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 من يحكم فلسطين؟

 سليم تماري

 

  جميل هالل، "تكوين النخبة الفلســـــــــطينية منذ نشـــــــــوء احلركة الوطنية إىل ما بعد
  .2002قيام السلطة الوطنية". رام الله وعمان، مواطن واألردن اجلديد، 

  ."ساري حنفي، "هنا وهناك: نحو حتليل للعالقة بين الشتات الفلسطيني واملركز
  .2001رام الله والقدس: مواطن ومؤسسة الدراسات املقدسية، 

 Khalil Shkaki, Old Guard and New Guard. Ramallah: Palestinian Center for 
Policy and Survey Reasearch, 2001. 

 
نة يف ربيع ســـــ حتالل اإلســـــرائيلي للمدن والبلدات الفلســـــطينية،اســـــتهدفت إعادة اال

وات ق وصــــــيفها، ضــــــرب األجهزة األمنية التابعة للســــــلطة الفلســــــطينية، بما فيها 2002
اخلاضـــعة إلمرة ياســـر عرفات. ومل يفُت  17األمن الوقائي بقيادة جبريل رجوب والقوة 

ىل حتوّل أساسي يف االستراتيجيا معظمَ املراقبين مغزى هذه الهجمات، إذ إنها أشارت إ
اإلســـــرائيلية ضـــــد الفلســـــطينيين، من حماربة جمموعات املعارضـــــة وميليشـــــياتها حتت 
غطاء "حماربة اإلرهاب"، إىل معركة تركّز على الســـــــلطة الفلســـــــطينية نفســـــــها بشـــــــبكتها 

ع ااألمنية وبنيتها اإلدارية وقاعدتها االقتصادية. وتضم األخيرة كثيراً من مرافق القط
العام، بما يف ذلك النقل والكهرباء والشـــــــــــبكات التجارية واملصـــــــــــارف. ولقد اســـــــــــتهدف 
اجليش الغازي هذه املرافق منهجياً بالتخريب والســــلب والنهب، األمر الذي أثار اســــتياء 
اجملموعة األوروبية التي اتخذت على عاتقها تمويل كثير من هذه املشاريع يف األعوام 

بناء "اقتصــاد الســالم" ملا بعد فترة أوســلو. تكمن أهمية الدراســات العشــرة األخيرة بغية 
الثالث التي نراجعهــا هنــا، والتي كُتبــت قبــل الغزو، يف أنهــا تتقصـــــــــــى يف التحليــل بنيــة 

  النخبة اجلديدة احلاكمة يف فلسطين، والتي برزت من رحم عملية أوسلو.

                                           

)(   أســـــــتاذ مشـــــــارك يف علم االجتماع يف جامعة بير زيت، ومدير مؤســـــــســـــــة الدراســـــــات املقدســـــــية
 (القدس).
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 ربية وقطاع غزة إيذاناًكان قدوم قوات منظمة التحرير الفلســــطينية إىل الضــــفة الغ
بإعادة تكوين رئيســـــــــية لعالقات القوى يف اجملتمع الفلســـــــــطيني وهويته الســـــــــياســـــــــية، 
وبإعادة تنظيم جذرية لبنيته املهيمنة. ففي السنين القليلة األخيرة من تسعينات القرن 

فلســــــــطيني إىل فلســــــــطين من الدول العربية املضــــــــيفة  100,000العشــــــــرين، انتقل نحو 
ن تونس ولبنان وســـــورية واألردن واليمن واجلزائر) بصـــــحبة ياســـــر عرفات (معظمهم م

واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلســـــــــــطينية وبيروقراطية املنظمة وميليشـــــــــــياتها. 
وفّرت  1996وخالل عــامين من هــذه العودة أُجريــت انتخــابــات بــإشـــــــــــراف دويل ســـــــــــنــة 

از ينية التي أنشـــــئت حديثاً (فالشـــــرعية لياســـــر عرفات كرئيس للســـــلطة الوطنية الفلســـــط
ممثالً (اجمللس  88من أصـــــــــــوات املقترعين)، وجمللس تشـــــــــــريعي يتألف من  %70بنحو 

التشــريعي الفلســطيني)، ويمثّل ثماين حمافظات يف قطاع غزة والضــفة الغربية، بما يف 
  ذلك مدينة القدس.

ي من األراضـــــــــــ %60إضــــــــــــافــة إىل ذلــك، كــان تطبيق اتفــاقــات أوســـــــــــلو، التي تركــت 
خاضعة لالحتالل اإلسرائيلي املباشر واملستمر، عالمة على حتوّل رئيسي يف التكوين 
الطبقي للمجتمع الفلسطيني ويف العالقة بين فلسطين والشتات. فألول مرة يف األزمنة 
احلديثة أصـــــــبح للفلســـــــطينيين حكومة خاصـــــــة بهم، وقوات مســـــــلحة، وبرملان، ومظاهر 

وابع؛ إذاعة وتلفزة؛ نشـــيد وطني. وأحدث هذا التحول هوية ذات ســـيادة: جوازات ســـفر؛ ط
جدالً كبيراً بين الفلســـــــــــطينيين والعرب، ويف صـــــــــــفوف احملللين األكاديميين واملعنيين 
باألمر يف العامل أجمع: هل كان ذلك بداية لالســـــــــــتقالل والســـــــــــيادة التامة، أم أنه تعزيز 

 املســـتقبل املنظور؟ وما لنظام فصـــل عنصـــري من شـــأنه إدامة االحتالل اإلســـرائيلي يف
يلي مراجعة نقدية لثالث دراســــــــــات من تأليف جميل هالل وخليل الشــــــــــقاقي وســــــــــاري 
حنفي، وهم علماء اجتماع ينتمون إىل جمموعات بحث فلســـــطينية حملية، تناولوا فيها 

  التغيرات يف بنية القوى يف اجملتمع الفلسطيني وصعود النخب الفلسطينية اجلديدة.
اجلــدل درجــة الســـــــــــيطرة املشـــــــــــروطــة التي تمكن الفلســـــــــــطينيون من يــأتي يف قلــب 

انتزاعها من اإلســـــرائيليين خالل ثمانية أعوام من املفاوضـــــات املطوّلة. مع بداية ســـــنة 
من األراضي احملتلة (املنطقة  %18، كان الفلسطينيون يسيطرون على ما نسبته 2002

مون الســــــــيطرة على ما نســــــــبته "أ" التي تتكون من املدن الرئيســــــــية وحميطها)، ويتقاســــــــ
أُخرى من األرض (املنطقــة "ب" ومعظم القرى اآلهلــة)، بينمــا بســـــــــــطــت إســـــــــــرائيــل  22%

ســـــيطرتها العســـــكرية التامة على بقية املناطق، بما فيها مدينة القدس العربية ونصـــــف 
مدينة اخلليل. وبقي الوصول إىل هذه املناطق والتحرك فيها واإلقامة بها أمراً خاضعًا 

ســـــــــــرائيليين. وقد صـــــــــــودرت عشـــــــــــرات اآلالف من الدونمات من األراضـــــــــــي الزراعية لإل
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الفلســـــــــــطينية إلنشـــــــــــاء طرق التفافية تربط بين املســـــــــــتعمرات اإلســـــــــــرائيلية، وجتعل من 
املتعذر إنشــــاء تواصــــل ذي معنى بين املناطق العربية. كما واصــــلت إســــرائيل ســــيطرتها 

وخضـــــــــــعت كل صـــــــــــادرات مناطق الســـــــــــلطة على املعابر احلدودية واملوانئ واملطارات. 
الوطنية الفلســـــطينية ووارداتها لســـــيطرة إســـــرائيل وتنظيمها. غير أن من كانوا يعتقدون 
أن عرفات أصــــــبح تابعاً للدولة اإلســــــرائيلية، وأن إدارته وقواته املســــــلحة تعمل وســــــيطاً 
 للحكم اإلســـــــرائيلي، وأن الســـــــلطة الوطنية الفلســـــــطينية أصـــــــبحت عصـــــــا غليظة يف وجه
املعارضــــــة املعادية إلســــــرائيل، أصــــــيبوا بالدهشــــــة جرّاء ضــــــراوة املقاومة الفلســــــطينية 

. ومل يكن 2002للغزو اإلســرائيلي للمناطق الفلســطينية يف شــباط/فبراير وآذار/مارس 
جلّ املقاومة للجيش اإلســـــــــرائيلي والهجمات على املســـــــــتعمرات اإلســـــــــرائيلية من تنفيذ 

ئيســــــية، وإنما نفذتها ميليشــــــيات تنظيمات حركة حماس والقوى اإلســــــالمية بصــــــورة ر
  "فتح" وكتائب شهداء األقصى التابعة لها.

وهكذا فإن لتكوين الشـــــــــرائح احلاكمة اجلديدة يف فلســـــــــطين صـــــــــلة بمســـــــــألة إقامة 
الدولة، وبمسألة معاجلة االنقسام املمتد على مدى نصف قرن داخل الشعب الفلسطيني 

(بمن فيهم معظم الشـــــــــــرائح العليـــــا  1967وحرب  1948بين الـــــذين هُجّروا يف حرب 
واملعنيين) وبين الذين بقوا يف البلد وحتملوا عبء ثالثة عقود من احلكم االســــــــتعماري. 
وتســـــعى املؤلَّفات التي نراجعها هنا لإلجابة عن األســـــئلة املتعلقة بتركيبة هذه النخبة 

مباشــرة إن كانت قادرة (النخب) اجلديدة وصــفاتها االجتماعية، وتتســاءل بصــورة غير 
على بناء جهاز دولة ذات ســيادة يف ظل القيود والشــروط التي تفرضــها اتفاقات أوســلو 

  .2002وانهيارها يف معركة املدن يف أوائل سنة 
ثمة أربعة أو خمســــة مفاصــــل رئيســــية يف التحول االجتماعي للمجتمع الفلســــطيني 
تنــــاولتهــــا أدبيــــات علم االجتمــــاع يف العقود األخيرة: قــــانون األراضـــــــــــي العثمــــاين يف 
خمســينات القرن التاســع عشــر (أدى إىل تخصــيص األراضــي الزراعية ونشــوء فئة مالّك 

شوء الطبقات التجارية املدنية يف املنطقة األراضي الذين ال يقيمون على أراضيهم)، ون
(الرأســـــــــــمــاليــة الزراعيــة واالرتبــاطــات بــاالقتصـــــــــــــاد العــاملي  1880الســـــــــــــاحليــة ســـــــــــنــة 

األوروبي)، ونمو االقتصــــــاد اليهودي يف ثالثينات وأربعينات القرن العشــــــرين (القاعدة 
 (تشــــــتت الالجئين الفلســــــطينيين 1948االقتصــــــادية للمســــــتعمرات الصــــــهيونية)؛ حرب 

وخسارة اجملتمع املديني)؛ ضم الضفة الغربية وقطاع غزة إىل األردن ومصر بين سنة 
؛ اســـــتعمار إســـــرائيل للمجتمع واالقتصـــــاد الفلســـــطينيين يف العقود 1967وســـــنة  1948

الثالثة املاضــية (نشــوء قوة عاملة تابعة لالقتصــاد اإلســرائيلي)؛ وأخيراً بداية اقتصــاد 
ف الســلطة الوطنية الفلســطينية (القطاع العام واإلدارة يف كن 1994فلســطيني بعد ســنة 
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العامة وتطوير بنية حتتية وطنية). وخالفاً للحقب التاريخية الســــــــــــابقة، تتميز الفترة 
احلالية بنشــــــــــوء نخبة وشــــــــــريحة دوالنية جديدة على أرض فلســــــــــطين، كما تلحظ حتول 

ردن عربية، وخصوصاً األالتركيز يف السياسات الوطنية الفلسطينية من بالد الشتات ال
  وسورية ولبنان وتونس، إىل فلسطين.

إن هذه القاعدة املؤســـــــــــســــــــــــاتية جملموعة القوى اجلديدة هي حمور الكتاب األخير 
جلميل هالل، عالِم االجتماع الفلسطيني البارز. فباستخدام مزيج مركب من مفاهيم ما 

 ة املتعلقة برأس املال الثقايفبعد املاركســـــــــية املتعلقة بأجزاء الطبقة واألفكار البوردي
واحلقول الســياســية، يرى هالل أن النخب ليســت فئات اجتماعية وإنما وحدات ســياســية 
تنظيميـة. "... النخبـة ال تتحـدد بـالعضـــــــــــويـة الفرديـة [وإنمـا] بقـاعـدتهـا التنظيميـة" (ص 

ن م). ومن ثم فهو يهمل النخب احمللية واإلقليمية ملصلحة نخب مؤسساتية متولّدة 52
الدولة، بما يف ذلك تلك التي برزت من االقتصــــــــــــاد اخلاص يف أعقاب اتفاقات باريس 

  .1995التي أُبرمت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يف سنة 
لكن ما هي مكوّنات النخبة اجلديدة؟ يحدد هالل، ضــــــمن اجملال الســــــياســــــي، كثيراً 

ســــــتغرب جداً أن إعالن من عالقات القوى التي تشــــــكلت حول منصــــــب الرئاســــــة. ومن امل
) نص على نظام يســـــتمد شـــــرعيته من برملان منتخب، 1988االســـــتقالل (اجلزائر، ســـــنة 

يف حين أن اتفاقات أوســـــــلو نصـــــــت يف املقابل على نظام رئاســـــــي يســـــــاعده جملس من 
النواب املنتخبين. وعلى الرغم من القوة املطلقــة التي يبــدو أن عرفــات يتمتع بهــا، فــإن 

التي تشـــــــــكل عناصـــــــــر النخبة الســـــــــياســـــــــية يف الســـــــــلطة التنفيذية، تخفف الفئات األربع 
ممارســـــــــته للســـــــــلطة وتقيدها. وهذه الفئات األربع هي: الوزراء ونواب الوزراء ورؤســـــــــاء 
املؤســـــــــــســـــــــــــــات العــــامــــة (بكــــدار [اجمللس االقتصـــــــــــــــادي الفلســـــــــــطيني للتنميــــة وإعــــادة 

وجملس النقد، وســلطة ]، واجلهاز املركزي لإلحصــاء، وســلطة املياه، PECDARاإلعمار/
البترول)؛ أعضـــــــــــــاء اللجنــة التنفيــذيــة ملنظمــة التحرير، واجمللس الوطني الفلســـــــــــطيني؛ 
رؤســــــــــــاء األجهزة األمنية (حممد دحالن، وجبريل رجوب، وتوفيق الطيراوي)؛ حمافظو 

  األقضية، ورؤساء اجملالس البلدية الرئيسية (غزة ونابلس واخلليل ورام الله).
ف يمارَس اتخاذ القرار الرئاســــــــــي وســــــــــط هذه النخبة بفئاتها من غير الواضــــــــــح كي

املتنافســــــة ووالءاتها املتضــــــاربة. لقد أدخل عرفات إىل الســــــلطة التنفيذية هيئة بحدود 
هالمية تســـــــــــمى "القيادة الفلســـــــــــطينية"، جتتمع دورياً، وتقوم يف الوقت نفســـــــــــه بوظيفة 

صـــــــــــية يف الغالب. جملس اســـــــــــتشـــــــــــاري وهيئة إلضـــــــــــفاء الشـــــــــــرعية على قراراته الشـــــــــــخ
وبـاإلضــــــــــــافـة إىل اجملموعـات املـذكورة أعاله، تضـــــــــــم "القيـادة الفلســـــــــــطينيـة" عـدداً من 
املســتشــارين الســياســيين ورؤســاء اجملالس يف "فتح"، بما فيها تنظيم "فتح"، فضــالً عن 
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املســـــــــــتشـــــــــــــارين العســـــــــــكريين. وهم يجتمعون بــانتظــام (مرة يف األســـــــــــبوع على األقــل) 
  لوبة للقرارات الرئاسية.ويقدّمون املشورة املط

 %50شخصية تشكل "نواة" النخبة السياسية، ويحلّل مواصفاتهم:  48يحدد هالل 
منهم من  %14وســـــــــــنرجع إىل ذلك)؛  -		عائالت مهيمنة (غنية أو ذات نفوذينتمون إىل 

ينتمون إىل الطبقة العاملة ومن أصــــــــول  %35"الطبقة املتوســــــــطة واالختصــــــــاصــــــــيين"؛ 
بحدوث حتول جذري جتاوزت فيه النخبة الســـــــياســـــــية الفلســـــــطينية فالحية. يوحي ذلك 

. لكن ما يلفت النظر بصـــــورة حادة 1940قاعدتها املكوّنة من طبقة الوجهاء منذ ســـــنة 
فقط من شــــــرائح النخبة  %8ليس الســــــمات الطبقية لهذا التشــــــكيل، وإنما أبعاده األُخرى. 

وا إىل األراضــــي الفلســــطينية مع أي الذين عاد -		من العائدين %29هذه من الالجئين، و
منظمــة التحرير بعــد اتفــاقــات أوســـــــــــلو. وهــذه املعطيــات بقــدر مــا يمكن االعتمــاد عليهــا، 
تشـــــــــــكك يف صـــــــــــحة مقولة هيمنة "اخلارج" على "الداخل". ومن املســـــــــــاهمات األصـــــــــــيلة 
الرئيســـــــــــية لهالل يف هذا الكتاب أنه يقترح نموذجاً لتكوين النخبة يشـــــــــــير إىل اندماج 

ـــــــــــــــــــــواســـــــــــع  "العائدين" يف اجملموعات الســـــــــــياســـــــــــية احمللية يف عملية تعزيز الســـــــــــلطة 	لـ
الفلسطينية اجلديدة. ويأخذ ذلك يف احلسبان تكوين جملس النواب املنتخب واملناصب 
الوزارية واحلكومية التالية األُخرى، والتعيينات يف األجهزة األمنية. يف املقابل، على 

يتعلق باملناصب املتصلة باالستثمارات اجلديدة الصعيد االقتصادي، وخصوصاً فيما 
وتكوّن نخبة اقتصــــــــــادية جديدة من صــــــــــنع الدولة ونشــــــــــوء قطاع خاص جديد، جند أن 
البورجوازيـــة املغتربـــة تضـــــــــــغط على الطبقـــة احملليـــة من رجـــال األعمـــال يف كـــل هـــذه 

  القطاعات وحتل حملها، كما سنرى أدناه.
يف حتليل هالل، هي اجمللس التشـــــــــــريعي إن النخبة الســـــــــــياســـــــــــية األكثر تهميشـــــــــــاً، 

املنتخب. فقد عُلّقت آمال كبيرة على هذا اجمللس يف أعقاب االنتخابات العامة ســـــــــــنة 
؛ إذ اعتُبر املراقب الرئيســي على الرئاســة والســلطة التنفيذية والعامل الكابح لها، 1996

ر أن أداءه يف وكان يؤمل أيضــــاً أن يســــن تشــــريعات تقدمية، وأن يعزز حكم القانون. غي
كل ذلك كان خميباً لآلمال، على الرغم من احملاوالت اجلاهدة للســــــــــيطرة على الفســــــــــاد 

  وتنظيم خمصصات ميزانية الدولة.
يبين توزيع اجمللس التشـــــريعي الفلســـــطيني أنه ال يعكس تشـــــكيل الســـــكان بصـــــورة 

ي من ) تــأت%60عــامــة، كمــا ال تظهر فيــه ســـــــــــيطرة للعــائــدين. فــاألغلبيــة العظمى (نحو 
) هي من %83املراكز املدينية الرئيســية يف األراضــي احملتلة. كما أن األغلبية العظمى (

من نشـــطاء منظمة التحرير الفلســـطينية أو  %42من الالجئين؛  %35خريجي اجلامعات؛ 
)،  51منهم دون  %60اجمللس الوطني الفلســـــــــــطيني. معظم النواب شـــــــــــبــــــان ( عــــــامــــــاً
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فقط من أعضـــاء اجمللس من النســـاء). وهكذا فإن  %12)، وذكور (%45واختصـــاصـــيون (
هذه الهيئة األكثر تمثيالً للنخبة الفلسطينية (باملفهوم االنتخابي) شابة، ومتخصصة، 
ومتعلمة، وتأتي من خلفيات اجتماعية موســـــــرة، مع أنها ليســـــــت من صـــــــفوف العائالت 

  الوجيهة.
ظمات غير احلكومية وعلى الرغم من ظهور جمموعات حديثة التكوين (قيادات املن

وموظفي القطـــاع العـــام و"رأســـــــــــمـــاليي الـــدولـــة")، فـــإن هالل يزعم أن هنـــاك اســـــــــــتمراراً 
تاريخياً وقليالً من احلراك يف الهياكل العليا للســــلطة يف الســــنوات األربعين األخيرة، أو 

). لكن هــذا الزعم ليس هنــاك مــا يثبتــه، وغــالبــاً مــا تــدحضـــــــــــــه 79 -		78نحو ذلــك (ص 
هو يســــــتند، يف معظمه، إىل قراءة للهرميات القيادية يف األحزاب الســــــياســــــية بياناته. و

الرئيســــــية الثابتة يف مقاعدها (مل يســــــتقل ســــــوى جورج حبش طواعية من منصــــــبه يف 
اجلبهة الشـــــــــــعبية لتحرير فلســـــــــــطين)، ولقوائم عضـــــــــــوية اجمللس الوطني الفلســـــــــــطيني، 

لتحرير ويف صـــــــــــفوف القيـــادة والســـــــــــتمراريـــة القيـــادة يف اللجنـــة التنفيـــذيـــة ملنظمـــة ا
الفلســـــطينية (أبو مازن وأبو العالء وســـــليم الزعنون)، بينما يضـــــبط عرفات اإليقاع. لكن 

   إذا ما قابل املرء تكوين النخبة احلالية بتلك التي كانت سـائدة يف إبّان فترة االنتداب،
ية ضـــــــــوية الفردفإنه يجد حتوالً جذرياً يف األصـــــــــول االجتماعية واخللفية العائلية والع

يف هـــذه الهرميـــات القيـــاديـــة. واألهم من ذلـــك أن املرء يجـــد اختالفـــات بيّنـــة يف أنمـــاط 
التحول للبنية الطبقية: فنحن نشـــــــهد اليوم مزيداً من أعضـــــــاء النخبة ممن يتحدرون من 
عائالت أتت من مناطق ريفية وبلدات صـــــــغيرة، ومن خميمات الالجئين، ومن صـــــــفوف 

وظفين الذين يتقاضون رواتب؛ وهذا كله يشكل اختالفاً جذرياً شبه االختصاصيين وامل
  عن النخبة التي تصفها بيان احلوت.

ويف هذا الســـياق، يقدم العالِم الســـياســـي خليل الشـــقاقي نموذجاً للتحوالت احلديثة 
يف صــــــفوف القوى مناقضــــــاً تماماً ألطروحة هالل عن االســــــتمرارية. فهو، يف دراســــــته 

رس اجلـــديـــد"، يرى أن انتقـــال قوات منظمـــة التحرير إىل فلســـــــــــطين "احلرس القـــديم واحل
والفشــل يف تطبيق اتفاقات أوســلو أنتجا وضــعاً قوّض بصــورة كبيرة الشــرعية والســلطة 
القائمة للحرس القديم (القيادة التاريخية). وقد كان العامل احلاســـــــــــم يف هذا التحول 

) عندما مل تعد الســـــــلطة 2000بر نقطة االنعطاف يف االنتفاضـــــــة الثانية (أيلول/ســـــــبتم
الفلســــــــطينية "تتمتع باحتكار اســــــــتخدام القوة"، األمر الذي أدى إىل وضــــــــع تخضــــــــع فيه 

                                           

)(   1917أنظر مثالً: بيان نويهض احلوت، "القيادات واملؤســــــــســــــــات الســــــــياســــــــية يف فلســـــــــطين  - 
 ).1981" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1948
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"شـــــرعيتها للتشـــــكيك من قبل الشـــــارع." و"الشـــــارع" هنا (وهو مفهوم إشـــــكايل بحد ذاته) 
يشــــــير إىل القوى التي تولّدها اجملموعات املعارضــــــة: حماس واجلهاد، واألهم من ذلك، 

  .)Shakaki, p. 14لعناصر املتمردة يف صفوف تنظيم "فتح" (ا
تتشــــــــابك التصــــــــنيفات االجتماعية والتنظيمية التي يســــــــتخدمها الشــــــــقاقي لتحليل 
النخـــب من دون تـــدقيق كـــاف. وهو يســـــــــــتخـــدم الفوارق بين األجيـــال، بـــالتضــــــــــــــافر مع 

 احلرس االنقســــــــــــــام: "حملي/عـــائـــد من املنفى"، للتمييز بين جمموعتي النخبـــة. فيحـــدد
)، وأنهم اجملموعة املهيمنة يف هيئات  50القديم بأنهم أكبر ســناً باملتوســط (فوق  عاماً

اتخاذ القرار يف منظمة التحرير الفلســـــــطينية والســـــــلطة الوطنية الفلســـــــطينية، ومعاقلها 
جملس الوزراء يف الســلطة الوطنية الفلســطينية واللجنة املركزية حلركة "فتح" واجمللس 

ســـــــــــطيني واجمللس املركزي ملنظمـــــة التحرير الفلســـــــــــطينيـــــة. وينتمي ثلـــــث الوطني الفل
اجمللس التشـــريعي الفلســـطيني إىل ما يســـمى احلرس القديم. وبين ممثلي هذه اجملموعة 
الثالثي حممود عبــاس وأحمــد قريع ونبيــل شـــــــــــعــث. وال يــذكر املؤلف صـــــــــــراحــة أن هــذه 

  ذلك. اجملموعة هي نواة العائدين، لكن من الواضح أنه يعتقد
يف املقــــابــــل، فــــإن احلرس اجلــــديــــد هم من جيــــل الشـــــــــــبــــاب، دون األربعين عــــامــــًا 

)، وبالتايل 1993 -		1987باملتوســـــط، ويأتون من صـــــفوف قيادة االنتفاضـــــة األوىل (
فهم أســـــاســـــاً من ســـــكان الضـــــفة الغربية وقطاع غزة الذين شـــــعروا بالتهميش من جانب 

دة املســـــيطرة يف تنظيم "فتح" ويف اجمللس العائدين. ويشـــــكل احلرس اجلديد اليوم القيا
التشريعي الفلسطيني، ويشغلون مناصب مهمة يف األجهزة األمنية، مثل جبريل رجوب 
وحممد دحالن، وكالهما من العناصــــــــــر القيادية لالنتفاضــــــــــة األوىل. وهذه العناصــــــــــر، 
خالفاً للحرس القديم، ضـــــــــبابية الشـــــــــكل وهامشـــــــــية نســـــــــبياً يف القيادات الســـــــــياســـــــــية. 
ويســـتطيع املرء أن يســـتشـــف ذلك من شـــخصـــياتها التمثيلية وخلفياتها االجتماعية غير 

مثل  -	ملؤلف، "رجال عصــــــــــــابات وأمراء حرب"املتوافقة: وهي تضـــــــــــم، وفقاً لكلمات ا
م (اغتاله اإلســـرائيليون ســـامي أبو ســـمهدانة يف منطقة رفح، وعاطف عبيّات يف بيت حل

( يف "فتح" مثل مروان البرغوثي وحســـــام خضـــــر  فضـــــالً عن عناصـــــر راديكالية -		الحقاً
(وكالهما عضو معارض يف اجمللس التشريعي من رام الله ونابلس). كما تضم موالين 

  ليبراليين لعرفات مثل سري نسيبة، مسؤول ملف القدس يف احلكومة الفلسطينية.
ة متســـــــــتند قوة احلرس اجلديد إىل انهيار اتفاقات أوســـــــــلو والعوائد املتراجعة الناج

عن التنازالت الفلســـــــــــطينية يف املفاوضــــــــــــات مع اإلســـــــــــرائيليين. و"تُســـــــــــتمد قوتهم من 
حتالفهم مع اإلســالميين، واالســتياء العام العارم من النظام االجتماعي اجلديد، والدعم 
الــذي يمحضـــــــــــــه الرأي العــام الســـــــــــتخــدام الســـــــــــالح ضـــــــــــــد قوات االحتالل اإلســـــــــــرائيلي 
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د هـــذا الـــدعم الـــ ذي يلقـــاه احلرس اجلـــديـــد أدوات القوة اإلكراهيـــة واملســـــــــــتوطنين. ويحيـــِّ
للحرس القـــــديم ويجردهـــــا، يف حـــــاالت معينـــــة، من أي تـــــأثير. ومع أن حجم اجلنـــــاح 
العســــكري للحرس اجلديد قد ال يكون كبيراً، فإنه يكفي للســــماح له بالســــيطرة على كثير 

منية ألجهزة األمن املؤسسات املدنية املتداعية للسلطة الفلسطينية، وردع أي حماولة ل
وكان يف وســــع  .)Shakakiللســــلطة الفلســــطينية التخاذ تدابير صــــارمة ســــريعة ضــــدها" (

الشـــــقاقي أن يضـــــيف أن الصـــــراع بين هاتين اجملموعتين ازداد حدة بســـــبب االمتيازات 
الواضحة يف الدخل وخمصصات املنصب اإلضافية التي تمنح للنخبة احلاكمة ويُحرم 

  منها األعضاء العاديون.
م الفئات الســـياســـية  مية إىل التنظي -إن نقطة الضـــعف يف حتليل الشـــقاقي أنه يقســـّ

فئــات اجتمــاعيــة تفتقر بوضـــــــــــوح إىل الــدقــة املفهوميــة. وبمــا أن هــدفــه هو البحــث عن 
االجتاهات التي من املرجح أن تبرز مع االنهيار احملتمل ملؤســــــســــــات الســــــلطة الوطنية 

القوى يف جمموعات متباينة يمكن أن تكون يف الفلســـطينية، فإنه يميل إىل وضـــع هذه 
التحليل النهائي متحالفة موقتاً، وأن يبرز منها قادة املســـــــتقبل. وأكثر املواد األصـــــــلية 
واملثيرة لالهتمام يف هذا التحليل هي ســـــــــــبر وتقويم املؤلف لدور عرفات يف التوســـــــــــط 

  بين التوجهات املتباينة لدى هذه الفئات:
تســلســل قيادي واضــح، حتى لو كان تســلطياً، يتربع على رأســه "احلرس القديم لديه 

عرفــات، وهو ال يحتــاج إىل موافقــة منــه أو إىل إثبــات صـــــــــــــدقيتــه أمــامــه، بــل إن احلرس 
القديم هو الذي يسعى لرضاه ويستمد شرعيته منه. ويعتمد بقاؤه كمجموعة على قيادة 

ت لكنه ال يســــــتمد شــــــرعيته عرفات. أمّا احلرس اجلديد، فهو يعترف أيضــــــاً بزعامة عرفا
منه، بل عرفات هو الذي يحتاج إىل إظهار صــــــــــــدقيته أمامه. وعندما يســـــــــــمح عرفات 
للحرس اجلديد بالتحالف مع اإلســـــالميين واالنخراط يف املواجهة املســـــلحة مع اجليش 
اإلســرائيلي، فإنه يكســب تأييد احلرس اجلديد ورضــاه. وبعد أن بدأت إســرائيل اســتهداف 

الوطنية النظامية وقواتها األمنية، ســـــمح لوحدات من احلرس الرئاســـــي  شـــــرطة الســـــلطة
واالســــــتخبارات باملشــــــاركة يف الهجمات على اجلنود واملســــــتوطنين اإلســــــرائيليين بين 
احلين واآلخر، على الرغم من اخملــــاطر التي ينطوي عليهــــا ذلــــك. وكــــان البــــديــــل أمــــام 

ظام الســـــــياســـــــي الفلســـــــطيني أمام عرفات من اكتســـــــاب تأييد احلرس اجلديد هو فتح الن
املشــاركة الســياســية وتشــجيع االنتقال احلقيقي إىل الديمقراطية، وهو أمر ســعى لتجنّبه 

 .)Shakaki, p. 6( حتى اآلن"

إن األحــداث التي طرأت منــذ كتــابــة هــذا التقويم، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً الغزو اإلســـــــــــرائيلي 
املقاومة التي أبدتها ، و2002ملناطق الســــــــــلطة الفلســــــــــطينية ابتداء من شــــــــــباط/فبراير 
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القوى املسلحة النظامية الفلسطينية، إىل جانب تنظيم "فتح"، توحي بأن عالقة عرفات 
باحلرس اجلديد عالقة معكوســـــــــة. فثمة رأي ســـــــــائد يف أن نأي عرفات بنفســـــــــه عن هذه 
العناصر "املتمردة" ربما وفّر له مزيداً من القوة السياسية ملمارسة سلطته من دون أن 

صـــــالته بتنظيم "فتح"، أو حتى بعناصـــــر املعارضـــــة اإلســـــالمية. إن ما يســـــفر عنه يقطع 
هذا البحث هو احلاجة إىل التوصــــــــــــل إىل فهم منهجي أفضــــــــــــل للنظام القيادي الهرمي 
املبني على احملسوبية، والذي يدير بموجبه الزعيم الفلسطيني سيطرته الشخصية على 

األمنية فضــالً عن حزبه الســياســي، مع  اجملموعات والفئات املتنافســة ضــمن املؤســســة
  احلرص على صرف معارضيه عن السعي لتقويض سيطرته الشخصية.

يف املقابل، فإن حتليل هالل ال يبتعد عن حتليل الشــــــقاقي فحســــــب، بل أيضــــــاً يرى 
نموذجه بشـــــــــــكل مقلوب. فهو يرى أن عملية بناء الدولة التي تلت قيام الســـــــــــلطة ســـــــــــنة 

خل/اخلارج وجعلته عديم األهمية. وخالفاً للمفهوم الســـائد، أبطلت تصـــنيف الدا 1993
فإنه يرى أن اجملموعات احمللية هي العنصر املهيمن ضمن صفوف النخبة السياسية. 
فهي تفوق العائدين يف العدد واملكانة ضـــــــــمن أجهزة إدارة الدولة. غير أن هذا الوضـــــــــع 

). كما أن 96ل العائد (ص يختلف كلياً يف الوســــــط االقتصــــــادي، حيث يســــــيطر رأس املا
جميل هالل يصــور النظام اجلديد نظاماً ســلطوياً يحافظ فيه الرئيس على ســيطرته على 
التوترات والصـــــــــــراعات يف النظام باإليقاع بين جهاز أمني وآخر، وبموازنة مصــــــــــــالح 
الفئات احلزبية والتوســـــــــط بينها من خالل شـــــــــبكة رعاية تشـــــــــمل هذه النخب. وهو، على 

قي، ال يشـــــــــرح كيف يعمل هذا النظام فعلياً، وال تأثيرات مثل هذا النمط من غرار الشـــــــــقا
  العمل يف استقرار النظام يف املدى البعيد.

إن معــاينــة فئــات رجــال األعمــال اجلــديــدة واملنظمــات غير احلكوميــة تشـــــــــــكــل أغنى 
مكونات هذه الدراســــــــــات وأكثرها أصــــــــــالة. وينطبق ذلك على عمل هالل "تكوين النخبة 

ســـــطينية..." ودراســـــة ســـــاري حنفي "هنا وهناك..." للعالقة بين نخبة رجال األعمال الفل
واملهنيين يف الشــــتات وبين الكيان الفلســــطيني اجلديد. يشــــير هالل إىل تكوّن رأس مال 
فلســـــــطيني جديد وبورجوازية جديدة ناشـــــــئة عن التزاوج بين شـــــــركات األعمال احمللية 

وين شــــــــركات مســــــــاهمة جديدة. وقد شــــــــكلت هذه واســــــــتثمارات رأس املال املغترب وتك
 1996الشــركات رأس املال التأســيســي لســوق األوراق املالية الفلســطينية الناشــئة ســنة 

  مليون دوالر لكل منها). 200شركة، كثير منها برأس مال يفوق  25(

                                           

)(   ،1949أنظر: يزيد صــــــايغ، "الكفاح املســــــلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية الفلســــــطينية  - 
 ).2002" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993
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لكن من هم أعضـــــــــــــاء هــذه البورجوازيــة اجلــديــدة؟ قطــاعــاتهــا األكثر نفوذاً، وليس 
هي املوظفون الذين يتقاضـــــــــــون رواتب ويشـــــــــــكلون الهيئة احلاكمة لبكدار،  األكثر ثراء،

باإلضــــافة إىل وزراء التجارة والصــــناعة والتخطيط واملالية والزراعة ونوابهم. وتشــــمل 
ســـــــــــلطتهم القــدرة على التفــاوض وتوقيع اتفــاقيــات املســـــــــــــاعــدة الــدوليــة من احلكومــات 

ة القيمة املضـــــــافة والضـــــــرائب على املانحة، واإلشـــــــراف على الدخل والواردات وضـــــــريب
اإلنتـــاج التي تبلغ قيمتهـــا مئـــات املاليين من الـــدوالرات. إن مـــا يجعـــل هـــذه اجملموعـــة 
قطــاعــاً من الطبقــة البورجوازيــة هو عــدد املهمــات االســـــــــــتثنــائيــة التي تؤديهــا الســـــــــــلطــة 
الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة، وال تقع عــادة ضـــــــــــمن جمــال اإلدارات احلكوميــة. وتضـــــــــــم هــذه 

ائف التعـــاقـــد من البـــاطن جلمع أموال الـــدولـــة التي ال تخضـــــــــــع لرقـــابـــة جمموعـــة الوظـــ
  املانحين الدوليين وتسيطر عليها أنظمتهم الصارمة.

يتم جمع هذه األموال بعدة طرق غير مباشــــــــــرة: األوىل من خالل إنشــــــــــاء شــــــــــركات 
 مســـاهمة جتارية بإشـــراف موظفي الدولة؛ الثانية عن طريق شـــراء األســـهم يف الشـــركات

) (وهي كارتل استثماري) PADECOالناجحة والراسخة. ومن أبرز األمثلة لذلك باديكو (
) (احتكــار االتصـــــــــــــاالت) اللتــان تســـــــــــيطر فيهمــا الــدولــة، عبر ممثلين PALTELوبــالتــل (

من أصـــــــــــول الشـــــــــــركة؛ الثالثة، وهي األكثر إثارة للجدل،  %80 -		%20متعاقدين، على 
اد األوروبي، هي إنشــــــــــــاء "هيئات تنظيمية" للدولة والتي ينتقدها البنك الدويل واالحت

يرئسـها موظفون حكوميون يعيّنهم بشـكل مباشـر الرئيس أو مسـاعدوه. وهذه احتكارات 
فعليــة تســـــــــــيطر على الواردات وتوزيع البنزين والتبغ واألســـــــــــمنــت، واحتكــارات ممــاثلــة. 

مام الرأي العام وجتدر اإلشــــارة إىل أن هذه ليســــت احتكارات للدولة تخضــــع للمســــاءلة أ
أو اجمللس التشريعي الفلسطيني، وإنما شركات خاصة تسيطر عليها الدولة وال تخضع 
إلشــــــــــراف مباشــــــــــر. لكنها، خالفاً للمفهوم الشــــــــــائع، ال حتقق دخالً إلثراء موظفي الدولة 
(على الرغم من أن ذلك قد يحدث أحياناً كما أشار تقرير روكارد). ويف الواقع، فإن هذه 

ل تخصـــــــــــص لإلنفاق على مشـــــــــــاريع يُمنع الرئيس والدولة من اإلنفاق عليها من األموا
مصــــــــادر أُخرى بموجب شــــــــروط االتفاقيات املوقعة مع إســــــــرائيل واحلكومات املانحة، 
مثل: اإلنفاق على املكاتب التمثيلية الدولية لفلسطين، وتمويل مشاريع وسائل اإلعالم، 

اتب، وذلك اســـــتمراراً لتقاليد منظمة التحرير وشـــــراء األســـــلحة، وخمططات الرعاية والرو
يف األيام الســــــابقة التفاقات أوســــــلو. ومن نتائج هذه املمارســــــات نرى تضــــــخم القطاع 

  العام أكثر كثيراً من وظائفه.
ويشـــــــــــير هالل إىل التــداخــل املهم يف املنــاصـــــــــــــب بين موظفي الــدولــة يف الوزارات 

ك املســـــــــــؤولين عن الشـــــــــــركات العامة املشـــــــــــرفة على االســـــــــــتثمارات القطاعية وبين أولئ
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املشـــــرفة على االســـــتثمارات، فضـــــالً عن املديرين واملســـــؤولين التنفيذيين يف الشـــــركات 
). وثمة ســـمة ثانية لهذا التداخل 89اخلاصـــة التي تمتلك فيها الدولة أســـهماً كبيرة (ص 

ماية هي الطريقة التي تقدم فيها األجهزة األمنية خدمات لوجســـــتية لهذه الشـــــركات (ح
األسـمنت والبنزين والواردات األُخرى) يف مقابل رسـوم متفق عليها يتحملها املسـتهلك. 
ئلت احلكومة عن هذه الرســـــــوم يف اجمللس التشـــــــريعي أجابت بأنها مصـــــــدر  وعندما ســـــــُ
ضـــروري للدخل من أجل ســـد العجز يف رواتب ضـــباط األمن، وهو ما ال تغطيه الوكاالت 

  .املانحة أو الضرائب املباشرة
ولقد أصــــــبح كل املســــــتثمرين الفلســــــطينيين من اخلارج شــــــركاء يف هذه املشــــــاريع 
املشـــــــــــتركة بين الدولة والقطاع اخلاص. وتمثل الئحة بأســـــــــــمائهم ســـــــــــجالً ألصـــــــــــحاب 

البارزين: عمر العقاد، وحســـيب صـــباغ (شـــركة احتاد املقاولين)، املاليين الفلســـطينيين 
وعبد اجمليد شــــومان (البنك العربي)، وســــعيد خوري (شــــركة احتاد املقاولين)، وصــــبيح 
املصري، ومنيب املصري (رئيس باديكو). مع ذلك، نأى أعضاء هذه الفئة بأنفسهم عن 

ية لطة الوطنية الفلســــــــــطينالتعيينات يف صــــــــــفوف منظمة التحرير الفلســــــــــطينية أو الســــــــــ
(االستثناء الوحيد لذلك هو ماهر املصري، من عائلة من التجار من نابلس، الذي أصبح 
وزيراً للصناعة). ويرى هالل أن عرفات وأعضاء آخرين من القيادة الفلسطينية رفضوا 
االســــــتجابة لضــــــغوط ســــــياســــــية من قبل هؤالء املســــــتثمرين (بمبادرة من عبد احملســــــن 

، 4199و 1993بل أعوام) بغية القيام بدور مباشــــــر يف بناء الدولة يف ســــــنتي القطان ق
خوفاً من حماولة هذه البورجوازية املغتربة اســــــــتعادة الســــــــيطرة التي فقدتها العائالت 

"بعــد أن تخلــت عن احلركــة الوطنيــة من أجــل مصـــــــــــــاحلهــا  1948الوجيهــة قبــل ســـــــــــنــة 
بعد بضـــــــعة أعوام، جرى الترحيب  ). لكن91 -	90التجارية"، بحســـــــب تعبير هالل (ص 

  بهؤالء من الباب اخللفي للمشاريع املشتركة يف البنية التحتية.
وقع خالف رئيســـــــــــي يف أواخر التســـــــــــعينــات من القرن املنصـــــــــــرم بين رأس املــال 
املغترب ورأس املال احمللي. فاملشاريع احمللية برؤوس أموالها غير الكافية، وتوجهها 

ليــة، مل تكن قــادرة على جمــاراة قــدرات رأس املــال املغترب أو العــائلي، وقــاعــدتهــا احمل
حجمه. وللمحافظة على البقاء بدأت تنظيم أنفسها يف غرف حملية للتجارة والصناعة، 
والســـــــعي الســـــــتصـــــــدار تشـــــــريعات حمائية من اجمللس التشـــــــريعي. ويشـــــــير هالل إىل أن 

يهة راســـــــــــخة، وإنما من أعضـــــــــــاء البورجوازية احمللية اجلديدة ال يأتون من عائالت وج
). ويشـــــــهد على ذلك أســـــــماء رجال 98أصـــــــول جمهولة نســـــــبياً من الطبقة الوســـــــطى (ص 

األعمال "احملليين" البارزين: نصـــــــــــار نصـــــــــــار (ملك الرخام)، وفاخوري وناصـــــــــــر الدين 
  (أدوية)، وسختيان والقاضي وزلوم وجنيدي (منتوجات األلبان)، ومسروجي.
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هذه التحوالت يف صفوف النخب الفلسطينية؟ لقد أين تقف فئة املثقفين يف خضم 
كانت االنتفاضـــة األوىل ذروة نفوذ هذه الشـــريحة، إىل درجة أن الناشـــطين يف األحزاب 
الســياســية احمللية ويف اجلامعات احمللية أكدوا حضــورهم كطبقة عضــوية، واســتقاللهم 

ار لك فترة ازدهعن القيادة اخلارجية ملنظمة التحرير الفلســـــــــــطينية يف تونس. كانت ت
املنظمات الشعبية وتشكيالت اجملتمع املدين (قبل أن تصبح متخصصة كمنظمات غير 
حكومية) التي أدت دوراً حاسماً يف تطوير برنامج اجتماعي لفلسطين ما بعد االحتالل. 
وكان كثيرون من زعماء هذه اجملموعات ناشــطين يف األحزاب الســياســية اليســارية، أو 

  ين.أكاديميين عامل
لكن، مع توقيع اتفاقات أوســـــلو حدث تطوران حســـــما مصـــــيرهم: األول هو الطريقة 
التي حلت بها مؤســســات منظمة التحرير الفلســطينية حمل التجمعات األهلية عند إنشــاء 
مؤســـــــــــســــــــــــات القطاع العام، وصــــــــــــادرت مصــــــــــــادر تمويل هذه التجمعات؛ الثاين هو أن 

ل جزئي خلدمة الدولة، وجرى جتنيد كثير الشريحة املثقفة اجلديدة نفسها اختيرت بشك
من الوجوه البارزة يف املنظمات الشـــعبية لرئاســـة دوائر متعددة يف الســـلطة أو الهيئات 
العامة املنتمية إليها (مراكز اإلعالم، والصــــــحافة، ومكتب اإلحصــــــاء، ومراكز األبحاث، 

 عن أحزابهم التي إلخ). ومن بقوا يف املنظمات غير احلكومية اخلاصـــة ابتعدوا ســـياســـياً
أعطتهم زخمهم األويل. وتمكن كثيرون منهم من النجــــاح والبروز كمــــديرين وموظفين 
يف تلك املنظمات غير احلكومية التي تتعاطى أنشطة وخدمات مل يكن يف وسع السلطة، 
أو رغبتها، الوفاء بها (مثل: الصــــــحة العامة، وحقوق اإلنســــــان، وحقوق املرأة، وقروض 

يرة، إلخ). ويشــــــــــير هالل إىل أن هذه املنظمات غير احلكومية تمكنت من األعمال الصــــــــــغ
احلصول على مساعدة من املانحين جتاوز حجمها بالدوالر إجمايل األموال اخملصصة 

). إضــافة إىل ذلك، أصــبحت حالة 64للمشــاريع االقتصــادية املنتجة يف االقتصــاد (ص 
تضـــــــــخم موظفيها موضـــــــــع هجوم من كثير من هذه املنظمات غير احلكومية ورواتبها و

قبل موظفي الدولة ونشــــــــطاء األحزاب القدامى، الذين شــــــــعروا بتخلي رفاقهم الســــــــابقين 
  عنهم.

وعلى الرغم من التوثيق الواســـع الذي يســـوقه هالل لتشـــكيالت هذه النخبة اجلديدة 
وحماولته اجلادة إلنشــــــــاء العالقة بين مكوناتها، فإن حتليله يشــــــــكو عيبين رئيســــــــيين: 
إحجامه عن البحث عن القاعدة احمللية ألســـــــــــس هذه النخبة (إذ وفقاً آلرائه، يجب أن 
تتمأســـــس النخب بحكم تعريفها يف تشـــــكيل وطني كي تســـــتحق تلك التســـــمية)، وإهماله 
تتبع الصـــالت بين النخب الفلســـطينية "الوطنية" وجمتمعات الشـــتات (ألن اتفاق أوســـلو، 

فقط عودة رأس املال املغترب تشـــــــكل دليالً  -	عالقةيله، يشـــــــير إىل نهاية هذه اليف حتل
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  على استمرار هذه الرابطة).
باملقارنة، يضــع ســاري حنفي يف "هنا وهناك..." نصــب عينيه تأكيد اســتمرار هذه 
الصـــــــــــلــــة. ويســـــــــــتمــــد يف حتليلــــه أدوات معرفيــــة من النمــــاذج التي تســـــــــــتنــــد إىل الهويــــة 

راتهم، وليس من املشـــــــــــــاريع ومهـــا والـــدينـــاميـــات الثقـــافيـــة وانتقـــال رأس مـــال منظمي
كمــا هو احلــال يف حتليــل هالل. لــذا ليس ثمــة "حوار" بين  -		االقتصـــــــــــــاد الســـــــــــيــاســـــــــــي

الــــــدراســـــــــــتين مثلمــــــا هي احلــــــال بين بحثي الشـــــــــــقــــــاقي وهالل. يطّبق حنفي مفهوم 
)، الـــذي أدخلـــه أرجون أبنـــدوراي يف كتـــابـــه "احلـــداثـــات global/local"العوملـــة/احملليـــة" (

)، لتحليــــــل العالقــــــة بين الثقــــــافــــــة ونظرة النخــــــب odernities at LargeMبوجــــــه عــــــام" (
الفلســــــــــطينية احمللية إىل األمور يف عصــــــــــر العوملة. فبالنســــــــــبة إليه، أدى انتقال منظمة 
التحرير الفلســـــــــــطينيــة إىل فلســـــــــــطين إىل تبلور وعي إقليمي ذي طــابع دوالين بســـــــــــرعــة 

احمللية. وهو يســـتخدم ثالثة نماذج شـــديدة، ووضـــع حداً لالســـتقالل الذاتي لهذه النخب 
لهذه الصـــالت: األموال التي يرســـلها الفلســـطينيون العاملون يف اخلارج إىل جمتمعاتهم 
احمللية (الشـــــــبكات العائلية)، واســـــــتثمارات رأس املال االغترابي يف فلســـــــطين (صـــــــالت 

مم ) (وهو برنـــامج لألTOKTENرأس املـــال)، ونقـــل املعرفـــة من خالل برنـــامج توكتِن (
املتحدة يهدف إىل إعادة االختصــــــــــــاصـــــــــــيين الفلســـــــــــطينيين يف اخلارج ومهاراتهم إىل 
الوطن من أجــــل إعــــادة البنــــاء الوطني). وهــــذه األنمــــاط الثالثــــة للصـــــــــــالت بين احمللي 
والعاملي، ساهمت يف إعادة النظر يف فهمنا للمفاهيم الفلسطينية للوعي الوطني ومداه 

  لية بصورة جذرية.اجلغرايف، وإعادة صوغ معنى احمل
لقد قادته دراســــــــــته للمأزق اجلديد للشــــــــــتات الفلســــــــــطيني إىل اســــــــــتنتاج أن احلقبة 
اجلديدة لتشــــــــكيل الدولة هي حقبة "عوملة حملية...، وتقســــــــيم قطاعي وإعادة اكتشــــــــاف 
احمللي يف إنتاج أشـــكال جديدة للوعي والهوية، إعادة حتديد معنى الدولة األمة وإظهار 

). ويخلص إىل أن 234عامل مع احلقائق اجلديدة" ("هنا وهناك..."، ص قدرتها على الت
على الدولة الفلســـــطينية الناشـــــئة أن تتعامل باســـــتمرار مع عالقات الســـــلطة واملواطنية 
التي تتصـــــــــل بمجتمعات الشـــــــــتات الفلســـــــــطيني مدفوعة باحلاجة، ال األيديولوجيا. إنها 

رة التقنية، وكمصــــدر لتحويل رؤوس حتتاج إليها كمصــــدر للحصــــول على املعرفة واخلب
األموال. إن مثل هذه الصــــــــالت، مع القيود املفروضــــــــة على الكيان الفلســــــــطيني من قبل 
الـــدولـــة اإلســـــــــــرائيليـــة بحجـــة األمن، يجعـــل التطلع الفلســـــــــــطيني إىل النمـــاذج التقليـــديـــة 

ر يللمواطنية غير قابل للتحقيق. وســـتجد هذه الدولة نفســـها مســـوقة، باســـتمرار، إىل تطو
مرجعية قانونية لرعاياها املوجودين خارج نطاق جغرافيتها، يف اجتاه إطار جامع 
متجـاوز للـدول القوميـة يضـــــــــــم الجئيهـا، الـذين ال يســـــــــــتطيعون العودة، والشـــــــــــتـات. هـذا 
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التحليــل النظري مهم، لكن التطورات اجلــاريــة يف الواقع قــد ال تثبتــه، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً إذا 
ريـــة أُخرى. إن أمثلـــة إيرلنـــدا وجنوب إفريقيـــا قـــارنـــاه بمـــا حـــدث يف جتـــارب اســـــــــــتعمـــا

وقبرص تُظهر أن النخب احلالية يف فلســـــــــــطين يمكن أن تطور دولة حتظى باســـــــــــتقالل 
ذاتي منفصـــــــــلة عن مواطنيها يف الشـــــــــتات؛ دولة تكون الصـــــــــلة الرئيســـــــــية بمجتمعاتها 

ا بحثنــ االغترابيــة مســـــــــــتنــدة إىل احلنين إىل الوطن. إن كــانــت هــذه األعمــال الثالثــة التي
فيها هنا تُظهر شـــــــــــيئاً، فإنها تُظهر أن فلســـــــــــطين قد تكون إحدى آخر الدول التي تنال 
اســـــــــــتقاللهــا يف األزمنــة احلــديثــة، لكن ســـــــــــلوك نُخبهــا قــد ال يكون اســـــــــــتثنــائيــاً مقــارنــة 

  باملسارات التي سلكها كثير من سابقاتها.

  خاتمة
ية ســـــيؤدي إىل إعادة ال شـــــك يف أن االجتياح املســـــتمر ملناطق الســـــيطرة الفلســـــطين

النظر يف تركيب النخبة احلايل يف اجملتمع الفلســـــــــــطيني، كما أدى الهجوم إىل تقويض 
  البنية التحتية للنظام يف الضفة والقطاع.

الســــــؤال هنا كيف يمكن أن تتأثر النتيجة باحلملة احلالية التي تهدف إىل القضــــــاء 
اإلســـــــــــرائيلي، لتطويع  -		يركيوطنيـــة، من خالل التواطؤ األمعلى عرفـــات والســـــــــــلطـــة ال

الســــلطة حتت شــــعار "اإلصــــالح وإعادة الديمقراطية". والســــمة العلنية إلعادة البناء هذه 
تتمحور حول تعزيز أجهزة األمن حتت قيادة واحدة، وإنهاء تعدد اجملموعات األمنية، 
ووضـــــــع حد ملعامل الفســـــــاد يف الســـــــلطة. ومن املعروف أن الكثير من هذه اإلصـــــــالحات 

لب قائم كانت فصـــــــــــائل املعارضـــــــــــة الفلســـــــــــطينية، فضـــــــــــالً عن اجملموعات األهلية مط
احملليـــــة، قـــــد طـــــالبـــــت بهـــــا منـــــذ أعوام. ومن املفـــــارقـــــات هنـــــا أن تبني اإلســـــــــــرائيليين 
واألميركيين لهذه املطالب أضحى شكالً من أشكال اإلمالءات املشروطة، األمر الذي قد 

ســــتســــالماً وإذعاناً لهذه الشــــروط، وبالتايل يفقدها شــــرعيتها على األرجح، باعتبارها ا
 سيؤجل إمكان تطبيقها.
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