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 كلمة رئيس األكاديمية
 

في قتى اإلاجاالث،  ؾىت 11ى بٓالله الىئِبت ٖلى الحالت الفلؿُُيُت ومىظ ؤهثر مً الاهلؿام الفلؿُُني ؤعخ

 ت والاكخهاصًت والىفؿُت وألامىُت و.....ؾىاء الؿُاؾُت والاحخماُٖ

ولىً لألؾف بلى آلان لم  ،وآزاعهوزالٌ هظه الؿىىاث مداوالث ٖضة حغث لخدلُم مهالحت حٗالج الاهلؿام 

 .الغاك٘حؿ٘ ٖلى بغهامج ًدلم لها عجم الفخم الظي اًخدلم للمهالحت 

لى عؤؾها الخباًً الحاص في البرامج الؿُاؾُت ،لٗل ؤؾباب هثحرة ًمىً صعاؾتها ُٖلذ جدلُم اإلاهالحت  ،ٖو

 ٖلى وافت قغائذ اإلاجخم٘ الفلؿُُنيو 
ً
مما ٌؿخضعى لها  ،جخم٘ اإلاضو  وماؾؿاجهومً طلً اإلا ،جمضص الاهلؿام َىلُا

 في جدلُم مهالحت خلُلُت.
ً
 صوعا

ل، جهظه الضعاؾت الجاصة مً الباخث اإلامحز ؤ. بهاء الضًً زلف هللا لضم عئٍت  الظي هخلضم له بالكىغ الجٍؼ

 وصوع ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضو  في طلً. ،مخياملت لالهلؿام واإلاهالحت والٗلباث التي جمى٘ جدلُلها

 واهلل ويل التوفيق

 د. محمد ابساهيم املدهىن 

أكاديميت إلادازة والظياطت للدزاطاث العليا عزئي
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 جمهيد

اث ؤلاكلُمُت والضولُت وألاممُت، ال       حٗض اللًُت الفلؿُُيُت مً ؤهم اللًاًا في الٗهغ الحالي ٖلى وافت اإلاؿخٍى

 وال ؾُاصة وال 
ً
ؾُما في بكلُم الكغق ألاوؾِ والٗالم ؤلاؾالم ، ألن الكٗب الفلؿُُني الىخُض الظي ما ػاٌ مدخال

 في طلً، والتي ما ػالذ )بؾغائُل( جلىم بضوع هبحر ججاه 
ً
ت له. وكض ؾاهمذ لٗىت الجٛغافُا هثحرا ؾلُت وال كغاع وال خٍغ

، وجداٌو حسخحر وافت قغوائها ٖلى ؤنها ضحُت لإلعهاب اللًُت الفلؿُُيُت، وهي الالٖب ألاهبر بك
ً
 وصولُا

ً
 –لُمُا

 في خحن ؤنها هي ؤلاعهاب هفؿه. -الاؾم الهالم  

لى الهُٗضًً الٗغب  والاؾالم  واإلاُالب الفلؿُُيُت  ، ٖو
ً
 واكلُمُا

ً
 ألهمُت اللًُت الفلؿُُيُت مدلُا

ً
هٓغا

 ؤن الاهلؿام الفلؿُُني ؤخض الاؾباب الغئِؿت في بالًِٛ ٖلى )بؾغائُل( مً ؤحل اؾخٗاصة الحلىق اإلا
َّ 
ٛخهبت، بال

ؿاهم بدض هبحر في ٖضم  ٖضم وحىص صٌو او مىٓماث مً ؤحل الٗمل ٖلى انهاء الحالت الفلؿُُيُت الهٗبت، َو

 الحهٌى ٖلى ؤصو  ش يء.

 لظلً جبلىعث مكيلت الضعاؾت في الؿااٌ الخالي:

 ه على اللضيت الفلظطيييت؟ما إشكاليت الاهلظام الفلظطيني واوعكاط
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 ملدمـــــت

بن الحالت الفلؿُُيُت الضازلُت وختى الخاعحُت في ْل هظا الاهلؿام الؿُاس ي، ؤي الجؿم الفلؿُُني وله    

ؤنبذ في اقيالُت قضًضة ما ػلذ آزاعها كائمت بؿبب الاهلؿام الؿُاس ي، هما ان الخدضًاث التي جهُضم بها 

جٌى في وكغ اللًُت الفلؿُُيُت كُاصة و  ال ؾُما في ْل وحىص خؼب ًمُني مخُغف بلُاصة هخاهُاهى الظي ًهٌى ٍو

ض اللضؽ والٗغبضة، وختى ؤنبذ ال حضوي مً اإلافاوياث م٘ )بؾغائُل(؛ لهظا هدً بداحت  ىاث وتهٍى وباء اإلاؿخَى

 زم مً بزىاهىا اإلاؿلمحن والٗغب ألن كًِخىا كًُت تهم
ً
حمُ٘ اإلاؿلمحن  ماؾت وقضًضة للصحىة الضازلُت ؤوال

خباع لللًُت الفلؿُُيُت الٗاصلت. فاإلاخاب٘ للحالت الفلؿُُيُت ال ًجض مكيلت في جىيُذ  جب بٖاصة الٖا والٗغب، ٍو

جب اؾدئهاٌ اإلاغى ختى ٌكف  الجؿم  ىُت كض ؤنابها اإلاغى، ٍو الٗىاء وؤلاعهاق، بإن حمُ٘ اللىي الاؾالمُت والَى

 الفلؿُُني مً الٗىاء واإلاكلت.

ب٘ للحالت الفلؿُُيُت لِـ في الحالت اللائمت الؿِئت، بل مىظ اخخالٌ فلؿُحن الاهخضابُت والكٗب الفلؿُُني فاإلاخا

ٌٗاو  الىثحر الىثحر وحكغص الىثحر مىه وجلُٗذ بهم الؿبل، وجفغق ألازىة وألاكاعب في الكخاث، وجلتها خغب ؤزغي ٖام 

. ولم ًلف ٖىض هظا الحض جلً اإلاأس ي واإلاهائب جدلال وؤهملذ ٖلى الجؼء اإلاخبل  لخهبذ اإلاهِبت ؤهبر 1967

بالكٗب الفلؿُُني واخضة جلى ألازغي، ولىً ألانٗب مً طلً الاهلؿام الؿُاس ي الضازلي، وهظا ما حؿعى بلُه 

 ٌٛغص 
ً
)بؾغائُل(، ولألؾف الكضًض ما ػاٌ الاهلؿام كائم واللاصة الؿُاؾُحن ونىإ اللغاع ال ٌكٗغون بالكٗب، وهال

 ؾغبه وخؿب ؤحىضة مُٗىت جملى ٖلُه مً كبل حهاث زاعحُت مازغة في نىاٖت اللغاع الفلؿُُني. خؿب

ُٗت ٖام  وما جغجب ٖليها مً  2006ٖىض الحضًث ًٖ الاهلؿام الؿُاس ي ًدباصع للظهً ؤهه ولُض الاهخساباث الدكَغ

 مىظ ؤن بغػ صوع خغهت خماؽ ٖلى الؿاخت ال
ً
فلؿُُيُت وبغوػ الالخفاف الجماهحري ؤخضار واكخخاٌ، ولىىه بضؤ فٗلُا

اإلالفذ للىٓغ خىلها، خُث بضؤث جؼصاص ْاهغة حٛلُب الغاًاث الحؼبُت ٖلى الٗلم الفلؿُُني بكيل ملحّى مً كبل 

ني وؤلاؾالم .  1حمُ٘ فهائل الٗمل الَى

، خُث فكلذ باث الاهلؿام واك٘ ملمىؽ خُث قُغ الىٓام الؿُاس ي بلى قلحن، فإنبذ لضًىا خيىمخحن وبصاعجحن

ني، بال ؤنها فكلذ في وخضة  م حكىُل خيىمت الىفاق الَى وافت الجهىص في جىخُض الىٓام الؿُاس ي مً حضًض ٚع

الىٓام الؿُاس ي بيافت جفانُله وبقيالُاجه التي زلفها. وبخلضًغها فةن الاهلؿام باث ؤٖمم وله جضاُٖاث ٖلى مجمل 

ف  خغهت  الحُاة الفلؿُُيُت، ومً ؤهم اللًاًا الخالفُت الاجفاق ٖلى بغهامج ؾُاس ي مىخض، وخل ملف مْى

خماؽ، وؾالح اإلالاومت، وجىخُض الىػاعاث وألاحهؼة الامىُت، وهي ؤمىع جلف ٖلبت ؤمام جُبُم ؤي اجفاق مهالحت 

م ؤن الؿبب ألاهثر واكُٗت الؾخضامت الاهلؿام هى ٖضم جىفغ ؤلاعاصة الحلُلُت إل ، ٚع
ً
نهاء هظا ما ًٓهغه الؿاؾت ٚالبا

الاهلؿام لضي ؤَغاف الاهلؿام ٖلى ألاكل، زانت وؤن مهالح َغفي الاهلؿام واإلاهالح الحؼبُت الًُلت باجذ جُغى 

ىُت التي ال جؼاٌ مُٗلت إلجمام اإلاهالحت.   2ٖلى اإلاهالح الَى

                                                 
 ،(حشد)، الهيئة الدولية لدعم حق الشعب الفمسطيني "وضع آثار االنقسام السياسي عمى المجمس التشريعي الفمسطيني"صالح الوادية،  1

 www.icspr.ps/archives/9782، انظر الرابط 28/1/2017
 المرجع السابق. 2
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لُه حؿبب الاهلؿام في كُ٘ الخىانل بحن الًفت وكُإ ٚؼة، خُث جم حكىُل خيىمخحن  –لكٗب واخض -ٖو

 فدؿب، بل َاٌ الاهلؿام الحالت الثلافُت والاحخماُٖت مخ
ً
ىاكًخحن، لىً الاهلؿام ؤٖمم مً طلً لِـ حٛغافُا

.
ً
، وبن وان هظا ؤمغ مىحىص بٌٗ الص يء مؿبلا

ً
 مٗا

لىً حظوع الاهلؿام بمثابت نغإ ٖلى الؿلُت، ووان الاهلؿام ازتٌز بحن ؤهبر خغهخحن فخذ وخماؽ فلِ صون 

لىي الفلؿُُيُت ألازغي، خُث ٚاب صوعها ًٖ الؿاخت الفلؿُُيُت في الًِٛ ٖلى َغفي الىٓغ للفهائل وال

 كض جهبذ كىة زالثت مازغة مً ؤحل الخغوج مً هظه الحالت الؿُاؾُت 
ً
م مً ؤنها لى احخمٗذ مٗا الاهلؿام، ٖلى الٚغ

ً الهٗبت، هظا بن وحض مكغوٕ فلؿُُني مىخض ججخم٘ ٖلُه وافت الفهائل اإلاسخلفت مً ؤح ل جلضم مهلحت الَى

 ٖلى اإلاهلحت الحؼبُت.

بن لٗىت الجٛغافُا بحن الًفت الٛغبُت وكُإ ٚؼة حؿاهم بكيل هبحر في اؾخمغاع الاهلؿام، وجىؾُ٘ الفجىة بحن وافت 

غاف، خُث اػصاصث جلً الفجىة بحن َغفي الخالف ال ؾُما بٗض الاهلؿام الؿُاس ي اإلالمىؽ ٖلى ؤعى الىاك٘  ألَا

غان )ًىهُى(  الظي خضر في  والتي ما ػالذ اوٗياؾاجه مؿخمغة. 2007خٍؼ

 خطس الاهلظام الظياس ي الفلظطيني

ؤزغ الاهلؿام ٖلى فىغ وزلافت الكباب الفلؿُُني بكيل هبحر، خُث ؤنبذ هىان اهدكاع هبحر ألفياع واهخماءاث  

ً واللًُت، وزانت بىحىص خ غواث وؤخؼاب طاث َاب٘ لألخؼاب والحغواث الاًضولىحُت ؤهثر مً اهخماء للَى

ؤًضًىلىجي بكلُمي هدغواث الٗمل الضًني التي ؤزغث ٖلى الحُاة الُىمُت للمىاًَ بؿبب الخالفاث ؤلاكلُمُت في 

الخىلل والؿفغ والٗمل، هما ؤصي اهدكاع الفىغ الحؼب  بلى اهخياؾت زلافُت هبحرة وهلو هبحر للمٗلىماث ًٖ اللًُت 

ت هبحرة مً اإلاجخم٘ باللًُت الفلؿُُيُت لضي الكباب، باإليا ضم اإلاام مجمٖى فت بلى اهدكاع ألافياع الؿُدُت ٖو

 1الفلؿُُيُت.

 
ً
ش الحضًث واإلاٗانغ في مىُلت الكغق ألاوؾِ وزهىنا لم ًىً هىان خغهت هًالُت إلالاومت اإلادخل في الخاٍع

والجٛغافي والضًني بحن الضٌو  اإلاىُلت الٗغبُت، خاعبذ وهايلذ صون مااػعة مً صٌو الجىاع، خُث الترابِ الٗغقي

 وطلً ألؾباب ٖضًضة، خُث واهذ اللًُت الفلؿُُيُت 
ً
الٗغبُت، ولىً الحاٌ ًسخلف باللًُت الفلؿُُيُت هثحرا

غ  ملؿمت بحن الضٌو الٗغبُت ولِـ هىان حؿم ؾُاس ي فلؿُُني ًضاف٘ ًٖ خلىكه، ختى مىٓمت الخدٍغ

 ٌ الٗغبُت، الا ؤن هظا م٘ مغوع الىكذ اجطح ؤن جلاؾم ؤٖباء  الفلؿُُيُت واهذ كض ؤوكئذ مً كبل حامٗت الضو

اللًُت الفلؿُُيُت بحن الضٌو الٗغبُت اجطح ؤهه ؤؾاء لللًُت ونٗب الحل النهائ  لها، وطلً بؿبب الخالفاث 

 2الٗغبُت.

 

                                                 
 الرابط ، انظر18/9/2015، دنيا الوطن االخبارية،ناقوس الخطر يدق أبواب القضية الفمسطينيةسميمان أبو ظريفة،  1

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/09/18/378519.html 
 ق.المرجع الساب 2
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الظياس ي،  ومع ذلك كله فئن الخالفاث العسبيت أثسث على اللضيت الفلظطيييت، وإلاشكاليت الكبيرة هي الاهلظام

 ولحل هره الاشكاليت يجب على الظلطت الفلظطيييت:

 جصحُذ اإلاؿاع الفلؿُُني الضازلي. -1

 بنالح ما ؤفؿضه الاهلؿام الؿُاس ي ؾىاء ٖلى الهُٗض الضازلي ؤو الخاعجي. -2

 خؿً اؾخٛالٌ الجهاث اإلاؿاٖضة لللًُت الفلؿُُيُت، ؾىاء مً كبل الضٌو الٗغبُت وؾىاها. -3

 اث واإلاىاعص الٗغبُت وؤلاؾالمُت لخُٛحر مؿاع اللًُت الفلؿُُيُت بلى ألافًل.الاؾخفاصة مً اإلالىم -4

ولىً ؾبب الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني الظي لحم به اهلؿام احخماعي وزلافي باإلاجخم٘، وم٘ هظا ؤصي طلً بلى 

في الكغق ألاوؾِ اهلؿام في اللغاع الفلؿُُني ال ؾُما م٘ ألاخضار الٗغبُت وؤلاؾالمُت اإلادُُت واإلاىحىصة 

 الٗالم الٗغب ، ؾاهم ول طلً في حكغطم وحكدذ اللًُت الفلؿُُيُت، واوٗىـ طلً ٖلى اللًُت 
ً
وزهىنا

 وال اهخمام.
ً
 الفلؿُُيُت ولم جلم اهخمام مً كبل اإلاجخم٘ الضولي ختى والٗغب  باللًُت ولم ًلم لها باال

 أطباب الاهلظام الظياس ي الفلظطيني 

 لألحُاٌ ا
ً
غا  ألولئً الظًً ما ػالىا ًفىغون ؤنهم ٚحر كابلحن جىٍى

ً
لتي لم جىً ٖلى وعي مىظ الؿىىاث اإلاايُت، وجىىيها

لللؿمت ؤو التراح٘ ؤو الؼواٌ، فةهىا هظهغ الغؤي الٗام الفلؿُُني الظي ًضٖى إلنهاء الاهلؿام باألؾباب الحلُلُت التي 

 ؤصث بلى الاهلؿام في الكإع الفلؿُُني وهي:

غ فُما ًسو اإلافاوياث.فكل اإلاكغ  -1  وٕ الؿُاس ي التي جبيخه مىٓمت الخدٍغ

 وحُُٗل آزاعها. 2006عفٌ هخائج الاهخساباث الحغة التي خضزذ ٖام  -2

ت وألامىُت والؿُاؾُت. -3  بٚغاق البالص في الفىض ى ؤلاصاٍع

 حُٛب الكغاهت في الًفت الٛغبُت، ومماعؾت ؤلاكهاء الكامل ليل مً هى مٗاعى. -4

 إلاهالحت والخالٖب باإلاىاكف، وطلً بالخٗاون م٘ مغاهؼ اللىي ؤلاكلُمُت الؿابلت.عفٌ ول مداوالث ا -5

 1الغيىر للغاعاث اإلاجخم٘ الضولي وقغوٍ الغباُٖت الضولُت.  -6

 لُهبذ اللىٌ بن الاهلؿام الغاهً هى ؤمغ حضًض بضؤ فلِ ٖام 
ً
لم جىً الحالت الفلؿُُيُت مخماؾىت ومىخضة جماما

ىُت التي ؾاصث الؿاخت الفلؿُُيُت ، فالخالفاث كضًمت ح2007 ٗىص حظوعها بلى جباًً اإلالاعباث بػاء اإلاؿإلت الَى

 مىظ بضاًت الىًاٌ الفلؿُُني، فهظا احؿم باإلاغوهت وطلً بالدكضص، ومىظ اجفاق ؤوؾلى ْهغث ٖضة بقيالُاث ؤهمها:

  ائُل(، لىً صون اٖخماص اإلافاوياث صون ؾىاها ههُٛت ًدُمت لغؾم الٗالكت بحن الفلؿُُيُحن و)بؾغ

الخإهض مً جىافغ قغوٍ هجاخها وحضواها، وكض جغجب ٖلى طلً حٗاعى ؾُاس ي في نفىف الفلؿُُيُحن 

ض ومٗاعى.  بحن مٍا

                                                 
  ، انظر الرابط23/3/2011، وكالة الرأي الفمسطينية لإلعالم، االسباب الحقيقية لالنقسامحسن أبو حشيش،  1

www.alray.ps/ar/post/92345 
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  ل والخفؿحر، وألن ًبلى ؤلاقيالُت الثاهُت جمثلذ بالُبُٗت اإلااكخت لظلً الاجفاق ما حٗله ًدؿ٘ للخإٍو

ضه مً بًداءاث في ٖغيت للخُٛحر وبمالء الكغوٍ واإلاىاكف مً كبل  )بؾغائُل(، ؤو الخىهل مما ال جٍغ

 جلً الاجفاكُاث.

 ( ًؤلاقيالُحن إلاجلـ ألام ً ت 338(، )242ؤما ؤلاقيالُت الثالثت فخمثلذ باٖخماص اللغاٍع ( هإؾاؽ للدؿٍى

.
ً
 1الضائمت، وجغجب ٖلى طلً حٗمُم الخالفاث وجإحُجها صازلُا

غان )ًىهُى( والخُىع ألاهم لللًُت الفلؿُُيُت وما قهض ، خحن ؾُُغة خغهت 2007جه مً اهلؿام صازلي في خٍؼ

ني والىٓام الؿُاس ي  خماؽ ٖلى كُإ ٚؼة باللىة، هظا الاهلؿام الخُحر والظي هضص وخضة اإلاكغوٕ الَى

ني مً زالٌ الؿالم الٗاصٌ،  الفلؿُُني بإهمله. للض يغب الاهلؿام بالهمُم كضعة الكٗب للىنٌى بلى هضفه الَى

ىُت قمىلُت، وما وان لهظا الاهلؿام ؤن ًدضر لىال الخٛحراث ؤلاكلُمُت التي ؾاهمذ في ومً زال ٌ اإلالاومت هدالت َو

 2بًجاص اجفاق ؤوؾلى، والضٖم الخاعجي الظي جخللاه خغهت خماؽ.

ت زمت بقيالُت في وحىص هٓام ؾُاس ي فلؿُُني، فةن ؤي هٓام ؾُاس ي كائم جلاؽ كضعاجه وؾماجه بالؿُاؾاث اإلاخبٗ

يخج ًٖ عؾم هظه الؿُاؾاث مسغحاث لهظا الىٓام جىٗىـ ٖلى ؾُاصة الضولت، وجلضع  مً كبل هظا الىٓام، ٍو

الاؾخلاللُت لهظا الىٓام بلضع ما جىٗىـ مسغحاجه ولىً ًخُلب طلً قٍغ مهم وهى وحىص هٓام ؾُاس ي طاث 

ر مؿخلل، لظلً وحضث بقيالُت ؾُاصة مؿخللت لِؿخُُ٘ جىفُظ هظه الؿُاؾاث، ولألؾف الىٓام الفلؿُُني ٚح

ض مً هظه ؤلاقيالُت الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني الضازلي الظي ػاص مً وحىص الفجىة  اؾخلاللُت الىٓام، وما ًٍؼ

الىبحرة في بيُت هظا الىٓام الؿُاس ي، م٘ ٖضم بصعان َغفي الخالف مً زُىعة هظه ؤلاقيالُت، وبن واها ًضعوا طلً 

ض الُحن بلت، و   هظا الامغ ال ًمىً ؤن ًدضر في ْل اؾخلغاع ؾُاس ي.فهظا ًٍؼ

ما ػالذ آزاع الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني جخٗمم وجُاٌ اليل الفلؿُُني ؾىاء بالًفت اإلادخلت ؤو في كُإ ٚؼة، 

 ختى ونل ألامغ بلى فلؿُُني الكخاث، وؤنبدذ هىان كىاهحن في الًفت مسخلفت ٖما في ٚؼة.

 علباث املصالحت الفلظطيييت

ني التي جمسًذ ًٖ اجفاق اإلاهالحت ألازحر في كُإ ٚؼة، بال ؤن هىان  م مً حكىُل خيىمت الخىافم الَى ٖلى الٚغ

 الٗضًض مً الٗلباث التي وكفذ ؤمام بهجاػ اجفاكاث اإلاهالحت الؿابلت وال جؼاٌ الٗلباث حازمت.

 ع ؾىىاث ٖضًضة.كض ًيىن الؿبب الغئِـ في ٖضم الخىنل بلى اإلاهالحت الفلؿُُيُت ٖلى مضا -

 ُٚاب الثلت اإلاخباصلت بحن ؤَغاف اإلاهالحت. -

 الخمؿً بمهالح خؼبُت يُلت ٖلى خؿاب اإلاهالحت الىَىُت. -

 3البرهامج الؿُاس ي للحيىمت. -

                                                 
انظر الرابط  (مسارات) السياسات والدراسات االستراتيجية، المركز الفمسطيني ألبحاث االنقسام السياسي ومتطمبات التخطيباسم الزبيدي،  1
/www.masarat.ps/ar/coutrut 
منشورة، جامعة  غير طروحة ماجستيرأ، 2011-2000 تأثير التغيرات العربية واالقميمية عمى السياسة الداخمية الفمسطينيةعمر بشير،  2

 .9، ص2013 ، غزة - االزهر
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 هىان مُٗلاث ؤزغي جخمثل في الخالي:
ً
لُه بيافت إلاا ؾبم طهغه ًٖ مُٗلاث اإلاهالحت الفلؿُُيُت ؤًًا  ٖو

ً.ُٚاب زلافت الضًملغاَُت الؿ -  ُاؾُت وكبٌى آلازغ واللٗب ٖلى مبضؤ الخسٍى

ىُت الٗامت. -  حٛلب اإلاهلحت الحؼبُت والصخهُت ًٖ اإلاهلحت الَى

 الخضزل ؤلاكلُمي واإلادلي اإلاازغ ٖلى َغفي الخالف الفلؿُُني. -

 الٗامل ألاهم وألاهثر الخضزل ؤلاؾغائُلي في ؤي اجفاق ًخم وجداٌو بفكاله وجىجح في هثحر مً ألاخُان. -

 الخىافم ٖلى بغهامج ؾُاس ي حام٘ ليل الفهائل ومىخض بيل ماؾؿاجه لليل الفلؿُُني. ٖضم -

 في حٛظًت الاهلؿام وبَالت ؤمضه، بما اوٗىـ 
ً
 واضحا

ً
لٗبذ الٗضًض مً الٗىامل مً الٗىامل ؤلاكلُمُت والضولُت صوعا

 ٖلى اللًُت الفلؿُُيُت والكٗب الفلؿُُني، هما ؤيغ بمياهت وقٗبُت الحؼ 
ً
ً، فاإلاهالحت هي ؾلبا بحن الىبحًر

اصة اللًُت الفلؿُُيُت بلى مؿاعها الصحُذ، ولِـ مً اإلاخىك٘ ؤن ًخم جدلُم  الخُاع الىخُض للفلؿُُيُحن إٖل

مهالحت خلُلُت بحن خغهتي فخذ وخماؽ، بال في خالت الاجفاق ٖلى الخٍُى الٍٗغًت للبرهامج الؿُاس ي 

ها.الفلؿُُني، بما ٌؿمذ بدل حمُ٘ اإلالفاث ال غ الفلؿُُيُت والاهخساباث بخفٖغ  1ٗاللت؛ هملف ألامً ومىٓمت الخدٍغ

ض مبرعاث مً ؤحل ما جفٗله، بل اؾخٛلذ الحالت الفلؿُُيُت  لُه، فةن )بؾغائُل( حؿخٛل الاهلؿام وبن لم جٍغ ٖو

غاف الفلؿُُيُت، ختى ؤنبدذ جل اض ي الػصًاص قضة ألاػمت الضازلُت الفلؿُُيُت، واحؿإ الفجىة بحن ألَا

ت مٗه. ً للؿالم مً ؤحل الخىنل بلى حؿٍى  الفلؿُُيُحن ؤمام اإلادافل ألاممُت بحجت ٖضم وحىص قٍغ

بن جضاُٖاث الاهلؿام اللائم في الحالت الفلؿُُيُت لم جلف ٖىض خضوصها الؿُاؾُت البدخت، وهي بيٗاف الحالت 

 الفلؿُُيُت في مىاحهت الاخخالٌ والاؾدُُان الههُىو ، وفي ؤٖحن الغؤ
ً
 وبؾالمُا

ً
ي الٗام واللىي الكٗبُت ٖغبُا

، بل حٗضتها بلى اإلاـ اإلاباقغ بالحُاة الُىمُت للفلؿُُيُحن في كُإ ٚؼة هما في الًفت الٛغبُت، بمٗنى ؤن 
ً
وصولُا

جضاُٖاث الاهلؿام امخضث لخمـ الحُاة الاحخماُٖت والاكخهاصًت والثلافُت للفلؿُُيُحن. بل الاهلؿام حؿبب في 

اصة اؾخسضام الٗىف ؤو التهضًض، ومما ال قً فُه ؤن خضور مكا ول ٖائلُت صازل ألاؾغة الىاخضة، وؾاهم في ٍػ

 2الىاك٘ الفلؿُُني ملئ باإلاكىالث التي جغاهمذ مىظ الاهلؿام.

 مً خغهتي فخذ وخماؽ ًلف ٖلى مفترق َغق حضًض في ْل 
ً
بن اللًُت الفلؿُُيُت والكٗب الفلؿُُني وهال

خلاٌ، وفي ْل بنغاع خغهت فخذ ٖلى اؾخمغاع اإلاط ي  اؾخمغاع الاخخالٌ ؤلاؾغائُلي باإلاهاصعة والاؾدُُان واللخل والٖا

٘ الظي مني به هظا اإلاؿاع خؿب كٌى الغئِـ مدمىص ٖباؽ، في  م ؤلاخباٍ والفكل الظَع في مكغوٕ ؤوؾلى للؿالم ٚع

وفي ْل الخجاطباث ؤلاكلُمُت والضولُت ٖلى ملابل بنغاع خغهت خماؽ ٖلى زُاع اإلالاومت وعفٌ الاخخالٌ والٗضوان. 

 لخدضًاث زُحرة تهضص اللًُت الفلؿُُيُت.
ً
 3الُغفحن، فةن ول طلً ؤنبذ ٌكيل مهضعا

                                                                                                                                                                  
 www.altareekh.com/articale/view/8502  
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غاف الفلؿُُيُت بلىعة اؾتراجُجُت مكترهت لي  جسغج الحالت الفلؿُُيُت مً خالت وعليه ، ًجب ٖلى حمُ٘ ألَا

ي مـ حمُ٘ مغافم الحُاة الاحخماُٖت للمىاًَ الفلؿُُني، لظا الُإؽ وبقيالُت الاهلؿام الؿُاس ي اللائم الظ

 مً كبل ألاخؼاب 
ً
 هبحرا

ً
ألازغي التي حٗخبر هفؿها بمٌٗؼ -الظي نىتها ٚائب ًٖ الؿاخت الفلؿُُيُت -ًجب لٗب صوعا

 وما 
ً
 مهما

ً
 زالثا

ً
 في بنهاء ًٖ الحالت الفلؿُُيُت اللائمت، ؤي خالت الاهلؿام، لىنها مً اإلامىً ؤن حكيل َغفا

ً
زغا

ت واضحت إلزغاج اإلاىاًَ مً خالت الُإؽ الٗمُلت  الحالت الفلؿُُيُت الحالُت، بن وحضث لضيها اؾتراجُجُت وعٍئ

غ  ضم الثلت بِىه وبحن ناو٘ اللغاع إلاا ًلُه مً يُإ مؿخلبل ؤحُاٌ واملت، باإليافت للىاك٘ اإلاٍغ اإلاؿُُغة ٖلُه، ٖو

 ؤَُافه، وبن جباًيذ صعحت اإلاٗاهاة بحن اإلاىاَىحن بال ؤنها جمـ الجمُ٘ . الظي ًمغ به الكٗب الفلؿُُني بيافت

 ًٖ الخفىحر الفهائلي الفلؿُُني، ومما ًاؾف ؤن ججغبت الؿىىاث 
ً
ىُت ٚائبت جماما ب ؤن زلافت الكغاهت الَى ال ٍع

اصة نُاٚت الخف ىحر الفهائلي باججاه اإلاايُت مما خىجه مً مأس ي وآالم ومهائب في ْل الاهلؿام لم جىً وافُت إٖل

خباع الفهائلي الًُم،  ني الٗام ٖلى الٖا مىحباث الكغاهت الحلت، والاؾخلامت ٖلى عئٍت حامٗت حٗلى اإلاكترن الَى

 واهذ اليلفت ؤو الازمان اإلاترجبت ٖليها.
ً
ىُت الٗلُا ؤًا  1وججٌز ٖىض خضوص اإلاهلحت الَى

لُه، فةن الخٗهب الحؼب  والؿُاس ي وان له نضي ؤهبر  ني، مما ؤصي طلً الى اإلاؿاؽ ٖو مً الخٗهب الَى

 بإن هىان يٍٛى زاعحُت لها صوع هبحر في بلاء 
ً
جب الظهغ ؤًًا ، ٍو

ً
باإلااؾؿاث الؿُاؾُت والاحخماُٖت ؤًًا

اث الضازلُت إلبلاء الحالت الفلؿُُيُت هما هي بل جؼصاص  الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني، ختى ونل ألامغ بلى الًَٛى

.
ً
 ؾىءا

ني ٖلُه  ومً ال  ض كُاصة اإلاكغوٕ الَى ، وؤن مً ًٍغ
ً
ىُا  َو

ً
 ال ًمىىه ؤن ًاؾـ ؤو ًلىص مكغوٖا

ً
 مؿخلال

ً
ًمخلً كغاعا

ني وال جىاكٌ بحن ههج الؿالم وههج  ت، ولىً في بَاع اؾتراجُجُت ٖمل َو جىؾل ول الُغق الؿلمُت والٗؿىٍغ

ني الكمىلي. ولم ًىً الخلل في صٖاة الؿ ت الؿلمُت، هما لم اإلالاومت بمفهىمها الَى الم ؤنهم ًيكغون الؿالم والدؿٍى

ًىً الخلل بضٖاة اإلالاومت ؤنهم ًخمؿيىن بالحم باإلالاومت، ولىً الخلل في الاهلؿام الاؾتراجُجي بحن صٖاة الؿالم 

ت، وهى اهلؿام ًاؾـ في عؤًىا ٖلى حهل بالؿالم وحهل باإلالاومت.  2وصٖاة الدؿٍى

 يتآثـاز الاهلظام الظياطيت الظلب

ني الفلؿُُني وبىاء الضولت ومؿخلبل اللًُت  وبؿبب ٖضم ويىح الغئٍت الفلؿُُيُت إلاؿخلبل اإلاكغوٕ الَى

 الفلؿُُيُت، ؤنبذ يهضصها الخُغ مً زالٌ بلاء الاهلؿام الفلؿُُني الضازلي الظي ؤصي بضوعه بلى:

ض اللض -1  ؽ بكيل ٚحر مؿبىق.مىً الاهلؿام )بؾغائُل( مً الخفٙغ لالؾدُُان بالًفت الٛغبُت وتهٍى

٘ الىناًت. -2  الدكىًُ بلضعة الكٗب الفلؿُُني بدىم هفؿه بىفؿه، وهظا ما شج٘ ٖلى َغح مكاَع

ت والاؾخلالٌ لهغإ ٖلى الؿلُت بحن  -3 ل اللًُت الفلؿُُيُت مً كًُت قٗب ًىايل مً ؤحل الحٍغ جدٍى

ني.  مً ًلترى ؤنها فهائل خغهت جدغع َو
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لفلؿُُيُت هلًُت ؾُاؾُت بلى مجغص اهخماماث بوؿاهُت مً بٚازت جغاح٘ الاهخمام الضولي باللًُت ا -4

 ومؿاٖضاث ٚظائُت وعف٘ الحهاع.

5- .
ً
 وكاهىهُا

ً
 واحخماُٖا

ً
 فلِ بل امخض زلافُا

ً
 وحٛغافُا

ً
 1الاهلؿام لم ٌٗض ؾُاؾُا

الٗغب  وم٘ هظا وله، ؾُجٗل اللًُت الفلؿُُيُت ؾىاء ٖلى الهُٗض اإلادلي ؤو الضولي، ال جللى اهخمام مً كبل

والٛغب بؿبب اؾخمغاع الاهلؿام الفلؿُُني الضازلي، بحجت مً ًمثل اليل الفلؿُُني ؾىاء في الضازل ؤو الخاعج؟ 

غ الفلؿُُيُت ؤم الؿلُت؟ وما مهحر كُإ ٚؼة باعجباَه بالًفت الٛغبُت؟ وما مهحر الخضزالث  وهل مىٓمت الخدٍغ

 الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني؟ الٗغبُت والٛغبُت في الكإن الفلؿُُني الظي ؤيٗفه

وبكيل ٖام لم ًىً البرهامج الؿُاس ي ونغإ الهالخُاث اإلاهضع الىخُض للخالف الضازلي في هظه اإلاغخلت، فلض 

 زالف كضًم بكإن خم ملاومت الاخخالٌ ومىاحهت اٖخضاءاث )بؾغائُل( اإلاخىغعة. وم٘ اهضإل الحغاواث 
ً
واهبهما ؤًًا

 ؤنىاث الكباب الفلؿُُني  ،2010الٗغبُت ؤوازغ ٖام 
ً
وفكل زُاع اإلافاوياث م٘ )بؾغائُل(، اعجفٗذ مجضصا

ىُت.  2لُُالبىا بةنهاء الاهلؿام والٗىصة للىخضة الَى

م اإلاُالبت الكبابُت والكٗبُت والفهائلُت، وختى مً كبل ؤَغاف الخالف هبري الحغهخحن فخذ وخماؽ،  لُه، ٚع ٖو

داٌو هال الُغفحن بًجاص نُٛت مىخضة بال ؤن الحالت الفلؿُُيُت بلُذ هما   ؤهثر فإهثر، ٍو
ً
هي بل اػصاصث ؾىءا

بضو جلاعب خغهت خماؽ م٘  للخغوج مً ألاػمت اللائمت وبهلاط اللًُت الفلؿُُيُت مً الخضهىع ؤهثر مً طي كبل. ٍو

ت ؤزغي ؾُداٌو ؤن ًسغحها مً اإلاإػق الؿُاس ي التي ويٗذ فُه خؿب اٖخلاصها، وعبما  ألامىع جإزظ حهاث فخداٍو

.
ً
 مىحى آزغ ٚحر اإلاىحى التي حؿحر فُذ الحغهت لتزصاص ألامىع حٗلُضا

 فلِ، بل َاٌ الحُاة الاحخماُٖت ختى ونل 
ً
واإلاُالبت بةنهاء الاهلؿام مً كبل الجمُ٘ ألن الاهلؿام لم ًبم ؾُاؾُا

، خُث ال ًمىً بىاء كىة ألامغ بلى ألاؾغة هفؿها، وهظا حؿبب في جغهل البيُت الاحخماُٖت والاكخهاصًت ؤً
ً
ًا

 ال ًمىً بلاء كىة ؾُاؾُت ٖلى جغبت اكخهاصًت هكت. وبٗض الاحغاءاث 
ً
اكخهاصًت ٖلى جغبت ؾُاؾُت يُٗفت، وؤًًا

الهٗبت التي اجسظها الغئِـ مدمىص ٖباؽ بدم كُإ ٚؼة، فال ًمىً فهل هظه الٗىامل الؿابلت ٖنى بًٗها ألن 

كائغ   ي بُبُٗخه.واك٘ كُإ ٚؼة مجخم٘ كبلي ٖو

وم٘ اؾخمغاع الاهلؿام الفلؿُُني "ٖكغ ؾىحن" بال كلُل جخهاٖض هخائجه الؿلبُت، وجاهض اإلاُُٗاث ؤهه لحم 

 حؿُمت ال ًمىً خهغها ؤو جلضًغها، وفي ملضمتها اؾخٛالٌ )بؾغائُل( لهظا الاهلؿام 
ً
باللًُت الفلؿُُيُت ؤيغاعا

لى عؤؾها مسُِ ًهٗ غ الىثحر مً مسُُاتها ٖو ض لخمٍغ ض الاؾدُُان ومهاصعة ألاعاض ي في الًفت الٛغبُت وتهٍى

اللضؽ، هما ؤصي الاهلؿام هظلً الى زفىث ؤلاًمان الٗغب  والضولي باللًُت الفلؿُُيُت، وؤنبدذ مؿلماث 

الن ًٖ مؿلماث حضًضة حمُٗها  ألامـ مدل قً هبحر، مما صف٘ بالىثحر مً اإلاتربهحن واإلاإحىعًٍ لالهضفإ وؤلٖا

 3لًُت الفلؿُُيُت.ًهب يض ال
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نهما ؤن ًخدغع مً الاخخالٌ، لىً الؿبل جفغكذ بهما في ازخُاع  ضان لَى بن فخذ وخماؽ خغهخان فلؿُُىِخان جٍغ

غق الخٗامل مٗه،  وؾائل هظا الخدغع. ولم ًخىكف ألامغ ٖىض خض الازخالف في الغئي والخىحهاث وجلُُم الىاك٘ َو

ً  وبهما جدٌى الخالف والازخالف بلى اكخخاٌ ؾالذ ٖلى بزغه صماء وان مً اإلافترى ؤن حؿُل مً ؤحل ملضؾاث َو

ىُت الفلؿُُيُت  وؤعى وقٗب َالذ مٗاهاجه، فهل الخالف بحن فخذ وخماؽ ٌٗىص بلى جىافـ ٖلى كُاصة الحغهت الَى

سُت الهامت التي حِٗكها اللًُت الفلؿُُيُت، ؤم ؤن الامغ ؤبٗض مً هظا؟ وهل ًمى ً الىٓغ بلى في هظه اإلاغخلت الخاٍع

اصة مؿاع اللًُت الفلؿُُيُت بلى ويٗه الصحُذ.  1هظا الهغإ ٖلى ؤهه مداولت إٖل

 غياب الاجفاق على هظام طياس ي مىحد

غ وحىصه وخغهخه  ت التي جَا ٖىضما جهبذ ؤؾـ ومغجىؼاث الىٓام الؿُاس ي: الضولت واإلالاومت والؿالم وختى الهٍى

 مدل حؿاٌئ وهلاف، فهظ
ً
 وصولُا

ً
ا مٗىاه وحىص ؤػمت ٖمُلت جخٗضي وىنها ؤػمت خيىمُت ٖاصًت ؤو ؤػمت ؾُاؾُت بكلُمُا

اح الضًملغاَُت. في الىي٘ الُبُعي فةن الضًملغاَُت  هخاج للحغان الاحخماعي والؿُاس ي الىاجج ًٖ مالمؿت ٍع

ىُت هي ؤؾاؽ الخٗامل بمؿخلؼماتها وجىابٗها ال حٛحر مً الثىابذ واإلاغ  حُٗاث، وبال ما وان لألمت زىابذ ومغحُٗاث َو

ىُت خؿب ٖلُضجه  الضولي. وهخهىع ؤهه ٌٗىص ليل خؼب ؾُاس ي ؤو حماٖت نُاٚت الثىابذ واإلاغحُٗاث الَى

وؤًضولىحُخه، فخهبذ لضًىا زىابذ ومغحُٗاث صًيُت، وزىابذ ومغحُٗاث ماعهؿُت، وزىابذ ومغحُٗاث كىمُت، 

غاق اإلاىحىصة وزىابذ و  ىُت، ومغحُٗاث َائفُت بٗضص الُىائف، وزىابذ ومغحُٗاث بزيُت بٗضص الٖا مغحُٗاث َو

فه لها، وبالخإهُض لً  ىُت خؿب حٍٗغ بالضولت. وبالخالي ؾِؿعى ول خؼب لخُبُم جهىعه للمهلحت والثىابذ الَى

اؾُت ومدؿببت جمؼكها الهغاٖاث هيىن ؤمام هٓام ؾُاس ي زابذ ومؿخلغ ولى باإلافهىم اليؿبي، بل ؤمام خالت ؾُ

 2الضازلُت.

لُه، هظا ما ًدضر في الحالت الفلؿُُيُت مً جباًً في الغئي والؿُاؾاث الخانت بيل خؼب واججاه وال ؾُما  ٖو

َغفي الخالف، لهظا ؤنبذ خاٌ الىٓام الؿُاس ي في خالت نٗبت ومىلؿم بحن هبري الفهائل بؿبب الخالف 

اللائم، وختى ال هيس ي الضوع ؤلاؾغائُلي وجضزله في َبُٗت الىٓام الؿُاس ي الفلؿُُني والاهلؿام الؿُاس ي الضازلي 

ختى ًدىاؾب م٘ ٖملُت الؿالم اللائمت، وبن وان هظا ٚحر مىُل  وواكعي لىنها الحلُلت، خُث لٗبذ هثحر مً 

ما ًىٗىـ طلً ٖلى اللًُت اإلاازغاث ؤلاكلُمُت والضولُت في جىؾُ٘ صائغة الاهلؿام الفلؿُُني الضازلي وبَالخه، م

.
ً
 وصولُا

ً
ًغ بمياهت الكٗب الفلؿُُني بكلُمُا  الفلؿُُيُت، ٍو

 ولكي حعىد اللضيت الفلظطيييت إلى مكاهتها إلاكليميت والدوليت، يجب على طسفي الخالف:

 .ىُت حامٗت  الخىنل بلى نُٛت مىخضة واؾتراجُجُت َو

  بالجمُ٘.الخغوج مً الحالت الفلؿُُيُت اللائمت التي ؤيغث 
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  الاجفاق ٖلى بغهامج ؾُاس ي مىخض وحام٘، خُث ًدُذ الفغنت ؤمام َغفي الخالف للخغوج مً الحالت

 اللائمت.

  غاف الخاعحُت الضولُت إلهلاط اللًُت الفلؿُُيُت مً الخضهىع والًُإ بحن الخىانل م٘ الجهاث وألَا

 ؤعوكت اإلاىٓماث الضولُت.

م خُث حؿعى بٌٗ الضٌو لبلاء الحالت الف ض مً احؿاٖه، ٖلى الٚغ لؿُُيُت هما هي مىلؿمت، وؤزغي حٛظًه وجٍؼ

، وطلً ٌٗىص بلى ٖضم الثلت بحن 
ً
غاف مً زُىعة اإلاىكف، بال ؤن الاهلؿام ما ػاٌ مؿخمغا مً بصعان ووعي حمُ٘ ألَا

ً خىغ ٖلى خؼب صون آلازغ، وبؿبب ٖضم كبٌى آلازغ، خُث ؤنبذ هىان زلِ بحن غاف وهإن الَى  حمُ٘ ألَا

ىُت، وؤنبذ َغفي الخالف ًخفغصا بمؿخلبل اللًُت الفلؿُُيُت، وهإهه لم ًىحض  اإلاهلحت الحؼبُت واإلاهلحت الَى

غاف واللىي  هىان ؤخؼاب وؤَغاف وكىي فلؿُُيُت ؤزغي ؾىي َغفي الخالف. ولهظا ًجب مكاعهت حمُ٘ ألَا

ؤو اإلاخىافلت باللغاع الؿُاس ي الفلؿُُني، ؾىاء اإلاسخلفت -التي نىتها ٚائب ًٖ الؿاخت الفلؿُُيُت -الفلؿُُيُت 

غاف الفلؿُُيُت، ختى جسغج وجىجى اللًُت  ونُاٚت بغهامج ؾُاس ي مىخض ًجم٘ وافت الفهائل واللىي وألَا

 الفلؿُُيُت مً خالت الدكدذ والًٗف.

ُت ومم ثلت لألٚلبُت والحلُلت ؤهىا هىا ؾيؿٗض بىخضاهُت الؿلُت والؿالح والبرهامج لى ؤن الؿلُت مىخملت الكٖغ

الؿاخلت مً الفلؿُُيُحن في الًفت الٛغبُت وكُإ ٚؼة والكخاث، ولى ؤن لهظا البرهامج فغنت في اؾخٗاصة الحض 

.
ً
م اإلافاوياث ما ػاٌ مفخىخا   1ألاصوى مً خلىق الفلؿُُيُحن، وهىا ؾيؿٗض بيل هظا لى ؤن ٍَغ

لى مضاع ؾىىاث مًذ، بط فكلذ حمُ٘ للض ؤيغ الاهلؿام باللًُت الفلؿُُيُت هما لم ًفٗل خضر آزغ  ٖو

 2مباصعاث الهلح في حؿغ الاهلؿام، مما ٖمم مً آزاعه الؿلبُت ٖلى ؤنٗضة ٖضًضة.

 حالت الىظام الظياس ي الفلظطيني 

هىان بقيالُت ما ػلذ كائمت في الىٓام الؿُاس ي الفلؿُُني خٌى الٗالكت بحن الؿلُاث الثالر، وطلً بؿبب 

ضم الىيىح في جىػَ٘ الهالخُاث، ؤؾهم في جدٌى الهغإ ٖلى الهالخُاث صازل  الٛمىى في الىهىم ٖو

الؿلُاث الثالر، وطلً بالهغإ الحلُل  بحن فخذ وخماؽ بٗض الاهخساباث ألازحرة، خُث ؾُُغث خماؽ ٖلى 

لى فى  ٖلى اإلاجخم٘ الفلؿُُني، ٖو
ً
غة مجلـ الىػعاء، وؾُُغث فخذ ٖلى ماؾؿت الغئاؾت والظي ؤنبذ ٌكيل زُغا

الىٓام الؿُاس ي الضًملغاَ  اللائم ٖلى الخٗضصًت. ومً زالٌ جدب٘ الخُاب الؿُاس ي لٛالبُت الفهائل الفلؿُُيُت 

 
ً
 لضي خغهت فخذ وخماؽ، هالخٔ يٗف الثلافت الضًملغاَُت، وطلً مً زالٌ فٗالُاتها وقٗاعاتها وجدضًضا

ً
وجدضًضا

المُت بحن الحغهخحن التي جداٌو ول م  3نهما بكهاء آلازغ.اإلاىاهفاث ؤلٖا
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بن الىاك٘ الفلؿُُني مداٍ باألػماث وؤلاقيالُاث اإلاتزاًضة، مما ؤخضر هظا خالت مً الخفىً في اإلاجخم٘ 

الفلؿُُني، ختى ونل ألامغ بلى صازل ألاؾغة الىاخضة، مما ؤزغ بالؿلب ٖلى انهُاع بٌٗ اللُم والازالق لضي ؤبىائىا، 

 مً الكٗاعاث ٚحر وطلً ٌٗىص بلى خالت الاهلؿام الحال
ً
ي، خُث ال ًمىً هجاة ؤي مؿئٌى مً جدمل اإلاؿئىلُت بضال

 الهاصكت ًجب ٖليهم جُبُلاث ٖملُت وبال ًفًل ٖليهم جغن مىانبهم إلاً هم ؤهل لها.

 جىٕى خؿب اإلاهالح 
ً
لُه، فةن اللًُت الفلؿُُيُت ؤنبدذ في ؤػمت ٖمُلت، خُث حٗضص نىإ اللغاع، وؤًًا ٖو

ت ؾُاؾُت الحؼبُت ؤهثر من ت وزُابها الؿُاس ي ًفخلغ بلى اؾتراجُجُت وعٍئ ىُت، وؤنبدذ هظه اللىي اإلاخىاٖػ ها َو

واضحت ومدضصة، وول هظا ؤزغ ٖلى اللًُت الفلؿُُيُت ؤمام اإلاىاكف ؤلاكلُمُت والضولُت، مما اوٗىـ ٖليها بالؿلب 

 بٗض ًىم، ال ؾُما في ْل الٓغوف الحا
ً
لُت التي حكهض مىاهفاث هي ألازُغ ألنها وجضهىع الحالت الفلؿُُيُت ًىما

ت م٘ اكخهاص يُٗف، وؤنبدذ خالت ؾيان كُإ ٚؼة  ني الفلؿُُني، خُث ال ؾُاؾت كٍى مؿذ باالكخهاص الَى

 اهثر مً كبل.
ً
 جؼصاص ؾىءا

غان )ًىهُى(  بلى ، ؤصث 2007بن الحالت التي جمغ بها اللًُت الفلؿُُيُت وما قهضجه مً خالت اهلؿام صازلي مىظ خٍؼ

 وونل بلى خالت مخضهىعة، خُث ؤناب الاهلؿام 
ً
ني والىٓام الؿُاس ي الفلؿُُني ؤًًا تهضًض اإلاكغوٕ الَى

الفلؿُُني اللًُت الفلؿُُيُت بالكلل، بؿبب مؿاهمت الٗضًض مً الضٌو ؤلاكلُمُت والضولُت، ما حٗل الحالت 

 في فغاٙ صون الىنٌى بلى بغ ألامان. الفلؿُُيُت مؿخمغة في الاهلؿام بكيلها الحالي الهٗب والتي جضوع 

بن حٗثر بنهاء الاهلؿام ٌٗىص في اإلالام ألاٌو وألازحر لُغفي الخالف خغهخا فخذ وخماؽ هبري الفهائل الفلؿُُيُت، 

في خحن ؤن هال الُغفحن ًخجاهالن همىم وآهاث الكٗب واإلاىاًَ، وال ٌكٗغون بالًُم الظي ًالػم اإلاىاَىحن، فهم 

 زُىعة الاهلؿام ٖلى اللًُت ًخإإلاىن صون ؤ
ً
ن ًخيلمىن، م٘ ؤن َغفي الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني ًضعوىن جماما

 الفلؿُُيُت ومياهتها ؤمام اإلادافل ؤلاكلُمُت والضولُت. 

 ؤزُغ مً الاهلؿام الظي في ٖام 
ً
، فلض ؤصزل الاهلؿام اللًُت 2007لم ًىاحه الكٗب الفلؿُُني اهلؿاما

. الفلؿُُيُت في مغخلت
ً
 مإػوما

ً
 1مً الهٗب الخىهً بيخائجها، وجبٗثرث ألاوعاق الؿُاؾُت وؤخضزذ واكٗا

 زمت بقيالُت كائمت في الىٓام الؿُاس ي الفلؿُُني خٌى اللضعة الياملت لهظا الىٓام اإلاىلؿم بحن الًفت 
ً
وؤًًا

ازلي، فالىٓام الؿُاس ي الٛغبُت وكُإ ٚؼة، واجبإ ؾُاؾخحن مسخلفخحن جماعؾهما ؤَغاف الخالف الفلؿُُني الض

 مً زالٌ ماؾؿاث الضولت اللائمت وؾُاؾاتها اإلاخبٗت، لظا فهى ٖباعة ًٖ 
ً
ًخجضص مً زالٌ هٓام الحىم، وؤًًا

ؤحهؼة وماؾؿاث مخىاؾلت ومترابُت جدىمها ؾُاؾت واخضة، خُث جبحن َبُٗت هٓام الحىم واوٗياؾه ٖلى الكٗب 

 مً زالٌ مماعؾت الؿلُت الحاهمت.

ُاؾُت بداحت بلى عهحزجحن مهمخحن لي  ًيىن لها جإزحر كىي، ؤولهما الىٓام الؿُاس ي وآلازغ ناو٘ اللغاع بن الؿ  

والياصع الؿُاس ي، لظا ًجب ٖلى ألاواصًمُحن واإلاثلفحن والىّخاب والؿُاؾُحن وؤصحاب الغؤي والفىغ، مداؾبت طاتهم 

في اإلاجخم٘، هما ًجب بٖاصة الىٓغ في ألافياع  كبل ؤن ًلىمىا بمداؾبت نىإ اللغاع ألنهم هم الُبلت ألاهم

                                                 
، انظر الرابط 14/4/2017، صحيفة دنيا الوطن، أثر االنقسام الفمسطيني تعمى السياسة الخارجية الفمسطينيةشمدان أبو يعقوب،  1
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جب ؤن هخهالح م٘  ىُت، هما ٍو الؿُاؾُت والحؼبُت لضي الفهائل والخىُٓماث الفلؿُُيُت ؾىاء ؤلاؾالمُت ؤو الَى

ً، ومٗغفت ألازُاء لهُاهتها والىنٌى بلى خالت ؤفًل مً جلً اللائمت.  ؤهفؿىا كبل ؤن هخهالح م٘ آلازٍغ

م الؿُاس ي اللائم ختى ًىمىا هظا لم جلف ٖىض خضوصها الؿُاؾُت بل حٗضث طلً، خُث ؤنابذ فخضاُٖاث الاهلؿا

الحُاة الُىمُت للمىاًَ وللمت ِٖكه، هما ؤن هىان جُاعاث مؿخفُضة مً ابلاء خالت الاهلؿام ؾىاء ؤواهذ مدلُت 

 الحالت الفلؿُُيُت. ؤم بكلُمُت، وما ػالذ هىان حهاث حٗغكل ؤي جىنل بلى اجفاق بحن َغفي الخالف في

 أثس الاهلظام الظياس ي على اللضيت الفلظطيييت 

م ؤنها في البضاًت ونلذ للحىم  حٗمم الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني ٖىض ؾُُغة خغهت خماؽ في كُإ ٚؼة، ٚع

ُٗت ٖام  ، هما وحٗغى الفلؿُُيُىن ٖلى ؤزغ طلً للًٍٛى 2006بالكيل الضًملغاَ  مىظ الاهخساباث الدكَغ

كلُمُت والضولُت، خحن يُٛذ ٖلى خماؽ مً ؤحل الالتزام بالكغوٍ الضولُت التي حٗخبرها الىالًاث اإلاخدضة ؤلا

ت م٘  ىُت بالظاث بمثابت الخمثُل والاخترام للمىاكف الضولُت، مما ؤزغ ٖلى مؿإلت الحل النهائ  والدؿٍى ألامٍغ

ت خماؽ هؿلُت خاهمت، هما ؤن بٖاصة الضوع )بؾغائُل(، ووان هظا بمثابت الكغوٍ الضولُت للخٗامل م٘ خغه

، ووان ًجب بٖاصة الضوع الفلؿُُني مً ؤحل الاهخمام ؤلاكلُمي 
ً
الفلؿُُني ؤمام اإلادافل ألاممُت والضولُت جإزغ هثحرا

 والضولي باللًُت الفلؿُُيُت، وهظا ًدضر ٖىض جىخُض الخُاب الفلؿُُني ؤمام اإلاىٓماث ألاممُت والضولُت.

لفلؿُُني ملئ باإلاكىالث اإلاتراهمت واإلاتزاًضة، ما ؤخضر جفىً وجغهل في اإلاجخم٘ الفلؿُُني ختى ونل بن الىاك٘ ا

طلً بلى اإلاجخم٘ الهٛحر اإلاخمثل باألؾغة، وؤزغ طلً ٖلى انهُاع كُمي وؤزالقي ختى ونل ألامغ بلى كخل اإلاغؤة لؼوحها 

 واحخماعي صازل اإلاجخم٘ بؿبب جضاُٖاث الاهلؿام، وألار ألزُه وؤهثر مً طلً، هما ؤن هىان انهُاع ؾُاس ي ؤًً
ً
ا

 ًظهب في زُىعجه بلى ما هى ؤبٗض بىثحر مً آلازاع 
ً
ولً ًىجى ؤخض مً اإلاداؾبت الغؾمُت ؤو الكٗبُت، والاهلؿام ؤًًا

 1اإلاباقغة التي جخهل بالهغإ م٘ الاخخالٌ ؤلاؾغائُلي.

والىًاٌ الفلؿُُني اإلاكغوٕ، ألهىا ؤصحاب كًُت  فاالهلؿام الؿُاس ي ؤنبذ ٌكيل يٗف لللًُت الفلؿُُيُت

ٖاصلت وخلُلُت، هما وؤن اإلاهالحت الفلؿُُيُت هي الٗالج ليل ؤلاقيالُاث اللائمت، وهي الؿبُل الىخُض للخغوج 

 مً الحالت اإلاإػومت التي ما ػالذ مؿخمغة.

غاف الضولُت في الىي٘ الفلؿُُني وان له جإزحر هبحر ٖ هغ طلً بن جضزل ٖضص مً ألَا لى ؾحر الحُاة الضًملغاَُت، ْو

 باللغاعاث الهاصعة ًٖ الغباُٖت الضولُت التي جلف زلفها الىالًاث اإلاخدضة، هما واهذ بىاصع طلً الخضزل ٖىضما 
ً
حلُا

، جدذ مبرعاث ؤلانالح والكفافُت والحىم الهالح، 2003جم اؾخدضار مىهب عئِـ الىػعاء الفلؿُُني ٖام 

ٖلى الغئِـ ًاؾغ ٖغفاث، وبُٖاء نالخُاث ؤوؾ٘ لغئِـ الىػعاء. مً هىا ًخطح مضي كضعة وطلً مً ؤحل الًِٛ 

اإلاجخم٘ الضولي ٖلى الخضزل في نىاٖت اللغاع الفلؿُُني، واؾخسضامه الٗضًض مً ألاوعاق إلاماعؾت جلً الًٍٛى 

 2ؾىاء واهذ مالُت ؤو صبلىماؾُت ؤو ٚحرها.

                                                 
 ، انظر الرابط 13/6/2014 ..، صحيفة االيام،تداعيات االنقسام أيضا  ومن طالل عوكل،  1

www.alayyam.ps/ar/_page.php?id=c52b708y2067400yc52b708 
، أطروحة 3122، جامعة النجاح، العالقة بين فتح وحماس وأثرىا عمى عممية التحول الديمقراطي في فمسطين عواد عودة، إشكالية 2
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ني فدؿب، بل ؤنبدذ  فسُىعة الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني ٖلى اللًُت الفلؿُُيُت، ال جىمً في بٗضها الَى

ؤبٗض مً طلً بلى ؤن ونلذ بلى البٗض ؤلاكلُمي والضولي وألاممي وهظا بظاجه اوٗىـ ٖلى اللًُت الفلؿُُيُت بغمتها، 

 بٌٛ الىٓغ ًٖ ألاؾباب وعاء الاهلؿام، فهظا ألامغ ال ٌٗني بال الفلؿُُيُحن ؤهفؿهم.

 ملجخمع املدوي في إنهاء الاهلظام الظياس يدوز مؤطظاث ا

ماٌ، وحماٖاث الًِٛ،  حؿخُُ٘ ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضو  واللُإ الخام اإلاخمثلت في حمُٗاث عحاٌ ألٖا

والجمُٗاث ألاهلُت، واإلااؾؿاث ٚحر الحيىمُت، ومىٓماث خلىكُت، باإليافت بلى ألاواصًمُحن، وفي مسخلف 

الىثحر مً اللًاًا اإلادىعٍت واإلافهلُت في اإلاجخم٘ الظي حِٗل فُه، وهي بظلً  اإلاجخمٗاث ؤن جاصي صوع الحؿم في

ؼ مفاهُم الضًملغاَُت، والحلىق اإلاضهُت،  بما ؤن جيىن ؤصاة جضٖم وجاصي صوع الؿلُت في جلً الضولت مً ؤحل حٍٗؼ

ِ ؾُاصة اللاهىن، وؾُاصة اللاهىن، ؤو ؤن جلٗب الضوع الٗىس ي، فخلً اإلااؾؿاث ًمىً ؤن جضٖم الؿلُت في بؿ

ؼ ؤَغ الخٗاون والخفاٖل ما بحن ماؾؿاث اإلاجخم٘ وؤفغاصه، وطلً مً  ومً زالٌ جىفُظ خمالث جىُٖت مؿخمغة لخٍٗؼ

زالٌ جىفحر اإلاٗلىماث باالججاهحن م٘ طوي الٗالكت، وبسانت في اللًاًا اإلادىعٍت والحاؾمت وطاث اإلاؿاؽ اإلاباقغ 

اجه.  1بدلىق الاوؿان وخٍغ

لُه، ًيى  ن اإلاخًغع هى الكٗب، وبىاء ٖلى طلً ًجب بٖاصة صوع الكٗب والؿاؾت واإلاثلفحن بالكيل الضًملغاَ  ٖو

واللاهىو  يمً ٖمل ماؾؿاح  ومىٓم، وهظا الضوع ًجب ؤن ًمغ ٖبر ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضو  واإلاثلفحن 

 ٖلى ؤهمُت ماؾؿاث اإلا
ً
جخم٘ اإلاضو  في اللُام واإلااؾؿاث ٚحر الحيىمُت وحماٖاث الًِٛ، هما ؤؾلفىا ؾابلا

بضوع فٗاٌ في بنهاء خالت الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني، باإليافت  بلى الجمُٗاث ألاهلُت للًِٛ ٖلى نىإ اللغاع 

ه الكٗب ال ؤصحاب اإلاىانب واللغاع، هظلً ًجب الخىبُه بلى ؤهه ؾُإح   مً ؤحل بنهاء الاهلؿام اإلاالم الظي ًخجٖغ

 ما ختى ًهل هظا الح
ً
 اٌ اإلاغ بلى نىإ اللغاع وؤصحاب الىفىط.ًىما

دي بحن الؿُاس ي والاحخماعي،  ُاب الىؾُِ الخاٍع بن ؤزُغ ما خهل في الاهلؿام الضازلي الفلؿُُني، هى حُٛب ٚو

وهي ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضو  واإلاثلفحن واإلااؾؿاث الثلافُت واللجان الكٗبُت والىلاباث والاجداصاث التي جم حُٛبها 

 2باليامل.

امل ؤؾاس ي إلاىث الُاكاث الكبابُت وألاواصًمُت والثلافُت  فاالهلؿام ؾِبلى ٖامل يٗف للحالت الفلؿُُيُت ٖو

الها الاهلؿام  ، َو
ً
لضي حُل باليامل بل ؤحُاٌ، وولما جفاكمذ الحالت الفلؿُُيُت اإلاىلؿمت بُبُٗتها حٛغافُا

ىٗىـ طلً وله ٖلى مىكف وكىة اللًُت الؿُاس ي والاحخماعي بلى ؤن ونل ألامغ بلى الاهلؿام الثلافي ، ٍو

، وولما ػاصث خالت الاهلؿام اػصاصث 
ً
الفلؿُُيُت بميىهاتها الاحخماُٖت والؿُاؾُت والثلافُت والاكخهاصًت وافت ؤًًا

 
ً
 حٗلُضا

ً
 جضاُٖاتها ؤًًا

                                                 
في  أثر االنقسام السياسي عمى مبدأ سيادة القانون في قطاع غزة التشريعات الضريبية والجمركية وواقع سيادة القانوننافذ المدهون،  1

 .174-173، ص2014قطاع غزة، معهد الحقوق، جامعة بير زيت، 
 ظر الرابط ، ان5/11/2014، الجزيرة نت، االنقسام السياسي المنتج والتجمياتبراهيم عجوة، إ 2
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: بن جضاُٖاث الاهلؿام لم جلف ٖىض خضها الؿُاس ي الضازلي، بل ؤيغث باللًُت ال فلؿُُيُت وزالنت اللٌى

، بل 
ً
ٗها الاؾدُُاهُت، وبيٗاف اللًُت الفلؿُُيُت صولُا ، خُث ػاص مً الٗغبضة ؤلاؾغائُلُت وجىفُظ مكاَع

ً
مجخمٗت

 حٗضث ؤهثر مً طلً وؤهم ؤنها ؤنابذ ٖهب الحُاة الُىمُت الفلؿُُيُت.
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 خالصــت

، فالؿُاس ي نىاٖت فلؿُُيُت  هىان اهلؿام ؾُاس ي حٛغافي كائمان، وهخج ٖنهما اهلؿام احخماعي وزلافي 
ً
ؤًًا

ًجب الخسلو منها بمكاعهت فلؿُُيُت، والاهلؿام الجٛغافي ال قً ؤهه نٗب، لىً بمكاعهت فلؿُُيُت مىخضة 

ضعن اللاصة الفلؿُُيُحن زُىعة الحالت الفلؿُُيُت   بكلُمُت وصولُت ًمىً الخسلو مىه، لهظا فةن لم ٌعي ٍو
ً
وؤًًا

، وبن لم ٌؿخُُٗا بنهاء خالت الاهلؿام بٗض مغوع  الحالُت، والخُغ الظي ًلحم
ً
 وزاعحُا

ً
باللًُت الفلؿُُيُت صازلُا

 ؤهثر مً ٖكغ ؾىىاث ٖليها، فُجب ٖليهم جغن الحىم للكٗب الكيل الضًملغاَ  الحلُل . 

ت ف ، وؤنبذ الاهلؿام ًمـ مفانل خٍُى
ً
البىا بةنهاء الاهلؿام، لىىه ما ػاٌ كائما ً َو ي اللًُت للض جدضر الىثحًر

لى الجمُ٘ ؤن ًضعن زُىعجه، وألاهم مً طلً وله ًجب الاجفاق والٗمل جدذ عئٍت مىخضة إلنهاء  الفلؿُُيُت، ٖو

خالت الاهلؿام، فاالهلؿام ؤناب ول مغافم الحُاة الغئِؿُت والحؿاؾت في اإلاجخم٘ الفلؿُُني، ولحم ألاطي 

، ؤنابذ ألاؾغة هفؿها، فىُف ًدىم الك
ً
 منهما له ؾُاؾخه الخانت بمفانل مهمت حضا

ً
ٗب خيىمخان وؾلُخان هال

بت مً اإلاهالح الحؼبُت والصخهُت، فُجب مكاعهت الكٗب في نى٘ اللغاع ونُاٚت  بُٗضة ًٖ مهالح الكٗب، وكٍغ

 اؾتراجُجُت جسغج الحالت الفلؿُُيُت مً اإلاإػق الحالي.
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 الىخائج والخىصياث

 ىخائج الخاليت:مً خالل الدزاطت، يمكً الخسوج بال

 ؤمام  -1
ً
بن خالت الاهلؿام الؿُاس ي الفلؿُُني ما ػالذ حكيل زُغ ٖلى اللًُت الفلؿُُيُت وزهىنا

 اإلادافل الضولُت.

وحىص ؾلُخحن وخيىمخحن لكٗب واخض جدىمان ول خؿب ؤحىضجه، ولِؿذ ؾلُت مىخضة جضًغ قئىن  -2

.ً  الَى

 ٖلى اللًُت الفلؿُُيُت.ما ػاٌ الٗىاص الؿُاس ي هى اإلاؿُُغ ٖلى َغفي الخالف م -3
ً
 ما ًىٗىـ ؾلبا

 َغفي الخالف زُىعة الاهلؿام فُما بُنهما، فؿُجضوا ؤهفؿهم بال  -4
ً
بن لم ًضعن الفلؿُُيُىن وزهىنا

.
ً
 وصولُا

ً
ً، هما ؾُفلضون مياهتهم مدلُا  َو

 ؤمام اللًُت الفلؿُُيُت. -5
ً
 بن خالت الاهلؿام الفلؿُُني ما ػالذ جلف ٖائلا

 اس ي بلى يٗف الىٓام الؿُاس ي الفلؿُُني وجلؿُمه.ؤصي الاهلؿام الؿُ -6

 الخىصياث

 وجىص ي الدزاطت بالخالي:

ً، اإلاخمثلت بالىٓام  -1 ؤلاؾغإ في جُبُم بىىص اإلاهالحت والٗىصة للؿلُت الىاخضة التي جضًغ ؤمىع الَى

 الؿُاس ي والضؾخىع اإلاىخض.

لاط الكٗب مً اإلاٗاهاة والاعهاق ٖلى مغ ًجب ٖلى َغفي الخالف بصعان الخُىعة اإلاترجبت ٖلى الاهلؿام، واه -2

لت مًذ وما ػالذ مؿخمغة.  ؾىىاث ٍَى

 ألنها ٖاصلت وناخبت خم. -3
ً
 وصولُا

ً
 الٗمل ٖلى بٖاصة مياهت اللًُت الفلؿُُيُت مدلُا

الٗمل مً كبل الحيىمخحن والؿلُخحن الٗاحؼجحن، َغح مؿإلت اؾخفخاء قٗبي الزخُاع خيىمت جدلم له  -4

 ُُٗا الخغوج مً الحغج الؿُاس ي اللائم بُنهما. خُاة ؤفًل، ختى ٌؿخ
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