإل ,الفمسطينية

عديؿ الذم تـ عمى قانكف كالتي قاطعتيا معظـ الفصائؿ الكطنية كاإلسالمية. كفؽ الت ,ـ(1996)
 ).( عضكان 132( إلى )88زاد عدد أعضاء المجمس التشريعي مف ) ,ـ(2005)االنتخابات عاـ 
كتـ تغيير النظاـ االنتخابي بحيث أصبح نظامان يجمع مناصفة  (116, ص2006تقرير الييئة, 

, دائرة انتخابية كاحدةالفمسطينية كالتمثيؿ النسبي الذم يعتبر جميع األراضي  ,بيف نظاـ الدكائر
 ,كقد خصص نظاـ الدكائر ككتان خاصة بالمسيحييف ككنيـ أقمية داخؿ المجتمع الفمسطيني

كما أعطى نظاـ القكائـ تمييزان إيجابيان لصالح  ف الدكائرمقاعد مكزعة عمى عدد م 6كمنحيـ 
ئـ االنتخابية إذ اشترط أف تتضمف كؿ قائمة مف القكا (117ص, 2006تقرير الييئة,  ).النساء

كأخرل بيف  ,المرشحة حدان أدنى لتمثيؿ المرأة ال يقؿ عف كاحدة بيف األسماء الثالثة األكلى
أم ما نسبتو  ,( امرأة إلى المجمس التشريعي17مما نتج عنو كصكؿ ) ,األسماء األربعة التالية

ت حصم ,( نساء كف عضكات في المجمس السابؽ5مقابؿ ) ,% مف مجمؿ عدد األعضاء12
في حيف  ,% مف مقاعد المجمس58عمى ما نسبتو  صالح التابعة لحركة حماسقائمة التغير كاإل
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 (118, ص2006تقرير الييئة,  ).% مف عدد المقاعد34حصمت قائمة فتح عمى ما نسبتو 
 كحصمت باقي الكتؿ االنتخابية الصغيرة عمى النسبة المتبقية مف المقاعد.

كما نجـ عنيا  ,ـ(2006)يجابية إلجراء االنتخابات التشريعية خالؿ العاـ كبالرغـ مف النتائج اإل 
إال أنو لـ يجر تطكر حقيقي في مفيكـ الشراكة  ,بشأف التعددية كمشاركة المرأة كالمسيحية

كما ىك حاؿ الحككمات  ,كبقيت الحككمة تتشكؿ مف حزب سياسي كاحد يسيطر عمييا ,السياسية
حيث أقصيت باقي الكتؿ االنتخابية مف المشاركة  ,ىك الحزب الحاكـكالذم تغير فقط  ,السابقة

كاستالـ كتسمـ السمطة ما زاؿ  ,ككذلؾ اتضح أف مسألة القبكؿ بنتائج االنتخابات ,في الحككمة
 .منقكصان 

بدليؿ إعالف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية عف نيتو الدعكة إلجراء انتخابات مبكرة قبؿ عاـ  
كرغـ أنو نتج عنيا حككمة حظي  ,رغـ نزاىة االنتخابات كشفافيتيا’ كاحد عمى إجراء االنتخابات 

 كلـ يحدث طكاؿ العاـ أم أزمة دستكرية بيف السمطتيف ,برنامجيا بثقة المجمس التشريعي
 .(116, ص2006تقرير الييئة, ) كىما المجمس التشريعي كالرئاسة ,المنتخبتيف

 :حرية الرأي والتابير  -ثانياً 
. كمف ـ(2005)تراجعان كبير عمى حرية الرأم كالتعبير مقارنة بالعاـ  ـ(2006)لقد ظير خالؿ 
ييئة تقرير ال) نساف التي مست حرية الرأم كالتعبيركمخالفات حقكؽ اإل ,أبرز االنتياكات
 .(120ص ,2006المستقمة لعاـ 

  .تزايد حاالت اختطاؼ صحفييف محمييف كأجانب مف قبؿ مجمكعات مسمحة -1
 2005في عاـ  5 حاالت مقابؿ 6إلى  ـ(2006)فقد زاد عدد الصحفييف المخطكفيف في عاـ 

 .لكطنية بأم إجراءات قانكنية بحؽ الخاطفيف كلـ تقـ السمطة ا
االعتداء عمى صحفييف كعامميف بكسائؿ اإلعالـ مف قبؿ مجيكليف استمرار حكادث  -2

 .كمجمكعات مسمحة كأجيزة أمنية فمسطينية
تزايدان مممكسان في عدد حكادث االعتداء التي تمت مف قبؿ أفراد  ـ(2006)فقد شيد عاـ 

مجيكليف كمجمكعات مسمحة محسكبة عمى تنظيمات سياسية عمى صحفييف ككسائؿ إعالـ 
 رتكبت مف قبؿ األجيزة األمنية ذاتيا.اانتياكات جسيمة محمية كأجنبية. كذلؾ رصدت الييئة 

بعض االعتداءات , ( حادث20كقكع حكالي ) 2006العاـ رصدت الييئة خالؿ  ,كبيذا الصدد
, 2006)تقرير الييئة,  مثؿ حرؽ سيارة البث المباشر لقناة الجزيرة. استيدفت مؤسسات مينية

كىناؾ حكادث أخرل استيدفت كسائؿ إعالـ محسكبة عمى تنظيمات سياسية ( 121ص
المحسكبة عمى  ,صالحمثؿ اقتحاـ عشرات المسمحيف باقتحاـ مكتب صحيفة منبر اإل ,فمسطينية

طيني بخانيكنس كتحطيـ باقتحاـ مقر التمفزيكف الفمس مف حركة حماس حماس ككذلؾ قاـ أحدىـ
كلقد تعرض عدد مف الصحفييف في مدينة غزة لالعتداء بالضرب مف قبؿ  ,حراقياا  محتكياتو ك 
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محاكلة اغتياؿ كذلؾ أثناء قياميـ بتغطية  ,أشخاص ينتمكف إلى جياز المخابرات الفمسطينية
 مدير عاـ جياز المخابرات الفمسطينية. ,المكاء طارؽ أبك رجب

سطكانات المكسيقية أك في تقديـ رية متخصصة في بيع الكاسيتات كاإلتفجير محاؿ تجا -3
سطكانات المكسيقية كتقديـ خدمات متخصصة في بيع اإل محالن  15خدمة اإلنترنت لقد تـ تفجير 

 ,محالن تجاريان لتقديـ خدمات اإلنترنت في قطاع غزة 12تـ تفجير  ككذلؾ ,اإلنترنت في جباليا
)تقرير الييئة,  .ككذلؾ تيديد لمحريات العامة ,كىذا يمثؿ مسان صريحا لحرية الرأم كالتعبير

 (.122, ص2006
 .بالسمطة الكطنية  -اإلذاعة كالتمفزيكف-حصر حؽ إنشاء محطات  -4

ىك منح تراخيص لمؤسسات إعالمية جديدة  التغير األولرصد تغيريف.  ـ(2006)تـ خالؿ العاـ 
ف كاف ىذا العدد ال يزاؿ دكف مستكل عدد التراخيص التي منحت كالبالغ  ,( ترخيصان 34بمغت ) كا 
لفمسطيني الصادر بتاريخ ىك قرار مجمس الكزراء ا التغيير الثاني, ( ترخيص115عددىا )

خيص المحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية ( مف نظاـ تر 17حيث تـ فيو تعديؿ ), 2006\9\4
إنشاء المحطات )لتصبح  (125, ص2006تقرير الييئة,  ).2004كالفضائية كالالسمكية لسنة 

كيجكز منح ىذا الحؽ لممؤسسات كالييئات المحمية  ,اإلذاعية كالتمفزيكنية حؽ حصرم لمسمطة
المحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية إنشاء ) :بعد أف كانت ىذه المادة تقر بأف, (كالشركات الخاصة

لقد كاف حصر إنشاء  (126, ص2006تقرير الييئة, ) .(حؽ حصرم لمسمطة الكطنية
كلحرية  ,المحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية الدينية بالسمطة الكطنية فيو تقييد لحرية الرأم كالتعبير

فالسمطة الكطنية ىي جية  ,لكف القرار األخير يشكؿ قيدا  أكبر لحرية الرأم كالتعبير ,العقيدة
 .كليست صاحب حؽ حصرم إلنشائيا  ,تنظيـ كترخيص لكسائؿ اإلعالـ

 .تراجع حيادية كسائؿ اإلعالـ الرسمية بعد ربطيا بمؤسسة الرئاسة بدالن مف مجمس الكزراء -5
 ,كفا()تبعية ككالة األنباء الفمسطينية  ـ(2006)حيث أعاد رئيس السمطة الكطنية خالؿ عاـ 

المجنة  ,قناة فمسطيف الفضائية ,ىيئة اإلذاعة كالتمفزيكف الفمسطينية ,الييئة العامة لالستعالمات
بعد أف كانت تتبع إلى  ,الكطنية الفمسطينية لمتربية كالثقافة كالعمكـ عمى رئاسة السمطة الكطنية

صالحات كذلؾ في إطار اإل( 126, ص2006)تقرير الييئة, . 2005كزارة اإلعالـ في العاـ 
السمطة الكطنية. المرسكـ الرئاسي الجديد شكؿ تراجعان عف  كالمؤسسية التي انتيجتيا ,اإلدارية

ر بصكرة تمقائية عمى حرية الرأم كالتعبير في مناطؽ السمطة الكطنية كحيادية كأث   ,اإلصالحات
ف كانت بشكؿ متفاكت أكثر م ,كأصبحت ىذه المؤسسات في تغطيتيا ,ىذه المؤسسات يالن كا 

كيجب أف تخدـ كسائؿ اإلعالـ الرسمية بالدرجة األكلى المكاطف , لرئاسة السمطة مف الحككمة
 .ة بتكازف دكف انحيازالفمسطيني كيجب أف تغطي أنشطة مؤسسات السمط

 الخمط بيف مفيكمي التحريض كحرية التعبير لدل بعض كسائؿ اإلعالـ كالمسؤكليف. -6
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ازديادان في الخمط بيف حرية التعبير ك التحريض. فالتحريض ىك  ـ(2006)كذلؾ شيد العاـ 
كذلؾ بشكؿ جناية يالحؽ عمييا القانكف.  ,التأثير عمى اآلخريف الرتكاب أعماؿ مخالفة لمقانكف

 القانكف.  ما يدعك إليومأما حرية الرأم كالتعبير فكؿ األعماؿ التي تندرج ضمنيا تنسجـ كمع 
 ,كفي ظؿ الصراع الدائر بيف حركتي فتح كحماس ,غزة قطاع فيبعض كسائؿ اإلعالـ خاصة 

يـ في تأجيج ككانت تغطيتيا تس ,خرجت عف قكاعد حرية التعبير لتدخؿ في إطار التحريض
كأجيزتيا  ,السمطة الكطنية كتبرر مثؿ تمؾ األعماؿ. ,الصراع كحدكث أعماؿ مخالفة لمقانكف

 ,بمالحقة أم مف كسائؿ اإلعالـ المتيمة بالتحريض كلـ تقـ ,المعنية تجاىمت مثؿ ىذه التطكرات
ففي بياف ( 126, ص2006)تقرير الييئة,  .بؿ اتخذت إجراءات تحد مف حرية الرأم كالتعبير

 ,كصؼ بعض الكتاب باألقالـ المأجكرة كالصفراء 2006\10\11صدر عف كزارة اإلعالـ بتاريخ 
 االعتداءمما شجع عمى  ,العاـ نظران النتقاداتيا لبعض ممارسات الحككمة في تعاطييا مع الشأف

كبعض  ,. ككذلؾ ترل أف دكر كزارة اإلعالـاالستيداؼعمى الصحفييف ككضعيـ في دائرة 
فدكر السمطات ( 130, ص2006)تقرير الييئة,  لـ ينسجـ مع نص القانكف. ,مسؤكلي الحككمة

كال يأتي  ,ي في إطار المالحقة القضائية ألم كسيمة إعالـ ترتكب أعماالن تحريضيةالرسمية يأت
قد يعرض  مما ,أك صفراء ,أك كصفيـ بأقالـ مأجكرة ,في إطار تكجيو اتيامات لمصحفييف دكرىا

 سالمتيـ الشخصية لمخطر.
 :2007الحريات الاامة في عام 

شكمت مسان خطيران لحقكؽ  الرأم كالتعبير تمت فيو انتياكات عديدة لحريةـ 2007ككذلؾ عاـ  
مباشرة حدت الالمكاطف الفمسطيني فمقد تعرض الصحفيكف الفمسطينيكف لتيديدات مباشرة كغير 

 تقرير) .مت مسان صارخا ن لحرية الرأم كالتعبيركشك   ,مف حريتيـ في نقؿ الحقائؽ كالقياـ بعمميـ
 مف في قطاع غزة كالضفة الغربية لعدد كما تعرضت مؤسسات إعالمية (107 :2007, الييئة

 ,عالمية في األراضي الفمسطينيةالتراجع في كاقع الحريات اإل االعتداءات التي عكست حالة
كاالنقساـ السياسي  ,دكر تحريضي زاد مف حالة االحتقاف عالـ في ممارسةكاستمرت كسائؿ اإل

جديدة النتياؾ حرية التعبير مثؿ األفالـ الكرتكنية  وقائظيرت كسائؿ كطر  ونفس كفي الكقت
غالؽ محطات التمفزة كاإلذاعة ,التحريضية , 2006)تقرير الييئة,  .كتيديد الصحفييف كا 

 .خاصة بعد سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة (108ص
عالف حالة الطكارئ في الضفة الغربية حيث تكقؼ عمؿ فضائية فمسطيف في قطاع غزة   ,كا 

تـ منع صحيفتي فمسطيف ك  ,ؼ بث إذاعات راديك الحرية كراديك الشباب كصكت الشعبكتكق
ىذا  ,مكتب فضائية األقصى في الضفةكأغمؽ  ,كالرسالة مف الطباعة كالتكزيع في الضفة الغربية
كصكر االنتياكات التي تمارس عمى الحريات  ,إلى جانب منع كقمع الصحفييف مف تغطية أخبار
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)تقرير  إلى إغالؽ كاقتحاـ كاالستيالء عمى مقرات بعض المؤسسات اإلعالمية. كصكالن  ,العامة
 .(109, ص2006الييئة, 

 :2007ياكات التي تمت خالل الاام ومن ىذه االنت
ف لمقتؿ كاإليذاء كالتيديد: تعرض خالؿ ىذا العاـ عشرات الصحفييف في يتعرض الصحفي –أ 

لإليذاء أك لمتيديد حيث تـ قتؿ ثالثة صحفييف مف صحيفة الضفة الغربية كقطاع غزة لمقتؿ أك 
كثـ تـ  ,فمسطيف عمى أيدم مسمحيف مجيكليف قامكا باختطافيـ مف أماـ مطعـ المكتس بغزة

كما شيد ىذا العاـ  (109, ص2006تقرير الييئة, ) .إطالؽ النار عمييـ مما أدل إلى مقتميـ
حافييف مف القكة التنفيذية التابعة لمسمطة القائمة في تزايدان ممحكظان في حكادث االعتداء عمى الص

 , قطاع غزة
كما رصدت الييئة كقكع عشرات االعتداءات , في محافظات الضفة الغربيةكاألجيزة األمنية  

صابة بعضيـ أتمثؿ اال أكاف عمى الصحفييف سكاءن  االعتداء الجسدم  ـعتداء بإطالؽ نار كا 
فمثالن في ىذا العاـ أصيب عدد مف ( 110, ص2006تقرير الييئة, )كالمفظي عمييـ. 

الصحفييف جراء اعتداء اثنيف مف حراس المجمس التشريعي عمييـ مثؿ مصكر شبكة فرانس برس 
في ىذا  ككذلؾ قامت ,ككذلؾ مصكر ككالة رامتاف أشرؼ الكفارنة ,محمد البابا في قطاع غزة

العاـ أجيزة األمف الفمسطيني باالعتداء عمى الصحفييف الذيف قامكا بتغطية المسيرات المناىضة 
ككذلؾ الحاؿ في قطاع غزة ( 112, ص2006تقرير الييئة,  ).لمؤتمر أنابكليس في راـ اهلل 
 كلـ يكف حاؿ حرية الرأم كالتعبير أفضؿ. ,كاالعتقاؿ تعرض الصحفيكف لالعتداء

كذلؾ قاـ جياز  ,ؿ المصكر الصحفي سامي أبك سالـ مرتيف مف قبؿ القكة التنفيذيةاعتق حيث
ككاف قد  ,األمف الكقائي باعتقاؿ الصحفي عالء الطيطي كقد أطمؽ سراحو بعد عشريف يكمان 

ككذلؾ تـ تيديد العامالت في تمفزيكف فمسطيف  ,عرض عمى القضاء ككجيت لو تيمة التحريض
ماد عيد كتعرض الصحفي ع (اإلسالمية)سيكؼ الحؽ  :الذم كزع باسـ بالقتؿ مف خالؿ البياف
 (.112, ص2006تقرير الييئة, ( )مرتيف لمتيديد بالقتؿ

 تعرض المؤسسات الصحفية كممتمكات الصحفييف لإلغالؽ كالنيب كاالعتداء. -ب
االعتداء تعرضت المؤسسات الصحفية كممتمكات الصحفييف خالؿ ىذا العاـ لعدد مف حكادث 

مف األجيزة األمنية في الضفة  ـف القكة التنفيذية في قطاع غزة أم أكاف سكاءن  ,كالنيب كاإلغالؽ
 الغربية. 

عالف يعكد لممكاطف عالء فضة كىك مف  ,كمف ذلؾ ما قاـ بو مجيكلكف بإجراءات مكتب دعاية كا 
في قطاع غزة منزؿ  ككذلؾ اقتحمت الشرطة التابعة لمسمطة القائمة ,قيادات حماس في نابمس
كقامت بمصادرة  ,رئيس تحرير نشرة الراصد اإلعالمي اإللكتركنية ,الصحفييف ىشاـ ساؽ اهلل

 ,المدمجة كىاتؼ نقاؿ ككراريس شخصية األسطكاناتإلى عشرات  الحاسكب الخاص بو. إضافةن 
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تقرير الييئة, ) .كما تعرضت عشرات المؤسسات كالمكاتب الصحفية كاإلعالمية لالعتداء كالنيب
كمف ذلؾ إحراؽ سيارتي البث المباشر لشركة فمسطيف لإلعالـ كاالتصاالت  (112, ص2006
كأطمقت النيراف عمى منزلو في  ,يممكيا الصحفي ماىر شمبي مدير مكتب قناة دبي الفضائية التي

عربية في ككذلؾ كقع اعتداء عمى مكتب قناة ال ,مدينة راـ اهلل مف قبؿ مجمكعة فمسطينية مسمحة
مدينة غزة عبر تفجير عبكة ناسفة أماـ مدخمو مف قبؿ مجمكعة فمسطينية مسمحة مما أدل إلى 

األعماؿ في الضفة الغربية  ككذلؾ أغمقت حككمة تسيير .كقكع خسائر جسيمة في المكتب
 ,كمنعتيا مف العمؿ ,العديد مف المؤسسات الصحفية كاإلعالمية ,كالسمطة القائمة في قطاع غزة

ذلؾ تـ في قطاع غزة إغالؽ مكاتب كؿ مف فضائية كتمفزيكف فمسطيف كككالة األنباء ك
ذاعة صكت فمسطيف)الفمسطينية  في الضفة الغربية ك كصكت الشباب كصكت الحرية.  ,كفا( كا 

ذاعة جبؿ النار ,مكاتب فضائية األقصى أغمقت كمكتب ركاد لمصحافة في  ,كتمفزيكف آفاؽ ,كا 
ككذلؾ تـ في الضفة الغربية منع صحيفة 2007 26/8اإلخبارية بتاريخ تقرير ككالة معان  نابمس

كتـ في قطاع غزة منع صحيفة الصباح مف  ,فمسطيف كصحيفة الرسالة مف الطباعة كالتكزيع
كما أصدرت كزارة اإلعالـ التابعة لمحككمة المقالة في قطاع غزة قراران بمنع بث برنامج  ,التكزيع

كالذم قدـ حمقة  ,الذم يقدمو كيعده الصحفي حسف الكاشؼ في تمفزيكف فمسطيف (رخط أحم)
تقرير الييئة المستقمة لعاـ, ) سابقة تـ بثيا لصالح تمفزيكف فمسطيف مف استكديكىات رامتاف

2007: 110). 
 كعمؿ الصحفييف كاستخداـ كسائؿ اإلعالـ كأداة تحريض.  ,تقييد حرية الرأم كالتعبير -ت

مثؿ إصدار قرار كزارة  ,كذلؾ أشكاؿ أخرل مف كسائؿ تقييد حرية الرأم في ىذا العاـرصدت 
تالؼ كتاب  ـ(2007)لتعميـ خالؿ شير شباط كاالتربية  الذم  (قكؿ يا طير)قراران بسحب كا 
كقامت فضائية األقصى , مف مكتبات المدارس الحككمية ,حكاية شعبية فمسطينية 45يتضمف 

و عمى شاشتيا في األياـ األخيرة مف ثتبإنتاج فيمـ كرتكني تحريضي ب ,ةغز المكجكدة في قطاع 
بسبب  ,ف لحركة فتحك خاصة المكالبك , يفأثار حفيظة المكاطن األمر الذم .2007شير آب 

 فاضطرت القناة إلى إيقاؼ بثو ,تشبيييـ في تمؾ األفالـ بالفئراف التي تعيث في البمد الفساد
. كما أصدرت كزارة اإلعالـ في الحككمة (26/8/2007اإلخبارية بتاريخ  تقرير ككالة معان )

المقالة قراران فرضت بمكجبو عمى الصحفييف الحصكؿ عمى بطاقة صحفي مف الكزارة حتى 
كتحديد العالقة بيف الجيات الرسمية كبيف اإلعالمييف كعمى إثر ىذا  ,يتمكنكا مف تنظيـ عمميـ

يف الذيف ال يحصمكف عمى البطاقة الصحفية الصادرة مف كزارة منعت الكزارة الصحفي ,القرار
لرابع مف تشريف مف تغطية خطاب رئيس الكزراء المقاؿ في ا 2007\10\31اإلعالـ حتى تاريخ 
 (.110, تقرير الييئة) ـ.ثاني مف ذات العا
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أدل احتداـ الصراع كاالنقساـ السياسي في الساحة الفمسطينية إلى تعزيز حالة  ,مف جانب آخر 
ا زاد مف حدتو أف كسائؿ اإلعالـ المكالية لحركة فتح أك مكم ,االستقطاب في كسائؿ اإلعالـ

بينما منعت كسائؿ اإلعالـ  ,التابعة لمسمطة الفمسطينية أصبحت ممنكعة مف العمؿ في قطاع غزة
كترافؽ ىذا األمر مع ازدياد  ,مكالية لحركة حماس مف العمؿ في الضفة الغربيةالتابعة أك ال

 الضغكط عمى كسائؿ اإلعالـ القميمة المستقمة لالنحياز إلى أحد الطرفيف. 
خكفان مف  ,كما أصبح الصحفيكف في حاالت كثيرة يخشكف تغطية األحداث الداخمية كنشرىا

كلدل إدارات المؤسسات  ,تية لدييـتعزيز الرقابة اآلمما أدل إلى  ,إغضاب ىذا الطرؼ أك ذاؾ
تحكلت  ,كبدالن مف أف تككف كسائؿ اإلعالـ كسيمة محايدة كنزيية في نقؿ الخبر ,الصحفية
إلى ما يشبو ساحة حرب  ,كاألقصى ,باإلضافة إلى تمفزيكف فمسطيف ,الرسالة كفمسطيف صحؼ

مرجع , .تقرير ككالة معان  إعالمية ككالمية بيف السياسييف كاإلعالمييف مف كال الطرفيف المتقابميف
تقرير ) كتحكلت إلى محطات دعائية لمكراىية كالحث عمى االقتتاؿ كتعزيز الفرقة كاالنقساـ.سابؽ 

 (113 :26/8/2007ككالة معا اإلخبارية بتاريخ 
انتقمت دائرة االعتداءات كالصراع عمى السمطة بيف حركتي  :عمى الشخصيات العامةاالعتداء  - أ

حماس كفتح إلى الشخصيات العامة العاممة في السمطة الكطنية الفمسطينية أك مؤسسات المجتمع 
 .المدني أك األحزاب السياسية

كزير األسرل في مدينة راـ  –كمف ىذه االعتداءات إطالؽ النار عمى سيارة السيد كصفي قبيا  
ؿ سيارة تابعة لمشرطة كتستق ,شخصان  25كقامت كذلؾ مجمكعة ممثمة مسمحة تتككف مف  ,اهلل

عضك المجمس التشريعي  ,كالقكة التنفيذية باقتحاـ مكتب النائب مف حركة فتح أشرؼ جمعة
ما أدل إلى م ,حيث اعتدت ىذه القكة بالضرب المبرح عمى النائب ,عف محافظة رفحالفمسطيني 

تقرير المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات ) .إصابتو بجركح متكسطة في أنحاء مختمفة مف جسمو
كىذا مؤشر لمستكل الحريات العامة في  ,( 2008اإلعالمية )مدل( في شير كانكف ثاني 

 الفمسطينية . أراضي السمطة الكطنية
دكلة مف  169مف أصؿ  58ىذه االنتياكات كضعت السمطة الكطنية الفمسطينية في المرتبة ك 

في حيف  ,حيث مدل تكفر حرية الرأم كالتعبير فييا بحسب تقرير منظمة مراسمكف بال حدكد
تقرير المركز الفمسطيني ) .2006في عاـ  134كانت أراضي السمطة الكطنية تحتؿ المرتبة 

 (2008لمتنمية كالحريات اإلعالمية )مدل( في شير كانكف ثاني 
  :االعتداء عمى الحريات األكاديمية -ج

امتدت سمسمة االعتداءات عمى الحريات العامة لتصؿ إلى الحريات األكاديمية كالصركح العممية 
يرة كتعطمت مس,حيث أسفرت ىذه االعتداءات عف خسائر مادية جسيمة لحقت بيا  ,كالجامعات

 التعميـ الجامعي لمطالب الممتحقيف فييا.
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كقاـ عشرات مف أفراد قكات حرس الرئاسة باقتحاـ مبنى الجامعة اإلسالمية مما أدل إلى احتراؽ  
كيأتي ذلؾ عقب حدكث اشتباؾ بيف مسمحيف مف حركة حماس  ,أجزاء كبيرة مف مرافؽ الجامعة
مقر الرئيس القريب مف المكاف. ككذلؾ قاـ كيطمقكف النار عمى  ,كانكا يعتمكف أسطح الجامعة

مسمحكف مف حركة حماس كالقكة التنفيذية بقصؼ مباني جامعة األزىر في مدينة غزة بالقذائؼ 
تقرير الييئة ) ما أدل لحدكث أضرار كبيرة بمرافؽ الجامعة ,كباألسمحة النارية عند منتصؼ الميؿ

 .(114 :2007المستقمة لعاـ 
 .اىي اإلنترنت كمحالت تجارية لبيع أشرطة الكاسيت ككافتيريات تفجير مؤسسات كمق -ح

ضد  تضمنت االعتداءات التي كقعت عمى الحريات النقابية ظاىرة جديدة ,ـ(2007)خالؿ عاـ 
 .كمحالت بيع األشرطة  ,نترنتالمؤسسات الثقافية كمقاىي اإل

قرب بمدية  كالثقافة كالفنكففقد ألقى مجيكلكف زجاجات حارقة داخؿ مقر مؤسسة دار الشباب 
مما أدل إلى اندالع حريؽ في المبنى أسفر عف إلحاؽ أضرار مادية  ,جباليا شماؿ قطاع غزة

ككذلؾ  ,كالمكتبة الكاقعة في الطابؽ الثاني ,بالغة في صالة المسرح الكاقعة في الطابؽ األرضي
قع في حي كندا غرب مدينة نترنت كييى سمسبيؿ لخدمات اإلتـ تفجير عبكة ناسفة عند مدخؿ مق

تقرير مركز اإلعالـ ).أسفرت عف إلحاؽ أضرار مادية بالغة في المقيى المقابمة لممقيى  ,رفح
 .(الفمسطيني حكؿ االعتداءات عمى الحريات العامة بقطاع غزة

 : حرية الابادة -ثالثا
نساف مخالفات لحرية العبادة في مناطؽ السمطة الييئة المستقمة لحقكؽ اإل لقد رصدت
 الفمسطينية. 

بعض الكنائس لمحرؽ كاالعتداء عمى خمفية تصريحات  ,ـ(2006)فقد تعرضت خالؿ العاـ 
قداسة بابا الفاتيكاف حكؿ اإلسالـ. فمقد أضـر مجيكلكف النار في كنيسة الرـك  أدلى بيا

قاـ مجيكلكف  ونفس كفي اليكـ ,بالكامؿ راقيامما أدل إلى احت ,األرثكذكس في مدينة طكلكـر
كذلؾ مف خالؿ إلقاء مكاد مشتعمة عمييا  ,بمحاكلة إحراؽ ستة كنائس في غزة كنابمس كطكباس

كما استغمت المساجد  (122 :2007, تقرير الييئة) مف الخارج أك مف خالؿ زجاجات حارقة.
يـ االستغالؿ السياسي الفئكم سيك  .كآرائو ؿ حزب مؤيديو كيبث خطباتولكي يستقطب ك ,سياسيان 

في إحجاـ عدد مف المصميف عف التكجو إلى بعض المساجد.  ـ(2006)لممساجد خالؿ العاـ 
إلى شبو مقرات لألحزاب الدينية  ,فقد تحكؿ عدد كبير مف مساجد قطاع غزة كالضفة الغربية
عالمية. كفي بعض الحاالت مت بعض المساجد في قطاع استخد ,تمارس فييا أنشطة سياسية كا 

طالؽ الرصاص كما حدث في أكثر مف مكاف مف ا  ت لالنطالؽ في عمميات االقتتاؿ ك غزة كمقرا
. كلعؿ حالة مسجد صالح الديف بغزة خير مثاؿ لما (122: 2007)تقرير الييئة,  قطاع غزة

ع لحركة حيث يقسـ المسجد إلى قسميف قسـ يتب ,كصمت إليو حالة التراجع في حرية العبادة
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ذا ما تعدل أحد عمى حدكد اآلخر فسرعاف ما  ,كآخر إلى حركة الجياد اإلسالمي ,حماس كا 
تتأجج كتتجدد الصراعات بيف أنصار الطرفيف. كما استخدمت المساجد في الدعاية االنتخابية 

 . (123 :2007حقكؽ اإلنساف, مة لتقرير الييئة المستق) خالفان لقانكف االنتخابات
مف انتياكات دكر العبادة كالحريات الدينية في مناطؽ السمطة  ـ(2007)ككذلؾ لـ يسمـ عاـ 

 :الكطنية مثؿ الكنائس كالحجاج كالمصميف كالمساجد كمنيا
  :االعتداء عمى المساجد والكنائس والمصمين والسيطرة عمى باض المساجد - أ

كاف  .لمجمكعة مف االعتداءاتتعرضت بعض المساجد كالكنائس في قطاع غزة كالضفة الغربية 
أبرزىا تفجير بكابة دير راىبات الكردية في منطقة تؿ اليكا بمدينة غزة مف قبؿ مجمكعة مسمحة 

ثـ قاـ المعتدكف بحرؽ محتكيات كأثاث كستائر الدير بعد  ,باستخداـ صاركخ أطمؽ عمى البكابة
ر التي لـ يستطيعكا التعامؿ كقامكا بتحطيـ بعض آالت التصكي ,نيب أجيزة الحاسكب المكجكدة

ككذلؾ داىمت مجمكعة مف القكة  (123: 2007تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف, ).معيا 
ت سبعة مكاطنيف مف محيطو كاعتقم ,التنفيذية مسجد المغربي الكائف في حي الدرج بمدينة غزة

فمقد  ,فقد تـ رصد بعض االعتداءات عمى عدد مف المساجد ,أما في الضفة الغربية كداخمو
اقتحمت مجمكعة مسمحة مف األجيزة األمنية مسجد الجنيد في مدينة نابمس بعد صالة الجمعة 

ف عميد كمية القانك  ,كمف ثـ اعتقمت الدكتكر أحمد الخالدم ,بحثان عف أعضاء مف حركة حماس
ككذلؾ  (124: 2007ييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف, تقرير ال)س نابم –بجامعة النجاح الكطنية 

كعمى  كمصادرة بعض محتكياتو ,كقامكا بتفتيشو ,اقتحـ أفراد مف القكات األمنية مسجد قرية عقربا
صعيد االعتداء عمى الصالة الجماعية فمقد قامت القكة التنفيذية في قطاع غزة باالعتداء 

طالؽ النار عمى المصميف مف حرك ,بالضرب ة فتح كمنظمة التحرير التي قامت بدعكة كا 
مناصرييا ألداء صالة الجمعة في العراء احتجاجان عمى استغالؿ المساجد ألغراض فئكية سياسية 

مما يدلؿ ( 125: 2007تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف,  )حماس عمييا.-كسيطرة حركة 
اعتقمت حيث  السيد إسماعيؿ ىنية .عمى انتياؾ الحريات مف قبؿ حككمة قطاع غزة برئاسة 

 ,القكة التنفيذية كعدد مف المسمحيف الذيف يشتبو في تبعيتيـ إلى الجناح المسمح لحركة حماس
كاألستاذ إبراىيـ أبك  ,عضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية –الدكتكر زكريا األغا 

كما شيد ىذا العاـ صراعان دمكيان  ,كاإلسالميةرئيس لجنة المتابعة العميا لمقكل الكطنية  ,النجا
تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ ) .مسمحان عمى المساجد بيف حركات فتح كحماس كالجياد اإلسالمي

غزة بزيادة سيطرتيا فقد قامت حركة حماس بعد سيطرتيا عمى قطاع  (125: 2007اإلنساف, 
 مما زاد مف االحتقافأك الجياد اإلسالمي التي كانت تديرىا حركة فتح  المساجد كىيمنتيا عمى

 الداخمي.
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 :انتياكات مست بالحق في ممارسة شاائر الحج  - ب
لقد سجؿ عددان مف المخالفات التي مست بحؽ الحجاج لـ تنجح ىيئة الحج كالعمرة في تسير 

نظران لمكضع السياسي الذم أعقب سيطرة  ,مكسـ مكحد عمى مستكل جميع محافظات الكطف
عف  تامان  الشمالية منفصميف انفصاالن  إذ بقي حجاج المحافظات ,حماس عمى قطاع غزة

جرت داخؿ أراضي تمؾ التي  أكانت سكاءن  ,المحافظات الجنكبية في جميع مراحؿ عممية الحج
 .(123 :2007لعاـ مستقمة لحقكؽ اإلنساف تقرير الييئة ال) خارجيا ـالسمطة الكطنية أ

  :الحق في التجمع السممي -رابااً 
النتياكات  ـ(2006)لقد تعرضت ممارسة المكاطنيف لحقيـ في التجمع السممي خالؿ العاـ 

 ,تمثمت باستخداـ األجيزة األمنية لمقكة المفرطة ضد المكاطنيف لتفريؽ تجمعات سممية مختمفة
رس كمف ضمنيا الح .بالغت فيو األجيزة األمنيةمنيا ما . كنجـ عف ىذه االنتياكات ضحايا 

 ,مظاىرة خرجت مف مسجد جماؿ عبد الناصر في مدينة البيرة لتفريؽ, الرئاسي في استخداـ القكة
كأصيب عدد آخر خالؿ  ,ككذلؾ قتؿ ثمانية مكاطنيف ,مكاطنان بجركح (33)مما أسفر عف إصابة 

اشتباكات مسمحة اندلعت بيف متظاىريف كمحتجيف مف منتسبي األجيزة األمنية كبيف أفراد القكة 
كقد جاءت ىذه التظاىرات مف  (122ص, 2006, تقرير الييئة) .التنفيذية التابعة لكزارة الداخمية

 ح تحقيقات في ظركؼلـ يبمغ عف فتك  ,قبؿ منتسبي األجيزة عمى خمفية تأخر صرؼ الركاتب 
صابة ىؤالء المكاطنيف, كفاة بينيـ عدد مف أفراد  ,ككذلؾ أصيب ستة كعشركف مكاطنان  ,كا 

كذلؾ خالؿ شجار نشب بيف طمبة  ,كأفراد مف قكة المساندة التابعة لكزارة الداخمية ,الشرطة
ة امتحانيـ مف الثانكية العامة كقكة المساندة التي حاكلت إدخاؿ الطمبة المحتجيف عمى نقؿ قاع

كقاـ مسمحكف ممثمكف  ,بيت حانكف إلى قاعة االمتحاف في بمدة جباليا. كلـ يبمغ عف فتح تحقيؽ
تابعكف لمقكة التنفيذية التي نشرىا كشكمتيا كزارة الداخمية باالعتداء بالضرب باليراكات عمى 

ككاف  ,مدينة غزةمبنى كزارة التربية كالتعميـ في  مشاركيف في مسيرة سممية تجمعت أماـ
حيث  ,المتظاىركف يحتجكف عمى عممية فرض رسكـ عمى امتحاف التكظيؼ الذم تعقده الكزارة

 :2006تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف ) أصيب أحد المشاركيف بجركح كنقؿ لممستشفى.
 انتياكات مست حرية التجمع السممي.  2007ككذلؾ سجؿ عاـ  ,(122-123

 :التجماات السممية االعتداءات عمى - أ
في عقد اجتماع  اشترطت السمطة القائمة في قطاع غزة عمى مف يرغب 2007\8\13بتاريخ  

ذف أك ترخيص مسبؽ مف كزارة الداخمية قبؿ القياـ بأم تجمع أك اعتصاـ إعاـ أف يحصؿ عمى 
التنفيذية في بياف الناطؽ باسـ القكة ) أك تظاىرة بصكرة فييا تقييد أكبر لحرية التجمع السممي.

منعت الحككمة الفمسطينية  ,2007\11\27خ يكبتار  (113, صالسمطة القائمة في قطاع غزة
كاعتدت  ,أنابكليس()في راـ اهلل تنظيـ المسيرات كالتجمعات السممية المؤيدة كالمعارضة لمؤتمر
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خاصة في األجيزة األمنية عمى المشاركيف في المسيرات كعمى الصحفييف الذيف حاكلكا تغطيتيا 
, تقرير الييئة) .كالخميؿ مما أدل إلى كفاة مكاطف في مدينة الخميؿ ,كبيت لحـ ,مدف راـ اهلل

ككذلؾ اعتقمت تمؾ األجيزة عددان مف المشاركيف في المسيرة التي جرت في  ,(116 :2007
في قامت القكة التنفيذية بإطالؽ النار عمى المشاركيف  ,2007\11\ 13مدينة الخميؿ كبتاريخ 

 ,الميرجاف الذم عقدتو حركة فتح في الذكرل الثالثة لرحيؿ الرئيس ياسر عرفات في مدينة غزة
تـ االعتداء عمى المشاركيف كعمى عدد مف الصحفييف الذيف  ,قتؿ عمى إثرىا سبعة أشخاص
كما منعت قكات األمف في مدينة  (116: 2007تقرير الييئة, ) .كانكا يغطكف أحداث الميرجاف

كأزالت جميع مظاىر  , حركة حماس مف االحتفاؿ بانطالقتيا العشرييف في األماكف العامةراـ اهلل
ككذلؾ اتخذت األجيزة األمنية التابعة لمسمطة  ,اإلعالف عف االحتفاؿ كصادرت أعالـ الحركة

سمسمة إجراءات غير قانكنية لمحيمكلة دكف قياـ  2007\12\ 28القائمة في قطاع غزة منذ تاريخ 
األمر الذم أدل في النياية إلى  (117: 2007تقرير الييئة, ) ,فتح باالحتفاؿ بانطالقتيا حركة

 إعالف مرجعية حركة فتح في قطاع غزة عف عزكفيا عف القياـ بعقد تجمعيا لالحتفاؿ بانطالقتيا
ككذلؾ كقعت اعتداءات عديدة في الضفة الغربية أك في قطاع غزة عمى العديد مف المسيرات ..

بتفريؽ االعتصاـ الطالبي الذم  2007\7\9قامت قكات األمف بتاريخ  ,كالتجمعات السممية فمثالن 
اعتدت  ,2007\7\20كاعتدت عمى المشاركيف باليراكات. كبتاريخ  ,جرل أماـ جامعة الخميؿ

طالؽ النار عمى مسيرة سممية خرجت احتجاجان عمى االعتداء الذم  القكة التنفيذية بالضرب كا 
بياف مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف في غزة ). لو النائب عف حركة فتح أشرؼ جمعةتعرض 
 .(24/8/2007بتاريخ 

 :اقتحام وتخريب سيرات األفراح  - ب
 .سجمت عددان مف حاالت اقتحاـ األفراح مف قبؿ القكة التنفيذية بسبب االنتماء الحزبي ألصحابيا

أك عمى خمفية الغناء لحركة فتح أك كضع صكر بعض قادتيا الذيف قتمكا عمى خمفية الصراع بيف 
ؿ لكىذا يد ,أك عمى خمفية تزييف العرس برايات كزينة فتحاكية ,فتح كحماس مثؿ سميح المدىكف

كالتعرض  ,في التجمع السممي عمى أف ىناؾ ارتفاعان في حجـ االنتياكات التي مست بالحؽ
فميف كالمتظاىريف بالقكة المسمحة كالمميتة في بعض الحاالت في مناطؽ السمطة الكطنية لممحت

كبالمقارنة مع األعكاـ السابقة ىذا العاـ ىك األسكأ بكؿ  ,(في الضفة الغربية كقطاع غزة)
 .(118ص  2007تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ ) المقاييس
  :واألحزابحرية تشكيل الجمايات  -خامساً 

لقد صدر قرار عف رئيس مجمس الكزراء يمنع إصدار تراخيص جديدة لمجمعيات الخيرية 
عميو أصدر ككيؿ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطيني بتاريخ  كبناءن  ,كالمؤسسات األىمية

 ,كالقاضي بكقؼ استقباؿ طمبات الجمعيات الجديدة 2006 ( لسنة75القرار رقـ ) 2006\5\22
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بإرساؿ مذكرة لرئيس مجمس الكزراء طالبتو فييا  اإلنسافث قامت الييئة المستقمة لحقكؽ حي
كيمثؿ انتياكا صريحا ن لمحؽ في تشكيؿ جمعيات.  ,بالرجكع عف قراره باعتباره غير قانكني

كاصمت كزارة الداخمية منع التسجيؿ  2006كخالؿ  ( 124ص, 2006, المرجع السابؽ)
تسجيؿ حسب ما  شيادات التسجيؿ لعدد مف الجمعيات التي تقدمت لمكزارة بطمبكالمماطمة بمنح 

ال يكجد قانكف ينظـ العمؿ الحزبي في فمسطيف بالرغـ  2006كحتى نياية , ينص عميو القانكف
كلجنة االنتخابات المركزية اعتمدت جميع الفصائؿ المنطكية في إطار  ,مف أف كزارة الداخمية
عمى مرسـك  كأحزاب سياسية مسجمة بناءن  ,فصائؿ (9كعددىا) ,طينيةمنظمة التحرير الفمس

 (.105ص ,راكية فيد السيد).رئاسي منحيا ىذا الحؽ إباف االنتخابات التشريعية الػأكلى 
انتياكات الحؽ في تشكيؿ النقابات كالجمعيات كاالتحادات  ـ(2007)ككذلؾ سجؿ في عاـ 

 (.124  :2006المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ تقرير الييئة ) كاألحزاب السياسية
 .االعتداء عمى الجمايات والمؤسسات األىمية والنقابات  - أ

 ,مف خالؿ اقتحاـ مقارىا كتحطيـ ,تعرضت الجمعيات األىمية كالنقابات إلى عدد مف االعتداءات
كمنيا اقتحاـ عناصر مف الجناح المسمح  ,كمصادرة مكجكداتيا كاعتقاؿ بعض العامميف فييا

لحركة حماس كالقكة التنفيذية مقر االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف في حي الصفطاكم شماؿ 
 مما مس بكجكدىا القانكني .( 124ص, 2006, تقرير الييئة) مدينة غزة كسيطرت عميو.

كحطمكا األبكاب  ,ككذلؾ اقتحاـ مجمكعة مف المسمحيف الممثميف باقتحاـ مقر االتحاد بمدينة رفح
كقامكا بإطالؽ النار كالعبث بالمحتكيات كمصادرة عدد منيا كأجيزة كمبيكتر كتمفزيكف  ,كالشبابيؾ
ر كالمؤسسات اإلعالمية كمنيا مقا ,ككذلؾ تعرضت المؤسسات التعميمية كالمدارس ,كفاكس

كالمؤسسات الصحية كعيادات كمستشفيات كصيدليات كمجالس  ,إذاعات كتمفزة محمية كخاصة
كتـ تخريب كحرؽ  (المرجع السابؽ) .محمية كجمعيات خيرية كأندية ليجمات كاعتداءات عديدة

 كذلؾ أصدر رئيس السمطة الكطنية مرسكمان رئاسيان بتاريخ. عشرات الممتمكات العامة كالخاصة
منح كزير الداخمية في حككمة إنفاذ الطكارئ سمطة مراجعة جميع تراخيص  2007\7\20

كألـز  ,الجمعيات كالمؤسسات كالييئات الصادرة عف كزارة الداخمية أك عف أيو جية حككمية أخرل
المرسـك جميع الجمعيات كالييئات القائمة التقدـ بطمبات جديدة إلعادة ترخيصيا خالؿ أسبكع مف 

, تقرير الييئة)لذم مس بالكجكد القانكني ليذه الجمعيات كالمؤسسات األىمية. األمر ا ,تاريخو
كىك ترخيص  ,كبذلؾ استحدث المرسـك نظاـ جديد لـ يكف مف قبؿ(, 118ص, ـ2007

يتحدث عف نظاـ تسجيؿ  ـ(2000)الجمعيات بعد أف كاف قانكف الجمعيات الخيرية لعاـ 
الجمعيات كليس ترخيصيا. كقد خالؼ ىذا المرسكـ أحكاـ القانكف األساسي التي تقضي أنو ال 
يجكز فرض قيكد عمى الحقكؽ كالحريات األساسية إال بالقدر الضركرم لتحقيؽ ىدؼ حالة 

 الطكارئ. 
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ف الجمعيات ( م103)ككذلؾ صدر قرار عف رئيس الكزراء في حككمة تسير األعماؿ بحؿ 
نما عرفكا عف  ,كلـ يبمغ ذكم العالقة في تمؾ الجمعيات (لدكاع قانكنية)الخيرية كىيئات أىمية  كا 

كما كاف ىناؾ تبايف كاضح في تفسير كتطبيؽ  حميـ مف المنشكر في الصحؼ المحمية. قرارات
ت الكزارة في فتح ككذلؾ بدأ ,أحكاـ قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية مف كزارة الداخمية

تقرير الييئة, ) الحسابات البنكية لبعض الجمعيات.كجمدت  ,كمراجعة ممفات الجمعيات المسجمة
 (.119ـ, ص2007

 االعتداء عمى مكاتب األحزاب السياسية. - ب
 ,اعتداءات متكررة عمى المكاتب السياسية لمحركات ـ(2007)شيد النصؼ الثاني مف عاـ 

كسرقة محتكياتيا كاعتقاالت سياسية ألفرادىا كككادرىا. كمنيا ما قاـ مسمحكف مف حركة حماس 
بالسيطرة عمى مقر شبيبة فتح الكائف في شارع الشيداء في مدينة غزة كالقريب مف مجمع السرايا 

تالؼ محتكياتو. ,الحككمي اإلنساف لعاـ تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ ) حيث تـ االستيالء عميو كا 
2007: 118-119) 
  :الحق في تقمد الوظائف الاامة -سادساً 

كلـ تمتزما بالقكاعد  ,لـ تمتـز كال الحككمتيف التاسعة كالعاشرة آلليات التعيف في الكظائؼ العامة
كبذلت كؿ مف الحككمتيف أقصى ما يمكنيما لتعيف مكظفيف  ,القانكنية لمتعيف في الكظائؼ العامة

كمعظـ مف تـ تكظيفيـ  ,جدد دكف منح المكاطنيف فرص متساكية لمتنافس عمى ىذه الكظائؼ
يعممكف في مختمؼ  ان ألؼ مكظف (150)كعدد حكالي  ,ـ(2005)نياية عاـ  ىسابقان كحت

تقرير ). ألسس غير قانكنية كغير عادلة القطاعات الحككمية المدنية كالعسكرية تـ تعينيـ كفقان 
 ,كاف أىميا القرابة أك الكاسطة أك المحسكبية (126: 2007الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

 ـ(2006)ككاف لعنصر االنتماء السياسي أثر كبير في تعييف ىؤالء المكظفيف. كخالؿ عاـ 
خيرة مف عمرىا بجممة مف التسكينات خاصة في الشيكر األربعة األ ,كاصمت الحككمة التاسعة

مما أثار حالة جدؿ كبيرة في أكساط المكظفيف كفي  ,كالترقيات في أكساط المكظفيف العمكمييف
عمدت الحككمة العاشرة إلى ممارسة ذات السياسة التي اتبعتيا الحككمات السابقة  ,السياؽ ذاتو

-118: 2007مة لحقكؽ اإلنساف لعاـ تقرير الييئة المستق)فيما يتعمؽ بتقمد الكظائؼ العامة
فقد عمدت الحككمة إلى إجراء سمسمة مف التعينات كالترقيات كالتنقالت عمى أسس غير (, 119
 الحككمة العاشرةف .كلـ تمتـز بالقكاعد التي حددىا القانكف في إشغاؿ الكظائؼ الشاغرة ,مينية

لكف مجمس الكزراء تجاكز الرقـ  ,ان ( شاغر 4284)ػب 2006حصرت الشكاغر التي ستمألىا خالؿ 
)عنصر القكة التنفيذية التابعة لكزارة  (5700كعمؿ عمى تكفير اعتمادات مالية ؿ) ,الذم أقره

( 105ك ,إحداثية جديدة في كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية (600الداخمية كالمكافقة عمى 
مجمس  ات التي تـ إقرارىا مفيقدر عدد اإلحداثي ,إحداثيات جديدة في كزارة االقتصاد الكطني
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, المرجع السابؽ)مف إجمالي عدد مكظفي السمطة في نياية العاـ. %7,5 االكزراء بزيادة نسبتي
 .2006التي جرت خالؿ عاـ  تنقالتكما يتضح مف كؿ التعينات كالترقيات كال( 127

 ,حماسفي كزارات كمؤسسات السمطة كانت تيدؼ إلى تعييف أشخاص محسكبيف عمى حركة 
لى تعزيز سيطرتيا ككذلؾ تعييف أقارب ليـ في كظائؼ  ,الكظيفية عمى المؤسسات الحككمية كا 

شاغرة أك مستحدثة في مؤسسات السمطة. كما اتخذت الحككمة قرارات باإلقصاء كالنقؿ التعسفي 
تقرير )) .لصالح مكظفيف  ؽقرارات ترقيات اتخذت في الساب كألغت ,بحؽ عدد مف المكظفيف

لؾ مؤسسة الرئاسة لـ تتبع معايير ذكك (128: 2007الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ 
 ـة مف قبؿ الرئيس أنيالمع أكانت التعينات في المناصب سكاءن  فسياسة ,كاضحة في التعيف

الحككمة بقيت في غالبيتيا تخضع لمعايير ال تمنح المكاطنيف فرص متكافئة في تقمد ىذه 
كبذلؾ كاف حؽ المكاطنيف  ,ناتيكبقي االنتماء السياسي عنصران مؤثران في ىذه التعي ,الكظائؼ

الفمسطينييف بتقمد المناصب كالكظائؼ العامة عمى قاعدة مف تكافؤ الفرص مازاؿ ينتيؾ مف قبؿ 
 .ـ(2006)كباقي مؤسسات السمطة الكطنية حتى نياية عاـ  ,الحككمة

ؼ األكؿ مف ىذا العاـ استمرار بعض القطاعات العامة فمقد شيد النص ـ(2007)أما في عاـ 
 ,مما انعكس بدكره عمى مصالح المكاطنيف ,في اإلضراب احتجاجان عمى عدـ تمقي الركاتب

أك إنياء العمؿ في  ,كبرزت ظاىرة اإلقصاء الكظيفي كالتعينات ,كحقيـ في تمقي الخدمة العامة
نما عمى ,الخدمة العامة ليس كفقان لمقانكف كذلؾ بسبب الصراع بيف فتح كحماس  ,يةأساس فئك  كا 

حماس عمى قطاع غزة تعرض الحؽ في النصؼ الثاني مف ىذا العاـ كعمى إثر سيطرة حركة 
كاف أبرزىا كقؼ بعض تعيينات  ,في تكلي الكظائؼ العامة إلى جممة مف التجاكزات كاالنتياكات

 .كركاتب بعض المكظفيف
-4\15-3\7بسحب المراسيـ الرئاسية الصادرة في الفترة فقد أصدر الرئيس عباس قراران 

كما أصدر , رات كاإلدارات كالييئات الحككميةكالمتعمقة بالتعيف كالترقية لمكظفي الكزا2007
مجمس الكزراء في حككمة الطكارئ قراريف أنيى بمكجبيما عقكد العمؿ عمى برامج التشغيؿ 

تقرير ). 2005\12\31لمدنية المعقكدة بعد تاريخ ككذلؾ كقؼ عقكد العمؿ في الخدمة ا ,المؤقتة
كقد شكؿ المجمس لجنة لمبحث في التعينات التي جرت في تمؾ الفترة ( 127ص, 2007, الييئة
أكصت المجنة بإعادة صرؼ  ,كبعد بحث ممفات المشمكليف بيذا القرار 2005\12\31بعد 

استمرت السمطة  ,في المقابؿ ف الذيف شمميـ قرار مجمس الكزراء% مف المكظفي70ركاتب 
بعد إصدار رئيس السمطة  خاصة  بك  ,القائمة في قطاع غزة بسياسة اإلقصاء كاالحتكار الكظيفي

تقرير الييئة )) .الكطنية أكامره لمعسكرييف بعدـ التكجو إلى أماكف عمميـ كاستالـ ركاتبيـ الشيرية
بمتو حماس بتعييف مجمس عسكرم األمر الذم قا (128: 2007المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ 

ف عدد كبير مف أفراد الشرطة لمعمؿ في قطاع غزة كما أكممت حركة حماس سيطرتيا يجديد كتعي
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 ,كقامت كبشكؿ مقصكد ,عمى جياز الدفاع المدني كعمى القضاء كالنيابة العامة في قطاع غزة
 .بإحالؿ مكظفيف محسكبيف عمييا في تمؾ القطاعات

 :والسفر واإلقامةحرية التنقل  -سابااً 
أبرزىا إغالؽ الطرؽ  ,إلى معيقات داخمية ـ(2006)تعرض الحؽ في التنقؿ أيضان خالؿ العاـ 

فقد تكرر , في األجيزة األمنية الفمسطينية الرئيسة خالؿ مظاىرات احتجاجية لمكاطنيف أك عامميف
كفي إطار احتجاجيـ عمى عدـ تمقي ركاتبيـ أك  ,أكثر مف مرة قياـ مكاطنيف أك أفراد أجيزة أمنية

كما لـ يتمكف عدد كبير مف المكاطنيف في . بإغالؽ الطرؽ الرئيسة بقطاع غزة ,أخرل ألسباب
الضفة الغربية مف الحصكؿ عمى جكازات سفرىـ في الكقت المناسب لضماف انتقاليـ إلى خارج 

رغـ  ,زات بكزارة الداخمية لفترات طكيمةالبالد بسبب إضراب المكظفيف العامميف بدائرة الجكا
كسماحيا  ,مكاتب كزارة الداخمية ,في بعض األحياف ,استثناء نقابة المكظفيف في الخدمة العامة

إال أف العديد مف المكاطنيف لـ يتمكنكا مف  ,لمكظفييا لمعمؿ عمى إصدار جكازات سفر لممكاطنيف
ككذلؾ أعاقت حكادث  ,(2010, السيد) .المالئـ الحصكؿ عمى جكازات سفرىـ في الكقت

كتعطيمو خالؿ األياـ  ,االعتداء مف قبؿ مسمحيف عمى معبر رفح في إعاقة العمؿ في المعبر
فقد قاـ عدد مف المسمحيف مف كتائب شيداء األقصى بإغالؽ معبر , التي فتح فييا بشكؿ جزئي

تبعو قياـ  ,أحد المكاطنيف رفح الحدكدم لعدة ساعات احتجاجان عمى قياـ قكات األمف باعتقاؿ
تقرير  الفمسطينية–عدد مف المسمحيف بجرؼ جدار الحدكد اإلسمنتي عمى الحدكد المصرية 

نجـ عف ذلؾ اشتباكات مع قكات األمف المصرية مما  128ص, مرجع سابؽ, ـ(2006), الييئة
صابة  يف ف تابعك ككذلؾ أغمؽ مسمح ,آخريف بجركح 40أسفر عف مقتؿ جندييف مصرييف كا 

الكاصؿ بيف شماؿ قطاع غزة كجنكبو  ى بإغالؽ طريؽ صالح الديف الرئيسلكتائب شيداء األقص
مطالبيف السمطة الفمسطينية بتكفير كظائؼ ليـ. ككذلؾ قاـ عشرات المسمحيف التابعيف لحماس 

كؿ عمى منع إسرائيؿ لرئيس الكزراء الدخ كقامكا بإطالؽ النار داخمو احتجاجان  ,باقتحاـ معبر رفح
صابة  ,إلى قطاع غزة مكاطنان بجراح منيـ  19كأدل إلى مقتؿ أحد مرافقي رئيس الكزراء كا 

كذلؾ انتياكات لحرية التنقؿ  2007كلقد سجؿ في عاـ ) (2010)السيد,  مستشار رئيس الكزراء
فقد شيد  كمنيا ما كاف داخميان  ,كالسفر منيا ما ىك بسبب االحتالؿ حيث التحكـ في المعابر

إقامة كال الطرفيف لحكاجز .كقطاع غزة خالؿ فترة االقتتاؿ الداخمي بيف حركة حماس كفتح 
تفتيش في الشكارع تمنع حركة مركر كتنقؿ المكاطنيف إال بعد خضكعيـ لمتفتيش كقد يتعرضكف 
لالعتقاؿ إذا كانكا محسكبيف عمى الطرؼ اآلخر. كما تكررت إقامة الحكاجز في نياية شير 

عشية احتفاؿ حركة فتح بانطالقتيا السنكية حيث انتشرت عشرات ـ( 2007)نكف أكؿ مف عاـ كا
كأقامكا  ,األفراد مف الشرطة التابعة لمسمطة القائمة في قطاع غزة عمى المفترقات كالطرؽ المختمفة
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تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ ) مناطؽ قطاع غزة. حكاجز التفتيش في مختمؼ
2007: 128). 

  :انتياكات بحق المشاركة في الحياة الاامة وتداول السمطة -ثامناً 
لـ يتـ في ىذا العاـ استكماؿ المراحؿ المتبقية مف انتخابات الييئات المحمية في مناطؽ السمطة 

في المقابؿ شيد النصؼ األكؿ مف  2007ك 2006الفمسطينية التي كاف مقرران إجراؤىا في عاـ 
صراعان عمى الصالحيات في السمطة الكطنية بيف القكل السياسية المختمفة كال سيما في ىذا العاـ 

, تقرير الييئة) .مس الكزراء كرئيس السمطة الكطنيةالسمطة التنفيذية المشكمة أصالن مف مج
كعمى الرغـ مف تكافؽ معظـ األحزاب السياسية المختمفة عمى تشكيؿ حككمة ( 126 :2007

 ,عمى إثر تكقيع اتفاؽ مكة بيف حركة حماس كفتح ـ(2007)في آذار مف عاـ الكحدة الكطنية 
ككاف نتيجتو تداكؿ السمطة بشكؿ غير ديمقراطي ىك سيطرة  إال أف ىذا الصراع ظؿ قائمان.

بعد مكجة مف العنؼ استمرت  ,ـ(2007)حماس بالقكة عمى قطاع غزة في شير حزيراف مف 
 كال سيما الحؽ في الحياة. ,عامة المختمفةمست بالحقكؽ كالحريات ال عدة أياـ

كبالذات عمى بعض البمديات  ,تبعيا سيطرة حماس الكاممة عمى المؤسسات العامة كالخدمية
عمى قرار مف كزير الحكـ المحمي في حككمة حماس تـ السيطرة عمى  كبناءن  ,كالييئات المحمية

عادة تشكيؿ مجالسيا المحمية المنتخبة كفؽ القانكف ,بمديات بيت الىيا كالبريج كرفح كفي  ,كا 
تعدم آخر عمى القكانيف كعمى نتائج االنتخابات المحمية تعرض عدد مف أعضاء المجالس 

إلجبارىـ عمى .المرجع السابؽ المحمية المنتخبيف لمحاكالت خطؼ في قطاع غزة كالضفة الغربية 
اعتراض مجيكلكف لنائب رئيس بمدية 2007\8\14بتاريخ تقديـ استقاالتيـ مف مكاقعيـ. فقد تـ 

كقامكا بطمب منو االستقامة مف  ,بينما كاف في طريؽ عكدتو إلى منزلو ,القرارة فتحي يحي فياض
ال سيطمقكف النار عميو ,منصبو خالؿ أربعة أياـ أصدر رئيس السمطة  ,في الجانب التشريعي ,كا 

ألغى بمكجبو  ,قرار بقانكف بشأف االنتخابات العامةمف ىذا العاـ 2007\9\2الكطنية بتاريخ 
كقد  ,المرجع السابؽ, . تقرير الييئةكتعديالتو 2005لسنة  9قانكف االنتخابات الفمسطيني رقـ 

كدائرة  ,اعتمد ىذا القرار بقانكف نظاـ التمثيؿ النسبي الكامؿ في أراضي السمطة الكطنية كافة
راجع مؤشرات المشاركة في الحياة العامة كتداكؿ السمطة كىذا العرض يظير ت ,انتخابية كاحدة
ر بدكره عمى كتكريس كاقع االنقساـ الذم أث   ,كتراجع التجربة الديمقراطية الفمسطينية ,بشكؿ سممي

كتحريض النظاـ السياسي الفمسطيني  ,حياة الناس حقكقيـ في المشاركة السياسية بكؿ صكرىا
  إلى الشمؿ كالتشرذـ.
 :2007-2004في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوضع االقتصادي 

إف الحقيقة األساسية التي يجب أال تغيب عف الباؿ ىي أف االقتصاد الفمسطيني في الضفة 
كالقطاع ىك اقتصاد تحت االحتالؿ أم إنو أقرب إلى إدارة مجمكعة مف السجناء جانبان مف 
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سرائيمي يتحكـ بالحدكد كالسجاف( اإل) :ة كالقطاعشؤكنيـ االقتصادية في سجف كبير ىك الضف
كرغـ غنى الكطف بالمكارد , كمنع الصادرات كالكاردات, معابر كفي حركة البضائع كاألشخاصكال

رغـ أف كثيران منيا ال يكضع في المكاف  ,البشرية إال أنو يعاني مف البطالة الصريحة أك المقنعة
سرائيمية جراءات اإلأفضؿ استغالؿ. ككاف لمسياسات كاإلبحيث يتـ استغالؿ كفاءتيا  ,المناسب

إللحاؽ االقتصاد الفمسطيني  ,كمخططان  ,أكبر األثر في تدمير االقتصاد الفمسطيني تدميران مبرمجان 
بحيث يككف تابعة لو مف جية كحتى ال تتكفر لو مقكمات االستقالؿ مف جية أخرل  ,باإلسرائيمي

كما أف تسعة أعشار  ,لفمسطينية تأتي مف مصادر إسرائيميةفأصبح أكثر مف ثمثي الكاردات ا
كتتحكـ إسرائيؿ بإيرادات  ,الصادرات الفمسطينية تذىب إلى السكؽ كالمؤسسات اإلسرائيمية

 13ص, 2005, .تقرير الييئةمميكف دكالر شيريان  60الجمارؾ كالضرائب الفمسطينية كالتي تبمغ 
تسمميا متى شاءت كتشير المعطيات العامة لالقتصاد كتستخدميا كأداة ضغط سياسي تمنعيا أك 

 ,1999% مف سنة  290% كمع ذلؾ كاف ما يزاؿ أقؿ ب9نمكان بنسبة 2005أنو شيد سنة 
خالؿ  ,% سنكيان  10ككفؽ حسابات البنؾ الدكلي فإف نمكان في الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة 

مكصكؿ إلى أكضاع سنة سيحتاجو االقتصاد الفمسطيني ل 2008-2005أربع سنكات 
1999.https://ar:Wikipedia.org/wiki/بمغ  2005كخالؿ سنة  كيكيبيديا المكسكعة الحرة

دكالر  12180دكالر أمريكي مقارنة ب 1268نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ما قيمتو 
% عنو في سنة  30كاف ما يزاؿ أقؿ ب ـ(2005)غير أف دخؿ الفرد لسنة  ـ(2004)لمعاـ 

كانت  ـ(2005). كمف الناحية الفعمية فإف اإليرادات الفمسطينية الشيرية خالؿ سنة ـ(1999)
كخالؿ األشير التسع األكلى  13ص, ـ(2005), . تقرير الييئةمميكف دكالر شيريان  85بحدكد 
ألؼ دكالر ليصؿ  100ان كمميكن 57كاف العجز الشيرم في ميزانية السمطة  ـ(2005)لسنة 
 800كارتفع في نياية السنة ليبمغ نحك  ,2005\سبتمبر \مميكف دكالر مع نياية أيمكؿ  514

مف إجمالي دخؿ السمطة %82.5نحك  2005مميكف دكالر كشكمت ركاتب المكظفيف سنة 
 (ؿإسرائي)ىذا في حالة تسميـ . ألؼ شيريان( 900مميكف ك 94ألؼ مف أصؿ  300مميكنان ك78)

قد كاف معدلو )كجمارؾ خاصة بالفمسطينييف. أما إذا لـ تسمـ ما جمعتو  ,ما تجمعو مف ضرائب
 ال (بما في ذلؾ المساعدات األجنبية)فإف إجمالي دخؿ السمطة  ,مميكف دكالر 60الشيرم نحك 

لميزانيتيا مف إجمالي ركاتب مكظفييا. تمقت السمطة دعمان نقديان مباشران  %45.5يغطي أكثر مف 
)كيكبيديا  ,2004مميكف دكالر سنة  3530مقارنة ب ,2005مميكف دكالر سنة  363بمغ 

مالييف دكالر مف ىذا المبمغ 205بنحك  2005كقد أسيمت الدكؿ العربية سنة المكسكعة الحرة(, 
كيأتي معظميا مف  ,مميكف دكالر فتذىب لدعـ مشاريع تنمكية محددة 738أما باقي أمكاؿ الدعـ 

% خالؿ 27% قبؿ بدء انتفاضة األقصى إلى  10كارتفع معدؿ البطالة مف  ,أكركبا كأمريكا
آالؼ  208أم أف ىناؾ حكالي  ,(حسب تقديرات البنؾ الدكلي) 2005الربع األكؿ مف العاـ 
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%.  40أما كزارة العمؿ فتقدر النسبة بحكالي  15ص, 2005, .تقرير الييئةعاطؿ عف العمؿ
% يعانكف  15% بينيـ 43بمغت نحك  2005إلى أف نسبة الفقراء خالؿ سنة كتشير التقديرات 

مف مجمؿ األسر الفمسطينية فقدت أكثر مف نصؼ  %62.6 مف فقر مدقع. كأف ما نسبتو 
إضافة إلى  ,كقد تزاحمت خطط السمطة الفمسطينية لإلعمار كالتنمية ,دخميا خالؿ االنتفاضة
لتعميمات  ابةن ميز العديد مف الخطط أنيا كانت استجغير أف ما كاف ي خطط البنؾ الدكلي.
كاعتمدت عمى افتراضات غير كاقعية ال تأخذ باالعتبار حقيقة الكاقع  ,كاشتراطات الممكليف

كجكد فساد إدارم كمالي كبير في  كىك مما زاد األكضاع سكءن  ,السياسي كاالقتصادم الحالي
أجيزة السمطة أدل إلى إنفاؽ أمكاؿ كبيرة مف القميؿ المكجكد في غير كجيتيا الصحيحة. 

  )كيكبيديا المكسكعة الحرة(.
فتشير التقديرات األكلية  ,فمقد كاف الحصار ىك عنكاف ىذا العاـ ـ(2006)أما االقتصاد في عاـ 

كحسب التقديرات 2005تقريبا ن مف عاـ  % 6.6الي ما نسبتو إلى تراجع الناتج المحمي اإلجم
ـ( 2005)عما كاف عميو في العاـ  األكلية فإف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي تراجع

مميكف  1.376عجزان قبؿ التمكيؿ قدره  ـ(2006)كأظيرت الميزانية عاـ  ,%9.7بما نسبتو 
كيعكد السبب الرئيس  (17ص, 2006, تقرير الييئة).في العاـ  716دكالر مقابؿ عجز مقداره 

التي تقـك  عف تحكيؿ أمكاؿ السمطة الفمسطينية سرائيميةاإل ليذا التراجع عف تكقؼ السمطات
 814.3كالتي تراجعت مف  ,بجبايتيا مف إيرادات المقاصة الشيرية إلى كزارة المالية الفمسطينية

حيث كاف قد تـ تسميميا قبؿ  ,2006مميكف دكالر سنة  68.7إلى 2005مميكف دكالر مف 
كاصمت  (كيكيبيديا المكسكعة الحرة) .%91.6أم بنسبة تراجع قدرىا  ,تشكيؿ حككمة حماس

فمقد تراجعت 2005عما كاف الكضع عميو في العاـ  ـ(2006)اإليرادات العامة تراجعيا خالؿ 
مف % 75مثمث الركاتب كاألجكر ما نسبتو كقد  %4.6النفقات تبعان لتراجع اإليرادات بنسبة 

كلقد كصمت  ,لمقكل العاممة إلى أف السمطة ىي المكظؼ الرئيس كىذا يشير ,إجمالي النفقات
, 2006, . تقرير الييئةمميكف دكالر شيريان  120قيمة الركاتب كاألجكر إلى كأشباه الركاتب إلى 

كتعزل 2005في العاـ  %60مقابؿ %75ما نسبتو  2000ـ تب في العاكقد شكمت الركا17ص
تقريبان تـ تكظيفيـ في %14الزيادة في الركاتب كاألجكر إلى الزيادة في عدد المكظفيف بنسبة 

كبمغت الركاتب غير المسددة كالمستحقة لمعامميف في  ,حماس نياية عيد الحككمة السابقة لحككمة
يرادات العامة لمسمطة الفمسطينية كما تراجعت اإل ,مميكف دكالر 500قرابة  السمطة الفمسطينية

ككذلؾ انخفض حجـ  (.كيكبيديا المكسكعة الحرة) ـ(2006)في العاـ  %72.3بنسبة 
لقد أظيرت البيانات  ,ـ(2005)عف سنة  %37.2المساعدات التي تتمقاىا السمطة بما نسبتو

الذيف  ككصمت نسبة أىالي قطاع غزة ,%68نسبة العائالت التي تعيش تحت خط الفقر إلى 
, تقرير الييئة) .يعيشكف في الفقر الشديد %51منيـ  ,%79 يعيشكف تحت خط الفقر إلى
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 %28منيـ  %61أما في الضفة الغربية فبمغت نسبة الذيف يعيشكف في الفقر  (17ص, 2006
البيانات أنو كفقان لتعريؼ البطالة المكسع ارتفعت نسبة األفراد  كتشير,يعيشكف في الفقر الشديد

 2005عف عاـ  %46.7ككانت نسبة خسارة مؤشر القدس بمغت  %30.3الذيف ال يعممكف إلى 
 .(18 :2006 ,تقرير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف لعاـ) %306 مقابؿ نسبة نمك بمغت

فمقد كاف األسكأ عمى اإلطالؽ عممان بأف التبايف في  ـ2007أما الكضع االقتصادم في العاـ 
مستكل التدىكر في كالتراجع في مجمؿ األنشطة االقتصادية في الضفة كالقطاع كاف كبيران مقارنة 

 ـ2007بالكضع في الضفة. فقد طاؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزة كتحديدان منذ حزيراف 
حيث  ,الت الفقر كالبطالة بشكؿ غير مسبكؽ فيوكارتفعت معد .االقتصادية فيو كؿ القطاعات

مع  ,ـ2007مع نياية سنة  %90بمغت نسبة الفمسطينييف الذيف يقعكف تحت خط الفقر إلى 
%. أما نسبة البطالة فقد بمغت 67العمـ أف النسبة العامة في قطاع غزة كالضفة الغربية بمغت 

في حيف كانت النسبة العامة  ,% في القطاع60بعد الحصار كاإلغالؽ المشدديف أكثر مف 
)تقرير الييئة  كانخفض في قطاع غزة ,في حيف ارتفع نصيب الفرد في الضفة الغربية ,40%

 (.117 :2007لحقكؽ اإلنساف لعاـ  المستقمة
 :2007- 2004تاميق الباحثة عمى الوضع االقتصادي من 

لقد تميز االقتصاد الفمسطيني بأنو يعتمد في تمكيؿ مشاريعو عمى الدعـ الخارجي الذم قد 
كغمؽ المعابر , كبصفة عامة تحكمت إسرائيؿ بفتح, يستخدـ كأداة ضغط لتنفيذ سياسات معينة

كارتفع , بعجز في ميزانية السمطة (ـ2005)كتميزت , مما جعميا تتحكـ في االقتصادالتجارية 
فمقد أثر  (ـ2006) أما عاـ, كزادت نسبة الفقر, معدؿ البطالة خاصة بعد انتفاضة األقصى

كتكقفت السمطة عف تحكيؿ , كزاد العجز في ميزانية السمطة, بشكؿ كبير الحصار عمى االقتصاد
عمى زيادة  عدد كبير في السمطة كأثر تكظيؼ, شيرية لكزارة المالية الفمسطينيةأمكاؿ المقاصة ال

ككما تأثر كؿ شيء بأحداث , العبء عمييا كارتفعت نسبة العائالت التي تعيش تحت خط الفقر
كخاصة بعد قطع , كذلؾ تأثر االقتصاد الذم تدىكر بشكؿ كبير جدان في ىذا العاـ (ـ2007)

 %. 90كارتفعت نسبة العائالت المكاتي تحت خط الفقر إلى , بعض المكظفيف في السمطة  ركاتب
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 فمسطينية الدراسات ال -أوالً 

م( بانوان " االنقسام السياسي الفمسطيني والدور الرقابي لممجمس 2016دراسة )نصار،  -1
 التشرياي ".

لى كاقع األداء الرقابي لممجمس التشريعي الفمسطيني خالؿ فترة : التعرؼ إىدفت الدراسة إلى
 االنقساـ في قطاع غزة.

كالمسح  ,كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي في الدراسة, كاستخدـ الباحث االستبانة
ي في قطاع غزة, الشامؿ لجميع أفراد مجتمع الدراسة كىـ نكاب المجمس التشريعي الفمسطين

ككزراء ما بعد االنقساـ أك مف في حكميـ, كاستخدـ كذلؾ أداة المقابمة مع عدد مف النكاب 
 كالكزراء كمف في حكميـ.

 ـ(.2014 – 2007) الحد الزماني:

 وأىم النتائج: 

مجبس التشريعي في قطاع ر سمبان عمى األدكات الرقابية لماالنقساـ السياسي الفمسطيني أث   -1
%(, 58.76دكات لـ يتجاكز درجة المتكسط )حيث إف المتكسط الحسابي لمجكء ليذه األغزة, 

ف ترة االنقساـ لـ يكف كبيران حيث إكما أف تأثير كفاعمية األداء الرقابي لممجمس التشريعي في ف
%(, كأف العمؿ الرقابي كاجو 64.51المتكسط الحسابي لو لـ يتجاكز درجة المتكسط أيضان )

مة مف حصار كحركب متكررة عمى قطاع غزةػ ككاف الكزراء يكلكف اىتمامان كبيران معيقات جسي
 %(.68.98لرقابة المجمس التشريعي, حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )

 وأوصت الدراسة:

بأىمية إنياء االنقساـ فكران عمى أسس سميمة كاضحة كعادلة, تضمف حقكؽ الكؿ  -1
كتمة حركة فتح لمضغط عمى رئاسة السمطة الكطنية  خاصة  بالفمسطيني, كدعت الكتؿ البرلمانية ك 

 الفمسطينية.
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م( بانوان " دور الرقابة البرلمانية في تازيز الحكم الرشيد"، 2016دراسة )عطا اهلل،  -2
 م(.2013 -2008دراسة تطبيقية عمى المجمس التشرياي الفمسطيني )

لمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية, لى كاقع تطبيؽ الرقابة البر : التعرؼ إىدفت الدراسة إلى
كمستكل تأثيرىا لتعزيز معايير الحكـ الرشيد, كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث أسمكب المنيج 

 الكصفي التحميمي, مستخدمان االستبانة كأداة لمدراسة.

 :أىم النتائج

الفمسطيني  بمغ الكزف النسبي لتطبيؽ كسائؿ الرقابة البرلمانية في المجمس التشريعي-1
(63.20.)% 

بمغ الكزف النسبي لمستكل تأثير الرقابة البرلمانية بالمجمس التشريعي الفمسطيني في تعزيز  -2
%( مما يشير إلى كجكد عالقة ارتباطية طردية مكجبة كذات داللة 66.15معايير الحكـ الرشيد )

نية كالدرجة الكمية لتعزيز ( بيف الدرجة الكمية لتطبيؽ الرقابة البرلما0.01حصائية عند مستكل )إ
 معايير الحكـ الرشيد.

بيف متكسطات تقديرات  a≤0.05حصائية عند مستكل داللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إ -3
حكؿ مستكل تطبيؽ الرقابة البرلمانية, كمدل تأثيرىا عمى تعزيز معايير الحكـ الرشيد  المبحكثيف

 تعزل لممتغيرات التالية: )النكع االجتماعي, الكظيفة, المؤىؿ العممي, عدد سنكات الخدمة(.
 

م( بانوان " الاممية التشرياية والرقابة 2016دراسة )المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان،  -3
 البرلمانية خالل فترة االنقسام الفمسطيني".

إلقاء الضكء عمى التحديات التي كاجيت نكاب المجمس التشريعي في عممية  ىدفت الدراسة إلى:
 الرقابة في ظؿ االنقساـ الفمسطيني كجيكد اإلصالح البرلماني التي سعى إلييا الجميع.

الرقابة البرلمانية خالؿ االنقساـ البرلماني استخدـ الباحث دراسة تحميمية عف العممية التشريعية ك 
 الفمسطيني.

 ـ( األراضي الفمسطينية.2012 –2007: )محددات الدراسة

 أىم نتائج الدراسة:

يمر النظاـ السياسي الفمسطيني بأسكأ مراحمة عبر التاريخ, فاالنقساـ الفمسطيني يعتبر  -1
ـ, رغـ 1948الفمسطينية في العاـ  الحادثة األسكأ في تاريخ القضية الفمسطينية منذ النكبة
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 2005)ما بشر بو نجاح عقد االنتخابات الرئاسية كالبمدية كالتشريعية في العاميف 
 مف بدء عيد جديد مف الديمقراطية في السمطة الفمسطينية. (ـ2006ك

االنقساـ  االنقساـ الفمسطيني, فقد عمؿ طرفاكاف المجمس التشريعي أحد أبرز ضحايا  -2
كبالتالي إطالؽ يد السمطة التنفيذية  ,عمى تغييبو بيدؼ تعطيؿ دكره التشريعي كالرقابي

 لطرفي االنقساـ دكف قيد أك رقيب.

إف تركيز أىـ سمطتيف في يد كاحدة يمثؿ خرقان كاضحان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات الذم  -3
 نص عميو القانكف األساسي الفمسطيني.

ستكرية العممية التشريعية كالرقابة البرلمانية خالؿ فترة االنقساـ, دعـ الجدؿ حكؿ مدل د -4
نيا تؤثر عمى اؿ مف قبؿ الجيات الحقكقية, حيث إإال أنو يجب تقييـ كمتابعة ىذه األعم

 حقكؽ المكاطنيف, كاستقرار مراكزىـ القانكنية.

جمس التشريعي في أكد التقرير عمى انتياء المدة الدستكرية لكالية الرئيس الفمسطيني كالم -5
 , كأف أعماؿ كمييما بعد ىذا التاريخ يجب أف تخضع لمفحص القضائي.ـ(2016 )يناير

م( بانوان " أزمة المشاركة السياسية وتأثيرىا عمى عممية التحول 2014دراسة )عامر،  -4
 م(.2013 – 1993الديمقراطي في فمسطين )

التي كاجيت عممية التحكؿ الديمقراطي في : معرفة أىـ التحديات كالصعكبات ىدفت الدراسة إلى
كاستخدـ الباحث المنيج  ,فمسطيف, كتأثير أزمة المشاركة السياسية عمى التحكؿ الديمقراطي

 الكصفي التحميمي إلتماـ الدراسة.

 ـ(.2013 – 1993) الحد الزماني:

 ومن أىم النتائج: 

المرحمة االنتقالية التي أف أزمة المشاركة السياسية في فمسطيف ىي ما نتج عف طبيعة  -1
شيدتيا الساحة الفمسطينية, كعدـ استيعاب الساحة الفمسطينية لصدمة عممية التسكية كالكاقع 
الناجـ عف اتفاقية أكسمك, كبالتالي عدـ تفيميا لممحددات كالقيكد التي باتت تحيط بالعمؿ 

ياب خطاب سياسي الفمسطيني, كتبدك الحالة الفمسطينية في حالة فراغ سياسي, كتخبط لغ
جمعي, مما أدل إلى أزمة مشاركة سياسية في النظاـ الفمسطيني الجديد, كتراجع لإلصالحات 

 السياسية . 

زمة لدل المكاطنيف ـ( بيف حركتي فتح كحماس, أ2007عاـ )شكؿ االنقساـ الفمسطيني  -2
كعزكؼ عمى مستكل المشاركة السياسية, بسبب التكترات الحادة بيف الطرفيف,  ,الفمسطينييف
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كعدـ قدرتيما عمى إعادة الكحدة ما بيف شطرم الكطف في الضفة الغربية كقطاع غزة, أثرت عمى 
 عممية التحكؿ الديمقراطي في فمسطيف.

 أىم التوصيات:

ة المشاركة السياسية التي تعد عمى تكسيع دائر  ديمقراطية النظاـ السياسي يجب أف تركز   -1
إحدل ركائز الديمقراطية, كالمجكء إلى الحمكؿ السممية بيف القكل السياسية, كال يجكز أف تنطمؽ 
تمؾ القكل مف تصكر إمكاف القضاء عمى اآلخر, كعدـ استبعاد أحد مف صناعة القرار, كما 

كالصداـ  ,دأ استخداـ العنؼيجب تعزيز ثقافة الديمقراطية المبنية عمى التسامح, كتحريـ مب
المسمح كبديؿ لثقافة الحكار, كالعكدة إلى آليات العمؿ الديمقراطي, مف خالؿ تعزيز مبدأ التداكؿ 

 السممي لمسمطة.
م( بانوان " دور السمطة القضائية في تازيز الحكم الرشيد في 2014دراسة )نصر اهلل،  -5

 فمسطين ".
مطة القضائية في تعزيز الحكـ الرشيد في فمسطيف, لى دكر الس: التعرؼ إىدفت الدراسة إلى

كحظيا مف السمك ال تستطيع أف تحقؽ العدالة مجردة,  ,فالقكانيف أيان كانت كقتيا في الصياغة
 كلف تبمغ ذلؾ إال إذا تكافر عمى تطبيقيا قضاء نزيو كمستقؿ.

 كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي, كتـ استخداـ أسمكب االستبانة.

 :وكان أىم النتائج

كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف مستكل تطبيؽ مبادئ التقاضي, كمستكل تطبيؽ الحكـ  -1
الرشيد في السمطة القضائية. كما بينت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل 

 كمستكل ,لمتغير المسمى الكظيفي في تقديرات المبحكثيف حكؿ مستكل تطبيؽ مبادئ التقاضي
 تطبيؽ الحكـ الرشيد في السمطة القضائية.

 أىم التوصيات:
لتعزيز دكر السمطة القضائية في دعـ مرتكزات الحكـ الرشيد يجب أف تمعب الحككمة دكران  -1

 ,كبيران في المجتمع, لتكريس مبدأ سيادة القانكف, كتعزيز العالقة بيف القضاة كالمحامييف
كة ببعض الدكؿ العربية كاألجنبية التي تعمؿ كتفعيؿ نظاـ التخصص لمقضاة في الحكـ أس

 بيذا النظاـ.
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بانوان: دور السمطة الفمسطينية في تحقيق التنمية واألمن ، (2013، دراسة )سميمان -6
 والديمقراطية في ظل االحتالل اإلسرائيمي.

التنمية واألمن، والديمقراطية في ظل  الكشف عن دور السمطة الفمسطينية في تحقيقىدفت الدراسة إلى  
 اإلحتالل اإلسرائيمي:

كيعتمد عمى تفسير الكضع الحالي  ,عمى المنيج الكصفي التحميمي اعتمد الباحث بشكؿ رئيس 
 مع أخد الظركؼ المحيطة بالمشكمة بعيف االعتبار.

كالديمقراطية كعممية , كاألمف, كركزت الدراسة عمى دكر السمطة الفمسطينية في تحقيؽ التنمية
متكاممة كمترابطة في ظؿ تحديات االحتالؿ اإلسرائيمي كما حممت الدراسة المعيقات التي كاجيت 
, عممية التنمية بمفيكميا الشامؿ كما قامت الدراسة بتحميؿ جممة مف العكامؿ الذاتية الداخمية

ة الفمسطينية في تحقيؽ في إضعاؼ دكر السمط حاسمان  كالمكضكعية الخارجية التي لعبت دكران 
 التنمية كاألمف كالديمقراطية في الضفة الغربية كقطاع غزة.

 وكان من أىم نتائجيا:

مف الصعب عمى السمطة الفمسطينية تحقيؽ التنمية الشاممة في الضفة الغربية كقطاع غزة  -
 في ظؿ استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي.

ككضع  ,إرث االحتالؿ اإلسرائيمي الطكيؿلـ تتمكف السمطة الفمسطينية مف التخمص مف  -
التنمية الشاممة في الضفة الغربية كقطاع غزة عمى طريؽ النمك كاالستدامة بسبب استمرار 

 كتحكمو في مختمؼ مستكيات التنمية في الضفة الغربية كغزة. ,االحتالؿ اإلسرائيمي

كالتي تحكلت بعد عاـ  ,يةارتبطت التنمية الشاممة في الضفة الغربية كغزة بالمعكنات الخارج -
إلى عائؽ أساسي أماـ الديمقراطية الفمسطينية األمر الذم شكؿ نقطة ضعؼ  ـ(2006)

أماـ السمطة الفمسطينية إلجبارىا عمى القبكؿ بشركط االحتالؿ اإلسرائيمي مف جية كالكاليات 
 المتحدة األمريكية مف جية أخرل.

 ,قساميا إلى سمطتيف إحداىما تحت االحتالؿاستغمت إسرائيؿ ضعؼ السمطة الفمسطينية كان -
كاألخرل تحت الحصار إلى تحكيؿ السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية إلى سمطة كظيفية 

ك إبقاء السمطة في غزة بيف سياسة الحصار كالجيكد , تؤدم كظائؼ أمنية كخدماتية محددة
 اإلنسانية لتخفيؼ الحصار.

 .كلـ يكف ليذه الدراسة أم تكصيات -
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بانوان: إصالح القطاع األمني في السمطة الوطنية من وجية ، (2013، دراسة )خطاطبة -7
 .نظر الااممين فييا وأثر ذلك عمى التنمية السياسية الضفة الغربية أنموذجاً 

 الذراسة لى إصالح القطاع األمني في السمطة الكطنية الفمسطينية إإلى التعرؼ هذفث
, )الضفة الغربية أنمكذجان(:كأثر ذلؾ عمى التنمية السياسة  ,مف كجية نظر العامميف فييا

كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي كالمنيج التاريخي لتتبع تطكر عمميات اإلصالح في األجيزة 
كأجريت الدراسة  ,كاستخدمت االستبانة كأداة لمعرفة كجية نظر العامميف في ىذا المجاؿ ,األمنية

ارييف بصفة خاصة كالعاممييف في القطاع األمني في محافظات عمى عينة مف المكظفيف اإلد
 280ألؼ مكظؼ كمكظفة كبمغت عينة الدراسة  30الضفة الغربية الفمسطينية كالذيف بمغ عددىـ 

 فردان.

 وكانت أىم النتائج:

إف الدرجة الكمية لمجاؿ أثر إصالح القطاع األمني عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية مف 
% كىي نسبة كبيرة كمف ىنا يمكف القكؿ أف أثر إصالح 77.39كجية نظر العامميف فييا بمغت 

الييكؿ التنظيمي لمقطاع األمني عمى التنمية السياسية في الضفة الغربية بمغ درجة كبيرة مف 
كذلؾ اإلصالح المالي, , %71.76ككذلؾ اإلصالح اإلدارم بمغ  ,كجية نظر العامميف فييا

 %.72.60صالح القانكني بمغ ككذلؾ اإل

 يمي: وأوصت الدراسة بما

ضركرة أف يتصؼ الييكؿ التنظيمي لمقطاع األمف بالكضكح بحيث يعرؼ كؿ فرد في  -
األجيزة األمنية كاجباتو كحقكقو كالتكصيؼ الكظيفي الدقيؽ لمينتو, األمر الذم يساعد في 

كبالتالي يساعد ىذا األمر  ,ميماتتقميؿ األعباء اإلدارية الناجمة عف التدخؿ في ممارسة ال
 .في تنمية العامميف سياسيان 

كنشر  ,ضركرة كجكد رقابة سابقة مف أجيزة الضبط كالتدقيؽ الداخؿ في األجيزة األمنية -
 التقارير بشكؿ شيرم حكؿ أداء األجيزة األمنية المالي.

اإلدارية لألجيزة مف المستحسف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات في إعادة تصميـ العمميات  -
كاالستفادة مف اإلمكانات اليائمة التي تقدميا التكنكلكجيا في التخطيط كالرقابة , األمنية

ه األجيزة بشكؿ يحقؽ ذكمحاكلة التكجو نحك مفيكـ اإلدارة اإللكتركنية في ,كالتنظيـ كالتكجيو
 .كرفع مستكل األداء لمعامميف في ىده األجيزة ,الجكدة كالسرعة
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رم إجراء اإلصالحات التشريعية الالزمة لمقكانيف كالمكائح التنظيمية, كبخاصة مف الضرك  -
 المكائح المنظمة لمسؤكليات مكظفي الجياز كصالحياتيـ.

إشكالية الاالقة بين فتح وحماس وأثرىا عمى التحول  بانوان: (،2011، دراسة )عودة -8
 الديمقراطي.

بسبب  التي يعيشيا الشعب الفمسطيني حاليان  رصد اإلشكالية الديمقراطيةىدفت الدراسة إلى:  
 .حالة الصراع بيف فتح كحماس

: المنيج التاريخي لما لو مف أىمية في تسميط الضكء عمى اعتمد الباحث في دراستو منيجين 
ككذلؾ المنيج  ,ككذلؾ الظركؼ التي نشأت فييا حركة حماس ,المراحؿ التي مرت بيا حركة فتح

الكصفي التحميمي ككنو يقـك بالكصؼ الدقيؽ كالتفصيمي لمظاىرة كمف خالؿ االعتماد عمى قاعدة 
بيانات كمعمكمات متكفرة حكؿ مكضكع البحث كمكثقة كمف الكتب التي كتبت حكؿ المكضكع 

ثرىا عمى كأ ,كالدكريات كالمصادر. فمقد تناكلت الدراسة إشكالية العالقة بيف حركة فتح كحماس
كمعرفة , 2007إلى  2004مف 1967التحكؿ الديمقراطي في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

كمستقبؿ النظاـ  ,تأثير العالقة بينيما عمى العممية الديمقراطية كعممية التحكؿ الديمقراطي
ة التي السياسي عمى اعتبار أف االنتخابات كالمشاركة السياسية كالتعددية مف األركاف األساسي

كما يعد التداكؿ السممي لمسمطة أساسا لمديمقراطية, كاعتمد الباحث , تركز عمييا الديمقراطية
 المنيج الكصفي التحميمي كيقدـ أبرز األحداث التي كاف ليا أثرا عمى الدراسة.

 وكان من النتائج:

كتقكـ جذكرىا إلى تأسيس كنشأة  ,كقد تكصؿ الباحث إلى أف المشكمة بيف الحركتيف ليست جديدة
الحركتيف كمحكر الخالؼ ىك كجكد اختالؼ بيف البرامج كاألسمكب كاألىداؼ كتطكر الخالؼ 

كممارساتو كأطراؼ دكلية كعربية ساىمت  ,كاف ألسباب داخمية كخارجية كعمى رأسيا االحتالؿ
رية عمى قطاع غزة كأف سيطرة حماس العسك ,في ازدياد التكتر بيف الحركتيف لدرجة عالية

ر بشكؿ سمبي عمى عممية التحكؿ الديمقراطي في فمسطيف, كاإلجراءات المتبعة في الضفة قد أث  
كتسبب في تعطيؿ دكر المؤسسة التشريعية كحدكث االنقساـ السياسي ككجكد حككمتيف في 

االتفاؽ عمى  كبالتالي ليس أماميـ ,الضفة كالقطاع, كالجياز القضائي لـ يسمـ مف آثار االنقساـ
كيؤمف بالتعددية كالمشاركة السياسية كالتداكؿ  ,يتبنى الخيار الديمقراطي, برنامج كطني شامؿ

السممي لمسمطة, كالذم بدكره يقكد إلى تحقيؽ االستقرار األمني كالسياسي, كتطكر المجتمع 
 الفمسطيني.
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 وأوصت الدراسة بالتالي:

مطة الكطنية, كسمطاتيا الثالث كتكحيدىا ضمف ضركرة إنياء حالة االنقساـ السياسي لمس -
كتكحيد جياز القضاء كتطكيره  ,برنامج مكحد لمحد مف التنازع كالتضارب كاالزدكاجية الحاصمة

 كتفصيؿ دكر المجمس التشريعي باعتباره مف أىـ األطر الدستكرية في السمطة الفمسطينية.

 ليس حميا.دخكؿ جميع الفصائؿ في )ـ.ت.ؼ( بعد عممية إصالحيا ك  -

 م اعتبارات أخرل.ني فكؽ أكضع المصمحة العميا لمشعب الفمسطي -

نشاء ثقافة سياسية كديمقراطية تحث عمى احتراـ رأم اآلخريف كاالبتعاد عف  - التكعية السياسية كا 
 الحزبية.

م( بانوان " فوز حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتخابات 2010دراسة )الدجني،  -9
 م( وأثره عمى النظام السياسي الفمسطيني.2006الفمسطينية )التشرياية 

: بياف مدل األثر الذم أحدثتو حركة حماس عمى النظاـ السياسي الفمسطيني ىدفت الدراسة إلى
بعد فكزىا في االنتخابات التشريعية التي جرت في الخامس كالعشريف مف كانكف الثاني كيناير 

 ـ.2006
اريخي كالمنيج الكصفي التحميمي, كالمنيج البنيكم الكظيفي كاتبع كاستخدـ الباحث المنيج الت

 الباحث طريقة في تكثيؽ المراجع كالدراسات كالمقاالت كمكاقع االنترنت كالمقابالت.
 ـ(.2009 – 2005: )الحد الزماني

 : وكان من أىم النتائج
عنصر قكة لمنظاـ  (ـ2006)تعتبر مشاركة حركة حماس في االنتخابات التشريعية عاـ  -1

السياسي الفمسطيني فيي تنأل بو مف أحادية البنية كالرؤية, كذلؾ خرجت بأف حركة 
حماس لـ تؤثر مف حيث الشكؿ في النظاـ السياسي الفمسطيني, كأيضان اكتشفت الدراسة 

 معضالت النظاـ السياسي الفمسطيني.

 وأوصت الدراسة: 
 اسي الفمسطيني دستكريان.ضركرة إعادة استكماؿ بنية النظاـ السي-1

 ضركرة التكفيؽ كالتكافؽ ما بيف الثقافة السياسية اإلسالمية, كالثقافة السياسية الكطنية. -2
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م( بانوان " الصراع السياسي الفمسطيني وأثره عمى حرية 2011دراسة )داوود،  -10
 م( دراسة مسحية.2008 -2006الصحافة في الضفة الغربية وقطاع غزة )

إظيار ما تركو الصراع السياسي الفمسطيني منذ فكز حماس كتشكيؿ ى: ىدفت الدراسة إل
 الحككمة العاشرة بقيادة حماس عمى حرية الصحافة في الضفة الغربية.

 كاستخدـ الباحث المنيج التاريخي كالمسحي إلتماـ الدراسة.

 ـ(.2008 -2006: )الحد الزماني

 أىم النتائج: 

كعدـ االستقرار السياسي كاألمني  ,بيف الصراع السياسي الداخمي ارتباطيةن  أف ىناؾ عالقةن  -1
 "مما أدل لتراجع التعددية السياسية الفكرية كالحريات الصحفية.

 وأىم التوصيات:

ىي أف تعمؿ السمطة السياسية في شطرم الكطف كالصحفييف بجممة مف الخطكات المتناسقة  -1
كذلؾ بضركرة استقاللية اإلعالـ, كعدـ زج  ,إلعالـكالمنتظمة لالرتقاء في أدائيـ, كتحسيف كاقع ا

الصحفييف في أتكف الصراعات كالتجاذبات السياسية, كالعمؿ عمى ضماف احتراـ الحريات 
ككقؼ االنتياكات المتكاصمة ليا كاحتراـ الحريات الصحفية كفي الكقت نفسو, مف  ,العامة

كعدـ استخداـ  ,القيات العمؿ الصحفيالضركرم أف يمتـز الصحفيكف كاإلعالميكف في عمميـ بأخ
الصكرة الدمكية البشعة لمضحايا, ككذلؾ عدـ المجكء إلى التحريض كتيييج المشاعر, كبث 

 عبارات العداء كالكراىية كاستخداـ المصطمحات السمبية.
(، بانوان الثقافة السياسية وأثرىا عمى التحوالت الديمقراطية 2009دراسة )الحمولي،  -11

 الفمسطيني.في المجتمع 

عمى التحكالت الديمقراطية في المجتمع  كأثرىا ,إبراز دكر الثقافة السياسيةىدفت الدراسة إلى 
 .الفمسطيني

استخدـ الباحث في دراستو األسمكب الكصفي التحميمي ضمف منظكر تاريخي, ألىمية 
ك أثرىا عمى التحكالت كاستخداـ  ,الرؤية التاريخية أك البعد التاريخي في دراسة الثقافة السياسية

األسمكب الكصفي مف خالؿ جمع البيانات, كالمعمكمات كتصنيفيا كمحاكلة التكصؿ إلى تفسير 
العالقة بيف الثقافة السياسة كالتحكؿ الديمقراطي كتكصيؼ حالة المجتمع الفمسطيني السابؽ كفي 

ك جمع المعمكمات مف مؤلفات كمصادر  ,الحاضر كمف األدكات التي استخدميا الباحث المقابمة
 عربية كغير عربية كندكات كمؤتمرات.
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 وكانت أىم النتائج:

أف التعبئة السياسية ىي أساس العمؿ السياسي لقكل المجتمع الفمسطيني السياسية كاالجتماعية  -
نظاـ كىيمنة عقمية السمطة كاحتكارىا في  ,كاالقتصادية كالثقافة السائدة اآلف ىي ثقافة العنؼ

 الحزب الكاحد.

يعتبر مدخؿ الثقافة السياسية أحد مقكمات الديمقراطية في المجتمعات, كتعثرت الديمقراطية  -
في المجتمع الفمسطيني نتيجة ىذا المدخؿ, بسبب الفيـ الخاطئ لمثقافة كالقيـ الديمقراطية في 

 المجتمع الفمسطيني.

كالضفة, كنؤكد أنمف يقمع شعبو ال  إيقاؼ كؿ التعديات كالتجاكزات عمى الحريات في غزة -
دراؾ أف مف يريد المشاركة في حككمة كفؽ  يمكف أف يككف مؤتمنان  عمى قضيتو الكطنية, كا 

 اتفاؽ أكسمك بشركطيا فعميو أف يدفع ثمف دلؾ, كأف يبتعد عف ىده المشاركة.

 ومن التوصيات:

مى السمطة, كنشر مفاىيـ تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع مف خالؿ التداكؿ السممي ع -
 كعدـ إقصاء اآلخر. ,التسامح كحرية االختالؼ

التمسؾ بالديمقراطية كنظاـ كقيـ داخؿ الحياة الفمسطينية بمختمؼ جكانبيا, كالتمسؾ  -
 بإستراتيجية كطنية لتعزيز الكحدة الكطنية.

ضركرة إنياء االنقساـ الداخمي كضركرة كطنية ممحة, كتشكيؿ حككمة كحدة كطنية  -
 .فمسطينية تعمؿ عمى مكاجية التحديات التي تكاجو المجتمع الفمسطيني

الخارجي  ـعمى الممؼ الداخمي أ كضع خطة تمكف الفمسطينييف مف تقديـ حمكؿ سكاءن  -
 لتعزيز أكلكيات عمؿ كاضحة ما بيف مؤسسات السمطة كالمجتمع المدني.

النظام السياسية الاربية م( بانوان " التحول الديمقراطي في 2009دراسة )بماور،  -12
 م(.1988-2008)

كمعرفة  ,: رصد مؤشرات التحكؿ الديمقراطي في النظاـ السياسية العربيةىدفت الدراسة إلى
نطاؽ ىذا التحكؿ مف خالؿ آليات عمؿ النظاـ السياسي, كبياف اتجاىاتو في المنطقة كاستخدـ 
الباحث عدة مناىج إلتماـ دراستو منيا اقتراب تحميؿ النظاـ, ككذلؾ المنيج المقارف, كاقتراب 

 النخبة, المنيج المؤسسي القانكني, كمنيج دراسة حالة.
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 ـ(.2008 – 1988: )الحد الزماني

 :وكان من أىم النتائج
كفسح المجاؿ  ,عممت النخب السياسية العربية عمى استيعاب الضغكطات االجتماعية -1

لحريات التعبير كاإلعالـ أماـ القكل السياسية كاالجتماعية كالثقافية في محاكلة لتنفيس حركة 
ي المؤسسات كاحتقانو بسبب استشراء مظاىر الفساد السياسي, كاإلدارم ف ,الشارع العربي

الرسمية, كتفاقـ التفاكتات االجتماعية, كتردم األكضاع االقتصادية, كتفكؾ الطبقة الفقيرة 
 كحتى الكسطى كالصراع الصييكني.

تبرز الدساتير العربية كالممارسة السياسية الخمؿ الكاضح في العالقة بيف السمطتيف التنفيذية  -2
اضحة مف خالؿ الصالحيات الكبيرة التي يتمتع كالتشريعية تبدك ىيمنة األكلى عمى الثانية ك 

 بيا رأس النظاـ السياسي في النظـ السياسية العربية.
يرتبط نجاح التحكؿ الديمقراطي في النظـ السياسية العربية بتحقيؽ اتفاؽ ديمقراطي يرسخ  -3

ف قكاعد العممية السياسية كاالنتخابات بكاسطة الفاعمييف السياسييف مف النخبة الحاكمة كم
القكل السياسية المعارضة بما فييا الحركات اإلسالمية بما يحقؽ إجماعان عمى مجمكعة مف 
الشركط كالقكاعد كمنيا: تشكيؿ ائتالؼ مف العناصر في كؿ مف النظاـ كالمعارضة 

 اإلسالمية.
 أىم التوصيات:

رم كىي اإلطار الدستك  ,مف إصالح خمسة مجاالت بد  لضماف نجاح التحكؿ الديمقراطي ال -1
كالقانكني المناسب الذم ينص عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات التشريعية كالتنفيذية كاستقاللية 
صالح النظاـ الحزبي كاالنتخابي, ككذلؾ النظاـ االقتصادم, كتجديد النخب  القضاء عنيما كا 

كتحديد أدكار المؤسسات كمنيا المؤسسة العسكرية ألف عممية التحكؿ الديمقراطي  ,الحاكمة
كالفئات لتكلي المناصب السياسية داخؿ مؤسسات النظاـ  ,طمب فسح المجاؿ أماـ الككادرتت

السياسي في األحزاب السياسية مف جية كتحديد أدكار المؤسسة العسكرية كنخبيا المنتقدة لصالح 
كنشر الثقافة الديمقراطية مف خالؿ تفعيؿ مؤسسات المجتمع  ,النخب المدنية مف جية ثانية

 المدني.
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( بانوان " أثر االنتخابات التشرياية الفمسطينية الثانية عمى 2008دراسة )أبو عرب،  -13
 التحول الديمقراطي الفمسطيني.

: الكشؼ عف الكاقع الفمسطيني كالتحكالت التي أحدثتيا عممية االنتخابات عمى ىدفت الدراسة إلى
م يعتمد عمى كصؼ النظاـ الشارع الفمسطيني. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي الذ

السياسي, كمف ثـ تحميؿ كافة المتغيرات المتعمقة بتأثير االنتخابات التشريعية عمى بناء النظاـ 
السياسي الفمسطيني كالتحكالت الديمقراطية المتعمقة بذلؾ, ككذلؾ المنيج النظمي الذم يدرس 

ة أك مع البيئة الخارجية كمدل كعالقتو بالبيئة المحيطة كتفاعالتو االجتماعي ,النظاـ الساسي
 تأثير كتأثر كؿ منيا باآلخر.

 ـ.2006: بعد الحد الزماني

 : وكان من أىم النتائج
في تعزيز الحالة الديمقراطية داخؿ المجتمع الفمسطيني, الذم انعكس  أف االنتخابات تسيـ -1

ات التشريعية بدكره عمى الكاقع السياسي الفمسطيني, كلعؿ المتغيرات التي أعقبت االنتخاب
الفمسطينية كاف ليا أكبر األثر عمى الدكر الذم لعبتو مؤسسات الدكلة في إحداث التغيير, 

بعد أف انتقمت حركة حماس مف المعارضة كالمقاكمة إلى السمطة, ككذلؾ حركة فتح  خاصةن 
التي انتقمت مف السمطة إلى المعارضة الجزئية, ففتح تسيطر عمى المؤسسات, ككذلؾ عمى 

 رئاسة إال أنيا فقدت االنتخابات التشريعية.ال
كما أف االنتخابات خمقت كاقعان جديدان, بعد مشاركة العديد مف القكل كالفصائؿ في ىذه   -2

االنتخابات, كالتي أنيت ىيمنة الفصيؿ الكاحد عمى الساحة الفمسطينية, كعززت حالة مف 
افس بيف القكل كاألحزاب لتغيير الشراكة بيف القكل كالفصائؿ, كالتي قامت عمى مبدأ التن

الكاقع السياسي مف أجؿ البحث في الدكر المطمكب مف القكل السياسية عمى الساحة 
الفمسطينية في إيجاد معادلة ما بيف الرغبات السياسية لمقكل كاألحزاب, كرغبة األفراد الذيف 

 عبركا عف تمسكيـ بالخيار الديمقراطي.
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 وأىم التوصيات: 
النظاـ السياسي يحتاج إلى تفعيؿ دكر السمطات الثالث كؿ ضمف اختصاصو بيدؼ   -1

 تطكير أسس كقكاعد النظاـ السياسي الفمسطيني.
ضركرة تعزيز سمطة القانكف, كتطكير أداء المجمس التشريعي في رسـ مستقبؿ النظاـ  -2

 السياسي الفمسطيني, بيدؼ تعميؽ الديمقراطية الفمسطينية.
يؿ كحدة كطنية تعمؿ عمى مكاجية التحديات التي تعرض الشعب العمؿ عمى تشك -3

 كتطكير المؤسسات مف أجؿ الخركج مف المأزؽ الذم تعيشو السمطة. ,الفمسطيني
ضركرة االتفاؽ عمى الحد األدنى مف المبادئ األساسية لتحقيؽ الكحدة الكطنية الشاممة  -4

الحثيث عمى بناء الدكلة كالمتمثمة في أف فمسطيف كطف لكؿ الفمسطينييف, كالعمؿ 
الفمسطينية, كأف الحكار الديمقراطي ىك الكسيمة لمعالجة كافة القضايا الداخمية 

 كالخارجية.

"آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي  :م( بانوان2006دراسة )أيوب،  -14
طينية الفمسطيني" إشكالية الاالقة بين منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة الوطنية الفمس

 م( كاامل محوري.1993-2003)
فحص كتشخيص العالقة بيف منظمة التحرير الفمسطينية كالسمطة الكطنية  ىدفت الدراسة إلى:

الفمسطينية باعتبارىا متغيران أصيالن يعكس تفاعؿ محكرم الحياة السياسية الفمسطينية كالنظاـ 
مكانيات تحقؽ  ,سياسيالسياسي الفمسطيني, كأثر ىذا التفاعؿ عمى أداء النظاـ ال كعمى آفاؽ كا 

 عممية التحكؿ الديمقراطي ليذا النظاـ بمختمؼ مككناتو, كاستخداـ المنيج التحميمي كالتاريخي.

 ـ(.2003 -1993) الحد الزماني:

 وأىم النتائج:
كجكد تناقض كبير بيف مظاىر مف ممارسات السمطة اليادفة إلى التحكؿ إلى كياف سياسي  -1

كالخيارات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية  ,بيف طبيعة البنى المؤسسيةلسمطة مركزية, ك 
 . التي تبنتيا السمطة 

  بمكارده.عجز النظاـ الناشئ مف عدـ قدرتو في التحكـ  -2
كلقكل , كارتيانو لإلرادة السياسية لمقكة المحتمة ,تبعية اقتصاد النظاـ السياسي الفمسطيني -3

 كدكلية . , أخرل إقميمية
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كتقييدات إجرائية  ,اصطدمت أدكار السمطة اليادفة المتالؾ مقكمات الدكلة بالتزامات أمنية -4
 ترتبت عمى االتفاقات السياسية مع دكلة االحتالؿ . 

عممت السمطة عمى بناء الييمنة الداخمية ككسيمة لمتأثير عمى مجرل األحداث مستخدمة  -5
 ية.المركز شديد , كأمنيان , بناء بيركقراطيان مدنيان 

 كالقرار , السمطة ىيمنة السمطة التنفيذية عمى قضاء العمؿ الساسيعززت  -6
عدـ كجكد جذكر جماىيرية كشعبية قكية ليذا النظاـ سيعرضو لالنييار أماـ الضغكط  -7

 الخارجية.

 وأوصت الدراسة:

ضركرة تكاثؼ الجيكد السياسية كاألىمية لطي صفحة االنقساـ, كالسعي الجاد لتحقيؽ  -1
 كالكحدة الكطنية.المصالحة 

كدعكتو لالنعقاد بكافة كتمو البرلمانية,  ,السعي الدؤكب لتفعيؿ المجمس التشريعي الفمسطيني -2
 كالعمؿ عمى تنظيـ انتخابات رئاسية كتشريعية عامة.

تعزيز كخمؽ الثقافة البرلمانية السممية التي تؤمف بالتعدد الحزبي كالسياسي تحت رقابة  -3
 البرلماف.

مجمس التشريعي في استخدامو لمكسائؿ الرقابية الممنكحة لو دستكريان ال سيما ضركرة تكسع ال -4
 كسيمتي االستجكاب كحجب الثقة أك سحبيا.

إعداد دليؿ إرشادم لمنكاب حكؿ كسائؿ الرقابة البرلمانية لتكضيح العممية االجرائية  -5
 لممارستيا.

 :الدراسات الاربية -ثانياً 
حرية الرأي والتابير في الوطن الاربي في ظل  م( بانوان "2012دراسة )مرزوقي،  -1

 التحول الديمقراطي" دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر.
رصد مكقع حرية الرأم كالتعبير في الكطف العربي في ظؿ التحكالت  ىدفت الدراسة إلى:

برازىا بيف الجزائر كمصر.  الديمقراطية, كا 
"المنيج المقارف, كالتاريخي, كالقانكني, كمنيج كاستخدـ الباحث عدة مناىج إلتماـ دراستو منيا: 

 تحميؿ المضمكف ".
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 من أىم النتائج:
أف التحكؿ الديمقراطي في البمداف كاف ألزمة اقتصادية, كلضركرات اتباع سياسية اقتصادية 

لى درجة محدكدة إلى حد بعيد فإنيا أيضان نتيجةن  ,تقشفية كالمطالب بتحقيؽ  ,لمضغكط كا 
إصالحات سياسية, كمف ثـ فإف اإلصالحات السياسية تمؾ, كالتي مثمت بداية التحكؿ كانت 
ممنكحة مف النخبة أكثر منيا منتزعة منيا, كبالطبع مكقؼ كيذا يخمؽ كضعان يككف فيو الحاكـ 

عمى تبرير ذلؾ  قادران باستمرار عمى التراجع في ىذه االصالحات أك التالعب بيا, بؿ يككف قادران 
لنفسو, كلممكاطنيف, كالدفاع عنو أخالقيان باعتبار أف مبادرة لإلصالح إنما تعتبر دليالن كافيان مف 

نو إذا كاف يتراجع عف ذلؾ أحيانان. ,جانبو عمى جديتو في إقرار التحكؿ الديمقراطي  كا 

 أىم التوصيات:
ياراتيا في نماذج ذاتيا, كتحتـر اختالفات الشعكب كخصكصياتيا, كأف تحتـر خ يجب أف تراعي

 حقكؽ اإلنساف فييا.

م( بانوان " دور مجمس األمة في اإلصالح السياسي في ظل 2012دراسة )الموزي،  -2
 م(".2011 -1989التحول الديمقراطي في المممكة األردنية الياشمية )

كؿ لى دكر ممس األمة في اإلصالح السياسي في ظؿ التحالتعرؼ إ ىدفت الدراسة إلى:
 ـ.2011 -1989الديمقراطي في المممكة األردنية الياشمية في األعكاـ 

كاستخدـ الباحث المنيج القانكني, كالمنيج الكصفي التحميمي مستندان إلى المنيج الكظيفي ككذلؾ 
 المنيج التاريخي.

 ـ(.2011 -1989) الحد الزماني:

 ومن أىم النتائج:
كتفعيؿ الديمقراطية كتفعيؿ مؤسسات  ,السياسي أف األردف يسير بخطى ثابتة نحك اإلصالح

 المجتمع المدني كتنشيط الحركة الحزبية.

 أىم التوصيات:
كذلؾ بعد إصالح  ,ضركرة تطكير كتقكية كضع مجمس النكاب دستكريان بإعطاء صالحيات أكثر

 فع اؿان نيابي ان ليفرز مجمس (ـ2011)كتطكير قانكف انتخابي عصرم يتماشى مع تطكرات عاـ 
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مشكؿ مف أحزاب عصرية كليس مف أفراد أك فئات جماعية, األمر الذم يتكقع منو تطكير العمؿ 
 السياسي في األردف كتفعيؿ الديمقراطية.

م( بانوان " دور منظمات المجتمع المدني في عممية التحول 2011دراسة )النوايشة،  -3
 م(".2009 – 1989الديمقراطي في األردن )

: لبياف دكر مؤسسات المجتمع المدني في عممية التحكؿ الديمقراطي لمفترة ىىدفت الدراسة إل
لى أىـ المعكقات التي تحد مف دكرىا كفاعميتيا, ـ( كالتعرؼ إ 2009 – 1989بيف ) ما الكاقعة

 كالبحث عف الكسائؿ التي تسيـ في الحد مف ىذه المعكقات.
 ,اد عمى المنيج التاريخي لنقؿ الكقائعكاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي مع االعتم

 كاألحداث التاريخية التي ساىمت في نشأة مؤسسات المجتمع المدني في األردف.

 ـ(.2009 – 1989) الحد الزماني:

 أىم النتائج:
كمنيا قانكف االنتخاب  ,أف آفاؽ التطكر الديمقراطي كانت مقيدة بكثير مف النصكص الدستكرية

كالذم أدل إلى تفتيت المشاركة  ,ـ )قانكف الصكت الكاحد(1993( لعاـ 15األردني المؤقت رقـ )
(, كقانكف المطبكعات كالنشر رقـ 1997, 2003ـ, 2007, 1993الحزبية في االنتخابات )

ـ, 2001ـ ( لعا45ـ الذم حد مف حرية الصحافة, كقانكف االجتماعات رقـ )1997( لسنة 27)
ي عممية كأف ىناؾ ضعفان في األحزاب السياسية كالنقابات المينية مما أدل إلى تيميش دكرىا ف

 نيا ما زالت بعيدة عف المطالب الكطنية لمشعب األردني.التحكؿ الديمقراطي, حيث إ

 أىم التوصيات:
تعزيز تعزيز اإلصالحات الديمقراطية كما يتعمؽ بيا مف قكانيف كأنظمة, كالعمؿ عمى  -2

السمكؾ المدني القائـ عمى حرية التعبير كاحتراـ حقكؽ اإلنساف, كقبكؿ الرأم اآلخر مف 
خالؿ المناىج التدريسية في كؿ مف المدارس كالجامعات, قياـ األحزاب السياسية بندكات 
تعريفية عف األحزاب في الجامعات األردنية, كبياف أدكارىا في األردف مع المحاكلة عمى 

 ج تككف مالمسة لكاقع المكاطف األردني.كضع برام

 



130

 
 

 م( بانوان " الديمقراطية وماوقاتيا في دول الاالم الثالث ".2009دراسة )كرابيت،  -4
: إظيار التبايف الكبير بيف دكؿ العالـ المحتضر كالمتمثمة بالدكؿ العربية ىدفت الدراسة إلى

تحميؿ العكامؿ التي أدت إلى ىذا كالدكؿ النامية, كالمتمثمة بدكؿ العالـ الثالث, عف طريؽ 
يجاد الحمكؿ الممكنة لتجاكز تخمؼ دكؿ العالـ الثالث.  التبايف, كا 

 كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ككاف مف أىـ نتائجيا.

 ومن أىم النتائج:
مف الدكؿ التي استقمت مف السيطرة االستعمارية في آسيا كأفريقيا كأمريكا الالتينية  ان كبير  ان أف عدد

بعد الحرب العالمية الثانية, امتاز النظاـ السياسي منيا بالتسمط كالدكتاتكرية, كنيب خيرات البالد 
لصالح الحكاـ كحاشيتيـ, كتميزت ىذه الدكؿ بتناقضات طبقية كدينية, كحكادث عنؼ, 

ات متكررة كمحاكالت انقالبية عسكرية عدة جمبت حكاـ لك كانكا بالمستكل المطمكب, كاضطراب
حيث إنيـ اتبعكا سياسات اقتصادية كسياسية كاجتماعية سببت الككارث, كانتشار الرشكة, كانتشار 
المحسكبية, كالفساد, كالتعدم السافر عمى حقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ, كانخفاض مستكل الكفاءة 

 ية كالعممية إلدارة البمد.الثقاف

 أىم التوصيات:
 ,أكصت الباحثة بمقترحات كثيرة كمف أىميا, إف الديمقراطية تعني مجمكعة مف قيـ كاتجاىات

, كضركرة إرساء  كمشاعر تشجع الممارسات الديمقراطية الفاعمة مف جانب الحاكـ كالمحكـك
ص دار التشريعات التي تحمي حرية الرأم البديييات التالية: " إقرار حقكؽ اإلنساف كاحتراميا كا 

كالتعبير كالتنظيـ, كالتسامح السياسي كالفكرم كالمساكاة, كالسماح بالتعددية الحزبية, كالتداكؿ 
 السممي لمسمطة كاحتراـ إرادة األغمبية ".

( بانوان "التحول الديمقراطي واألمن القومي 2007دراسة )ماىر عيسى، تيسير جماة،  -5
 أمن بال تنمية وتوزيع عادل لمثروات". الاربي ىل ىناك

كعالقة ىذا التحكؿ  ,: استكشاؼ مفيـك التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربيىدفت الدراسة إلى
لى حقيقة العالقة بيف التحكؿ الديمقراطي العربي, كما ييدؼ البحث لمتعرؼ إ باألمف القكمي

 األمف بدكف تنمية أك تكزيع عادؿ لمثركات.كاألمف القكمي العربي, كىؿ ىناؾ إمكانية لتحقيؽ 
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كاعتمد البحث في منيجيتو عمى المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ رصد كتكثيؽ حاالت التحكؿ 
كمدل تطبيؽ البمداف العربية لنمكذج الحكـ  ,الديمقراطي في العالـ العربي كتحميؿ مضامينيا

ماىير كمف ثـ ضماف الرقابة عمى الصالح الذم يسمح بالتعددية كالمشاركة العريضة لمج
 كأدائيا لضماف تحقيؽ العدالة كالمساكاة كالتكزيع العادؿ لمثركات. ,المؤسسات العامة

 الحد الزماني: 

 أىم النتائج:

كىك مطمب حقيقي لمجماىير كالشعكب العربية  ,التحكؿ الديمقراطي في العالـ العربي ممكف -3
 مى السكاء.القاعدية كلمنخب السياسية كالمجتمعية ع

عممية التحكؿ الديمقراطي في البمداف العربية تحتاج لتغيرات بنيكية كىيكمية في كؿ النظـ  -4
 السياسية الحاكمة كعقميتيا, كثقافة الشعكب العربية.

أف تحقيؽ األمف القكمي العربي داخميان مقترف بشكؿ كبير في تحقيؽ رضا الشعكب العربية  -5
 قؽ بدكف التكزيع العادؿ لمثركات.كالذم لف يتح ,عف نخبيا الحاكمة

 أوصت الدراسة:

االىتماـ بالتعميـ لضماف إنتاج أجياؿ كاعية كمثقفة يمكف ليا ممارسة الديمقراطية كثقافة  -6
خالؿ العقكد المستقبمية, ضركرة امتناع النخب السياسية الحاكمة بمبدأ المحاسبة, كالشفافية 

صانعة القرار, كأف مكاقعيـ تكميؼ ليـ, كليست كالمساءلة كثقافة, كأف الشعكب العربية ىي 
 تشريفان بمكجب سمطات غيبية.

م( بانوان " الاولمة وأثرىا عمى عممية اإلصالح الديمقراطي في 2007دراسة )ريحان،  -6
 م ".2006 -1995الوطن الاربي منذ 

مقراطي : فحص مدل تأثير العكلمة بمعناىا األكسع عمى عممية اإلصالح الديىدفت الدراسة إلى
 في الكطف العربي.

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ تقصي حقائؽ العكلمة كنظرياتيا كتأثيرىا 
 عمى مفاىيـ اإلصالح السياسي.

 ـ(.2006-1995) الحد الزماني:
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 ومن أىم النتائج:

نما ىي نظاـ يتـ صبغو في  الداخؿ العربي, أف الديمقراطية ال يمكف استيرادىا مف الخارج, كا 
حيث يحتاج إلى فترة تاريخية طكيمة يتـ خالليا صير عكامؿ عديدة لخمؽ نمط خاص, كمتفرد 
مف الديمقراطية تختمؼ عف ديمقراطيات أخرل مكجكدة في العالـ, فالديمقراطية ىي العنكاف 
, الكاسع لمبادئ متعددة أىميا ضماف حرية المكاطنيف, كحؽ الشعكب في اختيار مف يحكميا

كتحقيؽ قيـ العدالة كحقكؽ اإلنساف, يمكف تحقيؽ كؿ تمؾ المبادئ بنسخة ديمقراطية عربية 
مميزة, كقد تككف ما أتت بو العكلمة في شقيا المكضكعي مف ثكرة تقنية معرفية جعمت مف عممية 

لحراؾ الديمقراطية أك التغيير بحد ذاتو أكثر تسارعان في األقطار العربية, كيشيد عمى ذلؾ عممية ا
االجتماعي, كالسياسي الذم تعيشو بعض األقطار العربية مما يدلؿ عمى أف مسألة اإلصالح أك 
التغيير ىي مسألة كقت كليس إال, كأف الكقكؼ في كجو التغيير ما ىك إال مضيعة لمكقت قد 

 تزىؽ فيو أركاح كتدمر ممتمكات كفي النياية سيأتي التغيير.
 أىم التوصيات:
نمكذج الديمقراطي العربي القائـ عمى التجربة العربية كليس سكاىا, كالمراعي لمقيـ البدء ببناء ال

الثقافية العربية, كالمتناسب مع تفاعالت الشخصية العربية, كذلؾ حتى يسيؿ قبكلو, كيتـ ذلؾ 
ببناء مؤسسات سياسية تككف بعيدة عف ممارسات كمساكئ االستبداد كالفساد كالتبعية, كىي 

ي ستقؼ دائمان عقبة أماـ التطكير كالتحديث كالتنمية في الكطف العربي, كتضعؼ مف المساكئ الت
استقالليو الفعمي, كىك األمر الذم يتطمب قكة شعبية نشطة تفرض رقابة صارمة عمى تمؾ 

كتحقيؽ عممية  ,المؤسسات بحيث ال تحيد مف األىداؼ الشعبية لتدعيـ القدرة عمى المكاجية
مف ضماف حرية التعبير, ككجكد كسائؿ إعالـ حرة كمنفتحة  لعربي, فالبد  إصالح حقيقي لمكضع ا

عمى محؿ التيارات الشعبية كمستقمة عف السمطة التنفيذية كالنفكذ األجنبي, أم األحزاب كالنقابات 
الحرة ك الجمعيات كالتشكيالت الشعبية,...الخ. عمى أف تككف مستقمة كبعيدة عف تأثير التدخؿ 

 ذ السمطة التنفيذية.األجنبي, كنفك 
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 ثالثًا: الدراسات األجنبية

 .مM6m 4m Attili ،2013دراسة:  -1
الكضع األمني كالرقابة التشريعية, دراسة تناقش طبيعة الرقابة التشريعية لممجمس التشريعي 

 ـ(.2005 – 1996الفمسطيني في ظؿ عالقة السمطة باالحتالؿ اإلسرائيمي ما بيف )

كالتحديات التي  ,إلقاء الضكء عمى كاقع العمؿ الرقابي لممجمس التشريعي: ىدفت الدراسة إلى
 يكاجييا في أداء ىذا الدكر.

استخدمت ىذه الدراسة المنيج المقارف حيث قارنت بيف إنجازات العمؿ الرقابي  منيجية الدراسة:
مع لممجمس التشريعي في ثالث مراحؿ زمنية مف خالؿ البحث في تقارير المجاف المختصة 

األخذ بعيف االعتبار السياؽ السياسي, األمني في كؿ مرحمة مف مراحؿ مراجعة تاريخية 
 لألكضاع عمى األرض مف مصادرىا.

 ـ(, األراضي الفمسطينية.2005 -1996: مراحؿ زمنية محصكرة بيف عامي )المحددات الزمنية

 :أىم نتائج الدراسة
البرلمانية المحمية أك المعايير التي  لثقافةليس ىناؾ تقاليد برلمانية في فمسطيف مع غياب ا -

 يمكف أف تكاجو تطكر المجمس التشريعي الفمسطيني مما يجعؿ مف الصعب إحراز تقدـ.
 فعاؿ كما يجب في اإلشراؼ عمى السمطة التنفيذية.الالمجمس التشريعي غير  -
 قصكر أداء السمطة التنفيذية مرتبط بعدـ تفعيؿ مناسب لمرقابة التشريعية. -
ال يستفيد المجمس التشريعي مف حؽ المساءلة أك التصكيت بحجب الثقة عف السمطة  -

 التنفيذية.
االنتخابات لعاـ  ة لـ يكف فييا أحزاب معارضة, أعطتبناء المجمس التشريعي في فتر  -

السيطرة عمى المجمس التشريعي الفمسطيني إلى قكة سياسية ىي نفسيا التي  (ـ1996)
تنفيذيةػ كلعدـ كجكد المعارضة داخؿ المجمس التشريعي الفمسطيني تسيطر عمييا السمطة ال

 مما أثر عمى السياسة بشكؿ عاـ. ,كاف األداء الرقابي ضعيؼ
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  The United States Institute (2002)دراسة:  -2

 الدكر اإلصالحي لممجمس التشريعي.
اإلصالح التشريعي : إلقاء الضكء عمى التحديات التي كاجيت جيكد الدراسة إلى ىذه ىدفت

القانكني كتبايف التصكرات اإلصالحية التي جاء بيا كؿ مف أعضاء المجمس التشريعي المنتخب, 
كالذم أرادكا بناء أساس قانكني متيف لمؤسسات الدكلة الرئيسة مثؿ: القضاء الفمسطيني, كالخدمة 

فسيف ألعضاء المجمس غير الحككمية أك الذيف اعتبركا منا ,المدنية, كتصكرات قادة المنظمات
كمقترحات لفئة المثقفة كاألكاديمييف إلى  ,التشريعي, كاختمفكا معيـ في التصكرات اإلصالحية

 جانب نشطاء األحزاب السياسية.
 :منيجية الدراسة

دراسة مقارنة نقدية لتصكرات كنصكص كمقترحات اإلصالح التي قدمت في مرحمة بناء الدكلة 
لدستكر, كتحديد العالقة بيف المؤسسات الداخمية الكطنية, كما بعد في فترة التأسيس, ككتابة ا

 كسمك كالعالقة مع المحتؿ, كالمجتمع الدكلي.

 ـ(.2002-1993) الحد الزماني:

 :أىم نتائج الدراسة

كاألجندات المحمية  ,كاجيت التشريعات الفمسطينية صعكبة المكاءمة بيف األجندات الدكلية -
 لإلصالح.

أمريكا بقيت مستمرة لفؾ االرتباط بيف الكطني كالمصالح  خاصة  بالدكلي ك  تدخالت المجتمع -
 التي يراىا المجتمع الدكلي.

عمى المستكل المحمي, كانت دعكات اإلصالح التشريعي تتفاعؿ مع الكضع السياسي بشكؿ  -
كبير, حيث تضخمت صفكؼ اإلصالحييف فجأة في مايك بعد إعالف ياسر عرفات 

األكؿ, كاستجاب المجمس التشريعي بسرعة مع ىذه الدعكات كردة  اإلصالح لتككف ىدفو
 فعؿ مضادة لرغبة أمريكا في عزؿ عرفات أك استبدالو.

ألنيا تقؼ في كجو  ,بقيت قضية اإلصالح تكاجو معضمة صعبة بسبب الصراع مع إسرائيؿ -
 أم دعكات لتكطيف القكانيف المضادة ألكسمكا.
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 لسابقةالتاقيب عمى الدراسات ا -رابااً 

 :أوجو استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

 استفادت الباحثة في التعرؼ إلى أحدث الدراسات التي تناكلت مكضكع البحث. -1

 الدراسات السابقة في إثراء الدراسة الحالية في الجانب النظرم. تسيـ -2

كفي تحديد األداة المناسبة, ككيفية  ,ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في الجانب التطبيقي -3
 .اختيار العينة

المستخدمة في الدراسات السابقة  اإلحصائيةعمى األساليب  االطالعاستفادت الباحثة في  -4
 كالمنيجية المتبعة.

 ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في القدرة عمى تصميـ أداة الدراسة "االستبانة". -5

لى بناء النتائج كالتكصيات الختامية سابقة في التعرؼ إمف الدراسات ال استفادت الباحثة -6
 لمدراسة.

 :أوجو اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
 ,لمدراسة لدراسات السابقة في اليدؼ الرئيساختمفت الدراسة الحالية عف ااألىداف:  -1

 ككذلؾ األىداؼ الفرعية.
ـ( أم مف كفاة الرئيس 2007 -2004) : فالدراسة الحالية حدىا الزماني مفالحد الزماني -2

كانتقاؿ الحكـ بشكؿ سمس لمرئيس الحالي محمكد عباس حتى أحداث  ,السابؽ ياسر عرفات
, كالتي كانت نتيجة لفكز حركة حماس بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي (ـ2007)يكنيك 

 كفرضيا كشريؾ سياسي جديد.
الدراسة عف الدراسات السابقة حيث اتخذت  : اختمفت الدراسة الحالية في عينةعينة الدراسة -3

ـ 2007-2004ف في السمطة الفمسطينية مف كالء كالككالء المساعديف كالمدراء العاميالك 
 كىـ مف الفئات اإلدارية العميا في السمطة الكطنية الفمسطينية. ,عينة لمدراسة

 :أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المنيجية حيث : منيجية الدراسة -1

اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التاريخي إلتماـ دراستيا, كما في 
 ـ(.2010ـ(, )الدجني, 2011ـ(, )النكايشة, 2006دراسة )أيكب, 
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في استخداـ  ـ(2010: اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الزعبي, األداة المستخدمة -2
ـ(. 2016ـ(, كدراسة )نصار, 2014(, )نصر اهلل, 2016االستبانة, كدراسة )عطا اهلل, 

 ـ( في استخداـ المقابمة كأداة مف أدكات الدراسة.2016ككذلؾ اتفقت مع دراسة )نصار, 

 :أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

الكطنية الفمسطينية في التحكؿ الديمقراطي  ركزت الدراسة الحالية عمى دكر قيادة السمطة -1
 ـ( في الضفة كقطاع غزة.2007-2004مف كجية نظر الفئات اإلدارية العميا مف )

 ,كذلؾ تميزت في أىدافيا الفرعية التي رصدت أكجو التحكؿ الديمقراطي خال ىذه الفترة -2
الث في دراسة نيا جمعت دكر السمطات الثكمة كالبرلماف كالقضاء فييا حيث إكدكر الحك

 كاحدة.
كذلؾ تميزت في أنيا بحثت العالقة بيف متغيريف كىما قيادة السمطة الفمسطينية كالتحكؿ  -3

 كىك مكضكع قمت الدراسات فيو. ,الديمقراطي
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 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة
 ركزت الدراسات السابقة عمى:

الــوطن التحــول الــديمقراطي فــي  -
كدراسػػػة  الاربـــي بصـــفة عامـــة،

(, كدراسػػػػػػػػػػػػػػػة 2009)بمعػػػػػػػػػػػػػػػكر, 
(, 2007)عيسػػػػػػػػػػػػػى, جمعػػػػػػػػػػػػػػة, 
(, 2007كدراسػػػػػػػػػػػػػة )ريحػػػػػػػػػػػػػػاف, 

ككػػػػػػػػػػػػػػذلؾ دراسػػػػػػػػػػػػػػة )كرابيػػػػػػػػػػػػػػت, 
2009.) 

ــديمقراطي فــي باــض  - التحــول ال
مثػػػػؿ: )األردف,  الــــدول الاربيــــة

الجزائػػػػػػػػػػػر, مصػػػػػػػػػػػر(. كدراسػػػػػػػػػػػة 
(, )النكايشػػػػػػػة, 2012)المػػػػػػػكزم, 

 (.2012(, )مرزكقي, 2011
التحـــــــــول الـــــــــديمقراطي فـــــــــي  -

كدراسػػػػػػػػػة )أيػػػػػػػػػكب, فمســـــــــطين: 
2006.) 

التحـــــول الـــــديمقراطي والنظـــــام  -
السياسي الفمسطيني باد دخول 
: حركـــــة حمـــــاس فـــــي الحكـــــم

(, 2008كدراسػػػػػة )أبػػػػػك عػػػػػرب, 
(, كدراسػػػػػػػػػػػػة 2010)الػػػػػػػػػػػػدجني, 

)المركػػػػػػػػػز الفمسػػػػػػػػػطيني لحقػػػػػػػػػكؽ 
(, كدراسػػػػػػػػػػػػػة 2016اإلنسػػػػػػػػػػػػػاف, 
(, كدراسػػػػػػػػػػػػػػة 2016)نصػػػػػػػػػػػػػػار, 
مى خالؼ ع (2016)عطا اهلل, 

( كالتػػػػػي 2014دراسػػػػة )عػػػػامر, 
 -1993كاف حدىا الزماني مف 

 ـ.2013

تعػػػػػد ىػػػػػذه الدراسػػػػػة األكلػػػػػى التػػػػػي  -
تربط بيف الشؽ السياسي كاإلدارم 
فػػػػػػػػػػػػي بحػػػػػػػػػػػػث عمميػػػػػػػػػػػػة التحػػػػػػػػػػػػكؿ 
الػػػػػػػػػػػػديمقراطي كتحديػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػباب 

ككػػػػػػذلؾ بيئػػػػػػة التطبيػػػػػػؽ  ,اعاقتيػػػػػػا
المتعمقة بالفئات اإلداريػة العميػا لػـ 

عمػػػػؽ تجػػػػرل عمييػػػػا أم دراسػػػػات تت
 بالتحكؿ الديمقراطي.

ركػػػػزت الدراسػػػػػة الحاليػػػػة عمػػػػػى  -
دكر قيػػػػػػػادة السػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػة 
الفمسػػػػػػػػػػػػػطينية فػػػػػػػػػػػػػي التحػػػػػػػػػػػػػكؿ 
الػػػػػديمقراطي مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر 
الفئػػػػػػػات اإلداريػػػػػػػة العميػػػػػػػا مػػػػػػػف 

ـ( فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 2007 -2004)
الضػػػػفة الغربيػػػػة كقطػػػػاع غػػػػزة, 
فيي بذلؾ بحثت بػيف متغيػريف 
ىمػػػا قيػػػادة السػػػمطة الفمسػػػطينية 

كالتحػػػػػػػػػػػكؿ "متغيػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػتقؿ" 
الػػديمقراطي "متغيػػر تػػابع" قمػػت 

 الدراسات التي تربط بينيما.
كػػػػػػػذلؾ تميػػػػػػػزت فػػػػػػػي أىػػػػػػػدافيا  -

الفرعيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي رصػػػػػػػػدت دكر 
الحككمػػػػػة كالبرلمػػػػػاف كالقضػػػػػػاء 
فػػػي التحػػػػكؿ الػػػديمقراطي فيػػػػي 
جمعػػػػة دكر السػػػػمطات الػػػػثالث 

 في دراسة كاحدة.
تميػػػػػػػػزت بأنيػػػػػػػػا جمعػػػػػػػػت بػػػػػػػػيف  -

فترتيف مف التحػكؿ الػديمقراطي 
أبػػػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػػػار بعػػػػػػػػػػػػػػد كفػػػػػػػػػػػػػػاة 

ـ(, كفػػػػػػػػػػػػػكز حمػػػػػػػػػػػػػاس 2004)
 ـ(.2006باالنتخابات )
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 الفصل الرابع
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 األول المبحث
 واإلجراءات الطريقة

 المقدمة:
نتعػػػػػرض فػػػي ىػػػذا المبحػػػث إلػػػى اإلجػػػػػراءات كالخطػػػػكات المنيجيػػػػػة التػػػي تمػػػت فػػػي مجػػػػاؿ الدراسػػػة 

العينػة التي  كتحديد اختيار ككيفية ىنا منيػج الدراسػة, كمجتمػع الدراسػػة, كالميدانية, حيث نتناكؿ 
جمعػت  التػي العينػة أفػراد خصػائص تحميػؿيقػـك ىػذا المبحػث ب كأيضػان طبقػت عمييػػا الدراسػػة, 

باإلضػافػة إلى تكضيػح األدكات المستخدمػػة فػي  ,ةاالستبان مف ؿاألك  القسـ بكاسطة عنيا البيانات
الدراسػػػػة كخطكاتيػػػػا, كاألسػػػاليب اإلحصائيػػػػة التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي تحميػػػػؿ البيانػػػػات لمتكصػػػػؿ إلػػػى 

 النتائج كمف ثـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة, كفيما يمي تفاصيػؿ مػا تقػدـ:

 منيــج الدراســـة:
دكر قيادة السمطة الفمسطينية في التحكؿ الديمقراطي مف  لىإ التعرؼ ىك الدراسة ىدؼ كاف لما

 استخداـ تـ فقد ,في الضفة كقطاع غزة ـ(2007-2004)كجية نظر الفئات اإلدارية العميا مف 
 دراسة إلى ييدؼ التحميمي الكصفي المنيج فأل كذلؾ ,الدراسة ىذه في التحميمي الكصفي المنيج
 كيعمؿ ,ان ككمي كيفيان  تعبيران  عنيا كيعبر دقيقان  كصفان  بكصفيا كييتـ ,الكاقع في تكجد كما الظاىرة
 تـ كما كالتكصيات, النتائج إلى صكؿ لمك تحميميا ثـ كمف عنيا كالمعمكمات الحقائؽ جمع عمى

 :يمي كما كذلؾ األكلية البيانات كمصادر ,الثانكية المصادر طريؽ عف البيانات عمى الحصكؿ

 :الثانوية البيانات مصادر -1

 العربية كالمراجع ,الكتب في المتمثمة الثانكية المصادر طريؽ عف البيانات عمى الحصكؿ تـ
 العممية كالمجالت الدراسة بمكضكع المتعمقة السابقة كالدراسات ,كالمقاالت كالدكريات كاألجنبية,
 .اإلنترنت شبكة عمى الصمة ذات المكاقع كبعض المتخصصة, كالمينية

 :األولية البيانات مصادر -2

 ثـ كمف ,لمبحث ةرئيس اةدأك استبياف تصميـ خالؿ مف األكلية المصادر عمى الحصكؿ تـ
 SPSSبرنامج  باستخداـ المناسبة اإلحصائية االختبارات كاستخداـ ,كتحميميا إحصائيان  تفريغيا
 .الدراسة مكضكع ك مؤشرات تدعـ قيمة ذات الكصكؿ لدالالت بيدؼ
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 مجتمع الدراسة:
 الدراسة مف جميع المكظفيف اإلدارييف في السمطة الفمسطينية مف الفئة العميا برتبةيتككف مجتمع 
( في الضفة كغزة ـ 2007-2004) ما بيف عامي أك مدير عاـ في الفترةمساعد ككيؿ أك ككيؿ 

 حيث بمغ عددىـ كاآلتي:
  (1جدول رقم )

 :م فقط2007و  2004الاميا لماام  اإلداريةيبين عدد الموظفين في الفئة  
 المجموع مدير عام مساعد وكيل وكيل الاام
2004 37 56 310 403 
2007 44 71 408 513 

 المصدر/ أرشيف ديوان الموظفيه.

 عينة الدراسة:
, كتـ تكزيع االستبانة مكظفان  (50)ىي عينة طبقية عشكائية مف الفئة اإلدارية العميا يبمغ عددىا 

توزيع أفراد عينة  حيث تـ .نظران لظركؼ االنقساـ الداخمي المكظفيف داخؿ قطاع غزةعمى 
 الدراسة حسب البيانات الشخصية لممبحوثيين:

  (2)جدول رقم 
 :توزيع أفراد الاينة حسب الجنس

 النسبة% التكرار الجنس
 86 43 ذكر

 14 7 نثىأ

 100 50 المجموع

( أف الغالبية العظمى مف مجتمع الدراسة ىـ مف الذككر 2)تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
 .%( اناث14) ك ,%(86)بنسبة 

 ( 3جدول رقم )
 :توزيع أفراد الاينة حسب المسمى الوظيفي

 النسبة% التكرار المسمى الوظيفي
 01 5 ككيؿ

 01 7 ككيؿ مساعد
 77 83 مدير عاـ
 011 51 المجموع

ككذلؾ ما  ,مسماىـ الكظيفية ككيؿ %10( أف ما نسبتو 3تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
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 مسماىـ الكظيفي مدير عاـ. %76بينما  ,مسماىـ الكظيفي ككيؿ مساعد %14نسبتو 

 ( 4جدول رقم )
 توزيع أفراد الاينة حسب المؤىل الاممي

 النسبة% التكرار المؤىل الاممي
 22 00 دكتكراه

 27 08 ماجستير

 52 27 بكالكريكس

 011 51 المجموع

 

فراد العينة مف حممة الشيادات الحاصميف عمى % مف أ52نتائج السابقة نستنتج أف مف خالؿ ال
 % حاصميف عمى شيادة الدكتكراه.22ك ,% حاصميف عمى شيادة الماجستير26ك ,البكالكريكس

 الدراسة:  اةأد
دكر قيادة السمطة الفمسطينية في التحكؿ  لىإ التعرؼ في المتمثؿ الدراسة ىدؼ لتحقيؽ

في الضفة  ـ(2007-2004)الديمقراطي مف كجية نظر الفئات اإلدارية العميا اإلدارية مف 
 كاستشارة المشابية السابقة األدبيات مف باالستفادة الدراسة استبياف كتصميـ بناء تـ كقطاع غزة,

 .((1ـ نظر ممحؽ رقا .المجاؿ ىذا في كاالختصاص الخبرة ذكم
 الشخصية البيانات جمع فياألول  القسماشتممت االستبانة عمى قسميف رئيسييف: يستخدـ  كقد
 فيك انةاالستب مف الثاني القسم أما ,المؤىؿ العممي ,المسمى الكظيفي ,المبحكثيف كالجنس عف
دكر قيادة السمطة الفمسطينية في التحكؿ الديمقراطي  لىإ التعرؼ إلى ييدؼ مقياس عف عبارة

 44ك تككف مف  في الضفة كقطاع غزة 2007-2004مف كجية نظر الفئات اإلدارية العميا مف 
 فقرة كاآلتي:
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 :(5جدول رقم )
قيادة السمطة الفمسطينية في التحول الديمقراطي من وجية نظر دور عدد فقرات مجاالت 

 :في الضفة وقطاع غزة 2007-2004الفئات اإلدارية الاميا من 
 عدد الفقرات المايار

 7 .الحريات العامة -المجال األول

 5 .مه االقحصادياأل -المجال الثاوي

 3 .داريالفساد اإل -المجال الثالث

 5 .األساسيالخروقات الحي جمث للقاوون  -المجال الرابع

 01 .صالحيات السياسيةاإل -المجال الخامس

 9 عالميةمل السلطات الحاكمة بالمؤسسات اإلجعا -المجال السادس

 11 اإلجمالي

 

 تصحيـح االستبانة:
الثالثي لتصحيح فقرات االستبانة, بحيث يتػـ التصحيػح  قامت الباحثة باستخداـ مقياس ليكرت

دكر قيادة السمطة الفمسطينية في التحكؿ الديمقراطي مف كجية نظر الفئات اإلدارية العميا حكؿ " 
 ". في الضفة كقطاع غزة  2007-2004مف 

 ( 6جدول رقم )
 :مقياس ليكرت الخماسي لإلجابات

 أكافؽ محايد أكافؽال  االستجابة
 8 2 0 الدرجة

 

 موافقة مسحوى لححذٍذ أساسٌ بشكل الىسبٌ والوزن ,الحسابٌ المحوسط قَمة علي االعحماد وٍحم

 .االسحباوة ومجاالت فقرات علي الذراسة مجحمع أفراد
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 ( 7جدول رقم )
 :سمم المقياس المستخدم في الدراسة

 أكافؽ محايد أكافؽال  االستجابة
 8 إلى 2688 2688 إلى 0677 0677أقؿ مف  الكسط الحسابي
 %011 إلى% 7767 %7767 إلى% 5568 %5568أقؿ مف  الكزف النسبي

 ,عمى حالة عدـ مكافقة ( تدؿ0677) عف تقؿ التي المتكسطات أف عمى كاضحة داللة يعطي كىذا
 كفؽ تحديده تـ التقسيـ كىذا درجة مكافقة, كجكد عمىg فيدؿ)2688عف) يزيد أك يساكم ما أما

 .الدراسة أداة في تصحيح اعتماده تـ الذم الثالثي ليكرت مقياس

 صدق أداة الدراسة )االستبانة(:
لتحقؽ مف صدؽ حيث تـ ا ,صدؽ أداة الدراسة يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو

 طرؽ ىي صدؽ المحكميف ك صدؽ االتساؽ الداخمي ك الصدؽ البنائي. أداة الدراسة بثالث
 :المحكمين صدق  -1

ألغراض  كمالءمتيا ,االستبانة صالحية مدل مف التأكد بيدؼ المحكميف, صدؽ أسمكب يستخدـ
 الخبرة ذكم المحكميف مف مجمكعة عمى الدراسة أداة عرض خالؿ مف ذلؾ كيتـ البحث,

 كصالحية صدؽ بمدل يتعمؽ فيما الرأم إبداء منيـ كيطمب البحث, قيد كالمختصيف بالمكضكع
 الذم المكضكع ككصؼ ,لقياسو كضعت ما لقياس مالءمتيا كمدل فقرات االستبانة مف فقرة كؿ

 عدد عمى االستبانة كعرضت ,األسمكب ىذا إتباع تـ ك بالتالي فقد البحث فيو, أجؿ مف أعدت
 العديد مف المحكميف السادة قدـ حيث البحث, مكضكع في المتخصصيف المحكميف مف

 صياغة االستبانة بإعادة كقاـ التعديالت, ليذه الباحثة كاستجابت ,الدراسة أداة عمى التعديالت
نظر ممحؽ ا) النيائي شكميا االستبانة أخذت حتى المحكمكف, قدميا التي المالحظات ضكء في
 .(2رقـ 

 :االتساق الداخمي صدق  -2

االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم تنتمي يقصد بصدؽ 
عمى عينة الدراسة االستطالعية  االستبانة لفقرات الداخمي االتساؽ حساب إليو ىذه الفقرة, كقد تـ

  كذلؾ بحساب معامالت االرتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ  ,(21البالغ حجميا )
 كالنتائج مكضحة مف خالؿ الجداكؿ التالية: ,ة الكمية لممجاؿ التابعة لوك الدرج
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 :الحريات الاامةول: المجال األ 

  (8) جدول رقم
 :لممجالمع الدرجة الكمية المجال االول ماامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات 

 الفقـــــــــرة الرقم
 ماامل
 بيرسون

 الرتباطل

القيمة 
 االحتمالية

sig 

يشعر المكاطف بالظمـ لعدـ نيؿ حقو في الكظائؼ الحككمية   -1
 بسبب سيطرة حزب سياسي كاحد.

0.746 0.00** 

بالدرجة  ال تخدـيعتقد المكاطف بأف كسائؿ اإلعالـ الرسمية   -2
 األكلى المكاطف الفمسطيني.

0.590 0.00** 

 **0.00 0.570 .حقو في السفر كالتنقؿ يفقد المكاطف   -3
 **0.00 0.657 .في التجمع السممي  حقولمكاطف االسمطة  تحـر  -4
 **0.00 0.591 .يتمتع المكاطف بحرية العبادة  -5
 **0.00 0.713 .المكاطف الحؽ في تشكيؿ الجمعيات كالمؤسسات األىمية  يفقد  -6
 **0.00 0.715 .الحياة السياسيةتمنح السمطة المكاطف الحؽ في المشاركة في   -7

 .α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 جميع مع طردينا ارتباطا " مرتبط الحريات الاامةاألكؿ "  المجاؿيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
 ارتباط عمى (, كتدؿα= 0.05مستكل معنكية ) عند إحصائينا دالة تقيسو, كجميعيا التي الفقرات
 تقيسو, كىي الذم المجاؿ مع داخميان  متسقة أنيا يعني مما ,األكؿ المجاؿ تقيس التي الفقرات
 .قياسو في أساسية
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 :األمن االقتصادي -الثاني المجال

  (9) جدول رقم
 :لممجالمع الدرجة الكمية  المجال الثانيماامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات 

 الفقـــــــــرة الرقم
 ماامل
 بيرسون

 الرتباطل

القيمة 
 االحتمالية

sig 

 **0.00 0.705 .يـ الكضع االقتصادم الفمسطيني في نشر الجريمةيس  -8

يالحظ أف حرماف بعض المكظفيف مف ركاتبيـ زاد مف الفمتاف   -9
 .األمني 

0.834 0.00** 

المكظؼ أف دفع في نظاـ الترقيات داخؿ المؤسسة يدفع   -10
 قانكنية.غير تصرؼ بتصرفات ي

0.680 0.00** 

 **0.00 0.636 .في االنحراؼ لممكظفيفتدني األجكر المقدمة تساعد عممية   -11

يعاني المكظفكف مف أف ركاتبيـ ال تمبي الحد األدنى مف   -12
 .احتياجاتيـ

0.627 0.00** 

 .α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 مع طردينا ارتباطا " مرتبط االقتصادي الوضع"  الثاني المجاؿيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
 عمى كتدؿ (,α= 0.05مستكل معنكية ) عند إحصائينا دالة تقيسو, كجميعيا التي الفقرات جميع
 تقيسو, الذم المجاؿ مع داخميان  متسقة أنيا يعني مما ,الثاني المجاؿ تقيس التي الفقرات ارتباط
 .قياسو في أساسية كىي
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 :الفساد اإلداري  -الثالث المجال

  (10) جدول رقم
 :مع الدرجة الكمية لممجال الثالثمجال الماامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة ماامل االرتباط الفقـــــــرة الرقم

- 13 
عف ممارسة الفساد اإلدارم في  المدراءتغاضى ي

 .الدائرة
00303 0000** 

- 14 
يستغؿ المكظفكف مناصبيـ بصكرة مستمرة في 

 .تحقيؽ مصالحيـ الشخصية
00422 0000** 

- 15 
تـ التالعب باألكراؽ الرسمية مف أجؿ تخفيؼ ي

 .األعباء المالية عف األقارب
00253 0000** 

- 16 
بحجج باستمرار ك عف العمؿ المكظفكف تغيب ي
 .ىيةكا

00424 0000** 

- 17 
يبدك أف تغيب المكظفيف عف العمؿ كخركجيـ قبؿ 

 .المكعد أمر طبيعي داخؿ الكزارة
00412 00052* 

- 18 
تنتشر بيف المكظفيف ظاىرة عدـ االلتزاـ كعدـ 

 .احتراـ القانكف
00432 00321* 

- 19 
يشيع بيف المكظفيف سمكؾ يكحي بعدـ احتراـ 

 .الكقت أك استثماره
00455 0000** 

- 20 
يمكف لممكظؼ أف يعقد اجتماعات شخصية في 

 .أكقات العمؿ
00125 0000** 

 .α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * 

 جميع مع طردينا ارتباطان  " مرتبط الفساد اإلداريالثالث "  المجاؿيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
 ارتباط عمى ؿلكتد (,α= 0.05مستكل معنكية ) عند إحصائينا دالة تقيسو, كجميعيا التي الفقرات
 تقيسو, كىي الذم المجاؿ مع داخميا متسقة أنيا يعني مما ,الثالث المجاؿ تقيس التي الفقرات
 .قياسو في أساسية
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 :الخروقات التي تمت لمقانون األساسي -الرابع المجال

  (11) جدول رقم
 :لممجالمع الدرجة الكمية  الرابع المجالماامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات  

 مستوى الداللة ماامل االرتباط الفقـــــــرة الرقم

 **0000 00444 .عدالة القكانيف في التعامؿ مع األفرادتسكد   -21

- 22 
لمصالح  في القكانيفالمكجكد غمكض يتـ استغالؿ ال

 شخصية.
00442 0000** 

 **0000 00332 كالقكانيف. باألنظمة االستيتار المكظفيف بيف يسكد 23 -

- 24 
الخبرات العممية المتكافرة لدل المكظفيف ثمار تـ استي

 .بعيدا عف الحزبية
00404 0000** 

- 25 
في كضع السياسات  ينعكس تيميش المكظفيف

 .سمبا عمى أدائيـ العامة
00332 0000** 

 .α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  * 

 " مرتبط الخروقات التي تمت لمقانون األساسي"  الرابع المجاؿيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
 0.05مستكل معنكية ) عند إحصائينا دالة تقيسو, كجميعيا التي الفقرات جميع مع طردينا ارتباطان 

=α,) مع اداخمين  متسقة أنيا يعني مما ,الرابع المجاؿ تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ 
 .قياسو في أساسية تقيسو, كىي الذم المجاؿ
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 :السياسية اإلصالحات  -المجال الخامس

 (12جدول رقم)
  المجال الخامسماامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات  

 لممجالمع الدرجة الكمية 
 مستوى الداللة ماامل االرتباط الفقـــــــرة الرقم

 **0000 00314  .في صنع القرارظفكف شارؾ المك ي 26 -

- 27 
 صناعةاألجندات الخارجية نفسيا عند تفرض 
 .القرار

00242 0000** 

- 28 
في تطبيؽ اإلصالحات  المسئكلةالجيات  أتباطت

 .السياسية لممعيشة
00404 0000** 

- 29 
نظاـ الشفافية مف اختالؿ أك عدـ تكازف في يعاني 

 .تطبيؽ العدالة كتكافؤ الفرص
00355 0000** 

- 30 
كيأس في تكفير حياة حباط مف إالمكاطف يعاني 

 كريمة لو.
00455 0000** 

- 31 
أف الفساد المالي ظير بشكؿ كبير في عتقد أ

 .القطاعات المختمفة
0.734 0.00** 

- 32 
ر قد كحرية التعبي أف مستكل الديمقراطيةعتقد أ

 .تراجع
0.830 0.00** 

 **0.00 0.847 .األمني عمى زيادة الفساد اإلدارم يساعد الفمتاف 33 -

- 34 
د الكضع السياسي في زيادة ارتكاب يتعقيساىـ 
 .األخطاء

0.763 0.00** 

- 35 
الكالءات السياسية لتفشي ظاىرة الفساد يؤدم تبايف 

 .اإلدارم
0.891 0.00** 

 .α=0.05دال إحصائيًا عند مستوي داللة  االرتباط * 

 ارتباطان  " مرتبط السياسية اإلصالحاتفقرات المجاؿ الخامس " يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
 (,α= 0.05مستكل معنكية ) عند إحصائينا دالة تقيسو, كجميعيا التي الفقرات جميع مع طردينا
 مع داخميان  متسقة أنيا يعني , ممافقرات المجاؿ الخامس تقيس التي الفقرات ارتباط عمى كتدؿ

 .قياسو في أساسية تقيسو, كىي الذم المجاؿ
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 :ةتاامل السمطات الحاكمة بالمؤسسات اإلعالمي  -المجال السادس

  (13) جدول رقم
  المجال السادسماامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات  

 :لممجالمع الدرجة الكمية 
 مستوى الداللة ماامل االرتباط الفقـــــــرة الرقم

- 36 
الحؽ في حرية  جميع كسائؿ اإلعالـالسمطة تمنح 
  .التعبير

16702 1611** 

- 37 
السمطة لممؤسسة اإلعالمية حؽ المشاركة في تتيح 

الشؤكف العامة لمدكلة كمناقشة السياسات كمشاريع 
 .القكانيف

16709 1611** 

- 38 
لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في مراقبة تمارس ا
  .مف خالؿ تفكيض السمطة ليا الحككمة

16711 1611** 

- 39 
لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في كشؼ ا تمارس

عمى تكميؼ السمطة  بناءن  انتياكات حقكؽ اإلنساف
 .ليا

16775 1611** 

- 40 
السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحؽ في  تكفر

 .الحصكؿ عمى المعمكمات
16713 1611** 

- 41 
لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في التكاصؿ تمنح السمطة ا

 .مع جيات إعالمية خارجية
16579 1611** 

- 42 
مؤسسة اإلعالمية الحؽ في استقاء تمارس ال

عمى صالحيات  المسئكليف بناءن المعمكمات مف 
 منحتيا إياىا السمطة.

16781 1611** 

- 43 
السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحؽ في األمف تمنح 

 .كعدـ المساءلة عف طرح المعمكمة الصحيحة
16777 1611** 

- 44 
رائيـ بحرية آف مف إبداء يالمكظفالسمطة  تمكف

 .كمصداقية لكسائؿ اإلعالـ
16732 1611** 

 .α=0.05إحصائيًا عند مستوي داللة االرتباط دال  * 
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تاامل السمطات الحاكمة بالمؤسسات فقرات المجاؿ السادس " يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف 
 عند إحصائينا دالة تقيسو, كجميعيا التي الفقرات جميع مع طردينا ارتباطان  " مرتبط ةاإلعالمي

 , ممافقرات المجاؿ السادس تقيس التي الفقرات ارتباط عمى ؿلكتد (,α= 0.05مستكل معنكية )
 .قياسو في أساسية تقيسو, كىي الذم المجاؿ مع داخميان  متسقة أنيا يعني

 :صدق االتساق البنائي  -3
جمػػالي الدرجػػة الكميػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة مػػع إيقصػػد بالصػػدؽ البنػػائي مػػدل اتسػػاؽ 

لالسػػتبانة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ حسػػاب لفقػػرات االسػػتبانة, كقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب الصػػدؽ البنػػائي 
كالنتػائج مكضػحة مػف  ,معامالت االرتباط بيرسكف بيف كؿ مجاؿ ك الدرجة الكمية لفقػرات االسػتبانة

 خالؿ الجدكؿ التالي:

  (14جدول رقم )
 :نتائج الصدق البنائي لالستبانة

 مستوى الداللة ماامل االرتباط المجال
 **16111 16788 .الحريات الاامة -األول المجال

 **16111 16787 .االقتصاديالوضع  -الثاني المجال

 **16111 16180 .الفساد اإلداري -الثالث المجال

الخروقات التي تمت لمقانون   -الرابع المجال
 .األساسي

16700 16111** 

 **16111 16719 .السياسية اإلصالحات  -الخامس المجال

تاامل السمطات الحاكمة  -السادس المجال
 .ً ةبالمؤسسات اإلعالمي

16318 16111** 

 .عند  *االرتباط داؿ إحصائيان 
 . عند  ** االرتباط داؿ إحصائيان 

 .05.0عند  غير داؿ إحصائيان  طاالرتبا //
 .16898( = 1610( كعند مستكل داللة )03ر الجدكلية عند درجة الحرية )

 .16811( = 1615( كعند مستكل داللة )03عند درجة الحرية )ر الجدكلية 

تراكحت  قكية تمتع بمعامالت ارتباطت ( أف المجاالت01النتائج المكضحة في جدكؿ )تبيف مف 
, كىذا يدؿ عمى (α≤0.05)داللة  لعند مستك  إحصائيان ة دالك جميعيا  ,(16318 – 16180بيف )
 .عالي تمتع بمعامؿ صدؽمجاالت االستبانة تأف 

05.0

01.0



151

 
 

 :ثبات االستبانة -تاساًا 
يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثػر مػف 
مػػرة تحػػت نفػػس الظػػركؼ كالشػػركط, أك بعبػػارة أخػػرل أف ثبػػات االسػػتبانة يعنػػي االسػػتقرار فػػي نتػػائج 

كعػدـ تغيرىػػا بشػكؿ كبيػر فيمػػا لػك تػػـ إعػادة تكزيعيػا عمػػى أفػراد العينػة عػػدة مػرات خػػالؿ  ,االسػتبانة
تػـ حسػاب  ,( مفػردة21عمػى عينػة اسػتطالعية حجميػا ) بعد تطبيؽ االستبانةك  فترات زمنية معينة,

 تيف:الثبات لالستبانة بطريق

 كرونباخ: -ألفا ماامل   -1

لقياس الثبات, حيث كجد أف قيمة ألفا  كركنباخ ألفاتـ حساب معامؿ  االستبانةبعد تطبيؽ 
 تمتع بمعامؿ ثبات مرتفع,ت االستبانةكىذا دليؿ كافي عمى أف (, 16918) لالستبانةكركنباخ 

 ,ك كمما اقتربت مف الكاحد دلت عمى كجكد ثبات عالي ,(0-1حيث تتراكح قيمة معمؿ ألفا بيف )
 :(17كالنتائج مكضحة في جدكؿ) ,ك كمما اقتربت مف الصفر دلت عمى عدـ كجكد ثبات
  (15جدول رقم )

 :نتائج ماامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

 االستبانة الكمية
 ماامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات

11 16918 

 16377 7 .الحريات الاامة -األول المجال

 16798 5 .االقتصاديالوضع ا -الثاني المجال

 16758 8 .الفساد اإلداري -الثالث المجال

الخروقات التي تمت لمقانون   -الرابع المجال
 .األساسي

5 16753 

 16731 01 .السياسية اإلصالحات -الخامس المجال

تاامل السمطات الحاكمة   -السادس المجال
 .ةبالمؤسسات اإلعالمي

9 16753 
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 :الثبات بطريقة التجزئة النصفية  -2
األرقػاـ الفرديػة,  ذات األسػئمة كىمػا ,جػزأيف إلػى االختبار فقرات تجزئة االستبانة تـبعد تطبيؽ 
الفرديػة  األسػئمة درجػات بػيف االرتبػاط معامػؿ احتسػاب تػـ األرقػاـ الزكجيػة, ثػـ ذات كاألسػئمة
بػراكف  سػبيرماف بمعادلػة االرتبػاط معامػؿ تصػحيح تػـ ذلػؾ كبعػد ,الزكجيػة األسػئمة كدرجػات

Spearman Brown: حيث  المعدؿ = االرتباط معامؿ r درجات بيف االرتباط معامؿ 
  (:16األسئمة الزكجية, كالنتائج مكضحة في جدكؿ ) كدرجات الفردية األسئمة

 ( 16)رقم  جدول
 لالستبانةماامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 المادل ماامل االرتباط االرتباطماامل  االستبانة الكمية
16777 16371 

 Spearman( أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ )07تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

Brown( )16371عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات  ؿ( مرتفعة كدالة إحصائيا, كىذا يدل
 مرتفع.
 اإلحصائية المستخدمة: تالماالجا -عاشرًا 

 Statisticalقامت الباحثة بتفريغ كتحميؿ االستبانة مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

Package for the Social Sciences (SPSS) كقد تـ استخداـ األساليب اإلحصائية ,
 التالية:

إحصاءات كصفية منيا: النسبة المئكية كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف  -1
كيفيد  ,, كيستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي بيدؼ معرفة تكرار فئات متغير ماالحسابي النسبي

 الباحثة في كصؼ متغيرات الدراسة.

كالدرجة  ,لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي بيف فقرات االستبانة :معامؿ ارتباط بيرسكف -2
 الكمية لالستبانة.

 االستبانة.(: لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) -3

 , لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية -4

( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة One Sample T Testاختبار "ت" لعينة كاحدة ) -5
 أـ ال. 8االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد كىي 

 اخحبار بغرض ورلك ,Independent Samples T-test)اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ) -6
حصائية في آراء أفراد عينة الدراسة تعزل لممتغيرات الشخصية كجكد فركؽ ذات داللة إ

 التي تضـ مجمكعتيف فقط كالجنس.

r

r

1

2
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 فٌ فروق وجود الخحبار ورلك ,(One Way ANOVA) األحادً الحباٍه جحلَل اخحبار -7

أفراد  مجموعحَه مه أكثر جضم الحٌ الشخصَة للمحغَرات جعسى الذراسة عَىة آراء

 .كالمسميالوظَفٌوالمؤهلالعلمٌ

دكر قيادة السمطة الفمسطينية في اختبار ككلمجركؼ سمرنكؼ لمعرفة ما اذا كانت درجات  -8
-2004) ا بيف عاميفئات اإلدارية العميا اإلدارية مالتحكؿ الديمقراطي مف كجية نظر ال

 التكزيع الطبيعي. تتبع في الضفة كقطاع غزة ـ(2007

 نمكذج االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة العالقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير التابع. -9
  اختبار التوزيع الطبياي )اختبار كولمجروف سمرنوف(:

دكر قيادة السمطة تـ استخداـ اختبار ككلمجركؼ سمرنكؼ لمعرفة ما اذا كانت درجات 
 ا بيف عاميفئات اإلدارية العميا اإلدارية ماطي مف كجية نظر الالفمسطينية في التحكؿ الديمقر 

كىك اختبار ضركرم  ,تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو في الضفة كقطاع غزة ـ(2004-2007)
في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط اف يككف تكزيع البيانات 

 طبيعيا.
  (17جدول رقم )

 :اختبار التوزيع الطبياي
 مستكل الداللة Zقيمة  المجاؿ

 //16000 16912 .الحريات الاامة -األول المجال

 //16885 16971 .االقتصاديالوضع  -الثاني المجال

 //16197 16979 .الفساد اإلداري -الثالث المجال

 //16203 16300 .الخروقات التي تمت لمقانون األساسي -الرابع المجال

 //16158 16709 .السياسية اإلصالحات -الخامس المجال

تاامل السمطات الحاكمة بالمؤسسات  -السادس المجال
 .ةاإلعالمي

16772 16123// 

 //16085 16958 اجمالي المجاالت

 .عند  *االرتباط داؿ إحصائيان 
 . عند  ** االرتباط داؿ إحصائيان 

 .05.0عند  غير داؿ إحصائيان  طاالرتبا //
لؿ عمى كىذا يد 1615كبر مف أف مستكل الداللة لكؿ مجاؿ أ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح

 .كيجب استخداـ االختبارات المعممية ,ف البيانات تتبع التكزيع الطبيعيأ

05.0

01.0
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 الثاني المبحث
 نتائـج تحميل فقرات أداة الدراسة 

 المقدمة:
ما دكر قيادة السمطة الفمسطينية في التحكؿ  :باإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس ىذا المبحث يقـك

في  ـ(2007-2004) ا بيف عاميفئات اإلدارية العميا اإلدارية مالديمقراطي مف كجية نظر ال
دكر قيادة  استبانة " ك مجاالت فقرات كمناقشة تحميؿو تـ كلإلجابة عن ,؟ الضفة كقطاع غزة

 ا بيف عاميية نظر الفئات اإلدارية العميا مالسمطة الفمسطينية في التحكؿ الديمقراطي مف كج
 كالكزف النسبي المتكسط الحسابيحيث تـ استخداـ  ," في الضفة كقطاع غزة ـ(2004-2007)
 ك المجاالت. فقراتتمؾ الل

 :تحميل فقرات مجاالت
التحكؿ الديمقراطي مف كجية نظر الفئات اإلدارية العميا مف دكر قيادة السمطة الفمسطينية في  

 :في الضفة كقطاع غزة 2004-2007
 ". الحريات الاامة " تحميل فقرات المجال األول  -1

  (18) رقم جدول
 :" وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة الحريات الاامة " تحميل فقرات مجال 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الماياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
 اختبار "ت"

مستوى 
 االتجاه الترتيب الداللة

يشعر المكاطف بالظمـ لعدـ نيؿ حقو في الكظائؼ   -1
  1 000. 8.55 88.33 0.422 2.650 الحككمية بسبب سيطرة حزب سياسي كاحد.

تخدـ ال يعتقد المكاطف بأف كسائؿ اإلعالـ الرسمية   -2
  7 000. 16.99- 38.00 0.495 1.140 بالدرجة األكلى المكاطف الفمسطيني.

  3 002. 3.19- 63.33 0.953 1.900 .يفقد المكاطف حقو في السفر كالتنقؿ  -3
  5 000. 5.43- 54.67 0.898 1.640 .تحـر السمطة المكاطف حقو في التجمع السممي  -4
  2 047. 1.95- 68.67 0.978 2.060 .يتمتع المكاطف بحرية العبادة  -5

يفقد المكاطف الحؽ في تشكيؿ الجمعيات   -6
  3 002. 3.19- 63.33 0.953 1.900 .كالمؤسسات األىمية

تمنح السمطة المكاطف الحؽ في المشاركة في   -7
  6 000. 12.34- 41.33 0.625 1.240 .الحياة السياسية

   0.007 4.94- 58.57 0.760 1.658 الاام المتوسط
 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات باستاراض و
 – 1.140) بيف تراكحت المجاؿ تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (18) جدكؿ يشير

 .(ليكرت)كفؽ مقياس التدرج الثالثي  (%38%-94.67(بكزف نسبي تراكح بيف )2.840
ار "ت" الحدكلية كبر مف قيمة اختب( إلي أف قيمة اختبار "ت" المحسكبة أ18كيشير الجدكؿ)

قؿ مف قيمة مستكل داللة الختبار "ت" المحسكبة أل الداللة ف قيمة مستك لجميع الفقرات كأ
 نيا دالة في جميع الفقرات كانيا فقرات إيجابية.ا يعني أكىذ ,0.05
 :يى فقراتثالث ن أعمى أجدول التبين من النتائج الموضحة في و قد 
 ( 1الفقرة رقـ " ) يشعر المكاطف بالظمـ لعدـ نيؿ حقو في الكظائؼ الحككمية بسبب

ك متكسط  %88.33كلى بكزف نسبي " احتمت المرتبة األ سياسي كاحدسيطرة حزب 
 .2.650حسابي 

 ( 5الفقرة رقـ " )احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي  يتمتع المكاطف بحرية العبادة "
 .2.060ك متكسط حسابي  68.67%

 ( 6الفقرة رقـ " ) ت " احتميفقد المكاطف الحؽ في تشكيؿ الجمعيات كالمؤسسات األىمية
 .1.900ك متكسط حسابي  %63.33المرتبة الثالثة بكزف نسبي 

 :يفقرات ى ثالثدني أأما 
 ( 4الفقرة رقـ " )الخامسةاحتمت المرتبة  "تحـر السمطة المكاطف حقو في التجمع السممي 

 .1.640ك متكسط حسابي  %54.67بكزف نسبي 
 ( 7الفقرة رقـ " ) احتمت  " الحياة السياسيةتمنح السمطة المكاطف الحؽ في المشاركة في

 . 1.240ك متكسط حسابي  %41.33بكزف نسبي  السادسةالمرتبة 
 ( 2الفقرة رقـ " ) يعتقد المكاطف بأف كسائؿ اإلعالـ الرسمية ال تخدـ بالدرجة األكلى

ك متكسط حسابي  %38" احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي  المكاطف الفمسطيني
1.140. 

 

   %58.57 بلغ الحريات العامة " " فقرات مجال لجميع النسبي الوزنأن  يتبين عامة بصفة

ن قيمة اختبار "ت" المحسوبة اكبر من قيمة اختبار وأ 1.658 لها بلغالمتوسط الحسابي و 
 0.05ن مستوى الداللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة اقل من مستوى داللة ، وأ"ت" الجدولية

 :دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول الديمقراطيعلى  مما يعني أن هناك موافقة  
 .م(2007-2004) ا بين عاميم ()الحريات الاامة
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 ". االقتصاديالوضع  تحميل فقرات المجال الثاني " -2

  (19)رقم جدول 
 :" األمن االقتصادي " وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة تحميل فقرات مجال 

المتوسط  الفقرات الفقرةرقم 
 الحسابي

االنحراف 
 الماياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
اختبار 

 "ت"

مستوى 
 االتجاه الترتيب الداللة

- 8 
يساىـ الكضع االقتصادم 
 .الفمسطيني في نشر الجريمة

2.650 0.416 88.33 9.68 .000 2  

- 9 
يالحظ أف حرماف بعض المكظفيف 
 .مف ركاتبيـ زاد مف الفمتاف األمني 

2.000 0.926 66.67 -2.52 .015 5  

- 10 

نظاـ الترقيات داخؿ المؤسسة يدفع 
تصرؼ دفع المكظؼ أف يفي 

 قانكنية.غير بتصرفات 
2.610 0.571 87 5.82 .000 3  

- 11 
تدني األجكر المقدمة تساعد عممية 

 .في االنحراؼ لممكظفيف
2.560 0.760 85.33 2.14 .037 4  

- 12 
ركاتبيـ ال يعاني المكظفكف مف أف 

 .تمبي الحد األدنى مف احتياجاتيـ
2.700 0.141 90 32.50 .000 1  

 2.504 المتوسط الاام
0.563 83.47 9.52 0.01   

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات باستاراض و

-2.000) بيف تراكحتالمجاؿ  تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (19) جدكؿ يشير
كفؽ مقياس التدرج الثالثي  (% 66.67%-99.33بكزف نسبي تراكح بيف ) (2.980

كبر مف قيمة اختبار "ت" المحسكبة أ( الي أف قيمة اختبار "ت" 19.كيشير الجدكؿ)(ليكرت)
 كىذا يعني انيا دالة في جميع الفقرات كانيا فقرات إيجابية. ,الحدكلية لجميع الفقرات

 :يىفقرتين ن أعمى أجدول التبين من النتائج الموضحة في و قد 
 ( 12الفقرة رقـ " ) يعاني المكظفكف مف أف ركاتبيـ ال تمبي الحد األدنى مف احتياجاتيـ "

 .2.700ك متكسط حسابي  %90كلى بكزف نسبي حتمت المرتبة األا
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 ( 8الفقرة رقـ " )احتمت المرتبة  يساىـ الكضع االقتصادم الفمسطيني في نشر الجريمة "
 .2.650ك متكسط حسابي  %88.33الثانية بكزف نسبي 

 :يى فقرتيندني أأما 
 ( 11الفقرة رقـ " ) احتمت  في االنحراؼ لممكظفيفتدني األجكر المقدمة تساعد عممية "

 .2.560ك متكسط حسابي  %85.33بكزف نسبي  الرابعةالمرتبة 
 ( 9الفقرة رقـ " )يالحظ أف حرماف بعض المكظفيف مف ركاتبيـ زاد مف الفمتاف األمني  "

 .2.00ك متكسط حسابي  %66.67احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي 
 
 83.47 بلغ " األمن االقتصادي " فقرات مجال لجميع النسبي أن الوزن يتبين عامة بصفة

ر من قيمة كبختبار "ت" المحسوبة أن قيمة اوأ 2.504 % و المتوسط الحسابي لها بلغ
قل من مستوى اللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة أن مستوى الداختبار "ت" الجدولية، وأ

السمطة الفمسطينية في التحول دور قيادة على  مما يعني أن هناك موافقة   0.05داللة 
 ..2007-2004من  (االقتصادي)الوضع  الديمقراطي
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 ". الفساد اإلداري " :تحميل فقرات المجال الثالث -3

  (20)رقم جدول 
 :" الفساد اإلداري " وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة تحميل فقرات مجال 

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الماياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
اختبار 

 "ت"

مستوى 
 االتجاه الترتيب الداللة

13-  
عف ممارسة الفساد اإلدارم في  المدراءتغاضى ي

 .الدائرة
1.900 0.863 63.33 -3.52 .001 8  

14-  
يستغؿ المكظفكف مناصبيـ بصكرة مستمرة في 

 .تحقيؽ مصالحيـ الشخصية
2.680 0.587 89.33 4.22 .000 7  

15-  
تـ التالعب باألكراؽ الرسمية مف أجؿ تخفيؼ ي

 .األعباء المالية عف األقارب
2.820 0.438 94.00 7.92 .000 4  

16-  
بحجج باستمرار ك عف العمؿ المكظفكف تغيب ي
 .ىيةكا

2.920 0.340 97.33 12.25 .000 1  

17-  
يبدك أف تغيب المكظفيف عف العمؿ كخركجيـ قبؿ 

 .طبيعي داخؿ الكزارةالمكعد أمر 
2.920 0.340 97.33 12.25 .000 1  

18-  
تنتشر بيف المكظفيف ظاىرة عدـ االلتزاـ كعدـ 

 .احتراـ القانكف
2.800 0.535 93.33 6.22 .000 5  

19-  
يشيع بيف المكظفيف سمكؾ يكحي بعدـ احتراـ 

 .الكقت أك استثماره
2.800 0.535 93.33 6.22 .000 5  

20-  
يعقد اجتماعات شخصية في يمكف لممكظؼ أف 

 .أكقات العمؿ
2.860 0.452 95.33 8.29 .000 3  

   0.000 6.73 90.42 0.511 2.713 المتوسط الاام

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات باستاراض و

-1.900) بيف تراكحتالمجاؿ  تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (20) جدكؿ يشير
كفؽ مقياس التدرج الثالثي  (%97.33 -% 63.33بكزف نسبي تراكح بيف ) (2.920

ف قيمة اختبار "ت" المحسكبة اكبر مف قيمة اختبار "ت" ( إلي أ20.كيشير الجدكؿ)(ليكرت)
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يمة مستكل قؿ مف قل الداللة الختبار "ت" المحسكبة أف قيمة مستك الحدكلية لجميع الفقرات كأ
 نيا فقرات إيجابية., ك نيا دالة في جميع الفقراتكىذا يعني أ 0.05داللة 
 :يى فقراتثالث ن أعمى أجدول التبين من النتائج الموضحة في و قد 
 ( 16الفقرة رقـ " )احتمت المرتبة ىية بحجج كاباستمرار ك عف العمؿ المكظفكف تغيب ي "

 .2.920ك متكسط حسابي  %97.33االكلى بكزف نسبي 
 ( 17الفقرة رقـ " )  كخركجيـ قبؿ المكعد أمر طبيعي  ,المكظفيف عف العمؿ يبدك أف تغيب

ك متكسط  %97.33بكزف نسبي  األكلى مكرر" احتمت المرتبة  داخؿ الكزارة
 .2.920حسابي

 ( 20الفقرة رقـ " ) احتمت يمكف لممكظؼ أف يعقد اجتماعات شخصية في أكقات العمؿ "
 .2.860 ك متكسط حسابي %95.33المرتبة الثالثة بكزف نسبي 

 :يدني ثالث فقرات ىأأما 
 ( 19الفقرة رقـ " ) احتمت  أك استثمارهيشيع بيف المكظفيف سمكؾ يكحي بعدـ احتراـ الكقت "

 .2.800ك متكسط حسابي  %93.33بكزف نسبي  الخامسة مكررالمرتبة 
 ( 14الفقرة رقـ " ) يستغؿ المكظفكف مناصبيـ بصكرة مستمرة في تحقيؽ مصالحيـ الشخصية

 .2.680ك متكسط حسابي %89.33" احتمت المرتبة السابعة بكزف نسبي 
 ( 13الفقرة رقـ " )احتمت المرتبة عف ممارسة الفساد اإلدارم في الدائرة  المدراءتغاضى ي "

 .1.900ك متكسط حسابي  %63.33األخيرة بكزف نسبي 
 

   % 90.42 بلغ " الفساد اإلداري " فقرات مجال لجميع النسبي أن الوزن يتبين عامة بصفة

وان قيمة اختبار "ت" المحسوبة اكبر من قيمة اختبار  2.713 و المتوسط الحسابي لها بلغ
 0.05"ت" الجدولية وان مستوى الداللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة اقل من مستوى داللة 

)الفساد  :دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول الديمقراطيعلى  مما يعني أن هناك موافقة  
 .م(2007-2004 ا بين عامي )ماالداري( 
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 ". الخروقات التي تمت لمقانون األساسي " تحميل فقرات المجال الرابع  -4

 (21)رقم جدول 
  الخروقات التي تمت لمقانون األساسي تحميل فقرات مجال "

 :" وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة
المتوسط  الفقرات رقم الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الماياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 االتجاه الترتيب

  4 000. 7.56- 48.67 0.813 1.460 .عدالة القكانيف في التعامؿ مع األفرادتسكد   -21

 - 22 
 في القكانيفالمكجكد غمكض يتـ استغالؿ ال

 لمصالح شخصية.
2.820 0.482 94.00 7.19 .000 2  

 -23 
 باألنظمة االستيتار المكظفيف بيف يسكد

 كالقكانيف.
2.780 0.545 92.67 5.83 .000 3  

 -24 
الخبرات العممية المتكافرة لدل ثمار تـ استي

 .المكظفيف بعيدا عف الحزبية
1.340 0.717 44.67 -9.76 .000 5  

 -25 
في كضع السياسات  ينعكس تيميش المكظفيف

 .عمى أدائيـ سمبان  العامة
2.850 0.141 95 32.50 .000 1  

   0.000 5.64 75.53 0.540 2.276 المتوسط الاام

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات باستاراض و

 – 1.340) بيف تراكحتالمجاؿ  تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (21) جدكؿ يشير
%( كفؽ مقياس التدرج الثالثي 99.33 -% 44.67( بنسبة مئكية تراكحت بيف )2.980

كبر مف قيمة اختبار "ت" ( إلي أف قيمة اختبار "ت" المحسكبة أ21. كيشير الجدكؿ)(ليكرت)
يمة مستكل قؿ مف قل الداللة الختبار "ت" المحسكبة أقيمة مستك  فيع الفقرات كأالحدكلية لجم

 نيا فقرات إيجابية.كىذا يعني أنيا دالة في جميع الفقرات كأ 0.05داللة 
 :يىفقرتين ن أعمى أجدول التبين من النتائج الموضحة في و قد 
 ( 25الفقػػرة رقػػـ " )عمػػى أدائيػػـ سػػمبان  فػػي كضػػع السياسػػات العامػػة يػػنعكس تيمػػيش المػػكظفيف  "

 .2.850ك متكسط حسابي  %95بكزف نسبي  كلىاألاحتمت المرتبة 
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 ( 22الفقرة رقـ " )احتمت  لمصالح شخصية في القكانيفالمكجكد غمكض يتـ استغالؿ ال "
 .2.820 ك متكسط حسابي %94المرتبة الثانية بكزف نسبي 

 :يى فقرتينأما ادني 
 ( 21الفقرة رقـ " ) بكزف  الرابعةاحتمت المرتبة  " في التعامؿ مع األفراد عدالة القكانيفتسكد

 .1.460ك متكسط حسابي  %48.67نسبي 
 ( 24الفقرة رقـ " )الخبرات العممية المتكافرة لدل المكظفيف بعيدا عف الحزبيةثمار تـ استي  "

 .1.340 ك متكسط حسابي %44.67احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي 
 

الخروقات التي تمت لمقانون  " فقرات مجال لجميع النسبي الوزنأن  يتبين عامة بصفة
وان قيمة اختبار "ت"  2.276 % و المتوسط الحسابي لها بلغ 75.53 بلغ " األساسي

اللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة ن مستوى الدر من قيمة اختبار "ت" الجدولية وأكبالمحسوبة أ
دور قيادة السمطة الفمسطينية في على  مما يعني أن هناك موافقة   0.05قل من مستوى داللة أ

-2004) ا بين عامي م( الخروقات التي تمت لمقانون األساسي) التحول الديمقراطي
 .م(2007
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 ". السياسية اإلصالحات تحميل فقرات المجال الخامس "  -5

  (22)رقم جدول 
 :" وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة السياسية اإلصالحات"  فقرات مجال تحميل

 رقم الفقرة
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 الماياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة 
اختبار 

 "ت"

مستوى 
 االتجاه الترتيب الداللة

  10 000. 13.04- 41.33 0.591 1.240  .في صنع القرارظفكف شارؾ المك ي 26- 

 -27 
 صناعةاألجندات الخارجية نفسيا عند تفرض 
 .القرار

2.900 0.364 96.67 11.07 .000 6  

 -28 
في تطبيؽ  المسئكلةالجيات  أتباطت

 .اإلصالحات السياسية لممعيشة
2.940 0.240 98.00 17.98 .000 2  

 -29 
يعاني نظاـ الشفافية مف اختالؿ أك عدـ تكازف 

 .في تطبيؽ العدالة كتكافؤ الفرص
2.940 0.240 98.00 17.98 .000 2  

30-  
كيأس في تكفير حباط مف إالمكاطف يعاني 

 حياة كريمة لو.
2.940 0.240 98.00 17.98 .000 2  

31-  
أف الفساد المالي ظير بشكؿ كبير في عتقد أ

 .القطاعات المختمفة
2.860 0.351 95.33 10.69 .000 7  

 -32 
ر قد كحرية التعبيأف مستكل الديمقراطية عتقد أ

 .تراجع
2.760 0.591 92.00 5.14 .000 9  

 -33 
األمني عمى زيادة الفساد  يساعد الفمتاف

 .اإلدارم
2.840 0.510 94.67 7.08 .000 8  

 -34 
د الكضع السياسي في زيادة ارتكاب يتعقيساىـ 
 .األخطاء

2.920 0.340 97.33 12.25 .000 5  

 -35 
السياسية لتفشي ظاىرة الكالءات يؤدم تبايف 
 .الفساد اإلدارم

2.960 0.198 98.67 22.50 .000 1  

   0.000 10.96 91.00 0.366 2.730 المتوسط الاام

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ) 
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
 



163

 
 

 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات باستاراض و
 – 1.240) بيف تراكحتالمجاؿ  تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (22) جدكؿ يشير

كفؽ مقياس التدرج الثالثي  (41.33%-98.67%( بنسبة مئكية تراكحت بيف )2.960
ار "ت" كبر مف قيمة اختبالمحسكبة أ ( إلي أف قيمة اختبار "ت"22. كيشير الجدكؿ)(ليكرت)

يمة مستكل قؿ مف قل الداللة الختبار "ت" المحسكبة أف قيمة مستك الحدكلية لجميع الفقرات كأ
 نيا فقرات إيجابية.كىذا يعني أنيا دالة في جميع الفقرات كأ 0.05داللة 
 :يى فقراتثالث ن أعمى أجدول التبين من النتائج الموضحة في و قد 
  احتمت  الكالءات السياسية لتفشي ظاىرة الفساد اإلدارميؤدم تبايف ( " 35رقـ )الفقرة "

 .2.960  ك متكسط حسابي %98.67كلى بكزف نسبي المرتبة األ
 ( 28الفقرة رقـ " )احتمت  في تطبيؽ اإلصالحات السياسية لممعيشة المسئكلةالجيات  أتباطت "

 .2.940 ك متكسط حسابي %98المرتبة الثانية بكزف نسبي 
 ( 29الفقرة رقـ " ) يعاني نظاـ الشفافية مف اختالؿ أك عدـ تكازف في تطبيؽ العدالة كتكافؤ

 .2.940ك متكسط حسابي %98بكزف نسبي  الثانية مكرر" احتمت المرتبة الفرص 
 :يفقرات ى ثالثدني أأما 

 ( 33الفقرة رقـ " )الثامنة" احتمت المرتبة األمني عمى زيادة الفساد اإلدارم  يساعد الفمتاف 
 .2.840ك متكسط حسابي  %94.67بكزف نسبي 

 ( 32الفقرة رقـ " )احتمت المرتبة  تراجعر قد أف مستكل الديمقراطية كحرية التعبيعتقد أ "
 .2.760 ك متكسط حسابي %92بكزف نسبي  التاسعة

 ( 26الفقرة رقـ " )بكزف نسبي  خيرةاأل" احتمت المرتبة  في صنع القرارظفكف شارؾ المك ي
 .1.240ك متكسط حسابي  41.33%

 

%  91 بلغ " السياسية اإلصالحات " فقرات مجال لجميع النسبي أن الوزن يتبين عامة بصفة

ر من قيمة اختبار كبوأن قيمة اختبار "ت" المحسوبة أ 2.730 و المتوسط الحسابي لها بلغ
 0.05ن مستوى الداللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة اقل من مستوى داللة "ت" الجدولية، وأ

 دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول الديمقراطيعلى  مما يعني أن هناك موافقة  
 .م(2007-2004) ا بين عاميم( السياسية اإلصالحات)

 



164

 
 

 ". ةتاامل السمطات الحاكمة بالمؤسسات اإلعالمي تحميل فقرات المجال السادس "  -6

  (23)رقم جدول 
ة " وقيمة اختبار "ت" تاامل السمطات الحاكمة بالمؤسسات اإلعالميتحميل فقرات مجال " 

 :ومستوى الداللة
المتوسط  الفقرات رقم الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الماياري

الوزن 
 %النسبي

اختبار قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 االتجاه الترتيب

 -36 
الحؽ في  جميع كسائؿ اإلعالـالسمطة تمنح 

  .حرية التعبير
1.240 

0.625 41.33 -12.34 .000 3 
 

 -37 

السمطة لممؤسسة اإلعالمية حؽ المشاركة تتيح 
في الشؤكف العامة لمدكلة كمناقشة السياسات 

 .كمشاريع القكانيف

1.200 0.535 40.00 -14.95 .000 4  

 -38 
لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في مراقبة تمارس ا
  .مف خالؿ تفكيض السمطة ليا الحككمة

1.180 0.482 39.33 -16.87 .000 6  

 -39 

لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في كشؼ ا تمارس
بناء عمى تكميؼ  انتياكات حقكؽ اإلنساف

 السمطة ليا

1.200 0.571 40.00 -13.98 .000 4  

 - 40 
السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحؽ في  تكفر

 .الحصكؿ عمى المعمكمات
1.120 0.385 37.33 -22.20 .000 9  

 -41 
لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في تمنح السمطة ا

 .التكاصؿ مع جيات إعالمية خارجية
1.160 0.510 38.67 -16.24 .000 7  

 -42 

مؤسسة اإلعالمية الحؽ في استقاء تمارس ال
المسئكليف بناء عمى صالحيات المعمكمات مف 

 منحتيا إياىا السمطة.

2.100 0.953 70.00 -1.71 .094 1  

 -43 

السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحؽ في تمنح 
األمف كعدـ المساءلة عف طرح المعمكمة 

 .الصحيحة

1.440 0.787 48.00 -8.00 .000 2  

 -44 
رائيـ بحرية آف مف إبداء يالمكظفالسمطة  تمكف

 .كمصداقية لكسائؿ اإلعالـ
1.140 0.452 38.00 -18.61 .000 8  

 13.88- 43.63 0.589 1.309 المتوسط الاام
0.01
0   

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610مستكل داللة ) ( كعند19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات باستاراض و
 – 1.120) بيف تراكحتالمجاؿ  تفقرا لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (23) جدكؿ يشير

. (ليكرت)كفؽ مقياس التدرج الثالثي  (37.33%-70%( بنسبة مئكية تراكحت بيف )2.100
ار "ت" الحدكلية كبر مف قيمة اختبإلي أف قيمة اختبار "ت" المحسكبة أ (23كيشير الجدكؿ)
 0.05يمة مستكل داللة قؿ مف قل الداللة الختبار "ت" المحسكبة أف قيمة مستك لجميع الفقرات كأ

 نيا فقرات إيجابية.كىذا يعني أنيا دالة في جميع الفقرات كأ
 :يى فقراتثالث ن أعمى أجدول التبين من النتائج الموضحة في و قد 
 ( 42الفقرة رقـ " )المسئكليف بناءن مؤسسة اإلعالمية الحؽ في استقاء المعمكمات مف تمارس ال 

ك متكسط  %70بكزف نسبي  األكلى" احتمت المرتبة  عمى صالحيات منحتيا إياىا السمطة
 .2.100حسابي 

 ( 43الفقرة رقـ " ) كعدـ المساءلة عف طرح  ,األمفالسمطة لممؤسسة اإلعالمية الحؽ في تمنح
 .1.440ك متكسط حسابي  %48" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي  المعمكمة الصحيحة

 ( 36الفقرة رقـ " ) احتمت  الحؽ في حرية التعبير جميع كسائؿ اإلعالـالسمطة تمنح "
 .1.240ك متكسط حسابي  %41.33المرتبة الثالثة بكزف نسبي 

 :يفقرات ى ثالثدني أأما 
 ( 41الفقرة رقـ " )لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في التكاصؿ مع جيات إعالمية تمنح السمطة ا

 .1.160ك متكسط حسابي  %38.67بكزف نسبي  السابعة" احتمت المرتبة  خارجية
 ( 44الفقرة رقـ " )رائيـ بحرية كمصداقية لكسائؿ اإلعالـآف مف إبداء يالمكظفالسمطة  تمكف  "

 .1.140ك متكسط حسابي  %38بكزف نسبي  الثامنةرتبة احتمت الم
 ( 40الفقرة رقـ " )السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات تكفر  "

 .1.120ك متكسط حسابي  %37.33احتمت المرتبة األخيرة بكزف نسبي 
الحاكمة تاامل السمطات  " فقرات مجال لجميع النسبي أن الوزن يتبين عامة بصفة

كاف قيمة اختبار  1.309 % و المتوسط الحسابي لها بلغ 43.03 بلغ " ةبالمؤسسات اإلعالمي
اللة لقيمة اختبار "ت" ف مستكل الدر مف قيمة اختبار "ت" الجدكلية كأكب"ت" المحسكبة أ

دور قيادة السمطة مما يعني أن هناك موافقة على  0.05قؿ مف مستكل داللة المحسكبة أ
من ( ةتاامل السمطات الحاكمة بالمؤسسات اإلعالمي) :الفمسطينية في التحول الديمقراطي

2004-2007. 
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-2004من  دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول الديمقراطي تحميل إجمالي لمجاالت "
2007." 

  (24)رقم جدول 
 2007-2004من  دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول الديمقراطي " تحميل مجاالت

 :وقيمة اختبار "ت" ومستوى الداللة
رقم 
المتوسط  المجال المجال

 الحسابي
االنحراف 
 الماياري

الوزن 
 %النسبي

قيمة اختبار 
 "ت"

مستوى 
 االتجاه الترتيب الداللة

  5 0.007 4.94- 60.57 0.760 1.817.الحريات العامة 1- 

  3 0.01 9.52 88.27 0.563 2.648.األمف االقتصادم 2- 

  2 0.000 6.73 90.42 0.511 2.713.الفساد اإلدارم 3- 

 -4 
الخركقات التي تمت لمقانكف 

.األساسي
2.276 0.540 75.87 5.64 0.000 4  

  1 0.000 10.96 91.00 0.366 2.730.السياسية اإلصالحات 5- 

 -6 
السمطات الحاكمة تعامؿ 

.ةبالمؤسسات اإلعالمي
1.309 0.589 43.63 -13.88 0.010 6  

   0.005 2.34 74.96 0.555 2.249 المتوسط الاام

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )19قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
 :التالية النتائج ظيرت الدراسة عينة استجابات باستاراض و

دور قيادة السمطة الفمسطينية  " مجاالت لجميع الحسابية المتكسطات أف إلى (24) جدكؿ يشير
بكزف نسبي  (2.730 – 1.309) ,بيف تراكحت "2007-2004من  في التحول الديمقراطي

( إلي 24. كيشير الجدكؿ)(ليكرت)كفؽ مقياس التدرج الثالثي  (43.63%-91%بيف ) ما تراكح
ف قيمة ار "ت" الحدكلية لجميع المحاكر كأكبر مف قيمة اختبيمة اختبار "ت" المحسكبة أف قأ

عني أنيا دالة في كىذا ي 0.05قؿ مف قيمة مستكل داللة ل الداللة الختبار "ت" المحسكبة أمستك 
 إيجابية.نيا محاكر جميع المحاكر كأ
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 جدول:التبين من النتائج الموضحة في و قد 
  "ك متكسط حسابي  %91كلى بكزف نسبي " احتمت المرتبة األ السياسية اإلصالحات

 .حكؿ تحقؽ اإلصالحات السياسية مما يعني أف ىناؾ مكافقةن  2.730
  "ك متكسط حسابي  %90.42" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي  الفساد اإلدارم

 .دارمحكؿ تحقؽ الفساد اإل مما يعني أف ىناؾ مكافقةن 2.713
  "ك متكسط حسابي  %88.27" احتمت المرتبة الثالثة بكزف نسبي  األمف االقتصادم

 .االقتصادمالكضع االقتصادم حكؿ تحقؽ  مما يعني أف ىناؾ مكافقةن  2.648
  "75.87" احتمت المرتبة الرابعة بكزف نسبي  الخركقات التي تمت لمقانكف األساسي%    

الخركقات التي تمت حكؿ تحقؽ  مما يعني أف ىناؾ مكافقةن  2.276ك متكسط حسابي 
 .ساسيلمقانكف األ

  "ك متكسط حسابي  %60.57احتمت المرتبة الخامسة بكزف نسبي  " الحريات العامة
 .امةمما يعني أف ىناؾ مكافقة حكؿ تحقؽ الحريات الع 1.817

  "احتمت المرتبة السادسة بكزف نسبي  " ةتعامؿ السمطات الحاكمة بالمؤسسات اإلعالمي
حكؿ تحقؽ تعامؿ مما يعني أف ىناؾ مكافقة ن  1.309ك متكسط حسابي  43.63%

 .السمطات الحاكمة بالمؤسسات االعالمية
 
دور قيادة السمطة الفمسطينية في  " مجاالت لجميع النسبي أن الوزن يتبين عامة بصفة

 % و المتوسط الحسابي لها بلغ 74.96 بلغ "2007-2004من  التحول الديمقراطي

ن مستوى ر من قيمة اختبار "ت" الجدولية، وأن قيمة اختبار "ت" المحسوبة اكبوأ 2.249
مما يعني أن هناك  0.05قل من مستوى داللة اللة لقيمة اختبار "ت" المحسوبة أالد

 ا بين عاميم دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول الديمقراطيموافقة على 
 .م(2004-2007)
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 الثالث المبحث
 اختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة:

ة حيث سيتـ اختبار الفرضية الرئيس ,بالدراسة الخاصة الفرضيات اختبار ىذا المبحث في سيتـ
باإلضافة إلى  ,ك أيضان سيتـ اختبار الفرضيات المتفرعة عنيا ,بمكضكع الدراسةاألكلى المتعمقة 

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية المتعمقة بالبيانات الشخصية.

ذات داللة إحصائية متعمقة  فركؽال تكجد  " -األولىالفرضية النتائج المتامقة باختبار 
دة السمطة في التحكؿ الديمقراطي ت عزل لحجـ اإلدارية العميا لمساىمة قيا في تقدير الفئات

الدرجة  ,انتشار الفساد في مؤسساتيا مف قبؿ السمطة الفمسطينية تعزل إلى متغير )الجنس
 ".ـ2007-2004الدرجة العممية( في الفترة الزمنية مف  ,الكظيفية

 :الجنسمتغير   -1
لمعرفػػة  Independent Samples T test تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية

متغيرات الدراسة. بيفالفركؽ

  (25جدول رقم )
 :الجنس –لاينتين مستقمتين  Tنتائج اختبار 

 الادد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الماياري

قيمة اختبار 
 "ت"

 قيمة الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.367 2.718 43 ذكر

16278 16791 
دالة عند غير 

 0.374 2.679 7 نثىأ 0.05

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )13قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )13قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة "ت" المحسكبة أ
اإلداريػة  فػي تقػدير الفئػات (α≤0.05)ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة نو ال يكجد فركؽ أ

العميا لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي ت عزل لحجـ انتشار الفساد في مؤسسػاتيا مػف 
-2004) عػػػاميا بػػػيف فػػػي الفتػػػرة الزمنيػػػة مػػػالجػػػنس  عػػػزل إلػػػى متغيػػػرقبػػػؿ السػػػمطة الفمسػػػطينية ت  

 .(ـ2007
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 :المسمى الوظيفي متغير  -2
لمعرفػة الفػركؽ بػيف  One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
 المتغيرات محؿ الدراسة.

  (26جدول رقم )
 :المسمى الوظيفي– األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 
مجموع 
 المرباات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المرباات

قيمة اختبار 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 496. بين المجموعات
2 .248 1.937 

 

 

.155 

 

 

غير دالة 
 128. 47 6.012 داخل المجموعات 0.05عند 

  49 6.508 المجموع

 .8611(= 1615( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )
 .1670(= 1610( كعند مستكل داللة )17 ,2"ؼ" الجدكلية عند درجة حرية ) قيمة
 

كىػذا يعنػي  ,ف قيمة "ت" المحسكبة اقؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أ
اإلداريػة العميػا  فػي تقػدير الفئػات 1615ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة نو ال يكجد فركؽ أ

سمطة في التحكؿ الػديمقراطي ت عػزل لحجػـ انتشػار الفسػاد فػي مؤسسػاتيا مػف قبػؿ لمساىمة قيادة ال
-2004) ا بػيف عػاميفػي الفتػرة الزمنيػة مػالمسمى الػكظيفي  عزل إلى متغيرالسمطة الفمسطينية ت  

 .(ـ2007
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 :المؤىل الاممي متغير  -3
لمعرفػة الفػركؽ بػيف  One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
 المتغيرات محؿ الدراسة.

  (27جدول رقم )
 : المؤىل الاممي - األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 
مجموع 
 المرباات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المرباات

قيمة اختبار 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 2.647 329. 2 659. بين المجموعات

  

  

.081 

  

  

غير دالة 
عند 
...0 

 124. 47 5.849 داخل المجموعات
   49 6.508 المجموع

 .2691(= 1615( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )
 .1610(= 1610( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةقيمة "ت" المحسكبة أ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف

اإلداريػة العميػا  فػي تقػدير الفئػات 1615ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة نو ال يكجد فركؽ أ
لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الػديمقراطي ت عػزل لحجػـ انتشػار الفسػاد فػي مؤسسػاتيا مػف قبػؿ 

-2004) ا بػػيف عػػاميفػػي الفتػػرة الزمنيػػة مػػالمؤىػػؿ العممػػي  متغيػػر عػػزل إلػػىالسػػمطة الفمسػػطينية ت  
 .(ـ2007
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  " -الثانيةالفرضية النتائج المتامقة باختبار 
اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في  ( متعمقة في تقدير الفئاتα≤0.05مستكل الداللة )

إلى زيادة الخركقات التي تمت لمقانكف األساسي مف قبؿ السمطة التحكؿ الديمقراطي ت عزل 
الدرجة العممية( في الفترة الزمنية مف  ,الدرجة الكظيفية ,)الجنس :الفمسطينية تعزل إلى متغير

 ".ـ2004-2007

 :الجنسمتغير   -1
لمعرفػػة  Independent Samples T test تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية

متغيرات الدراسة. بيفالفركؽ

  (28جدول رقم )
 :الجنس –لاينتين مستقمتين  Tنتائج اختبار 

 الادد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الماياري

قيمة اختبار 
 "ت"

 قيمة الداللة
مستوى 
 الداللة

 21329. 2.2698 43 ذكر

16513 16701 
غير دالة عند 

 22678. 2.3143 7 نثىأ 0.05

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )13قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )13قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
ا يعنػي كىػذ ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة "ت" المحسكبة أ

 ( متعمقػة فػي تقػدير الفئػاتα≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )ال تكجد  أنو
اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي ت عزل إلى زيادة الخركقات التي تمػت 

ا بػػيف الزمنيػة مػفػي الفتػػرة الجػنس  عػزل إلػى متغيػػرلمقػانكف األساسػي مػػف قبػؿ السػمطة الفمسػػطينية ت  
 .(ـ2007-2004) عامي
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 :المسمى الوظيفي متغير  -2
لمعرفػة الفػركؽ بػيف  One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
 المتغيرات محؿ الدراسة.

  (29جدول رقم )
 :المسمى الوظيفي– األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 
مجموع 
 المرباات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المرباات

قيمة اختبار 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 051. بين المجموعات
2 .026 .552 

 

 

.579 

 

 

غير دالة 
 046. 47 2.180 داخل المجموعات 0.05عند 

  49 2.231 المجموع

 .8611(= 1615( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )
 .1670(= 1610( كعند مستكل داللة )17 ,2"ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )قيمة 

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة "ت" المحسكبة أ

 ( متعمقػة فػي تقػدير الفئػاتα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )نو أ
لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي ت عزل إلى زيادة الخركقات التي تمػت اإلدارية العميا 

فػي الفتػرة الزمنيػة المسمى الكظيفي  عزل إلى متغيرلمقانكف األساسي مف قبؿ السمطة الفمسطينية ت  
 .(ـ2007-2004) ا بيف عاميم
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 :المؤىل الاممي متغير  -3
لمعرفػة الفػركؽ بػيف  One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
 المتغيرات محؿ الدراسة.

  (30جدول رقم )
 : المؤىل الاممي - األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 
مجموع 
 المرباات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المرباات

قيمة اختبار 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 065. بين المجموعات
2 .033 .707 

  

  

.498 

  

  

غير دالة 
عند 
...0 

 046. 47 2.166 داخل المجموعات

   49 2.231 المجموع

 .2691(= 1615( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )
 .1610(= 1610( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةيمة "ت" المحسكبة أف قمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أ

 ( متعمقػة فػي تقػدير الفئػاتα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )نو أ
الخركقات التي تمػت اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي ت عزل إلى زيادة 

ا في الفترة الزمنية مالمؤىؿ العممي  عزل إلى متغيرلمقانكف األساسي مف قبؿ السمطة الفمسطينية ت  
 .(ـ2007-2004) بيف عامي
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  " -الثالثةالفرضية النتائج المتامقة باختبار 
اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في  الفئات( متعمقة في تقدير α≤0.05مستكل الداللة )

 :عزل إلى متغيرالتحكؿ الديمقراطي ت عزل إلى حجـ اإلصالحات السياسية في الفترة الزمنية ت  
 ".ـ2007-2004الدرجة العممية( في الفترة الزمنية مف  ,الدرجة الكظيفية ,)الجنس

 :الجنسمتغير   -1
لمعرفػػة  Independent Samples T test تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" لتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية

متغيرات الدراسة. بيفالفركؽ

  (31جدول رقم )
 :الجنس –لاينتين مستقمتين  Tنتائج اختبار 

 الادد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الماياري

قيمة اختبار 
 "ت"

 قيمة الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.140 2.758 43 ذكر

06737 16089 
غير دالة عند 

 0.310 2.557 7 انثى 0.05

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )13قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )13قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةالمحسكبة أمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة "ت" 

 ( متعمقػة فػي تقػدير الفئػاتα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )نو أ
اإلداريػػػػة العميػػػػا لمسػػػػاىمة قيػػػػادة السػػػػمطة فػػػػي التحػػػػكؿ الػػػػديمقراطي ت عػػػػزل إلػػػػى حجػػػػـ اإلصػػػػالحات 

 ا بػػيف عػػاميفػػي الفتػػرة الزمنيػػة مػػالجػػنس  متغيػػرعػػزل إلػػى السياسػػية مػػف قبػػؿ السػػمطة الفمسػػطينية ت  
 .(ـ2004-2007)
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 :المسمى الوظيفي متغير -2
لمعرفػة الفػركؽ بػيف  One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
 المتغيرات محؿ الدراسة.

  (32جدول رقم )
 :المسمى الوظيفي– األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 
مجموع 
 المرباات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المرباات

قيمة اختبار 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 142. بين المجموعات
2 .071 2.225 

 

 

.119 

 

 

غير دالة 
 032. 47 1.503 داخل المجموعات 0.05عند 

  49 1.645 المجموع

 .8611(= 1615( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )
 .1670(= 1610( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة "ت" المحسكبة أ

 متعمقػة فػي تقػدير الفئػات( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )نو أ
اإلداريػػػػة العميػػػػا لمسػػػػاىمة قيػػػػادة السػػػػمطة فػػػػي التحػػػػكؿ الػػػػديمقراطي ت عػػػػزل إلػػػػى حجػػػػـ اإلصػػػػالحات 

ا بػيف فػي الفتػرة الزمنيػة مػالمسمى الكظيفي  زل إلى متغيرالسياسية مف قبؿ السمطة الفمسطينية تع  
 .(ـ2007-2004) عامي
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 :المؤىل الاممي متغير  -3
لمعرفػة الفػركؽ بػيف  One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  الفرضيةلمتحقؽ مف صحة 

 المتغيرات محؿ الدراسة.

  (33جدول رقم )
 : المؤىل الاممي - األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 
مجموع 
 المرباات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المرباات

قيمة اختبار 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 070. بين المجموعات
2 .035 1.049 

  

  

.358 

  

  

غير دالة 
عند 
...0 

 034. 47 1.575 داخل المجموعات

   49 1.645 المجموع

 .2691(= 1615( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )
 .1610(= 1610) ( كعند مستكل داللة17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةسابؽ يتضح أف قيمة "ت" المحسكبة أمف خالؿ الجدكؿ ال

 ( متعمقػة فػي تقػدير الفئػاتα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )نو أ
اإلصػػػػالحات  اإلداريػػػػة العميػػػػا لمسػػػػاىمة قيػػػػادة السػػػػمطة فػػػػي التحػػػػكؿ الػػػػديمقراطي ت عػػػػزل إلػػػػى حجػػػػـ

ا بػػيف فػػي الفتػػرة الزمنيػػة مػػالمؤىػػؿ العممػػي  عػػزل إلػػى متغيػػرالسياسػية مػػف قبػػؿ السػػمطة الفمسػػطينية ت  
 .(ـ2007-2004عامي )
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  " :الراباةالفرضية النتائج المتامقة باختبار 
مطة في العميا لمساىمة قيادة الساإلدارية  ( متعمقة في تقدير الفئاتα≤0.05مستكل الداللة )

عمؽ بكيفية تعامؿ السمطات الحاكمة مع المؤسسات اإلعالمية تعزل لنكع تالتحكؿ الديمقراطي ت
جة العممية( في الفترة الدر  ,الدرجة الكظيفية ,)الجنس:تعزل إلى متغير  المؤسسة اإلعالمية

 .(ـ2007- 2004) ا بيف عاميالزمنية م
 :الجنسمتغير   -1
لمعرفػػة  Independent Samples T test تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار "ت" مػػف صػػحة الفرضػػيةلتحقػػؽ 
متغيرات الدراسة. بيفالفركؽ

  (34جدول رقم )
 :الجنس –لاينتين مستقمتين  Tنتائج اختبار 

 الادد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الماياري

قيمة اختبار 
 "ت"

 قيمة الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.397 1.269 43 ذكر
1.682 16199 

غير دالة عند 
 0.544 1.556 7 انثى 0.05

 .06717(= 1615( كعند مستكل داللة )13قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
 .26871(= 1610( كعند مستكل داللة )13قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةأف قيمة "ت" المحسكبة مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أ

 ( متعمقػة فػي تقػدير الفئػاتα≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )نو أ
عمػػػؽ بكيفيػػػة تعامػػػؿ السػػػمطات تة السػػػمطة فػػػي التحػػػكؿ الػػػديمقراطي تاإلداريػػػة العميػػػا لمسػػػاىمة قيػػػاد

فػػي الجػػنس  عػػزل إلػػى متغيػػرت   عػػزل لنػػكع المؤسسػػة اإلعالميػػةت  الحاكمػػة مػػع المؤسسػػات اإلعالميػػة 
 .(ـ2007-2004) ا بيف عاميالفترة الزمنية م
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 :المسمى الوظيفي متغير  -2
لمعرفػة الفػركؽ بػيف  One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
 المتغيرات محؿ الدراسة.

  (35جدول رقم )
 :المسمى الوظيفي– األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 
مجموع 
 المرباات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المرباات

قيمة اختبار 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 1.903 333. 2 0.666 بين المجموعات

  

  

.198 

  

  

غير دالة 
 175. 47 8.230 داخل المجموعات 0.05عند 

  49 8.896 المجموع
 .8611(= 1615( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )
 .1670(= 1610( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةسابؽ يتضح أف قيمة "ت" المحسكبة أمف خالؿ الجدكؿ ال

 ( متعمقػة فػي تقػدير الفئػاتα≤0.05داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )ال تكجد فركؽ ذات نو أ
عمػػػؽ بكيفيػػػة تعامػػػؿ السػػػمطات تة السػػػمطة فػػػي التحػػػكؿ الػػػديمقراطي تاإلداريػػػة العميػػػا لمسػػػاىمة قيػػػاد

المسػػػمى  عػػػزل إلػػػى متغيػػػرت   عػػػزل لنػػػكع المؤسسػػػة اإلعالميػػػةالحاكمػػػة مػػػع المؤسسػػػات اإلعالميػػػة ت  
 (.ـ2007-2004) ا بيف عاميم في الفترة الزمنيةالكظيفي 
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 :المؤىل الاممي متغير -3
لمعرفػة الفػركؽ بػيف  One Way ANOVAتػـ اسػتخداـ اختبػار "ؼ"  لمتحقؽ مف صحة الفرضية
 المتغيرات محؿ الدراسة.

  (36جدول رقم )
 : المؤىل الاممي - األحادي التباين تحميل اختبار نتائج

 
مجموع 
 المرباات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المرباات

قيمة اختبار 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.607 بين المجموعات
2 .304 1.721 

  

  

.204 

  

  

غير دالة 
عند 
...0 

 176. 47 8.289 داخل المجموعات

   49 8.896 المجموع

 .2691(= 1615داللة )( كعند مستكل 17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )
 .1610(= 1610( كعند مستكل داللة )17 ,2قيمة "ؼ" الجدكلية عند درجة حرية )

 
كىػذا يعنػي  ,قؿ مػف قيمػة "ت" الجدكليػةمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أف قيمة "ت" المحسكبة أ

 الفئػات( متعمقػة فػي تقػدير α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل الداللػة )نو أ
اإلداريػػػة العميػػػا لمسػػػاىمة قيػػػادة السػػػمطة فػػػي التحػػػكؿ الػػػديمقراطي تنعمػػػؽ بكيفيػػػة تعامػػػؿ السػػػمطات 

المؤىؿ العممي  عزل إلى متغيرعزل لنكع المؤسسة اإلعالمية ت  الحاكمة مع المؤسسات اإلعالمية ت  
 .(ـ2007-2004) ا بيف عاميفي الفترة الزمنية م
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 المبحث الرابع
 تفسير النتائج

 :الحريات الاامة  -تفسير نتائج فقرات المجال األول  -أوالً 
)يشػػعر المػػكاطف بػػالظمـ لعػػدـ نيػػؿ حقػػو فػػي  :أف أعمػػى الفقػػرات ىػػي الفقػػرة 18يظيػػر جػػدكؿ رقػػـ 

حيػػػػث احتمػػػػت المرتبػػػػة األكلػػػػى بنسػػػػبة الكظػػػائؼ الحككميػػػػة بسػػػػبب سػػػػيطرة حػػػػزب سياسػػػػي كاحػػػد(. 
بدرجة عالية مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة في حيف أف  مما يعني أف ىناؾ مكافقةن  94.6%

تخػدـ بالدرجػة األكلػى المػكاطف الفمسػطيني ( احتمػت ال )يعتقد المكاطف بأف كسػائؿ اإلعػالـ  :الفقرة
بدرجػػة قميمػػة مػػف قبػػؿ أفػػراد العينػػة عمػػى  ممػػا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػةن , %38المرتبػػة األخيػػرة بنسػػبة 
ريػػػات العامػػػة ( أف الػػػكزف النسػػػبي لفقػػػرات مجػػػاؿ ) الح :تػػػائج المجػػػاؿ األكؿىػػػذه الفقػػػرة . كتظيػػػر ن
ممػا , بػدكر قيػادة السػمطة الفمسػطينية تػأثرت سػمبان % ممػا يعنػي أنيػا 60.57"الحريات العامة "بمػغ 

فػي  مف أفراد العينة تؤكػد أف قيػادة السػمطة الفمسػطينية لعبػت دكرا سػمبيان  يؤكد أف ىناؾ نسبة ميمةن 
, ) المركػػػز الفمسػػػطيني لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف :كىػػػذا يتكافػػػؽ مػػػع دراسػػػة, الحريػػػات العامػػػة الحفػػػاظ عمػػػى

( كمػػػػػع دراسػػػػػة  2016, مػػػػػع دراسػػػػػة ) نصػػػػػار كتتكافػػػػػؽ, (2011, كمػػػػػع دراسػػػػػة )داككد, (2016
كمػػع , (2013, كمػػع دراسػػة )سػػميماف, (2009, كاتفقػػت مػػع دراسػػة )كرابنيػػت, ( 2014, )عػػامر

, (2012, كدراسػػػػػػة )مرزكقػػػػػػي, (2011, سػػػػػػة )النكايشػػػػػػةكمػػػػػػع درا, (2009, دراسػػػػػػة ) الحمػػػػػػكلي
, كمػع دراسػة )الػدجني, (2008, كمػع دراسػة )أبػك عػرب, (2009, كتعارضت مػع دراسػة )بمعػكر

بعد فكز حركة  كخاصةن , كحقكؽ المكاطف, ( كتظير الدراسة الحالية انتياؾ الحريات العامة2009
حيػػث عػػدـ تقبػػؿ , مػػف انتيػػاؾ الحريػػات العامػػةكالتػػي زادت , حمػػاس باالنتخابػػات التشػػريعية الثانيػػة

, فػي الحكػـ ان كالتػي جعمػت مػف حركػة حمػاس شػريك ,االنتخابػات السمطة الكطنية الفمسطينية لنتائج
, كحركة حماس( يقكماف بأعماؿ عنػؼ تمػس بحقػكؽ االنسػاف حركة فتح) :مما جعؿ طرفي النزاع

ريات العامة في قطاع التي طمست الحك , ـ(2007)مما أدل إلى أحداث يكنيك , كالحريات العامة
 الفمسطينية . ككذلؾ في الضفة الغربية مف قبؿ السمطة الكطنية, غزة مف قبؿ طرفي النزاع

  :الوضع االقتصادي -فسير نتائج فقرات المجال الثاني ت ثانيًا:
)يعػػاني المكظفػػكف مػػف أف ركاتػبيـ ال تمبػػي الحػػد األدنػػى مػػف  تظيػر نتػػائج المجػػاؿ الثػػاني أف الفقػرة

)يالحػػػظ أف :كمػػػا أظيػػػرت الفقػػػرة , %99.33احتياجػػػاتيـ ( احتمػػػت المرتبػػػة األكلػػػى بػػػكزف نسػػػبي 
حرماف بعض المكظفيف مػف ركاتػبيـ زاد مػف الفمتػاف األمنػي ( احتمػت المرتبػة األخيػرة بػكزف نسػبي 

 ) الكضػػع االقتصػػادم ( أف الػػكزف النسػػبي لفقػػرات ىػػذا :كتظيػػر نتػػائج المجػػاؿ الثػػاني, 66.67%
, (2006, كدراسػػة ) أيػػكب, (2013, ا يتكافػػؽ مػػع دراسػػة )سػػميمافكىػػذ, %88.27المجػػاؿ بمػػغ 
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 .(2007, تيسير جمعة, كدراسة )ماىر عيسى, (2009, كدراسة )بمعكر
كيفسػػر , غػػزة كقطػػاع, الغربيػػة كتظيػػر الدراسػػة الحاليػػة أف الكضػػع االقتصػػادم متػػردم فػػي الضػػفة

نػو ىػك المػتحكـ فػي المعػابر بفتحيػا فمسطيني بصفة عامة لالحتالؿ حيث إذلؾ بتبعية االقتصاد ال
, الػػتحكـ فػػي المػػكاردككػػذلؾ , ككػػذلؾ منػػع العمػػاؿ مػػف العمػػؿ فػػي داخػػؿ الخػػط األخضػػر, كغمقيػػا

األكضػاع كازدادت , كعػدـ مكاكبػة الغػالء المعيشػي, كخضكع السمطة الفمسػطينية لشػركط الممػكليف
بإصػدار قػرار مػف الػرئيس , ـ(2006)بعد كصكؿ حركة حماس لسدة الحكـ في سكءان  االقتصادية

كأف كػؿ مػف يتعامػؿ معيػا , (ـ2007)حككمة إسماعيؿ ىنية في غػزة فػي يكنيػك بعدـ التعامؿ مع 
ممػػف تعػػاممكا مػػع , ممػػا أدل لحرمػػاف عػػدد مػػف المػػكظفيف مػػف ركاتػػبيـ, يعتبػػر خػػارج عػػف الشػػرعية

, الػذيف لػـ يتعػاممكا مػع الحككمػة العاشػرةككذلؾ قطع ركاتب عػدد مػف المػكظفيف , كمة العاشرةالحك
 أك خاطئة. , ببالغات كاذبة

  :الفساد اإلداري -ثالثًا: تفسير فقرات المجال الثالث 
% حيػػػث أظيػػػرت 90.42لقػػػد حػػػازت فقػػػرات المجػػػاؿ الثالػػػث : الفسػػػاد االدارم عمػػػى كزف نسػػػبي 

, كتكافػؽ ذلػؾ مػع دراسػة ) بمعػكر, فػي مؤسسػات السػمطة الفمسػطينية ان إداريػ ان فسػادالنتائج أف ىناؾ 
( . حيػػث تظيػػر النتػػائج حالػػة الفكضػػى التػػي كانػػت تسػػكد 2009, كمػػع دراسػػة )كرابيػػت, (2009

كسػػاعد عمػػى ذلػػؾ سػػيطرة حػػزب سياسػػي , كعػػدـ االلتػػزاـ بػػالقكانيف, كالمحسػػكبية, مؤسسػػات السػػمطة
 .كعادلة , كنزيية, شفافة كد رقابة إداريةكعدـ كج, كاحد عمى الحكـ

ـــىنتيجـــة تفســـير  " ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة  -الفرضـــية األول
(0.05≥α)  متعمقة في تقدير الفئات اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الػديمقراطي

, )الجػنس :عزل إلػى متغيػرت  مف قبؿ السمطة الفمسطينية حجـ انتشار الفساد في مؤسساتيا تتعمؽ ب
  الدرجة العممية (, الدرجة الكظيفية

كيفسػػر ذلػػؾ بضػػعؼ مشػػػاركة المػػرأة فػػي الحيػػػاة , لقػػد أثبػػت الدراسػػة الحاليػػػة صػػحة ىػػذه الفرضػػػية
 كعػػػدـ تػػػأثير اخػػػتالؼ, ككجػػػكد ثقافػػػة سياسػػػية شػػػبو مكحػػػدة عنػػػد الفئػػػات اإلداريػػػة العميػػػا, السياسػػػية

كلػـ تجػد الباحثػة دراسػات  ألنيػـ جميعػان نتػاج بيئػة سياسػية كاحػدة, الدرجة العمميػة عمػى رأم العينػة
 كذلؾ لندرة األبحاث المتعمقة بدراسة الباحثة ., تتكافؽ أك تتعارض مع ىذه الفرضية

 :الخروقات التي تمت لمقانون األساسي  -سير نتائج فقرات المجال الرابع تف -رابااً  
أظيرت نتائج فقرات المجاؿ الرابع أف ىنػاؾ خركقػات تمػت لمقػانكف األساسػي حيػث بمػغ الػكزف لقد 

, (2016, ع دراسػة )المركػز الفمسػطيني لحقػكؽ اإلنسػافكىذا يتكافؽ م% 75.87, النسبي لفقراتو
 (.2013, كيتعارض مع دراسة )خطاطبة

( 0.05إحصائية عند مستكل الداللة )تكجد فركؽ ذات داللة  ال - الفرضية الثانيةنتيجة تفسير 
زيادة تتعمؽ بمتعمقة في تقدير الفئات اإلدارية العميا لمساىمة قيادة السمطة في التحكؿ الديمقراطي 
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رجة الد, )الجنس :عزل لمتغيرالخركقات التي تمت لمقانكف األساسي مف قبؿ السمطة الفمسطينية ت  
 (.ـ2007-2004) نية ما بيف عامية العممية ( في الفترة الزمالدرج, الكظيفية

, كلـ تجد الباحثة دراسات تتكافؽ أك تتعػارض مػع الفرضػية, أثبتت الدراسة الحالية صحة الفرضية
 . بمكضكع دراسة الباحثةلندرة األبحاث المتعمقة 

  :اإلصالح السياسي -لمجال الخامستفسير نتائج ا
حيػث بمػغ , فػي اإلصػالحات السياسػيةضػعؼ  لقد أظيرت نتائج فقػرات المجػاؿ الخػامس أف ىنػاؾ

كمػع دراسػة , (2013, . كىذا يتكافؽ مػع دراسػة )سػميماف %91الكزف النسبي لفقرات ىذا المجاؿ 
, كمػع دراسػة )المركػز الفمسػطيني لحقػكؽ اإلنسػاف, (2009, كمع دراسة )بمعكر, (2011, )عكدة
, the united states Instituteكمػػع دراسػػة ), (2012, كمػػع دراسػػة )مرزكقػػي, (2016
 (.2007, كيتعارض مع دراسة )ريحاف  (2002
( 0.09ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ) -الفرضية الثالثة نتيجة تفسير

تتعمػػػؽ متعمقػػػة فػػػي تقػػػدير الفئػػػات اإلداريػػػة العميػػػا لمسػػػاىمة قيػػػادة السػػػمطة فػػػي التحػػػكؿ الػػػديمقراطي 
الدرجػػػػة , )الجػػػػنس :عػػػػزل لمتغيػػػرمػػػػف قبػػػؿ السػػػػمطة الفمسػػػطينية ت  سػػػتكل اإلصػػػػالحات السياسػػػية بم

 .(ـ2007-2004) ما بيف عامي( في الفترة الزمنية الدرجة العممية, الكظيفية
كلػػـ تجػػد الباحثػة دراسػػات تتكافػػؽ أك تتعػػارض مػػع , أثبتػت الدراسػػة الحاليػػة صػػحة الفرضػية السػػابقة

 الفرضية.
 : بالمؤسسات اإلعالميةطات الحاكمة تفسير فقرات المجال السادس: تاامل السم

فػػػي تعامػػػؿ السػػػمطات الحاكمػػػة مػػػع  ان لقػػػد أظيػػػرت نتػػػائج فقػػػرات المجػػػاؿ السػػػادس أف ىنػػػاؾ ضػػػعف
% كىػػذا يتكافػػؽ مػػع 43.03حيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي لفقػػرات ىػػذا المجػػاؿ , المؤسسػػات اإلعالميػػة

, دراسػػػػػة )بمعػػػػػكركمػػػػػع , (2008, كتعارضػػػػػت مػػػػػع دراسػػػػػة )أبػػػػػك عػػػػػرب, (2011, دراسػػػػػة )داككد
كتفسر نتيجة فقرات المجاؿ السػادس بػأف المؤسسػات اإلعالميػة بصػفة عامػة فػي الػدكؿ , (2009

أك التعبيػػػػر عػػػػف آراء , كال يعطػػػػى ليػػػػا المسػػػػاحة الكافيػػػػة إلظيػػػػار الحقػػػػائؽ, العربيػػػػة تتبػػػػع النظػػػػاـ
تتبػػع كسياسػػة سػػمطاتيا , ألنيػػا دكلػػة تقبػػع تحػػت االحػػتالؿ ,كفػػي فمسػػطيف بصػػفة خاصػػة, الجميػػكر

كلكػػف الكضػػع ازداد سػػكءا بعػػد فػػكز حركػػة حمػػاس باالنتخابػػات التشػػريعية الثانيػػة , أجنػػدات خارجيػػة
كأصػػبح , مػػف الناحيػػة العمميػػة الفمسػػطينية النتػػائجالكطنيػػة حيػػث لػػـ تتقبػػؿ السػػمطة , ـ(2006)فػػي 

, كالتي ككذلؾ إعالـ حركة حماس, الفمسطينية الكطنية اإلعالـ الرسمي الفمسطيني منحازان لمسمطة
ممػا خمػؽ انقسػامان فػي اإلعػالـ , از لمحككمػة العاشػرة فػي قطػاع غػزةأصبحت شريكان في الحكـ إنجػ

كمػػا أنػػو , تكػػذيب اآلخػػركػػؿ يريػػد , مػػف قبػػؿ الطػػرفيف, كالسػػب, أدل لدرجػػة التحػػريض, الفمسػػطيني
 كاعتقػاؿ كػؿ مػف يحػاكؿ الخػركج برأيػو عػف المؤسسػة ,كتـ محاسبة, غيب الحقائؽ لصالح رؤسائو

عػػف  اإلعػػالـ بػػذلؾ ابتعػػدنتيجػػة ذلػػؾ  ك ف لإليػػذاءكتعػػرض الصػػحفيي, مػػف كػػال الطػػرفيف اإلعالميػػة



183

 
 

 كانتياكان لحرياتو ., كلـ يكف يعبر عف رأم الجميكر مما شكؿ مسان لحقكؽ المكاطف, المكضكعية
ـــة نتيجـــة تفســـير " ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة  -الفرضـــية الرابا

(0.05≥αمتعمقػػػػػة فػػػػػي تقػػػػػدير الفئػػػػػات )  اإلداريػػػػػة العميػػػػػا لمسػػػػػاىمة قيػػػػػادة السػػػػػمطة فػػػػػي التحػػػػػكؿ
 :إلػػى متغيػػر ت عػػزلالػػديمقراطي تنعمػػؽ بكيفيػػة تعامػػؿ السػػمطات الحاكمػػة مػػع المؤسسػػات اإلعالميػػة 

 .(ـ2007- 2004) ا بيف عاميجة العممية( في الفترة الزمنية م)الجنس, الدرجة الكظيفية, الدر 
أثبتت الدراسة الحالية صحة الفرضية, كلـ تجد الباحثة دراسات تتكافؽ أك تتعػارض مػع الفرضػية, 

 لندرة األبحاث المتعمقة بمكضكع دراسة الباحثة. 
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أ, (. المالحؽ 1994بركتكككؿ العالقات االقتصادية بيف الجانب اإلسرائيمي كالفمسطيني) -13
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صدار مركز القدس لإلعالـ, كاالتصاؿ, القدس  .ب, ج. ترجمة كا 
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حكاتمة,  نايؼ, أبعد مف أكسمك: فمسطيف إلى أيف ؟)عماف :دار الجميؿ لمنشر كالدراسات  -23
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, دار المسيرة, عماف, المممكة 1لتطكر التنظمي اإلدارم, ط(. ا2009السكارنة, بالؿ ) -29
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 الشرؽ األكسط.
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ـ(: آفاؽ التحكؿ الديمقراطي في النظاـ السياسي الفمسطيني, 2006أيكب, حسف, ) -3
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 , نابمس, فمسطيف.ماجستير
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(: االنقساـ السياسي الفمسطيني كالدكر الرقابي لممجمس التشريعي, 2016نصار, رامي, ) -19
 القيادة كاإلدارة, أكاديمية اإلدارة كالسياسة, غزة, فمسطيف. رسالة ماجستير
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 .100-99ص2003ـ السياسية , القاىرة, كمية االقتصاد كالعمك دكتوراة غير منشورة
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 .53, ص4, ع12ج
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 .32, ص 5االجتماعية. ع
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 .28-27ـ, ص2006(, أكتكبر 142الدكلية, العدد )
(. القاىرة: 4(. محنة التعميـ. مجمة كتاب األىالي. العدد )1984سعيد اسماعيؿ عمي: ) -5

 .101األىراـ. ص 
, ربيع 52السيد, مصطفى كامؿ, "تحكؿ ديمقراطي بطيء", مجمة الديمقراطية, العدد  -6

 .196, ص 2001
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194
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 األولية(: االستبانة في صورتيا 1ممحق رقم )
 

 

 

 لمدراسات الاميا والسياسة اإلدارة أكاديمية
 األقصى جاماة بيـن المشتـرك البرنامـج

 والسيــاســـة اإلدارة وأكاديــميـــة

 2007-2004دور قيادة السلطة الفلسطينية يف التحول الدميقراطي من 

 من وجهة نظر الفئات اإلدارية العليا

 ....................................................المحترم.األستاذ الدكتور /
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول  تيدؼ ىذه االستبانة إلى دراسة التعرؼ إلى
كذلؾ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى شيادة الماجستير في  2007- 2004الديمقراطي من 

 كاإلدارة مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا.القيادة 
 

باإلضافة أك الحذؼ أك التعديؿ أك ما تركنو  االستبانةبتحكيـ فقرات لذا نرجك مف سيادتكـ التكـر 
 مناسبا.

 ولكم جزيل الشكر
 ةالباحث

 نفيسة عدوان

 بيانات المبحوثين:
 أنثى  □     كرذ □   الجنس:

 المسمى الكظيفي: 
 دبمـك □  بكالكريكس □   ماجستير □    دكتكاره □  المؤىؿ العممي:

 المنطقة الجغرافية: 
 سنة العمؿ: 
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 الـاـبـــارة م
 

مدى  مدى وضوحيا
 أىميتيا

مدى مالئمة 
الابارة لممحور 
 الذي تنتمي إليو

التاديالت 
 المقترحة

غير  ىامة تحذف تادل واضحة
غير  مالئمة ىامة

 مالئمة

 :الحريات الاامة -األولالمجال 

يشار المواطن بالظمم لادم نيل حقو في   -1
الوظائف الحكومية بسبب سيطرة حزب 

 سياسي واحد.

        

المواطن بأن وسائل اإلعالم الرسمية  يشار  -2
 تخدم بالدرجة األولى المواطن الفمسطيني.

        

يشار المواطن بأنو ليس لو الحق في حرية   -3
  .والتنقلالسفر واإلقامة 

        

         .يفقد المواطن حقو في السفر والتنقل  -4

أعطت السمطة لممواطن الحق في التجمع    -5
 .السممي 

        

         .تمتع المواطن بحرية الابادة  -6

أعطت السمطة لممواطن الحق في تشكيل    -7
 . الجمايات والمؤسسات األىمية

        

في المشاركة  أعطت السمطة لممواطن الحق  -8
 .في الحياة السياسية

        

 :األمن االقتصادي-المجال الثاني 

يم الوضع االقتصادي الفمسطيني في نشر يس  -9
 .الجريمة

        

ساعدت قرارات السمطة بحرم باض الموظفين   -10
  .من رواتبيم في زيادة الفمتان األمني

        

نظام الترقيات داخل المؤسسة دفع الموظف   -11
 قانونية.أن يقوم بتصرفات غير 

        

ساعدت في  لمموظفينتدني األجور المقدمة   -12
 .االنحراف
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 الـاـبـــارة م
 

مدى  مدى وضوحيا
 أىميتيا

مدى مالئمة 
الابارة لممحور 
 الذي تنتمي إليو

التاديالت 
 المقترحة

غير  ىامة تحذف تادل واضحة
غير  مالئمة ىامة

 مالئمة

االحتياجات أكبر من الراتب الذي يتقاضاه   -13
 .الموظف

        

 :الفساد اإلداري -المجال الثالث

عن ممارسة الفساد اإلداري  المدراء تغاضى  -14
 .في الدائرة

        

استغالل المنصب من باض الموظفين أصبح   -15
 .سمة أساسية في الامل

        

تم التالعب باألوراق الرسمية من أجل ي  -16
 .تخفيف األعباء المالية عن األقارب

        

         .عن الامل بحجج واىيةن الموظفوتغيب ي  -17

الامل والخروج قبل الموعد أمر ر عن يالتأخ  -18
 .طبياي داخل الوزارة

        

عدم االلتزام واحترام القانون أمر شائع بين   -19
 .الموظفين

        

احترام الوقت ليست من سمة الااممين داخل   -20
 المؤسسة.

        

يمكن لمموظف أن ياقد اجتماعات شخصية   -21
 .في أوقات الامل

        

 :الخروقات التي تمت لمقانون األساسي -المجال الرابع

         .عدالة القوانين في التاامل مع األفراد  -22

لمصالح  في القوانينالموجود غموض يستغل ال  -23
 شخصية.

        

ىناك فرص لمتيرب من القوانين واألنظمة   -24
 .بسبب عدم وضوحيا

        

         .عدم احترام لمقوانين واألنظمة ىناك  -25
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 الـاـبـــارة م
 

مدى  مدى وضوحيا
 أىميتيا

مدى مالئمة 
الابارة لممحور 
 الذي تنتمي إليو

التاديالت 
 المقترحة

غير  ىامة تحذف تادل واضحة
غير  مالئمة ىامة

 مالئمة

استغالل الخبرات الاممية المتوافرة لدى تم ي  -26
 .عن الحزبية الموظفين بايداً 

        

 في وضع السياسات الاامة تيميش الموظفين  -27
 .سمبا عمى أدائيم يناكس

        

 :السياسية اإلصالحات -المجال الخامس

          .شارك المواطن في صنع القراري  -28

أرى أن األجندات الخارجية ىي التي تفرض   -29
 .القرار صناعةنفسيا عند 

        

في تطبيق  المسئولةالجيات  ؤتباط  -30
 .اإلصالحات السياسية لممايشة

        

التوازن في تطبيق الادالة  ل فياختال ىناك   -31
 .وتكافؤ الفرص بين المواطنين

        

 لو المواطن باإلحباط عمى ما يضمن يشار  -32
 .الحياة الكريمة

        

أرى أن الفساد المالي ظير بشكل كبير في   -33
 .القطاعات المختمفة

        

 ر قدأرى أن مستوى الديمقراطية وحرية التابي  -34
 .تراجع

        

األمني ساعد عمى زيادة الفساد  الفمتانوجود   -35
 .اإلداري

        

في زيادة   د الوضع السياسي ساىميتاق  -36
 .ارتكاب األخطاء

        

وجود الوالءات السياسية أدى لتفشي ظاىرة   -37
 .الفساد اإلداري

        

 :ةتاامل السمطات الحاكمة بالمؤسسات اإلعالمي -المجال السادس
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مدى  مدى وضوحيا
 أىميتيا

مدى مالئمة 
الابارة لممحور 
 الذي تنتمي إليو

التاديالت 
 المقترحة

غير  ىامة تحذف تادل واضحة
غير  مالئمة ىامة

 مالئمة

أعطت السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحق في   -38
  .حرية التابير

        

أعطت السمطة لممؤسسة اإلعالمية حق   -39
المشاركة في الشؤون الاامة لمدولة كمناقشة 

 .السياسات ومشاريع القوانين

        

أعطت السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحق في   -40
 .مراقبة الحكومة

        

أعطت السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحق في   -41
 .كشف انتياكات حقوق اإلنسان

        

أعطت السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحق في   -42
 .الحصول عمى المامومات

        

أعطت السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحق في   -43
 .التواصل مع جيات إعالمية خارجية

        

أعطت السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحق في   -44
 المسئولين.من  استقاء المامومات

        

أعطت السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحق في   -45
المامومة األمن وعدم المساءلة عن طرح 

 .الصحيحة

        

تمكن الموظفون من إبداء أرائيم بحرية   -46
 .ومصداقية لوسائل اإلعالم
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 ( قائمة بأسماء السادة المحكمين2ممحق رقم )

 مكان الامل اسم المحكم 

 غزة -جامعة القدس المفتكحة أ.د. جياد البطش  -1

 غزة -كالسياسيةأكاديمية اإلدارة  د. أحمد الكادية  -2

 غزة -الجامعة اإلسالمية د. كليد المدلؿ  -3

 غزة -أكاديمية اإلدارة كالسياسية د. رائد قنديؿ  -4

 غزة -كزارة الداخمية د. حساـ الدجني  -5

 غزة -الجامعة اإلسالمية د. طمعت عيسى  -6

 غزة -جامعة األزىر أ. د. إبراىيـ أبراش  -7

 غزة -كالسياسيةأكاديمية اإلدارة  د. حسف السعدكني  -8

 غزة -جامعة األزىر د. أسامة أبك نحؿ  -9
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 (: االستبانة في صورتيا النيائية3ممحق رقم )

 لمدراسات الاميا والسياسة اإلدارة أكاديمية
 األقصى جاماة بيـن المشتـرك البرنامـج

 والسيــاســـة اإلدارة وأكاديــميـــة
 غــــزة – الاــميــا لمــدراســات
 القيــــادة واإلدارة برنــامــج

 استبانة

 2007-2004حول الدميقراطي من دور قيادة السلطة الفلسطينية يف التّّّّّّّّّّّّّّّّ

 من وجهة نظر الفئات اإلدارية العليا

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 دور قيادة السمطة الفمسطينية في التحول الديمقراطي مارفةتيدؼ ىذه االستبانة إلى 
الماجستير في القيادة  درجةكذلؾ الستكماؿ متطمبات الحصكؿ عمى  م(2007-2004)من 

 كاإلدارة مف أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا.

لف  مع العمـ أف ىذه االستبانة ,باإلجابة عف األسئمة بكؿ دقةلذا نرجك مف سيادتكـ التكـر 
 تستخدـ إال ألغراض البحث العممي.

 كرولكم جزيل الش
 ةالباحث

 نفيسة أحمد عدوان

 بيانات المبحوثين:
 أنثى  □كر ذ □      الجنس:

 مدير عاـ  □ككيؿ مساعد  □ككيؿ  □ المسمى الوظيفي:
 دبمـك □ بكالكريكس □ ماجستير □دكتكاره  □  المؤىل الاممي:
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 :الحريات الاامة -المجال األول
المكاطف بالظمـ لعدـ نيؿ حقو في الكظائؼ الحككمية بسبب يشعر   -47

 سيطرة حزب سياسي كاحد.
   

تخدـ بالدرجة األكلى ال يعتقد المكاطف بأف كسائؿ اإلعالـ الرسمية   -48
 المكاطف الفمسطيني.

   

    .يفقد المكاطف حقو في السفر كالتنقؿ  -49
    .تحـر السمطة المكاطف حقو في التجمع السممي   -50
    .يتمتع المكاطف بحرية العبادة  -51
    .يمتمؾ المكاطف الحؽ في تشكيؿ الجمعيات كالمؤسسات األىمية   -52
    .تمنح السمطة المكاطف الحؽ في المشاركة في الحياة السياسية  -53

 :األمن االقتصادي -المجال الثاني
    .يساىـ الكضع االقتصادم الفمسطيني في نشر الجريمة  -54
يالحظ أف حرماف بعض المكظفيف مف ركاتبيـ زاد مف الفمتاف   -55

 .األمني 
   

تصرؼ دفع المكظؼ أف يفي نظاـ الترقيات داخؿ المؤسسة يدفع   -56
 قانكنية.غير بتصرفات 

   

    .في االنحراؼ لممكظفيفتدني األجكر المقدمة تساعد عممية   -57
مف  يعاني المكظفكف مف أف ركاتبيـ ال تمبي الحد األدنى  -58

 احتياجاتيـ.
   

 :الفساد اإلداري -المجال الثالث
    عف ممارسة الفساد اإلدارم في الدائرة. المدراءتغاضى ي  -59
يستغؿ المكظفكف مناصبيـ بصكرة مستمرة في تحقيؽ مصالحيـ   -60

 الشخصية.
   

تـ التالعب باألكراؽ الرسمية مف أجؿ تخفيؼ األعباء المالية عف ي  -61
 األقارب.

   

    ىية.بحجج كاباستمرار ك عف العمؿ المكظفكف تغيب ي  -62



209

 
 

 ال أوافق محايد أوافق الـاـبـــارة م

يبدك أف تغيب المكظفيف عف العمؿ كخركجيـ قبؿ المكعد أمر   -63
 طبيعي داخؿ الكزارة.

   

    تنتشر بيف المكظفيف ظاىرة عدـ االلتزاـ كعدـ احتراـ القانكف.  -64
    يشيع بيف المكظفيف سمكؾ يكحي بعدـ احتراـ الكقت أك استثماره.  -65
    يمكف لممكظؼ أف يعقد اجتماعات شخصية في أكقات العمؿ.  -66

 :الخروقات التي تمت لمقانون األساسي -المجال الرابع
    .عدالة القكانيف في التعامؿ مع األفرادتسكد   -67
    لمصالح شخصية. في القكانيفالمكجكد غمكض يتـ استغالؿ ال  -68
    كالقكانيف. باألنظمة االستيتار المكظفيف بيف يسكد  -69
الخبرات العممية المتكافرة لدل المكظفيف بعيدا عف ثمار تـ استي  -70

 .الحزبية
   

سمبا عمى  في كضع السياسات العامة ينعكس تيميش المكظفيف  -71
 .أدائيـ

   

 :السياسية اإلصالحات -المجال الخامس
     .في صنع القرارظفكف شارؾ المك ي  -72
    القرار. صناعةاألجندات الخارجية نفسيا عند تفرض   -73
في تطبيؽ اإلصالحات السياسية  المسئكلةالجيات  أتباطت  -74

 .لممعيشة
   

يعاني نظاـ الشفافية مف اختالؿ أك عدـ تكازف في تطبيؽ العدالة   -75
 كتكافؤ الفرص.

   

    كيأس في تكفير حياة كريمة لو.حباط مف إالمكاطف يعاني   -76
    الفساد المالي ظير بشكؿ كبير في القطاعات المختمفة. أفعتقد أ  -77
    .تراجعر قد أف مستكل الديمقراطية كحرية التعبيعتقد أ  -78
    األمني عمى زيادة الفساد اإلدارم. يساعد الفمتاف  -79
    د الكضع السياسي في زيادة ارتكاب األخطاء.يتعقيساىـ   -80
 .ظاىرة الفساد اإلدارمالكالءات السياسية لتفشي يؤدم تبايف   -81
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 :ةتاامل السمطات الحاكمة بالمؤسسات اإلعالمي -المجال السادس
     .الحؽ في حرية التعبير جميع كسائؿ اإلعالـالسمطة تمنح   -82
السمطة لممؤسسة اإلعالمية حؽ المشاركة في الشؤكف العامة تتيح   -83

 .لمدكلة كمناقشة السياسات كمشاريع القكانيف
   

مف خالؿ  لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في مراقبة الحككمةتمارس ا  -84
 تفكيض السمطة ليا. 

   

لمؤسسة اإلعالمية الحؽ في كشؼ انتياكات حقكؽ ا تمارس  -85
 بناء عمى تكميؼ السمطة ليا اإلنساف

   

السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحؽ في الحصكؿ عمى  تكفر  -86
 .المعمكمات

   

اإلعالمية الحؽ في التكاصؿ مع جيات لمؤسسة تمنح السمطة ا  -87
 .إعالمية خارجية

   

مؤسسة اإلعالمية الحؽ في استقاء المعمكمات مف تمارس ال  -88
 المسئكليف بناء عمى صالحيات منحتيا إياىا السمطة.

   

السمطة لممؤسسة اإلعالمية الحؽ في األمف كعدـ المساءلة تمنح   -89
 .عف طرح المعمكمة الصحيحة

   

رائيـ بحرية كمصداقية لكسائؿ آف مف إبداء يالمكظفالسمطة  تمكف  -90
 .اإلعالـ

   

 

 


