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 هـــداءاإل
 فػداء كالصالحيػالشيك ف ػيػف كالصديقػالنبييأرواح  ىـإل

 محمكد ىاركف الخكلي ىو تعالأخي الشييد بإذنروح  ىإل

 كل شيداءنا كجرحانا األبطاؿ كأسرانا البكاسلأرواح  ىإل

   

 الغالي أطاؿ هللا في ُعمرهوالدي  ىإل

  نبع الحناف كالصفاء كاألمافوالدتي  ىإل

  مف ىامت بيا نفسي كأنفاسي كسكنت قمبي ككجداني ينبكع الكفاء كالعطاء ىإل

 زكجتي الغالية

يماف كأميرة  أبنائي ىإل  أحمد كمحمكد كدمحم –كميجة قمبي  فاطمة كا 

 إخكاني كأخكاتي كأبنائيـ األعزاء ىإل

  

 جيد المتكاضعىذا ال أىدو ثمرة  جميعا   لهم

 هًنب يب ينفعنب وأٌ ينفعنب مبب عهًنبسبئالً ادلويل عص وجم أٌ يع

  



 ج

 شـكـر وتقـديــر
 "وإذ حأذٌَ زبكى نئٍ شكسمت  ألشيدَكى"

 {7}إبساهيى:                                                                                                                                                      

 الذو هلل كالبشر, الحمد الخمق سيد عمى كالسالـ كالصالة ,أمر كما كثيرا   حمدا   هلل مدالح
       اليادو دمحم سيدنا عمى كأسمـ كأصمي يعمـ, لـ ما اإلنساف عمَّـ عمَّـ بالقمـ,       

 .هللا المستقيـ صراط إلى  
, رقـ 1975ترمذو,)ال) هللا يشكر ال الناس يشكر ال )مف الرسكؿ  قكؿ مف كانطالقا  

 إدارة إلى كالعرفاف الشكر بجزيل أتقدـ النبكو  الي دو ( كمف ىذا1954الحديث: 
 العميا. مدراساتلشئكف البحث العممي  كعمادة أكاديمية اإلدارة كالسياسة

 األفاضل كأخص بالذكر األساتذة جميع إلى كامتنانيكتقديرو  شكرو  بخالص أتقدـك  كما
 شعبان البطشالدكتىر/ جهاد األستاذ 

رفُت بإشرافو عم مف كقتو كعممو ككثير مف جميل ىذه الرسالة كالذو منحني  ىالذو ش 
 .نصحو كصبره

 أعضاء لجنة المناقشة الكراـ ىكما كأتقدـ بالشكر الجزيل إل
 تـىاد الىادٌـد جـأمح  ىر/ـالدكت وراب ـادق شـً صـناج  ىر/ـلدكتااذ ـاألست

 أمدني أك حةيبنص ىَّ إل كأسده كساعدني د العكف يلي قدـ  مف كالشكر مكصكؿ لكل
نتني معمكمة لي قدـ بمشكرة أك  . الكجو ىذا عمى الدراسةىذه  إتماـ مف مكَّ

 األستاذ/ رمزي النىاجحت واألستاذ/ اٌهاب شىٌخ وأخص بالذكر

 ويب حوفيقي إال ببهلل 

 
 الباحث                                                                                           

 رائد هارون حممىد اخلىيل



 د

 ممخص الدراسة
 ىتناكلػػت الدراسػػة فاعميػػة السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية خػػالؿ العػػدكاف "اإلسػػرائيمي" عمػػ 
أىميػة فاعميػة السياسػة  هيا أبرزت مدأنَّ مف , كتنبع أىمية ىذه الدراسة 2007/2011قطاع غزة 

سػػػكاء  حػػػدداتكأىميػػػة الم ,قطػػػاع غػػػزة ىة لمكاجيػػػة العػػػدكاف "اإلسػػػرائيمي" عمػػػالخارجيػػػة الفمسػػػطيني
كالخطػكات التػي  ,فػي صػنع السياسػة الخارجيػة الفمسػطينيةالمػؤثرة المحمية أك اإلقميمية أك الدكليػة 

, كاإلجػػراءات التػػي اتخػػػذتيا 2008/2009اتبعتيػػا السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية خػػالؿ عػػدكاف 
 لفمسطينية فيما يخص المجنة األممية لتقرير القاضي ريتشارد جكلدستكف.السياسة الخارجية ا

كبيػػػاف نشػػػ تيا  ,فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية ىالتعػػػرؼ عمػػػ ىىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػ
بيػػاف العكامػػل المػػؤثرة فػػي صػػناعة السياسػػة  ىباإلضػػافة إلػػ ,كالمراحػػل التػػي مػػرت بيػػا ,كتطكرىػػا

كمػػػكاطف الضػػػعل فػػػي السياسػػػة الخارجيػػػة  ,مػػػكاطف القػػػكة ىمػػػالكقػػػكؼ عك  ,الخارجيػػػة الفمسػػػطينية
 .2007/2011قطاع غزة  ىعم "سرائيمياإل"الفمسطينية خالؿ العدكاف 

كمػػني  صػػنع القػػرار,  ,لمػػني  التػػاريخياك كقػػد اعتمػػدت الدراسػػة المػػني  الكصػػفي التحميمػػي 
 ,كأكػػاديمييف ,كبػػاحثيف ,صػػيفصختاسػػتخدـ الباحػػث أداة المقابمػػة مػػع مك  كمػػني  تحميػػل المضػػمكف 
 لى كجيات النظر القريبة.إكذلؾ لمكصكؿ  ؛كبعض أصحاب القرار

 ,تتكػػكف الدراسػػة مػػف خمسػػة فصػػكؿ؛ تنػػاكؿ الفصػػل األكؿ اإلطػػار العػػاـ لمدراسػػة )المقدمػػة
اسػتعراض أىػـ الدراسػات  ىكحدكدىا, باإلضافة إلػ ,كأىدافيا ,كأىميتيا ,كأسئمتيا ,كمشكمة الدراسة

, كالتعريل ب ىـ المصطمحات المستخدمة(, فيما تناكؿ  الفصل الثػاني دراسةالسابقة التي تخدـ ال
فاعميػػػة اإلطػػػار النظػػػرو لمكضػػػكع فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية, إذ اسػػػتعرض الباحػػػث 

ككػػػذلؾ فػػػي ظػػػل نشػػػ ة السػػػمطة  ,السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية فػػػي ظػػػل نشػػػ ة منظمػػػة التحريػػػر
 ,المحميػػػػة حػػػػدداتالمإلػػػػى دمتيا, بينمػػػػا تطػػػػرؽ الفصػػػػل الثالػػػػث الفمسػػػػطينية كاألدكات التػػػػي اسػػػػتخ

فػػػي صػػػنع السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية, كاسػػػتعرض الباحػػػث فػػػي  المػػػؤثرة كالدكليػػػة ,كاإلقميميػػػة
باإلضػافة  ,قطػاع غػزة ىر العمميػة العسػكرية عمػارىاصات العدكاف "اإلسرائيمي" كآثإالفصل الرابع 

سػػػب المحكمػػػة الجنائيػػػة الدكليػػػة, فػػػي حػػػيف  بحػػػث الفصػػػل تصػػػنيل العػػػدكاف "اإلسػػػرائيمي" ح ىإلػػػ
, كعػػػػرض المكاقػػػػل الرسػػػػمية كالمحميػػػػة أثنػػػػاء 2008/2009الخػػػػامس فػػػػي الفاعميػػػػة قبػػػػل عػػػػدكاف 
 .2011عاـ  ىالعدكاف, ككذلؾ بعد العدكاف حت

تراجػػػع مكانػػػة القضػػػية  :لػػػىإتشػػػير  يتػػػمجمكعػػػة مػػػف النتػػػائ  ال ىإلػػػ لدراسػػػةكقػػػد تكصػػػمت ا
افػل الدكليػػة بسػبب االنقسػػاـ فػػي النظػاـ السياسػػي الفمسػطيني, كتػػ ثرت فاعميػػة الفمسػطينية فػػي المح



 ه

الخارجية خاصة بعػد فػكز حركػة حمػاس فػي االنتخابػات ك  ,الداخمية محدداتالسياسة الخارجية بال
 "اإلسػرائيمي"االحػتالؿ  بسبب نقاط الخالؼ في البرام  السياسية, كقد شػفَّ  2006التشريعية عاـ 

مػع كجػكد  ,قيػادة سياسػية مكحػدة كفاعمػة ىكالشػعب الفمسػطيني يفتقػر إلػ ,غػزة قطػاع ىعم عدكانو
كػاف تعػاطي كمػا كقػل العػدكاف, لالتحرؾ بطيئا   ما جعل ,مكاقل متناقضة بيف الرئاسة كالحككمة

السياسػػػػة الخارجيػػػػة الفمسػػػػطينية مػػػػع نتػػػػائ  لجنػػػػة تقصػػػػي الحقػػػػائق فػػػػي تقريػػػػر القاضػػػػي ريتشػػػػارد 
أىميػػا:  ,كقػػد قػػدمت الدراسػػة عػػدة تكصػػيات ,تحمػػل المسػػئكلية ىإلػػ ق  كلػػـ يرتػػ ,جكلدسػػتكف ضػػعيفا  

نجػػاز الكحػػدة ا  ك  ,ـ ظيػػر القضػػية الفمسػػطينيةصػػإنيػػاء حالػػة االنقسػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني الػػذو ق
كتشػػكيل حككمػػة تتحمػػل مسػػؤكلياتيا, كأف تنطمػػق فاعميػػة السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية  ,الكطنيػػة

تعتمػػد عمػػى صػػمكد الشػػعب  تػػيمجمكعػػة  مػػف الركػػائز ال ىمية" عمػػلمكاجيػػة االعتػػداءات "اإلسػػرائي
كالشػػراكة السياسػػية,  ,كالكحػػدة الكطنيػػة ,كاسػػتراتيجية المقاكمػػة ,كااللتفػػاؼ الجمػػاىيرو  ,الفمسػػطيني
العمػػػل اسػػػتراتيجية ك  ,العمػػػل العسػػػكرو اسػػػتراتيجية بػػػيف  كالتكامػػػل حالػػػة مػػػف التنػػػاغـ يجػػػادإكػػػذلؾ 

تكحيػػػد الخطػػػاب الفمسػػػطيني كمػػػا أكصػػػت الدراسػػػة ب, آخػػػر ىجانػػػب عمػػػ ىال يطغػػػ ىحتػػػالسياسػػػي 
ميثػاؽ ركمػػا  ىكالتكقيػع عمػ ,عضػكية فمسػطيف فػػي األمػـ المتحػدة كاالسػتفادة مػف ,داخميػا  كخارجيػا  

 الجرائـ التي ارتكبكىا. ىلمحاكمة قادة االحتالؿ "اإلسرائيمي" عم
  



 و

Abstract 
This study addresses the Palestinian Foreign Policy’s (PFP) effectiveness 

during the Israeli aggressions on Gaza Strip during 2007 and 2011. 

The value of this study stems from the importance of (PFP)’s rule and 

effectiveness to confront the Israel’s offensive in Gaza Strip. The study also 

examines the importance of the local and international effects that influence the 

PEP’s decision making, and the steps PEP takes towards the report of UN 

Commissioner the Judge Richard Goldstone. 

The study aims to identify the effectiveness, establishment and development of 

PFP. It also reaches out to the factors that affect the PFP and informs the reader 

about weaknesses and strengths of the PFP during the Israel’s aggression on Gaza 

2007 and 2011. 

The study uses the descriptive and analytical approach through the collection, 

analysis, and interpretation of data as well as the historical approach. The researcher 

interviews and meets with professionals, researchers, academics and some decision-

makers in order to reach the converging points of views. 

The study consists of five chapters; The first chapter discusses the general 

framework of the study (preface, the argument, questions, objectives, and limits - in 

addition to reviewing the most important related studies that serve this study- and the 

definition of key terms used). 

Whereas the second chapter addresses the effectiveness of the PFP in the 

theoretical framework. 

The researcher reviews the PFP in light of the PLO establishment, as well as 

the establishment of the Palestinian Authority and the methods used. 

Third chapter, however, deals with the local, regional, international influences 

in forming of the Palestinian Foreign Policy (PFP). 

The researcher in the fourth chapter talks about harbingers of the Israeli 

aggression, and the aftermath of the “Israeli” military operation in Gaza. 

In addition to the international Criminal Court’s classification of “Israeli” 

aggression. " 

The fifth chapter examines the efficiency of the PFP before the 2008/2009 

aggression, and displays the official and local stances during and after the aggression 

until 2011. 



 ز

The study has reached a set of results which indicate the regressing of the 

Palestinian cause in the international forums due to the Palestinian political division, 

the lack of common political grounds, the subsequent interior and international 

influences, and pressures which affected the effectiveness of PFP specially after 

Hamas won the 2006 Parliament election. 

 “Israel” waged a barbaric and vicious aggression on Gaza Strip. However, 

lacking a unified and effective leadership and with contradictory political stances 

between the Presidency and Hamas-led government, made it rather slow to stop the 

“Israeli” aggression. 

On the other hand, the PFP dealing with Goldstone’s results and 

recommendations was rather weak and did not live up to expectations. 

The study has made several recommendations including:  

Ending the Palestinian political division which has been wearing out the 

Palestinian cause Forming a unified political unity, and establishing a government 

that can be held accountable. 

Increasing - the PFP effectiveness to confront the “Israeli” aggression -on the 

Palestinian steadfastness and support of the Palestinian people, the strategy of 

resistance, national unity, and political partnership. 

Creating a state of harmony and integration of the military action, strategy and 

political action so as not to overshadow side over another. 

Unifying the Palestinian discourse both internally and externally. 

Using the Palestine's membership in the United Nations. 

Signing of the Rome Statute to prosecute the occupation, "Israeli leaders" for 

the crimes they committed. 
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 مقدمة الدراسة:
, مقػػدرات قكميػػةالدكليػػة بمػػا تمتمػػؾ الػػدكؿ مػػف يعػػيش العػػالـ كفػػق منظكمػػة تحكػػـ السياسػػات 

السياسػة الخارجيػة السػياج  عػدتُ ف نراىا كما ىػي ال كمػا يجػب أف تكػكف عميػو, ك أألف الدكؿ يجب 
كمصػػػالحيا مػػع الػػػدكؿ  ,كأىػػدافيا ,, التػػػي مػػف خالليػػػا تعمػػل عمػػػى تحقيػػق غاياتيػػػاؿالحػػامي لمػػدك 

كثػكرة  ,يػة خاصػة فػي ظػل كجػكد العكلمػةكالتنم ,ألمػف كاالسػتقرارا ىإلػ األخره, كتسعى لمكصكؿ
منطقػػػة الشػػػرؽ األكسػػػك ىػػػي مػػػف أكثػػػر المنػػػاطق التػػػي تتػػػ ثر , كمػػػا أف كاالتصػػػاالت ,المعمكمػػػات

 ,كاالستراتيجية ,بنظرية تكازف القكه عمى المستكه اإلقميمي كالدكلي, كذلؾ ألىميتيا الجيكسياسية
ل منيػا محػل أطمػاع الػدكؿ الكبػره التػي كالمصادر كالمكارد االقتصادية التي تتمتع بيا, كىذا جع

بفضػػل  ه تػػكازف القػػك مػػا أده إلػػى عػػدـ االسػػتقرار فييػػا النعػػداـ سػػبل, تسػعى لمسػػيطرة عمييػػا بكػػل ال
بعػد أف اتسػـ العالػػـ   سػيماكالتفػاعالت الدكليػة كاإلقميميػة التػي أثػرت فييػا بشػكل كبيػر,  ,التكازنات

 األمريكية بقيادة العالـ. د الكاليات المتحدةفرّ كت ,كاحدبنظاـ القطب ال

فػػػػإف  ؛يف فػػػػي تحقيػػػػق أىػػػػدافيايكألف السياسػػػػة الخارجيػػػػة لمػػػػدكؿ تسػػػػير فػػػػي اتجػػػػاىيف متػػػػكاز 
, بػيف اسػتخداميا الدبمكماسػية السياسػية لنيل استقالليا تسير في خػك   ىالشعكب التي تسع  ,متػكاز 
 ممػػػيءىا, كالتػػػاري  لنيػػػل حريتيػػػا كتقريػػػر مصػػػير  - المقاكمػػػة المسػػػمحة - العسػػػكرية كاالسػػػتراتيجية

: نمػػاذج مػػف الثػػكرات التػػي نجحػػت فػػي إقامػػة دكليػػا المسػػتقمة كاممػػة السػػيادة, كمػػف ىػػذه الثػػكراتب
الثػػكرة الجزائريػػة, كالثػػكرة الفيتناميػػة, كالثػػكرة الزيمبابكيػػة, كالثػػكرة اليمنيػػة, كالثػػكرة األمريكيػػة, كالثػػكرة  

مسػػػطينية  فػػػي مرحمػػػة مػػػف المراحػػػل تبنػػػت لكػػػف منظمػػػة التحريػػػر الف ؛كالثػػػكرة الفمسػػػطينية ,الصػػػينية
 .الشعب الفمسطيني الدبمكماسية دكف االستراتيجية العسكرية لنيل حقكؽ 

كتيجيػػر, كمػػف  ,كتنكيػػل ,بحػػق الشػػعب الفمسػػطيني مػػف بطػػش "إسػػرائيل"كبػػرغـ مػػا مارسػػتو 
د الشػػػعب الفمسػػػطيني صػػػام , إال أفَّ االقتصػػػادية كالعسػػػكرية خػػػالؿ اسػػػتخداميا لجميػػػع أنػػػكاع القػػػكة

مػػػف سػػػمات  ةكالحصػػػار سػػػم ,كالتشػػػريد ,القتػػػلكػػػاف عشػػػرات السػػػنيف فمنػػػذ  أرضػػػو, ىكصػػػابر عمػػػ
االحػػتالؿ الصػػييكني تحديػػدا  مػػع بػػدايات الشػعب الفمسػػطيني الػػذو يعيشػػيا كػػل يػػـك ككػل لحظػػة, ك 

احتػل  الػذو, كالشعب الفمسطيني يعاني مػف كيػالت المحتػل 1948الفعمي ألراضي فمسطيف عاـ 
 ,ؾ سػػػػػكه اإلرادة كالعزيمػػػػػة القكيػػػػػة فػػػػػي صػػػػػد ىػػػػػذه االعتػػػػػداءات المنظمػػػػػةال يممػػػػػىػػػػػك  ك ,أرضػػػػػو

 أرض فمسطيف. فيمف أجل تكطيف الييكد  االستعماريةىداؼ األذات  الغربكالمدعكمة مف 

 ه المسػػػتك  ىكمنػػػذ أف نشػػػ  النظػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػطيني, كىػػػك يكاجػػػو تحػػػديات جسػػػيمة عمػػػ
  صػػراعات التػػي ضػػربت منطقػػة الشػػرؽ األكسطػػػكقػػد تسػػببت كثػػرة التغيػػرات كال ,الػػداخمي كالخػػارجي

النظػػاـ السياسػػي مػػف حيػػث  ىفػػي إحػػداث تغيػػرات كاسػػعة عمػػ - فضػػال  عػػف التطػػكرات الداخميػػة -
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كلـ يعد ىناؾ مجػاؿ  ,تمثيل طمكحات الشعب الفمسطيني ىكقدرتو عم ,كرؤيتو السياسية ,تركيبتو
اؿ مسػػيرتو فػػي نصػػل القػػرف ك  ُطػػلمشػػؾ بػػ ف النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني قػػد تعػػرض ليػػزات عنيفػػة 
كصػػكال   ,ثػػـ منظمػػة التحريػػر ,الماضػػي, خصكصػػا  فػػي المراحػػل التػػي مػػرت بيػػا الثػػكرة الفمسػػطينية

 كثر مػف بػالنظػاـ السياسػي بمراحػل عديػدة تشػكل خالليػا  قياـ السمطة الفمسػطينية, حيػث مػر   ىإل
 صكرة حسب الظركؼ السياسية التي أحاطت بو.

 مشكمة الدراسة:
دكف أف ُتسػتثمر  ,ىي القرارات الدكلية  التػي اُتخػذت  فػي صػالق القضػية الفمسػطينيةكثيرة 

غيػر الرسػمي, فػالقرارات التػي اتخػذتيا  ـالرسػمي أ ه المسػتك  ىعمػأكػاف  االستثمار المطمكب سػكاء  
فػػي مكاجيػػة  ,مؤسسػػات المجتمػػع الػػدكلي ىعمػػكلكحػػت بعرضػػيا  ,ة الفمسػػطينيةيػػالسياسػػة الخارج
قطػػاع  ىكلػػيس آخػػره العػػدكاف عمػػ ,عشػػرات السػػنيف همػػد ىعمػػ المتكػػررة "سػػرائيميةاإل"االعتػػداءات 

لػػػـ  "كف سػػػرائيمياإل"فالقػػػادة  ؛كرؽ  ىعمػػػ ا  كبقيػػػت حبػػػر عػػػرض سػػػتخدـ كلػػػـ تُ لػػػـ تُ  2007/2011غػػػزة 
دكلػة الكقكؼ في كجو الفمسطينية السياسة الخارجية  كلـ تستطعىذه المحظة,  ىيحاسبيـ أحد حت

 فاعميػػػػة ىاالنقسػػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػػطيني كتػػػ ثيره عمػػػػ ىننسػػػػ يمكػػػف أف  الأك ردعيػػػػا, ك  "سػػػرائيلإ"
 .السياسة الخارجية الفمسطينية

جزئيػػػا  مكضػػػكع الدراسػػػة  يػػػا تتنػػػاكؿالدراسػػػات السػػػابقة الحػػػم أن ىكبعػػد اطػػػالع الباحػػػث عمػػػ
تبمػػػكر إحسػػػاس لػػػده الباحػػػث بمشػػػكمة الدراسػػػة مػػػف خػػػالؿ متابعػػػة الحصػػػاد  جانػػػب ىإلػػػ, كبنػػػدرة  

اإلخباريػػػة, بػػػرام  كالتحمػػػيالت ال كمتابعػػػة ,أرض الكاقػػػع ىسياسػػػية عمػػػ معركػػػةعػػػد كػػػل السياسػػػي ب
ق أىػدافيا ق ػح  دكف أف تُ  "اإلسػرائيمية"النتياكػات لكتكثيقييػا نسػاف رصػد مؤسسػات حقػكؽ اإلككذلؾ 

 .في حدىا األدنى ىالتي كجدت مف أجميا حت

مـــا لاةميـــة السياســـة " فػػػإف مشػػػكمة الدارسػػػة تتمثػػػل فػػػي السػػػؤاؿ الػػػرئيس التػػػالي: ؛مػػػف ىنػػػا
 ؟2007/2011قطاع غزة  ىةم "االسرائيمي"الخارجية الفمسطينية خالل العدوان 

 :أهمهاويتفرع من هذا التساؤل مجموةة من األسئمة الفرةية 
 ماىية السياسة الخارجية الفمسطينية؟ما  .1
ية خػالؿ ما العكامل الداخمية كالخارجية المؤثرة في فاعمية السياسة الخارجيػة الفمسػطين .2

 ؟2007/2011عمى قطاع غزة  "اإلسرائيمي"العدكاف 
 ؟2008/2009قطاع غزة  ىعم "سرائيمياإل"رىاصات العدكاف إما  .3
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السياسػػػية الخارجيػػػة الفمسػػػطينية عقػػػب العػػػدكاف  فػػػي ليػػػات كاألدكات المسػػػتخدمةمػػػا اآل .4
 ؟2007/2011عمى قطاع غزة  "اإلسرائيمي"
خارجيػػػػػة الفمسػػػػػطينية خػػػػػالؿ العػػػػػدكاف كالضػػػػػعل فػػػػػي السياسػػػػػة ال ,مػػػػػا مػػػػػكاطف القػػػػػكة .5

 ؟2007/2011قطاع غزة  ىعم "سرائيمياإل"

 أهداف الدراسة:
 أهمها: , تكمن أهداف الدارسة لي ةدد من النقاط

عمػػػى قطػػػاع  "اإلسػػػرائيمي"بيػػػاف فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية خػػػالؿ العػػػدكاف  .1
  .غزة

فػػػي فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػػة المػػػؤثرة  ,العكامػػػل الداخميػػػة كالخارجيػػػة ىالكقػػػكؼ عمػػػ .2
 .عمى قطاع غزة "اإلسرائيمي"الفمسطينية خالؿ العدكاف 

 .2008/2009قطاع غزة  ىعم "سرائيمياإل"رىاصات العدكاف إ التعرؼ إلى .3
التػػػػي اتخػػػػذتيا السياسػػػػة الخارجيػػػػة الفمسػػػػطينية عقػػػػب  الكشػػػػل عػػػػف األدكات كاآلليػػػػات .4

 عمى قطاع غزة. "اإلسرائيمية"الحرب 
كمكاطف الضعل في السياسة الخارجية الفمسػطينية خػالؿ  ,مكاطف القكة ىالكقكؼ عم .5

 .قطاع غزة ىعم "سرائيمياإل"العدكاف 

 سة:اأهمية الدر 
 أواًل: األهمية العممية 

مػػف أىميػػة السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية خػػالؿ مػػف الناحيػػة العمميػػة تنبػػع أىميػػة الدراسػػة 
, كمػا حققتػو السياسػة الخارجيػة فػي ىػذه 2007/2011قطػاع غػزة عػاـ العدكاف اإلسػرائيمي عمػى 

و تػكتكمف أيضا  في السعي لمكشل عف الدكر الذو لعبككذلؾ ككنيا تناقش قضية حيكية, الفترة, 
تكمف األىمية في , ككذلؾ الشعب الفمسطينيحقكؽ السياسة الخارجية الفمسطينية في الدفاع عف 
  .مده فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية

 نيًا: األهمية العممية ثا
عاني منو تمف النقص الذو  فجكة سدلمحاكلة  في تنبع أىمية الدراسة مف الناحية العممية 

خػػػػػص فاعميػػػػػة السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة يىميػػػػػة فيمػػػػػا بػػػػػال  األال فػػػػػي ىػػػػػذا المكضػػػػػكع المكتبػػػػػة العربيػػػػػة
اسػة الخارجيػة لعمػل السيكمتحػدة  ,استراتيجية فمسطينية كاضحة تسميك الضكء عمى, ك الفمسطينية
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يتضػػمف فػػي حقػػل السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية  يفتخصصػػلممتقػػديـ تصػػكر , ككػػذلؾ الفمسػػطينية
 دعـ الحقكؽ الفمسطينية.مف اآلليات التي تساىـ في  ا  عدد

 سة:احدود الدر 
  :سرائيمياإل"فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية خالؿ العدكاف  دراسةالحد الموضوةي" 

  قطاع غزة. ىعم
 :2007/2011 خالؿ الحد الزماني. 

 :الدراسة منهجية
 بمػػا, األبعػػاد كمتعػػددة كمعقػػدة ,مركبػػة ظػػكاىر كاالجتماعيػػة ,السياسػػية الظػػكاىر ألف نظػػرا  

 يعػػرؼ بمػػا الدراسػػة أخػػذت فقػػد, متكاممػػة دراسػػة كاحػػد مػػني  خػػالؿ مػػف دراسػػتيا دكف  كؿُحػػي  
نما, معيف منياج ىعم يعتمد ال الذو, المنياجي التكامل ب سمكب , عػدة منػاى  مػف يستفيد كا 
 :كىي مناى  أربعة بيف التكامل ىعم الدراسة اعتمدت فقد
 مرتبطػػػة تاريخيػػة كأحػػداث جػػػذكر ليػػا الدراسػػة مشػػكمة ألف :التـــاريخي التحميمــي المــنهج 

 سػػنقكـ أننػا حيػث ,المالئػػـ ىػك التػاريخي التحميمػػي المػني  فػإف ؛تحميمػػو المقصػكد بالحػدث
 ,لمكاقع أقرب تككف  بنتائ  لمخركج كتحميميا ,األساسية مصادرىا مف يةالعمم المادة بجمع
 . الدراسة مشكمة أحداث عمى ت ثيرىا كتبيف ,األحداث ىذه فيـ في تساعد

 أك ,حػػػدث أك ,ظػػػاىرة يػػػدرس الػػػذو المػػػني " وب نَّػػػ كُيعػػػرؼ :التحميمـــي الوصـــفي المـــنهج 
 دكف  البحػث أسػئمة عػف يػبجتُ  معمكمػات ىعمػ منيػا الحصكؿ يمكف حاليا   مكجكدة قضية
 جمػع فػي الدراسػة ستسػتخدمو ما ىذا(, 83: 2003,كاألستاذ األغا) "فييا الباحث تدخل

 جميػػع مػػف بتكصػيفيا معالجتيػػا ثػػـ ,الفمسػطينية الخارجيػػة السياسػػة عػف كالكثػػائق البيانػات
 كػػي, السياسػية لمحالػػة المكضػكعي بػالظرؼ ارتباطيػػا كفيػـ ,كتحميميػػا ,كابعادىػا ,جكانبيػا
 .لمكاقع أقرب بنتائ  الخركج نستطيع

 دراسػػة فػػي اسػػتخداما   المنػػاى  أكثػػر مػػف القػػرار صػػنع مػػني  كيعتبػػر :القــرار صــن  مــنهج 
 يعتبػػر كالمػػني  القػػرارات صػػنع بعمميػػة السياسػػية الػػنظـ جميػػع تقػػكـ إذ, السياسػػية الظػػكاىر
 (.113: 1984, المنكفي) القرار لصنع ميكانزما السياسي النظاـ
 المتغيرات كتحميل, لمتحميل مستكو  مف أكثر بيف يجمع أنو في المني  ىذا يةأىم كتكمف

 كمسػػػتكو , القػػػرارات متخػػػذو  شخصػػػية عمػػػي كأثرىػػػا النفسػػػية العكامػػػل مثػػػل السػػػيككلكجية
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 ىإلػػ باإلضػػافة, خارجيػػة أـ داخميػػة كانػػت سػػكاء القػػرار اتخػػاذ بيئػػة فػػي المتغيػػرات تحميػػل
 (.186: 1968, مقمد.)ييفالمستك  ىذيف بيف التفاعل عممية تحميل

 بعػػػض تحميػػػل فػػػي المضػػػمكف  تحميػػػل مػػػني  الباحػػث اسػػػتخدـ :المضـــمون  تحميـــ  مـــنهج 
 كالكقػكؼ كالقػرارات كالمكاقػل كالتصػريحات الخطابػات تحميػل خػالؿ مػف, الميمة القضايا
 .األىمية باب مف عمييا

 :مصادر جم  المعمومات
 المصػادر إلػى بػالرجكع كذلػؾ, يانػاتكالب المعمكمػات جمػع مصػادر ىعم الدراسة ىذه استندت
 المقابمة مثل ه أخر  أدكات اعتماد ىإل إضافة المحمية, المكتبات في المتكفرة كالكتب كالمراجع
 صػػػاغكا مػػف بعػػض ككػػذلؾ ,بالسياسػػة عالقػػػة ليػػـ الػػذيف االختصػػاص ألصػػحاب الشخصػػية
 .الفمسطينية الخارجية السياسة

 مصطمحات الدراسة:
كالمعػايير المسػتخدمة  ,كتعتمػد ىػذه القػدرة ,ظمػة عمػى تحقيػق أىػدافياىػي قػدرة المنالفاةمية:  .1

 . (84: 2006)بن نوار, في قياسيا عمى النمكذج المستخدـ في دراسة المنظمات 

 ,كمصػالحيا ,ىي قدرة السياسة الخارجية الفمسطينية عمػى تحقيػق أىػدافياالتعريف اإلجرائي: 
 ت المتاحة لدييا.األمثل لألدكا خداـمف خالؿ االست ياتيااكغ

عتبػػػػػر المميػػػػز لكػػػػل نشػػػاط يحػػػػاكؿ بالكسػػػػائل المتاحػػػػة زيػػػػادة فرصػػػػة بمػػػػكغ أىػػػػػداؼ ت الكفــــاءة: .2
 (.169: 2008)البنا,معينػة

ىػػي قػػدرة السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية زيػػادة فػػرص بمػػكغ أىػػدافيا مػػػف  التعريــف اإلجرائــي:
 خالؿ استغالؿ الكسائل المتاحة.

ة األفعػاؿ كاإلجػراءات التػي تتخػذىا الدكلػة فػي عالقاتيػا مػع ىػي مجمكعػالسياسة الخارجية:  .3
ثـ االنطػالؽ نحػك تحقيػق  ,الدكؿ األخره بيدؼ تحقيق مصمحتيا الكطنية في الدرجة األكلى

 (.32: 1997)الهزايمة, األىداؼ األخره 
اسػػتخدمتيا السياسػػة الخارجيػػػة ىػػي مجمكعػػة األفعػػاؿ كاإلجػػراءات التػػي  التعريــف اإلجرائــي:

 2007/20011قطػػػػػاع غػػػػػزة  ىعمػػػػػ "سػػػػػرائيمياإل"تعامميػػػػػا خػػػػػالؿ العػػػػػدكاف  فػػػػػي طينيةالفمسػػػػػ
ثػػػػـ  ,عالقاتيػػػػا مػػػػع الػػػػدكؿ األخػػػػره بيػػػػدؼ تحقيػػػػق مصػػػػمحتيا الكطنيػػػػة فػػػػي الدرجػػػػة األكلػػػػىك 

 االنطالؽ نحك تحقيق األىداؼ األخره.
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 ,كمنتقػاة بعنايػة ,"جماعة أك طبقػة حصػرية, عػادة مػا تكػكف صػغيرة العػدد النخبة السياسية: .4
أك  ,أك الكضػع االجتمػاعي المميػز ,أك التػدريب المتخصػص ,كتمتمؾ مزايا في التعميـ الراقػي

أك األعمػاؿ, كىػذه الجماعػة  ,أك قػكة المػاؿ ,أك القكة العسكرية ,أك الحزبية ,السمطة السياسية
 كيجػػػػػػػػػب أف تؤخػػػػػػػػػذ بجديػػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػػق النفػػػػػػػػػع العػػػػػػػػػاـ" ,تػػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػػ ف أفكارىػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػا كزنيػػػػػػػػػا

 (140, 2010)الجمال, 

أك غيػػر المباشػػر فػػي  ,ىػػـ األفػػراد كاألشػػخاص أصػػحاب التػػ ثير المباشػػر التعريــف اإلجرائــي:
األحػػػداث الجاريػػػة  فػػػيقطػػػاع غػػػزة الػػػذيف ليػػػـ حضػػػكر دائػػػـ فػػػي تقػػػديـ التحمػػػيالت السياسػػػية 
أسػاتذة عمػـك سياسػػية,  كػالكزراء, ككػالء الػكزراء, أعضػػاء المجمػس التشػريعي, قػادة الفصػػائل,

 مراكز استشارية, قادة مؤسسات المجتمع المدني. يرو يف, مدمحمميف ككتاب سياسي
الصػػػػادر بتػػػػاري   3314فتػػػػو الجمعيػػػػة العامػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة فػػػػي القػػػػرار رقػػػػـ عرّ  العــــدوان: .5

أك الكحػػػػدة  ,أنػػػو "اسػػػتخداـ القػػػػكة المسػػػمحة مػػػػف قبػػػل دكلػػػػة مػػػا ضػػػػد السػػػيادة 14/12/1974
 1: نت(un ,2008 ) ."أك االستقالؿ السياسي لدكلة أخره  ,اإلقميمية

ضػد الشػعب الفمسػطيني فػي  "إسػرائيل" قامػت بيػاالتػي  ألفعػاؿىػك جميػع ا التعريف اإلجرائي:
كالحصػػػػار  ,كاالقتصػػػػادية ,كتشػػػػمل القػػػػكة العسػػػػكرية ,2007/2011فػػػػي الفتػػػػرة  قطػػػػاع غػػػػزة

 ."كاإلعالـ كالتكنكلكجيا
كػػل منيمػػا إلػػى  "نضػػاؿ بػػيف القػػكات المسػػمحة لكػػل مػػف الفػػريقيف المتنػػازعيف يرمػػي بػػو الحــرب: .6

 صػػػػػػػػيانة حقكقػػػػػػػػو كمصػػػػػػػػالحو فػػػػػػػػي مكاجيػػػػػػػػة الطػػػػػػػػرؼ اآلخػػػػػػػػر كال تكػػػػػػػػكف إال بػػػػػػػػيف الػػػػػػػػدكؿ"
 (.779: 1995 أبو هيف,)

"ىػػػي كافػػػة التفػػػاعالت كالػػػركابك المتبادلػػػة سػػػكاء كانػػػت سياسػػػية أك غيػػػر العالقـــات الدوليـــة:  .7
 .(13: 2010طشطوش,)سياسية بيف الكيانات المختمفة في إطار المجتمع الدكلي"

سػمت فػي اتفاقيػة اليدنػة بػيف طمػق عمػى المنطقػة التػي رُ ىك االسـ اإلدارو الذو أُ  غزة: قطاع .8
, كأصػػػبحت ىػػػذه المنطقػػػة تحػػػت إدارة 24/2/1949 ,فػػػي ركدس بتػػػاري  "إسػػػرائيل"مصػػػر ك

القكات المصرية, كحددت االتفاقية ىذه المنطقة بالحد الفاصل بيف القكات العسكرية لمطرفيف 
 (, ابتػػداء  مػػف السػػاحل عنػػد كادو الحصػػى, كيسػػير فػػي اتجػػاه شػػرقيكالمصػػرو  "اإلسػػرائيمي")

 كيمػػك متػػرات شػػرؽ  ةإلػػى نقطػػة تبعػػد ثالثػػ المجػػدؿ –ثػػـ يختػػرؽ طريػػق غػػزة  ,عبػػر ديػػر سػػنيد

                                                           
1
 http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm(24/4/2016) 

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
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 ثػػـ يتجػػو الخػػك جنكبػػا  بمػػكازاة طريػػق غػػزة شػػرؽ المجػػدؿ, كيسػػتمر عمػػى ىػػذا النحػػك ,الطريػػق
 .(28: 1979, أبو النم ) تقريبا   2كـ 362ر ىذه الحدكد بحكالي حتى الحدكد المصرية, كتقد  

 الدراسات السابقة
 مقدمة:
 ال ينقطػػػع, مػػػف المعمكمػػػاتكمصػػػدرا   ,معينػػػا  ال ينضػػػب لمباحػػػث مثػػػل الدراسػػػات السػػػابقةتُ 

مفجػكة ل ل سػدا  مثّػكمػا تُ , دراسػتو مػف عػززكػي يلكقاعدة كرافعػة لدراسػتو ينطمػق منيػا, كيبنػي عمييػا 
ف إتعزيز أكجو القكة  كتالفػي األخطػاء, كاالسػتفادة منيػا, حيػث ل كلة  البحثية المكجكدة فييا, كمحا

 ىركػػػػزت عمػػػػ ه أداة مػػػػف أدكات السياسػػػػة الخارجيػػػػة, كأخػػػػر  ىركػػػػزت عمػػػػ مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة
التغطيػة اإلعالميػة  ىركػزت عمػ ه الخارجية أك الداخمية التي أثػرت فػي فاعميتيػا, كأخػر  حدداتالم

ػػ محػػكريف  ىـ الباحػػث الدراسػػات التػػي اسػػتخدميا لتعزيػػز دراسػػتو إلػػلمعػػدكاف "اإلسػػرائيمي".  لػػذلؾ قسَّ
 النحك التالي: ىيف كىما عميسرئ

 دراسات لي السياسة الخارجية أواًل:

 الدراسات المحمية:
: "الدبموماسية ولن التفاوض وأثرهما ةمى اتخـاذ القـرار بعنوان (2014) , ريمنتي  :دراسة .1

 السياسي"

عمػى  كالتركيػزئل الدبمكماسػية فػي إدارة األزمػات كحػل النزاعػات, تناكلت الدراسة دكر الكسا
الدكليػة بكاسػطة ات أداة دبمكماسية, لتنفيذ قرارات السياسة الخارجيػة لحػل األزمػكنيا المفاكضات ك

المػػػني  الكصػػػفي التحميمػػػي, كمػػػني  ك كاتبعػػػت الباحثػػػة مػػػني  صػػػنع القػػػرار,  ,البعثػػػات الدبمكماسػػػية
 المصمحة القكمية.
 أهمها:كان من  ,الدراسة إلى العديد من النتائجوخمصت 

مػف أف الدبمكماسية كالتفاكض عمى ارتباط كثيق, كال يمكف خكض العممية التفاكضية  -
 .دكف كجكد دبمكماسي

أف المفاكضػػػات ىػػػي أفضػػػل كسػػػيمة مػػػف بػػػيف الكسػػػائل الدبمكماسػػػية لتسػػػكية النزاعػػػات  -
ليػػػا دكر ميػػػـ فػػػي حػػػل األزمػػػات  اتكالقنصػػػمي ,الدكليػػػة, كمػػػا أف البعثػػػات الدبمكماسػػػية

 الدكلية.
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 :الدراسة وأهم توصيات
ضػػػػركرة إنشػػػػاء مراكػػػػز خاصػػػػة إلدارة األزمػػػػات, كالعمػػػػل عمػػػػى تػػػػدريب الدبمكماسػػػػييف  -

زمػػػات, كالعمػػػل بتناسػػػق تػػػاـ فيمػػػا بيػػػنيـ كالكفػػػكد التفاكضػػػية, كالقػػػائميف عمػػػى حػػػل األ
 .لمكصكؿ إلى األىداؼ المرسكمة

بكات اتصاالت متطكرة تساعد الفريق التفاكضػي عمػى كما يجب العمل عمى ت ميف ش -
 بسيكلة.ك التكاصل مع المعنييف مف الطرفيف 

 ىوأثرهـــا ةمـــ "اإلســـرائيمية""العالقـــات األمريكيـــة  :بعنـــوان (2014), أمـــ  الـــوزير :دراســـة .2
 (".2000/2008القضية الفمسطينية )

القضػػػػػػػية الفمسػػػػػػػطينية  ى, كأثرىػػػػػػػا عمػػػػػػػ"اإلسػػػػػػػرائيمية"تناكلػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة العالقػػػػػػػات األمريكيػػػػػػػة 
, "سػػػرائيميةاإل" -مراحػػػل تطػػػكر العالقػػػات األمريكيػػػة ى(, مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػ2000/2008)

 .ىاكدكر المكبي الصييكني في تطكر 
 أهمها: كان من ,عديد من النتائجالوتوصمت الدراسة إلى 

 "سػرائيلُ إ" دُعػالمصػالق المتبادلػة, كت   ىترتكػز عمػ "سػرائيميةاإل"مريكية كالعالقات األ أفَّ  -
 .ا  ستراتيجيا ا  حميف المتحدة   الكاليات  

 :الدراسة وأهم توصيات
نيػػاء حالػػة االنقسػػاـ السياسػػي مػػا يعػػزز إجػػب يو أنَّػػ - نجػػاز ممػػل المصػػالحة الكطنيػػة, كا 

 .مكقل المفاكض الفمسطيني
كالممارسػػػػات  ,نجميزيػػػػة بيػػػػدؼ كشػػػػل الجػػػػرائـيجػػػػاد كسػػػػائل إعػػػػالـ ناطقػػػػة بالمغػػػػة اإلإ -

 حق الشعب الفمسطيني.ب "سرائيميةاإل"
, دراسـة لـي "حكومـة الوحـدة الوطنيـة الفمسـطينيةبعنـوان: " (2011) , غـازي حمـد :دراسـة .3

 . "2006 المتغيرات السياسية

فػػػي النظػػػاـ  ميمػػػا  مت تحػػػكال  تناكلػػػت الدراسػػػة نتػػػائ  االنتخابػػػات التشػػػريعية األخيػػػرة التػػػي شػػػكَّ 
, األمػػػر الػػػذو قػػػاد إلػػػى شػػػل مػػػاسححركػػػة ك  فػػػتقالسياسػػػي, بحيػػػث بػػػرزت الصػػػراعات بػػػيف حركػػػة 

النظػػاـ السياسػػي كعػػدـ فعاليتػػو, فضػػال  عػػف تػػ ثر كثيػػر مػػف القضػػايا المتعمقػػة بيػػذه النتػػائ , مثػػل 
كالمكقػػل العربػػي كالػػدكلي مػػف القضػػية الفمسػػطينية, كاألخطػػر مػػف ذلػػؾ بػػركز  ,العمميػػة السياسػػية

كالنزاعػػػػات بػػػػيف  الخالفػػػػات تمظػػػػاىر خطيػػػػرة فػػػػي الكسػػػػك االجتمػػػػاعي الفمسػػػػطيني, حيػػػػث تعمقػػػػ
 , كتطكر ىذا األمر ليصل إلى استخداـ القكة كسقكط المئات مف الضحايا.فحركتيال
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 كان من أهمها: ,ت الدراسة إلى العديد من النتائجص  م  وخ  
سػس كجػكد أُ لتفتقػد  -خصكصػا  حركتػي فػتق كحمػاس-أف القكه السياسػية الفمسػطينية  -

صػػعيد الصػػراع  ىعمػػ أكػػاف جػػاربيـ سػػكاءكتقيػػيـ ت كالعمػػل المشػػترؾ ,كالتعػػاكف  ,لمتفػػاىـ
 صعيد تجربة الحكـ. ىعم ـ, أ"سرائيلإ"مع 

عػػػػدـ قػػػػدرة السػػػػمطة الفمسػػػػطينية عمػػػػى معالجػػػػة المشػػػػاكل الناجمػػػػة عػػػػف تعثػػػػر المسػػػػيرة  -
أده إلػػى تفػػاقـ األزمػػات  مػػا أك تمػػؾ الناجمػػة عػػف تػػردو األكضػػاع الداخميػػة ,السياسػػية

مػػف المظػػاىر السػػمبية التػػي تمثمػػت فػػي  داخػػل المجتمػػع الفمسػػطيني, كنػػت  عنػػو الكثيػػر
 لعنل.ا لىإ التعصب الحزبي كالمجكء

 وأهم توصيات الدراسة:
نػػو مػػف الضػػركرو ضػػبك عمػػل أنتػػائ  عكسػػية, ك  ىتشػػتت عمػػل الفصػػائل يػػؤدو إلػػ أفّ  -

 الفصائل بما يضمف كحدة الرؤية كالمكقل.
نتــــداب "االنقســــام الفمســــطيني لــــي ةهــــد اال  بعنــــوان: (2012) , نعمــــانليصــــ  :دراســــة .4

 البريطاني ولي ظ  السمطة الوطنية الفمسطينية" )دراسة مقارنة(.

كتحميل تداعيات االنقساـ الداخمية كالخارجية التي تركت آثارا   تناكلت ىذه الدراسة تكصيل  
المشػػركع الػػكطني الفمسػػطيني بمككناتػػو السياسػػية كاالجتماعيػػة,  ىعمػػ خطيػػرة   سػػمبية, كانعكاسػػات  

مقارنػة حػكؿ أكجػو الشػبو كاالخػتالؼ بػيف االنقسػاميف, كاعتمػد الباحػث المػني   قدـ ىذه الدراسػةكتُ 
 مني  التاريخي المقارف, كاستخدـ المقابمة أداة لمدراسة.الك  ,الكصفي التحميمي

 أهمها: كان من ,عديد من النتائجالوتوصمت الدراسة إلى 
يا بنظػػػػرة طمكحػػػػة عػػػػادة قػػػػراءة التػػػػاري , خاصػػػػة الفتػػػػرة الزمنيػػػػة السػػػػابقة بكػػػػل تػػػػداعياتإ  -

 .لممستقبل
, كالعمػل كتنفيذ اتفاؽ مصػالحة حقيقػيطراؼ الفمسطينية لردـ ىكة الخالؼ, دعكة األ  -

 ىداؼ السياسية.تكحيد البرام  كاأل ىعم
 :الدراسة وأهم توصيات

السػػػػاحة  ىعمػػػػ -بػػػػيف حركتػػػػي فػػػػتق كحمػػػػاس–لمخػػػػركج مػػػػف حالػػػػة االنقسػػػػاـ الحاليػػػػة  -
الجميػػع مخطػػض, كضػػركرة العمػػل السػػتعادة الثقػػة  الفمسػػطينية, ال بػػد مػػف االعتػػراؼ أف

 .التي ُضربت في الصميـ, كتعكيض ضحايا االنقساـ ماديا  كمعنكيا  
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ككطنيػػػػة بعيػػػػدة عػػػػف التعصػػػػب  ,مينيػػػػة سسػػػػأُ  ىمنيػػػػة عمػػػػعػػػػادة تشػػػػكيل المؤسسػػػػة األإ  -
األداء الميػداني بمػا يضػمف أمػف  ىكالمحاصصة كفق عممية تضمف تعزيز قدرتيا عمػ

 .كسالمتيما الكطف كالمكاطف
 :لعربيةاالدراسات 

( بعنـــوان: "السياســـة الخارجيـــة لمســـمطة الفمســـطينية 2013دراســـة: ةبـــد الحـــي, وليـــد ) .5
1993-2013." 

شػكالية االزدكاجيػة  لتعرؼىدفت الدراسة ا إلى السياسة الخارجية الفمسطينية في ىذه الفتػرة, كا 
ككزارة الخارجيػة لمسػمطة  ,لفمسػطينيةفي الصالحيات ما بيف الدائرة السياسية في منظمة التحرير ا

في إدارة العالقات الدكلية, كتحديد السمات المركزية لسياسػات القػكه المركزيػة فػي النظػاـ الػدكلي 
, ككيفية تفاعل السػمطة الفمسػطينية مػع تمػؾ 2013-1993تجاه القضية الفمسطينية خالؿ الفترة 

 السياسات الدكلية.
 :أهمها نتائج,الصت الدراسة إلى ةديد من م  وخ  
 تحسػػػف المركػػػز القػػػانكني لمكيػػػاف السياسػػػي الفمسػػػطيني بعػػػد اإلقػػػرار لػػػو بصػػػفة الدكلػػػة -

 )غير العضك(. 
المراكحة في عالقاتيا الدكلية بيف التفاكض العمني كالتفاكض السرو, دكف تحقيق أّو  -

 قدر مف النتائ  ذات المعنى.
فض الدكلي ليذا االسػتيطاف استمرار االستيطاف مع عدـ قدرة السمطة عمى تحكيل الر  -

 إلى فعل لمتكقل عنو.
 تزايد الصكرة السمبية "إلسرائيل" لده قطاعات ميمة مف الراو العاـ الدكلي. -

 وأهم توصيات الدراسة:
إعػػػادة النظػػػر فػػػي كافػػػة تكجياتيػػػا االسػػػتراتيجية, ال سػػػّيما تحالفاتيػػػا كعالقاتيػػػا الدكليػػػة  -

 كاإلقميمية.

 بـين الفمسـطيني السياسـي النظـام بعنـوان: "إصـالح (2010مطـر,   ) راسـة: أبـود .6
 الخارجية". الداخمية والضغوطات المطالب

الفاعمة فيػو خػالؿ مرحمػة ميمػة مػف  ه تناكلت الدراسة نش ة النظاـ السياسي الفمسطيني, كالقك 
عمػل مؤسسػات النظػاـ, كتناكلػت  ىكت ثيرىػا عمػ ,, كمػا ناقشػت تػداعيات ىػذه النشػ ةنشػ تو مراحل
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كاتبعػت  1994كالتحميل طبيعة التطكر الذو أحدثو قياـ السػمطة الفمسػطينية عػاـ  حالشر بة الدراس
 الدراسة المني  النسقي, كالمني  التاريخي, كالمني  االستقرائي.

 كان من أهمها: ,بعض النتائج ىصت الدراسة إلم  وخ  
ديػػة نيػػ  المحاصصػػة, كتقاسػػـ النفػػكذ فػػي مؤسسػػات المنظمػػة جعػػل التعد ىبقػاء عمػػاإل -

فػػي النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني تبػػدك كحالػػة اضػػطرارية أكثػػر منيػػا حالػػة مكضػػكعية 
 .تستدعييا المصمحة الكطنية

 قضػػػية الشػػػعب الفمسػػػطينيكافػػػة فػػػي إدارة  السياسػػػية كالكطنيػػػة ه ضػػػركرة إشػػػراؾ القػػػك  -
 .كشئكنو

 وأهم توصيات الدراسة:
 ه كافػػػق القػػػك يحظػػػى بت مشػػػترؾ تبنػػػي برنػػػام  سياسػػػي فمسػػػطيني ىضػػػركرة العمػػػل عمػػػ -

 . سس كطنيةأُ  ىة الفمسطينية عميالسياس
سػػاىـ فػػي تحجػػيـ قميمػػي كالػػدكلي باالعتبػػار, كمػػا يشػػيده مػػف متغيػػرات تُ أخػػذ الكاقػػع اإل -

 المبررات كالمساعي األمريكية لمصادرة الحق الفمسطيني في مقاكمة االحتالؿ.
كيـــة لـــي الصـــراع دور الواليـــات المتحـــدة األمري" بعنـــوان: (2006), جمـــال كايـــد :دراســـة .7

 ".1993/2006 "اإلسرائيمي"الفمسطيني 

حيػػػػث ركػػػػزت  عمػػػػى  ,1993/2006الدارسػػػػة حقبػػػػة زمنيػػػػة ميمػػػػة بػػػػيف عػػػػامي  تناكلػػػػت
كالمراحػػػل  ,المشػػػاريع  األمريكيػػػة لحػػػل القضػػػية الفمسػػػطينية, كالػػػدكر األمريكػػػي فػػػي عمميػػػة السػػػالـ

 كالتطكرات التي مرت بيا تمؾ العممية في ىذه الفترة.
 أهمها:كان من  ,النتائجعديد من الت الدراسة إلى موتوص  
ػػػيُ  "اإلسػػػرائيمييف"بنػػػاء السػػػالـ المنشػػػكد بػػػيف الفمسػػػطينييف ك أفَّ  - كبػػػدكف  -ب الكلػػػكج كج 

تسػػػكية قضػػػايا الكضػػػع الػػػدائـ )القػػػدس, الالجئػػػيف, االسػػػتيطاف, الحػػػدكد, فػػػي  -تػػػ خير
 المياه, العالقات مع دكؿ الجكار(.

ــ .8 ــة تجــا  حركــات  (2012) ىدراســة: الهقــيش, ةم ــة األمريكي ــوان: "السياســات الخارجي بعن
 (".2001/2011) اإلسالم السياسي لي العالم العربي

تجػاه الحركػات اإلسػالمية بعػد أحػداث  ةتحميل السياسة الخارجيػة األمريكيػتناكلت الدراسة 
فػي كاعتمد الباحػث  ,2011مف الثكرات العربية  ياكمعرفة مكقف ,2001الحادو عشر مف أيمكؿ 

 المني  الكصفي التحميمي, كالمني  التاريخي. ىعمدراستو 
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  أهمها: كان من ,النتائجعديد من المت الدراسة إلى وتوص  
 الحركات السياسية اإلسالمية المعاصرة كتمة   ىالكاليات المتحدة األمريكية تنظر إل أفَّ  -

 حكاـ عمييا بشكل عاـ.صدر األفتُ  ؛متجانسة كاحدة  
 راسة:وأهم توصيات الد

 ؛ضركرة أف تتعامل الكاليات المتحدة مع حركات اإلسالـ السياسي بطريقة مكضكعية -
 .فاعال  رئيسا  فقد ظيرت األحزاب اإلسالمية في المنطقة برمتيا 

 :الدراسات األجنبية

9. Cook, Steven. (2012): Turkish Relations with the Middle East, 
Abu Dhabi: The Emirates Occasional Papers. 

 ىمع مكانة ألخذ تركيا سعيك  , سكك األ ؽ الشر  في الجديد التركي رك الد راسة الد لتك تنا
 بعػد ؾذلػ, ك تركيػا فػي ـالحكػ إلى التنميةك  العدالة حزب دك صع بعد صا  ك خص ,يميماإلق ه ك المست
ػكا ,الفػاترمراقػب ال ةمػيك ط فتػرة منػذ تركيػا كانػت فأ  , سػكك األ ؽ الشػر  فػي السياسػة فمػ رذ  لح 
 الياتك الك  باك ر ك أ مع العالقات ىمع المؤسسي الطابع ضفاءإل ماسيةمك الدب الطاقة ـمعظ تكريسك 

 .المتحدة
 كان من أهمها: ,ة نتائجةد    ىمت الدراسة إلوتوص  
 ىتركيػػػػا إلػػػػ ىتسػػػػع يالمكانػػػػة التػػػػ ىعمػػػػ سػػػػكؼ تػػػػؤثر كثيػػػػرا   أف ثػػػػكرات الربيػػػػع العربػػػػي -

 .ا  يالكصكؿ إلييا إقميم
ػفي حػاؿ ق   - كضػعيا  ىفإنيػا سػتعكد إلػ ؛مصػر خاصػةكؿ ثمػار الثػكرة, ك ل بعػض الػدط 

يصػػبق دكرىػػا كلكػػف ىػػذا األمػػر لػػف يجعػػل تركيػػا تعػػكد ل ,دكلػػة مركزيػػة, كمػػؤثرة إقميميػػا  
 .ثانكيا  

10. El-Basel, Rajab. (2102): The Role of in the Palestinian Case 
(2002/2010). In Culture and Politics in the New Middle East. 
Ankara: Institute of Strategic Thinking  

مػػف القضػػػية  ,وكمحدداتػػػ -ىمػػيالرسػػػمي كاأل –تناكلػػت الدراسػػػة تطػػكرات المكقػػػل التركػػي 
عالقة تركيا بيا, كباألطراؼ  ىأطراؼ القضية, كعم ىالدكر عمىذا الفمسطينية, كذلؾ انعكاسات 

 لتاريخي كالمني  التحميمي.الدكلية كاإلقميمية الفاعمة, كقد جمع الباحث بيف المني  ا
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 وكان من أهمها: ,بعض النتائج ىصت الدراسة إلم  وخ  
الحكػـ فػي تركيػا حػدث نػكع مػف التػكازف فػي  ىمنذ أف كصل حػزب العدالػة كالتنميػة إلػ -

 .كفمسطيف "إسرائيل"مف  العالقات التركية بيف كل  
 مية لفمسطيف.الزيارات التركية الرس ادتزاد التعاطل مع القضية الفمسطينية, كز  -

  "اإلسرائيمي"ثانيًا: دراسات لي العدوان 

 :الدراسات المحمية

  "غـزة ىلمحـرب ةمـ "سـرائيميةاإل"تغطية الصـحالة " بعنوان: (2012) , أحمدةدوان :دراسة .11
2008/2009. 

ىػداؼ كقػراءة األ ,غػزة ىعمػ "سػرائيميةاإل"ظػركؼ انػدالع الحػرب  تناكلت الدراسػة تكصػيل  
دكر الصػحل فػي تناكليػا لمكضػكعات الحػرب فػي  بيػافك  ,كتحميميػا ىػذه الحػربمف  "سرائيميةاإل"

 .المني  المقارف كالمني  التاريخي ىكاعتمد الباحث عم كقضاياىا التغطية الصحفية
 أهمها: كان من ,لنتائجعديد من االصت الدراسة إلى م  وخ  
الحككمػة   لمتعزيز مف سياسات ,الفمسطينياستغالؿ صحل الدراسة لممصدر الرسمي  -

 ."اإلسرائيمي"الرأو العاـ  هلد
 ,تبعػا  لمجمػكع القضػايا  غػزةى يكجد أو اخػتالؼ بػيف تغطيػة الصػحل لمحػرب عمػال  -

 التكجو العاـ لمصحل كاف مؤيدا  لمحرب. كأفَّ 
 وأهم توصيات الدراسة:

 ىاإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطيني إلػػػػػ ىصػػػػػانعي القػػػػػرار السياسػػػػػي, كالقػػػػػائميف عمػػػػػ لفػػػػػت انتبػػػػػاه -
فػػي تناكلػػو لمقضػػايا التػػي  "اإلسػػرائيمي"إلعػػالـ اكمصػػطمحات  ,ألسػػاليبكا ,الممارسػػات

 ."اإلسرائيمي"تتقاطع مع قضايا الصراع العربي 
تعمػػػػـ المغػػػػة العبريػػػػة, كضػػػػركرة إفػػػػراد مسػػػػاؽ مسػػػػتقل لدراسػػػػة اإلعػػػػالـ  ىالتركيػػػػز عمػػػػ -

 في كميات الصحافة كاإلعالـ. "اإلسرائيمي"

 ةمـى وأثرهـا بالعسـكري  السياسـي ةالقـة( بعنـوان: "2010ةـامر, ةـدنان ) أبـو دراسـة: .12
 اإلسرائيمي"."القرار  صناةة

 النظػاـ فػي كت ثيرىػا العسػكرية, المؤسسػة تػدخل درجػة تناكلػت الدراسػة الحػديث عػف
 ه المسػتك  مػف بػدال   كالحكػـ السياسػية الحيػاة فػي التػ ثير عمػى , كقػدرتيا"اإلسػرائيمي" السياسػي
 السياسي.
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 أهمها:كان من  ,النتائجن عديد مالمت الدراسة إلى وتوص  
 فػي افتتالقيػ متشػابكتيف, الػدكاـ عمػى كانتػا كالسياسػية العسػكرية المنظػكمتيف أف -

 ."اإلسرائيمي" القكمي باألمف ما يعرؼ عمى اإلجماع القكمي
 ضػعل فػ ظير فػي المكاجيػة, االنتصػار تقػدير نفسػو عمػى أخػذ"اإلسػرائيمي"  الجػيش -

 .العسكرية اتالمكاجي ىذه خالؿ السياسي, المستكه 
ػ لػـ -  كىكػذا الػدائرة, الحػركب أىػداؼ حػكؿ عمقػةمُ  نقاشػات "اإلسػرائيمية"الحككمػة  ر  ُتج 

 .الدكلة صيركرة في مركزو  دكر األمف مف مس لة تشكمو مما العسكر استفاد
 :*الدراسات العربية

تغطيـــــة الصـــــحف العربيـــــة لمحـــــرب " بعنـــــوان: (2011)نصـــــر    ,  لـــــرج : دراســـــة .13
لنــدن,  -)الــرأي األردنيــة, القــدس العربــي." 2008/2009قطــاع غــزة  ىةمــ "يةســرائيماإل"

 القاهرة(.-هراماأل

قطػػاع  ىعمػػ "سػػرائيمياإل"لمعػػدكاف  ,حجػػـ التغطيػػة الصػػحفية ىلتعػػرؼ عمػػتناكلػػت الدراسػػة ا
لكقكؼ اك  ,حداث الجارية فيياكاأل ,كمتابعتيا اىتماـ ىذه الصحل لمقضية الفمسطينية هكمد ,غزة

 حميميا.عمييا كت
 :أهمها ,النتائجصت الدراسة إلى ةديد من م  وخ  
ألدنػى فػي مػا يخػص التغطيػة مػف ا ىإلػ أف اىتماـ الصحل كاف تسمسػميا  مػف األعمػى -

 جميع جكانب الدراسة.
 وأهم توصيات الدراسة:

نػػػػاكؿ يت الػػػػذوعالمػػػػي خاصػػػػة الجانػػػػب اإل ,ضػػػػركرة تفعيػػػػل العمػػػػل العربػػػػي المشػػػػترؾ -
 خاصة القضية الفمسطينية.ك  ,كالبعد القكمي كالكطني ,يةالقضايا العربية ذات األىم

حػػػكؿ مػػػا  كعرضػػػيا كشػػػل الحقػػػائق إلػػػىعالميػػػة العربيػػػة ضػػػركرة تكجيػػػو الرسػػػالة اإل -
 التي يقدميا االحتالؿ.  دعاءاتاالتتعرض لو األراضي الفمسطينية لكشل زيل 

قـراءة الواقـ   ( بعنوان: " الحـرب ةمـى غـزة2009دراسة: نعيرات, رائد والشوبكي, بالل )  .14
 ودالالت المستقب "

 كأدكاتيػا ,ب ىػدافيا غػزة عمػى "اإلسػرائيمية" الحػرب بيئػة عمػى التعػرؼ إلػى الدراسػة ىػدفت
 كتطكرىػا, الحػرب مػف العربيػة كالدكليػة كالمكاقػل غػزة, فػي الفمسػطينية المقاكمػة ككاقػع ,المختمفػة
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 الحػرب كنتػائ  عمػى الطػرفيف, الحرب كخسائر غزة, عمى الحرب لكقل رحتطُ  التي بادراتكالمُ 
 الداخمية. الفمسطينية العالقات مستقبلالدراسة   استشرفت كما كانعكاساتيا,

 أهمها: ,إلى العديد من النتائج الدراسة صتم  وخ   
كتػدمير  حمػاس, لحركػة شػديدة ضػربة تكجيػو خالليػا مػف تػـ غػزة عمػى الحػرب أف -

 .الصاركخية القذائل إنتاج مصانع
 خصكصػا   ,"سػرائيمياإل"الجنػدو  مكانػة كتعزيػز مجػددا , "سرائيميةاإل "الردع قكة ثباتإ -

 .2006تمكز  لبناف حرب ىزيمة بعد
 :ةيالدراسات األجنب

15. Makofsky David (2009) The price for a united Palestinian 
government. 

سػطيني الفم تناكلت الدراسة التعرؼ عمى االستحقاقات التػي مػف الممكػف أف يػدفعيا الشػعب
 .كأىدافو مع سياسة المجتمع الدكلي ثمنا  لتشكيمو حككمة فمسطينية مكحدة ال تتماشى

 أهمها: ,وتوصمت الدراسة إلى ةدة نتائج
 مجمكعة مف إلى ترجع فمسطينية كطنية كحدة حككمة لتشكيل بذؿتُ  التي الضغكطأفَّ  -

 زة, عقػبغػ فػي األكضػاع تػدىكر لكقػل المصػرو  السػعي المتداخمػة أكليػا األسػباب
 .القطاع عمى "إسرائيل" شنتيا األخيرة التي الحرب

 بػو الػذو ألحقػو الػدمار بعػد القطػاع بنػاء إلعػادة الدكليػة الجيػكد أفَّ  تعتقػد القػاىرة كأفَّ  -
 الفمسطيني. – الفمسطيني الخالؼ تكاصل ما إذا تتعثر أف يمكف "اإلسرائيمي "العدكاف

 يمكف ال عربية خالفات عف أسفر ما حماس مف متباينة مكاقل لألنظمة العربية كأفَّ  -
 غزة. قطاع ىاألخيرة عم الحرب ظير خالؿ بيا, كما االستيانة
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 الدراسات السابقة ىعلتعليق الرابعاً: 

 أداة مػػف أدكات السياسػػة الخارجيػػةتنػػاكؿ  ىالدراسػػات السػػابقة تركيػػز البػػاحثيف عمػػ أظيػػرت
 أداة مػف أدكاتكنيػا المفاكضػات كك بمكماسػية, مالمػق كمرتكػزات الد كمف ىذه الدراسات, كدراستيا

 نشػ ة التمثيػل الدبمكماسػيك , غزة لعدكاف عمى قطاعأثناء اعالمية التغطية اإلك السياسة الخارجية, 
الباحػث  ره الفمسػطيني, كيػ -, كاالنقساـ الفمسطينيصالح النظاـ الدبمكماسي السياسيا  ك , هكتطكر 
 ىعمػػ "اإلسػػرائيمي"الخارجيػػة الفمسػػطينية خػػالؿ العػػدكاف دراسػػتو التػػي تناكلػػت فاعميػػة السياسػػة  أفَّ 

 ه أضػػافت شػػيئا  مػػة لمدراسػػات السػػابقة مػػف جيػػة, كمػػف جيػػة أخػػر مّ  ت  مُ  2007/2011قطػػاع غػػزة 
فاعميػػة  يػػا لػػـ تػػربك بػػيفىػػذه الدراسػػات أنَّ  ى, حيػػث يعتقػػد الباحػػث مػػف خػػالؿ اطالعػػو عمػػا  جديػػد

 ىعمػ الحصار الخانق كالمطبقك الفمسطيني,  -ينياالنقساـ الفمسطالسياسة الخارجية الفمسطينية ك 
و ىػذه الفتػرة مػف أحػداث تػمػا حك ك , 2008/2009فػي ديسػمبر  كالعدكاف "اإلسػرائيمي", قطاع غزة
قػػرار السػػحب مشػػركع  قضػػيتو, ككػػذلؾ ىكعمػػ حيػػاة الشػػعب الفمسػػطيني ىأثػػرت عمػػ ميمػػةسياسػػية 

مػػف عالمػػات االسػػتفياـ كالتسػػاؤالت  ا  جكلدسػػتكف, التػػي أثػػار كثيػػر القاضػػي ريتشػػارد  تقريػػرلعـ ا دالػػ
 األمـ المتحدة.مجمس األمف الدكلي في  ىإلكعدـ كصكلو  ,حكؿ ت جيمو

 النحك التالي: ىكقد كانت أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة عم
 كمعالجتيا. ,معرفة الفجكة البحثية في الدراسات السابقة أواًل:
 تحديد مشكمة الدراسة بشكل كاضق. ثانيًا:
 تحديد المراجع المتعمقة بالدراسة. ثالثًا:
  .كتفسيرىا ,معالجة نتائ  الدراسة رابعًا:

 .كأىميتيا تحديد أىداؼ الدراسة خامسًا:
 إثراء اإلطار النظرو. سادسًا:
 إعداد ىيكمية الدراسة. سابعًا:

 كسيقكـ الباحػث بإعػداد جػدكؿ يكضػق أىػـ مػا تكصػمت إليػو الدراسػة الحاليػة عػف الدراسػات
 السابقة.
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 خامسًا: الفجوة البحثية
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسة

ـــالمجموةـــة  دراسػػػة كػػػل مػػػف  :ىاألول
 يكعمػػػػػ ,كجمػػػػػاؿ كايػػػػػد ,أمػػػػػل الػػػػػكزير

اليقػػػػػػػػيش, تناكلػػػػػػػػت تمػػػػػػػػؾ الدراسػػػػػػػػات 
كأثرىػػا  "اإلسػػرائيمية"األمريكيػػة العالقػػة 

القضية الفمسطينية, ككذلؾ دكر  ىعم
كيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الكاليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمري
"اإلسػػػػػػػرائيمي", -الصػػػػػػػراع الفمسػػػػػػػطيني

تجػػػاه األمريكيػػػة  ة الخارجيػػػة كالسياسػػػ
حركػػات اإلسػػالـ السياسػػي فػػي العػػالـ 

 .العربي

 ةلػػػػػـ تركػػػػػز الدراسػػػػػات السػػػػػابق
الداخميػػػػػػػػة  محػػػػػػػػدداتال ىعمػػػػػػػػ

نَّ  ,كاإلقميميػػة  ىمػػا ركػػزت عمػػكا 
  خارجيػػػػػػػػةال محػػػػػػػػدداتأحػػػػػػػػد ال

 ,الكاليات المتحػدة األمريكيػةك
ة القضػػػػػػػػػػػػػػػي ىكأثرىػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػ
 ف ىنػػػػاؾ بػػػػعممػػػػا   الفمسػػػػطينية

كثيرة أصبحت تؤثر  حدداتم
 .القضية الفمسطينية ىعم

ركػػػػػػزت الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة 
المحميػػػػة  حػػػػدداتالم ىعمػػػػ

 ,كاإلقميميػػػػػػػػػػة كالخارجيػػػػػػػػػػػة
فاعميػػػػػػػػػػػة  ىكأثرىػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػ

السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
فػػػػػػي كجػػػػػػو ك  ,الفمسػػػػػػطينية
 ,"اإلسػػرائيمية"االعتػػداءات 

و لعبتػػػػػو فػػػػػي ذالػػػػػدكر الػػػػػك 
 .مسطينيةحياة القضية الف

ــــة  : دراسػػػػة غػػػػازو المجموةــــة الثاني
كرائػػػػػػػػد  ,كديفيػػػػػػػػد ماككفسػػػػػػػػكي ,حمػػػػػػػػد

نعيػػػرات مػػػع بػػػالؿ الشػػػكبكي, ناقشػػػت 
حككمة الكحدة الكطنيػة تمؾ الدراسات 
كالتحكؿ الياـ في النظػاـ الفمسطينية, 
ككػػػػػػػػذلؾ ثمػػػػػػػػف الحككمػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػي 

غػػػػزة "قػػػػراءة  ىالمكحػػػػدة, كالحػػػػرب عمػػػػ
 ."الكاقع كدالالت المستقبل

 ىعمػالمفصػل كيػز ـ التر لـ يػت
ك  الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػةحػػػػػػػػػػػػػػػػػددات الم

فػػػػي صػػػػنع المػػػػؤثرة  اإلقميميػػػػة
السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

كالضػػػغكط التػػػػي  ,الفمسػػػطينية
تتعػػػػػػػػػػػػػػرض ليػػػػػػػػػػػػػػا السياسػػػػػػػػػػػػػػة 

القػػرار  ىالخارجيػػة لمتػػ ثير عمػػ
كمكاجية العػدكاف  ,الفمسطيني

 .قطاع غزة ى"اإلسرائيمي" عم

تػػػػػػػػـ التركيػػػػػػػػز فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه 
فاعميػػػػػػػػػة  ىالدراسػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ
ارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخ

الفمسطينية خػالؿ العػدكاف 
 "اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيمي"

 ىكعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 2007/2011
 ,الداخميػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػدداتالم

فػي كالخارجيػة  ,كاإلقميميػة
صػػػنع السياسػػػة الخارجيػػػة 

 الفمسطينية.

 Stevenدراسػة  المجموةة الثالثـة:
Cook ك Rajab ElBasel ,

ناقشػػػت الدراسػػػات الػػػدكر التركػػػي فػػػي 
ككػػػػػذلؾ تطػػػػػكرات , الشػػػػػرؽ األكسػػػػػك 

اقتصػػػػػرت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة 
الدكر التركي في الشرؽ  ىعم

األكسػػػػػػػػك كخاصػػػػػػػػة القضػػػػػػػػية 
كلػػػـ يػػػتـ التركيػػػز  ,الفمسػػػطينية

ركػػػػػػزت الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة 
 ,دكر التركػػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػػ ىعمػػػػػػػػػػ

 ,كاألردنػػػػػػػػػػي ,كالمصػػػػػػػػػػرو 
الكاليػػػػػػػػػػػػػات ككػػػػػػػػػػػػػذلؾ دكر 
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لتركػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف القضػػػػػػػػػػػػية االمكقػػػػػػػػػػػل 
 ىكانعكاس ىذا الدكر عم ,الفمسطينية

كمحػػػػػددات الػػػػػدكر أطػػػػػراؼ القضػػػػػية, 
مػػػػػػػف  -الرسػػػػػػػمي كاألىمػػػػػػػي–التركػػػػػػػي 
 .الفمسطينية القضية

ىػػػػػي  ه دكؿ  أخػػػػػر  كرد   ىعمػػػػػ
الشػػػػػػػػػرؽ  فػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػؤثر ميػػػػػػػػػـ

كغيرىػػػا مػػػف األكسػػػك كمصػػػر 
 .األخره الدكؿ 

ة كاألمػػـ األمريكيػػالمتحػػدة 
 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكاالالمتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

 ىعمػػػػػػ رهكتػػػػػػ ثي بػػػػػػيك األكر 
 فاعميػػة السياسػػة الخارجيػػة

خػالؿ العػدكاف الفمسطينية 
"اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيمي" 

2007/2011. 

دراسػػػػػػة أحمػػػػػػد  المجموةــــــة الرابعــــــة:
كعػػػػػػػػدناف أبػػػػػػػػك  ,كدمحم فػػػػػػػػرج ,عػػػػػػػػدكاف

عػػػػػػػامر, ناقشػػػػػػػت الدراسػػػػػػػات تغطيػػػػػػػة 
 ىلمحػػػرب عمػػػػ "اإلسػػػرائيمية"الصػػػحافة 
, كتغطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 2008/2009غػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة 

كعالقػػػػة السياسػػػػػي  الصػػػػحل العربيػػػػػة
صػناعة القػرار  ىبالعسكرو كأثرىا عمػ

  .""اإلسرائيمي

لػػـ يػػتـ التركيػػز فػػي الدراسػػات 
رجػػػػة التنػػػػاغـ د ىالسػػػػابقة عمػػػػ

السياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرو 
فػػػػػػػػػػػػي تغطيػػػػػػػػػػػػة كاإلعالمػػػػػػػػػػػػي 

 ىعمػػػػػػػ ي"سػػػػػػرائيم"اإل العػػػػػػدكاف
 .2007/2011قطاع غزة 

اـ ىتمػػػالاالدراسػػة  أكصػػت
بتفعيػػػػػػل تغطيػػػػػػة القنػػػػػػكات 
 ,كالصػػػػػػػػحل الفمسػػػػػػػػطينية
كتكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
اإلعالمػػػػػػػػػػػػػػػػي لمكاجيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ىالعدكاف "اإلسرائيمي" عمػ

السػػػػػػػػػػعي ك  ,قطػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػزة
قنػػػػػػػػػكات بالمغػػػػػػػػػة  إلنشػػػػػػػػػاء
يػػػػػػػػػػػػػػػػة كالعبريػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلنجميز 

لمخاطبػػػػػة شػػػػػعكب العػػػػػالـ 
 فضق جرائـ االحتالؿ.ل

: دراسػػػة نعمػػػاف الخامســـة ةالمجموةـــ
كريػػػـ نتيػػػل  ,كدمحم أبػػػك مطػػػر ,فيصػػػل

تناكلت الدراسات االنقسػاـ الفمسػطيني 
فػػػػي عيػػػػد االنتػػػػداب البريطػػػػاني كفػػػػي 
صػػػػػالح  ظػػػػػل السػػػػػمطة الفمسػػػػػطينية, كا 
النظػػػػػػػػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػػػػػػػطيني, 

اكض كأثرىػػػػػا كالدبمكماسػػػػػية كفػػػػػف التفػػػػػ
  .اتخاذ القرار السياسي ىعم

 ةيػػػفاعم ىعمػػػلػػػـ يػػػتـ التركيػػػز 
ى عمػػػػػػػػػػ السياسػػػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػػػة

 السػػاحة السياسػػػية الفمسػػػطينية
2007/2011. 

 تكضػػػػػػػػػػق ىػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػة
يػػة السياسػػة الخارجيػػة فاعم

ظػػل نشػػ ة  الفمسػػطينية فػػي
منظمػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػر كبعػػػػػػػػد 
نشػػػ ة السػػػمطة الفمسػػػطينية 

لمسياسػػػػػة ككيفيػػػػػة تناكليػػػػػا 
أثنػػػػػاء العػػػػػدكاف  جيػػػػػةالخار 
 .القطاع ىعم
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 انفصم انثبَي

 انسيبست اخلبزجيت انفهسطينيت

 اننشأة وانخطوز واألهداف
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 الفص  الثاني
 السياسة الخارجية الفمسطينية "النشأة والتطور واألهداف"

 :تمهيد
 ,كالقتػػػل ,بعػػػد مرحمػػػة طكيمػػػة مػػػف االضػػػطياد نضػػػالو كتضػػػحياتو الفمسػػػطيني ج الشػػػعبتػػػكَّ 

كالمدافعػػة عػػف حقكقػػو  ؛لتكػػكف الممثػػل الشػػرعي لػػو ؛منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كالدةبػػتشػػريد, كال
 حيػث تعػكد قضػيتوكذلؾ بعد تضػحياتو الكبيػرة فػي سػبيل  ؛"اإلسرائيمي"المغتصبة جراء االحتالؿ 

  بػدايات ظيػكر ىإلػ الفمسػطينية, ضػيااألر  عمػى المشػركع الصػييكني لالسػتيالء مخططػات جػذكر
 كتابػات فػي كبػرز ذلػؾ ,المػيالدو في النصػل الثػاني مػف القػرف التاسػع عشػر لصييكنيةا الحركة

بعػد أف ف دكلػي, كحتػى ,"إسػرائيمي"جيػد لكػل  قاعػدة متشػكَّ  كالتػي ,المفكػريف الصػياينة المختمفػة
 الكيػاف الفمسػطيني تمزيػقالتي أسفرت عف تيجير عدد كبير مف الفمسطينييف, ك  48تركت حرب 
التػي تعمػل السياسػة الخارجيػة ىػي  كالفكخارجيا   ,داخميا   يجاد مف يمثميـإ مىع العمل كاف يجب

فػػإف منظمػػة  ,كىػػي مػػف يػػدافع عػػف حقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني ,كالغايػػات ,عمػػى تحقيػػق األىػػداؼ
القضية  لشرح في الخارج, كاستخدمت عدة أدكات  كالدبمكماسي ,التحرير كثفت نشاطيا السياسي

كممػا كانػت  ,تحقػق أىػدافياتسػتطيع أف ككممػا كانػت السياسػة الخارجيػة , كالدفاع عنيا الفمسطينية
حيػث تػـ تقسػيـ الفصػل إلػى  ...في كجو االعتػداءات "اإلسػرائيمية" بحػق الشػعب الفمسػطيني فاعمة

كسكؼ يتنػاكؿ  ,ماىية السياسة الخارجية الفمسطينيةيتناكؿ  :األكؿ المبحث ثالثة مباحث رئيسة,
فيمػػػا  ,الخارجيػػػة الفمسػػطينية فػػػي ظػػػل نشػػ ة منظمػػػة التحريػػر الفمسػػػطينية المبحػػث الثػػػاني السياسػػة

  يتناكؿ المبحث الثالث السياسة الخارجية الفمسطينية بعد نش ة السمطة الفمسطينية.

 الماضػي, القػرف  مػف اتيالسػتين عقػد بدايػة ,فمسػطيني كيػاف إلبػراز العربيػة الػدعكة جػاءت
 الػدعكة فيػو تمػت الفمسػطيني بالشػعب يتعمػققػرارا   1963 عػاـ العربيػة الػدكؿ جامعػة اتخػذت كقػد
براز الفمسطيني الشعب تنظيـ إعادة" إلى  صػكتو العػالـ يسػمع- الجئػيف مجػرد ال -مكحدا   كيانو كا 
 .(58: 1971 )الشقيري, ـيختارى ممثميف بكاسطة الدكلي الصعيد كعمى القكمي, المجاؿ في
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 األولالمبحث 
 فمسطينيةالسياسة الخارجية ال ماهية

 :مقدمة
لتحقيػػق أىػػدافيا أدكات مصػػادر قػػكة ك بمػػا تممكػػو مػػف  فاعمػػةلمػػدكؿ  السياسػػة الخارجيػػةُتعػػد 

 هلػد ميمػةتعتبر الدبمكماسية أداة مف أدكات السياسة الخارجية ال حيثعمى صعيد النظاـ الدكلي 
دميا الػػدكؿ فػػي التػػي تسػػتخ ىاألداة األكلػػ دعػػتُ  كمػػاكغاياتيػػا,  ,كمصػػالحيا ,الػػدكؿ لتحقيػػق أىػػدافيا

بجانبيػا خاصػة لمشػعكب المحتمػة الػذو أجازىػا  ه أداة أخر  جانب ىالدكؿ األخره, إلعالقاتيا مع 
 .تحرير األرض ىأال كىي مقاكمة االحتالؿ حت ,القانكف الدكلي كاألعراؼ الدكلية

 : الدبموماسية )مفهومها, أنوةها, أدواتها(أوالً 
 ,كمكقعيػا ,جانػب تاريخيػا ىصػادر قػكة الػدكؿ إلػالعمل السياسي الدبمكماسي أحػد م دعيُ  "

كنحػف ال نمتمػؾ  ,كتحالفاتيػا يـ,ككذلؾ عدد سكانيا كنكع ,كقكتيا العسكرية ,كمصادرىا الطبيعية
عمينػػػػا"  المفركضػػػػة كالدكليػػػػة ,كالشػػػػركط اإلقميميػػػػة ,الكثيػػػػر مػػػػف ىػػػػذه المصػػػػادر بسػػػػبب االحػػػػتالؿ

 :مقابمة(. 12/4/2016)العجرمي,

 مفهومها أواًل:
 ىػذه ككانػت Diploma اليكنانيػة  الكممػة مػف مشػتقةDiplomacy دبمكماسػية   مػةكم
 في السياسييف الرؤساء عف تصدر كانت التي الرسمية الكثائق مف جزء عمى طمقتُ  آنذاؾ الكممة
 يترتػب بمكجبيػاك  أشػخاص إلػى مػنقتُ  التػي القػديـ, اليكنػاني المجتمع يتككف منيا كاف التي المدف
 الكثػائق يشػمل أصػبق بحيػث" دبمكمػا" كممػة مفيػكـ اتسػع الػزمف كمػع مػركر صػة,خا امتيازات ليـ

ػ كاألكراؽ ,الرسػمية  رمكزىػا كحػل ,الكثػائق ىػذه تبكيػب فػي لمعمػل ف ك مكظفػ ـد  خ  تُ كالمعاىػدات, كاس 
-طكيمػة لفتػرة- دبمكماسػية كممػة اصػطالح كظػلَّ  أمنػاء المحفكظػات, اسـ يـيعم طمقكأُ  كحفظيا,
 فػإف كىكػذا الػدكؿ, فيبػ العالقػات بتػاري  كاإللمػاـ ,كالمعاىػدات ,محفكظػاتدراسػة ال عمػى يقتصػر
 فػي إال الدكليػة العالقػات تكجيػو الػذو يشػمل العمػل إلػى يشػير لكػي سػتعمليُ  لػـ دبمكماسػية لفػم
 (.83: 2007)العبيكان, عشر  الخامس القرف  أكاخر

, بالمفاكضػات قرنيػا مػف فمػنيـ ؛ابالكتَّػ لػده الدبمكماسػية كممػة تعريفات تعددتفي حيف 
فػي ىػذه  لػذلؾ ؛المسػتقمة كالػدكؿ الحككمػات فيبػ كالعالقػات ,بالسياسػة الخارجيػة قرنيػا مػف كمػنيـ
 :أىمياك  ,ابالُكتَّ  تناكليا التي التعريفات كاآلراء مف عدد ىسنقتصر عم الدراسة
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 الناتجػة الػدكؿ, مختمل فيب القائمة العالقات عمـ ىي الدبمكماسية أفَّ " كالفك شارؿ" يره 
 كاالتفاقيػات ,المعاىػدات كنصػكص, العػاـ الػدكلي القػانكف  مبػادن كعػف المتبادلػة, عػف المصػالق

 .31) : 1994الشامي,( المفاكضات كمتابعة العامة الشؤكف  لقيادة ضركرية تنش , كىي التي

 .)8 :2011)العجرمي,كالمفاكضة"  الدكؿ تمثيل كفف عمـ ىي "ياأنَّ  "ريفيير"يا فُ عر ّ يُ  كما

ػحيف يُ  في  الػبالد كمصػالق ,الحككمػة تمثيػل فػف "يػاأنَّ  الدبمكماسػية برادييػو فكديريػو"" ؼُ ر ّ ع 
 فػي الػكطف كىيبػة, كمصػالق ,حقػكؽ  تسػييل عمػى كالعمػل األجنبيػة, الػبالد فػي الحككمػات لػده

دارة الشؤكف  الخارج,  .)12: 1975هيف, )أبو "السياسية المفاكضات متابعة أك كتكلي الدكلية كا 

و يمكػف تحديػد مفيػـك الدبمكماسػية بمػا تشػتمل عميػو  نَّ بنخرج  خالؿ التعريفات السابقةمف 
بػػراـ االتفاقيػػات ,كالتفػاكض ,فيػي عمػػـ كفػػف تمثيػل الػػدكؿ ؛مػف عناصػػر كرعايػة مصػػالق الدكلػػة  ,كا 
, حيث استخدمت السياسة كتنفيذ سياسات الدكؿ ,كجمع المعمكمات ,الدكؿ األخره  هكرعاياىا لد
 . الفمسطينية ىذه األداة في مرحمة نش ة منظمة التحرير الفمسطينيةالخارجية 

السػنيف, كالعمػل الدبمكماسػي مكجػكد بكجػكد البشػرية, كأيػف مػا كجػد اإلنسػاف؛  آالؼ فمنػذ
مػػل مػػا حػػدث  بػػيف سػػيدنا الدبمكماسػػية؛  فقػػد ذكػػر القػػرآف الكػػريـ  فػػي سػػكرة  النَّ  ىفيػػك يحتػػاج إلػػ

اليدىد في قصة بمقيس ممكة سب : حيث ذكر القرآف الكريـ عمػى  كسفيره" ةميه السالم "  سميماف
ػػػػاذ ا  { "ةميــــه الســــالم"لسػػػػاف سػػػػميماف  ـ  ف ػػػػان ُظر  م  ػػػػن ُي ؿَّ ع  َـّ ت ػػػػك  ـ  ثُػػػػ ى ػػػػب  ب ك ت ػػػػاب ي ىَ ػػػػذ ا ف   ل ق ػػػػو  إ ل ػػػػي ي  اذ 

ُعكف   ػر   (28) ي ر ج  ُ إ نّ ي ُأل ق ي  إ ل ػيَّ ك ت ػابك ك  ا ال م أل  ـ   َّ   (29) يـك ق ال ت  ي ا أ يُّي  ػ ػف  ُسػم ي م اف  ك ا  نَّػُو ب س  إ نَّػُو م 
ـ   ي مَ ف  الرَّح  يف   (30) الرَّح  ػم م  م يَّ ك أ تُػكن ي ُمس  ُمكا ع  ػي  بمقػيس:   الممكػة عػف قػاؿ ثػـ (31) } أ الَّ ت ع  ك ا  نّ 

ُمكف   س  ُع ال ُمر  ـ  ي ر ج  ر ةك ب  يَّة  ف ن اظ  د  ـ  ب ي  م ةك إ ل ي ي  س   .(35-28)النم ,  (35)} ُمر 

كلكػػف التطػػكر األبػػرز فػػي تػػاري  الدبمكماسػػية كػػاف مػػع ظيػػكر الدكلػػة القكميػػة فػػي أكركبػػا, 
شكل أكثر تكامال  مثل: بدء تطبيق نظاـ التمثيػل الدبمكماسػي  ىحيث بدأت الدبمكماسية تتطكر إل

متسػارع الػذو شػيده كدبمكماسية المؤتمرات, كدبمكماسية المنظمات الدكلية, كمػع التطػكر ال ,الدائـ
كالثانيػة, ظيػػرت المنظمػات الدكليػة التػي تتشػكل مػف مجمكعػػة  العػالـ بعػد الحػرب العالميػة األكلػى
 (.1: 1966)الشاوي,  دافع عف مصالحيامثميا كتُ مف البعثات الدائمة لمدكؿ التي تُ 

ػػ ر مفيكمػػو ليشػػمل جميػػع أشػػكاؿ ع ىػػذا المعنػػي كتطػػكَّ أمػػا فػػي عصػػرنا الحاضػػر فقػػك تكسَّ
 ,كالتفػاكض ,كالتفاىـ ,القات الخارجية بيف الدكؿ, حيث أصبحت الدبمكماسية كسيمة لالتصاؿالع

 ,كالعسػػػػػكرية ,كاالقتصػػػػػادية ,عد السياسػػػػػيةجميػػػػػع الُصػػػػػ ىبػػػػػيف مختمػػػػػل الػػػػػدكؿ كالحككمػػػػػات عمػػػػػ
 (.101: 2003)الهاشمي, كاالجتماعية
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قػػػات الدكليػػػة يكجػػػد اليػػػكـ عػػػدد كبيػػػر مػػػف الالعبػػػيف الػػػدكلييف أصػػػبحكا يػػػؤثركف فػػػي العال"
 ,ة المعتمػػػدةكالمنظمػػػات الدكليَّػػػ ,ةكالبنػػػكؾ الدكليَّػػػ ,ةكمحطػػػات التمفػػػزة الفضػػػائيَّ  ,كب شػػػكاؿ مختمفػػػة

ة كالتػي كالمنظمػات اإلقميميَّػ ,ةكالييئػات الدكليَّػ ,كالمرجعيػات الدينيػة ,كجماعات الضػغك السياسػية
ػػػػتسػػػتكجب كجػػػػكد آليػػػة دبمكماسػػػػية فعَّ  لتسػػػتطيع الدكلػػػػة تنفيػػػػذ  ؛دالػػػػة لتعمػػػل فػػػػي ىػػػذا الكسػػػػك المعقَّ
يؤكػػد أىميػػة تبنػػي  كاألسػػاليب الدبمكماسػػية المناسػػبة, ككػػل ذلػػؾ ,سياسػػاتيا الخارجيػػة عبػػر الكسػػائل

 (.184: 2000) ,  ف الدبمكماسية المؤثرة"أعمى مستكيات م

الدبمكماسية مطمكبة كضركرية في حياة البشر لحل المشػاكل العالقػة,  يظير مما سبق أفَّ 
كحػػػل لعالقػػات بػػيف الػػػدكؿ؛ فيػػي كسػػيمة ناجعػػة, كمػػػؤثرة, كفاعمػػة لالتصػػاؿ, كالتفػػاىـ, كتحسػػيف ا
جانػب مقاكمػة االحػتالؿ بكػل الكسػائل  ىكىي أقل كمفػة بكثيػر مػف األداة العسػكرية؛ إلػالخالفات, 
 دحره عف أرضنا كبالدنا كسكؼ يذكر الباحث أىـ أنكاع الدبمكماسية.   ىالمشركعة حت

 وماسيةأنواع الدبم :ثانياً 
بظيػػكر الطباعػػة فػي القػػرف الخامػػس  ا  كليػس مصطمػػح ا  مفيػكمظيرت  الدبموماسية العامة: .1

كمػػػع , عشػر, التػػي دعمػت مػػف القػػػدرة االتصػالية لمدكلػة مػػع الكثيػػر مػػف الجمػاىير الخارجيػػة
كر كالتطػػػػ كالحػػػػركب المصػػػاحبة ليػػػا, ,كاألزمػػػات ,التكسػػػػع التدريجػػػػي فػػػي بيركقراطيػػػة الدكلػػػػة

ػ ليشػير  ؛العشريػػففػي القػرف ػخت التكنكلكجػي المرتبػك ببيئػػة الكسػػائل التقميديػػة كالحديثػػة, ترسَّ
عبر "تكاصػل كحػػكار الحككمػػات  "تبعػا  لمعديػد مػف الباحثيف إلى عمميػة "بناء عالقػات منفعػة

عمى نحك  يخمق معنيػة مػع جماىير الػدكؿ األجنبية" لبنػاء صكرة ذىنيػة إيجابية عػف الدكلػة ال
تقػػػػبال  ألفكارىػػػػا, كسياسػػػػاتيا, تفيمػػػػا , كمُ تعاطفػػػػا  معيػػػػا, كمُ ؤيػػػػدا  ليػػػػا, كمُ رأيػػػػا  عامػػػػا  عالميػػػػا  مُ 

 (.94-93: 2015)البدوي,كمؤسساتيا, كثقافتيا, كأىدافيا الكطنية 

فػػي  يتنػػاكؿ تػػ ثيرات المكاقػػل العامػػة"الدبمكماسػػية الشػػعبية مفيػػكـك  إفَّ  الدبموماســية الشــعبية: .2
كىػػك يشػػمل أبعػػادا  مػػف العالقػػات الدكليػػة تقػػع فيمػػا كراء  ,تشػػكيل كتنفيػػذ السياسػػات الخارجيػػة

الدبمكماسػػػػية التقميديػػػػة, كقيػػػػاـ الحككمػػػػػات بزراعػػػػة كغػػػػرس رأو عػػػػػاـ فػػػػي البمػػػػداف األخػػػػػره, 
كالتفػػػاعالت بػػػيف الجماعػػػات الخاصػػػة كمصػػػالحيا فػػػي بمػػػد مػػػع بمػػػد آخػػػر, ككتابػػػة التقػػػارير 

ف الخارجيػػة كت ثيراتيػػا فػػي السياسػػة العامػػة, ككػػذا عمميػػات التكاصػػل مػػع كاإلبػػالغ عػػف الشػػؤك 
كالدبمكماسػػػػييف, كالمراسػػػػميف األجانػػػػب,  ,كظيفػػػػتيـ األساسػػػػية االتصػػػػاؿىػػػػؤالء الػػػػذيف يشػػػػكل 

 . 1:نت(2014)المديفر, ”كالعامميف في مجاؿ التكاصل كالتبادؿ الثقافي

                                                           
1
 http://hattpost.com/opinion-poll(6/5/2016) 
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األفػػػراد الػػػذيف نشػػػاط اليػػػـك فػػػي يتضػػػق مػػػف ذلػػػؾ أىميػػػة الدبمكماسػػػية الشػػػعبية التػػػي تمثمػػػت 
ي يحػػػاكؿ أف تػػػيسػػػتخدمكف كسػػػائل التكاصػػػل االجتمػػػاعي لالتصػػػاؿ كالتكاصػػػل إلظيػػػار الحقػػػائق ال

كيشػاىد مػا يقػـك العػالـ  ه كفضق جرائمو بحػق الشػعب الفمسػطيني األعػزؿ ليػر  ,يطمسيا االحتالؿ
 ي.راضلألمممتمكات كنيب لكتدمير لمبيكت كسمب  ,بو مف قتل بحق الشعب الفمسطيني

 ىعمػ كانتشػارا   شػيكعا   كأكثرىػا ,الدبمكماسػية نػكاعأ أقػدـ تعػد (:التقميديـة) الثنائية الدبموماسية .3
 مػف دكلتػيف بيف الثنائي التمثيل أساس ىعم الدبمكماسية ممارسة في كتتمثل, الدكلية الساحة
 أشػػػػكاؿ مػػػػف العديػػػػد كىنػػػػاؾ, بينيمػػػػا القائمػػػػة المنازعػػػػات تسػػػػكية أك ,العالقػػػػات تقكيػػػػة أجػػػػل
 رئيسػي بػيف القمػة كدبمكماسػية ,المؤقػت أك ,الػدائـ النسػبي التمثيػل: مثػل الثنائيػة لدبمكماسيةا

 مػػف كاحػػدة الثنائيػػة الدبمكماسػػية ممارسػػة عػػدتُ  حيػػث, الكزاريػػة الثنائيػػة كاالجتماعػػات, دكلتػػيف
 ىتسػع فإنيػا ؛اسػتقالليا ىعمػ دكلػة ةأيػ حصػكؿ فبمجرد ؛الحديثة لمدكؿ السيادة مظاىر أبرز
 الدكؿ مع الثنائية الدبمكماسية العالقات بناء في كتتكسع, الخارجي االعتراؼ ىعم كؿمحصل

  الػػػػػػػدكلي القػػػػػػػانكف  قكعػػػػػػػد كفػػػػػػػق يـكقبػػػػػػػكل المبعػػػػػػػكثيف إرسػػػػػػػاؿ خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػف كذلػػػػػػػؾ, األخػػػػػػػره 
 . (66: 2000, محمود)

 :الوطني التحرر لحركات الدبموماسية ثالثًا: البعثات
 الحككميػػػػةغيػػػػر  كالمنظمػػػات الػػػػدكؿ مػػػع ةرسػػػػمي عالقػػػات الػػػػكطني التحػػػرر حركػػػػات قػػػيـتُ 
 ىػذه تسػميات كتختمػل, الػبعض بعضيا مع حتى أك مراقبة, أك ,العضكية كاممة عضاءأ  بصفتيا
 بمػا بيا اعترافيـ  درجة كحسب, اآلخريف الدكلييف باألشخاص عالقاتيا حسب كرؤسائيا البعثات
 (.61-60: 2011رمي,)العج هاكتقاليد الدكؿ كعادات ,الداخمية قكانينيـ مع يتماشى

 :إلى الدائمة البعثات هذ  وتنقسم
 الػػػدكؿ لسػػػفارات كالكاجبػػػات ,الحقػػػكؽ  بكامػػػل البعثػػػات مػػػف النػػػكع ىػػػذا يتمتػػػع :ســـفارات. أ

 عميػػد ميمػػة كيتبػػكأ ,"سػػفيرا  " ايرئيسػػ كيسػػمى الػػدكؿ, مػػف دكلػػة المعتمػػدة لػػده األخػػره 
 (الدكؿ سفراء  باقي بزمالئو أسكة) عميو تسرو  الدكلة, أو ىذه في الدبمكماسي السمؾ
 .األقدمية أحقية

: كىػػذه المرتبػػة مػػف الناحيػػة النظريػػة ىػػي أقػػل مػػف مرتبػػة بعثــة دبموماســية أو ممثميــة. ب
 مية.مكالكاجبات مف الناحية الع ,يا متساكية معيا في الحقكؽ سفارة, إال أنَّ 

الحككميػػة التػػي ىػػي عضػػك فييػػا سػػكاء غيػػر المنظمػػات الدكليػػة  هلػػد البعثــات الدائمــة. ت
 ا .مراقب ا  عضك  ـأ أصيال   ا  عضك انت أك
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كبػػػػذلؾ تسػػػػتطيع السياسػػػػة الخارجيػػػػة الفمسػػػػطينية بيػػػػذا االعتػػػػراؼ أف تكسػػػػع مػػػػف نشػػػػاطيا 
 ,كفضػق ممارسػات االحػتالؿ بحػق الشػعب الفمسػطيني عامػة ,الخارجي لشرح القضػية الفمسػطينية

 نسانية., كارتكابو جرائـ حرب, كمجازر بحق اال2008/2009كما قاـ بو مف عدكاف عاـ 

 الدبموماسية البعثة رابعًا: وظائف
 لعػاـ الدبمكماسػية لمعالقػات فيينػا اتفاقيػة :كأىميػا التاليػة بالكظائل الدبمكماسية البعثة تقكـ
 .(196 :2007العبيكان,) (10 رقـ ممحق( )3 المادة)مف  1961

 . المستقبمة الدكلة لده المكفدة الدكلة تمثيل .1
 .التفاكض .2
 عمػػى كالعمػػل ,كالعمميػػة ,كالثقافيػػة ,االقتصػػادية المجػػاالت فػػي كديػػةال العالقػػات تنميػػة .3

 .لدييا المعتمد كالدكلة ,دكلتو بيف ىاكتكطيد العالقات ىذه تدعيـ
 بيػػػػػذه دكلػػػػػتيـ كا عػػػػػالـ ,لػػػػػدييا المعتمػػػػػدة الدكلػػػػػة حػػػػػكاؿأ عمػػػػػى كاالسػػػػػتطالع المراقبػػػػػة .4

 . المعمكمات
 . مكاطنييا كرعاية المعتمدة الدكلة مصالق حماية .5

 ثالثة دكلة مصالق حماية مثل ,استثنائية كظائل تمارس أف الدبمكماسية لمبعثة يمكف كما
 لمعالقػات فيينػا اتفاقية) لدييا المعتمدة كالدكلة الدكؿ تمؾ بيف الدبمكماسية قطع العالقات حالة في

 (.10 رقـ ممحق تابع( ) 46:45 المكاد) 1961 الدبمكماسية لعاـ

 رجية:: أدوات السياسة الخاخامساً 
تعػػػػد األداة االقتصػػػػادية  مػػػػف األدكات الميمػػػػة فػػػػي التعامػػػػل السياسػػػػي األداة االقتصــــادية:  -1

بػػيف الػدكؿ كمػػا  ,كػػل ركابػك التبػػادؿ التجػارو  ىالػدكلي, كتتعػدد ىػػذه األدكات فػي ت ثيرىػػا عمػ
 . (38-37: 1998)أبو ةفيفة,  يحكميا مف سياسات

تمتمػػؾ ىػػذه األداة الميمػػة فػػي السػػمطة  الفمسػػطينية السياسػػة الخارجيػػة يظيػػر ممػػا سػػبق أفَّ 
كىػي مقاطعػة ؛ , كىػي تمتمػؾ تػدابير مضػادة يمكػف أف تتخػذىا ضػدىاعمى "إسػرائيل"ك داة ضغك 

 .المنتكجات "اإلسرائيمية"
القػػػػكات المسػػػػمحة إحػػػػده األدكات الدبمكماسػػػػية  دعػػػػتُ  العســــكرية واســــتعراض القــــوة: اةاألد -2

حػػده  المقكمػػات األساسػػية لنجػػاح الدبمكماسػػية, كرغػػـ األساسػػية لتنفيػػذ السياسػػة الخارجيػػة, كا 
 ككنيا غير ىإضافة إل ,كرنت بالدبمكماسيةباىظة التكاليل إذا ما قُ  دعالقكات المسمحة تُ  أفَّ 
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يػا مػع مرغكب في استخداميا في المجتمع الدكلي كسيمة لتحقيػق األىػداؼ الخارجيػة, إال أنَّ 
 (.346: 1999)حسن, كلي الد نظاـحككمات ال هباىتماـ بال  لد ىذلؾ تحظ

األداة العسكرية أداة ميمة في السياسية الخارجية, لمتعامل مػع الػدكؿ  يتضق مما سبق أفَّ 
مػػف يفػػاكض كىػػك يممػػؾ ىػػذه القػػكة أفضػػل ممػػف يفػػاكض كىػػك ال  فيمػػا بينيمػػا مػػف عالقػػات؛ ألفَّ 

أداة العمػل المقػاكـ, السياسة الخارجية الفمسطينية يجػب عمييػا الجمػع بػيف  يممكيا, كىذا يؤكد ب فَّ 
 ىكالعمػػل السياسػػي, كػػي تسػػتطيع أف تكاجػػو العػػدكاف "اإلسػػرائيمي" المتكػػرر, كالػػذو لػػـ يتكقػػل حتػػ

 ىذه المحظة.

أك الشػػكل اآلخػػر مػػف األدكات الدبمكماسػػية , عػػد ىػػذا الػػنمك يُ  أدوات األزمــات الدبموماســية: -3
أك النشػاط الدبمكماسػي  ,داةىك "دبمكماسية األزمات", كيقصد بيذا النػكع مػف الدبمكماسػية األ

دارة األزمػػػػات الدكليػػػػة أصػػػػبحت إدارة ميمػػػػة فػػػػي  الػػػػذو يكجػػػػو لحػػػػل أزمػػػػة دكليػػػػة طارئػػػػة, كا 
 (.346: 1999)حسن, العالقات الدبمكماسية المعاصرة 

ثنػاء أعتيػا األزمػات التػي كقَّ  مػف كثيػر فػي الدبمكماسية ىذه التحرير منظمة كقد استخدمت
ػػ  مػػع األردف ربيػة, كخاصػػة خالفاتيػا مػػع بعػػض الػػدكؿ الع , كسػػكريا 1982مػرات منػػذ عػػاـ  ة دَّ ع 
 , كمصػر بعػد تكقيػع كامػب ديفيػد1978, كالعػراؽ بعػد عػاـ 1983بعد الخركج مف طرابمس عاـ 

 (.37: 1998)أبو ةفيفة, 

إال ىػػي مػػا  ؛كأنػػكاع الدبمكماسػػيات ,مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابق ألدكات السياسػػة الخارجيػػة
كفػػرض األمػػر الكاقػػع  ,الدبمكماسػػية ىػػي القػػكة أفَّ  الحػػاليكلكػػف الكاقػػع  ,ميػػةعمالناحيػػة السػػرد مػػف 
ليكـ في كثير مف األزمات عمى الساحة الدكلية مع العمـ ىذا كىذا ما نراه ا ,الضعيل ىلمقكو عم

ىك األساس في العالقات كتحقيق األىداؼ بيف الدكؿ, كذلؾ مف خالؿ حل المشاكل عف طريػق 
لػػـ تكجػػد قػػكة تحمػػي ىػػذه المفاكضػػات يصػػبق األمػػر إمػػالءات مػػف القػػكو المفاكضػػات, كلكػػف إف 

 عمى الضعيل.

 : المفاوضاتثانياً 
عػػد المفاكضػػات أداة ميمػػة فػػي تسػػكية النزاعػػات, أك الصػػراعات بػػيف الػػدكؿ, كبعيػػدا  عػػف تُ 

تكمفػة المفاكضػات أقػل  استخداـ القكة العسكرية في تحقيق األىػداؼ السياسػية لمػدكؿ, خاصػة كأفَّ 
فػػي  )أمػػف قػػكمي( القػػكة العسػػكرية, كلكػػف إذا كانػػت القضػػايا الجكىريػػةاسػػتخداـ ثيػػر مػػف تكمفػػة بك

 يا كحدىا. خطر ال تستطيع الدبمكماسية حمَّ 
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, كالتشػاكر ,بػالحكار التككينػات متعػددة البشػريةراؼ األطػ قيػاـ تعنػي مفاكضػات كممػة إفَّ 
 كذات ,بيـ الخاصة القضايا حكؿ اؽاالتف لتحقيق خطكةبكصفيا  كالتفاكض,, كالتباحث ,كالنقاش
 بالمفاكضػات الػدكؿ زاـإلػ عمػى الدكليػة االتفاقيػات بعػض أقػرت كقػد المشػتركة, بمصػالحيـ الصػمة
 (.80: 1995)أبو هيف,أخره  مةيكس ةأي استخداـ قبل نزاع  نش ي حينما

كلكػػػف المفاكضػػػات ىػػػي أداة نجنػػػي  ,التفػػػاكض لػػػـ يكػػػف يكمػػػا  شػػػكال  مػػػف أشػػػكاؿ النضػػػاؿ"
 ,الكحػػػدة الكطنيػػػة ىكيجػػػب أف نحػػػافم عمػػػ ,صػػػد بيػػػا مػػػا أنجزتػػػو أشػػػكاؿ النضػػػاؿ كالمقاكمػػػةكنح

 ,كعمػػػل سياسػػػي سػػػاخف مػػػف مقاكمػػػة شػػػعبية ,كتحالفػػػات كطنيػػػة ,كبرنػػػام  كطنػػػي يحفػػػم الثكابػػػت
 مقابمة(.   :12/4/2016)العجرمي," كعسكرية لتحسيف شركط  المفاكضات

 أرضػية إلػى الكصػكؿ بيػدؼ أكثر أك, طرفيف بيف متداخمة عممية ىي المفاكضات عممية
 مػػف األطػػراؼ كتسػػعى خالفػػات, أك مشػػتركة, مصػػالق تتضػػمف مسػػائل أك, مسػػ لة حػػكؿ مشػػتركة
 جميعيػػػػػػػػا المتفاكضػػػػػػػػة األطػػػػػػػػراؼ مػػػػػػػػف احترامػػػػػػػػو يػػػػػػػػتـ مقبػػػػػػػػكؿ اتفػػػػػػػػاؽ إلػػػػػػػػى لمتكصػػػػػػػػل خالليػػػػػػػػا
 (.21 2008:)ةريقات,

 كالمفاكضػػات حيػػاف,األ أغمػػب فػػي السياسػػية بالمفاكضػػات كديػػا   الدكليػػة الخالفػػات كتسػػكه 
 تجػػػره  كقػػػد ة,الكديَّػػػ كبالمػػػذكرات,  السػػػفراء بكاسػػػطة صػػػادقا   صػػػريحا   تبػػػادال   اآلراء بتبػػػادؿ تكػػػكف 

 المفاكضػات تػتـ أف كيجػكز الخاص, نطاقيما كفي المتنازعتيف, الدكلتيف بيف مباشرة المفاكضات
 ىػػي الكسػػيمة تمػػؾ مػػف كالفائػػدة المفاكضػػات, كتتكقػػل المتنازعػػة, الػػدكؿ يجمػػع مػػؤتمر طريػػق عػػف

 المتنازعػػػػػػػة السياسػػػػػػػية القػػػػػػػكه  تكػػػػػػػافؤ يفتػػػػػػػرض األمػػػػػػػر كىػػػػػػػذا المفاكضػػػػػػػات تسػػػػػػػكد التػػػػػػػي الػػػػػػػركح
 (.24:  2002)الرابي,

 المنازةات تسوية لي تنجحكي  المفاوضات ةممية لها تخض  أن يجب  شروطوهناك 
 (.36: 2014)نتي , أهمها: الدولية,
 كدرجػة الخارجيػة, المػؤثرات عػف كالبعػد اليػدكء, يسػكده جػك إلػى المفاكضػات تحتػاج .1

 .النية كحسف المتبادلة الثقة مف معينة
رادة ,رغبػة النػزاع  ألطػراؼ يكػكف  أف يجػب .2  لتسػكية اتفػاؽ إلػى التكصػل فػي قكيػة كا 

 النزاع.
 إلىاستنادا   القانكنية الناحية مف األقل األطراؼ عمى بيف مساكاة المفاكضات تفرض .3

  الدكؿ. يعجم بيف السيادة في  المساكاة مبدأ
 مبػدأ مػع منسػجمة تكػكف  فأك  طػرؼ, كػل مصػالق المفاكضػات راعػيتُ  أف يجػب .4

 .المتبادلة كالمنفعة ,التعاكف 
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 مػا كاحتػراـ ,المكتسػبة النتػائ  عمػى كالمحافظة ,الجيكد مكاصمة المفاكضات تقتضي .5
 كااللتزاـ. النية حسف مبدأو إلى استنادا   المفاكضات أثناء عميو االتفاؽ تـ

 : ةمى النحو التالي خصائص بعدة المفاوضات وتتميز 
 نيـيب التعاملفي  مركنة ككف ت كأف ,النزاع طرفي متطمبات استيعاب يجبالمرونة:  .1

 .المشتركة لمصالحيـ ككفقا   مباشرة, بصفة مناقشة النزاع عند
 إبعػاد بيػدؼ أطرافيػا, لب ػق   مػف كالكتماف بالسرية المفاكضات بعض حاط: تُ السرية .2

 .يففالطر  لكال الخارجية ف المؤثراتع المفاكضات
 العالقات طبيعة فأل ؛كاإلنجاز باإلجراء السرعة عادة المفاكضات تتطمبالسرةة:  .3

اعػادة التػكتر, تيدئػة بقصػد لمنػزاع مبكػرة تسػكية تسػتدعي النزاع  طرفي بيف ةالكديَّ   ك 
 مجراىا الطبيعي.  إلى العالقات

الفمسػػػػػطينية جػػػػرت بػػػػػيف منظمػػػػػة التحريػػػػػر جػػػػػكالت المفاكضػػػػػات التػػػػػي  يعتقػػػػد الباحػػػػػث أفَّ 
رادة رغبػة كػفك"إسػرائيل" ُجميػا لػـ ت  مػف جيػة لصػراعا لتسػكية اتفػاؽ إلػى التكصػل فػي قكيػة كا 

 الطػرؼ ةمصػمح لػـ تػراع  عشػرات السػنيف عمػى مػدار التػي جػرت بيػنيـ  المفاكضػاتك  ,"إسػرائيل"
 , ككػاف االنحيػاز لمجانػبالمتبادلػة كالمنفعػة ,التعػاكف  مبػدأ مػع منسػجمة تكػف لػـك  ,الفمسػطيني
 فضػػي إلػػييلػػـ  ذوالػػزمف مػػف المفاكضػػات الػػ, كىػػذا مػػف راعػػي المفاكضػػاتكاضػػحا  "اإلسػػرائيمي" 

 ,الفمسطينية أف تغير مف تعامميا مع االحتالؿ "اإلسرائيمي" السياسة الخارجيةكجب عمى يُ  ,شيء
مػػػػػف االحػػػػػتالؿ  ر انجػػػػػازات المقاكمػػػػػة لتقكيػػػػػة المكقػػػػػل الفمسػػػػػطيني فػػػػػي انتػػػػػزاع حقػػػػػوأف تسػػػػػتثمك 

 "اإلسرائيمي".
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 الثانيالمبحث 
 الفمسطينية لي ظ  نشأة منظمة التحرير السياسة الخارجية الفمسطينية 

 :مقدمة
عزؿ كبدعـ األ الشعب الفمسطينيبحق  العصابات الصييكنيةالتي ارتكبتيا  رعقب المجاز 
البحػث كػاف ال بػد مػف ف, يفمسػط ىل االنتداب البريطاني ليجرة الييػكد إلػيسيكت غربي ال محدكد,

حمل ىمكمو كتناضل مػف أجػل تتمستقمة تمثل الشعب الفمسطيني, ك كطنية شخصية سياسية عف 
 استرداد حقكقو المسمكبة.

 الفمسطينية القضية الدلاع ةن لي التحرير منظمة دور :أوالً 
سي سيا كياف لبمكرة محاكلة   1964عاـ ت سيسيا عند الفمسطينية التحرير منظمة متشكَّ 
 إنسػانية, قضػية إلػى الفمسػطينية القضػية تحػكؿ محػاكالت لمكاجيػة ؛الفمسػطيني لمشػعب تمثيمػي

 قػكة كتنػامي , 1967عػاـ العػرب ىزيمػة فبعػد"المسػمكبة,  الفمسػطيني الشػعب حقػكؽ  كلمػدفاع عػف
 كأجػرت التحريػر, منظمػة إلػى المنظمػات تمػؾ دخمػت المسػمحة, المنظمػات كالفصػائل الفمسػطينية

ػ , يػاكبرنامج يػاالمنظمػة كىيكم بنية في تتغيرا  بمػكرة الجديػد بمضػمكنيا التحريػر منظمػة دتكجسَّ
 التيػػػػػارات السياسػػػػػية يجمػػػػػع الػػػػػذو اإلطػػػػػار كأصػػػػػبحت المعاصػػػػػر, السياسػػػػػي الفمسػػػػػطيني النظػػػػػاـ

 أىػداؼ حػكؿ الفمسػطينييف كتكحيػد الكطنيػة, اليكيػة بعػث عمػى عممػت التػي المتنكعػة الفمسػطينية
 تمثيميػة كصػفة جماىيريػة, كقاعػدة ,شػعبيا   كقبػكال   دا ,ت ييػ كاكتسػبت يقيػا,لتحق تسػعى مكحػدة عامػة
 "الفمسػطينية كالشػعبية االجتماعيػة القػكه  كاسػعة بصػكرةل مثػتُ  التي الفصائل المسمحة شعبية بفعل

 .52:1998) هالل,(
كالمسػاعي  المحػاكالت, تجسػيد سػياؽ فػي الفمسػطينية التحريػر منظمػة ت سػيس جػاء
 عػف بمنػ ه يكػف لػـ كمػو كذلػؾ الفمسػطينية, السػاحة فػي كالػكطني السياسػي حػراؾلم الفمسػطينية
 اسػتجابة إلػى الفمسػطينية كالمسػاعي المحػاكالت تمػؾ تأدَّ  كلقػد ,تيػاكمراقب العربيػة اىتمػاـ الػدكؿ

 تكأدَّ  ,كالمحػاكالت المساعي تمؾ تدعم, ك ميمة قرارات إصدار عف طريق الدكؿ العربية جامعة
 التنظيمػات ىاجسػا  لمختمػل متشػكَّ  المنظمػة فاسػتقاللية" ؛الفمسػطيني الكيػاف إنشػاء عمميػة إلػى

 التحريػر منظمػة مؤسسػات فػي التنظيمػات ىػذه مشػاركة ارتبطػت لػذلؾ الفمسػطينية, السياسػية
 بنػاء إعادة بعممية أشبو كانت المنظمة, كىياكل ىنبُ  في التغيرات مف مجمكعة بإجراء الفمسطينية
 كالكطنيػة الجامعػة, التمثيميػة الصػفة تعزيػز فػي سػاىـ مػا كطنيػة, سػسأ عمػى لكػف لمؤسسػاتيا
 .46:2010)مطر, أبو (الفمسطينية" التحرير لمنظمة
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 االعتراؼ الدكلي بيا ممثال   ىمنظمة التحرير بعد إنشائيا الحصكؿ عمسياسة كاف ىدؼ 
 ,إجراء اتصػػاالتياالفمسػػطينية بػػ لسياسػػة الخارجيػػة لػػذا بػػدأت ا ؛لمشػػعب الفمسػػطيني ا  ككحيػػد ا  شػػرعي

  السػػػػػػػػػاحة العربيػػػػػػػػػة كالدكليػػػػػػػػػة لحشػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػدعـ كالت ييػػػػػػػػػد لمقضػػػػػػػػػية الفمسػػػػػػػػػطينية ىعمػػػػػػػػػكنشػػػػػػػػػاطيا 
 (.8: 2004)نالعة, 

تجػػػػػاه  "الدبمكماسػػػػػيالسياسػػػػػي "السياسػػػػػي عبػػػػػر األداء بػػػػػدأت منظمػػػػػة التحريػػػػػر بػػػػػالتحرؾ 
 ىتػاف مػف مكانػة عمػاالتحاد السكفيتي كالصيف لما تمثمو ىاتػاف القكَّ المنظكمة االشتراكية بما فييا 

فػػػي  يا, كتمثمػػػت أىػػػدافيػػػاكدعم ا فػػػي مسػػػاندة حركػػػات التحػػػرر العالميػػػةمػػػالمسػػػرح الػػػدكلي, كدكرى
جانػػػػب طػػػػرح القضػػػػية  ىكالسياسػػػػي لمقضػػػػية الفمسػػػػطينية, إلػػػػ ,الػػػػدعـ العسػػػػكرو  ىالحصػػػػكؿ عمػػػػ
براز  الفمسػػطينية  قضػػػية شػػػعب كصػػفيابك ألكسػػػك , ا لػػػب الصػػراع فػػػي منطقػػػة الشػػرؽ  بكصػػفيا ىػػػاكا 
ة لػػػرئيس حيػػػث كجيػػػت الصػػػيف دعػػػكة رسػػػميَّ  كنجحػػػت المنظمػػػةكليسػػػت قضػػػية الجئػػػيف,  ,كأرض

منظمة التحرير لزيارتيا, كبػذلؾ كانػت أكؿ دكلػة أجنبيػة تستضػيل رئػيس منظمػة التحريػر, حيػث 
إقامػة بعثػة لمنظمػة  ىالصػيف تػـ االتفػاؽ خالليػا عمػ ىب كؿ زيارة إلػ 1965قاـ الشقيرو في عاـ 
يػػز التعػػاكف المشػػترؾ, كمػػا كعػػد الجانػػب الصػػيني ببػػذؿ كػػل جيػػد ممكػػف لتعز  ؛التحريػػر فػػي بكػػيف

 (.327: 1984)كوبان, ي فمسطينالشعب اللدعـ 

لمشػػػعب ك  ,لنفسػػػيا أف تحقػػػقفػػػي  نجحػػػت  منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية  فػػػإفَّ  ؛كبالتػػػالي 
قػػاـ بيػػا  كذلػػؾ مػػف خػػالؿ الزيػػارة التػػي ,بيػػا ا  دكليػػ اعترافػػا  فػػي بدايػػة مشػػكارىا السياسػػي الفمسػػطيني 

قامة بعثة فمسطينية فييا. ,أحمد الشقيرو  لمصيف  كا 

زار ياسػػر عرفػػات مكسػػكك ضػػمف  1968كفػػي تمكز/يكليػػك  ,الجانػػب السػػكفيتي ىأمػػا عمػػ
كفػػد مصػػرو برئاسػػة جمػػاؿ عبػػد الناصػػر, كتمكػػف مػػف الحصػػكؿ عمػػى مسػػاعدة عسػػكرية سػػكفيتية 

 ىىذه الزيارة جيكدىا لمحصكؿ عم بعدلخارجية ا السياسةفت كثَّ حيث  ,بقيمة نصل مميكف دكالر
لمشعب الفمسطيني كالذو تجسػد فػي عػاـ  ا  كحيد اعتراؼ االتحاد السكفييتي بمنظمة التحرير ممثال  

 (.14: 1979 )الحجيري, نتيجة ليذه الجيكد 1974

 حػػتالؿاالبجانبنػػا لصػػالق انيػػاء العػػالـ  نكسػػب أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف دكؿيجػػب عمينػػا أف "
أف ن خػػذ يجػػب عمينػػا االعترافػػات الدكليػػة  ىعمػػ نحصػػل كلكػػي ,لمغػػة التػػي يفيميػػابا كاقامػػة دكلتنػػا 

  ىكالحريصػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ ,المانحػػػػػػػػػة منيػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػدكؿ خاصػػػػػػػػػة  الدكليػػػػػػػػػة  السياسػػػػػػػػػات بعػػػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػػػار
 "قامػػػػػػػة الدكلػػػػػػػة الفمسػػػػػػػطينيةا  ك  "سػػػػػػػرائيمياإل" لمسػػػػػػػاعدتنا فػػػػػػػي انيػػػػػػػاء االحػػػػػػػتالؿ "اسػػػػػػػرائيل" أمػػػػػػػف
 مقابمة(. :7/4/2016لرنجي,)اإل
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الساحة العربيػة  ىعم ةدبمكماسيسياسيا  مف خالؿ المنظمة التحرير أف تمعب دكرا  حاكلت 
لت سيسػيا, حيػث بػدأت المنظمػة منػذ أكائػل  ىلصالق القضية الفمسطينية خاصة في المراحل األكل

كشػػعكبيا  ,السػػاحة العربيػػة لكسػػب ت ييػػد الػػدكؿ العربيػػة ىات ب عمػػاؿ دبمكماسػػية كبيػػرة عمػػيالسػػبعين
 االعتػػراؼ العربػػي بيػػا ممػػثال   ىمػػف أجػػل اسػػتعادة الحقػػكؽ الفمسػػطينية, كالحصػػكؿ عمػػفػػي نضػػاليا 

, عنػػدما 1974أكتػػكبر  28لمشػػعب الفمسػػطيني, كالػػذو تحقػػق فػػي قمػػة الربػػاط فػػي  ا  ككحيػػد ا  شػػرعي
 (.141: 1998)أبو ةفيفة,  لمشعب الفمسطيني ا  ككحيد ا  شرعي ممثال  اعترفت القمة العربية بيا 

 مػف الشػعب كنضػاؿ -الفمسػطينية التحريػر منظمػة قيػاـ عمػى سػنكات رعشػ مضػيّ  كبعػد  
 فييػا, الكامػل العضػك صػفة العربيػة الػدكؿ جامعػة مػف المنظمػة انتزعػت -كيتعػاظـ ينمػك حكليػا
 الربػاط فػي قمػة عػف قػرار صػدر عنػدما  فمسػطيف, لشػعب كالكحيػد الشػرعي الممثػل كصػفياب

 التحريػر منظمػة دخمػت -أكتػكبر لحػرب ةككنتيجػ نفسػو, العػاـ فػي -ذلػؾ, إثػر كعمػى ,1974
 الدكليػة بيػا, االعترافػات دائػرة فاتسػعت مراقػب؛ بصػفة ا  دائمػ ا  عضػك  المتحػدة األمػـ الفمسػطينية
 ارتفػع الدكليػة, ككػذلؾ كالييئػات التكػتالت مػف كغيرىػا االنحيػاز, عػدـ كتمػة فػي عضػكا   كأصػبحت

 .(14: 2007)الحوت,  األربعة لـالعا جيات في كالسفارات, المكاتب فكؽ  الفمسطيني عمـال

نػػت فػػي ىػػذه تمكَّ كانػػت فاعمػػة ك التحريػػر  منظمػػةالسياسػػة الخارجيػػة ل أفَّ ممػػا سػػبق  تضػػقي
الشعب الفمسطيني لو الحق فػي  كأفَّ  مناضل, إلى الجض مف صكرة الفمسطيني تغيير المرحمة مف

 كحضػارتو, لتراثػو كعػاء   متكشػكَّ  ,دكليالػ المسػتكه  عمػىككيانػو  اعتبػاره لو تقرير مصيره, كأعادت
 لػو, العميػا المرجعيػة ياكصػفالنضػالية ب لحركتػو ا  إطػار كنيػا ك ذاتيػا فرضػت ياأنَّ  كمو, ىذا مف كأىـ

 باسمو عربيا  كدكليا . كالناطقة

بػػل  ؛عنػػد كػػل مػػف االتحػػاد السػػكفييتي كالصػػيف ة الفمسػػطينيةيػػقتصػػر السياسػػة الخارجلػػـ ت
حريػػة  ىف الكضػع القػػانكني لممنظمػػة الػذو يسػػاعد عمػػاتجيػت نحػػك األمػػـ المتحػدة مػػف أجػػل تحسػػي

فػػػي مناقشػػػة  1970بمشػػػاركتيا عػػػاـ  سياسػػػيةالصػػػعيد الػػػدكلي, كتكممػػػت جيكدىػػػا ال ىتحركيػػػا عمػػػ
الخاصػػػة لمجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة, تػػػال ذلػػػؾ تبنػػػي  ةمسػػػ لة فمسػػػطيف فػػػي المجنػػػة السياسػػػي

  تقريػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػيره الجمعيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػرارات تؤكػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػق الشػػػػػػػػػػعب الفمسػػػػػػػػػػطيني فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػق
 (. 86: 1981)بن طالل, 

 :(110, 108, 106: 1993, )مؤسسة الدراسات الفمسطينية ىذه القراراتأىـ ك 
 (صػػػكتت عميػػػو الجمعيػػػة العامػػػة بتػػػاري  2628القػػػرار :)كنصػػػت 1970نػػػكفمبر  4 ,

احتػراـ حقػكؽ الفمسػطينييف ىػك  الجمعية العامة "تعترؼ بػ فَّ  أفَّ  ىالفقرة الثالثة منو عم
 ."عنو مف أجل إقامة سالـ عادؿ كدائـ في الشرؽ األكسك ىر ال غنعنص
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 (2649القرار :)ىعمػ ةمػا, حيث أكػدت الجمعيػة الع1970 نكفمبر 30بتاري   صدر 
"أىمية التحقيق العالمي لحق الشعكب في تقريػر المصػير, كضػركرة اإلسػراع فػي مػنق 

الجمعيػػة "الحككمػػات التػػي كفػػي نيايتػػو أدانػػت  ,االسػتقالؿ لمشػػعكب كالػػبالد المسػػتعمرة"
الشػعكب المعتػرؼ ليػا بػذلؾ الحػق, خصكصػا  شػعكب  ىنكر حق تقرير المصػير عمػتُ 

 جنكب أفريقيا كفمسطيف".

 (صػػػكتت عميػػػو الجمعيػػػة العامػػػة بتػػػاري  2672القػػػرار :)كأكػػػدت 1970ديسػػػمبر  8 ,
بكضػػػكح كتفصػػػيل حػػػق الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي اسػػػتعادة كامػػػل حقكقػػػو, كجػػػاء فيػػػو: 

خذ بمبدأ تساكو الشعكب في الحقكؽ, كحقيػا فػي تقريػر المصػير المكػر س "ضركرة األ
مف ميثاؽ األمـ المتحدة, كالمعاد ت كيػده فػي اإلعػالف الخػاص ( 55-1)في المادتيف 

 بمبادن القانكف الدكلي المتعمقة بعالقات الصداقة كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا  لمميثاؽ".

أصػكات  8رفض بػ ك ,صػكتا   89بمكافقػة  1974نػكفمبر  22عتمدت األمـ المتحػدة فػي ا 
  ىعمػػػ يػػػث أكػػدح "الشػػػعب الفمسػػطيني "حقػػكؽ  :كيحمػػػل عنػػكاف ا  , قػػرار عػػف التصػػػكيت 37كامتنػػاع 

الحق في تقرير مصػيره  :حقكؽ الشعب الفمسطيني في فمسطيف غير القابمة لمتصرؼ, كخصكصا  
العكدة إلػى ديػارىـ كممتمكػاتيـ التػي ك , يةق في االستقالؿ كالسيادة الكطنالحك , دكف تدخل خارجي

ائػـ فػي الشػرؽ ـ عػادؿ كدالشعب الفمسطيني طرؼ رئيس في إقامػة سػال أفَّ ك  ,منيامعكا تُ كاق  ردكا شُ 
جميع الػدكؿ كالمنظمػات الدكليػة أف تمػد بػدعميا الشػعب الفمسػطيني فػي كفاحػو كتدعك  , األكسك

  2296فػػػػػػػي جمسػػػػػػػتيا العامػػػػػػػة رقػػػػػػػـ  تبنػػػػػػػت الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة ىػػػػػػػذا القػػػػػػػرارك  ,السػػػػػػػترداد حقكقػػػػػػػو
 .(155: 1993, )مؤسسة الدراسات الفمسطينية

ؽ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني اسػػػػتطاعت فػػػػي ظػػػػل ت ييػػػػد الجمعيػػػػة العامػػػػة لألمػػػػـ المتحػػػػدة لحقػػػػك 
االتصػاالت الثنائيػة, أك عػف طريػق  عػف طريػقالفمسطينية تكسيع الػدعـ الػدكلي لمقضػية ة السياس

طػػػار األمػػػـ المتحػػػدة خاصػػػة بمنظمػػػة عػػػدـ االنحيػػػاز, التػػػي إالنشػػػاط الدبمكماسػػػي المتزايػػػد خػػػارج 
نحػػػت منظمػػػة ثػػػـ مُ قػػػرارا  يعتػػػرؼ بػػػالحقكؽ الثابتػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني,  1973اتخػػػذت فػػػي عػػػاـ 
صػػػفة المراقػػػب فػػػي  ىحقػػػكؽ العضػػػك المراقػػػب فييػػػا, كمػػػا حصػػػمت عمػػػ 1976التحريػػػر فػػػي عػػػاـ 

منظمة الكحدة اإلفريقية, كبذلؾ أصبحت أكؿ حركة تحرر كطني غير أفريقية تتمتع بيػذه الصػفة 
 (.206: 1993)حسين,  في المنظمة اإلفريقية

ية  نجحػػػت فػػػي كسػػػب ت ييػػػد الجمعيػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطين يتضػػػق فيمػػػا سػػػبق أفَّ 
تكسػيع  ىإلػ همػا أداإلفريقيػة الدكؿ منظمة ككذلؾ في  ,عضك مراقب فييا ىالعامة بحصكليا عم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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مػػا أكسػػػب  حسػػب لمنظمػػػة التحريػػر الفمسػػػطينيةنجػػػاز يُ إالػػدعـ الػػػدكلي لمقضػػية الفمسػػػطينية, كىػػذا 
 .القضية بعدا  دكليا  

 ى, ُفػرض الحصػار عمػ1978عػاـ  "إسػرائيل"بعد تكقيع اتفاقيػة كامػب ديفيػد بػيف مصػر ك
نحػػك الػػدكؿ األكركبيػػة, كاسػػتطاعت كسػػر ىػػذا الحصػػار مػػف خػػالؿ  سياسػػتيافاتجيػػت  ؛المنظمػػة

أكؿ  عػػدالتػػي تُ  .1979فيينػػا عػػاـ  ىالزيػػارة التػػي قػػاـ بيػػا ياسػػر عرفػػات رئػػيس منظمػػة التحريػػر إلػػ
, كنتيجػػػة 1981ي أكائػػػل عػػػاـ البرتغػػػاؿ فػػػ ىزيػػػارة رسػػػمية لػػػو لعاصػػػمة أكركبيػػػة, أتبعيػػػا بزيػػػارة إلػػػ

تصػػريق مػػف رئػػيس الحككمػػة  ىفػػي ىػػذه الزيػػارة تػػـ الحصػػكؿ عمػػ السياسػػيل لمعمػػل شػػاط المكثَّػػلمنَّ 
البرتغاليػػة فرانسيسػػػكك بيريػػػرا يؤيػػػد فيػػو حػػػق الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػي تقريػػػر مصػػػيره بقيػػػادة منظمػػػة 

 (.294: 1995)الشريف,  الفمسطينية التحرير

الت كيػد  ىكركبيػيف, إلػمػف إجػراء االتصػاالت مػع األ فمسػطينيةالالسياسػة الخارجيػة  ىػدفت
كليسػػت قضػػية الجئػػيف, كبالتػػالي  ,قضػػية أرض كشػػعب كصػػفياب عدالػػة القضػػية الفمسػػطينية ىعمػػ

و ال يمكػػف , كأنَّػػ أسػػاس الصػػراع فػػي الشػػرؽ األكسػػك ككنيػػاالمسػػرح الػػدكلي  ىضػػركرة إبرازىػػا عمػػ
ل عػادؿ لمقضػية الفمسػطينية, كقػد نجحػت فػي ذلػؾ تحقيق السػالـ كاالسػتقرار فػي المنطقػة دكف حػ

 عػدالػذو يُ  1980خاصة بعد بياف البندقية الصادر عف دكؿ المجمكعة األكركبية في يكنيػك عػاـ 
تمكيف الشػعب الفمسػطيني مػف حقػو فػي  ىنقطة تحكؿ تاريخية في المكقل األكركبي الذو دعا إل

 (.234-233: 1998)أبو ةفيفة,  املتقرير مصيره عف طريق عمل مالئـ يرد في إطار سالـ ش

فقػد تكالػت  ؛ل بياف البندقيػة حجػر األسػاس فػي سياسػات أكركبػا الالحقػة فػي المنطقػةشكَّ ك 
فكػػاف إعػػالف البندقيػػة  ؛بالقضػػية الفمسػػطينيةكاإلعالنػػات األكركبيػػة المتعمقػػة  ,كالمكاقػػل ,البيانػػات
مػػدكؿ األكركبيػػة نحػػك الشػػرؽ أكؿ بيػػاف رسػػمي يحػػدد مكقفػػا  كاضػػحا  ل 1980عػػاـ يكنيػػك  12-13

سػػػـ بالكضػػػكح فػػػي مسػػػاندة حػػػق الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي تقريػػػر , ككػػػاف ىػػػذا اإلعػػػالف يتَّ  األكسػػػك
قامة دكلتو المستقمة  (.2: 2010)جريش,  مصيره كا 

 المرحمية. ىإل نتقالمنظمة التحرير الفمسطينية واال : ثانياً 
 عػاـ مػف حزيػراف فػي القػاىرة فػي تقػدعُ  التػي الػكطني لممجمػس عشػرة الثانيػة الػدكرة تأقػرَّ 

فػي  حقيقػي ؿتحػكُّ  بدايػة عمفلػتُ  .العشػرة النقػاط ببرنػام  رؼُعػ مػا أك ,المرحمػي البرنػام  1974
فمسطينية  دكلة إلقامة المرحمية مبدأ كاستبداؿ الفمسطينية, التحرير لمنظمة السياسية ستراتيجيةاال
 منظمػػة المرحمػػي إلػػى أفَّ  البرنػػام شػػار كأ ,طينيةالفمسػػ يضػػاأو جػػزء يػػتـ تحريػػره مػػف األر  عمػػى

 لتحريػر األرض المسػمق الكفػاح رأسػيا كعمػى ,الكسػائل بجميػع ستناضػل الفمسػطينية التحريػر
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قامة, الفمسطينية  األرض مف يتـ تحريره جزء كل عمى المقاكمة المستقمة الكطنية الشعب سمطة كا 
  الشػػعب القػػكه لصػالق افميػز  فػػي التغييػر مػف المزيػػد إحػداث يسػػتدعي كىػذا الفمسػطينية,

 .(252-247: 1975)حميد, 

كفػي ظػػل الػػدعكات إلبػػراـ تسػكية, كالشػركع فػي  ,1973ىذه التحكالت بعػد حػرب  جاءت
مفاكضػػات بػػيف أطػػراؼ الصػػراع مػػف أجػػل التكصػػل إلػػى إقامػػة السػػالـ العػػػادؿ عبػػر اإليحػػاء جػػراء إ

ستككف حاضرة في أو  أك التػي ,كضػةمنظمة التحرير الفمسطينية ستككف أحد األطراؼ المفا ب فَّ 
 .(184: 1980)الحوراني, مؤتمر دكلي يتـ عقده بخصكص القضية الفمسطينية

 ياسػر عرفػات ـقػا 1987 ـعػا ىاألكلػ يةنسػطيمالف تفاضػةناال إبػاف 1988 نػكفمبر فػيك 
 بدكرتػو التاسػعة عشػر ينطك الػ مػسجمالـ امػأ فسػطيمف لػةك د ـقيػا فبػإعال التحريػر ةمػظمن رئػيس
 تطبيػقك  ,ليػةك د ضاتك فام ـقياك  ,ليك د رمؤتم إلى دعا فسطيمف لةك لد  ا  رئيس ك ككنو  ,جزائربال

مػع رسػائل رسػمية ذلؾ ترافق ك , 181كقرار الجمعية العامة , 338-242  قرارات مجمس األمف
يعنػػػي القبػػػػكؿ  ل, مػػػاكرئيسػػػيا عػػػف االسػػػتعداد لنبػػػػذ العنػػػ صػػػادرة عػػػف المجنػػػة التنفيذيػػػة لممنظمػػػػة

 (.48-47: 2012)الشعيبي, "إسرائيل"جانب دكلة  ىفي دكلة فمسطينية إلبالتعايش 

نػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية ياسػر عرفػات فػي جنيػل ج"بعد خطاب رئيس الم
لمتحػػدة ب كثريػػة ا, اعترفػػت الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ 1988عػػاـ  / ديسػػمبركػػانكف األكؿ 13بتػػاري  
التمثيل الدبمكماسي  ه مستقمة كعاصمتيا القدس, كرفعت مستك أصكات بالدكلة الفمسطينية ال 104

مع ىذا الكضع  عضك مراقب لدكلة محتمة, كتماشيا   ىلمنظمة التحرير مف مجرد عضك مراقب إل
منظمة التحرير في األمـ المتحدة كغيرىػا مػف المنظمػات الحككميػة الدكليػة  الفتةلت د  ب  تُ الجديد اس  

 (.175: 2002)ةكاوي, يف"تب عمييا فمسطكُ  ه أخر  الفتة  ب

كقيػاـ مفاكضػات دكليػة نػات   ,دعكة رئيس منظمة التحرير لمؤتمر دكلػي كيجدر القكؿ أفَّ 
ػػػػ ت فػػػػي حػػػػق القضػػػػية ذ  عػػػػف تمميحػػػػات مػػػػف القيػػػػادة األمريكيػػػػة لتنفيػػػػذ القػػػػرارات الدكليػػػػة التػػػػي اُتخ 

لكاقع خاصة بعػد ككذلؾ الرضا باألمر ا  ,سالـ شامل ىكتعيدىا بإيصاؿ المنطقة إل ,الفمسطينية
 انتياء النظاـ ثنائي القطبية. ىكالمشارفة عم ,نظاـ أحادو القطبيةالالبدايات لبمكرة 

 لمشػعب الكحيػدك  الشػرعي الممثػل كغيػره, األردف ىػي كلػيس التحريػر منظمػة تػـ الت كيػد أفَّ 
 بعد فحسي الممؾ قرار ىك :األكؿ ؛ميمة إنجازات حققت الطبيعية التي المقدمة كىك الفمسطيني,

 التػي ىػي التحريػر منظمػة بػ فَّ  كالتسػميـ الفمسطينية, كاألراضي األردف االرتباط بيف بفؾ عاما  14
كػامال   التسػميـ ىػذا يكف لـ لك حتى ,"إسرائيل "مكاجية في األراضي ىذه بتحرير طالبتُ  أفَّ  يجب
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 مػف ماثػل بالمنظمػةم اعتػراؼ أمػاـ الطريػق فػتق القػرار ىػذا أفَّ  :كاإلنجػاز اآلخػر آثػاره, جميػع فػي
, المػؤتمرات لحضػكر يػدعكا الػذو الػدائـ المراقب مقعد المنظمة منحت التي المتحدة, األمـ جانب
 بمػا المنظمػة أجيػزة تحضػر اجتماعػات كمػا المتحػدة, األمػـ إلييػا اتدعك  التي كالمقاءات ,كالندكات
 نيكيػكرؾ فػي مكتػب لممنظمػة يكػكف  كأفَّ  لمػدكؿ, إال مقػررا   لػيس حػق كىػك األمػف, مجمػس فييػا

 اتيالسػػبعين عقػدو طػكاؿك , الحصػانات كاالمتيػػازات مػػف كافػر بقسػػك تتمتػع المراقبػػة لبعثتيػا
 مػع االنػدماج إلػى الفمسػطيني, التػراب كامػل تحريػر مػف المنظمػة مطمػب تطػكر اتيػكالثمانين

 اإلعػالف مضػمكف  كىػك فمسػطيف, أراضػي مػف يتحػرر جػزء أو عمػى إقامػة الدكلػة إلػى ,"إسػرائيل"
 1988نػكفمبر /الثػاني تشػريف 15 فػيالجزائػر  فػي الفمسػطيني الػكطني المجمػس أصػدره لػذوا

 (.167-166: 2007)األشع ,

 فػي كجػكدا   كماسػيةمكالدب السياسػية حيتيفالنػا فمػ فسػطينييمالف بااكتسػ بقسػ مػايظيػر م
 ةالسياسػي القػكة إلػى باإلضػافة شػعبية قػكة عرفػات ياسػرس الػرئي باكاكتسػ الدكليػة, فػلالمحا
 مػا أك ,المرحمػي , كالبرنػام 1974عػاـ المتحػدة ـاألمػ فإعػال بعػد ايػب تمتػع التػي كماسػيةمكالدب
 لمنظمػة السياسػية سػتراتيجيةاالفػي  حقيقػي تحػكؿ بدايػة لػتعمف العشػرة, النقػاط ببرنػام  عػرؼ
 أنشػئت شػكمية منظمػة مجػرد مػف الفمسػطينية التحريػر منظمػة تحكلػت كبيػذا ,الفمسػطينية التحريػر
 فمسػطيف داخػل فػي الفمسػطينية لمجمػاىير تعبئػة أداة إلػى كصػاية عربيػة, كتحػت عربػي ربقػرا

 1968عاـ فمنذ ؛"الفمسطينية الكطنية الكيانية"الكطنية الفمسطينية  لمشخصية كتجسيدا   كالشتات,
 ,الفمسػطينية التحريػر منظمػة إطػار المسػتقل فػي الفمسػطيني السياسػي النظػاـ معػالـ تتشػكل بػدأت
 الفصػائل تمثيػل يضػمف الفمسػطيني الػكطني لتشػكيل المجمػس معػايير تحديػد تػـ مػرة كؿأل كحينيػا
 قبػل مػف لممنظمػة التنفيذيػة المجنػة تـ انتخػاب كما كالشخصيات, ,كالفعاليات ,الفمسطينية الكطنية
 الفمسػطيني لمشػعب سياسػية أكلػى قيػادة تشػكيل فػي سػرعأ كىػذا الفمسػطيني, الػكطني المجمػس
 .بيا معترؼ

 1969ـعػا بػدأت ,بمراحػل عديػدة "إسػرائيل"ك فيينسػطيمالف فبػي ةالسػريَّ  االتصػاالت رتم
يغػاؿ آلػكف, كتك  ئلالرسػا ؿبتبػاد  ,بقػرار مػف عرفػات 1972صػمت فػي العػاـ ابػيف ياسػر عرفػات كا 

فػػػي العديػػػد مػػػف المػػػػدف  "إسػػػرائيمييف"ككػػػاف يجرييػػػا سػػػعيد حمػػػامي كعصػػػاـ السػػػرطاكو مػػػع قػػػادة 
ة قنػػػػكات سػػػػرية لالتصػػػػاالت مػػػػع كبكدابسػػػػت, ككانػػػػت ىنػػػػاؾ عػػػػدّ  ,اكصػػػػكفي ,األكركبيػػػػة فػػػػي بػػػػراغ
 (.224: 1993)حسين, الميمة "سرائيميةاإل"كبعض الشخصيات  ,مجمكعات مف اليسار

ككيػػل  ,يعرفػػكف الظػػركؼ التػػي تمػػر بيػػا القضػػية الفمسػػطينية "اإلسػػرائيمييف"القػػادة  أفَّ  كمػػا
 الخارجيػػة كزيػػر نائػػب, بيمػػيف يكسػػي ذلػػؾ مػػا قالػػو ىسػػتدؿ عمػػكيُ  نيكف,يفكػػر القػػادة الفمسػػطي
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 إلػى أكصػمتنا مفاكضػات فػي الػدخكؿ قررنػا عنػدما" :أكسػمك اتفاقيػة كميندس ,األسبق "اإلسرائيمي"
 مػع المبػدئي لالتصػاؿ يتحسػس الظػالـ, فػي يتعثػر األعمػى الرجػل مثػل نكػف لػـ أكسػمك, عمميػة
 (.453: 2013)البسوس, "ايةالبد منذ األمكر في نتحكـ ناأنَّ  نعمـ اكنَّ  لقد اآلخر, الجانب

الخارطػة الجغرافيػة بعػدما عػادكا  ىأنفسيـ أماـ فرصة  سانحة لمعكدة إلػ يكف كجد الفمسطين
الخارطػػة السياسػػية؛ فبعػػد إصػػدار بيػػاف مػػؤتمر مدريػػد الػػذو عقدتػػو مجمكعػػة الػػدكؿ األكركبيػػة  ىإلػػ

بػػػ و نػػػكع مػػػف  منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية بالبػػػدء ىالػػػذو أكصػػػ 1991يكنيػػػك  /حزيػػػراف 28فػػػي 
 (.97: 2003)أبراش, لحل القضية الفمسطينية "إسرائيل"المفاكضات مع 

كلػػػػك بشػػػكل غيػػػػر  – "إسػػػرائيمي" اعتػػػػراؼ منزلػػػةىػػػذه االتصػػػػاالت ب أفَّ  يظيػػػر ممػػػا سػػػػبق 
 السياسػػػػػة الخارجيػػػػػةكبيػػػػػذا اسػػػػػتطاعت  لمفمسػػػػػطينييف, ا  شػػػػػرعي بمنظمػػػػػة التحريػػػػػر ممػػػػػثال   –رسػػػػػمي

 ,تحقيػق السػالـ فػي المنطقػة ىإلػ ىيػا تسػعاألطػراؼ الدكليػة ب نَّ  كػل ىالفمسطينية إرسػاؿ رسػالة إلػ
االتصػاالت كالمحادثػات نػت  عػف ىػذه الػذو ك   كلكف الخطكات "اإلسرائيمية" كانت مدركسة بعنايػة

المنظمة طرفا  فيو رغـ ضػميا لمكفػد كانت مؤتمر مدريد الدكلي ك  "اإلسرائيمييف"بيف الفمسطينييف ك
 األردني.

لـ تكػف لتحقػق السػالـ العػادؿ  1991مؤتمر مدريد لمسالـ في الشرؽ األكسك الدعكة ل إفَّ 
 "إسػرائيل"ك –يػاء المنتصػريف الكاليػات المتحػدةبػل لتسػكية سػممية مفركضػة مػف األقك  ؛في المنطقة

فػػإف اتفاقيػػات  ؛يػػا أكثػػر المنتفعػػيف مػػف نتائجيػػاالتػػي لػػـ تشػػترؾ فػػي الحػػرب بصػػكرة مباشػػرة؛ كلكنَّ 
كالحككمات العربية لـ تحقق السالـ  ,كمنظمة التحرير الفمسطينية ,"إسرائيل"يف التسكية المكقعة ب

بفعػل  "اإلسػرائيمي"في المنطقة؛ خصكصا  بعػد أف تزايػدت حالػة العػداء بػيف الشػعبيف الفمسػطيني ك
جديػػدة قػػد ت خػػذ شػػكال   لمرحمػػةبػػل سػػتككف مجػػرد اسػػتراحة مقاتػػل تؤسػػس  ؛االنتفاضػػة كتػػداعياتيا

 (.237-236: 1998 )ةبد السمي , قمغايرا  لما سب

ا  لمشػعب الفمسػطيني, كحصػمت ككحيد ا  شرعي ممثال  أف تككف  منظمة  التحرير"استطاعت 
لنقطتػيف ميمتػيف: رفػض االسػتيطاف, كالمكافقػة عمػى  الت ييد الػدكليالدعـ, ك رصيد كبير مف عمى 

لػػذا عمينػػا أف ال نخسػػر  ؛يػػةمريككالكاليػػات المتحػػدة األ ,كركبػػا الغربيػػةأخاصػػة دكؿ  حػػل الػػدكلتيف,
المعادلػػة الدكليػػة اليػػـك ىػػي  أفَّ , خاصػػة ك لمسػػاعدتنا بإقامػػة الدكلػػة الفمسػػطينيةىػػذا الػػدعـ كالت ييػػد 
 :مقابمة(.7/4/2016)اإللرنجي," في الشرؽ األكسكجديدة ة يرسـ معالـ سياس
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 برخػػاء ـتػػنع تكػػف السػػالـ لػػـ عمميػػة فػػي الػػدخكؿ الفمسػػطينية التحريػػر منظمػػةقػػررت  عنػػدما
 كاتفاقيػػػات مدريػػد مػػؤتمر كراء كانػػػت التػػي الظػػركؼ إفَّ  بػػل فكػػػرو؛ تػػرؼ أك, كاقتصػػادو سياسػػي
 السػػكفيتي, االتحػػاد انتيػػاء بسػػبب العػػالـ عمػػى المتحػػدة الكاليػػات ىيمنػػة: يمػػي بمػػا تػػتمخص أكسػػمك
 ككمفػػة, 1991 عػاـ الثانيػة الخمػي  حػرب فػي العػػراؽ عمػى االنتصػار بعػد األكسػك الشػرؽ  ككضػع
 التحريػػػر منظمػػػة عزلػػػةك , "إسػػػرائيل" كاىػػػل أثقمػػػت التػػػي المتزايػػػدة 1987 عػػػاـ األكلػػػى نتفاضػػػةاال

 (.466: 2003)لرسون, كتدىكرىا

بعػدـ اسػتمرار الكفػاح المسػمق  مػتكالتز  ,اتفاقيػة أكسػمك الفمسػطينية كقعت منظمة التحريػر"
تمتػػـز بيػػا بسػػبب صػػعكد  كلػػـ ,االتفاقيػػة بنػػكد كثيػػر مػػفالألغػػت  "سػػرائيلإ" رغػػـ أفَّ  "اسػػرائيل"ضػػد 

كعػدـ كجػكد ضػغك  ,اليػاء ىكسمك مػف األلػل إلػأاليميف المتطرؼ لسدة الحكـ الذو نقض اتفاقية 
 :مقابمة(.7/4/2016 لرنجي,)اإل "لتنفيذ االتفاقات المكقعة "إسرائيل" ىدكلي حقيقي عم
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 الثالثالمبحث 
 ةالفمسطيني نشأة السمطة لي ظ  السياسة الخارجية الفمسطينية

 :مقدمة
السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية بعػػد تكقيػػع منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية اتفاقيػػة شػػكيل ت جػػاء
التػػػػي دخمػػػػت بعػػػػدىا القضػػػػية الفمسػػػػطينية مرحمػػػػة جديػػػػدة مػػػػف مراحػػػػل العمػػػػل  1993عػػػػاـ أكسػػػمك 

 "اإلسرائيمي". - السياسي الفمسطيني تجاه الصراع الفمسطيني

 يةالسمطة الوطنية الفمسطين تشكي  :أوالً 
مرحمػة جديػدة  كمنظمػة التحريػر "إسػرائيل"بػيف  1993مت اتفاقيػة إعػالف المبػادن عػاـ شكَّ 

فكانػت منعطفػا  بػارزا   ؛الفمسػطينية مف مراحل العمل السياسي الفمسطيني مف خالؿ إنشاء السػمطة
 10فقد أقر المجمس المركزو في اجتماعو المنعقػد فػي تػكنس مػف  ؛في تاري  القضية الفمسطينية

كػػػػل األراضػػػػي التػػػػي ينسػػػػحب منيػػػػا  ىقامػػػػة السػػػػمطة الفمسػػػػطينية عمػػػػإ" 1993أكتػػػػكبر  12 ىإلػػػػ
االحتالؿ, كيفكض المجمس المجنة التنفيذية كفقا  لقرار المجمس الكطني بتشػكيل ىػذه السػمطة مػف 
الػػداخل كالخػػارج, كتكػػكف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية مرجعيتيػػا, كيرأسػػيا رئػػيس المجنػػة التنفيذيػػة 

 (.90: 2010)البرغوتي, حرير"لمنظمة الت

 األرض عمػى الفمسػطيني السياسػي النظػاـ لبنػاء المراحػل أىػـ مػف المرحمػة تمػؾ عػدتُ ك 
 نشػ  "حيػث الفمسػطينية, التحريػر منظمػة تجربػة كىػي, بقتيااسػب تػ ثرت كلكنيػا تجربػة الفمسػطينية,
 العربيػة نظمػةباأل كقياداتػو رمػكزه كتػ ثرت ,الػكطف خػارج الفمسػطيني السياسػي كتبمػكر النظػاـ

 كسػمطة تشػكمت التػي الفمسػطينية السػمطة نشػكء ظػركؼ إلػى إضػافة أك التسػمطية,, الشػمكلية
 المحتػل, مػف تحريرىػا اسػتكماؿ يػتـ لػـ أرض عمػى السياسػية مػف االلتزامػات بكثيػر مكبمػة انتقاليػة
 لبنػاء ةالالزمػ األكلكيػة تعػك لػـ الفمسػطينية السياسػية القيػادة أفَّ  األحيػاف مػف كثيػر فػي نجػد

نَّ  القانكف, سيادة المينية كتحقيق عمى تقكـ دكلة مؤسسات  لممسػيرة األحيػاف أغمب في عطتأ   ماكا 
 (.26: 2010 )الدجني, "الحاكـ الحزب سمطة كتثبيت السياسية,

 كبمكجبػو , 1993عػاـ أكسػمك اتفػاؽ عمػى الفمسػطينية التحريػر منظمػة عػتقَّ ك   أفَّ  فبعػد
 الفمسطيني السياسي النظاـ عمى كالتغيرات التحكالت مف العديد طرأ الفمسطينية, السمطة متتشكَّ 
 .(62-61: 2002 ,هالل) :أىميا الجديد
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 بما العمف, شبو أك ,العمف إلى السر مف السياسية كالقكه  لألحزاب السياسي العمل انتقاؿ .1
 ضػد المسػمق العمػل منػع كأىميػا الفمسػطينية, لمسػمطة األمنيػة كااللتزامػات ال يتعػارض

 ."إسرائيل"
 مؤسسػات لصػالق التحريػر منظمػة كمؤسسػات السياسػية كالقػكه  األحػزاب تػ ثير تراجػع .2

 ).الفمسطينية السمطة (الجديد الحقل  السياسي
 التشػكيالت كتحديػدا   السياسػية, كالقػكه  لألحػزاب التنظيميػة التشػكيالت أنمػاط تراجػع .3

 .مينية( لجاف عماؿ, نساء, )طالب, الجماىيرية
 النخػب إلنتػاج جديػدة آليػات دتكلػ الفمسػطينية األرض عمػى فمسػطينية مطةسػ إقامػةإفَّ  .4

 كأجيزة مؤسسات خمق خالؿ مف ـأ تشريعي, مجمس انتخاب خالؿ مف ذلؾ كافأسكاء 
 ذلؾ(. كغير ,أمف كأجيزة ,كىيئات ,دكالنية )كزارات

حاؿ مف  يةاتفاؽ أكسمك الذو ال يشير ب بمسمطة الفمسطينية محككمة السياسة الخارجية ل"
كىػػي عبػػارة عػػف إدارة  ,سػػيادة حتػػىكال اسػػتقالؿ كطنػػي لدكلػػة كال  ,األحػػكاؿ لقيػػاـ دكلػػة  فمسػػطينية

 ىالقضية الكطنية مف قضية شعب يريد التحرر كاالستقالؿ إل تأكسمك حكل فَّ إحكـ محمي حيث 
 :مقابمة(.12/4/2016)العجرمي, "قضية سكاف مرجعيتيـ ىي دكلة االحتالؿ

 السياسة الخارجية الفمسطينيةمبادئ أواًل: 
لسياسػػػتيا  كمنطمقػػا   ,ل أساسػػػا  شػػك ّ تتبنػػى فمسػػػطيف مجمكعػػػة مػػف المبػػػادن كالمفػػاىيـ التػػػي تُ 

, كفػػػي التفاعػػػل مػػػع مختمػػػل الػػػدكؿ كافػػػة ة كاإلقميميػػػةالخارجيػػػة فػػػي التعامػػػل مػػػع القضػػػايا الدكليَّػػػ
  .1(: نت2009, ية الفمسطينية)موق  وزارة الشئون الخارج :ىمياكالكيانات السياسية في العالـ, أ 

 ر عػػػف إرادة الشػػػعب الفمسػػػطيني عّبػػػاسػػػػتقاللية القػػػرار الفمسػػػػطيني الػػػذو يُ  ىالحفػػػال عمػػػ
 الحرة.

 كقكاعػػد القػػػانكف الػػدكلي, كبػػاإلعالف العػػػالمي  ,كأىػػدافيا ,االلتػػزاـ بميثػػاؽ األمػػـ المتحػػػدة
 لحقكؽ اإلنساف.

 كبمػػا  ,كاالحتػػراـ المتبػػادؿ ,كاةإقامػػة عالقػػات طيبػػة مػػع جميػػع الػػدكؿ عمػػى قاعػػدة المسػػا
 .تياكصيان يضمف تحقيق المصمحة العميا لفمسػطيف

  االلتػػزاـ بمبػػادن التعػػايش السػػممي, ك العمػػل مػػع جميػػع الػػدكؿ مػػف أجػػل تحقيػػق السػػالـ
 كاحتراـ الحقكؽ. ,الدائـ القائـ عمى العدؿ

                                                           
1
http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=325&Itemid=10 

(12/2/2016) 

http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=325&Itemid=10
http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=325&Itemid=10
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 أك  ,تيديػػد بػػالقكةااللتػػزاـ بتسػػكية المشػػاكل الدكليػػة كاإلقميميػػة بػػالطرؽ السػػممية, كرفػػض ال
 .باستعماليا ضد سالمة أراضييا كاستقالليا

 ,منيػا لمكاقػع مقػيـ الدكليػةقػرب لأمبادن السياسة الخارجيػة الفمسػطينية  يظير مما سبق أفَّ 
مرىػػكف  ؛كبسػػبب االنقسػػاـ السياسػػي القػػرار السياسػػي الفمسػػطيني أفَّ  ه حيػػث مػػف يشػػاىد الكاقػػع يػػر 

 ؛تػػػارة أخػػػره  "االسػػػرائيمية"المسػػػاعدات كالتيديػػػدات األمريكيػػػة كتػػػارة, كب خػػػارجيب جنػػػدة المجتمػػػع ال
, كتصػػبق السياسػػة يكػػكف القػػرار مسػػتقال   ىكاالتحػػاد حتػػ القػػادة السياسػػييف الكحػػدة ىلػػذلؾ يجػػب عمػػ

 .الخارجية الفمسطينية أكثر فاعمية في مكاجية االعتداءات "اإلسرائيمية"

,   وزارة الشـــئون الخارجيـــة الفمســـطينية)موقـــ السياســـة الخارجيـــة الفمســـطينيةأهـــداف ثانيـــًا: 
 .1(: نت2008

تقػػػـك بتحقيػػػق األىػػػداؼ التػػػي يضػػػعيا أصػػػحاب  كػػػي ,مسػػػطينيةفال ت سسػػػت كزارة الخارجيػػػة 
 :كىي تشارؾ في التخطيك ليذه األىداؼ كتنفيذىا كأىـ ىذه األىداؼ ,القرار في الدكلة

ليػػػا, كتنفيػػػذىا بمينيػػػة اإلسػػػياـ فػػػي بمػػػكرة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية, كالتخطػػػيك  .1
 .عالية بما يخدـ المصالق الكطنية لمشعب الفمسطيني

أفضل كجو ممكف, كاالستمرار في تنشيك  ىالجيات الخارجية عم هتمثيل فمسطيف لد .2
الثنائي  ه المستك  ىعمأكاف كتعزيز دكره سكاء  ,كتقكيتو ,العمل الدبمكماسي الفمسطيني

كالعالقػػات  ,العربيػػة -لعالقػػات الفمسػػطينيةتعميػػق ا ىكالعمػػل عمػػ ,متعػػدد األطػػراؼ ـأ
 مات الصديقة.كالمنظ ,كالتجمعات ,الفمسطينية مع جميع الدكؿ

لمكاكبػػػػة التطػػػػكرات المتسػػػػارعة فػػػػي  ,كتنميتػػػػو عػػػػداد الكػػػػادر الدبمكماسػػػػي الفمسػػػػطينيإ  .3
 السياسة العالمية.

كالسػػػمطة  ,ضػػػماف اسػػػتمرار الػػػدعـ الخػػػارجي المقػػػدـ لمشػػػعب الفمسػػػطيني ىالعمػػػل عمػػػ .4
جميع الجيػات  هلفمسطينية, كالسعي إلى زيادتو كتكزيع مصادره, كتمثيل فمسطيف لدا

 الخارجية المانحة, كعقد ما يمـز مف اتفاقيات معيا.
االستمرار في العمل الكثيق مع الفمسطينييف المقيميف خارج الكطف, كتعزيػز التكاصػل  .5

 .معيـ كتعميقو

 ,الفمسػػػطينية التحريػػػر منظمػػػة عتيػػػاكقَّ  دكليػػػة التزامػػػات ضػػػمف الفمسػػػطينية السػػػمطة عممػػػت
 الفمسطيني الرئيس كصفو حيث سيض, وب نَّ  مكقعكه كصفو الذو ,1993 عاـ أكسمك اتفاؽ كأىميا

                                                           
1
 http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=7 

(12/2/2016) 

http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=7


42 

 التػػراب إلػى عكدتػػو عنػد غػػزة قطػاع فػػي لالجئػيف جباليػػا مخػيـ فػػي ألقػاه خطػػاب   فػي عرفػػات ياسػر
 اتفاقيػػة أكسػػمك أفَّ  يػػركف  ىنػػا مػػنكـ عػػددا   أفَّ  أعػػرؼ أنػػا: "قػػاؿ ,أكسػػمك اتفػػاؽ بمكجػػب الفمسػػطيني
 "عميػػػػػػػػػػػو نحصػػػػػػػػػػػل أف يمكننػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا أفضػػػػػػػػػػػل كلكنيػػػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػػػـ, سػػػػػػػػػػػيئة اتفاقيػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػاإنَّ , سػػػػػػػػػػػيئة

(Usher, 1:1995). 
 لىك تتػك  ية,نسػطيمالف طةمالسػ ؤسسػاتمل  التخطػيك رمػك أالخارجيػة  الشئكف  كزرارة  لىك تت

 إدارة لىك تتػ فأالػكزارة  ىػذه مػاتمي أبػرز مػفف ية,نسػطيمالف الخارجيػة سياسػةمل يقسػنالت رمػك أ
 ىػذه فػيك , الخارجيػة لالىتمامػات الفمسػطينية ـالعػا اإلطػار فعػ ليةك سػؤ مالك  ,ةليَّػك الد اتكنػعمال

, كنشػ  ذلػؾ عػف االزدكاجيػة فػي التمثيػل يةنسػطيمالف الخارجيػة السياسػية فػي تضػارب شػ ن الفتػرة
 يك كالتعػػػػػػاكف الػػػػػػدكليمػػػػػػا بػػػػػػيف الػػػػػػدائرة السياسػػػػػػية لمنظمػػػػػػة التحريػػػػػػر, ككزارة التخطػػػػػػ تامػػػػػػكالمي

 .(66: 2009)أبو ةبا , 
ككذلؾ  ,أك الدبمكماسي ,تعمل كزارة الشئكف الخارجية في كثير مف المجاالت سكاء السياسي

  :أىميػػػا مػػػفالتػػػي  الميػػػاـعديػػػد كزارة الشػػػئكف الخارجيػػػة  ىنػػػيك إلػػػأُ  لػػػذا ,كالمغتػػػربيف ,االقتصػػػادو
 1(ت: ن2008, موق  وزارة الشئون الخارجية الفمسطينية)

 أهمها: ,لي مجال التحرك السياسي الخارجي .1
"اإلسػػػػرائيمي",  -عػػػػرض المكقػػػػل السياسػػػػي الفمسػػػػطيني فػػػػي مجػػػػاؿ الصػػػػراع الفمسػػػػطيني.أ 

كلممحافػػػل السياسػػػية كالدبمكماسػػػية,  ,كتركيجػػػو لمػػػرأو العػػػاـ العػػػالمي ,كتكضػػػيحو ,كشػػػرحو
بػػػػػراز الجيػػػػػكد الفمسػػػػػطينية المبذكلػػػػػة, كاإلقػػػػػرار بػػػػػالحقكؽ الكطنيػػػػػة كاإلنسػػػػػا نية لمشػػػػػعب كا 

 الفمسطيني, المكفكلة بمكجب القكانيف كاألعراؼ الدكلية.
كمنظماتيػػػػػا حػػػػػكؿ مختمػػػػػل جكانػػػػػب القضػػػػػية  ,مكاقػػػػػل األمػػػػػـ المتحػػػػػدة ىالمحافظػػػػػة عمػػػػػ.ب 

تطػػػػكير ىػػػػذه المكاقػػػػل, كاالسػػػػتمرار فػػػػي استصػػػػدار القػػػػرارات  ىالفمسػػػػطينية, كالعمػػػػل عمػػػػ
 أك مف كمييما. ,ية العامةالالزمة في ىذا المجاؿ سكاء مف مجمس األمف, أك مف الجمع

ة فمسػطيف, كالسػعي لتمكػيف فمسػطيف مػف كسيع دائػرة االعتػراؼ الػدكلي بدكلػت ىالعمل عم.ج 
 العضكية الكاممة في ىيئة األمـ المتحدة.

 

 

   
                                                           

1
http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=5 

(9/4/2016) 

http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=5%20(9/4/2016
http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=5%20(9/4/2016
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 وأهمها: ,لي مجال تطوير السمك الدبموماسي .2
بعثػػػات عمػػػل البعثػػػات الدبمكماسػػػية الفمسػػػطينية كمتابعتيػػػا, كتزكيػػػد ىػػػذه ال ىاإلشػػػراؼ عمػػػ.أ 

مقػػػػي تقػػػػارير مسػػػػتمرة عػػػػف أنشػػػػػطتيا تبالمعمكمػػػػات الالزمػػػػة, كالتكجييػػػػات الضػػػػركرية, كت
 كأعماليا.

التكسع في تطبيع نظاـ التمثيل غير المقيـ فيما يخص عالقاتنا الخارجية, كا عادة النظػر .ب 
 يحقق تكازنا  أفضل. نحك   ىفي الكجكد المقيـ لبعض البعثات عم

نشػػػاء أقسػػػاـ قنصػػػمي تنظػػػيـ العمػػػل القنصػػػمي كتطػػػكيره,.ج  جديػػػدة فػػػي السػػػفارات كالبعثػػػات  ةكا 
  .ةتكجد فييا جاليات فمسطينية كبير  الفمسطينية في الخارج, ال سيما في الدكؿ التي

 أهمها: ,لي مجال العالقات االقتصادية الدولية والتعاون الدولي .3
تنسيق مػع كذلؾ بال ,كتنشيطيا ,تطكير العالقات االقتصادية الفمسطينية مع دكؿ العالـ.أ 

 كالبعثات الفمسطينية في الخارج, كمع الكزارات كالييئات المعنية. ,السفارات
 ,فمسػطيف, كذلػؾ بتقػديـ مػا يمػـز مػف تسػييالت ىتشجيع تدفق االستثمارات الخارجية إلػ.ب 

 .اتخاذ القرار ىكبيانات تساعد عم ,كمعمكمات
لمػدكؿ المانحػة محميػا   تمثيل فمسطيف في المؤتمرات السػنكية, كفػي االجتماعػات الدكريػة.ج 

 كدكليا .

 أهمها: ,لي مجال المغتربين والالجئين .4
كتسييالت لمجاليات الفمسطينية, كالعمػل الكثيػق مػع السػفارات  ,تقديـ ما يمـز مف خدمات.أ 

كالحفػػال  ,كالبعثػػات الفمسػػطينية, كتنسػػيق الجيػػكد الرسػػمية كالشػػعبية لرعايػػة ىػػذه الجاليػػات
 .مصالحيا ىعم

األكضػػػػػاع المعيشػػػػػية ألبنػػػػػاء الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني فػػػػػي المخيمػػػػػات  تحسػػػػػيف ىالعمػػػػػل عمػػػػػ.ب 
 أماكف تكاجدىا في الداخل كالخارج, كذلؾ بالتنسيق مع الػدكؿ التػي جميعالفمسطينية في 

 يقيمكف فييا, كمع الييئات كالمنظمات الدكلية ذات العالقة.
ق انتمػائيـ دعـ التكاصػل كالتػرابك بػيف أبنػاء الشػعب الفمسػطيني فػي الشػتات, كتعميػت ت.

قامػػػة المعػػػارض الثقافيػػػة  لمػػػكطف مػػػف خػػػالؿ المشػػػاركة فػػػي إحيػػػاء المناسػػػبات الكطنيػػػة, كا 
 كالفنية.

يػػػا بنيطػػػت مػػػف خػػػالؿ الكاجبػػػات التػػػي أُ  ,عمػػػل كزارة الخارجيػػػة الفمسػػػطينيةكبػػػذلؾ يتضػػػق 
التحػػػػػرؾ السياسػػػػػي مػػػػػف خػػػػالؿ كالعمػػػػػل الجػػػػاد  ,تضػػػػحيات الشػػػػػعب الفمسػػػػطيني ىلممحافظػػػػة عمػػػػػ
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دكا مػف ر ّ حػق العػكدة لالجئػيف الػذيف ُشػك  ,"اإلسػرائيمي" -ي مجاؿ الصراع الفمسطينيكالدبمكماسي ف
 . 2008/2009قطاع غزة  ىكفضق جرائـ االحتالؿ "اإلسرائيمي" كعدكانو عم ,ديارىـ كأكطانيـ

 مثمتػو الػذو الفمسػطيني السياسػي النظػاـ فػي كبيػرا   تغيػرا   الفمسػطينية السػمطة تشكيل أحدث
 كاألدكار, الكظػػػائل فػػػي أـ ,كمؤسسػػػاتو ىياكمػػػو فػػػي أـ ,النظػػػاـ بنيػػػة فػػػي سػػػكاء التحريػػػر, منظمػػػة

 بخصػػائص  سياسػػيا    نظامػػا   الناشػػئة الفمسػػطينية السػػمطة متكشػػكَّ  كالخارجيػػة, الداخميػػة كالعالقػػات
 ىنػبُ  كأنشػئت  ؛الفمسػطينية األراضػي ىإلػ  الفمسػطيني العمػل ثقػل مركػز كانتقػل قبػل, عما مختمفة

 مؤسسات دكر تراجع كما, السابق النظاـ مؤسسات محل تحل أخذت جديدة كسمطات كمؤسسات
 مكانتيػػا كبيتػػت, الناشػػئة السػػمطة بمؤسسػػات قػػتح  ل  كأُ  ,جػػتم  دُ  أك ,شػػتمّ ىُ  التػػي التحريػػر منظمػػة
 عػػف يعبػػر كطنػػي ككبرنػػام , تكاجػػده أمػػاكف فػػي الشػػعب لمجمػػكع تمثيميػػة كمرجعيػػة كيانػػا   بكصػػفيا
 .(74: 1998, هالل) لجامعةكا الكمية الكطنية المصالق

 بعػد كذلػؾ ,1994 العػاـ فػي أعماليػا لمسػمطة التابعػة الفمسػطينية الخارجيػة السياسة بدأت
 الحككمػػػػة الفمسػػػطينيكف  كيسػػػػميو أكسػػػمك, اتفاقيػػػػات فػػػي كرد كمػػػػا ذاتػػػي حكػػػػـ مجمػػػس أكؿ تشػػػكيل

 إلػى الخارجيػة ةالسياسػ إدارة ميمػة  ككمػتأُ  كقػد, عرفػات ياسػر الػرئيس آنػذاؾ ترأسيا الفمسطينية,
 الػدكلي كالتعػاكف  لمتخطيك كزير أكؿ شعث  نبيل الدكتكر ككاف الدكلي, كالتعاكف  التخطيك  كزارة
 (.1: 2013,ةبد الحي) ىاألكل الحككمة في

 .2006 -1994مرحمة السياسة الخارجية بعد اتفاق أوسمو  :ثانياً 
ينية قبل أكسمك كبعدىا, الرغـ مف صعكبة الفصل بيف التكجيات لمدبمكماسية الفمسط ىعم

مػػػػرحمتيف, آخػػػػذيف فػػػػي  ىنػػػػا نسػػػػتطيع تقسػػػػيـ الجيػػػػد الدبمكماسػػػػي الفمسػػػػطيني بعػػػػد أكسػػػػمك إلػػػػأنَّ  إال
بالحػػديث  ىنػػا نػػا سػػنكتفينَّ إحيػػث  ؛المركزيػػة فػػي النظػػاـ الػػدكلي ه االعتبػػار التكجيػػات الدكليػػة لمقػػك 

 الفمسػطينية فػي  سة الخارجيةالسيا عف فاعميةكسنتحدث عف المرحمة الثانية  ى,عف المرحمة األكل
 . 2011-2007 مف الفصل الخامس

مثل ىذه المرحمة مرحمة انفراد السمطة الفمسطينية بالقرار الفمسطيني, كىي المرحمػة التػي تُ 
مثػػػػل فػػػػي االتفاقيػػػػات سػػػػس العمػػػػل السياسػػػػي الفمسػػػػطيني بعػػػػد أكسػػػػمك, كالػػػػذو تُ تػػػػـ فييػػػػا كضػػػػع أُ 
كقػد اتسػمت ىػذه المرحمػة , أك جيكد سياسػية دكليػة ,تمف خالؿ مؤتمرا "إسرائيل"كالتفاىمات مع 
 (.15-14: 2013,)ةبد الحي :بعدة سمات أىميا

 ,السػػػمطة الفمسػػػطينية حمػػػل المجتمػػػع الػػػدكلي ال سػػػيما دكؿ المجنػػػة الرباعيػػػة عيلػػػـ  تسػػػتط .1
 كقل االستيطاف الصييكني في مختمل مناطق الضفة الغربية. ىكاألمـ المتحدة عم
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الػػػػدكلي نتيجػػػػة  لنظػػػػاـا هلػػػػد ا  تػػػػدريجيمكانػػػػة القضػػػػية الفمسػػػػطينية فػػػػي االىتمػػػػاـ تراجػػػػع   .2
لمزاحمتيػػػا مػػػف عػػػدد مػػػف القضػػػايا الدكليػػػة كاإلقميميػػػة, مثػػػل األزمػػػة العراقيػػػة خػػػالؿ الفتػػػرة 

حساب القضػية  ىباتجاه معالجتيا, عم عديدة   , التي جذبت جيكدا  دكلية  1994-2006
الممػػػل النػػػككو اإليرانػػي صػػػرؼ الجيػػػد  كمػػا أفَّ  ,ثػػػـ انتيػػت بػػػاحتالؿ العػػػراؽ ,الفمسػػطينية

 الدكلي باتجاه بعيد عف القضية الفمسطينية.
 ه قػػػك  ىباتجػػاه التضػػػييق عمػػػ وكسياسػػػات الػػػدكلي فػػػي بنيػػة األمػػػف الفمسػػػطينيالػػػدكر  ىتنػػام .3

كقػد بػدأت ىػػذه  ,تجػػدد االنتفاضػات الفمسػطينية الشػػعبية احتمػاالتالمقاكمػة المسػمحة, أك 
عنػػدما تػػـ عقػػد أكؿ مػػؤتمر دكلػػي فػػي أكسػػمك  1993مبر ديسػػ الجيػػكد منػػذ كػػانكف األكؿ/

كاالتحاد  ,جانب الكاليات المتحدة ىدكلة إل 14مف الفمسطيني, كحضر المؤتمر لدعـ األ
الرغـ  ىكعم و دكلتاف عربيتاف ىما األردف كمصر,كالبنؾ الدكلي, كما حضرت ,األكركبي

يف العػربيتيف بتػدريب األمػف , التػي تكرسػت فػي تعيػد الػدكلتالمتكاضعة مف نتائ  المؤتمر
 21د بطمػػب مػػف النػػركي  فػػي آذار/مػػارس, كحضػػرتو ق ػػمػػؤتمرا  ثانيػػا  عُ  الفمسػػطيني, إال أفَّ 

جانػػب الكاليػػات المتحػػدة كاالتحػػاد األكركبػػي, بحػػث فيػػو المػػؤتمركف فػػي انتشػػار  ىدكلػػة إلػػ
 المػؤتمرأفراد األمف الفمسػطيني فػي كػل مػف أريجػا كغػزة كالخميػل دكف أف يػتـ التعيػد فػي 

 ةبػػيف الحاضػػريف( ب يػػ رئاسػػة ديػػنس ركس الكفػػد األىػػـ)الػػذو شػػكل الكفػػد األمريكػػي فيػػو ب
  .مبال  مالية محددة

 :أبرزىػا الفمسػطيني السياسػي النظػاـ بيػا يتميػز التػي السػمات بعػض ىػالؿ جميػل كيضيل
 (.108-81: 2002)هالل,
 ."اإلسرائيمييف" أمف عمى لممحافظة أمنية قكة بناء .1
لمسػمطة  الرئيسػة الركيزة فتق شكلتُ  حيث ,(فتق حركة) تنظيمية قاعدة إلى لسمطةا استناد .2

لى ,الفمسطينية  .السياسي نظاميا كا 
 .الكطنية كالكحدة الكطني الحكار خطاب إنتاج إعادة .3
  .الكطني السياسي الحقل في الحركات كالتنظيمات اليسارية ت ثير تراجع .4

تمػػع الػػدكلي كال سػػيما دكؿ المجنػػة الرباعيػػة حمػػل المج يتضػػق ممػػا سػػبق فشػػل السػػمطة فػػي 
إلػػػي ضػػػعل فاعميػػػة السياسػػػة  ذلػػػؾ يرجػػػعك  ,كقػػػل االسػػػتيطاف الصػػػييكني ىكاألمػػػـ المتحػػػدة عمػػػ

مػػػػا سػػػػاعد رأو أك قػػػػرار  ىمفكػػػػؾ كال يجتمػػػػع عمػػػػ النظػػػػاـ السياسػػػػي أفَّ  كػػػػذلؾ بسػػػػببك  ,الخارجيػػػػة
كيػػػدعميا  ,اعدىا فػػػي ذلػػػؾكيسػػػ ,"إسػػػرائيل" التػػػي ىػػػي فػػػي األسػػػاس ال تحتػػػـر االتفاقيػػػات المكقعػػػة
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دكف أو تقػػػدـ  التػػػي جػػػرت فػػػي حػػػق القضػػػية الفمسػػػطينية ,المفاكضػػػات ةالراعػػػي األمريكػػػي لعمميػػػ
 . 2008/2009قطاع غزة عاـ  ى"إسرائيل" فرصة لمعدكاف عم ىما أعطُيذكر, 

 :تعقيب
 سياسػػػية قيػػػادة شػػػكلتُ السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية اسػػػتطاعت أف أفَّ  يتضػػػق ممػػػا سػػػبق

العػػالـ الخػػارجي بػػدءا  مػػف  ىبالقضػػية الفمسػػطينية إلػػ كصػػمتك  بيػػا ا  عترفػػمُ  الفمسػػطيني لمشػػعب أكلػى
بػراز قضػيتو ا  تعزيػز صػمكده ك  ىالػذو عممػت عمػ ,االعتراؼ الدكلي بيا ممػثال  لمشػعب الفمسػطيني

ػ ,كليست قضية الجئػيف ,كأرض ,ا قضية شعبككني  الجديػد بمضػمكنيا التحريػر منظمػة دتكجسَّ
 التيػارات السياسػية يجمػع الػذو اإلطػار كأصػبحت المعاصػر, السياسػي الفمسػطيني النظػاـ بمػكرة

 أىػداؼ حػكؿ الفمسػطينييف كتكحيػد الكطنيػة, اليكيػة بعػث عمػى عممػت التػي المتنكعػة الفمسػطينية
 نشػاءإالنظػاـ السياسػي الفمسػطيني بعػد  ىكلكػف طػرأت تغيػرات عمػ ,لتحقيقيػا تسػعى مكحػدة عامػة

 خصػائص لػبعض الجديػدة الفمسػطينية السػمطة امػتالؾ رغػـتفاقيػة أكسػمك كا ,السػمطة الفمسػطينية
 عمػى الفعميػة السػيادة تممػؾ ال يػانَّ إ إذ مكتممػة, تكػف لػـ أيضػا ياإال  أنَّ  كمككناتو, السياسي النظاـ
ف بػي العالقػة كضػكح عػدـ إلػى إضػافة ,"إسػرائيل "مػع ب حكػاـ االتفاقيػات مقيػدة يػاأنَّ  كمػا إقميميػا,
 منيمػا كػل صػالحيات كحػدكد الفمسػطينية, كالسػمطة الفمسػطينية التحريػر ةمنظمػ مؤسسػات

 مصػدرا   خمػق الػذو األمػر كالسػمطة, المنظمػة مؤسسػات بعػضات ميمػ فػي كالتداخل كمسؤكلياتو,
 كحريػة كالحػدكد بالمعػابر تػتحكـ فيػي  "إسػرائيل"كػذلؾ  ؛كالصػالحيات الميػاـ زدكاجيػةال ا  آخػر 
 ىباإلضافة إل ,مطةلمسُّ  الكارد كالدعـ المالية كبالتحكيالت مسطيني,الف باالقتصاد كتتحكـ لحركة,ا

فػػكز حركػػة حمػػاس فػػي  :مثػػلالفمسػػطينية الخارجيػػة السياسػػة  ىعمػػأثػػرت محميػػة  حػػدداتظيػػكر م
 السياسػػية الخارطػػة فػػي كبيػػرة تغيػػرات أحػػدثالفمسػػطينية الثانيػػة الػػذو  االنتخابػػات التشػػريعية

كىػذا مػا سػنتحدث عنػو فػي الفصػل الثالػث  ,مػة  عفا سياسػية   قػكة   ظيكرىػا خػالؿ مػف الفمسػطينية
 .ه أخر  حدداتم ىباإلضافة إل
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 انفصم انثبنث

 انسيبسيت اخلبزجيت انفهسطينيت  دداثحم
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 الفص  الثالث
 صن  السياسية الخارجية الفمسطينية لي محدداتال

 :تمهيد
التي  محدداتال  ىال بد مف الكقكؼ عم السياسة الخارجية الفمسطينيةفاعمية  ىعم تعرؼمل

الكاليات المتحػدة  :كثيرة منيا حدداتحيث تكجد م تؤثر في فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية,
كغيرىا... كلكف سيتـ الحديث عف  ,كتركيا ,كقرارات األمـ المتحدة ,كاالتحاد األكركبي ,األمريكية
ة الخارجيػة في صنع السياس كالدكلية ,كاإلقميمية ,ميةالبيئة المح في  ةمؤثر الالمحددات بعض أىـ 
 القضػػية الفمسػػطينية ليػػا خصكصػػية ذات ُبعػػد عربػػي كدكلػػي, كىػػي تتػػ ثر خاصػػة كأفَّ  ,الفمسػػطينية

ثالثػة  ىأك الدكلي, حيث تـ تقسػيـ الفصػل إلػ ,أك اإلقميمي ,البعد المحمي ىبالمتغيرات, سكاء عم
المحميػػػة فػػػي صػػػنع السياسػػػة الخارجيػػػة  حػػػدداتالم اف:كىػػػك بعنػػػك  :مباحػػث رئيسػػػة, المبحػػػث األكؿ

 االنتخابػػػػات التشػػػػريعية عػػػػاـفػػػػكز حمػػػػاس فػػػػي  :سػػػػتعرض أىػػػػـ المػػػػؤثرات منيػػػػايػػػػو ن, فالفمسػػػػطينية
 "اإلسرائيمي"القضية الفمسطينية, كالحصار  ىكتداعياتو عم , كاالنقساـ السياسي الفمسطيني2006
 ,كتركيػػػا ,اإلقميميػػػة, مصػػػر أىػػػـ المحػػػددات فإنػػػو يتنػػػاكؿ ؛قطػػػاع غػػػزة, أمػػػا المبحػػػث الثػػػاني ىعمػػػ

  السػاحة الدكليػة, ىالدكليػة التػي ليػا ثقػل عمػ تناكؿ المبحث األخير أىـ المحػدداتكاألردف, بينما ي
كقػػرارات األمػػـ المتحػػدة  ,كظيػػكر نظػػاـ أحػػادو القطبيػػة ,ىيمنػػة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػةمثػػل 

اآلراء كاالسػتنتاجات التػي  نخػتـ الفصػل بعػرضثػـ  كغيرىػا...,  ,القضػية الفمسػطينية ىكأثرىػا عمػ
 تكصل إلييا الباحث.
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 المبحث األول
 لي السياسة الخارجية الفمسطينيةالمؤثرة  ةالداخمي اتالمحدد

 مقدمة:
 شػير مػف كالعشػريف الخػامس فػي تيػجر أُ  التػي الفمسػطينية التشػريعية االنتخابػات أثػارت

حركة  حققتو الذو الكبير الفكز بعد السيما, كثيرة ؤالتتسا  2006 عاـ مف ثاني/ ينايرال كانكف 
 مػفمقعدا   كثالثيف ثنيفاك  مئة أصل , مفمقعدا   كسبعيف ةاربع عمى بمكجبو حصمت التي حماس
 ليػذه ُشػيد  حيػث, القػاىرة اتفػاؽ فػي عميػو فػقاتُ  الػذو التعػديل التشػريعي بعػد المجمػس مقاعػد

 المراقبػكف  هعػدَّ  الػذو األمػر, االنتخابيػة لمعمميػة قػاتخرك  أيػة تسػجل لػـك  , االنتخابػات بالنزاىػة
 رهسطَّ  الذو الديمقراطي المسار فيا  كبير  تحكال  االنتخابية,  العممية ىذه رسي راقبكا الذيف ف يك الدكل

كاصػػفا   أشػػاد بيػػا مريكػػي األسػػبق جيمػػي كػػارترالػػرئيس األ حتػػى أفَّ , مشػػرفة بصػػكرة الفمسػػطينيكف 
 ت في أجكاء ديمقراطية.إياىا  ب نيا انتخابات جر 

 2006لوز حركة حماس لي االنتخابات التشريعية ةام أواًل: 
 اإلسالمية بمنطمقاتيا متاألكلى, كشكَّ  االنتفاضة في ظيرت التي حماس حركة قكة تنامت
 التنظػيـ رؤيػة عػف رؤيػة مختمفػة يحمػل قكيػا   تيػارا   اإلسػالمي المجتمػع إلقامػة الػداعي كخطابيػا
 قػكة فػي تراجعػا   تمػؾ الفتػرة شػيدت كمػا ,ةاليسػاري التنظيمػات كرؤيػة ,مطةالسػ عمػى المسػيطر
 حػزب إلػى فػتق تحػكؿ حركػة مػع العممػاني, الػديمقراطي بالتيػار سمي ما أك اليسارية, التنظيمات
 (.81-80: 1998 ,هالل) السمطة

 يةالتشػريع كاالنتخابػات ,المحميػة كالمجػالس, البمػديات فػي االنتخابػات نتػائ  نػتبيَّ  كقػد
حمػاس  حركػة قػكة تنامػت إذ السياسػية, كاألحػزاب القػكه  خارطػة في را  كتغيُّ  ال  تبدُّ  ىناؾ الثانية, أفَّ 
فػي   تنفػرد فػتق حركػة كانػت أف بعػد حزبيػة ثنائيػة لػدينا كأصػبق األخػره, ألحػزابا قػكة كتراجعػت
بػيف  القػكة عالقػات يفػ كبيػر ا تغيػر ا ىنػاؾ أف الثانيػة التشػريعية االنتخابات نتائ  كبرىنت ,السيطرة
كقػكة  كشػعبية, حجػـ فػي كخاصػة داخمػو, الفاعمػة كالقػكه  الفمسػطيني السياسػي النظػاـ مككنػات
 (.141: 2006محيسن,) الرئيسة الفمسطينية السياسية األحزاب

فػػػي تثبيػػػت العمميػػػة الديمقراطيػػػة ل ؛2006عػػػاـ جريػػػت االنتخابػػػات التشػػػريعية الفمسػػػطينية أُ "
ات يكاالتفاق ,أساس االلتزاـ باتفاقية أكسمك ىعمك  ,بيا بقبكؿ العالـ  ىـ ساتُ  أرضية ىعمفمسطيف ك 
 بقبػكؿ حػل الػدكلتيفييػض نفسػو سياسػيا  لالعتػراؼ يُ أف  كػاف عميػومف دخػل االنتخابػات ك  ,األخره 
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  "فػػػػػػػػػػػتق كحمػػػػػػػػػػػاس تػػػػػػػػػػػي)شػػػػػػػػػػػركط الرباعيػػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػػة( كىػػػػػػػػػػػذا جػػػػػػػػػػػكىر الخػػػػػػػػػػػالؼ بػػػػػػػػػػػيف حركك
 .(مقابمة :7/4/2016 لرنجي,)اإل

 الفمسػػطيني, السياسػػي النظػػاـ حكػػـ فػػي فػػتق حركػػة انفػػراد نيايػػة إلػػى االنتخابػػات تػػائ ن تأدَّ 
 المجمػػػػس كأصػػػػبق, كحمػػػػاس فػػػػتق الحػػػػركتيف بػػػػيف كاسػػػػتقطاب البػػػػرام , ثنائيػػػػة كجػػػػكد عنيػػػػا كنػػػػت 

 التحريػر كمنظمػة, الرئاسػة مؤسسػة بقيػت فيما حماس, سيطرة تحت العاشرة كالحككمة, التشريعي
 بسػػبب الطػػرفيف, بػػيف كالصػػراع التنػػافس ةحػػدّ  زيػػادة ذلػػؾ عػػف كنػػت , فػػتق سػػيطرة تحػػت الفمسػػطينية
 ببرنػػام  االلتػػزاـ حمػػاس حركػػة مػػف التحريػػر كمنظمػػة الرئاسػػة طالبػػت إذ البػػرام , فػػي االخػػتالؼ
 رفضػػت فيمػػا الفمسػػطينية, كالسػػمطة التحريػػر  منظمػػة كقعتيػػا التػػي كاالتفاقيػػات الفمسػػطيني الػػرئيس
 كحيػػػدا   ممػػػثال التحريػػػر بمنظمػػػة تعتػػػرؼ كال الػػػرئيس, برنػػػام  عمػػػى تكافػػػق ال ألنيػػػا ذلػػػؾ؛ حمػػػاس
  كقعتيػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػي االتفاقيػػػػػػػػػػػات بغالبيػػػػػػػػػػػة كال تػػػػػػػػػػػدخميا, لػػػػػػػػػػػـ دامػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػا الفمسػػػػػػػػػػػطيني لمشػػػػػػػػػػػعب
 .(112-111: 2009)يوسف,

 ,متيا حركة حمػاسكحالة دعـ لمحككمة التي شكَّ  ,ةمظمَّ  لشك ّ تُ الرئاسة أف  ىكاف يجب عم"
الؼ فػػػي البػػػرام  كالرؤيػػػة جعػػػل جيػػػد السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية كلكػػػف بسػػػبب النػػػزاع كاالخػػػت

 مقابمة(. :25/4/2016)حمد, "الساحة الدكلية ىعمكالت ثير التعامل  ىعم تيار في قدر كأثَّ  ,ضعيفا  

 كلػـ لمسػمطة, السػممي كلمتػداكؿ ,لمديمقراطيػة جػاىزة تكػف لػـ " فػتق حركػة أف ذكػر الػبعض
 فػي رئيسػة كدكؿ األمريكيػة, المتحػدة الكاليػات إلػى إضػافة يميػة,إقم عربيػة كدكؿ "إسػرائيل" تكػف
 النظػاـ عمػى كسػيطرتيا ,التشػريعية االنتخابػات فػي حمػاس حركػة فػكز لتقبػل أيضػا   مييػ ة أكركبػا
دارة, الفمسػطيني السياسػي  تكػف لػـ يػاألنَّ  , 1967عػاـ المحتمػة الفمسػطينية األراضػي فػي الحكػـ كا 
نَّ  فحسب, أكسمك اتفاؽ مف جزءا    بالقضػية كتعػكد , كتيدمػو,أكسػمك تػنقض خيػارات قػدـتُ  ألنيػا مػاكا 

 (.2: 2009 )رزقة, "أكسمك قبل كانت التي النقطة إلى الفمسطينية

ىنػػاؾ أمػػريف حػػكؿ مشػػاركة حركػػة حمػػاس فػػي االنتخابػػات التشػػريعية  أفَّ   يظيػػر ممػػا سػػبق
 ة:الثانية التي ُرفضت نتائجيا مف أطراؼ عدَّ 

 ػػػ كنقميػػػا مػػػف  ,ليػػػتـ تركيضػػػيا سياسػػػيا  مػػػا ربَّ  ؛حمػػػاس فػػػي االنتخابػػػات ت مشػػػاركة حركػػػةتمَّ
ككضػػػعيا تحػػت األمػػر الكاقػػػع بخصػػكص االتفاقيػػػات  ,السػػمطة ىالمعارضػػة كالمقاكمػػة إلػػػ

 المكقعة.
  لـ يتكقع البعض فكز حركة حماس ب غمبية ساحقة بمقاعد المجمس التشريعي, كبكصػفيا

( أمريكيػا   مدعكمػةالباعيػة الدكليػة )ركط الرُّ فإنيػا لػف تعتػرؼ بشػ ؛ل الحككمػةشػك ّ ىػي مػف يُ 
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, كافة شكالو ب رىاباإل كنبذ ,كاألمف بالسالـ كحقيا", سرائيلإ "بكجكدباالعتراؼ  المتمثمة
فاعميػػة  ىكىػػذا بػػدكره أثػػر عمػػ ,تضػػارب فػػي البػػرام  بػػيف الرئاسػػة كالحككمػػة ىإلػػ همػػا أد

ى قطػػاع غػػزة كعمػػ ,عػػاـ بشػػكل  القضػػية الفمسػػطينية  ىكعمػػ ,السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية
قميميػػػة لمضػػػغك عمػػػ ه لتػػػدخل قػػػك  همػػػا أدخػػػاص  بشػػػكل    ىالحككمػػػة لمعػػػكدة إلػػػ ىدكليػػػة كا 

 المسار السابق.

 ,السياسػػييجػػب أف يكػػكف لػػدينا إرادة سياسػػية كطنيػػة إلنيػػاء االنقسػػاـ "و أنَّػػكقػػاؿ العيمػػة: 
لقطػع  ؛بػيف البرنػامجيف ىبرنػام  بحػد أدنػ ىمػف خػالؿ التكافػق عمػ كذلػؾ  ,كاعادة المحمة الكطنية

 "لتفػػػػرد بقطػػػػاع غػػػػزة أك الضػػػػفة الغربيػػػػةلشػػػػف العػػػػدكاف كا ,"اإلسػػػػرائيمي"االحػػػػتالؿ  ىالفرصػػػػة عمػػػػ
 مقابمة تميفزيونية(. :2016)العيمة,

 المسار  ىلمعودة إلداخمية وخارجية  وسائ  ضغط  .1
عكامػل ال تػ ثير ظيػر الفمسػطينية السػمطة أراضػي فػي الثانيػة التشػريعية االنتخابػات بعػد
 السياسػي ككظائفػو, النظػاـ قػدرات كفيي, الفمسطين الداخمي الكضع في كاضحة بصكرة الخارجية
 كمػا كضػعت ,حمػاس حركػة شػكمتيا التػي العاشػرة الحككمػة العػالـ دكؿ غالبيػة قاطعػت حػيف
 كاالتفاقيػات المعقػكدة "بإسػرائيل" االعتػراؼ :مثػل حمػاس, كحركػة الحككمػة عمػى كمطالػبطا  شرك 
  ,معيػا التعػاطي اسػتمرار أرادت إذا السياسػية, الشػركط مػف كغيرىػا ,اإلرىػاب نبػذك  ,معيػا

عمػى  حصػارىا مػف "إسػرائيل "دتكشػدَّ  ,إلييػا األمػكاؿ كتحكيػل كالمسػاعدات ,التمكيػل كاسػتمرار
العاشػرة,  الحككمػة إلػى الفمسػطينية الضػرائب عائػدات مػف التحكيالت كأكقفت الفمسطينية, السمطة
 تعطيػل إلػى أده مػا التشػريعي المجمػس نػكاب حركػة حمػاس فػي مػف كبيػر عػدد باعتقػاؿ كقامػت
 .(92: 2007,أبو ةرلة وآخرون ) عممو

ل المشػػػػيد السياسػػػػي شػػػػك ّ الداخميػػػػة أف ترسػػػػـ كتُ  الخالفػػػػاتبسػػػػبب  "إسػػػػرائيل"اسػػػػتطاعت "
ظيارنػا أننَّػ ,العالـ فيما يخص القضية الفمسطينية كشعكب الفمسطيني أماـ أكثر دكؿ ال  ا شػعبك كا 
كفػػػي ظػػػل ضػػػعل السياسػػػة الخارجيػػػة  ,كأصػػػبحت القضػػػية ميمشػػػة ,يسػػػتحق أف تكػػػكف لػػػو دكلػػػة

كتحريػؾ سياسػة خارجيػة فاعمػة  ,ناحلصالمكاقل دكلية  ىالحصكؿ عم؛ لـ نعد قادريف الفمسطينية
 "بحػػػػػػػػػػػػق شػػػػػػػػػػػػعبنا الفمسػػػػػػػػػػػػطينيالمتكػػػػػػػػػػػػررة  "اإلسػػػػػػػػػػػػرائيمية"لمكقػػػػػػػػػػػػكؼ فػػػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػػػو االعتػػػػػػػػػػػػداءات 

 .مقابمة( :28/4/2016)يوسف, 

ضػد  معاكسػة بسياسػات ف تػت ,الثانيػة التشػريعية االنتخابػات نتػائ  فػتق حركػة تتقبػل ـلػ
 الحككمػة عمػى الضػغك مػف ذلػؾ عمػى سػتدؿكيُ  كالحككمػة, السػمطة إلػى حمػاس حركػة صػعكد

 كتػارة صػرؼ الركاتػب, تػ خر بػدعكه  االحتجػاج مػف حالػة إطػالؽ :سياسػية, مثػل بكسػائل غيػر



52 

 حركػة قػادة تصػريحات بعػض عمػى لالحتجػاج  كتػارة األمنية, األجيزة في االندماج عدـ بدعكه 
 الثانيػة, عمػى األكلػى بتحريض الحككمة عمى لمضغك الرئاسة بمكقع التكسل إلى جانب حماس,
 (.118-117: 2006)بمقزيز, عمييا الكصاية مف شكل فرض إلى بشتى الكسائل كدفعيا

كاألطػػػراؼ الخارجيػػػة  ,مسػػػطينيةاالتفاقيػػػات المبرمػػػة بػػػيف السػػػمطة الف أفَّ  يتضػػػق ممػػػا سػػػبق
كمػػف  ,مػػف جيػػة "إسػػرائيل"نجػػاح تشػػكيل حككمػػة كحػػدة كطنيػػة فاعمػػة فػػي كجػػو  سػػاىمت فػػي عػػدـ

ػم  ألنيا ج   ؛عنيا المجتمع الدكلي ىيرض ه جية أخر  األكؿ يطالػب  ,ت بػيف برنػامجيف متناقضػيفع 
 كالسػمطة التحريػر  ظمػةمن كقعتيػا التػي كاالتفاقيػات الػرئيس الفمسػطيني ببرنػام  االلتزاـبػ الحككمة

  ,اسػػػتخداـ كسػػػائل لمضػػػغك ىإلػػػ هااللتػػػزاـ بالبرنػػػام   كىػػػذا بػػػدكره أدكالثػػػاني يػػػرفض الفمسػػػطينية, 
 ,تضػػػارب فػػػي فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية ىإلػػػ همػػػا أدَّ مة كَّ شػػػلحككمػػػة المُ اكمقاطعػػػة 

   .2007/2011 قطاع غزة ىعم "يةسرائيماإل" ضعل في مكاجية االعتداءاتك 

 صػمة بالعالقػات لػو مػا كػل بتحكيػل قػاـ الفمسػطينية لمرئاسػة عبػاس محمػكد انتخػاب بعػد
 أنػو بعػد إال ,الفمسػطينية السػمطة فػي الخارجيػة كزارة إلػى كمكظفييػا ,كالسػفارات ,الخارجيػة
الػدائرة  بتفػكيض أخػره  مػرة قػاـ لمحككمػة, حمػاس حركػة كتشػكيل الثانيػة التشػريعية االنتخابػات
 كمع كزارة, الكزراء رئاسة معا  كبير ا  خالف راثأ ما الخارجية, بالعالقات التحرير مةلمنظ السياسية
 (13) رقػـ الدبمكماسػي السػمؾ قػانكف  ق ػرَّ أُ  قػد كػاف  نػوب عممػا   ,العاشػرة الحككمػة فػي الخارجيػة
تعمػل  التػي كالصػالحيات ,القػانكني اإلطػار حػدد الػذو التشػريعي المجمػس فػي  2005لسػنة

الصػراع  إنيػاء إلػى حينػو فػي يػؤد لػـ كالػذو الفمسػطينية, لمسػمطة التابعػة الخارجيػة ةكزار  بمكجبيػا
 (.32, 92: 2006أبو ةرلة وآخرون, ) الخارجية ككزارة السياسية الدائرة بيف الخارجي التمثيل عمى

 كانػت فػتق حركػة أفَّ  إال كطنيػة كحػدة حككمػة بتشػكيل مكة اتفاؽ تكصية مف الرغـ عمى
 القػكه   جانب مف القبكؿ إلى أقرب كانت فييا حماس حركة كجكد قلَّ  ماكمَّ  ككمةالح ىذه أف تره 

 تفسػيرا   كحمػاس فػتق حركتػي لب ػق   مػف الكحػدة حككمػة تفسػير كتػـ الػدكلي, المجتمػع فػي الرئيسػة
 كميػا, الحككمػة احتكػار ىمػع حمػاس حركػةمػف قػكة  تدَّ حػ يػاأنَّ  فػتق حركػة تظنَّػ حيػث متباينػا ,
ف اعػدىا,مق بعػض عمػى كحصػمت  تػدريجي إقصػاء كىػك حمػاس, لحركػة الحككمػة رئاسػة ظمػت كا 
 "اإلسػرائيمي" االحػتالؿ مػف مقبكلػة تكػكف  أف مكاصػفاتيا أىػـ حككمػة إيجػاد عنػكاف تحػت كجزئػي
 (.137: 2010)األشع , الدكلي كالمجتمع
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 فػي العاشػرة لمحككمػة كتشػكيميا ,كفكزىا ,التشريعية االنتخابات في حماس حركة مشاركة
 ,كمكاقػل ,أحػداث مػف ذلػؾ عمػى ترتػب كمػا, 2006 العػاـ مػف نيساف مطمع الفمسطينية لسمطةا

 اعتبارىػا يمكف التي كالسياسات كالمكاقل األحداث ىذه المنطقة, في فالرئيسي لالعبيف كسياسات
السياسػات  فػي مػتتمثَّ  التػي االسػتراتيجية, كاألبعػاد, التػ ثيرات ذات أك االسػتراتيجية عػداد فػي
 عػف فضػال   "إسرائيل "قامت حيث حماس, حركة شكمتيا التي الحككمة تجاها كالدكلية "سرائيميةاإل"

 مسػتحقات تحكيػل عػف كاالمتنػاع معيػا, اتصػاالت ةأي كقلب حماس, لحككمة السياسية المقاطعة
 بالنسبة األمر كذلؾ معابرىا, عمى بجبايتيا تقكـ التي كالضرائب الجمارؾ مف الفمسطينية السمطة

ػي   مػا لشػك ّ تُ  كانػت التػي مسػاعداتيا تقػديـ عػف تمتنػع زالػت ما التي المانحة دكؿلم  نصػل مػف برُ ق 
 (.67-66: 2007)ارشيد, الفمسطينية لمسمطة العامة المكازنة

حركػة  مشػاركة ألف ؛الفمسػطيني السياسػي الصػعيد عمػى سياسية تداعيات الفكز ليذاكاف 
 السياسػية المطالػب سػقل مػف تكرفعػ ,المعبػة رت مػف قكاعػدغيَّػ السياسػية الحيػاة فػي حمػاس

 كـمػالع أسػتاذ يػره  حيػث ,كافػة الصػعد عمػى جاحػاتالنَّ  مػف العديػدسػجمت  كػذلؾ الفمسػطينية,
 مػف عػددا   سػجلتُ  أف اسػتطاعت ا  حماسػ أفَّ  " رابُشػ نػاجي الػدكتكر األزىػر جامعػة فػي اسػيةالسيَّ 

 الفمتػاف مظػاىر مػف كخفضػت, مػافكاأل األمػف فرضػت فقػد الحكػـ, فػي تجربتيػا خػالؿ النجاحػات
ػكل   ,االقتػراع صػناديق خػالؿ مػف المعبػة صػياغة إعادة في مياراتيا أثبتت كما األمني,  أفَّ  إلػى ت  ف 
 أف كاسػتطاعت الفمسػطيني, السياسػي النظػاـ بنيػة فػي تغييػر إلػى تأدَّ  كػـالحُ  فػي الحركة مشاركة
 كترشػيدىا ,المػكارد تنميػة فػي نجحػت فيمػا ذلػؾ, فػي كنجحػت كالػدكلي اإلقميمػي عػدالبُ  مػع تتكيػل
 .1: نت(2010شراب," (المعابر كا غالؽ الحصار رغـ

 ,كسػػائل الضػػغك الػػذو تػػـ اسػػتخداميا لثنػػي الحككمػػة عػػف برنامجيػػا يظيػػر ممػػا سػػبق أفَّ 
كذلػػؾ يرجػػع حسػػب رأو الباحػػث  ,فمػػقكااللتػػزاـ باالتفاقيػػات المكقعػػة لػػـ تُ  ,كجػػذبيا لبرنػػام  الػػرئيس
 ,رادتػػوإيحكػػـ عميػػو الشػعب بمحػػض  ىة لمحككمػػة العاشػػرة لتنفيػذ برنامجيػػا حتػلعػدـ إعطػػاء الفرصػ

 رفضيا. ىكليس ارغامو عم ,يا جاءت عبر صناديق االقتراعخاصة كأنَّ 

     السياسية الخارجية الفمسطينية ىلي االنتخابات ةمتداةيات لوز حركة حماس  .2
دارتياك  السياسية الحياة في المشاركة حماس لقرار إيجابيات ىناؾ  ىنػاؾ أفَّ  كما لمحكـ, ا 

 حمػاس حركػة كػكف  الحككمي, لمعمل اإلدارو  بالجانب أكانت سكاء السمبية, التداعيات مف العديد
 مػػف كاقتصػػادو سياسػػي لحصػػار تعرضػػيا ككػػذلؾ ذلػػؾ, فػػي الخبػػرة تمتمػػؾ كال ناشػػئة, حركػػة ىػػي

 الػػدكؿ مػػف العديػػد لب ػػق   مػػف  2006 ينػػاير فػػي التشػػريعية االنتخابػػات فػػي لفكزىػػا األكلػػى المحظػػة
                                                           

1
http://www.gmo.ps/ar/?page=news_det&id=3260#.Vwqfx_krLIU(12/3/2016) 
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 الفمسػطيني الكضػع صػعيد عمػى السياسػية الحيػاة في حماس حركة مشاركة إفَّ . كالدكلية اإلقميمية
 حركػػػة تشػػػكيل عنػػػد األكلػػػى المعضػػػمة كبػػػدأت الفمسػػػطيني, السياسػػػي النظػػػاـ عمػػػى بتداعياتػػػو ألقػػػى
 ككػاف الفمسػطينية التحريػر لمنظمػة التنفيذيػة المجنػة بمكقػل ذلػؾ كتمثػل العاشػرة, حككمتيا حماس
 التػي العاشػرة الفمسػطينية الحككمػة برنػام  التنفيذية المجنة رفضت حيث ,23/3/2006 يكـ ذلؾ
 السياسػػي النظػػاـ أصػػبق المحظػػة تمػػؾ كمنػػذ ىنيػػة, إسػػماعيل السػػيد المكمػػل الػػكزراء رئػػيس مياشػػكَّ 

 الميثػػػػاؽ ىبمقتضػػػػ ككحيػػػػدا   شػػػػرعيا   ممػػػػثال   التحريػػػػر منظمػػػػة: أساسػػػػية رؤكس بثالثػػػػة الفمسػػػػطيني
 كاإلسػالمي العربػي االعتػراؼ كبمقتضى الفمسطينية, لمسمطة األساس القانكف  كبمقتضى, الكطني
 عمػى الشػعب مػف جػزء مػف خبػتنتُ ا أغمبيػة يايترأسُ  حككمة ثـ كالسمطة, لممنظمة كرئيس كالدكلي,
 الشػػػػػػػػػػعب لكػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػرعي الممثػػػػػػػػػػل برنػػػػػػػػػػام  مػػػػػػػػػػع متعػػػػػػػػػػارض كبرنػػػػػػػػػػام , األرض مػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػزء
 .1ت(: ن2008)أبراش,

لػػذلؾ  ؛كالتكافػػق الػػكطني ,الشػػراكة السياسػػية ىل عالقػػة سياسػػية قائمػػة عمػػأخفقنػػا أف نكيّ ػػ"
بسػبب حالػة التشػرذـ التػي تحياىػا حركتػي فػتق  ؛كنحف اليكـ خصكـك في الميداف ,اختمفنا كتباعدنا

لمتخفيػل  ,كتحقيق المصػالحة ,كل حركة التنازؿ مف أجل المصمحة العامة ىكيجب عم ,كحماس
المتكػػرر  "اإلسػرائيمي"كلصػد العػػدكاف  ,قميمػي ضػػدناكبعػض التػػكاطض اإل ,حجػػـ التػ مر الغربػػيمػف 
 :مقابمة تميفزيونية(.2016)يوسف, "قطاع غزة ىعم

 نقػاط مػف العديػد أكجػد كحمػاس فػتق لحركتػي السياسػيبرنػام  ال اختالؼ أف الباحث ه ير 
 الضػعل جانػب إلػى ,الحػركتيف بػيف حقيقيػة سياسية لشراكة ؤسسيُ  لـ كبالتالي بينيما, االختالؼ
 الفمسػطيني القػرار اسػتقاللية كضػعل الفمسػطينية, التحريػر منظمػة مؤسسػات منػو تعػاني الػذو
حيػث لػـ تكػف المشػكمة إدارة  ,"ياإلسػرائيم" االحػتالؿ كضػغك ,كالدكليػة اإلقميميػة الضػغكط نتيجػة

رادات يرض  لدكلي.ا نظاـعنيا ال ىنظاـ الحكـ بقدر ما ىي تنفيذ برام  كا 

كالعمػػل  ,حركتػػي فػػتق ك حمػػاسالقكاسػػـ المشػػتركة التػػي تجمػػع بػػيف  ىيجػػب التركيػػز عمػػ"
مػػا  ىككػػي ال نصػػل إلػػ ,مع لنػػا العػػالـ فػػي المحافػػل الدكليػػةتي يسػػكػػب فضػػل السػػبل  تعزيزىػػا ىعمػػ
عمينا ك  ,كدمار ,كحركب داخمية ,كتشرذـ ,سالمية مف تشتتالدكؿ العربية كاإل بعضإليو  تكصم

مقاكمػػػة  ىكنركػػػز عمػػػ ,االتيامػػػات المتبادلػػػة كراءكال ننجػػػرؼ  ,بيننػػػا مشػػػتركة   لغػػػة   ىإلػػػأف نصػػػل 
فيػػػك اسػػػتعمار احاللػػػي  ؛سػػػيمة تألف معركتنػػػا  معػػػو ليسػػػ ؛ق المتاحػػػةائػػػكبجميػػػع الطر  ,االحػػػتالؿ
 مقابمة(. :7/4/2016لرنجي,)اإل "استيطاني

                                                           
1
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5(12/3/2016) 
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 تدأنيػا كجػ  2007عػاـ السػنكو  تقريرىػا فػي اإلنسػاف لحقكؽ  المستقمة الييئةأكضحت ك 
 .(10: 2008 ,سنيورة وآخرون ) :أىمياك  ,الفمسطيني المجتمع عمى دخمت متغيرات مجمكعة

 الخالفػات حسػـ فػي القػكة إلػى كالمجػكء, الحػاد السياسػي كاالسػتقطاب الػداخمي االقتتػاؿ.أ 
 ,2007 حزيػراف أحػداث خػالؿ ذركتيػا صػمتك ك  الفمسػطينية القػكه  السياسػية بػيف

 .الفمسطيني اإلنساف حالة حقكؽ  عمى سمبا   نفسيا كعكست
 سػيادة مبػدأ اعتبػارات عمػى األمنيػة االعتبػارات كتغميػب, النظػاـ عسػكرة نحػك االتجػاه.ب 

 .العامة كالحريات الحقكؽ  كاحتراـ ,القانكف 
 أداة   القػانكف  أحكػاـ بعػض اسػتخداـ كحمػاس, فتق يفتالمتنازع لحركتيفا مف كل محاكلة .ج 

 .اآلخر الطرؼ مكاجية في طرؼ كل يتخذىا تيال كالسياسات ,الممارسات لتبرير

 وأثر  ةمى لاةمية السياسة الخارجية الفمسطيني السياسي االنقسام ثانيًا:
 السياسػي النظػاـ ف كػكُّ ت   عػف ناتجػة الفمسػطينية السػاحة تعيشػيا التػي اإلشػكالية إفَّ 
 كمؤسسػاتيا, ةالفمسػطيني كالسػمطة كفصػائميا, الفمسػطينية التحريػر منظمػة :يفشػقَّ  مػف الفمسػطيني
 ظػل فػي كالتنميػة البنػاء ميمػات كبػيف ,االحػتالؿ كمقاكمػة ,الػكطني التحرر ميمات بيف كالتداخل
 إلػى ذلػؾ أده .كاالسػتقالؿ لمسػيادة تفتقػد يػالكنَّ  ؛يػةدكل شػبو مؤسسػات ليػا مدنيػة سياسػية سػمطة
 الشػرعية إلػى كمػرة ,الفمسػطينية السػمطة فػي االنتخابيػة الشػرعية إلػى مرة نازعةالمت األطراؼ لجكء

 لمسػمطة أعمػى مرجعيػةكنيػا ك التحريػر منظمػة مؤسسػات شػرعية إلػى أك كالتاريخيػة, النضػالية
 كال ,كمؤسساتيا ,التحرير منظمة بشرعية حماس تعترؼ ال كقت في الرئاسة, لب  ق   مف الفمسطينية
ػ صػراعأفَّ  كمػا .الفمسػطينية لمسػمطة أعمػى مرجعيػة بككنيػا  االنقسػاـ بعػد أكثػر تفػاقـ رعيةالشَّ
 الشػرعية نالػت التػي الشػرعية الحككمػة يػاأنَّ  بنفسػيا غػزة فػي المقالػة الحككمػة تػره  إذ ,2007عػاـ
 الجديػدة الحككمػة عػرض يجػرو  أف إلػى أعمػاؿ تسػيير حككمة تبقى ياكأنَّ  ,التشريعي المجمس مف
 جمػسالم ذلػؾ انقسػاـ ظػل فػي ممكػف غيػر طبعػا   كىػذا ثقتػو, كتنػاؿ التشػريعي المجمػس عمػى
 الغربيػة الضػفة فػي أعمػاؿ تسػيير ككمػةحُ  إلػى تحكلػت التػي الطػكارن  حككمػة تػره  فيمػا و,كتعطيمػ

 المركػزو  المجمػس مػف الػدعـ كالقػت الفمسػطيني, الػرئيس مػف فػةمكمَّ  لككنيػا الشػرعية صػاحبة يػاأنَّ 
 (.27-26: 2007 ,وآخرون  )أبو ةرلة التشريعي المجمس ثقة تنل لـ ياأنَّ  رغـ التنفيذية, كالمجنة

الػذو تػرؾ  فاعميػة السياسػة الخارجيػة الفمسػطينية ىعمػأثر االنقساـ السياسػي الفمسػطيني "
السػػفارات الخارجيػػة  ه مسػػتك  ىعمػػ وكتداعياتػػ ,اإلقميمػػي كالػػدكلي ه المسػػتك  ىانعكاسػػات سػػمبية عمػػ
  الػػػػػذو كػػػػػاف مػػػػػردكده سػػػػػمبيا  بسػػػػػبب حالػػػػػة التنػػػػػافس بػػػػػيف قطبػػػػػي االنقسػػػػػاـ  ؛كالعمػػػػػل الدبمكماسػػػػػي
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  "ىػػػػػذه المحظػػػػػة ىكحتػػػػػ 2007عػػػػػاـ ى قطػػػػػاع غػػػػػزة مػػػػػف عمػػػػػ "سػػػػػرائيمياإل"يػػػػػة العػػػػػدكاف فػػػػػي مكاج
 مقابمة(. :9/4/2016 )حبيب,

 ,االنشػػػغاؿ بالقضػػػايا الداخميػػػة ىإلػػػ هاالنقسػػػاـ السياسػػػي الفمسػػػطيني أدَّ  الباحػػػث أفَّ  ه يػػػر 
 اـككاف  الخاسر األكبر ىك الشعب الفمسطيني مػف ىػذا االنقسػ ,كمقاكمتو ,كترؾ العدك األساسي

كػاف يصػب فػي صػالق االحػتالؿ ك  ,السياسي الػذو أضػعل فاعميػة السياسػة الخارجيػة الفمسػطينية
مػػػػا شػػػػجع االحػػػػتالؿ , كبالقضػػػػية الفمسػػػػطينية كيضػػػػر بفاعميػػػػة السياسػػػػة الخارجيػػػػة ,"سػػػػرائيمياإل"
 قطاع غزة.  ىلشف عدكانو عم "اإلسرائيمي"
 داخميًا: تداةيات االنقسام السياسي الفمسطيني .1

الحػػػػتالؿ لفرصػػػػا  مكاتيػػػػة  ىيػػػػضقػػػػد  كاالقتتػػػػاؿ الػػػػداخمي ,فػػػػي أف االنقسػػػػاـ لػػػػيس مػػػػف شػػػػؾ
كمظيػػػػػره الحضػػػػػارو, حيػػػػػث فقػػػػػد المقاتػػػػػل  ,لكػػػػػي يشػػػػػكه سػػػػػمعة الشػػػػػعب الفمسػػػػطيني "سػػػػرائيمياإل"

مػػاـ الشػػعب عنػػدما انحرفػػت أكىيبتيمػػا أمػػاـ العػػالـ ك  ,كالسػػالح الفمسػػطيني احتراميمػػا ,الفمسػػطيني
ق السػػالح الفمسػػطيني يكجػػو نحػػك الفمسػػطيني, كعنػػدما بػػات البكصػػمة عػػف مسػػارىا الػػكطني, كأصػػب

ىانتػو, كعنػدما تحكلػت ا  ميشػيا ميمتيػا قمػع الفمسػطيني كمطاردتػو ك يدا  أك مالمقاتػل الفمسػطيني مجنَّػ
بػيف  سػمطة كىميػة ىصػراع عمػ ىالقضية مف قضية شعب يناضل مف أجل الحريػة كاالسػتقالؿ إلػ

حيػػث أضػػر الكضػػع الفمسػػطيني المنقسػػـ بصػػكرة  يػػـ فصػػائل حركػػة تحػػرر كطنػػي,مػػف ُيفتػػرض أنَّ 
 (.13: 2009)أبراش, كاألمـ األخره  ,كالمسمميف ,المشركع الكطني, كبصكرة المقاكمة عند العرب

كانفصػػػػاؿ غػػػػزة عػػػػف الضػػػػفة  ,تػػػػ ثرت السياسػػػػة الخارجيػػػػة باالنقسػػػػاـ السياسػػػػي الفمسػػػػطيني"
 ةكالضػػفة الغربيػػة كحػػدة جغرافيػػقطػػاع غػػزة كأف يكػػكف  ,العقبػػات ىػػذه زيػػلأف نُ  جػػبك فقػػد  ,الغربيػػة
كتنفيذ ما  ,نياء االنقساـا  ك  ,كنبذ الخالفات ,تحقيق المصالحة الكطنية الفمسطينيةل ىنسعك  ,كاحدة

ألف المسػتفيد  ؛كتفاىمات فتق كحماس في القػاىرة ,الشاطضكذلؾ بياف مكة ك في  تـ االتفاؽ عميو
 :مقابمة(.7/4/2016لرنجي,)اإل "رائيمياالس"الكحيد مف الحالة الفمسطينية اليكـ ىك االحتالؿ 

 :ةربياً  تداةيات االنقسام السياسي الفمسطيني .2

لػػـ تعػػد القضػػية الفمسػػطينية تحتػػل مكانػػة الصػػدارة فػػي بػػؤرة االىتمامػػات األساسػػية لمعظػػـ 
كىػك كاقػع فػي  ,كعػف حضػانتو ليػا ,لو بذاتو عف القضيةاشغإفيك كقع في أفخاخ  ؛لعالـ  العربيا

أك بػيف المحػيك  ,خارجيػةكافتعػاؿ حساسػيات  ,بب تصػاعد الحساسػيات الداخميػةكذلؾ بسػ ,أزمات
تخػاذؿ مكاقػل ىػذه الػدكؿ,   ىمػا سػاعد عمػعد مدرجة في صمب استراتيجياتيا, كما لـ ت ,الطبيعي
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كالمعنػػكو لمقضػػية الفمسػػطينية, أك بػػاألحره تراجػػع مسػػاندتيا لمشػػعب  ,ثػػـ انحسػػار دعميػػا المػػادو
 (.16: 2010)ةمي, قضية األمة ككنيا ية كجادةالفمسطيني مساندة حقيق

 ىعمػ "اإلسػرائيمي"في مكاجو االحتالؿ  عممناالداخمية ىي األساس لنجاح الكطنية العالقة "
يجػػاد تصػػكرات تخمػػق حالػػة مػػف التنػػاغـ بػػيف العمػػل ا  ك  ,عػػف المتاىػػات بتعػػاداالك  ,السػػاحة  الدكليػػة

قيػادة كاحػدة تتحػدث باسػـ الكػل يجػاد ا  آخر ك  ىجانب عم ىكأف ال يطغ ,كالعمل السياسي مقاكـ ال
  .مقابمة( :7/4/2016لرنجي,)اإل "الفمسطيني

تعميق التشػرذـ العربػي, كقػد تسػبب كػذلؾ بتػكتر العالقػات الفمسػطينية  ىساعد االنقساـ عم
مػػع دكؿ مجػػاكرة كغيػػر مجػػاكرة, حيػػث أصػػبق بعضػػيا مؤيػػدا  لحركػػة فػػتق كالسػػمطة الفمسػػطينية فػػي 

 (.41: 2010)الصوراني, ف اصطل البعض اآلخر كراء مكقل حركة حماسراـ هللا, في حي

السياسػػػي  ؛أفقػػػدتنا الكثيػػػر مػػػف الػػػدعـ كالػػػزخـ العربػػػي 2007التػػػداعيات السػػػمبية ألحػػػداث "
ػػػكتراجعػػػت ك  ,كالشػػػعبي فاعميػػػة السياسػػػية الخارجيػػػة الفمسػػػطينية فػػػي مكاجيػػػة االعتػػػداءات  فتعُ ض 

كصػػدت كثيػػر كأُ  ,مػػا أضػػعل العالقػػات الدكليػػة كاإلقميميػػة نقسػػاـ السياسػػيبسػػبب اال ؛"اإلسػػرائيمية"
كذلؾ تراجعت أىمية القضية الفمسطينية بعػدما كانػت فػي أكائػل القضػايا  ,مف األبكاب في كجكىنا

 :مقابمة(. 28/4/2016)يوسف, "دكؿ العالـ كثير مف أجندة ىعم ,اليامة

حالػػػة مػػػف  ىمسػػػطيني إلػػػبالكضػػػع الف هدك االنقسػػػاـ السياسػػػي أتػػػداعيات الباحػػػث أف  ه يػػػر ك 
 نظػاـ السياسػيال ىكذلػؾ بعػد أف دخمػت مجمكعػة مػف المتغيػرات عمػ ,لحقػكؽ ا ت خر رد ّ ك  ,التشرذـ

عػف اآلخػر  ا  مختمفػ ا  كبسػبب تبنػي كػل جيػة برنامجػ ,الفمسطيني بسبب عػدـ التجػانس بػيف الفرقػاء
ياسػػػة الخارجيػػػة التشػػػرذـ التػػػي كصػػػمت إلييػػػا السك فػػػق بينيمػػػا لمخػػػركج مػػػف حالػػػة الجمػػػكد ادكف التك 
أحػداث غيػر متكقعػة  ىإلػ همػا أدر مػف رأس يقػكد العمميػة السياسػية حيث أصبق أكث ,الفمسطينية
 الفمسطينية.بفاعمية السياسة الخارجية أضرت 

  دوليًا: تداةيات االنقسام السياسي الفمسطيني .3

اىتمامػات  دمجػرَّ  ىقضػية سياسػية إلػباعتبارىػا تراجع االىتماـ الػدكلي بالقضػية الفمسػطينية 
كرفػػػػع لمحصػػػار, كمػػػا تراجػػػػع الت ييػػػد الػػػدكلي لمحقػػػػكؽ  ,كمسػػػاعدات غذائيػػػة ,إنسػػػانية مػػػف إغاثيػػػػة

المشػػركعة لمشػػعب الفمسػػطيني, كمػػا زاد مػػف احتمػػاالت التراجػػع عػػف القػػرارات الدكليػػة التػػي تؤكػػد 
 194-181حقكقػػػػو التاريخيػػػػة المشػػػػركعة التػػػػي أقرتيػػػػا األمػػػػـ المتحػػػػدة, خاصػػػػة القػػػػراريف  ىعمػػػػ
 (.15: 2009راش,)أب
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رة دم ّ نػا نعػيش تحػت نيػراف االحػتالؿ الُمػالجميػع أف يتػذكر أنَّ  ىيجػب عمػ"و ب نَّػف عسػاؼ: بيَّ 
كالقضػية الفمسػطينية لػف  ,كلكف لألسل ىناؾ مف ىك "مسػتفيد مػف االنقسػاـ السياسػي الفمسػطيني"

 ىف منقسػميف عمػطالمػا نحػ ,المتكػررة "االسػرائيمية"النػكر كلػف نسػتطيع أف نصػد االعتػداءات  ه تػر 
 مقابمة تمفزيونية(. :2016 )ةساف, "حالنا

كمػػا  ,بنيػػة النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني بعػػد األحػػداث الحاصػػمة فػػي بيئتػػو" أفَّ  الكاديػػة: كأكػػد
فػػػرازات, أصػػبق ذات اتجػػاىيف مختمفػػػيف لمسياسػػية الخارجيػػة الفمسػػػطينية,  شػػيدتيا مػػف متغيػػرات كا 

 ة فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة بقيػػػػادة الػػػػرئيس محمػػػػكد عبػػػػاساتجػػػػاه تقػػػػكده السػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطيني
عمػػى  )أبػك مػازف(, كاتجػاه آخػر تقػػكده حركػة حمػاس فػي قطػاع غػػزة, ىػذا االخػتالؼ انعكػس سػمبا  

فعاليػػة السياسػػة الخارجيػػة كنشػػيد ىػػذه السػػمة مػػف خػػالؿ متابعتنػػا لمعػػدكاف اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػاع 
 21كماسػيتيا عمػى كقػل العػدكاف الػذو اسػتمر كعدـ قدرة السمطة الفمسػطينية بسياسػتيا كدبم ,غزة

, كلـ تقـ باتخاذ أي كال حتى إعالمية لػدعـ قطػاع غػزة كحقػكؽ  ,كال قانكنية ,إجراءات سياسية ةيـك
نيػاء االحػتالؿ,  ,كالشرائع الدكلية كحق تقرير المصير ,الشعب الفمسطيني التي كفمتيا المكاثيق كا 

 : مقابمة(.30/4/2016)الوادية, "أبناء القطاعكلك بالقدر الذو يسمق بتخفيل الحصار عف 

 ىعمػ كما انعكػس ذلػؾ الضػرر يا,االنقساـ السياسي أضر بالقضية الفمسطينية كم يبدك أفَّ 
 خُفػتكي   ,ما جعل االىتماـ بمساندة القضػية الفمسػطينية عربيػا  كدكليػا  يتضػاءؿالشعب الفمسطيني 

 كذلػؾ بسػبب االنقسػاـ فػي ,يػات كثيػر مػف الػدكؿـ أكلك سػمَّ  ىبعد أف كانت القضػية الفمسػطينية عمػ
 كشػػف ,كالتفػػرد بقطػػاع غػػزة كحصػػاره ,فػػي تنفيػػذ مخططاتيػػا "إسػػرائيل"مػػا سػػاعد ه, كالبػػرام  الػػرؤ 

قطػػػاع  ى, كاسػػػتمرار الحصػػػار الخػػػانق عمػػػشػػييد 1400أكثػػػر مػػػف  راح ضػػػحيتياعمميػػة عسػػػكرية 
 .غزة

 غزة قطاع ىةم "اإلسرائيمي" الحصار ثالثًا:
التاسػع كالمػادو ضػد قطػاع غػزة فػي  ,مف سػقل التصػعيد المعنػكو  "اإلسرائيمي"رفع الكياف 

عكامػػػل التفكػػػؾ كاالنييػػػار فػػػي مككنػػػات االقتصػػػاد  تتزايػػػدك , 2007مػػػكؿ يأ /سػػػبتمبر عشػػػر مػػػف 
 ,2008ثػػـ العػػدكاف المباشػػر عميػػو نيايػػة ديسػػمبر  ,الفمسػػطيني, عػػالكة عمػػى حصػػار قطػػاع غػػزة

ـ األكبر مف البنية التحتية إلى جانب تدمير معظـ المنشػ ت الذو قاـ بتدمير القس 2009كيناير 
 قتصػػػاداالضػػػعاؼ إمػػػا أده إلػػػى المزيػػػد مػػػف كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف المنشػػػ ت,  ,كالزراعيػػػة ,الصػػػناعية

 .(6: 2011)الصوراني, توكىشاش الفمسطيني المنقسـ
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 اآلثار االقتصادية لمحصار .1
 قطاع نشاط تدىكر بفعل الت كل في العاـ الماؿ رأس استمرلـ يسمـ الجانب االقتصادو؛ ك 

 السػكؽ  فػي العمػل مػف الفمسػطينييف العمػاؿ مػف اآلالؼ عشػرات كحرمػاف, الفمسػطيني األعمػاؿ
 حركػة عمػى "اإلسػرائيمي" االحػتالؿ يفرضػيا التػي اإلجػراءات تقػدـ مػا إلػى يضػاؼ, "اإلسػرائيمية"

 الفمسػطينية السػمطة تمػدتع كػذلؾ ,الخػارجك  غػزة كقطػاع الغربيػة الضػفة منػاطق بػيف البضػائع تنقل
 حمػاس حركػة تشػكيل بعػد ابيػ االلتػزاـ عػف فػتتكقَّ  التػي المانحػة الػدكؿ معكنات عمى كبير بشكل

 كزارة تجبييػا كانػت التػي األخػره  كالرسػكـ كالجمػارؾ الضػرائب حتػى ,2006 آذار فػي لمحككمػة
 الضػرائب أمػا ,سحمػا حككمػة تشػكيل بعػد أيضػا   كبيرة بنسب تراجعت مباشرة الفمسطينية المالية

 البضػائع عف ليا كمستحقات السمطة لصالق" اإلسرائيمية "السمطات تجبييا كانت التي كالجمارؾ
 سػمطة إلػى تحكيميا عف" اإلسرائيمية" السمطات تكقفت فقد غزة, كقطاع الغربية لمضفة المستكردة
 كبالتػالي االقتصػادو, المسػتكه  عمػى عػاؿ   ش  مػاانك حػدث الكضػع خالصػة . العاشػرة الحككمػة

 جيػة, مػف "اإلسػرائيمي" االحػتالؿ أو الخارجيػة؛ بالعكامل كامل بشكل المنطقة اقتصاديات قمُ ع  ت  
 .(159-158: 2007)ارشيد, أخره  جية مف المانحة كالدكؿ

 كلػـ العاشػرة, الحككمػة تشػكيل منػذ خسػائر تسػجيل فػي استمرت فقد الفمسطينية الساحة ماأ
 عمػى المضػركب العزلػة سػياج فػي اختراقػات حػداثا  ك  ,لحصػارا لفػؾ المحػاكالت المبذكلػة تفمػق

 الشػيرية, يـكاتبلػر  السػمطة مػكظفي تسمـ كعدـ ,الناس تجكيع عند حد مكراأل تقل كلـ ,الحككمة
 عمػى صػراع ىػي القضػية ككػ ف كظيػر ,بكضػكح الفمسػطيني يتجمػى – الفمسػطيني الصراع راح بل

 المسػمحة كاالشػتباكات, منػياأل كاالنفػالت ,ىالفكضػ يػاىمُّ أ  بػ دكات مػارسيُ  وكلكنَّػ ,السػمطة
 الصػالحيات سػحب كمعػارؾ ,كالحككمػة الرئاسػة مؤسسػتي بػيف الصػراع عػف ناىيػؾ الداخميػة,
 المجتمعػي النسػي  كبمػا ييػدد ,م سػاكية بصػكرة باالنحػدار كضاعاأل خذتأ كىكذا ,بينيما الناشبة
 .(16: 2007)أبو ةرلة وآخرون, الداخمي االقتتاؿ لىإ كصكال  

 مػف عػاـ خػالؿ الفمسػطينية لمسػمطة المػالي األداء بعنػكاف نػدكة فػيأكضق سمير أبك عيشة 
 فػيك  "اإلسػرائيمي" تمكػف الجانػب فقػد صػعبة, شػيدت أكقاتػا    السػمطة "أفَّ العاشػرة  الحككمػة عمػل
 معابركال ,كالمنافذ, المالية بالمكارد بالتحكـ باريس, اتفاؽ عف الناجمة المالية الترتيبات مف إطار

 أقميػا لػيس األمػكر مػف فػي عديػد "اإلسػرائيمي" الجانػب رحمػة تحػت تماما   كضعنا مما الفمسطينية,
 يسػمق ال ذاتػو بحػد ىذا االتفػاؽ أفَّ  التاـ إدراكنا كرغـ ,مباشر بشكل إيراداتنا لحصّ  نُ  أف في حقنا
  "شػؾ دنػىدكف أ ذلػؾ ليػـ أتاحػت بمكجبػو الناشػئة اآلليػات كلكػف ,اإليػرادات باحتجػاز ليػـ
 (.103: 2010الدجنى, )
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 فعمػى " الفمسػطيني, الػكطني االقتصػاد عمػى كبيػرة بتػداعيات االقتصػادو الحصػار ألقػى
 غػزة قطػاع فػي فػانخفض أيضػا , ا  ممحكظػ التبػايف نجػد منػو الفػرد كنصػيب القػكمي الػدخل صػعيد
 الضػفة فػي المؤشػراف ارتفػع فيمػا ,ةالفتػر  نفػس كخػالؿ ,التػكالي عمػى22% ك ,%19.2 بنسػبة
 تتنػاكؿ التػي اإلحصػائية المؤشػرات بعػض كىنػا, "التػكالي عمػى2.6% ك ,%5 بنسػبة الغربيػة
 السياسػي الحصػار كتػ ثير بالحيػاة السياسػية, كمشػاركتيا االنتخابػات فػي حمػاس فػكز تػداعيات

 .2010: 10))نول , :التالية المعطيات أىـ خالؿ مف أدائيا عمى كاالقتصادو

ناتجػو  مػف32% نحػك 2008 لغايػة 2005 فتػرة خػالؿ خسػر دقػ غػزة قطػاع أفَّ  يالحػم.أ 
 المحمي.

 . 38.5% بنسبة غزة قطاع في المحمي النات  مف الفرد دخل انخفض.ب 
  إلػى 2006 عػاـ 35%مػف ممحػكل بشػكل غػزة قطػاع فػي البطالػة نسػبة ارتفعػت.ج 

 .العدكافك  الحصار بسبب 2008 عاـ في%40.6
 .19% إلى18.6% مف الغربية الضفة في البطالة نسبة ارتفعت.د 

 مػف الفقػر كالبطالػة, كتعػرض لمخسػائر فػي المجػاالت ىيظير مما سبق أف قطاع غزة عان
كذلػػؾ نتيجػػة الحصػػار المفػػركض عميػػو مػػف االحػػتالؿ "اإلسػػرائيمي" كبعػػض الػػدكؿ اإلقميميػػة , كافػػة

 كمف جية أخرو مف ىـ مستفيديف مف االنقساـ السياسي الفمسطيني. ,مف جية

 لمحصار اآلثار السياسية .2
 التشػريعية, االنتخابػات جػراءإل ضػغطت ميركيػةاأل الحككمػة فَّ أ المعػركؼ مػف بػات
 بحػق كعيػدىا نفػذت ذلػؾ, مػف كبػالرغـ القدس, في االنتخابات تمؾ جراءإ» عقدة« لحل كتكصمت
 مػففي حينو  دكالر مميكف  30 مبم  كاستردت المساعدات, فقطعت الجديدة, الفمسطينية الحككمة

 أعضػاء اسػتقباؿ بعػدـ ككزرائيػا ,لسػفاراتيا تعميمػات صػدرتأك  ,سػابقا   قػدمتيا كانت ةالمعكن مكاؿأ
 كحػذرتيا كافػة البنكؾ دتىدَّ  ذلؾ مف كثرأك  ,معيا االتصاؿ شكاؿل أك قتكعمَّ  الجديدة, الحككمة
 صػبقأ كبػذلؾ كالعقػاب, سػاءلةالمُ  طائمػة تحػت الجديػدة الفمسػطينية الحككمػة مػع التعامػل مػف

 الحككمػة تبنيػو الػذو العنصػرو  سػمنتياإل بالجػدار حصػارا   ,مزدكجػا   الفمسػطيني الشػعب حصػار
 بشػكل السياسػي المػالي بالجػدار كحصػارا   ,الدكليػة الشػرعية لقػرارات نػاقضمُ  بشػكل "سػرائيميةاإل"

 تجػاه بمكاقفيػا التعنت في ميركيةاأل المتحدة الكاليات كاستمرت, الديمقراطية المبادن لكل مناقض
 حركػة تضػـ فمسطينية حككمة ةاي مع التعامل كال ,االعتراؼ بعدـ كالقاضي ,لفمسطينيةا الحككمة
 ال كاضػق كبشػكل برنامجيػا فػي كعمنػا   صػراحة   حمػاس كحركػة الحككمػة ىػذه مػفع  تُ  لػـ مػا حماس,
 السػابقة باالتفاقيػات كااللتػزاـ »رىػاباإل «كنبػذ, "سػرائيمياإل" بالكيػاف بػاالعتراؼ القبػكؿ فيػو لػبس
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 مختمػل قبمتيػا التػي سػره األ كثيقػة عػف النظػر بغػض كذلػؾ ,"سػرائيمياإل" الطػرؼ مػع عػةالمكق
 االحػتالؿ سػمطات حػرب جػرائـ بتغطيػة ميركيػةاأل الحككمػة كاسػتمرت. الفمسػطينية الفصػائل

 مػفاأل مجمػس فػيقػرارا   ريكيػةماأل دارةاإل جيضػتأ المتكقػع, ككمػا ,كلبنػاف غػزة فػي" سػرائيمياإل"
 كبكػل ,خػره أ مػرة الفيتػك باسػتخداـ القطػاع عمػى عػدكانيا كقػل عمػى "سػرائيميةاإل" السمطات يجبر
 ا  ذراعػكنػو ك ميزتػو فقػد "سػرائيمياإل" الكيػاف ف بػ مقتنعػة باتػت ربمػا ميركيػةاأل دارةاإل فإفػ ؛حكاؿاأل

 لمبنػكؾ التيديػدات بػإطالؽ ميركيةاأل دارةاإل استمرت ؛المتكقع مف كأسكأ ,المتحدة لمكاليات ا  ضارب
 كمػا السػمطة, لػىإ مػكاؿاأل دخػاؿإ مغبػة مػف كتحػذيرىا كالعربية, كالدكلية, الفمسطينية, المصارؼك 
 لػدفع محاكلػة فػي الفمسػطينية السػمطة لػىإ المسػاعدات تقػديـ يمنػعقانكنػا   ميركياأل الككنغرس قرأ

 .(15-14: 2006, وآخرون  )أبو ةرلة الديمقراطي خياره عمى لالنقالب الفمسطيني الشعب

كالكسػائل إلرغػاـ الحككمػة  ,مريكية باتػت تضػغك بكػل السػبلاإلدارة األ ر مما سبق أفَّ يظي
بػػإغالؽ البنػػكؾ كمراقبػػة عمميػػا  تػػارةك  ,تػػارة بالتيديػػد ,عػػةاللتػػزاـ باالتفاقيػػات المكقَّ ا عمػػى فػػي غػػزة

قطػػػاع لضػػػرب  "إلسػػرائيل"بإعطػػػاء الضػػكء األخضػػػر  تػػارةك  ,لمحيمكلػػة دكف كصػػػكؿ األمػػكاؿ إلييػػػا
 ,كالمسػػػاعدات الماليػػػة ,مػػػف خػػػالؿ منػػػع كصػػػكؿ المعكنػػػات السػػػمطة ىبالضػػػغك عمػػػ أخػػػره ك  ,غػػػزة

 تنفيػذ لعػدـ نتيجػة" اإلسػرائيمية -"الفمسػطينية العالقػات رتػدىك   ىإلػ همػا أد ,كتحميميػا المسػئكلية
 الشػعب تجػاه "اإلسػرائيمية" لمممارسػات نتيجػةك  مسػدكد, طريػق  إلػى ككصػكلو االتفػاؽ, بنػكد

 ما حدا بيا لمتيديد بحل السمطة.    ,كشراسة ة  حد ازدادت التي الفمسطيني,
 التهديد بح  السمطة .3

كتكريس دكرىػا الفمسػطيني, كىػذا يتضػق  ,فشمت السمطة الفمسطينية بالقياـ بالمياـ الكطنية
د الػػبعض فػي القيػػادة السياسػية أكَّػػ مػف خػالؿ تجػػدد المطالبػة بحميػػا مػف قيػػادات فمسػطينية. مػع أفَّ 

ىنػاؾ  ال يخرج عف دائػرة التمػكيق بتحسػيف شػركط اسػتئناؼ المفاكضػات, خاصػة  أفَّ ىذا  عمى أفَّ 
كدكؿ غربية, كالتي ىي كميا  ,"إسرائيل"ك ,معارضة شديدة لحل السمطة مف قبل الكاليات المتحدة

أيضا لػـ يػتـ طػرح البػديل المرجعػي السياسػي الفمسػطيني لقيػادة   معنية بكجكد السمطة بال سمطة.
التيديػد بحػػل  لػذلؾ فػػإفَّ  ؛طيني مػػف خػالؿ الحػكار كالتنسػػيق مػع الفصػػائل الفمسػطينيةالشػعب الفمسػ

السػػػمطة مػػػا ىػػػك إال محاكلػػػة لمضػػػغك مػػػف أجػػػل اسػػػتئناؼ المسػػػاعدات الماليػػػة األمريكيػػػة لمسػػػمطة 
 (449: 2013)البسوس, "اإلسرائيمي"كاستئناؼ المفاكضات مع الجانب  ,الفمسطينية

 صػحيفة دتػوكأكَّ  الفمسػطينييف, المفاكضػيف كبيػر ريقػاتع صػائب ذكػره لمػا باإلضػافة ىػذا
 "إسػرائيل "فييػا بمػا العػالـ, دكؿ بعػض أبمغػت الفمسػطينية السػمطة أفَّ  ,"اإلسػرائيمية" معػاريل
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 بشػكل "اإلسػرائيمية" الحككمػة إلػى الصػالحيات نقل إطار في نفسيا حل نيتيا المتحدة, كالكاليات
 الصػالحيات كت جيػل كالزراعػة, كالتعمػيـ كالصػحة يػةالمدن بالصػالحيات تبػدأ بحيػث تػدريجي,
 (.18: 2010)رشيد,  الحقة مرحمة إلى األمنية

 قضػػايا بخصػكص المتنػاقض السياسػػي كالسػػمكؾ التصػػريحات المصػػرو ىػػاني كانتقػد 
 كطنيػة لمرجعيػة كغياب, شاممة أزمة حالة في الفمسطينية مطةالسُّ  أفَّ  يعني ما مصيرية فمسطينية
 القريػب فػي فمسػطينية دكلػة بقيػاـ األمػل فقػداف كتعكػس ,المفاكضػات عػف بػديل خيػار عػف لمبحث
 "اإلسػرائيمي" التعنػت اسػتمرار مػف الفمسػطينية الفعػل ةد ّ ر   ظػل فػي ىػذه التصػريحات تػ تي. العاجػل
 حالة في الفمسطينية السمطة جعل كالذو المتحدة, األمـ في الفمسطيني لمطمب األمريكي كالرفض

 عػدـ مػف بػالرغـ ,األفػق فػي جديػدة اسػتراتيجية خيػارات كجػكد كعػدـ ,السياسػي اخيارىػ عدـ نجػاح
 لغػة تحمػل متناقضػة رسػائل السػمطة قيػادة أرسػمت لػذلؾ ؛التفػاؤؿ ىػذا إلػى تػدعك مؤشػرات كجػكد
 أفعػاؿ كردكدفارغػة,  كلفظيػة ,مجػردة تبػدك التػي التيديػدات مػف كغيػره ,السػمطة بحػل التيديػد

 .1:نت(2011)المصري, السمطة  مستقبل  تدرس  ب نيا  لإليحاء كمحاكالت

يػة بسػبب قضية مركز ّ بكصفيا كلـ تصبق محل اىتماـ  ,تراجعت مكانة القضية الفمسطينية"
كعدـ كجػكد رؤيػة كطنيػة مكحػدة تسػتطيع أف تتبنػي جميػع القضػايا  ,االنقساـ السياسي الفمسطيني
جرائميا التي ارتكبتيا في عدكانيا  ىعممحاكمة "إسرائيل" حتى أك  ,المطركحة سكاء االستراتيجية

 :مقابمة(. 25/4/2016)حمد, "قطاع غزة ىعم

السمطة تقديـ رؤية كاستراتيجية كاضحة متكاممة تضعيا مكضع  ىو كاف عمأنَّ  يرو الباحث
 ,السػمطة ىمػف يسػيطر عمػ فَّ إحيػث  ,يػاكلػيس حم ّ  ,كالتزاماتيا ,ككظائفيا ,يام ّ ك  اعادة النظر في ش  

 "اإلسػرائيمي"المفاكضات التي جرت ىي في صالق  الجانب  كأفَّ  ,كاحدسياسي ا ىك لكف كقراراتي
 حساب الفمسطينييف كقضيتيـ. ىكلحفم أمنو ككاف ذلؾ عم

 أفَّ  ليتينف -ركس يميناإ األمريكي الككنجرس في الخارجية لجنة الشئكف  رئيسة أكدت حيث
 كأفَّ  األمريكيػة الكطنيػة األمنيػة لمصػمحةا فػي تصػب المتحػدة الكاليػات قدمياسػت التػي األمػكاؿ"
 أمػكاؿ مػف دكالر مميػكف  50 مبمػ  صػرؼ مػانعتُ  تعػد لػـ يػاكأنَّ ... تعػارض صػرفيا ال "إسػرائيل"

مميػكف دكالر مػف مسػاعدات  148 ككػذلؾ صػرؼ ,الفمسػطينية لقػكات األمػف االقتصػادو الػدعـ
  .2:نت(2011)األصمعي, "لمسمطة الفمسطينية ه خر أُ 

                                                           
1
http://www.wattan.tv/news/6223.html(17/3/2016) 

2
http://www.ahram.org.eg/archive/Arab-world/News/111687.aspx(17/3/2016) 
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 عػاـ إذا مػرَّ "وأنَّػ ,الطيبػي أحمػد الػدكتكر هدأكَّػتسير في ىذا السياؽ, كىػذا مػا  كانت األمكر
 يكػكف  قػد وفإنَّػ ,المستقمة الفمسطينية الدكلة بإقامة يقضي حل إلى التكصل دكف  المفاكضات عمى
 احػتالؿ مسػؤكلية أمػاـ العػالـ ككضػع ,الفمسػطينية الكطنيػة السػمطة حػل فكػرة طػرح الضػركرو  مػف

 الفصػائل كػل لتشػمل التحريػر منظمػة صػفكؼ تكسػيع عمػى كالعمػل ,مسػطينيةالف األراضػي
 آفػاؽ ال وأنَّػ مضػيفا  . "ب كممػو الفمسػطيني لمشػعب كمرجعيػة  قكيػا ,  عنكانػا   مجػددا   لتشكل الفمسطينية
ػ تنطمػق أف الممكػف مػف كالتػيعنيػا,  الحػديث يػتـ التػي المباشػرة لممحادثػات  بػيف قريػب اعمَّ
 الحككمػة رئػيس مكقػل :منيػا أسػباب لعػدة يرجػع ىػذاك  ,كالفمسػطيني "ياإلسػرائيم "الجػانبيف

 الػذو األمريكػي كالػدكر كعػادؿ, دائػـ حػل إلػى بالكصػكؿ يسػمق ال الػذو األيػدكلكجي "اإلسػرائيمية"
قامػة االحػتالؿ إلنيػاء "إسػرائيل "عمػى الضػغك محاكلػة دكف  األسػمكب بػنفس اسػتمر  دكلػة كا 

 مػاإنَّ  ,االحػتالؿ إنيػاء لػيس" اإلسػرائيمية" الحككمػة رئػيس يػاىكنتن إليػو يسػعى مػا أفَّ ك . فمسػطينية
 (.6: 2010)الطيبي, االحتالؿ تنظيـ إعادة

في االنتخابات التشريعية الثانية  بيذه النسبة العالية فكز حركة حماس أفَّ يتضق مما سبق 
مريكيػة إلدارة األمػف ا ىأك حتػ ,"إسػرائيميا  "أك  ,حككمػة لػـ يكػف متكقعػا  فمسػطينيا  كتشكيميا  2006
َـّ  الكطنية, الكحدة تحقيقعد عف كالبُ  ,كاألىداؼ ه,تضارب في الرؤ  ىإل هما أد  كعػدـ تنفيػذ مػا تػ

 الكطنيػة المطالػب تمبيتػو لعػدـ كالفصػائل القػكه  بػيف إشػكالية خمػق االتفػاؽ يػذاف ؛االتفػاؽ عميػو
قامػة الفمسػطينية, لكضػع المتػ ـز بػيف كا ,الكطنيػة األىػداؼ تحقيػق عمػى قػادر سياسػي نظػاـ كا 

األحػػػداث فػػػي اسػػػتباحة الضػػػفة الغربيػػػة مػػػف خػػػالؿ  "إسػػػرائيل"  اسػػػتغمتلػػػذلؾ  ؛الحككمػػػة كالرئاسػػػة
إف فػػػ لػػػذا  ,قطػػػاع غػػػزة ىىمجيػػػا  عمػػػ عػػػدكانا   تكشػػػنَّ  ,كاسػػػتكماؿ بنػػػاء الجػػػدار ,تكثيػػػل االسػػػتيطاف

دت كلكػػػف يمكػػػف تحقيقػػػو إذا أبػػػ ,, كىػػػك خيػػػار صػػػعب جػػػدا  كؿفضػػػل الحمػػػأالػػػكطني ىػػػك  االتفػػػاؽ
كىػػػذا بػػػدكره يقػػػكو فاعميػػػة السياسػػػة , ة كالشػػػعبيلصػػػالق القضػػػ كتنػػػازال   لمختمفػػػة مركنػػػة  ااألطػػػراؼ 

 الخارجية الفمسطينية.
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 الثاني المبحث
 الفمسطينية الخارجية السياسة ليالمؤثرة  ةاإلقميمي اتحددالم
 :مقدمة
لػػػبعض الػػػدكؿ بالنسػػػبة لمسياسػػػة الخارجيػػػة فمسػػػطينية ذات جػػػذكر تاريخيػػػة القضػػػية ال دعػػػتُ 
 ,عػػػػد سياسػػػػيكذات بُ  ,"اإلسػػػػرائيمي"-مثػػػػل محػػػػكرا  ميمػػػػا  فػػػػي تػػػػاري  الصػػػػراع العربػػػػيكتُ  ,اإلقميميػػػػة
 .  في منطقة الشرؽ األكسك كاجتماعي يربطيـ بيا ,كتاريخي ,كجغرافي

 تركيا: أوالً 
 عبػد السػمطاف عيػد منػذ التركػي الشػعب فػي أذىػاف تاريخيػا   حاضػرة الفمسػطينية القضػية

 إلػى كصػكال   عمييػا, ليـ دكلة إلقامة فمسطيف في أرض الييكد إعطاء رفض حيف ثاني,ال الحميد
 كصكؿ حزب العدالة كالتنمية. ىالمتعاقبة عمييا حت الحككمات عيكد

 لي السياسة التركية الفمسطينية القضية .1

في  ذلؾ كتبع الفمسطيني, لمشعب شرعيا   ممثال   التحرير بمنظمة 1975 عاـ تركيا ترفاعت
 فػي عرفػات, ياسػر الػرئيس قبػل مػف أنقػرة فػي التحريػر لمنظمػة مكتػب أكؿ افتتػاح 1979 عػاـ
 1980 عػاـ أبيػب تػل مػف سفيرىا كسحبت لمقدس, "إسرائيل" ـض تركيا فيو رفضت الذو الكقت

 (.19: 1998)الرشدان,

حككمػػػة  , ككجػػػدانيـ القضػػػية الفمسػػػطينية حاضػػػرة فػػػي أذىػػػاف األتػػػراؾ يتضػػػق مػػػف ذلػػػؾ أفَّ 
مػػق العالقػػة التركيػػة تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية, ب بعادىػػا عُ  ىل عمػػدل ّ مػػا ُيػػقػػديما  كحػػديثا ,  كشػػعبا ؛
سػدة الحكػـ,  ىكصػكؿ حػزب العدالػة كالتنميػة إلػ ىكاإلنسػانية, حتػ ,كالتاريخيػة ,كالسياسية ,الدينية

 حساب المصالق التركية. ىكلكف ىذا الدعـ لف يككف عم

, ال يمكػػف 2002لعدالػػة كالتنميػػة" لمقاليػػد الحكػػـ عػػاـ السياسػػات التركيػػة منػػذ تسػػمـ حػػزب "ا
أك تكجيػػػات عفكيػػة مرتبطػػػة ب مزجػػة شخصػػػية لمقيػػادة, بقػػػدر مػػا ىػػػي  ,خطػػكاتىا حتسػػابيا كعػػػدَّ ا

جديدة, عناكينيا الرئيسة تتمثل في ممارسة سياسة مستقمة,  استراتيجيةخطكات عممية تنطمق مف 
ا عػػػػف االلتحػػػػاؽ الكامػػػػل بػػػػالغرب كالكاليػػػػا ا, تجػػػػاه المسػػػػتجدات بعيػػػػد  ت المتحػػػػدة األميركيػػػػة تحديػػػػد 

 ,السياسػية الدكليػة, كانتيػاج سياسػػة متكازنػة فػي المنطقػػة ىػدفيا تحقيػق التقػػارب مػع العػالـ العربػػي
ككزنيا باعتبارىا قػكة إقميميػة  ,فتركيا تعمل جاىدة الستعادة دكرىا ؛كمع دكؿ الجكار بشكل خاص

تيػػػا السػػػتعادة ىػػػذا الػػػدكر تػػػ تي فػػػي ظػػػل ظػػػركؼ إقميميػػػة محاكال , كيبػػػدك أفَّ  فػػػي الشػػػرؽ األكسػػػك
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ا, ال سيما أفَّ ك كدكلية م كتنظر إليو بشػكل  ,كررتاحة ليذا الدَّ الكاليات المتحدة األميركية مُ  اتية جدِّ
  .1:نت(2010)كوش, إيجابي

 ال لي المنطقةالسعي لدور لع   .2

 فقػد كدكلػي, إقميمػي حضػكر كذات مػؤثرة, دكلػة لتكػكف  في سياستيا الخارجيػة تركيا سعت
 كالتنميػة العدالػة حػزب سياسػة فػي الحضػارو  كالعمػق اإلسػالمي عػدبالبُ ل تتصػ ال آليػات اتخػذت
 اإلقميمػي المحػيك فػي المكجكدة كاالستقطابات ,التجاذبات أيضا   االعتبار في أخذت بل فحسب,
 بػ دكار كالقياـ ,نزاعاتلا لحل " االستباقية الدبمكماسية" اعتماد كاف اآلليات تمؾ أىـ كأحد لتركيا,
 أف ىػك الفمسػطينية الحالػة فػي الكسػيك الػدكر شػركط أىػـ لكػف المتناقضػة, راؼاألطػ بػيف كسيطة
 المتنازعة,راؼ األط لده ثقة مكضع بالتالي تككف  كأف الجميع, مع جيدة عالقة عمى تركيا تككف 
 كالتنميػة, لعدالػةا حػزب حكػـ أعػكاـ طػكاؿ ذلػؾ فػي تركيػا نجحػت كقػد ".إسػرائيل "ذلػؾ فػي بمػا

 كاسػتمر ,"رائيلإسػ "مػع جيػدة عالقػات عمػى الفمسػطيني الشػعب مػع تعاطفيػا ذركة فػي فحافظػت
 .(92-201191: مطمق,)أبو  بينيما كالعسكرو  كاالقتصادو السياسي التعاكف 

 أنيػا يعنػي ال الفمسػطينية القضػية تجػاه التركيػة الخارجيػة السياسػة فػي الميػل ىػذافَّ أ إال
 االقتصػادية,د عُ ُصػال جميػع عمػى "اإلسػرائيمي "التركػي فالتعػاكف  ,"إسػرائيل" مػع تيػاعالقا قطعػت

 حػزب فحككمػة مسػتمرة, البمػديف كػال مػف لمساسػة الثنائيػة كاالجتماعػات األمنيػة,ك  ,كالعسػكرية
 حضػرت كمػا ,"إسػرائيل" مػع المكقعػة العسػكرية باالتفاقيػات االلتػزاـ كاصػمت كالتنميػة العدالػة

  كغيرىمػا كبريطانيػا األمريكيػة المتحػدة الكاليػات بمشػاركة المتعػددةك أ الثنائيػة منيةاأل االجتماعات
 2006: 184),صالح وآخرون (

 حيث , 1987عاـ ىة األكلالفمسطيني لالنتفاضة نتيجة  "إسرائيل" مع تركيا سياسة رتتغيَّ 
 بػيف الكسػيك دكر تمعػب ألف كتسػعى الفمسطينية, القضية جانب إلى تميل التركية السياسة أخذت
 بالدكلػة اعترفػت التػيرة عشػ الحاديػة الدكلػة ككنيػا خػالؿ مػف ذلػؾ كبػرز ,"إسػرائيل"ك العػرب

 ىعمػ سػمبي تػ ثير ىػذا تركيػا راؼالعتػ ككػاف ,)النػاتك( الغربػي المعسػكر دكؿ مػف الفمسػطينية
 (.100 -99: 1993)روبنس, " إسرائيل"

 "االسػرائيمي"-اع العربػيصػر , كفػي ال ما يتعمق بالقضية الفمسطينيةبكفي ىذا الخصكص, ك 
 15أخذت تركيا بعيف االعتبار المكازنة بيف الحقكؽ المشركعة كالمصالق لجميع األطراؼ, كفػي 

ل الػدكؿ التػي ائػأك  مػف , تػـ إعػالف الدكلػة الفمسػطينية, ككانػت تركيػا1988ثاني/ نكفمبر التشريف 

                                                           
1
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2010/11/5(25/3/2016) 
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فمسطيف ي ليا تمثيل دبمكماسي قنصمي في إف تركيا ىي الدكلة المسممة الكحيدة الت  عترؼ بيا.ا 
 (.15: 2005)غول,منذ االنتداب البريطاني 

السياسػػػة الخارجيػػػة التركيػػػة كانػػػت أكثػػػر فاعميػػػة فػػػي التحػػػرؾ لصػػػالق  أفَّ يتضػػػق ممػػػا سػػػبق 
 تركيػػا ليػػا حضػػػكر أفَّ ك  ,قطػػاع غػػػزة ىعمػػ "اإلسػػرائيمية"كلكقػػل االعتػػػداءات  ,القضػػية الفمسػػطينية

 ,كلكػف تكجػد اتفاقيػات كقػرارات دكليػة ال تسػتطيع أف تتخطاىػا ,الفمسطينيةكاسع في دعـ القضية 
 ىأعمػػ ىعمػػك  "إسػػرائيل"ات القػػرف الماضػػي مػػع ييػػة خػػالؿ خمسػػينتركيػػا ليػػا عالقػػات قك  خاصػػة كأفَّ 
فيػي تػدعـ القضػية  ؛السػاحة الدكليػة بتػكازف  ىالسياسػة التركيػة تمعػب عمػ فػإفَّ ككػذلؾ المسػتكيات. 
كفػػي   ,ا كسػػب الػػرأو العػػاـ التركػػي كالفمسػػطيني سػػكاء الرسػػمي أك الشػػعبيكسياسػػتي ,الفمسػػطينية

, 1988كىػذا مػا اسػتغمتو تركيػا عػاـ  ,كالمجتمػع الغربػي ,"إسػرائيل"نفػس الكقػت ليػا عالقاتيػا مػع 
 ."اإلسرائيمية"لكسر الجمكد في العالقات التركية 

 التركية "اإلسرائيمية" كسر الجمود لي العالقات .3

 السالـ محادثات كبدء , 1988عاـ التحرير منظمة مف "رائيلبإس" لضمنياراؼ االعت بعد
 الظػركؼ بػدأت , 1993عػاـ أكسػمك باتفػاؽ جك ّ تُػ كالػذو , 1991مدريػد فػي "رائيميةاإلسػ "العربيػة
 بػيف  المتكازنػة سياسػتيا فػي تركيػا كاسػتمرت, أبيب تل مع أنقرة عالقات في الجمكد لكسر مكاتية
 كعمػى ,متػكاز   خػك عمػى "رائيلإسػ" مػع تيػااعالق كيرتطػ عمػى تركيػا ممػتكع ,"إسػرائيل"ك العػرب
 بدكلػة المعتػرفيف أكائػل مػف تركيػا كانػت ىػذا كعمػى ,"رائيمياإلسػ"-العربػي التقػارب كتيػرة نفػس

 "إسػرائيل"ك فمسػطيف مػع الدبمكماسػية عالقتيػا مسػتكه  كرفعػت , 1988عػاـ إعالنيػا عنػد فمسطيف
 (.1997264: الدين, نور) كأكسم اتفاؽ بعد سفير درجة إلى

 1993بعػػد تكقيػػع اتفاقيػػة السػػالـ فػػي أكسػػمك عػػاـ  "اإلسػػرائيمية"–رت العالقػػات التركيػػة تطػػكَّ 
الػذركة فػي التعػاكف العسػكرو بػيف  ى, حيػث كصػمت إلػ"إسػرائيل"بيف منظمة التحرير الفمسػطينية ك

األخػػػػره المبنػػػػاني  المسػػػػارات ىيػػػػا لػػػػـ تتػػػػ ثر بتعثػػػػر المفاكضػػػػات عمػػػػ, كلكنَّ 1996الطػػػػرفيف عػػػػاـ 
 (.116: 2010)خماش,  كالسكرو 

بػداء النقػد حػدكد عنػد  2008عػاـ غػزة عمػى لمعػدكاف رفضػيا فػي كقفػت تركيػا أفَّ  كمػا  كا 
 رعايتيػا بتعميػق اكتفػت بػل ,"إسػرائيل"ضػد  عقػابي إجػراء ةأيػ اتخػاذ إلػى بػادرتُ  فمػـ االسػتياء,
 انتيػاء بعػد الحقػا   التعميػق ىػذا عػف جعتترا ثـ كسكريا, "إسرائيل" بيف المباشرة غير لممفاكضات
 عمػى الحفػال فػي كالرغبػة ,"رائيلإسػ "مػع التعػاكف  راسػتمرا عمػى الحػرص دتأكَّػ بػل العػدكاف,
 (.53: 2013)بشير, معيا طيبة عالقات
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كانكف الثاني/ يناير  5بتاري   "عبد هللا غكؿ"كممة كزير الخارجية التركي مف ذلؾ تضق اك 
دالالت كاضػػحة  اليػػ فَّ حيػػث إ ,لمجمػػس التشػػريعي لمسػػمطة الفمسػػطينيةأمػػاـ أعضػػاء ا 2005عػػاـ 

كبػػػيف الحقػػػكؽ  ,كتركيػػػا "إسػػػرائيل"التػػػكازف بػػػيف المصػػػالق المتبادلػػػة بػػػيف  هر عػػػف مػػػدعبّ ػػػكجميػػػة تُ 
 ,تحقيػػػػق المصػػػػالق ىعمػػػػ ىبنػػػػالسياسػػػػة الخارجيػػػػة لمػػػػدكؿ تُ  كأفَّ  ,المشػػػػركعة لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني

, أحيانػػػا   غنػػػي مػػػف جػػػكع  سػػػمف كال تُ مػػػف خطابػػػات عاطفيػػػة ال تُ  كالغايػػػات بػػػرغـ مػػػا نػػػراه ,كاألىػػػداؼ
أك  ,قتصػادواالأك  ,سياسػيالأكػاف , سػكاء ه أكثر مف مستك  ىعم "سرائيميةاإل"-ةتركيالمصالق فال
مرتبطػاف  "االسرائيمي"الشعبيف الفمسطيني ك إف مستقبلحيث تحدث قائال :  ,منياألأك  ,عسكرو ال

نَّ معػػا , كليػػذا ال يمكػػف بنػػاء مسػػتق مػػا بل أفضػػل فػػي المنطقػػة مػػف خػػالؿ بنػػاء الجػػدراف كالحػػكاجز, كا 
كالكسيمة الكحيدة التي ستمكف الطرفيف مػف النظػر بثقػة  ,كباالتفاؽ كالفكر السميـ ,بتحرؾ الشعبيف

طػػػر القػػػرارات الصػػػادرة عػػػف اتفاقيػػػة سػػػالـ قابمػػػة لمتنفيػػػذ ضػػػمف أُ  ىالتكصػػػل إلػػػ كالمسػػػتقبل ىػػػ ىإلػػػ
 ى, قابمتيف لمتعايش جنبا  إل"اسرائيمية", أو بإقامة دكلتيف فمسطينية كمـ المتحدةمجمس األمف كاأل

و يجب االسػتفادة مػف الفرصػة المتاحػة ضػمف جنب ضمف حدكد متعارؼ عمييا كآمنة, كأعتقد ب نَّ 
بعػة ضػد الشػعب الفمسػطيني لػف تجمػب أساليب الضغك كالحصػار المتَّ  كأفَّ  ,خطة خارطة الطريق

سياسػة العنػل كاإلرىػاب لػف  يحقق األمػف, كأفَّ  السالـ يمكف أفَّ  , بل إفَّ "إلسرائيل"األمف كالراحة 
 ,األطراؼ المعادية لمسػالـ, كليػذا يجػب إنيػاء سياسػة العنػل ىػذه ب سػرع كقػت ممكػف ه تخدـ سك 

 ىمسػئكلية تاريخيػة لمتكصػل إلػ "سػرائيميةاإل"عاتق اإلدارتيف الفمسطينية ك ىو يقع عمكأنا أؤمف ب نَّ 
 (.16-15: 2005)غول, ملل عادؿ كشاح

, لهنــاك رأيــان ةتصــاةد تجــا  القضــية الفمســطينيلمــدور التركــي الم   "اإلســرائيمية"الرؤيــة 
 .1:نت(2010)الباس , بهذا الخصوص "إسرائيميان"

 ,القترابيػا مػف الفمسػػطينييف , كأفَّ "إسػرائيل"ي بعالقاتيػػا مػع ضػح ّ تركيػا لػف تُ  أفَّ  ه يػر  األول:
 جػذب   أىػداؼ   "إلسػرائيل"حقػق فالػدكر التركػي سػكؼ يُ  ؛حػدكدا  لػف تتعػداىا "إسرائيل"كابتعادىا عف 

 ."إسرائيل"الغرب ك هحماس بعيدا  عف إيراف, كتقديـ حميل بديل أكثر اعتداال  كقبكال  لد
عالقػػة  -كقػػت قريػػب ىحتػػك -, التػػي كانػػت "سػػرائيميةاإل"-العالقػػات التركيػػة أفَّ  ه يػػر  الثــاني:
حتمػاالت التػردو كالتغييػر الجػكىرو الػذو حػدث فػي المنطقػة, فػاألمف ف شػارت ال ,تحالفية تػكترت

مػػف بعػػض دكؿ المحػػيك مثػػل إيػػراف التػػي كانػػت أصػػبق يشػػعر بخطػػر كبيػػر  "اإلسػػرائيمي"القػػكمي 
  ا  لألعداء.فؿ, كتركيا التي غدت حميأكَّ  عدك   ىلت إلل حميفا  كنصيرا , كتحكَّ شك ّ تُ 

                                                           
1
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الخطػكط المسػمكح  هلػف تتعػد "اإلسػرائيمية"-لتركيػةاالسياسػة الخارجيػة  أفَّ  يظير ممػا سػبق
تركيػػػا حميفػػػة لمكاليػػػات المتحػػػدة  كأفَّ  ؛خاصػػػة عالقػػػات ميمػػػة كاسػػػتراتيجية لمبمػػػديف بيػػػنيـ ألف ؛بيػػا
كىػػذا حػػاؿ السياسػػة الخارجيػػة لمػػدكؿ فيػػي تبنػػى عمػػى  فػػي كثيػػر مػػف المجػػاالت مريكيػػة كالغػػرباأل

 .المصالق كتحقيق أىداؼ كل كاحدة منيـ

فػي  ا  ميمػ ا  لمغرب كالكاليات المتحدة لما كانت تمثمػو محػكر  عد تركيا حميفا  استراتيجيا  حيث ت
كقبػػل سػػقكط االتحػػاد السػػكفيتي باعتبارىػػا مػػف أقػػرب دكؿ  ,المعسػػكر الغربػػي إبػػاف الحػػرب البػػاردة

ة حمل الناتك جغرافيا  لالتحاد السكفيتي السابق, كيكجد في تركيا كاحدة مف أكبػر القكاعػد العسػكري
مريكيػػػة بالخػػػارج, كىػػػي قاعػػػدة أنجرليػػػؾ الجكيػػػة جنػػػكب تركيػػػا, كبعػػػد سػػػقكط االتحػػػاد السػػػكفيتي األ

, أك مػػا يعػػرؼ بحػػرب تحريػػر 1991اسػػتمر الػػدكر التركػػي خاصػػة فػػي حػػرب الخمػػي  الثانيػػة عػػاـ 
 2002أفغانسػػػػػػػتاف عػػػػػػػاـ  ىالككيػػػػػػػت, ثػػػػػػػـ شػػػػػػػاركت تركيػػػػػػػا أيضػػػػػػػا  فػػػػػػػي الحػػػػػػػرب األمريكيػػػػػػػة عمػػػػػػػ

 نت(.2010:)الباس ,

ػػػ أك مكاجيػػػة  ,تركيػػػا لمتراجػػػع عػػػف أو تصػػػعيد ىحػػػدة عامػػػل ضػػػغك عمػػػمت الكاليػػػات المتَّ كَّ ش 
,, ككاف ذلػؾ بتػدخل اإلدارة األمريكيػة مباشػرة فػي حػل الخالفػات السياسػية "إسرائيل"إعالمية ضد 

مطالبػة الطػرفيف بكقػل التصػريحات تجػاه بعضػيما, كجػاء الطمػب  "إسػرائيل"بيف حككمتي تركيا ك
لتصريحات التي أطمقيػا رئػيس الػكزراء التركػي أردكغػاف لممػرة الثانيػة خػالؿ أسػبكع األمريكي بعد ا

 إثػػر ىيػػا دكلػػة إرىػػاب عمػػيػػاـ ب نَّ د فييػػا االت ّ كردَّ  ,"إسػػرائيل", كىػػاجـ فييػػا 2004مػػايك  فػػي أيػػار/
  أىمية مكانة تركيا, كدكرىػا همريكية جيدا  مدتعي اإلدارة األك  ارتكابيا مجازر ضد الفمسطينييف. 

رأسػػػػيا األكضػػػػاع فػػػػي األراضػػػػي  ىمريكيػػػػة كعمػػػػفػػػػي الممفػػػػات الميمػػػػة فػػػػي السياسػػػػة الخارجيػػػػة األ
 (. 73-70: 2010)خماش,  الفمسطينية, كعممية التسكية السياسية

كالمناىضػػة  ,رغػػـ االسػػتياء األمريكػػي مػػف السياسػػة الخارجيػػة التركيػػة الداعمػػة لمفمسػػطينييف
, كاالنتقػادات 2008/2009 غػزة ىعمػ "سػرائيمياإل"اف خاصػة بعػد العػدك  "االسػرائيمية"لمممارسات 

إبقػاء التحػالل مػع  ىمريكاف ما زالكا حريصيف عماأل  أفَّ الحادة التي كجيتيا أنقرة لػػ تل أبيب, إالَّ 
 مػارس/ آذار 7مريكيػة عنػد زيارتيػا ألنقػرة فػي تركيا, كيؤكد ىذا ما قالتو رايس كزيرة الخارجية األ

فػػي كػػل األكقػػات", ككجيػػت الشػػكر ليػػا إلسػػياميا العسػػكرو فػػي ميمػػة  تركيػػا صػػديق "إفَّ  :2009
النػاتك فػي أفغانسػػتاف, كالسػتثماراتيا االقتصػػادية فػي العػػراؽ, كأيضػا  لػػدكر أنقػرة فػػي عمميػة السػػالـ 

 (.73: 2010)خماش,  اىفقة في الكقت الرَّ عمَّ المُ  "سرائيميةاإل" –السكرية 
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ــالرؤيــة األمريكيــة لسياســة تركيــا ودورهــ  ينا لــي القضــية الفمســطينية, لــرن هنــاك رؤيت
 نت(.2010:) الباس , لمدور التركي يتينأمريك

يػػا فػػي القضػػية الفمسػػطينية؛ ألنَّ دارة األمريكيػػة ال تػػرفض الػػدكر التركػػي اإل أفَّ  ه تػػر  :ىاألولــ
نمػػا , بي"إسػػرائيل"لػػف تتجػػاكزه تركيػػا فػػي عالقتيػػا بػػالغرب أك  ا  أك خطػػا  أحمػػر  ,ىنػػاؾ سػػقفا   ـ أفَّ تعمػػ
فػػي التعامػػل مػػع القضػػية  - الالعػػب القػػكو فػػي المنطقػػة كفػػي القضػػية الفمسػػطينية - إيػػراف سػػقل
عتػدال  يجػذب حمػاس نحػك االعتػداؿ مُ  ريػد بػديال  إسػالميا  كثيرا  مف تركيا, كالكاليات المتحدة تُ  ىأعم

 ."لإسرائي"يدد أمف نفكذ إيراني يُ  في مكاجية
 ,سػػالمية السياسػػية بصػػكرة كاممػػةالرؤيػػة اإل ىتنميػػة يتبنػػحػػزب العدالػػة كال أفَّ  ه تػػر  الثانيــة: 

حػػزب العدالػػة  فػػإفَّ  ؛لػػػػ سػػكنر جاغابتػػاو مػػدير برنػػام  األبحػػاث التركيػػة فػػي معيػػد كاشػػنطف طبقػػا  ك 
ال يمكػف أف يكػكف كسػيطا  نزييػا , ك ضػارو, مف خالؿ عدسػات الصػراع الح كل شيء ه كالتنمية ير 

كبسرعة مدافعا  عف الجانب اإلسالمي حيف ُسمق لو  كقد أصبق ىذا كاضحا  عندما أصبق الحزب
يراف. كأ ,بإقحاـ نفسو بيف حماس كالسمطة الفمسطينية  بيف أكركبا كا 

السياسػػػػة الخارجيػػػػة لمػػػػدكؿ ال تحكميػػػػا العكاطػػػػل كالخطابػػػػات  كبقػػػػراءة لمػػػػا سػػػػبق نجػػػػد أفَّ 
 كأفَّ  ,اؼ لمػػدكؿكاألىػػد ,كالغايػػات ,بػػل  يحكميػػا تحقيػػق المصػػالق ؛الجياشػػة التػػي تسػػتميل القمػػكب

الرأسػمالية  سػيطرتك  ,لدكؿ مرتبطة ب جنػدات دكليػة خاصػة بعػد انتيػاء عيػد االشػتراكيةاسياسات 
مػا انبثػق عػف ىػذا  ىكك  ,تبعةميما كانت الكسيمة المُ  غاية   دتحقيق المصالق التي ُتع ىالمبنية عم
 سالمية لتركيا إالَّ كية اإلاإلقميمي في صنع السياسة الخارجية الفمسطينية رغـ الجذكر كالي المحدد
 حػددا  م دعػنا سنتطرؽ بالحديث عف مصػر التػي تُ نَّ إحيث  ,السياسة ال تعرؼ إال لغة المصالق أفَّ 
 الفمسطينية.  الخارجيةفي صنع السياسة  المؤثرة اإلقميمية مف المحددات ا  آخر 

 العربية مصرجمهورية ثانيًا: 
فػػي  ,كؿ ضػػد أو اعتػػداء "إسػػرائيمي" محتمػػلخػػك الػػدفاع األ مصػػرلبالنسػػبة  قطػػاع غػػزة دعػػيُ 
لػذا يكجػد  ؛قطػاع غػزة نحػك العػالـ الخػارجيالكحيدة مف جية الجنػكب لبكابة المصر ىي  حيف أفَّ 

 ,كاالقتصػػػػادو ,السياسػػػػي منيػػػػاعد ُصػػػػكثيػػػػر مػػػػف ال ىارتبػػػاط كثيػػػػق بػػػػيف مصػػػػر كقطػػػػاع غػػػػزة عمػػػ
   ...تجارو كال ,الجغرافيك  ,كاالجتماعي
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 المصرية الخارجية السياسة لي الفمسطينية القضية .1

خاصة في المنطقة  ,دكر قيادو ىيق لمحصكؿ عمالعر  ايتاريخي عبر ئما  دا مصر حرصت
العربية مف خالؿ بناء جسكر التكاصل, كفتق مزيد مف آفاؽ التعاكف مع الدكؿ المحيطة لمكاجية 

  ,دكليػػػة بالطػػػابعكال ,كتػػػ ثرت سياسػػػة مصػػػر الخارجيػػػة تجػػػاه بيئتيػػػا اإلقميميػػػة ,األخطػػػار الخارجيػػػة
 كبشػكل خػاص خػالؿ تاريخيػا الحػديث ,كالت ثير الشخصي لقادتيا في تشكيل سياسػاتيا الخارجيػة

 (. 7: 2011)ميتيكس,

يف األرض الفمسػػػطينية بػػػيف الفمسػػػطيني ىاىتمػػػت الحككمػػػات المصػػػرية بالصػػػراع الػػػدائر عمػػػ
دعـ كالمسػػاندة لمشػػعب ة ييكديػػة, كلػػـ تتػػردد مصػػر فػػي تقػػديـ الػػكالييػػكد الػػذو يسػػتيدؼ إقامػػة دكلػػ

درجة  ىا  إلالمصرو تدريجيَّ  قل, كقد تصاعد المك المشركع الصييكنيالفمسطيني في كفاحو ضد 
كيمكػف فيػـ ذلػؾ , 1(: نـت2011)نالعـة, 1948عاـ  "إسرائيل"المشاركة في أكؿ حرب عربية ضد 

 مف خالؿ فترة حكـ الرئيس جماؿ عبد الناصر.

 أنور الساداتالرئيس   ةهد  .2

رة, شػػػػمصػػػالق مصػػػر المبا ىعيػػػد السػػػادات عمػػػػ منػػػذلخارجيػػػة المصػػػػرية اكػػػزت السياسػػػة ر 
كالدكلية التي تخدـ بشػكل أكثػر ىػذه المصػالق؛ فقػد  ,كتقديره لالرتباطات اإلقميمية ,كت ثرت بفيمو

كأف ال , مامات العربيةىتاال ىكتعمك عم ,كالمصالق المصرية تتقدـ ,تماماتىاال السادات أفَّ  هرأ
 "إسػرائيل"شكل خاص مػع بف حركة السياسة الخارجية المصرية, ك متحد  ربيةعخالفات التجعل ال
  (.34: 2002)شمبي,

التزامو بسياسة عبػد الناصػر أعمف الحكـ في مصر منذ تكليو السادات  ا سبق أفَّ يظير ممَّ 
ة كبػذلؾ تكػكف جميػع تصػريحات السػادات حػكؿ الدكلػ ,الخارجية بمػا فػي ذلػؾ القضػية الفمسػطينية

كحقػػػكؽ الشػػػعب الفمسػػػطيني مجػػػرد تصػػػريحات إعالميػػػة لكسػػػب الػػػرأو العػػػاـ العربػػػي  ,الفمسػػػطينية
 ة.طريَّ ة كالمصالق القُ يَّ م  ك  كبيف المزج بيف االلتزاـ بمني  الق   ,لصالق برنامجو السياسي

القضػػػية الفمسػػػطينية؛ إذ كافػػػق  ىانعكػػػس خيػػػار التسػػػكية السػػػممية الػػػذو اتبعػػػو السػػػادات عمػػػ
طمػػػب كيسػػػنجر أثنػػػاء  ىعمػػػ 1973ديسػػػمبر عػػػاـ كػػػانكف األكؿ/ مػػػف  الثالػػػث عشػػػرالسػػػادات فػػػي 

 (.193: 1996)هيك ,مؤتمر السالـ  ىإلاالجتماع بالقاىرة بعدـ دعكة الفمسطينييف 

 طػكاؿ امتػدت التػي - الحػرب حالػة السالـ بيف مصر ك"إسرائيل"  اتفاقية أنيتفقد  ؛كعميو
 أعطػى مػا كىػك ,"إلسػرائيل" الجنكبيػة محػدكدل مصػر تيديػد كألغػت مصػر, مػع الػزمف مف قرف  ربع

                                                           
1
 http://25janaer.blogspot.com/2011/09/blog-post_3979.html (24/4/2016) 

http://25janaer.blogspot.com/2011/09/blog-post_3979.html
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, كأضػػػػػػعفت الجبيػػػػػػة األخػػػػػػره  العربيػػػػػػة الجبيػػػػػػات عمػػػػػػى لمتركيػػػػػػز الفرصػػػػػػة "اإلسػػػػػػرائيمي" الجانػػػػػػب
معاىػػػػدة سػػػػالـ؟ , كبػػػػذلؾ خسػػػػرت  "إسػػػرائيل"عػػػػت مػػػػع الحاضػػػػنة األـ كقَّ  كالسػػػػبب أفَّ  ؛الفمسػػػطينية

السياسػة الخارجيػة المصػرية  أفَّ ك  ,"سػرائيمياإل"القضية الفمسطينية العبا  ميما  في الصراع العربي 
 يػػا, كالتعػػاكف مع ,ت سياسػػة التطبيػػعكتبنَّػػ ,"إلسػػرائيل"خرجػػت مػػف دائػػرة العػػداء  فػػي عيػػد السػػادات

و ال يمكػػف ألو دكلػػة عربيػػة ؤمف ب نَّػػتُػػاألمريكػػي, ك  -"اإلسػػرائيمي"التحػػالل  شػػعر بػػالعجز أمػػاـتك 
ىػك , "اإلسػرائيمي" -ئل المتاحػة لحػل الصػراع العربػي البػداك , "إسػرائيل"تقيػر  ميما بمغت قكتيػا أف

كبػذلؾ دعػا السػادات بطريقػة غيػر مباشػرة منظمػة التحريػر  ؛سػالـ كعقػد معاىػدات ,القبكؿ بػالكاقع
خكؿ فػي عمميػة تسػكية سػممية كالتفػاكض مػع كالػدُّ  ,المقاكمػة كالسػالح كتػرؾ ,"بإسػرائيل"لالعتراؼ 

 ."إسرائيل"
 ك حسني مبار   الرئيس ةهد  .3

ثػػـ دخمػػت السياسػػة بانتخابػػات  ,فػػي ظػػل نظػػاـ مبػػارؾ الػػذو ظيػػرت خاللػػو حركػػة حمػػاس
كمػػا دخػػل كتراجعػػات,  ,كأزمػػات ,, كشػػيدت القضػػية الفمسػػطينية بمػػا فييػػا القػػدس تحػػكالت2006

حمػػاس فػػػي حركػػة نجػػػاح  إلػػى جانػػب, 2005اإلخػػكاف المسػػممكف مجمػػػس الشػػعب فػػي انتخابػػػات 
الػػػربك  ىدفػػػع مبػػػارؾ إلػػػ األمػػػر الػػػذومػػػع نجػػػاح اإلخػػػكاف  متفػػػاعال  الػػػذو كػػػاف , 2006انتخابػػػات 

 مػػػفكافػػػة المكاقػػػل المصػػػرية  ىالمباشػػػر بػػػيف اإلخػػػكاف كحمػػػاس, كلػػػذلؾ انعكػػػس ىػػػذا الػػػربك عمػػػ
 "اإلسػػرائيمي"يػػا ممفػػات عالقػػة مصػػر بغػػزة )األنفػػاؽ, معبػػر رفػػق, العػػدكاف ىمُّ أ تطػػكرات القضػػية, ك 

 2006نجػػاح حمػػاس بػػارؾ مُ  مطة(, حيػػث عػػدَّ كالسػػ "إسػػرائيل", المصػػالحة, العالقػػة مػػع ةغػػز  ىعمػػ
ىػػذه االنتخابػػات  خاصػػة كأفَّ  السػػاحة المصػػرية؛ بسػػبب ىكاجسػػو تجػػاه اإلخػػكاف, ىعمػػ نػػذير شػػؤـ  

لمسػػػػػػػمطة ضػػػػػػػد  مبػػػػػػػارؾ مكقفػػػػػػػا  داعمػػػػػػػا   ىفػػػػػػػتق كالسػػػػػػػمطة, كفرضػػػػػػػت عمػػػػػػػ بػػػػػػػيفأحػػػػػػػدثت شػػػػػػػقاقا  
 (.1: 2013)األشع ,حماس

, العربيػػػة تتػػػ ثر بشخصػػػية الػػػرئيسأف السياسػػػة الخارجيػػػة لمػػػدكؿ  ىىػػػذا مؤشػػػر كدليػػػل عمػػػ
فػػي التعامػػل مػػع العػػدكاف  كفاعميػػة سياسػػتيا الخارجيػػة ,القضػػية الفمسػػطينية ىا أثػػر عمػػكتكجياتػػو مػػ
 .عمى قطاع غزة"اإلسرائيمي" 

 تجػاه السػادات لسياسػة مشػابيةخارجيػة  سياسػة مبػارؾ السػابق المصػرو  الػرئيس انػتي 
 دكر كتراجػع   عميػو, كالحفػال السػالـ باتفػاؽ لتػزاـكاال ,كالتحػالل, الصػداقة حيػث مػف ,"إسػرائيل"

ػا عيػده فػي "اإلسػرائيمي"  -العربػي الصراع في مصر  ب نػو الػدكر ىػذا كصػلحتػى  خطيػر ا, تراجع 
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 الفمسػطينية القضػية بخاصػة العربيػة, القضػايا ضػد "إسػرائيل"ك الغػرب مػع كمتسػاكق ا متكاطئ ػا
 .  1:نت(2009)وجيه,

 ,كالمفاكضػػات ,أبرزىػػا: مسػػار التسػػكية ميمػػة ت فمسػػطينيةظػػاـ مبػػارؾ بزمػػاـ ممفػػانأمسػػؾ 
دار بطريقػػػة أمنيػػػة, كتحػػػت إشػػػراؼ كالمصػػػالحة, كتبػػػادؿ األسػػػرو, كلكػػػكف ىػػػذه الممفػػػات كانػػػت تُػػػ

طبيعة عالقة النظاـ المصرو في عيد الرئيس مبارؾ بالقضػية  فَّ إة المصرية, فالمخابرات الحربيَّ 
  لسػػػالـ بػػػيف مصػػػر ككيػػػاف االحػػػتالؿ بقػػػكة, كممارسػػػة دكرااللتػػػزاـ باتفاقيػػػة ا :اتسػػػمتالفمسػػػطينية 

كالقيػػػػاـ بتمريػػػػر كتسػػػػكيق الرسػػػػائل األمريكيػػػػة  ,كالفمسػػػػطيني الكسػػػػيك بػػػػيف الطػػػػرفيف "اإلسػػػػرائيمي"
لفمسػػػػطينية المختمفػػػػة مػػػػف أجػػػػل غايػػػػات محػػػػددة أمريكيػػػػا  ااألطػػػػراؼ  هدخل لػػػػدكالصػػػػييكنية, كالتَّػػػػ

  ـ, كحضػر مبػارؾ حفػل تكقيػع اتفاقيػة أكسػمك,فشاركت مصر فػي مػؤتمر مدريػد لمسػال ؛كصييكنيا  
اتفاقيػػات القػػاىرة كطابػػا مػػع الجانػػب الصػػييكني  ىياسػػر عرفػػات كألزمػػو بػػالتكقيع عمػػ ىكضػػغك عمػػ

الفمسػػػػطينييف لكقػػػػل االنتفاضػػػػة  ىات, ثػػػػـ مارسػػػػت مصػػػػر الضػػػػغك عمػػػػيفػػػػي منتصػػػػل التسػػػػعين
ية عمػر سػػميماف راـ هللا , فػػزار كزيػر المخػابرات المصػػر 2000العػاـ فػي الفمسػطينية التػي انػػدلعت 
المفػػػػاكض  ىكتركػػػػزت الجيػػػػكد الرسػػػػمية المصػػػػرية فػػػػي الضػػػػغك عمػػػػ ,مػػػػرات عديػػػػدة ليػػػػذه الغايػػػػة

حػرؾ مصػر سػاكنا  مػف كلػـ تُ  ,الفمسطيني لمقبكؿ بما ىك مطركح عميو كفػق خطػة خارطػة الطريػق
مػػػف أجػػػل  ثػػػـ مارسػػػت عميػػػو ضػػػغكطا  كبيػػػرة   ,أجػػػل فػػػؾ الحصػػػار عػػػف ياسػػػر عرفػػػات فػػػي راـ هللا

ي خػػػذ منػػػو العديػػػد مػػػف الصػػػالحيات, كيميػػػد الطريػػػق لصػػػالق لسػػػتحداث منصػػػب رئػػػيس الػػػكزراء ا
 (.32: 2013)جبر, محمكد عباس لتكلي رئاسة السمطة بسالسة مف بعده

تػدعك لمتطبيػع كالتعػاكف مػع كانػت السياسػة الخارجيػة المصػرية فػي عيػد السػادات يبدك أف 
ف كػػاف عػػف طريػػق غيػػر مباشػػر,  ىحتػػ "إسػػرائيلب"كدعػػكة منظمػػة التحريػػر لالعتػػراؼ  ,"سػػرائيلإ" كا 

السياسػػػة  ىفكانػػت السياسػػة الخارجيػػة المصػػرية أكثػػر تفػػاعال  كضػػغطا  عمػػ ؛أمػػا فػػي عيػػد مبػػارؾ
نيػػػػػاء الصػػػػػراع إكلعبػػػػػت دكر الكسػػػػػيك مػػػػػف أجػػػػػل  ,"سػػػػػرائيمييفاإل"الخارجيػػػػػة الفمسػػػػػطينية لصػػػػػالق 

 .  "سرائيمياإل" -الفمسطيني

أف يكػكف زادت آمػاليـ فػي ف مػف ينػاير, ك يالخػامس كالعشػر  ارتفعت آماؿ الفمسطينييف بثكرة
خارجيػة اتخػذ المجمػس العسػكرو سياسػات ك تحريػر القػدس,  ىتحرر مصر مف طاغيتيا مدخال  إلػ

بػػل تجمػػد التعػػاكف األمنػػي النشػػك سػػابقا  مػػع  ؛كػػل ممفػػات القضػػية مػػفحػػذرة, دكف أف يتخػػذ مكقفػػا  
انتخابػات  ى, ال سيما بعد دخكؿ اإلخػكاف إلػ"سرائيلإ"بسقكط رمكز النظاـ المتعاكف مع  "إسرائيل"

 .(3: 2013)األشع , الرئاسة
                                                           

1
http://revsoc.me/politics/lnzm-lmsry-mn-ltwtw-l-lshrk(25/4/2016) 
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 كحككمػة ,مصػر بػيف العالقػات تحسػنت حػاؿ فػي ,"إسػرائيل "عمػى األمػر ىػذا أثػر يػزداد 
ا ا  حماس كف دُ عُ ي   الذيف اإلخكاف, حككمة ظل في خاصة حماس, ا حركتيـ مف جزء  فػي  ليـ كامتداد 
 سػنيو إفػرايـ الجنػراؿ السػابق" اإلسػرائيمي "الجػيش كزيػر نائػب ؿيقػك  الشػ ف ىػذا كفػي. غػزة

 :(Ephraim Sneh)  َّلألمزجػة "إسػرائيل "تجػاه مبػارؾ سياسػة تكاصػل لػف الثػكرة بعػد مصػر" إف 
 عمػى حقيقػي تػ ثير سػيككف ك  .المصػرية المعارضػة فصػائل كػل بيػا تتميػز التػي ليػا المناىضػة

 العالقػات فػي التطبيػع مظػاىرك  سػيعتدؿ, حمػاس كػـح مػف المكقػلك  ,"بإسػرائيل "السمطةات عالق
ػ–اسػتراتيجي كتيديػد "إسػرائيل "رؤيػةك  خطػر, فػي سػتككف  أك سػتنتيي "إسػرائيل" مػع   "زعزَّ ت  ت  س 

 (.16: 2011 )مركز قدس نت,

 ية الهاشميةاألردنالمممكة  :ثالثاً 
مػا  حػدكد بريػةفػي ربػا  مػف فمسػطيف جغرافيػا , كتشػتركاف العربيػة قُ  األردف أكثػر الػدكؿ دعػتُ 

خاصػػػػة بعػػػػد المجػػػػازر التػػػػي ارتكبتيػػػػا  فييػػػػا, لكجػػػػكد عػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف الالجئػػػػيف الفمسػػػػطينييف هأد
 .عصابات الصييكنية بحق الشعب الفمسطينيال

 ردنيةاأل الخارجية لي السياسة  الفمسطينية القضية .1

, لذا "يميةاإلسرائ"–شكل القضية الفمسطينية عامال  ميما  يدخل في إطار العالقات العربية تُ 
حيػػػػػث تحتػػػػػل القضػػػػػية  ,تػػػػػ ثرت بالعامػػػػػل الفمسػػػػػطيني "اإلسػػػػػرائيمية" -ردنيػػػػػةالعالقػػػػػات األ نجػػػػػد أفَّ 

بل تكاد تككف ىػي جػكىر الصػراع مػع  ؛"اإلسرائيمي" -الفمسطينية محكرا  رئيسا  في الصراع العربي
مػف فمسػطيف جغرافيػا   ربػا  المممكػة األردنيػة الياشػمية ىػي أكثػر الػدكؿ العربيػة قُ  , كبما أفَّ "إسرائيل"
بػػػالعكدة  يػػػا أمػػػالعػػػدد كبيػػػر مػػػف الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فيلكجػػػكد  هأدحػػػدكده البريػػػة معيػػػا فػػػي ك 

كبحكـ ذلؾ اتبع األردف سياسة فعالة تجػاه  ,فرض عمييا التزامات دكف غيرىاالسريعة لمديار مما 
 كلكجكد ركابك تاريخية كال سيما مدينة القدس. ,القضية الفمسطينية

ية األردنيػة تختمػل عػف بقيػة الػدكؿ العربيػة, متل القػدس مكقعػا  متميػزا  فػي السياسػة الرسػتح
ع الجزء الشرقي منيا تحػت اإلدارة األردنيػة عػاـ ض  ا كانت جزءا  مف األردف, كذلؾ منذ أف كُ ي  ككن  

, كبقػػػاء 1988 صػػػدكر قػػػرار فػػػؾ االرتبػػػاط القػػػانكني كاإلدارو عػػػف الضػػػفة عػػػاـ ى, كحتػػػ1948
كاإلشػػراؼ األردنػػي, كقػػد  ,كقبػػة الصػػخرة تحػػت الرعايػػة ,كالمسػػجد األقصػػى ,اإلسػػالمية المقدسػػات
ة قرارات مف األمـ المتحدة ب جيزتيػا في استصدار عدّ   فاعال   ة الخارجية األردنية دكرا  كاف لمسياس

يػػت إلغػاء جميػع اإلجػراءات كالقػرارات التػي اتخػذتيا لتثب ىإلػ "اإلسػرائيمية"المختمفػة تػدعك الحككمػة 
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 كالػػػدكائر ,كالمؤسسػػػات ,القػػػدس الغربيػػػة, كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ نقميػػػا بعػػػض الػػػكزارات ىسػػػيادتيا عمػػػ
 .(207: 2007)العضايمه, الحككمية إلييا

كاألحػداث اإلقميميػة  ,بػالمتغيرات تتػ ثر السياسات الخارجية  بيف الدكؿ يظير مما سبق أفَّ 
 مػػػا مػػػف شػػػؾ أفَّ ك ثنائيػػػة بػػػيف الػػػدكؿ, مسػػػار العالقػػػات ال ىؤثر عمػػػالتػػػي مػػػف شػػػ نيا أف تُػػػ كالدكليػػػة

  .ت ثرت بتمؾ األحداثكالفمسطينية  "اإلسرائيمية"-العالقات األردنية

 السياسية ى اختالف الرؤ  .2
يتضػػػق تاريخيػػػا  كجػػػكد خالفػػػات سياسػػػية جكىريػػػة بػػػيف منظمػػػة التحريػػػر كاألردف مػػػا جعػػػل  

فاعميػػػػة السياسػػػػة  كىػػػػذا بػػػػدكره أضػػػػعل ,حػػػػد التفجػػػػرات كتػػػػ ـز المكقػػػػل بيػػػػنيـ ىاألمػػػػكر تصػػػػل إلػػػػ
عػت األردف معاىػدة خاصػة بعػد أف كقَّ  ,"االسػرائيمية"االعتداءات  يةالخارجية الفمسطينية في مكاج

كاألردف أضػػػعفت المكقػػػل التفاكضػػػي  "إسػػػرائيل"عػػػة بػػػيف المعاىػػػدة المكقَّ  نجػػػد أفَّ . "إسػػػرائيل"مػػػع 
مجػػرد كاليػػة  ىلػػإ القػػدس, حيػػث تػػـ تحجػػيـ قضػػيتيا ىالفمسػػطيني فيمػػا يتعمػػق بقضػػية السػػيادة عمػػ

 ىالمي عمػػإسػػإشػػراؼ األمػػكر بترتيػػب  ىلتقتصػػر عمػػ ؛اكض بشػػ نيافػػ, األمػػر الػػذو يػػدفع التةدينيػػ
 (.105: 1994 وآخرون, )صقر مية  فييااألماكف المقدسة اإلسال

 1974 الفمسطيني لمشعب التحرير منظمة تمثي  من األردن موقف .3
ػ تمثيػل ظػلَّ  ػحُ  أف إلػى العربيػة السػاحة عمػى كردذ  أخػ مكضػع الفمسػطيني عبالشَّ  تم  س 
 فػي أقػر الػذو ,1974ة عػاـ عشػر  الثانيػة دكرتػو فػي الفمسػطيني الػكطني المجمػس فػي ا  فمسػطيني
 مػف تحريرىػا يػتـ التػي راضػياأل عمػى الفمسػطينية الكطنيػة السػمطة إقامػة مبػدأ المرحمػي البرنػام 

ػحُ  كمػا حػتالؿ,اال تشػريف األكؿ/أكتػكبر  29-26مػف  قػدتعُ  التػي الربػاط قمػة فػي ا  عربيػ تم  س 
 كرد تكصػية أكتػكبر/األكؿ تشػريف 25 فػي العربيػة لمقمػة العػرب الخارجيػة راءكز  رفع فقد ,1974
 .(.126: 1994 )هالل, :فييا

 تعػكد المختمفة, ب ساليبوراع الص ممارسة طريق عف تحريرىا يتـ فمسطينية أرض ةأي إف.أ 
 الت كيػد مػع الفمسػطينية التحريػر منظمػة قيػادة تحػت الفمسػطيني الشػعب ؛أصػحابيا إلػى
 . تحريرىا يتـ التي األرض عمى كلةئالمس الكطنية سمطتو إقامة في حقو عمى

 كعمػى ت,المجػاال جميػع فػي قياميػا عنػد السػمطة ىػذه بمساندة العربية المكاجية قكه  كتقكـ
 القمة أقرت ة(, كرغـ تحفم األردف فقدالفقر  ىذه عمى األردف كفد اعترض كقد( ,كافة المستكيات
 ,الفمسػطيني لمشػعبا  شػرعي ممػثال   الفمسػطينية التحريػر منظمػة تكػكف  أف حػاؿ ةأيػ عمػى العربيػة,
 عمػى األردف مكافقػة ذلػؾ فػي بما ,الكاممة العربية الشرعية إضفاء عف عبارة الخطكة ىذه ككانت
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 قػراراتف كمػف ضػم ,كالخػارج الػداخل في الفمسطيني الشعب باسـ ا  متحدث لتككف  التحرير منظمة
 .(73: 1974الجامعة العربية,قرارات ( أىميا: , الرباط مؤتمر

  التحريػر منظمػة بقيادة المستقمة الكطنية السمطة إقامة عمى الفمسطيني الشعب حق ت كيد.أ 
 أرض ةأيػ عمػى الفمسػطيني لمشػعب كالكحيػد الشػرعي الممثػل بكصػفيا الفمسػطينية,
 جميػع فػي قياميػا عنػد السػمطة ىػذه بمسػاندة ةالعربيػ الػدكؿ كتقػكـ ,تحريرىػا يتـ فمسطينية
 .المستكيات جميع كعمى ,تالمجاال

 في التدخل كعدـ الفمسطينية, الكطنية الكحدة عمى بالحفال العربية الدكؿ جميع تمتـز أف.ب 
 .الفمسطيني لمعمل الداخمية الشؤكف 

 وحدة الهدف .4
 أجػره   حيػث ,1982 أكتػكبر/األكؿ تشػريف مف التاسع بعد لألردف عرفاترات زيا تكررت

 عمػىراؼ لإلشػ : األكلػيلجنتػيف إنشػاء عمػى خالليػا اتفػق األردنيػة الحككمػة مػع محادثػات خالليػا
 فػي قتصػاديةاال األحػكاؿراسػة لد اقتصػادية لجنػة كاألخػره  األردف, فػي لممنظمػة التابعػة القػكات
 اتفػق ,1982ديسػمبر/األكؿ كػانكف  بدايػة فػي لعرفػات الثالثػة الزيػارة كبعػد المحتمػة راضػياأل

 راسػةلد (رافبػد مضػر (األردنػيزراء الػك  يسئػكر  ,عرفػات اسػةئبر  ميػاعُ  لجنػة إنشػاء عمػى الطرفػاف
 الفمسػطيني – األردنػي المفػاكض الفريػق كتػ ليل كاألردف, فمسػطيف بػيف راليػة الككنفد مسػ لتي
 مسػطينيف  يأردنػ كفػد: ىػي المشػترؾ المفاكض لمكفد صي  ثالث المقاء ىذا في ث  ح  كبُ  .المشترؾ
 خػارج مػف أعضػاء   يضػـ مشػترؾ فمسػطيني أردنػي كفػد كأ المنظمػة, مػف أعضػاء يضػـ مشػترؾ
)موسـوةة التـأريو والتوثيـق  لممنظمة ممثال يضـ العربية الجامعة مف كفد ك, أىي تختارىـ المنظمة

 .1)نت :2015الفمسطيني,

َـّ   كبعػػده  1985 فبرايػػر/  شػػباط11اتفػػاؽ تحػػرؾ مشػػترؾ بػػيف الطػػرفيف فػػي  ىالتكقيػػع عمػػ تػػ
 التحػرؾ أبعػاد لشػرح؛ 1985مػايك/أيػار 9 فػي الصيف إلى عرفات ياسر اسةئبر  مشترؾ كفد تكجو

 ,عمػاف إلػى بعػدىا عػاد أيػاـ خمسػة الزيػارة اسػتغرقت , األكسػك الشػرؽ  فػي السػالـ نحػك المشػترؾ
 الشرؽ  ةمنطق قضايا مف الثابت الصيف مكقل دكاأكَّ  الصينييف كليفئالمس أفَّ  عرفات ياسر كذكر
قػاـ  1988. كفػي يكليػك/ تمػكز (83: 1991)شـبيب, الفمسػطينية القضػية مقػدمتيا كفػي , األكسػك

 كاإلدارو مع الضفة الغربية. ,قرار فؾ االرتباط القانكنيتنفيذ الممؾ حسيف ب

 مػف الممتػدة الفتػرةفػي ك  عربػة, كادو فػي األردنيػة "سػرائيميةاإل "السػالـ معاىػدة ضػكء فػي
 األردني الطرفيف راؾاشت ضكء في المستقبمية العالقات عمى كت ثيرىا ,2011كحتى 1988 العاـ

                                                           
1
http://www.twtheq.com/thesis.aspx?id=29(25/4/2016) 
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 يئالنيػا الحػل لئبمسػا جكانبيػا مػف العديػد في تتقاطع ,"رائيلإس "مع سالـ باتفاقيات كالفمسطيني
 .الفمسطينية بالقضية المرتبطة

 (1993-1991) المبادئ اتفاقيةو  مدريد مؤتمر .5

 تقػدمت الخمػي  حػرب كانتيػاء الككيػت, مػف نسػحاباال عمػى راقيػةالع القػكات إجبػار بعػد
 الثمػار قطػل بيػدؼ ,"يرائيماإلسػ"-العربػي عرا كالصػ ,الفمسطينية لمقضية بتسكية األمريكية اإلدارة
 قطعتػو الػذو لمكعػد ا  كتنفيػذ الحػرب, تمػؾ فػي كاشػنطف أحرزتػو الذو العسكرو  لالنتصار السياسية
 مػف إخػراج العػراؽ فػي مشػاركتيـ ثمػف )كسػكريا مصػر ةخاصػ) العربيػة لمػدكؿ األمريكيػة اإلدارة
 بػالده تكجيػات 1991مػارس/آذار 6 فػي األب بػكش جػكرج األمريكػي يسئالػر  حػدد الككيػت,
 ,"رائيمياإلسػ"-العربػيراع الصػ لحل سالـ مبادرة عف كأعمف , األكسك الشرؽ  منطقة في السياسية
 : 1(: نت2004نول ,) تاليةال المبادن عمى تقكـ

 .السالـ مقابل ألرضا مبدأ.أ 
 .338-242قرارو مجمس األمف  ىاالستناد عم.ب 
 ."بإسرائيل"االعتراؼ .ج 
 ترتيب اتفاقات أمنية مشتركة..د 
 حفم الحقكؽ السياسية الشرعية لمفمسطينييف..ق 

 التػكتر كػاف إذ و,ئأعضػا بػيف فيما متكافق غير الكفد كاف فقد ؛الفمسطيني المسار عمى أما
 عبػد حيػدر الػدكتكر أف ةدرجػ إلػى نفسػو عمػىما  منقسػ كالكفػد, عقػدةم كالمشػاكل ,ا  كشػديد ا  مػئدا

 عشػر أربعػة نحػف الحقيقػة كفػي نفسػو, عمػى منقسػـ كفػد نحػف"  :األردنػي الكفػد أمػاـ قػاؿ الشػافي
. "ميادينػو كلػو تو,اتصػاال كلػو نفسػو يمثػل كاحػد ككل مستقل, كفد فينا عضك ككل ,فمسطينيا  ا  كفد

الكفػػػد الفمسػػػطيني أف يكػػػكف متماسػػػكا  أكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ  ىيجػػػب عمػػػلػػػذا كػػػاف . (248: 1996)هيكـــ ,
كػػاف ىػذا سػػببا  فاعميػػة السياسػة الخارجيػػة الفمسػطينية ك  فػيأثػػر األمػر ىػػذا كيبتعػد عػػف التػكتر ألف 

 مف الكفد الفمسطيني. الشافي عبد حيدر الدكتكر الستقالة 

 مجػاؿ فػي حتػى الك  ذكر,تُػ  ئنتػا دكف  يػةئالثنا المفاكضػات مػف التسػع تالجػكال كانتيػت
 عمقػت كىكػذا األمػاـ, إلػى التفػاكض عمميػات تػدفع أف بإمكانيػا كػاف التػي الثقػة بنػاء إجػراءات

 المتعػددة المفاكضات تسجل كلـ, راتالمسا جميع في مدريد مؤتمر عمى ترتبت التي المفاكضات
 ضػغك مػف لمتيػرب مػالذا   فييػا "رائيلإسػ "كجػدت حيػث مممكسػة,  ئنتػا بػدكرىاراؼ األطػ

                                                           
1
 http://www.mnofal.ps/ar/2004/09(14/5/2016) 
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 ومقابمػ تتنػازال تقػدـ أف دكف  العربيػة البمػداف مػع عالقتيػا لتطبيػع ككسػيمة يػة,ئالثنا المفاكضػات 
 (.70: 1994 )مصالحة,
 بعػد كىشاشػة, كضػعل عػالمي تيمػيش مػف العربػي النظػاـ إليػو كصػل الػذو الكضػع كبعػد

 بػيف كأكسػم اتفاقية كتكقيع ,1991 عاـ لمسالـ مدريد مؤتمر عقد كبعد ,1991عاـ الخمي  حرب
 بمػا الكطنيػة, مصػمحتو عػف األردف بحػث ,1993 عػاـ" إسػرائيل"ك الفمسػطينية التحريػر منظمػة
 كالالسػمـ الالحػرب حالة نيييُ ل   ,1994 عاـ عربة كادو اتفاقية عبر القكمية المصالق مع ينسجـ
 الخػارجي القػكمي رارهقػ عمػى "رائيمياإلسػ "القيػد مػف ممكػف قػدر أكبػر زيػليُ كل   ,"إسػرائيل" كبيف بينو

 (.103: 2011)قطيشات,

 :المعاهدة لي الخالف نقاط تجا  الفمسطيني الفع  رد .6

  تكقيع عمى احتجت أف اآلنية, علفال ردكد مكجة بعد الفمسطينية الكطنية السمطة تمبث كلـ
 عػف شػرنُ  مػا أفَّ  :فيو جاء ,1994 أكتكبر/األكؿ تشريف 29 في ا  رسمي ا  بيان ف صدرت المعاىدة,
 المتبادلػة لئكالرسػا ,"رائيمياإلسػ"-الفمسػطيني المبػادن إعػالف تفػاؽال ا  فاضػح ا  خرقػ دعػيُ  المعاىػدة
 حيػث المتحػدة, األمػـ إلػى الخػالؼ بنقػل قامػت المنظمػةفَّ إ بػل القػدس, مدينػة حكؿ الطرفيف بيف
 ,األمػف مجمػس يسئػكر  ,العػاـ األمػيف بتػدخل المتحػدة األمػـ لػده ـئالدا الفمسطينيراقب الم طالب
 األردف يػةكال إلػى إشارة مف المعاىدة عميو تنطكو  ما بسبب األردف مع األزمة في السالـعي  را ك 

 ,فػكره مػف الكضػع تقػكيـ بضػركرة الفمسػطينيراقػب الم كطالػب القػدس, فػي المقدسػة األمػاكف عمى
 (.39-38: 1995)جاد, كالمنظمة "رائيلإس "بيف لالتفاؽ متثاؿاال فرض خالؿ مف لتصحيحو

كػػػرت كانػػػت متذبذبػػػة فػػػي عالقاتيػػػا مػػػع القضػػػية جميػػػع المػػػؤثرات التػػػي ذُ  أفَّ  الباحػػػث ه يػػػر 
طػكؿ أمػد حيػاة  ىإلػ همػا أدة الخارجية الفمسػطينية بشػكل خػاص كالسياس ,الفمسطينية بشكل عاـ

خصػي لقادتيػا فػي بالطػابع الشَّ السياسػة الخارجيػة  تتػ ثر  كأفَّ  ,راضػي الفمسػطينيةاالحتالؿ في األ
السػاحة  ىفػي العصػر الحػديث فػي ظػل المتغيػرات عمػكبشكل خػاص  ,خارجيةتشكيل سياساتيا ال

 الدكلية.
 

  



78 

 المبحث الثالث
 لي السياسة الخارجية الفمسطينيةالمؤثرة  الدولية حدداتالم
 مقدمة:
 إلػى الممحػة كالحاجػة ,ةياإلنسػان لممجتمعػات عػييالطب لمتَّطػكُّر نتيجػة الػدكلي التنظػيـ جػاء

 ,, كذلؾ بعػد كجػكد صػراعاتالدكلية الحياة نظـيك  الدكؿ, بيف العالقات طبيعة حكـي تنظيـ كجكد
ظيػرت أىميػة  المنظمػات الدكليػة لفػض  ؛ ليػذاكامػتالؾ دكؿ لمسػالح النػككو  ,كنزاعات بيف الػدكؿ

 ظيػػػرت ىفبعػػػد الحػػػرب العالميػػػة األكلػػػ ؛حميػػػا ىكالعمػػػل عمػػػ ,المنازعػػػات الدكليػػػة بػػػالطرؽ السػػػممية
 عصػبة أ فَّ  إال ة,السػمميّ   بػالطُّرؽ كحػل المنازعػات   ,لػدكلييفا سػمـ عصػبة األمػـ لفػرض األمػف كال

بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة  المتحػدة األمـ ىيئة يامحمّ  لتحلَّ  كجاءت الغاية, ىذه في فشمت األمـ
 ., كأىـ السياسات الخارجية لبعض الجيات التاليةمف الدكؿ المنتصرة  بطمب

  أوال: األمم المتحدة
 ,راراتالقػ مػف العديػد بإصػدار كقياميػا الفمسػطينية, لقضػيةا حػلَّ  المتحػدةمػـ حاكلػت األ

 إال ,األطراؼ جميع يضر يُ  حلّ   إلى لمكصكؿ منيا محاكلة في الخاصة المجاف مف عدد كت سيس
 المجحػل, التقسػيـ رارقػ حيػاؿ كبيػرة أمػل بخيبػة المتحػدة األمػـ انتيػت فػي  فمسػطيف قضػية  أفَّ 

 ,صخػا بشػكل فمسػطيف كعمػى الكبػره, الػدكؿ طرؼ مف مياك العربية لدكؿا مصالق عمى كالت مر
 .كاستخداـ التيديدات االقتصادية لمنع بعض الدكؿ لمتصكيت ضد قرار التقسيـ

 عػف المسػئكؿ الجيػاز دعػكيُ  كأىمَّيػا, المتحػدة األمػـ أجيػزة أحػد الػدكلي األمػف مجمػس ُيعتب ػرُ 
كف   األمف مجمس بمكقل يتعمَّق كفيما  نشكبيا, عند األزمات كُيعال  الدكلييف, كاألمف  الـالسَّ  ص 
 المجمػس مكقػل كػاف الدكليػة, كاألزمػات راعاتكالصػ ,"رائيمياإلسػ" الفمسػطينيراع الصػ مف الدكلي
 ـرائلجػ اإلدانػة دكف  ت ُحػكؿ التػي )الفيتػك( األمريكػي الضػغك أمػاـ كضػعيفا   ,"رائيلإلسػ "ازا  منحػ
 (.197: 2009 )الوادية, الفمسطيني الشعب ضد تكاصلالم كالعدكاف ئيمية,رااإلس الحرب

 الفمسطينية بالقضية المتعمقة األمن مجمس لي أهم القرارات الدولية

  1967ةام  لي 242 األمن مجمس قرار .1

 أصػبق الػذو 242 رقػـ ارالقػر   11/22/ 1967 فػي كأصػدر الػدكلي األمػف مجمػس اجتمػع
 نػُص  كىػذا ة,التسػكي محػاكالت لكػل   األساسػي صكالػنَّ  المطػركح, الػدكلي الحػل باعتبػاره را  مشػيك 
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 الشػرؽ  فػي الخطػر الكضػع بشػ ف المتكاصػل قمقػو عػف ُيعػرب  إذ األمػف مجمػس   إفَّ " رار:القػ
اذ األكسك,  مػف العمػل إلػى كالحاجػة الحػرب, بكاسػطة راض  أ عمػى باالسػتيالء القبػكؿ عػدـ يؤكػد ك 
اذ ب مػاف, فيػو تعػيش   أف   المنطقػة فػي دكلػة كػل تسػتطيع كعػادؿ دائػـ سػالـ أجػل  أفَّ  أيضػا   يؤكػد ك 
 "الميثػاؽ مػف 2 لممػادة كفقػا بالعمل التزمت قد المتحدة األمـ ميثاؽ بقبكليا األعضاء الدكؿ جميع

 (.198-197: 1993مؤسسة الدراسات الفمسطينية, )
 242: القرار من الفمسطيني الموقف

 رفضت فيو  1967 الثاني تشريف/ نكفمبر 23 في بيانا   الفمسطينية التحرير منظمة أصدرت
 الفمسػطينية التحريػر منظمػة تحػدد الفمسػطيني الشػعب باسػـ البيػاف, فػي كجػاء 242 رقػـ القػرار
 (.262: 1992ةبد الهادي, ) :, كنذكر أىـ ما جاء فيوالمذككر القرار مف مكقفيا

 يككف  ما كأقرب عامة, مبادن يحتكو  سياسي ببياف أشبو ومجمكع في القرار كاف لقد: أوالً 
 "اإلسػرائيمية" القػكات انسػحاب مكضػكع عػال ي تنفيذيػة قػكة قػرار إلػى منػو دكليػة رغبػات إبػداء إلػى

 .الحازمة الفكرية المطالبة مف خالية ىزيمة معالجة

 ثابتػة حػدكد ككضػع الكجػكد في "إسرائيل "حق عمى مكضع مف أكثر في القرار نص ثانيًا:
 .المتياكس أمنيا عمى نص كما ,ابي معترؼ ليا,

 :"اإلسرائيمي" الموقفأما 
 يتـ العربية, الدكؿ مع سالـ اتفاقية بعقد مطالبيا عمى إصرارىا "اإلسرائيمية "الحككمة أعمنت
  يحققػو مػا رغػـ أنػو نػره  كىكػذاشػرة.., مبا مباحثػات فػي المفاكضػات مائػدة عمػى إلييػا التكصػل
 ا أرادت أف تبتػػػػػػػػز العػػػػػػػػربيػػػػػػػػإال أنَّ  دكلػػػػػػػػي كضػػػػػػػػماف عربػػػػػػػػي اعتػػػػػػػػراؼ مػػػػػػػػف "إلسػػػػػػػػرائيل" القػػػػػػػػرار

شػػػركط المفاكضػػػات المباشػػػرة لتممػػػي عمػػػييـ مػػػا تريػػػد  ىت عمػػػف صػػػرَّ  ؛النيايػػػة ىالميػػػزكميف حتػػػ 
 (. 123-122: 2005 )سيسالم,
 1973ةام (338)  األمن مجمس قرار .2

 حػرب تكقَّفػت أساسػو عمػى كالػذو , 1973أكتػكبر 22 في 338 رارق األمف مجمس أصدر
 بتنفيػذ الفػكرو  البػدء إلػىرار القػ كدعػا ,إسػرائيل"" ضػد كسػكريا صػرم قادتيػا التػي 1973 أكتػكبر
الى ,زائوأج بجميع 242 قرار  ,عادؿ سالـ إقامة بيدؼ المالئـ راؼاإلش تحت مفاكضات عقد ك 
 .(451: 2003)صالح, األكسك الشرؽ  في كدائـ
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 بالقضػية يتعمػق فيمػارارات القػ مػف العديػد صػدرأ األمػف مجمػس  أفَّ  يتضػق ممػا سػبق
 احػتالؿ عػف الفػكرو  بػالتكقُّل "لرائيإسػ "طالػبكتُ  ,"رائيمياإلسػ" العػدكاف تُػديف التػي الفمسػطينية

قّ ػو ممارسػة مػف الفمسػطيني الشػعب كتمكيف ,منيا السريع كاالنسحاب الفمسطينية, راضياأل  فػي ح 
أف تكػػػكف أكثػػػر فاعميػػػة فػػػي لػػػذا كػػػاف يجػػػب عمػػػى السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية , مصػػػيره رتقريػػػ
تػرفض تنفيػذ قػرارات كانػت  "سػرائيلإ" إال أفَّ ستثمار القرارات الدكلية لصالق القضػية الفمسػطينية, ا

ف أمريكػا اسػتخدمت إحيػث  ,المتحػدة األمريكيػة كىيمنة الكاليػات ,كبمساندة ,مجمس األمف الدكلي
كػػـ عشػػرات المػػرات دكف االكتػػراث إلرادة الػػدكؿ األعضػػاء بح "اسػػرائيل"حػػق نقػػض الفيتػػك لصػػالق 

 .كأجيزتيا ,كدعميا المالي لألمـ المتحدة ,نفكذىا

  ثانيًا: الواليات المتحدة األمريكية
 لنفوذ األمريكيا بداية .1

النػػػػزكع األمريكػػػػي نحػػك الييمنػػة عمػػى العػػالـ يعػػػػكد إلػػى أكثػػر مػػف قػػرف مضػػى, مػػع تنػػامي 
بحثيػػة أمريكيػػة عديػػدة فػػي ك  ,كقػػد تفننػػت دكائػػر سياسػػػػية ,شػػػػعكر األمػػريكييف بتعاظػػػػـ قػػػػكة بالدىػػـ

بشػػػتى الطػػػرؽ ك  ,تسػػػػػكي  كتبريػػػػػر ذلػػػؾ النػػػزكع المسػػػتمر نحػػػك الييمنػػػة عمػػػى العػػػالـ بػػػذرائع مختمفػػػة
ػؾ فػي تمثَّمت كنادرة فريدة تراتغيُّ  العالـ شيدحيث  ,الحضارية كغيرىا  كاختفائيػا عظمػى دكؿ تفكُّ

 .(503: 2010)ةبد الفتاح, التاري  مف

يػا قػكة العػالـ أنَّ  ىل رسػالة إلػرسػاليات المتحدة األمريكية أرادت أف تالك  يتضق مما سبق أفَّ 
كذلػػؾ  ,أماميػا دكلػػة أف تقػل ةيػػا بمغػت مػف القػػكة مػا ال تسػتطيع أيَّػكأنَّ  ,كمييمنػة ,عسػكرية كحيػدة

 ىائمة. ردع   ةكامتالكيا قك  ,السكفيتيبعد انييار االتحاد 

 بػيف تفصػل ت ُعػد   كلػـ الدكليػة, منظمػاتال عمػى سػيطرتيا فرضػت المتحػدة الكاليػات أفَّ  كمػا 
 كالمثاؿ المتحدة, األمـرارات كق األمريكية المصالق بيف اآلف حتىك   1991عاـ في الخمي  حرب
 ضػد األمف مجمس في دكلة عشرة أربع كجو في المتحدة الكاليات كقفت عندما ذلؾ عمى الصارخ
  ننسى ال اإلطار ىذا في ,ثانية كالية لفترة المتحدة لألمـ ا  عام ا  أمين غالي بطرس .د ترشيق إعادة
 الربػع فػي األمػف مجمػس فػي مػرة ثالثػيف مػف أكثػر الفيتػك حػق اسػتخدمت قػد المتحػدة الكاليػات أفَّ 

 ة,المشػركع غيػر أعماليػا عمػى "ئيلراإسػ "بإدانػةرار قػ إصػدار لعػدـ العشػريف القػرف  مػف األخيػر
 اختمطػت السػكفيتي االتحػاد سػقكط كبعػد ؛كىكػذا ,فمسػطيف فػي العربػي شػعبنا أبنػاء ضػد كالقمعيػة
 كقراراتيػػػػػػا الدكليػػػػػػة المنظمػػػػػػة كمكاقػػػػػػل, األمريكيػػػػػػة المصػػػػػػالق بػػػػػػيف األمػػػػػػكر كتشػػػػػػابكت ؽ,رااألك 
 (.84: 2003)طه,
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يره الباحث أفَّ ىيمنة الكاليات المتحدة األمريكية عمػى األمػـ المتحػدة, كأىػـ القػرارات التػي 
, كاالنتصػػارات التػػي حققتيػػا, كالقػػكة التػػي تممكيػػا صػػدرت عنيػػا, كسػػيطرتيا عمػػى السػػاحة الدكليػػة

جعػػػل منيػػػػا دكلػػػػة عظمػػػػى تتفػػػرد بالشػػػػ ف الػػػػدكلي, كبػػػػذلؾ أضػػػعفت دكر كثيػػػػر مػػػػف الػػػػدكؿ حيػػػػث 
 أصبحت تبعيتيا إلرادة  الكاليات المتحدة األمريكية.

 "سرائي إ" تجا  األمريكية المتحدة الواليات سياسات  .2

ة عمػى "إسػرائيل "تجػاه اجميعيػ األمريكيػةرات اإلدا سياسػات تقػكـ  ثابتػة, عناصػر عػدَّ
 (.113: 2003)عبد الخالق, :يمي بما ياتمخيص أىم يمكف

 مفسيا أأر  كعمى المنطقة, في الحيكية االستراتيجية المتحدة الكاليات مصالق أىمية .أ 
 ."سرائيلإ"
مة الغرب قاعدة عدككنيا تُ  "سرائيلإ "حماية .ب   .ا  كثقافيَّ  ا  عسكريَّ  المتقدّ 
 الشػعبي فالػدعـ شػعبية, حالػة ىػك إنَّمػا نخبكيػا   ت ييدا   ليس يكف األمريكي, الت ييد منق.ج 

 القيػاـ يسػتكجب الػذو الفمسػطيني اإلرىػاب لمفيػكـ كت ييػدىـ ,85%فػاؽ "إلسػرائيل"
ػػػػػػػػػػػػػ كىػػػػػػػػػػػػػك ,73% يفػػػػػػػػػػػػػكؽ  عنيػػػػػػػػػػػػػا دفاعػػػػػػػػػػػػػا   باغتيػػػػػػػػػػػػػاالت   التحػػػػػػػػػػػػػالل عمػػػػػػػػػػػػػى رمؤش 
 ."اإلسرائيمي"-األمريكي

 نخبػكوك  ىكبل  ؛شعبيا  "إلسرائيل" الت ييد  أفَّ  رأيو لخالق فييختمل مع عبد االباحث إال أف 
كرسػـ صػكرة  ,ظيػار الفمسػطينييف إرىػابييفا  ك  ,دكرا  ميما  في قمب الحقائقيمعب عالـ اإل إف حيث

 ,المػكاطف األمريكػي هالصكرة الذىنية لد ىما أثر عم, نو قاتل بربرو مخادعأنمطية عف العربي 
ظيػار  ,يكني فػي تشػكيو صػكرة العربػيضغك المػكبي الصػي ىكال ننس و مضػطيد أنَّػ "اإلسػرائيمي"كا 

كمػػا  ,"إسػػرائيل" كانػػت فػػي الشػػرؽ األكسػػك فػػي صػػالقالسياسػػات األمريكيػػة  , كأفَّ مػػف الفمسػػطينييف
  .القضية الفمسطينيةزالت عمى حساب 

في  أخفقك  ,أضعل االنقساـ فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية أماـ المؤسسات الدكلية"
بعػػػض  جانػػػب أف ىإلػػػ ,ككػػػذلؾ فػػػي التصػػػدو لمعػػػدكاف "اإلسػػػرائيمي" ,قنػػػاعيـ بالركايػػػة الفمسػػػطينيةإ

الجانػػػػػب  ه شػػػػػكاك  ف كيتفيمػػػػػك  ف حيػػػػػث كػػػػػانكا يسػػػػػتمعك  ,مكقفيػػػػػا سػػػػػمبيا  كػػػػػاف المؤسسػػػػػات الدكليػػػػػة 
غزة قطاع كلية ال تتعامل مع المؤسسات الدَّ  بسبب أفَّ   ,"اإلسرائيمي" أكثر مف الجانب الفمسطيني

 :مقابمة(.25/4/2016)حمد, "ا أعاؽ نقل الرسائل بالشكل المطمكبكل رسمي مبش

 السياسػية الناحيػة فمػف كعسػكريا , سياسػيا   "إسػرائيل" بػدعـ األمريكيػة المتحدة الكاليات تقكـ
 تمنػع بمكجبػو كالػذو ,"إلسػرائيل" ومُ قدّ  تُ  ذوال السياسي الدعـ كسائل أىـ مف األمريكي الفيتك ُيع د
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 بدايػة منػذ صػدرت التػي األمػف كمجمػس العامػة, الجمعيػة تراراقػ فكػلُ  ,الشػكمية اإلدانػة مجػرد
 النفػكذ ببسػب ـزااإللػ مضػمكف  مػف ىػاك  مُ لخُ  منيػا أيَّػا   "ئيلراإسػ" ذ  نف  تُ  لـ "سرائيمياإل "العربي عرا الص

 (.210: 2009)الوادية, الفيتك كاستخداـ المتحدة األمـ في األمريكي

الطػػػػػرؼ المقابػػػػػل  ىعمػػػػػ ا  لكاليػػػػػات المتحػػػػػدة  تمػػػػػارس ضػػػػػغطا  كبيػػػػػر يظيػػػػػر ممػػػػػا سػػػػػبق أف ا
 ككػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػذا كاضػػػػػػػػػحا  فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػراع  ,رادتيػػػػػػػػػاا  ك  ,كالمخػػػػػػػػػالل لتكجياتيػػػػػػػػػا ,"إلسػػػػػػػػػرائيل"

ر فػػػي مػػا أثَّػػبشػػكل خػػاص "اإلسػػرائيمي"  -كالصػػراع الفمسػػػطيني ,بشػػكل عػػاـ "اإلسػػرائيمي"-العربػػي
 .عتداءات "اإلسرائيمية"في مكاجية اال فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية

  ثالثًا: االتحاد االوروبي
 ,مت صيغة جديدة كاف أحد أىدافيا إقامة الدكلة الفمسػطينيةمع نيايات القرف العشريف تشكَّ 

رؼ كاألمـ المتحدة أحد أركانو, كُعػ ,كركسيا ,جانب الكاليات المتحدة ىككاف االتحاد األكركبي إل
كركبػػا مػػف خػػالؿ عضػػكيتيا فػػي ىػػذه المجنػػة أكقػػد اجتيػػدت  ,يػػةىػػذا التحػػرؾ الجديػػد بالمجنػػة الرباع

 فعبػػػػرت عػػػػف ىػػػػذا التصػػػػكر فػػػػي أىػػػػـ  النقػػػػاط  ؛كتحديػػػػد رؤيػػػػة لمدكلػػػػة الفمسػػػػطينية ,تبمػػػػكر مكقفػػػػا  ل
 .1:نت(2005)ةبد العاطي, :التالية

 إقامة الدكلة الفمسطينية عبر المفاكضات بيف الجانبيف..أ 

 اعتماد مبدأ األرض مقابل السالـ..ب 

تسػػتند إليػػو  ا  قانكنيػػ ا  ( إطػػار 338, 242) يفكال سػػيما القػػرار  ,قػػرارات األمػػـ المتحػػدة اعتمػػاد.ج 
لدكلػػة اصػػيغة  ىبغػػرض التكصػػل إلػػ "اإلسػػرائيمي"المفاكضػػات بػػيف الطػػرفيف الفمسػػطيني ك

 المنشكدة.

كىػػي المبػػادرة اعتمػػاد مبػػادرة األميػػر عبػػد هللا كلػػي عيػػد المممكػػة العربيػػة السػػعكدية آنػػذاؾ .د 
التطبيع الكامػل بػيف  ىكالداعية إل ,2002في قمة بيركت عاـ لعرب تتبناىا التي كانت ا
 ضمف إطار التسكية النيائية لمقضية الفمسطينية. "إسرائيل"العرب ك

 أسباب ضعف دور االتحاد األوروبي السياسي تجا  القضية الفمسطينية
أىػػػـ فػػػي ة تحػػػاد األكركبػػػي تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينيمكػػػف إيضػػػاح أسػػػباب ضػػػعل دكر االيُ 

 (: 53: 2010)طالش, :النقاط التالية

                                                           
1
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/03ca021e-df6b-46ff-a724-84285e448c59(25/4/2016) 
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عجػػز االتحػػاد األكركبػػي عػػف بمػػكرة سياسػػة أكركبيػػة مسػػتقمة عػػف السياسػػة األمريكيػػة فػػي  .1
 المنطقة العربية.

عدـ كجكد سياسة خارجية أكركبية مكحدة, كتضاربيا تجاه بعض األزمات التي تعرضت  .2
 ليا المنطقة العربية.

لمحػػػػد مػػػػف سياسػػػػتيا  "إسػػػػرائيل" ىي ضػػػػغكطا  حقيقيػػػػة عمػػػػعػػػػدـ ممارسػػػػة االتحػػػػاد األكركبػػػػ .3
 كاضطيادىـ داخل األراضي الفمسطينية المحتمة. ,التعسفية في قمع الفمسطينييف

قػاطع  دليػلك  ؛"سػرائيميةاإل"عػدـ قػدرة االتحػاد األكركبػي إدانػة السياسػات  يظير مما سبق أفَّ 
 ىكسياسػاتيا عمػ ,كفػرض أجنػدتيا ,يػةالسػاحة الدكل ىمريكيػة عمػسػيطرة الكاليػات المتحػدة األ ىعم

ىيئة األمـ  كأفَّ  ,كاحدك  النظاـ الدكلي ما زاؿ يحكمو قطبك  كىذا يؤكد أفَّ  ,كالعالـ ,المجتمع الدكلي
 .مريكيةالكاليات المتحدة األ كأجيزتيا تحت سيطرة  ,المتحدة
 تعقيب

ت بػػػالمتغيرات  ثر تػػػفاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية  أفَّ يظيػػػر مػػػف العػػػرض السػػػابق 
السػػػػاحة ى كدخكليػػػػا عمػػػػ ,خاصػػػػة بعػػػػد فػػػػكز حركػػػػة حمػػػػاس فػػػػي االنتخابػػػػات التشػػػػريعيةالداخميػػػػة 
  عة بيف منظمة التحرير ك"إسرائيل",كعدـ اعترافيا باالتفاقيات المكقَّ  ,كتشكيميا لمحككمة ,السياسية

حصػػػػار كال ,مػػػػف جيػػػػةكالبػػػػرام   ه ككػػػػذلؾ االنقسػػػػاـ السياسػػػػي فػػػػي النظػػػػاـ الفمسػػػػطيني فػػػػي الػػػػرؤ 
, فػي حػيف أضػعل فاعميػة السياسػة الخارجيػة الفمسػطينية األمر الذو ه مف جية أخر  "اإلسرائيمي"
حيػػػػث تػػػػ ثرت فاعميػػػػة السياسػػػػة الخارجيػػػػة  ,ال تقػػػػل أىميػػػػة عػػػػف سػػػػابقتيااإلقميميػػػػة  حػػػػدداتالم أفَّ 

تحقيػػق  ىالتػػي تعمػػل عمػػككػػذلؾ الغربيػػة  ,كالعالقػػات اإلقميميػػة "اإلسػػرائيمية" ,بػػالمكاقلالفمسػػطينية 
سػكاء  ه أكثػر مػف مسػتك  ىىػذه الػدكؿ ليػا مصػالق مشػتركة مػع "إسػرائيل" عمػ فَّ إحيػث  ,مصالحيا
 دكلػة أفَّ  ةال تسػتطيع أيػ اءحمر  ا  ىناؾ خطكط كأفَّ  ,كالدكلي أك األمني ,أك االقتصادو ,السياسي
"اإلسػرائيمي"  فاعميػة السياسػة الخارجيػة  الفمسػطينية أثنػاء العػدكاف ىر عمػكىػذا بػدكره أثَّػ ا,تتخطاى

 ةفي فاعمية السياسة الخارجيػة أليػ مؤثر الخارجية ليا دكر حدداتالم فَّ إحيث  قطاع غزة.  ىعم
بعػد سػقكط كمييمنػة  ,خاصة الكاليػات المتحػدة األمريكيػة التػي أصػبحت قػكة عسػكرية كحيػدةدكلة 

محػػدكد الػػال دعميػػا  ه كمػػف جيػػة أخػػر  ,مػػف جيػػةكضػػعل االتحػػاد األكركبػػي  ,االتحػػاد السػػكفيتي
قػػرارات مجمػػس األمػػف كتنفيػػذ  ,الحػػد مػػف تفعيػػل ىقػػدرتيا عمػػككػػذلؾ  ,سياسػػيا  عسػػكريا  ك "إلسػػرائيل" 

كػل " "اإلسػرائيمي-منػذ بدايػة الصػراع الفمسػطيني تالتػي صػدر األمـ المتحدة  كالجمعية العامة في 
 . فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية لو ت ثير عمىما سبق ذكره كاف 
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عهى قطبع غصة  "اإلسسائيهي"انعدواٌ 

2008/2009 
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 الفص  الراب 
 2008/2009ةمى قطاع غزة  "اإلسرائيمي"العدوان 

 :تمهيد
كليػة, حيػث أقػػرت معظػـ الكثػػائق الجػػرائـ ضػد السػالـ فػػي طميعػة الجػػرائـ الدَّ  تػـ تصػنيل 

العػدكاف  الػديف اإلسػالميقػد رفػض لك  ,أصػل تػاريخي كريـ العػدكاف ذجػت كلية ىذه الحقيقة, كأفَّ الدَّ 
قاعػػدتيف أساسػػيتيف ىمػػا اليػػـك فػػي صػػمب  ىيقػػـك رفػػض العػػدكاف فػػي اإلسػػالـ عمػػك بكػػل أشػػكالو, 

األصل في اإلسالـ ىك قبكؿ اآلخر الذو لػـ يقاتػل المسػمميف فػي الػديف, ك مفيكـ جريمة العدكاف, 
 .ضد المعتدوكلـ يخرجيـ مف ديارىـ, كالحرب في اإلسالـ تككف دكما  دفاعية 

كػانكف  مػف كالعشػريف السػبت السػابع يػكـ فػي, عدكانػو "اإلسػرائيمي" االحػتالؿ شػفَّ حيػث  
كأطمػػق  غػػزة أطمػػق عمييػػا اسػػـ "الرصػػاص المصػػبكب", عمػػى قطػػاع 2008كؿ/ ديسػػمبر عػػاـ األ

كأعمػاليـ  آمنػيف مطمئنػيف فػي بيػكتيـ الفرقاف بينما كاف أىل قطاع غزة معركةعمييا الفمسطينييف 
 ؛كاحػد   فػي كقػت   المكاقع باستيداؼ عشرات ,"اإلسرائيمية"ما باغتت عشرات الطائرات الحربية عند
 خالليػا يكمػا  اقتػرؼ كعشػريف اثنػيف الحػرب اسػتمرت قػدع المئػات مػف الشػيداء كالجرحػى, ك كق ػتُ ل  

بػادة بحػق جرائـ "اإلسرائيمي"االحتالؿ  جيش ألحػدث غػزة مػف خػالؿ اسػتخدامو  قطػاع ىػلأ  قتل كا 
 كانت تغطػي سػماء القطػاع, كتضػرب بكػل حقػد   16 إؼالػ الدمار كالقتل, ف سراب طائرات  تآال

 ,حيػػث اسػػتخدمت قػػكات االحػػتالؿ جميػػع أنػػكاع األسػػمحة الجكيػػةدكف سػػابق إنػػذار,  أىػػدافا  مدنيػػة
 "اإلسػػػرائيمية"كفػػػي أقػػػل مػػػف سػػػاعة قصػػػفت الطػػػائرات الحربيػػػة  ,مػػػة دكليػػػا  حرَّ كالبريػػػة المُ  ,كالبحريػػػة
غػػزة بالػػدماء, كدمػػاء مػػف؟  األطفػػاؿ كالشػػيكخ كالنسػػاء التػػي ال كغرقػػت  ,األىػػداؼ المدنيػػة عشػػرات

 هللا, ظمـ الظالميف, كتخاذؿ المتخاذليف.   ىحيـ تشتكي إلاحكؿ ليـ كال قكة, فصعدت أرك 
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 المبحث األول
 قطاع غزة ىةم "اإلسرائيمي"رهاصات العدوان إ

 :مقدمة
يػػـك  يخمػػك يكػػاد , فػػالالقػػانكف الػػدكليالمصػػطمحات المسػػتخدمة فػػي العػػدكاف مػػف أكثػػر  إفَّ      

الػدكؿ فػي أنيػا بعػض تبػادؿ لالتيامػات بػيف كال مػف  ,ذكر ىذا المصطمقمف  مف أيامنا الحاضرة
لػذلؾ تسػتطيع كػل دكلػة أف تفسػر كممػة العػدكاف  ؛عدكانيػة, كتيػدد بػالرد كاالنتقػاـ تتعرض ألعماؿ  
ما أثػر  ,حيث إف قطاع غزة تعرض لمعدكاف "اإلسرائيمي", سيةحسب أىدافيا السياحسب رؤيتيا ك 

 .عمى جميع نكاحي الحياة

 أواًل: تعريف جريمة العدوان
مصػػطمق العػػدكاف ظػػل مجػػرد اصػػطالح سياسػػي تفسػػره كػػل دكلػػة كفػػق رؤيتيػػا السياسػػية, 

لقػرف . كلـ ينل ىػذا المصػطمق التحديػد القػانكني إال فػي ا(152: 1999)ةبيد,  كمصالحيا الحيكية
العشريف, كذلؾ نتيجة التنظيـ القانكني الػذو نالػو المجتمػع الػدكلي, كخاصػة بعػد الحػرب العالميػة 

الكثيػػػػر مػػػف المشػػػاكل المقترنػػػػة بػػػو محػػػل جػػػػدؿ  ت. كلػػػذلؾ باتػػػ(695: 2011)ةبـــد الغنــــي, الثانيػػػة
فقػد كانػت محػل جػدؿ كبيػر مػا  ؛ومشػكمة إمكانيػة تعريفػ كخالؼ, كت تي فػي صػدارة تمػؾ المشػاكل

 كمعارض. ف مؤيد  بي

مشػػكمة كضػػع تعريػػل محػػدد لمعػػدكاف كػػاف محػػال  لكثيػػر مػػف الجػػدؿ بػػيف تيػػارات  كمػػا أف
قرارىػا  ى, كذلػؾ بمقتضػالعػدكافلتعريػل   أف تكصػمت الجمعيػة العامػة لألمػـ المتحػدة ىمختمفة إل
 : "اسػػػػتخداـ القػػػػكة المسػػػػمحة مػػػػفوفتػػػػو أنَّػػػػحيػػػػث عرَّ  14/12/1974الصػػػػادر بتػػػػاري   3314رقػػػػـ 
 أك االسػػػػػػتقالؿ السياسػػػػػػي لدكلػػػػػػة أخػػػػػػره"  ,أك الكحػػػػػػدة اإلقميميػػػػػػة ,دكلػػػػػػة مػػػػػػا ضػػػػػػد السػػػػػػيادة قبػػػػػػل 
 .1: نت(2006 ,كشك)

: "يمتنػػع أعضػػاء أنَّػػو مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عمػػى فػػي الفقػػرة الرابعػػة 2كنصػػت المػػادة 
الييئػػػػة جميعػػػػا  فػػػػي عالقػػػػاتيـ الدكليػػػػة عػػػػف التيديػػػػد باسػػػػتعماؿ القػػػػكة أك اسػػػػتخداميا ضػػػػد سػػػػالمة 

ألراضػػػػي أك االسػػػػتقالؿ السياسػػػػي أليػػػػة دكلػػػػة أك عمػػػػى أو كجػػػػو آخػػػػر ال يتفػػػػق كمقاصػػػػد "األمػػػػـ ا
  .2(نت :1945,ميثاؽ االمـ المتحدة) "المتحدة

                                                           
1
http://www.grenc.com/a/tkishek/show_Myarticle.cfm?id=3291 (15/3/2016) 

2
 http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html (15/3/2016) 

 

http://www.grenc.com/a/tkishek/show_Myarticle.cfm?id=3291
http://www.grenc.com/a/tkishek/show_Myarticle.cfm?id=3291
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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و: "لػػيس فػػي ىػػذا الميثػػاؽ مػػا مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة عمػػى أنَّػػ 51كمػػا نصػػت المػػادة 
عػف أنفسػيـ إذا اعتػدت  يضعل أك ينتقص الحق الطبيعي لمدكؿ, فراده أك جماعات, في الدفاع

قكة مسمحة عمى أحػد أعضػاء "األمػـ المتحػدة" كذلػؾ إلػى أف يتخػذ مجمػس األمػف التػدابير الالزمػة 
لحفػػم السػػمـ كاألمػػف الػػدكلي, كالتػػدابير التػػي اتخػػذىا األعضػػاء اسػػتعماال  لحػػق الػػدفاع عػػف الػػنفس 

بمقتضػػػى سػػػػمطتو  -تبمػػػ  إلػػػى المجمػػػػس فػػػكرا, كال تػػػؤثر تمػػػػؾ التػػػدابير بػػػػ و حػػػاؿ فيمػػػا لممجمػػػػس 
مػػف الحػػق فػػي أف يتخػػػذ فػػي أو كقػػت مػػا يػػػره  -كمسػػؤكلياتو المسػػتمرة مػػف أحكػػاـ ىػػػذا الميثػػاؽ 

  "ضػػػػػػػػركرة التخػػػػػػػػاذه مػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػاؿ لحفػػػػػػػػم السػػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػػف الػػػػػػػػدكلي أك إعادتػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى نصػػػػػػػػابو
 .1نت( :1945,ميثاق االمم المتحدة)

أك التيديػد بيػا مػف  ,لمقػكةو: " كل استخداـ " عرفو أنَّ Alfaroألستاذ الفارك "كفي تعريل ل
أك  ,أك عػػػػػدة حككمػػػػػات ضػػػػػد إقمػػػػػيـ شػػػػػعكب الػػػػػدكؿ ,أك حككمػػػػػة ,أك مجمكعػػػػػة دكؿ ,قبػػػػػل دكلػػػػػة

أك السػػبب, أك الغػػرض المقصػػكد مػػف العػػدكاف, فيمػػا عػػدا  ,ا  كانػػت الصػػكرةالحككمػػات األخػػره, أيَّػػ
المسػمحة,  حالتي الدفاع الشرعي كالفردو, أك الجمػاعي ضػد العػدكاف المرتكػب مػف جانػب القػكات

 (.218: 2004 )حجازي, أك المساىمة في أعماؿ القمع التي تتخذىا األمـ المتحدة"

اسػتخداـ القػكة المسػمحة مػف قبػل دكلػة مػا  فَّ إ :ف القػكؿكػكمف خالؿ التعريفات السػابقة يم
ديد أك التي ,لقكةاعمييا, ككذلؾ استخداـ  ا  عدكان ُيعد ه أك الكحدة اإلقميمية لدكلة أخر  ,ضد السيادة

أك  ,أك عػدة حككمػات ضػد إقمػيـ شػعكب الػدكؿ ,أك حككمػة ,بيا مف قبل دكلػة, أك مجمكعػة دكؿ
( مػػف ميثػػاؽ 51الػػذو كفمتػػو المػػادة ) عػػدكانا , فيمػػا عػػدا الػػدفاع الشػػرعي دعػػالحككمػػات األخػػره يُ 

صػػكر العػػدكاف األخػػره  ىإلػػالتعريفػػات تطػػرؽ تفػػي حػػيف لػػـ عػػدكانا ,  دعػػال يُ  فيػػك األمػػـ المتحػػدة
كمػػػا فعمتػػػو السػػكاف,  ىعمػػػ خػػانققطػػاع غػػػزة مػػف حصػػػار  ىعػػدكاف االقتصػػػادو المفػػركض عمػػػكال
مطػػػائرات الحربيػػػػة لكاسػػػتخداميا  ,فػػػي ضػػػربيا لقطػػػاع غػػػزة, كبشػػػكل جنػػػكني كعشػػػكائي "إسػػػرائيل"

يؤكػػد بػػ ف مػػا قامػػت بػػو لمػػة دكليػػا , , كغيرىػػا مػػف األسػػمحة المحرَّ 15إؼ  -16المقاتمػػة مثػػل: إؼ 
الَّ ا  ىك عدكان ,"ائيميسر اإل"قكات االحتالؿ  تدافع عف نفسيا عندما ضربت  "إسرائيل" ىل كانت , كا 

شػػعب الضػػربات قكيػػة كب بشػػع الصػػكر, كىػػك ى الػػذو تمقػػ ؟ ىػػذا القطػػاعمدنيػػة فػػي القطػػاع ا  أىػػداف
ة , ككػػػػاف يجػػػػب عمػػػػى السياسػػػػكاإلرادة القكيػػػػة ,العزيمػػػػة ه ال يممػػػػؾ أو شػػػػيء سػػػػك الػػػػذو عػػػػزؿ األ

 .ثمر ىذا الصمكد لمكاجية العدكاف كفضحو أماـ شعكب العالـالخارجية الفمسطينية أف تست

 

                                                           
1
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/ (15/3/2016) 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/


88 

ـــــــــم  ـــــــــدوان رق ـــــــــف الع ـــــــــرار تعري   (1974ســـــــــنة ) (29-)د 3314 مضـــــــــمون ق
( un ,2008)1: نت 

العػػدكاف ىػػك اسػػتخداـ القػػكة المسػػمحة بكاسػػطة  جػػاء فػػي المػػادة األكلػػي مػػف ىػػذا القػػرار أفَّ 
شػػكل يتعػػارض مػػع ميثػػاؽ األمػػـ  وبػػ أك  ,ه قميميػػة لدكلػػة أخػػر دكلػػة ضػػد السػػيادة, أك السػػالمة اإل

 المتحدة.

لمميثػػاؽ,  ل دكلػػة مػػا خػػرؽك ب ػػأف المبػػادأة باسػػتعماؿ القػػكة مػػف ق   ىكأشػػارت المػػادة الثانيػػة إلػػ
ف كػػػػػػاف لمجمػػػػػػس األمػػػػػػف  ىنػػػػػػة كافيػػػػػػة مبػػػػػػدئيا  عمػػػػػػكىػػػػػػك يشػػػػػػكل بيَّ   ارتكػػػػػػاب جريمػػػػػػة العػػػػػػدكاف, كا 

عػػدكانيا  قػػد ارتكػػب,  الحكػػـ بػػ ف عمػػال  بػػرر و لػػيس ىنػػاؾ مػػا يُ أنَّػػ ىأف يخمػػص إلػػ -طبقػػا  لمميثػػاؽ-
تصػػرفات محػػل الف تكػػكف أكثيقػػة الصػػمة بالحالػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ  ه كذلػػؾ فػػي ضػػكء مالبسػػات أخػػر 

 البحث, أك نتائجيا ليست ذات خطكرة كافية.

مػف األعمػاؿ التاليػة عمل أو  ىو تنطبق صفة العمل العدكاني عمكأكدت المادة الثالثة أنَّ 
 نذكر أىميا:

أك اليجػـك عميػو, أك أو احػتالؿ  ه,ت المسػمحة لدكلػة مػا بغػزك إقمػيـ دكلػة أخػر قياـ القكا -1
أك الضػػـ إلقمػػػيـ دكلػػػة  ,أك اليجػػػكـ ,كيكػػػكف مثػػػل ىػػذا الغػػػزك ,عسػػكرو, كلػػػك كػػػاف مؤقتػػا  

قامػػػػت القػػػػكات  كىػػػػذا مػػػػا حػػػػدث فػػػػي غػػػػزة حيػػػػث  أك جػػػػزء منػػػػو باسػػػػتعماؿ القػػػػكة. ه أخػػػػر 
رات الطػائرات الحربيػة المقاتمػة, كاحتمػت كضربو بعشػ ,القطاع ىباليجكـ عم "اإلسرائيمية"

 . اقتمت كشردت أىميا مني بعض المناطق فيو بعد أف  

 ةيػألبالقنابػل, أك باسػتخداـ دكلػة مػا  ه قياـ القكات المسمحة لدكلة ما بقذؼ إقمػيـ دكلػة أخػر  -2
بإلقػاء عشػرات  "اإلسػرائيمية"الطػائرات الحربيػة  حيػث قامػتأسمحة ضػد إقمػيـ دكلػة أخػرو.  

مػا  المئػاتلسػقكط  ىحيػث أدت الضػربة األكلػ ,مدنيػة أىػداؼ   ىاف مف المتفجرات عمػاألطن
 كجريق. بيف شييد  

ػػ -3 ل القػػكات المسػػمحة لدكلػػػة ب ػػػسػػكاحميا مػػف ق   ىمػػػكانض دكلػػة مػػا, أك عمػػػ ىرب حصػػار عمػػض 
 أخرو.

غػػزة تعرضػػت ألبشػػع  فَّ إمػػا حػػدث فػػي غػػزة كػػاف عػػدكانا  حيػػث  يؤكػػد أفَّ  ىػػذا البنػػد كمػػا قبمػػو
, سػػكاء 2007كىػػي فػػي األسػػاس كانػػت تػػرزح تحػػت الحصػػار منػػذ عػػاـ  ,كالتػػدمير ,لقتػػلجػػرائـ ا

عػزز حػق الشػعب الفمسػطيني فػي , كىذه الكثيقػة كمػا تحمػل مػف مػكاد تُ أك البحرو  ,الحصار البرو 
                                                           

1
 http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm(24/4/2016) 

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm
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كتعطػي الحػق لمسياسػة الخارجيػة الفمسػطينية لالسػتفادة مػف ىػذه الكثيقػة إلدانػة  ,الدفاع عػف نفسػو
 .كتقديـ قادتو لممحاكـ الدكلية ,اتوكممارس ,االحتالؿ

 الصهيوني الجذور التاريخية لإلرهاب ثانيًا: 
حسػػب  -الشػػعكر أف كػػل األغيػػار إنمػػا خمقػػكا لخدمػػة الييػػكد )األمػػراء ىاالسػػتعالء إلػػ هأد

كصل التممكد(, كقد كرد في سفر أشػعيا: "كيقػل األجانػب كيرعػكف غػنمكـ كيكػكف بػذكر الغريػب 
 ىكت كمكف ثػركة األمػـ, كعمػ ,ـ إلينادعكف كينة الرب, كتسمكف خداتُ ا أنتـ ف  حارثيكـ ككراميكـ, أم
 .1 (: نت7-1 /61, )سفر أشعيامجدىـ تت مركف" 

 العقيدة تعزز الجريمة ةند اليهود .1
 ,كبقصػػص اإلبػػادة الجماعيػػة ,كالنقػػاء ,كالتفػػكؽ  ,تمتمػػض التػػكراة كالتممػػكد بعبػػارات االختيػػار

 ,كالقتػػػػل ,رجػػػػع ركح االسػػػػتعالء, كاالسػػػػتعالء. كتكالخيانػػػػة ,كالغػػػػدر ,فكالعػػػػدكا ,كاالنتقػػػػاـ ,كالثػػػػ ر
كاإلرىاب إلى اإللو "ييكه" رب الجنكد, كبالتالي سارت الييكدية منذ بػدايتيا فػي االتجػاه  ,كالتدمير
كاإلرىابي البغيض. لذلؾ عندما يريد المػرء معرفػة عنصػرية الييكديػة عمػى  ,كالعدكاني ,العنصرو 

  ثػػـ التممػػكد ,مفتػػو, كفػػي مقدمػػة ىػػذا التػػراث التػػكراةعػػكدة إلػػى التػػراث الػػديني الػػذو خ  حقيقتيػػا عميػػو ال
 .(25: 2002)حسين,

 ىأصػبق عقيػدة عمػ فقػد ,كالحديث في الػنص التػكراتي المختمػق عػف الجريمػة ال حػدكد لػو
 مف أمثمة ذلؾ:ك  ,كل ييكدو أف يمتـز بيا

ثالثػػػة أيػػػاـ كلػػػـ يكػػػف أحػػػد  أرض مصػػػر ىو سػػػيككف ظػػػالـ عمػػػنَّػػػإ :ىأف الػػػرب قػػػاؿ لمكسػػػ.أ 
  .2(: نت23-10/22االصحاح -)سفر الخروج يبصر أخاه, كلـ يقـ أحد في مكانو ثالثة أياـ

جميػػع  "إسػػرائيل": "كتمػػؾ ىػػي األمػػـ التػػي تركيػػا الػػرب ليمػػتحف بيػػا ســفر القضــاةجػػاء فػػي .ب 
ذيف فقػك , لتعمػيـ الحػرب لمػ "إسػرائيل"الذيف لـ يعرفػكا حػركب كنعػاف  لتعمػيـ  أجيػاؿ بنػي 

  .3 (: نت2-3/1االصحاح -)سفر القضاةلـ يعرفكىا قبال  فقك" 

 قطػاع عمػى" اإلسػرائيمي" العػدكاف عف بعيدة تكف لـ لمحاخامات الفتاكه  أفَّ  كذكر البعض      
 ,ب طفػاؿ فتكػت التػي الحربيػة, "إسػرائيل" كسػفف ,كدبابات ,طائرات الحاخامات إلى انضـ إذ غزة؛
 إلػى رسػالة   "إسػرائيل "فػي األكلػى الدينيػة ليػاىك المرجعيػةإمردخػاو  عػثب فقػد ؛غزة كشيكخ ,كنساء

                                                           
1
 http://st-takla.org/lyrics/ar/rituals/chrism-oil/sanctify.html (20/4/2016) 

2
 http://st-takla.org/pub_oldtest/02_exod.html (20/4/2016) 

3 http://www.arabchurch.com/ArabicBible/jab/Judges/3(20/4/2016) 

http://st-takla.org/lyrics/ar/rituals/chrism-oil/sanctify.html
http://st-takla.org/pub_oldtest/02_exod.html
http://www.arabchurch.com/ArabicBible/jab/Judges/3
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 كنشرت  ,التكراة لنصكص تطبيق ا لمفمسطينييف الجماعي العقاب مكاصمة عمى فييا يحفزه أكلمرت
  كػاف مػا فييػا دتسػكميت جػدَّ  معيػد ركزيػف رئػيس يسػرائيل فتػكه لمحاخػاـ العبريػة ىػ رتس صػحيفة
 فػي "إسػرائيل" كراىيػة تعتمػل مػف كػل عمػى عمػالؽ حكػـ تطبيػق يتكجػبو  "ب نَّػ مػف قبػل أصػدره
 كالنسػاء, الرضػع كحتػى ,كاألطفػاؿ, الرجػاؿ قتػل عمػى يػنص كراةالتَّػ "حكػـفَّ أ كزعػـ ,نفسػو"
 قتمنػا "إذا :إليػاىك شػمكمك صػفد لمدينػة األكبػر الحاخػاـ سػحق البيػائـ".  كقػاؿ كحتػى كالعجػائز,,

ػا, مػنيـ نقتػل أف بػد الفػ ذلػؾ, عػف يتكقفػكا أف دكف  مائػة ذا ألف  ػا مػنيـ قتمنػا كا   يتكقفػكا أف دكف  ألف 
 كأف مميكن ػا, قػتالىـ عػدد بمػ  لػك حتػى قػتميـ فػي أف نسػتمر كعمينػا  ,آالؼ عشػرة مػنيـ فمنقتػل
 فػي  المسػتعمرات حاخامػات مجمػس كقػت".  كأيػد رئػيس مػف ذلػؾ اسػتغرؽ  ميمػا القتػل في نستمر
 آفػي الحاخػاـكمػا أيػدىا   ,الفمسػطينييف  المػدنييف قتػل ر فتػاكه ليئػك  دكؼ الحاخػاـ الغربيػة الضػفة

  فييػا,  مػف عمى الجك مف الفمسطينية البيكت قصل تبيق التكراة أحكاـ"إف  :قاؿ الذو ركنتسكي,
 فػي كىػـ الناشػطيف, بضػبك يمػـز فػالكاقع الصػكاري , إطػالؽ منػاطق بقصػل االكتفػاء يجػب كال

 يتمكف  كىـ "اإلسرائيمييف "الجنكد مف لعدد صكر ا اإلعالـ كسائل تناقمت بيكتيـ". كما فراشيـ, كفي
 ىػؤالء يبػارككف  عسػكرييف لحاخامػات أخػره  صػكر ا كتناقمػت غػزة, قطػاع عمػى مشػارؼ الصػمكات
  (.16-15: 2009صالح وآخرون, ( العدكاف في لممشاركة إلى القطاع دخكليـ قبل الجنكد

بػادتيـ, كاالسػتيالء عمػجرائـ العدكاف, كقتل ا فَّ فإ :كعميو       أرضػيـ كممتمكػاتيـ  ىلشعكب كا 
قتػل اآلخػريف  يمتـز بيا كل ييكدو, كأفَّ  ىي عقيدة راسخة في أذىانيـ كأذىاف أبنائيـ, كيجب أف  

المجػازر  قتل الييكدو فيو ىالؾك لمبشػرية  كأفَّ  بل فيو تقرب لمرب, في حيف أفَّ  ؛)األغيار( مباح
 ,كالتػدمير ,ىػذه العقيػدة المتمثمػة فػي القتػل ىعمػفمسػطيف لتؤكػد التي حػدثت فػي غػزة منػذ احػتالؿ 

؛ لػػػذلؾ سػػػيذكر الباحػػػث بعضػػػا  مػػػف النمػػػاذج لممجػػػازر التػػػي كارتكػػػاب المجػػػازر فػػػي حػػػق الشػػػعكب
 .في حق الشعب الفمسطيني ارتكبيا الصياينة

 نماذج من المجازر الصهيونية لي قطاع غزة:البعض أهم 
فمنػذ عشػرات السػنيف  ؛شػعب الفمسػطيني األعػزؿالبحػق كبػت كثيرة ىي المجازر التػي ارتُ 

 ,كتػػدمير ,ديكتشػػر  ,مػػف قتػػل "سػػرائيمياإل"كىػػك يتعػػرض ألبشػػع جػػرائـ العػػدكاف مػػف قػػكات االحػػتالؿ 
بػػػادة الفمسػػػطيني مئػػػات المجػػػازر منػػػذ االحػػػتالؿ  الشػػػعببحػػػق  ت قػػػكات االحػػػتالؿحيػػػث ارتكبػػػ ,كا 

بعػض  ىكعميػو سػيركز الباحػث عمػ ,ةىػذه المحظػ ىحتػكما زاؿ يرتكػب  ,البغيض ألرض فمسطيف
  .نا الفمسطينيبأىـ المجازر التي ارتكبيا االحتالؿ بحق شع
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 10/4/1948ن ياسي دير مجزرة : 
 السػاعة , 1948عػاـ إبريػل نيسػاف/  مػف العاشػر صػباح فػيحػدثت مجػزرة ديػر ياسػيف 

ا الثانيػة  "الياجانػاه"ييكديػة ال المنظمػات فقامػت ,"ياسػيف ديػر"بػاليجـك عمػى  األمػر أُعطػي   صػباح 
 الفمسػطينييف أفَّ  :المذبحػة عػف حديثػو فػي "بػيجف "األمػر؛ كيػركو  بتنفيػذ "شػتيرف "ك" األرجػكف "ك

ػ بيت ػا احتمػكا مػاكمِّ  كػانكا الييػكد كأفَّ  كأطفػاليـ بقػكة,, كنسػائيـ ,بيػكتيـ عػف دافعػكا  مػف عمػى ركهفجَّ
ػ بالكامػل القريػة الييػكد عمػى اسػتكلى كعنػدما فيػو,  250 حػكالي فيػو كدفنػكا ,جماعي ػا اقبػر   كاز جيَّ
 كػاف أف فبعػد فمسػطيف؛ مػف الجمػاعي اليػركب إلػى تأدَّ  "ياسػيف ديػر"مذبحػة فَّ أ كالنتيجػة ,"ةجثػ
 1984المكسػكعة الفمسػطينية, ) 156.000 مػنيـ سػكه  يتبق لـنسمة,   800.000سكانيا عدد
: 432-435). 

 1982/ 19/9-17صبرا وشاتيال  ةزر مج: 
 ,كرفائيػل إيتػاف ,ل شػاركف ئيػبقيػادة أر  1982 /أيمكؿسػبتمبر 18-16فػي  ـ الصػياينةنظَّ 

ميشػػيات النمػػكر يميشػػيات الكتائػػب, كميكأككمػػكا ميمػػة التنفيػػذ لم ,كأميػػر دكرو مػػذابق صػػبرا كشػػاتيال
 "العميػل"التابعة لكميل شمعكف, كحراس األرز التابعة إليتاف صقر, كرجاؿ جيش لبناف الجنػكبي 

مػف اليػـك التػالي بػدأ تنفيػذ المجػزرة التػي اسػتمرت نحػك  كفػي السادسػة مسػاء   التابعيف لسعد حػداد,
 3297مػػػف مػػػا يقػػػاربت ىػػػذه المػػػذابق إلػػػى استشػػػياد كقػػػد أدَّ  ,كراقبػػػكا عمميػػػات الػػػذبق ,سػػػاعة 40

كالسػكاكيف  ,كالسػكاطير ,كالبمطات ,كاستخدمت الفؤكس ,كالشيكخ ,كاألطفاؿ ,ساءمعظميـ مف الن ّ 
: 2002)صالح, كالتمثيل باألجساد, فضال  عف اغتصاب النساء كالفتيات, التيشيـ الرؤكس كقطعي

 (.192 1983:الخواجة,( كمباركتو" اإلسرائيمي" بمكافقة الجيش المجزرة ىذه تتمَّ  كقد. (73

قيػد الحيػاة إال  ىيبقػكا عمػ أك أف   ,يعيشػكا أفَّ  ف ال يسػتطيعك  الصياينة يظير مما سبق أفَّ 
التي  مف العقيدة "اإلسرائيمية" ىكىذا نابع كمستق ,كاإلفساد في األرض ,ركالتدمي ,مف خالؿ القتل

كمػا حػدث فػي  ,كالشػعكب ,اسكبػذلؾ اسػتحمكا دمػاء النَّػ ,يـ شعب هللا المختػاركأنَّ  ,عمييا ف يعيشك 
السياسػػة الخارجيػػة  ىعمػػلػػذا يجػػب  ,ىـتفكيػػر  ىقطػػاع غػػزة دليػػل كاضػػق عمػػ ىعمػػ 2008عػػدكاف 

ظيػار ,فضق عقميػة ىػذا المحتػلالفمسطينية بذؿ الجيكد ل كفضػق ممارسػتو  ,أمػاـ العػالـ اجرامػو كا 
 .الفمسطيني الشعببحق 

 قطاع غزة  تجا  العدائية"اإلسرائيمية" ثالثًا: السياسة 

 كيصرحػػػػػػكف بمػػػػػػلء أفكاىيػػػػػػـ أفَّ  ,قػػػػػػادة الصياينػػػػػػة حػػػػػػيف يخرجػػػػػػكف لمعمػػػػػػفلػػػػـ يخجػػػػل ال
كبػػالتزامف مػػع مػػا تقػػـك بػػػػو ألكيػػة  ,د ردة فعػػل مػػف العػػالـنجػػ دكف أف   ,المحرقػػػػة مػػف نصػػيب غػػػػزة
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 ,كتكغػػل أكقػػع عشػػػػرات الشػػػػيداء ,كالمدرعػػػػات مػػػػف قصػػل ,كسػػػػالح الطيػػراف ,الجػػيش الصػػييكني
كدكف تػػدخل مػػف أحػػد  ,كخاصػػة األطفػػػػاؿ دكف تكقػػل ,كمئػػػػات الجرحػػػػى كغالبيتيػػػػـ مػػػػف المدنيػػػػيف

 كالحجػر ,كالشػجر ,لتحػرؽ البشػػػر مكف أرضػيا نػارا  ػػػع  ش  بػو غػزة, كيُ  قػكف ر  غ  لكقل حمػاـ الػدـ الػذو يُ 
 .(19: 2008طرش,)األ

, ضػػػي المػػػكاطنيفنسػػػاف, كصػػػادرت أراانتيػػػاؾ حقػػػكؽ اإل "سػػػرائيميةاإل"كاصػػػمت السػػػمطات 
كأغمقػػت القطػػاع, كحرمػػت العمػػاؿ  ,زراعيػػة, كاعتقمػػت مػػكاطنيفال يراضػػاألفػػت كجرَّ  يـكىػدمت بيػػكت

مػػف الخػػركج لمعػػالج, ككسػػعت المسػػتكطنات,  ىكحرمػػت المرضػػ ,اكف عمميػػـأمػػ ىمػػف الكصػػكؿ إلػػ
 (.87-1: 1998, مركز غزة لمحقوق والقانون ) كنقاط مراقبة ,لكتركنيةإككضعت حكاجز 

ىجماتيا العسػكرية المتكاصػمة عمػى قطػاع غػزة كانػت  عمى الرغـ مف تذرع "إسرائيل" ب فَّ       
ػػػت  تقريػػػرا  صػػػادرا  عػػػف منظمػػػة ب   ف القطػػػاع, إال أفَّ تسػػػتيدؼ الخاليػػػا التػػػي تطمػػػق الصػػػكاري  مػػػ مـ ي  س 

فمسطينيا  قتمكا عمػى يػد قػكات االحػتالؿ  293و مف أصل أنَّ فيو: د لحقكؽ اإلنساف أكَّ  "اإلسرائيمية"
فمسطينيا  كانكا مشاركيف فعميا  في عمميات ضد تمؾ  164, فإف 2007في قطاع غزة خالؿ عاـ 
% مػف إجمػالي عػدد الشػيداء فػي القطػاع, 56يشكمكف ما نسبتو نيـ أو أالقكات عند استيدافيـ, 

مػػػف بػػػيف الشػػػيداء ىػػػـ مػػػدنيكف, لػػػـ يككنػػػكا يشػػػارككف ب يػػػة أعمػػػاؿ ضػػػد قػػػكات  96 فػػػي حػػػيف أفَّ 
آخػػريف لػػـ يػػتـ الت كػػد مػػف كػػكنيـ مشػػاركيف فػػي تمػػؾ  33إضػػافة إلػػى , االحػػتالؿ عنػػد اسػػتيدافيـ

 .(Human Rights, 2007) األعماؿ أـ ال

 إفَّ حيػػث  ,بالسػػيطرة عمػػى مػػركر البضػػائع إلػػى داخػػل القطػػاع كخارجػػو "إسػػرائيلرت "اسػػتم
كتشػديد الحصػار  إغالقيػا,ككػذلؾ  ,المتكررة بخصكص تعطيل المعػابر التجاريػة "إسرائيل"قرارات 

% مػف المصػانع فػي 90غػالؽ تـ إ , كما إلى شل اقتصاد القطاع ت, أدَّ 2007في شير حزيراف 
كتحكؿ مئات آالؼ األشخاص إلى عاطميف  ,الؼ المصالق التجاريةآ ؽجانب إغال ىإلالقطاع, 

ه إغالؽ المعابر إلى نقص خطير في المنتجات األساسية, كمف بينيا الغذاء لقد أدَّ  عف العمل. 
, لسػتة أشػير 2008كانتيت اليدنة التي كقعت في حزيػراف/ يكنيػك . 1:نت(2011)بتسيمم, كاألدكية

سػػػـ االقطػػػاع حممػػػت  ىئيػػا بػػػدأ التمػػػكيق بعميمػػة عسػػػكرية مكسػػػعة عمػػبكسػػاطة مصػػػرية, كمػػػع انتيا
كىي مػا أصػبحت , 2008كؿ/ ديسمبر األكانكف  27)الرصاص المصبكب( كالتي بدأت بتاري  

 الفرقاف(. معركةتعرؼ باسـ )
لػػػـ تتكقػػػل عنػػػد قطػػػاع غػػػزة السياسػػػة "اإلسػػػرائيمية" العدائيػػػة تجػػػاه سػػػبق أف يتضػػػق ممػػػا 

 كتعطيػل المعػابر ,كحرماف العماؿ مف الكصػكؿ إلػى أمػاكف عمميػـ ,األراضي تجريلك  ,حصارال
                                                           

1
http://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/gaza_status)13/3/2216( 
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 ,الجرحػػػػى آالؼك  ,الشػػػػيداء مئػػاتأكقػػع ؛ بػػل شػػنت عػػدكانا  كالمتػػنفس لقطػػاع غػػزة ,كىػػي الشػػرياف
لػػػذا كػػػاف يجػػػب عمػػػى السياسػػػة  ,كالنسػػػاء ,كالشػػػيكخ ,كخاصػػػة األطفػػػػػاؿ ,كغالبيتيػػػػػـ مػػػػػف المدنيػػػػػيف

كمنظمػػػػات حقػػػػكؽ االنسػػػػاف  ,حػػػػرؾ باتجػػػػاه مؤسسػػػػات األمػػػػـ المتحػػػػدةالخارجيػػػػة الفمسػػػػطينية أف تت
كلكػػػف  ,ىػػػا بحػػػق الشػػػعب الفمسػػػطينيك التػػػي ارتكب ـاالحػػػتالؿ عمػػػى جػػػرائميكجنػػػكد لمحاسػػػبة قػػػادة 

   االنقساـ السياسي أضعل فاعمية السياسة الخارجية في مكاجية العدكاف "اإلسرائيمي".

 غزة ىةم "اإلسرائيمي"قرار الحرب 
 بػدايتيا مػف تقريبػا   يرة أشػسػت قبػل "اإلسػرائيمية" المصػادر كحسػب ,لمحػرب كالتخطػي بػدأ

 السػكانية الكثافػة يػربكك, المسػاحة صػغير غػزة فقطػاع , 2008ديسػمبركؿ/ األكػانكف 27  فػي
 الحصػار فػإف ؛ىنػا كمػف ,كاالسػتنزاؼ أك بالحصػارا , عسػكري باقتحاميػا تسػقك بمدينػة أشػبو

 قػدرة إلضػعاؼ ليػادك ي ػم  مُ  جػزءك  ىػك الحػرب بشػيكر سػبق الػذو غػزة قطػاع عمػى دالمشػدَّ  التمػكيني
 بشػركط كاالبتػزاز انتيػاء الحػرب بعػد الحصػار اسػتمرار , كمػا أفالصػمكد عمػى المػدني المجتمػع
 كإلدراؾ ة,سياسي لتحقيق مكاسب عسكرية غير أخره  بكسائل لمحرب استمرار ىك اإلعمار إعادة
 عمػى ذلػؾ اعتمػدت كتػداعيات ,عسػكريا   المقاكمػة عمػى لمقضػاء المػدف اقتحػاـ صػعكبة "إسػرائيل"

ضعاؼ ,المقاكمة قيادة عمى القضاء خطة  حالػة ضػياع إثػارة بيػدؼ أمكػف, ما العسكرية بنيتيا كا 
إدارة  كعمػى لممقاكمػة, العسػكرية البنيػة ىكعمػ غػزة قطػاع في الكضع عمى القيادة سيطرة كفقداف, 

ضعاؼ ,ي سال لزرع عميو كالضغك المدني المجتمع شئكف   (.85-82: 2009)نحاس, الصمكد كا 
اجتمعػػت فصػػائل المقاكمػػة فػػي غػػزة قبيػػل انتيػػاء التيدئػػة التػػي كػػاف تقييميػػا سػػمبيا  لتيدئػػة 

مػرة, كاسػتمرت  185, حيث خرقتيػا "إسػرائيل" نحػك 19/12/2008الستة أشير التي انتيت في 
تجديػػػد التيدئػػػة فػػػي  كمػػػةرفضػػػت حمػػػاس كفصػػػائل المقا   فمسػػػطينيا . 21فػػػي الحصػػػار, كقتمػػػت 

الجانػػػػػب  ىفػػػػػؾ الحصػػػػػار, كتابعػػػػػت إطػػػػػالؽ القػػػػػذائل كالصػػػػػكاري  عمػػػػػمػػػػػا لػػػػػـ يُ  19/12/2008
في ذلؾ ظرفا  مكاتيا  لقطل ثمار استعداداتيـ العسكرية الطكيمػة  "اإلسرائيميكف " ه, كرأ"اإلسرائيمي"
 ىف شامل عمػعدكا فشقياـ "إسرائيل" ب ىطكر إلتاألمر الذو ت (.59-58: 2009 ,صالح وآخرون )

 .2008 /ديسمبراألكؿ كانكف  27قطاع غزة في 
 مشػعل خالػد حمػاس لحركػة السياسػي المكتب رئيس صرح ,ا  عمى تمؾ المعطياتبكتعقي

 يمتػـز لػـ العػدك فَّ ا  ك  أشػير, بسػتة دةمحػدَّ  كانػت التيدئػة" إفَّ  :الفضػائية القػدس قناة مع مقابمة في
 كأشار". ليا تجديد كال ستنتيي التيدئة فإف ؛القكه  كغالبية لحماس بالنسبة أما كضكح, كبكل بيا

 برفػع تػ ت لػـ إذا التيدئػة قيمػة مػا"ائال  متسػ ,"الحصػار رفػع كػاف التيدئػة شػرط" فَّ أ إلػى مشػعل
 (.78: 2009 ,ميرةس  )؟" الحصار
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 المبحث الثاني
 قطاع غزة ىأثر ةممية الرصاص المصبوب ةم

 :مقدمة
صبكب" التي قاـ بيا جػيش االحػتالؿ "اإلسػرائيمي" تركت العممية العسكرية "الرصاص الم

 ىأثػػرت عمػػثػػارا  سػػمبية آقطػػاع غػػزة  ىعمػػ يا الفمسػػطينييف "معركػػة الفرقػػاف"فيمػػا أسػػم ,كمػػا أسػػماىا
 ,كالمدنية ,كاالجتماعية ,كالصناعية ,كالزراعية ,كاالقتصادية ,السياسية :منيا جميع نكاحي الحياة

  كالنفسية... ,كالصحية

كػانكف مػف  كالعشػريف فػي اليػـك السػابع  غزة قطاع عمى الكثيل ىجكميا "يلإسرائ "نفذت
 الرسػمية كغيػر ,الرسػمية الفمسػطينية الحيػاة مرافػق كػل , مسػتيدفة  2008ديسػمبر عػاـ  األكؿ /

 كانػت التػي كحركاتيػا الفمسػطينية المقاكمػة فصػائل كبػاقي ,حماس قدرات حركة عمى الت ثير غيةبُ 
 "اإلسػرائيمييف" مػف كثيػر مػا دفػع "اإلسػرائيمي "الجنػكب فػي مسػتكطناتال عمػى صػكاريخيا طمػقتُ 

 "اإلسػرائيمية"  القيػادة عمػى المباشػرة الضػغك عكامػل كزادت ,"إسػرائيل" مػف داخميػةال بػاليجرة لمقيػاـ
 مػع الفمسػطينية, المقاكمػة حركػات عمػى القضػاء يسػيل كبيػر كػي سػجف إلى غزة تحكيل جلأمف 
 كاسػتغالؿ, العمميػة تمػؾ كراء مػف الجػدو لمتنػافس أبيػب صػقكر تػل عػتدف انتخابيػة مبػررات كجكد

 أف خاصػة ,2009بريلأ جرت في التي التشريعية االنتخابات في تكجياتيـ تخدـ التي األغراض
 الػدعـ األمريكػي ظل في" اإلسرائيمية" الميمة سيل حادا   انقساما   شيدت الفمسطيني الكاقع ظركؼ
  اإليعػػػػػػػاز تػػػػػػػـ لػػػػػػػذلؾ ؛لمفمسػػػػػػػطينييف المؤيػػػػػػػد الػػػػػػػدكلي المكقػػػػػػػل كضػػػػػػػعل, "اإلسػػػػػػػرائيمي" لممكقػػػػػػػل
 كيعاكنو, كلمرتأ ييكد الكزراء رئيس مف مباشر كبإشراؼ ,ىذا العدكاف لتنفيذ العسكرية لممؤسسة

 .(243: 2013 وشبمي, ,)المومني ليفني ككزيرة الخارجية تسيفي, باراؾ ييكد الدفاع كزير مف كل

 ,كتفعيػػػل إعالمنػػػا ,كتكحيػػػد خطابنػػػا ,كاإلسػػػالمي ,عربػػػييجػػػب تكثيػػػق ارتباطنػػػا بعمقنػػػا ال"
كتقكيػػػػة عالقاتنػػػػا بالػػػػدكؿ التػػػػي تتعػػػػاطل مػػػػع قضػػػػيتنا الفمسػػػػطينية لمتحػػػػرؾ فػػػػي مكاجيػػػػة العػػػػدكاف 

ال سػػػبقي دكرنػػػا ىامشػػػي ,"اإلسػػرائيمي" شػػػيء مقابػػػل فاعميػػػة السياسػػػة  ةكقاصػػػر عػػػف تحقيػػػق أيػػػ ,كا 
 .:مقابمة(28/4/2016)يوسف, "اإلسرائيمية"الخارجية 

 يصػنعكف كقيادتػو  ,"اإلسػرائيمي"االحػتالؿ  ما ال يدع مجاال  لمشػؾ أفَّ بك  ,يتضق مما سبق
عنػػػو  ىيرضػػػحتػػى  ,كصػػعكدا  لمػػػف أراد أف يػػػنجق فػػي االنتخابػػػات ,مػػف دمػػػاء الفمسػػطينييف كقػػػكدا  

ع االحػتالؿ السياسػي الفمسػطيني شػجَّ  نقسػاـاالفػإف خػر آ مف جانػب   ,كينتخبو "اإلسرائيمي" الناخب
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 ىكىذا بدكره أثػر عمػ ,, كارتكاب المجازر بحق أىل القطاع2008عاـ الشف العدكاف أكاخر عمى 
 كصد عدكانو. ,جو غطرسة االحتالؿاك مفاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية في 

 أواًل: القصف الجوي 
قطاع غزة بشػف عشػرات الغػارات الجكيػة  ىعدكانيا عم "اإلسرائيمي"بدأت قكات االحتالؿ 

 ىكمكاقػػع فصػػائل المقاكمػػة الفمسػػطينية إلػػة, معظػػـ مقػػرات كزارة الداخميػػ ىكالكاسػػعة عمػػ ,المكثفػػة
 ع في أكؿ ضربة مئات الشيداء كالجرحى. لتكق   ؛جانب استيداؼ المقرات التابعة لمحككمة

  أعمى"  اإلسرائيمية" القكات لحقتأ-تحديدا   األكؿ اليكـ كفي - لمحرب األكلى األياـ خالؿ
 ,الحككميػة األجيػزة عمػل فػي الػذركة سػاعة اليجػكـ بػدء بسػبب الفمسػطيني؛ بػالطرؼ خسػائر
   مػف  كالعشػريف يػـك السػابعقبيػل الظيػر مػف  الجكيػة العمميػة حيػث انطمقػت القطػاع, فػي كاألمنيػة

 , اسػتيدفتعسػكرية طػائرة 60  بقػكاـ كثيفػة جكيػة , بضػربة2008عػاـ  ديسػمبركػانكف األكؿ / 
 تالىا مكجػة دقائق, خالؿك   يار ك صات المئ مستخدمة قيادة,ال كمقرات العسكريةك  األمنية المراكز
 بيػدؼ مسػبقا   كالمحػددة جيػزةالم الصػكاري  منصػات قصػفت مقاتمػة قاذفػة طػائرة  40 بقػكاـ ثانيػة
 كتتابعػت األكلػى, الغػارة عمػى لمػرد زيجيبػالت باشرت قد تككف  التي البشرية الطكاقـ كقتل ,ىاتدمير 

كػانكف الثػاني/  3في البرية العممية بدء حتى الطائرات, مف   سرابب ختمفةم أىداؼ الغارات عمى
 ؛المػدني المجتمػع مقكمػات اسػتيدفت حيػث الجكية, األىداؼ بنؾ د  ف  ن   عندما , كذلؾ 2009يناير

 يكميػػة مجػازر ارتكػاب كتعمػدت ,كغيرىػا ,التمػكيف كمخػازف  ,المحركقػات فقصػفت محطػات
, willy bete باسػـ ةالمعركفػ الفسػفكر قنابػل اسػتخدمتكمػا , فػي نفكسػيـ الرعػب لػزرع بالمػدنييف
 األىػداؼ مػف مجمكعػة لتحقيػق الجكيػة العمميػة خػالؿ مػف "إسػرائيل" سػعت كقػد ,الفراغيػة كالقنابػل
 1: نت(2009)سكرية,  :أىميا
 التمكيف. كمخازف , المحركقات محطات بضرب المدني المجتمع صمكد مقكمات تدمير 
 حماس قادة منازؿ رتدمَّ  حيث األكلى الجكية بالضربة لسياسيةا القيادة عمى القضاء. 
 كالذخيرة السالح كمخازف  ,الصكاري  إطالؽ قكاعد تدمير. 
 لممقاكمة العسكرية البنية مف يمكف ما تدمير. 

 "االسػرائيمي"االحػتالؿ  اسػتخدميا التػي دكليػا   مػةحرَّ المُ  األسػمحة أبػرز يظيػر أفَّ كبالتػالي 
, فػةالمغمَّ  كالقػذائل الفسػفكرية, القػذائل تغػزة كانػ عمػى قطػاع ياالتػي شػنَّ  حربػو فػي  بػاليكرانيـك

 حد عمى كالممتمكات ,األشخاص الخطكرة عمى بالغة آثارا   لخمَّ  الذو األمر المسمارية كالقذائل
                                                           

1
 http://paltoday.ps/ar/post/35194 (15/3/2016) 
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 عائمػة مػع حػدث كمػا ب كمميػا, لعػائالت فمسػطينية جماعيػة إبػادة عػف العػدكاف كشػل سػكاء. كمػا
 مف العائالت الفمسطينية. ..كغيرىـ رياف, كعائمة ة,كالداي السمكني,

 غػزة؛ قطػاع عمػى عػدكانيا فػيكافػة  األسػمحة أنكاع استخداـ عف "إسرائيل "تتكرع لـحيث 
 "اإلسػرائيمي "الجػيش أفَّ  ,"اإلسػرائيمية"معػاريل  صػحيفة أفػادت حيػث الفكسػفكر األبػيض, كمنيػا
ػك ت قػذائل مدفعيػة بػإطالؽ اعتػرؼ لتقريػر الصػادر عػف ا دكأكَّػ بالفكسػفكر, عةمشػب قمػاش قطػع ح 

 مػف النػكع ليػذا "اإلسػرائيمييف"اسػتخداـ  عمػى المحتمػة القػدس مػف" مكتػب األمػـ المتحػدة "أكتشػا
 معظػـفَّ كحقكقيػكف أ ,أطبػاء فبػيَّ  الػدايـ؛ إذ قػذائل "اإلسػرائيمي "الجػيش اسػتخدـ كمػا  العتػاد.
 خبيػر كمػا أكػد أشػالء.  إلػى مقطعػيف أك, يفمحتػرق المستشػفيات إلػى كصػمكا كالمصػابيف الشيداء
 عميػو طمػقكأُ  ,الػدايـ سػالح -مػرة كألكؿ- اسػتخدمت "إسرائيل" كليامز أفَّ  داو البريطاني األسمحة
كامػل  أو الطبيعػي, اليكرانيػكـ اسػتخدمت "إسػرائيل"فَّ بػ  كليػامز الكحشػي. كجػـز السػالح اسػـ

 درجػةفَّ أ إلػى ظػرالنَّ  الفت ػا غػزة, طػاعق بيػا قصػفت التػي القنابػل بعػض صػنكؼ فػي المكاصػفات
 الفػكالذ, تػذكيب يعنػي مػا مئكيػة, درجػة آالؼ خمسة إلى القنابل كصمت تمؾ التي أحدثتيا الحرارة

 .(15: 2009صالح وآخرون, ) رذاذ مجرد إلى كالرصاص, كتحكيميما

طيني كعدـ كجكد نظاـ سياسي فمس ,عدـ كجكد تكامل بيف قطاع غزة كالضفة الغربية إفَّ 
لػػذا كػػاف  ؛كعػػدـ كجػػكد كزارة خارجيػػة كاحػػدة أضػػعل فاعميػػة السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية ,مكحػػد

ككحػػػدة المكقػػػل السياسػػػي  ,كحػػػدة الصػػػل الػػػداخمي ىعمػػػ عمػػػلن   يجػػػب عمينػػػا فػػػي ىػػػذه الفتػػػرة أف  
 الشعب الفمسطيني.  أصابكالشيداء الذو  ,الفمسطيني خاصة في ظل كجكد ىذا الكـ مف الدمار

 غزةقطاع  ةمى عدوانلم االجتماةية : اآلثارثانياً 
 ,قطػاع غػزة ىعمػ 2008 "اإلسػرائيمي"ذكرو العدكاف  ىسنكات عم ثماف  مف  أكثر تمض

كلػـ  ,ه طك لـ تُ  بحق الشعب الفمسطيني "اإلسرائيمي"صفحات االحتالؿ  سجل كصفحة سكداء مف
 ىيعاني منيػا أىػل قطػاع غػزة حتػالتي  ,أك االجتماعية ,سكاء االقتصادية ,آثار ىذا العدكاف تنتو  

بعػض  تحدث عف حيف الطريرو  ياأجمممجمكعة مجاالت  كىذه اآلثار تتكزع عمى ,ىذه المحظة
 .1(نت: 2009,الطريري ) أىميا:

 حيث ,األفراد إيماف عمى الحرب ىذه أحدثتو و الذود  ق  الع   المجاؿ في الت ثيرمبينا  عمق 
لحػديث ا ىإلػ ثػـ تطػرؽ  ,كعدالػة القضػية بالنصر, بشارمحياىـ, كاالست عمى اإليماف عمق يرتسـ
 الػذنب عػفك  ,بيػكتيـ متد ّ آبػاءىـ, كُىػ كفقػدكا الحػدث, عاشػكا الػذيف ألطفػاؿل العقمػي المجػاؿعػف 

                                                           
1
http://www.aleqt.com/2009/02/10/article_194508.html (15/3/2016) 
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 عػف , كيتسػاءلكف "سػرائيميةاإل "الحػرب آلػة بفعػل حيػاتيـ فقػدكا كأقػرانيـ الػذيف أقػاربيـ, اقترفػو الذو
 فػي ليػا نظيػر ال عػداءه بسػيادية يمػارس كلمػاذا ىػك؟ فمػ األفاعيػل, ىػذه فعػل الػذو المجػـر
 رغػـ التفػاؤؿ مشػاعر خالؿ مف ميةه جصكر  تتضقكالكجداني  النفسي المجاؿ ف أفَّ كبيَّ  . التاري ؟

كجػكد  لػو يعد لـ كالقنكط كأمكاليـ, أىميـ, في بالناس لحقت التي الفادحة كالخسارة ,مار اليائلالدَّ 
حيػث  ,األثػر االجتمػاعي ىال ننسػكمػا . كثقافتػو عمػره, كعػف مكقعػو, عػف النظػر بغػض, لػدييـ
 المجتمع أبناء كبيف الجيراف, بيف كالتكاتل, كالتعاكف  الجماعة, ركح ظيكرك  التضامف, في ظير

 الجيػدة اإلعالميػة التغطيػة فػيكخػتـ حديثػو بػاألثر اإلعالمػي مبينػا  أىميتػو   .غػزة فػي الفمسػطيني
 أفَّ  الباحػث ه يػر  كىنػاالعػالـ.  أنحػاء كػل فػي دشاى  المُ  أماـ عياككض ,الحقائق نقل في برعت التي

قطػاع غػزة مػف  ىلعبت دكرا  ميما  في تغطيػة الحػرب عمػكانت سببا  في ذلؾ فقد  كسائل اإلعالـ 
كشحذ ىمػـ المجاىػديف  ,الناس هكح المعنكية لدكتغطيتيا في حينيا كرفع الرُّ  ,حيث نقل األخبار

  .في الميداف
 1: نت(2009)يوسف,  الطرلين "المتحارب ْين" من لك    عمنةالم األهداف
 عمييػا, القيػاس ثػـ المتحػارب ي ف", "الطػرفيف مػف لكػل المعم نػة األىػداؼ نسػترجع أف   البػدَّ 
ػل أىدافػو, الػذو يحقػق كالطػرؼ  العػدّك, أىػداؼ سنسػتعرض. ك منتصػرا   دعػيُ  عػدكه, أىػداؼ   كُيفش 
 :, حيث تمثمت أىدافو فيكم التيا

ق .1 ح  نياء المقاكمة, س   ذلػؾ, كقبػل الفمسػطينية, السػمطة إلعادة تمييدا   غزة, في الكضع كا 
يار  إزالة  .كالمقاكمة الجياد خ 

ن ع .2   األمػف حالػة إلعػادة نيائيا , الصييكنية البمدات عمى الصكاري  إطالؽ مف المقاكمة م 
 .الصييكنيّ  لممجتمع كاألماف

ق ػل .3  العػدكاف أىػداؼ مػف ىػدؼ أو تحقيػق ىكتالشػ كاحػد, جانػب مػف النػار إطػالؽ ك 
 كخالليا. الحرب قبيل  عم نةالمُ 

 :لي ومآالتها المقاومة, أهداف وتمثمت
ق ل .1   .الصييكنيّ  الجيش عنو أعمف كاحد جانب مف تحّقق كقد النار, إطالؽ ك 
 الصييكنّي. عنو الجيش أعمف كما كذلؾ, كاحد جانب مف تحّقق كقد االنسحاب, .2
 الحالية. السياسية المعركة نتيجة قيد عابر كىكالم الحصار, كفتق فؾُّ  .3

                                                           
1
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حتى  المقاكمة تق  حق   فيما أىدافو, مف ا  أيَّ  قحق ّ يُ  لـ الصييكنيّ  العدكّ  أفّ  دمحم يكسل ستنت ا
  .التكتيكية أىدافيا مف األكبر الجزء اآلف

 فػيف" ي  الصػكاب السػتخدامو مصػطمق "المتحػارب   وقد جانب دمحم بساـ يكسل الباحث أفَّ  ه ير 
 , كلسػبب بسػيك أفَّ 2008/2009قطػاع غػزة عػاـ  ىعم "اإلسرائيمي"شنيا االحتالؿ  تيالحرب ال

 ىنػاؾ ككل ما فػي األمػر أفَّ  ,كالمعركة غير متكافئة بيف الطرفيف ,االعتداء كاف مف جانب كاحد
 صػػدرة منػػذ عشػػرات السػػنيف الػػذو ىىػػذا المحتػػل الجػػاثـ عمػػ حقػػو كاسػػتقاللو مػػف بػػراثف   يرجػػك ا  شػػعب

كمػا كػاف لممقاكمػػة أف تصػمد فػػي  ,اإلرادة كالعزيمػػة لنيػل حريتػػو ه كال يممػؾ سػك  ,سػمب منػو أرضػػو
نمػاذج مػف التكافػل  ه كجيػد أف نػر  ه,كصػمكدكجو آلة الحقػد الصػييكنية لػكال دعػـ أىػل قطػاع غػزة 
 يمانػا  عميقػا  لػدهفقػد لمسػنا إ ,كتخريػب ,كقتػل ,كالتعاضد  بيف الناس رغـ ما لحق بيػـ مػف دمػار

لكف في المقابل كانت اآلثار  ,شيد لو الجنة بإذف هللاست  أف مف يُ  نؤمفكذلؾ ألننا مسممكف ناس ال
 ف الجيػػػػاز المركػػػػزو لإلحصػػػػاءحيػػػػث بػػػػيَّ  ,كصػػػػادمة ,أىػػػػل قطػػػػاع غػػػػزة كبيػػػػرة ىاالجتماعيػػػػة عمػػػػ
 ."المصبكب الرصاص" عممية الفمسطيني أفَّ 

 مػف بالفعػل تعػاني كانػت يالتػ األمػاف كشػبكات االجتمػاعي األمػف حالػة مػف بشػدة فاقمػت
 عمى الحصار نظاـ فرض كقت إلى تقدير أقل عمى االجتماعي األماف كيعكد إضعاؼ ,الضعل
 غالبيػة أفَّ  2009 آذار/فػي مػارس جػرو أُ  استقصػاء أظيػر كقػد ,2007 عػاـ فػي غػزة قطػاع
 (أمريكيػا   دكالرا   (263 جديػد شػيكل 1000 تػكفير المسػتحيل مػف أنػو تظػف األسػرمػف  %((60
ضػافة ,لألسػرة الطارئػة لالحتياجػات متصػدول الجيػاز  عػف مػؤخرا   صػدر تقريػر أظيػر ذلػؾ إلػى كا 

 األكضػاع عمػى "المصػبكب الرصػاص" عمميػة آلثػار يكثػق الفمسػطيني, لإلحصػاء المركػزو 
 الضػغكط تحمػل عمػى المعيشػية األسػر قػدرة أف غػزة, قطػاع فػي كاالقتصػادية االجتماعيػة
 المعيشػية األسػر مػف 59.2% صػرح أفَّ  حيػث تتضػاءؿ, ريةحص ال أساسية بصفة االقتصادية
 يسػتطيعكف  ال يػـأنَّ  أك ,بيػكـ يكمػا   إال الماليػة الناحيػة مػف العػيش يسػتطيعكف  ال غػزة فػي قطػاع
 زيػادة األخيػرة الفتػرة فػي أيضػا   األكنػركا كقػد سػجمت ,اإلطػالؽ عمػى الماليػة الناحيػة مػف العػيش
 مػف ارتفعػت األعػداد حيػث الفقػر, خػك تحػت يعيشػكف  الػذيف الالجئػيف عػدد فػي % 200 بنسػبة

 .(undp ,2010 :28) 300.000إلى  100.000

 أفَّ  مػؤخرا   الفمسػطيني لإلحصػاء المركػزو  الجيػاز أجػراه استقصػائي مسػق كػذلؾ أظيػر
 ,"المصػبكب الرصاص "كعممية الصحية لمحصار العكاقب أىـ عدتُ  كاألمراض ,فسيةالنَّ  الضكائق
 فرد مف كجكد المعيشية األسر مف % 77.8تخمك فال ,تقريبا   غزة سكاف يعجم عمى يؤثراف حيث
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 األعراض ىذه كتتراكح ",المصبكب الرصاص "لعممية نتيجة نفسية أعراض مف يعاني أفرادىا مف
 ,الػدـ مػف فيػو المبػال  كالخػكؼ ,كالظػالـ الكحػدة مػف كالخػكؼ ,دكف سػبب المتكاصػل البكػاء بػيف

 ب,كاالكتئػا , كاإلحبػاط ,اكتسػابو أك ,الػكزف  كفقػداف ,األكػل اتكاضػطراب ,النػكـ كاضػطرابات
  باألطفػاؿ أك ,بالػذات االعتنػاء كعػدـ ,الفػراش فػي التبػكؿ إلػى ,المكت ىاجس كسيطرة, كالعصبية

(undp ,2010 :30.) 

حيػث  ,القطػاع ىعم "اإلسرائيمي"يا جيش االحتالؿ يظير مما سبق فداحة الحرب التي شنَّ 
 المتعمقػػة سػػكاء السياسػػية  ,الحيػػاة فػػي قطػػاع غػػزة مػػف جميػػع جكانبيػػا ىرا  سػػمبية عمػػتركػػت آثػػايػػا إنَّ 
مػف النػاس  ا  كاالسػمكب, أك االجتماعيػة التػي تركػت كثيػر  ,كالطريقػة ,كاألىداؼ ه,الرؤ  ىانقساـ فب

كالخػكؼ كالبكػاء, أك  ,, أك النفسية التي أكجدت الكثير مف حاالت االضػطراب النفسػيه م ك  دكف 
 كخسػائر فادحػة فػي التجػارة نتيجػة اليجمػات ,حيث خمفت دمػارا  ىػائال  فػي الممتمكػات االقتصادية
 قطاع غزة. ىالشرسة عم

 ثالثا : تدمير الممتمكات المدنية:
 فػػػي رتيػػػاكدمَّ , المدنيػػػة الممتمكػػػات العػػػدكاف خػػػالؿ" اإلسػػػرائيمي" االحػػػتالؿ قػػػكات اسػػػتيدفت

 بشػػكل المنػػازؿ آالؼ تػػدمير تػػـ المركػػز, قلتكثيػػ ككفقػػا  , كاسػػع نطػػاؽ عمػػى القطػػاع أنحػػاء مختمػػل
 المنػػازؿ آالؼ تػػدمير تػػـ كمػػا, فػػردا   19592 مػػف مككنػػة العػػائالت آالؼ فييػػا تقطػػف كانػػت كمػػي,
 مككنػة العػائالت آالؼ المنػازؿ ىػذه فػي كتعػيش لمسػكف, تصػمق ال أصبحت بحيث جزئي, بشكل
 كالحصػار لممعػابر ائرالجػ لإلغػالؽ كنتيجػة, منزؿ 1600 ب أضرار كلحقت, فردا   32250 مف
 تبػػػدك المنػػػازؿ ىػػػذه إعمػػػار إعػػػادة فػػػإفَّ  غػػػزة, قطػػػاع عمػػػى فرضػػػو االحػػػتالؿ قػػػكات ُتكاصػػػل الػػػذو

 بنػػاء إعػػادة إلػػى ماسػػة حاجػػة فػػي ىػػـ البيػػكت أصػػحاب مػػف 1885% ىنػػاؾ أفَّ  حيػػث مسػػتحيمة,
 مػػ كه  دكف  فنيالمػػكاط آالؼ كبقػػى إصػػالحات, إجػػراء إلػػى مػػنيـ%  1688 يحتػػاج بينمػػا منػػازليـ,
ػػ التػػدمير عمميػػات معظػػـ أفَّ  المركػػز كيعتقػػد  كبالتػػالي؛ حربيػػة, ضػػركرة ىنالػػؾ تكػػكف  أف   دكف  تتمَّ
 ,كمػػي بشػػكل منػػزال   876 تػػدمير تػػـ: المثػػاؿ سػػبيل كعمػػى, الحػػرب جػػرائـ مسػػتكه  إلػػى ترقػػى فإنيػػا
  كتقتضػػػػػػػي, كالمتفجػػػػػػرات الجرافػػػػػػات باسػػػػػػتخداـ جزئػػػػػػي بشػػػػػػكل آخػػػػػػر منػػػػػػزال   437 تػػػػػػدمير كتػػػػػػـ 

 فييػػػػػػػػا الػػػػػػػػدخكؿ أك/ك المنػػػػػػػػازؿ ىػػػػػػػػذه مػػػػػػػػف الجنػػػػػػػػكد اقتػػػػػػػػراب ىػػػػػػػػذه التػػػػػػػػدمير عمميػػػػػػػػات طبيعػػػػػػػػة
   (.5: 2009)المركز الفمسطيني لحقوق االنسان,
قطػػاع  ىعمػػ "اإلسػػرائيمي" و أحدثػػو العػػدكافذالػػالكبيػػر مار حجػػـ الػػدَّ  كبقػػراءة مػػا سػػبق يظيػػر
قكات االحػتالؿ ده ل السياسية العدائيةما يؤكد , ت ما بيف كمي  كجزئي  غزة مف تدمير آالؼ البيك 
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مػػف  عػػداءكقػػد ظيػػر ىػػذا ال ,الشػػعب الفمسػػطيني بشػػكل عػػاـ ىكعمػػ ,قطػػاع غػػزة بشػػكل خػػاص ضػػد
كرغػػػـ كػػػل ذلػػػؾ  ,الصػػػناعية ـأ ,الزراعيػػػة ـأ ,المدنيػػػةحجػػػـ الػػػدمار فػػػي الممتمكػػػات سػػػكاء أكانػػػت 

ك العػد أفَّ فػي كتمثػل ذلػؾ  ,كقػكة إرادتيػـ ,كصػبرىـ ,كأىل قطػاع غػزة صػمكدىـ ,المقاكمة تأظير 
 أىدافو التي أعمنيا.أية مف لـ يحقق 
 )بالدونمات (المحالظات لي الزراةية األراضي تجريف .1

 مسػاحات – متعمػدة كبصػكرة - كاسػع نطػاؽ عمػى "اإلسػرائيمية "االحػتالؿ قػكات فػتجرَّ 
 ضػركرة ىنػاؾ تكػكف  أف دكف  األحياف باستخداـ الجرافػات, معظـ في الزراعية األراضي مف كبيرة
 ,لكزيػات مػزارع بينيػا مػف الزراعيػة, األراضػي مػفات دكنمالػ آالؼ تجريل تـ جملالم كفي حربية
 ما كىك دكالر, مميكف  170 نحك الزراعي القطاع خسائر كبمغت ,لمتصدير ةعدَّ المُ  لمزىكر كمزارع
 القطاع في يعمل حيث ,العدكاف فييا تسبب التي مف مجمل الخسائر المباشرة 55% نحك يشكل
 بمغػتكمػا  ,القطػاع سػكاف مجمػكع مػف 25% نحػك يعيمػكف  شػخص لػلأ 40 نحػك الزراعػي
مئات اآلالؼ  ,"اإلسرائيمي "العدكاف جراء غزة قطاع في االقتصادو القطاع في المباشرة الخسائر
, حربيػة ضػركرة تبػرره ال نحػك عمػى كاسػع نطػاؽ الممتمكػات عمػى تػدميرتػـ حيػث  ,اتدكالر مػف الػ
 الزراعيػة فييا األراضػي بما المدنية, األعياف استيداؼ دعيُ  فيما جنيل, التفاقيات جسيمة مخالفة
 مػف 54 لممػادة انتياكػا   رزقيػـ مصػادر مػف المػدنييف السػكاف حرمػاف كمػا ُيعػد ,حػرب جريمػة

 بينمػا العرفػي, الػدكلي القػانكف  مػف جػزءا   دعػيُ  كالػذو جنيػل, الممحػق باتفاقيػات األكؿ البركتككػكؿ
المركـز الفمسـطيني لحقـوق ) الرابعػة جنيػل اتفاقيػة مػف 33 مػادةلم انتياكػا   الجمػاعي العقػاب شػكليُ 

 .(6: 2009االنسان,

 ارتكبت جرائـ ضد االنسانية مف خالؿ قتل كػل شػيء مػف "إسرائيل" يتضق مما سبق أفَّ 
ف جػيش االحػتالؿ إكجػرائـ اإلبػادة الجماعيػة, حيػث  ,جرائـ حربارتكبت كحجر, ك  ,كشجر ,بشر

 ,رض الحػائك القػرارات الدكليػةُعػرؤكس ساكنييا ضػاربا  بُ  ىالبيكت عمكىدـ  ,قتل عائالت ب كمميا
 عدكاف, جرائـ كما ارتكبت, 1949ربع المكقعة عاـ كاتفاقيات جنيل األ ,القانكف الدكلي مبادنك 

 الناس العزؿ اآلمنيف في بيكتيـ. ىعم اكذلؾ باعتدائي
 ضرار البنية التحتيةأ .2
, جعمػػػت قطػػػاع الميػػػاه كالصػػػرؼ غػػػزة ىالشػػػرس عمػػػ العػػػدكاف اثنػػػاف كعشػػػركف يكمػػػا  مػػػف      

رت مصػػمحة ميػػاه بمػػديات السػػاحل بغػػزة قػػد , حيػػثحافػػة االنييػػار ىلمتػػدىكر أصػػال  عمػػالصػػحي ا
تكمفػػػة األضػػػرار التػػػي لحقػػػت بالبنيػػػة التحتيػػػة األساسػػػية لمميػػػاه كالصػػػرؼ الصػػػحي خػػػالؿ عمميػػػة 

كيمك متػرا  مػف شػبكات  30مف أكثر  , كأفَّ مميكف دكالر أمريكي 6الرصاص المصبكب ما يقارب 
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بئرا  كانت تػديرىا  11 ى, باإلضافة إل"اإلسرائيمي"الجيش بفعل رت م ّ أك دُ  ,المياه أصيبت ب ضرار
جانػػب  ىإلػػ, األسػػطق ىخػػزاف ميػػاه عمػػ 6000سػػمطات الميػػاه فػػي غػػزة, كػػذلؾ تضػػرر أكثػػر مػػف 

 غػزة؛ حيػث أكضػحت فػيممكحػة الميػاه(  ىارتفاع تركيز الكمكريد )الػذو يػدؿ عمػ ىأدلة عمظيكر 
 ىإلػ 1000الكمكريػد يتػراكح بػيف  ه مسػتك  أفَّ  2009بئػرا  فػي  180 ىجريػت عمػاالختبارات التي أُ 

لصػحة ثمانيػة أضػعاؼ الحػد الػذو أكصػت بػو منظمػة ا ىممجـ/ لتر, أو ما بيف أربعة إل 2000
 .(EWASH, 2002: 2)رممجـ/ لت 250العالمية, كىك 

 األضرار الصحية .3

 ُقتػل حيػث, شػديدا   الصػحة قطاع عمى العسكرية" المصبكب الرصاص" ةعممي ت ثير كاف
 العديػد كعانػت, مػرتدُ  أك إسػعاؼ سػيارة 29 كتضررت, آخركف  25 كأصيب, صحيا   عامال   16
 األمكمػػػة خػػػدمات كتعطمػػػت, األساسػػػية الطبيػػػة المسػػػتمزمات فػػػي نقػػػص مػػػف الطبيػػػة المرافػػػق مػػػف

 لمػا المقدمة الصحية الخدمات كانقطعت األكلية, الصحية الرعاية مستكه  عمى الصحية كالطفكلة
 الطبيػػة المرافػػق صػػيبتأُ  ذلػػؾ إلػػى باإلضػػافة, العػػدكاف أثنػػاء المػػزمنيف المرضػػى مػػف% 40 يقػػرب

 مػػػػف العديػػػػد فػػػػي األكليػػػػة لمرعايػػػػة الصػػػػحية المراكػػػػز مػػػػف عشػػػػرات كتضػػػػررت, مباشػػػػرة ب ضػػػػرار
  بمراكػػػػػػز لحقػػػػػػت لتػػػػػػيا األضػػػػػػرار درتكُقػػػػػػ, مباشػػػػػػرة لضػػػػػػربات تعػػػػػػرض كبعضػػػػػػيا المستشػػػػػػفيات,

 أمريكيػػػػػػػػػا دكالرا    341930ك أمريكيػػػػػػػػػا   دكالرا   191030 بػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػا األكليػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػحية الرعايػػػػػػػػة
(undp ,2010 :18). 

ػػكلػػـ ت   ,االحػػتالؿ قػػاـ باسػػتيداؼ كػػل شػػيء فػػإفَّ  ؛كعميػػو المراكػػز الصػػحية  ىـ منػػو حتػػم  س 
مػا لمسػعفيف بشػكل مباشػر ت االسػعاؼ كاو اسػتيدؼ سػيارالدرجػة أنَّػ ,كالطكاقـ الطبيػة العاممػة بيػا

سػػػػعافات األكليػػػػة فػػػػي تقػػػػديـ اإلجبيـ اإلنسػػػػاني امػػػػنيـ أثنػػػػاء تػػػػ ديتيـ لػػػػك  استشػػػػياد عػػػػدد   ىإلػػػػ هأدَّ 
كتػـ تػدمير مرافػق صػحية ب كمميػا  ,قطاع غزة ىعم "اإلسرائيمي"كالجرحى في العدكاف  ,لممصابيف
ككػػػل مػػػا تػػػـ ذكػػػره مػػػف  ,افىػػػذه الطػػػكاقـ كالمبػػػاني محميػػػة بالقػػػانكف الػػػدكلي أثنػػػاء العػػػدك  رغػػػـ أفَّ 

أك فػػػػي  ,أك فػػػػي المرافػػػػق الصػػػػحية ,اعتػػػػداءات "إسػػػػرائيمية" سػػػػكاء كانػػػػت فػػػػي الممتمكػػػػات المدنيػػػػة
المبحػث في كعميو سيتـ الحديث  ؛, ليؤكد أف ما قامت بو "إسرائيل" كاف عدكانا  األراضي الزراعية

 .1998 ركما نظاـل ةالجنائية الدكلي لمحكمةحسب ا عدكاف "اإلسرائيمي"تصنيل الالتالي عف 
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 المبحث الثالث
 الجنائية الدولية لمحكمةحسب ا عدوان "اإلسرائيمي"ال

 (1998 روما نظام (
 :مقدمة

 ,أثنػػػاء الحػػػركبالتػػػي ُترتكػػػب كالمجػػػازر  ,ـائمػػػف الجػػػر  المحػػػاكـ الدكليػػػة لمحػػػد ّ تػػػـ إنشػػػاء 
 ا  ي عػالـ أصػبق قريبػفػأك شعب يقبع تحت االحتالؿ  ه,أخر  ةدكلضد  ةمف ق بل دكلكاالعتداءات 

حيػث ارتكػػب الجػػيش "اإلسػػرائيمي" جػػرائـ حػػرب بحػػق  ,كاقػػع الغػػاب ي كػػل فيػػو القػػكو الضػػعيل ىإلػ
 .في قطاع غزةأثناء عممية "الرصاص المصبكب" التي قاـ بيا  نسانية اإل

اإلنسػانية  بػالقيـ يعصػل المسػمحة النزاعػات داء أصػبق بالصػراعات يمػكج عػالـ فػي
قيميػا  كمحػك, الشػعكب لسػبي كسػيمة الحػركب كأصبحت القانكنّية, القكاعد عف فضال   كاألخالقّية,
عندما  ماسيَّ  ال -ا,كفظائعي الحركب ميالؾ مف ةالبشريَّ  إلنقاذ سبيل مف ؾلىنا كليس ة,الحضاريَّ 

تحػيك  كالعقػاب ,لممالحقػة آليػة كجػكد إال -ظيػكرىـ كراء الػدكليّ  القػانكف  قكاعػد المتحػاربكف  مقػييُ 
 (.6: 1994)بشير, الدكلّية  القانكنّية كالقكاعد بااللتزامات المساس نفسو لو ؿسك ّ تُ  م ف   ل ّ بك

كجػكد  عػف ةأىميَّػ يقػل كال األىمّيػة, غايػة فػي أمػر دكلػيُّ  جنػائيُّ  قضػائيُّ  نظػاـ كجػكد إفَّ       
 الجػرائـ بشػاعة إلػى نظرنػا إذا خاصػة متحّضػر, طبيعػي مجتمػع أو فػي القضائّي الداخميّ  النظاـ
 إسباغ الحماية مجاؿ في"قصكه  أىمية مف القانكف  ليذا ام  كل   جمعاء, البشرّية عمى كأثرىا الدكلّية
 .(1: 1996 )الفار, الدكلّي" المجتمع في الممحكظة األىمّية ذات المصالق عمى الجنائّية

 :الدولي ة الجريمة أواًل: تعريف
 تػرؾ أك ,فعػل فػي تتمثػل" التػي  تمػؾأنيػا:  الدكلّيػة الجريمػة(Pella) الفقيػو ب ػال  ؼعػرَّ 

 .(182: 2011 )ةبد الغني, الدكلّية" الجماعة باسـ فذنَّ تُ   عقكبة تقابمو

إرادة  عػف صػادر مشػركع غيػر إنسػانيّ  سػمكؾ" :يػانَّ الشػاذلي أ فتػكح الػدكتكر يػاعّرفُ كيُ       
 كيقػرر كلّيػة,د لمصػمحة انتيػاؾ عمػى كينطػكو  منيػا, برضػا أك الدكلػة باسػـ فػرد يرتكبػو جرمّيػة,
 اجتيػاد كرغػـ (.207-206: 2001)الشـاذلي, "الجنػائيّ  الجػزاء طريػق عػف حمايتيػا الػدكليّ  القػانكف 
 الػدكليّ  القػانكف  فػي يكجػد ال ونَّػأ إال ,الجريمػة ليػذه تعريػل تصػكره لكضػع حسػب كػلّ  الفقيػاء
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 التعريل ىذا مف خال قد الدكلّية الجنائّية المحكمة نظاـ أفَّ  الدكلّية, كما لمجريمة تعريل الجنائيّ 
ا  .أيض 

قطاع غزة جريمة  ىعم "اإلسرائيمي"العدكاف  أفَّ كيمكف االستنتاج مف التعريفات السابقة       
ل األبرياء مف ت  كق   ,قاـ بضرب أىداؼ مدنية "اإلسرائيمي"االحتالؿ  فإ حيث ,دكلية
يكما   22كلمدة  ,دكليا   كأطفاؿ مستخدما  ترسانة عسكرية تحكو أسمحة محرمة ,كنساء     ,شيكخ

فإف السياسة الخارجية الفمسطينية تستطيع  ؛, كعميوخارجيةكبمباركة  ,ساكنا   دحرؾ أحدكف أف يُ 
كجرائـ حرب بحق أىل  ,مف مجازر كهكجنكده لممحاكـ الدكلية بما ارتكب ,أف تقدـ قادة االحتالؿ

 .1998كبما تنص عميو بعض مكاد ميثاؽ نظاـ ركما لعاـ  ,قطاع غزة

 :الدولي ة الجنائي ة المحكمة اختصاص ضمن الداخمة قوات االحتالل ثانيًا: انتهاكات
 ,الفمسػػػطيني األعػػػزؿ فػػػي ديػػػر ياسػػػيف شػػػعبالال تػػػزاؿ المجػػػازر التػػػي ارتكبتيػػػا فػػػي حػػػق 

 تقػػل الفرقػػاف حاضػػرة  فػػي األذىػػاف, كلػػـ معركػػةكعكائػػل أبيػػدت ب كمميػػا فػػي  ,براىيمػػيكالحػػـر اإل
ا بل ؛فحسب الدكلّية الشارعة تفاقاتاال عند انتياكاتيا  فػي الدكلّيػة المت صػمة األعراؼ طالت أيض 
 التفاقّيػات انتياك ػا دتعػ االحػتالؿ أّف جػرائـ شػؾّ  مػف مػا ككػذلؾ المتحضػر, كالعػالـ البشػرية الػنفس
ػا اإلنسػانّي, الػدكليّ  )القػانكف  ةاألربع جنيل  عنػد تقػل قػكات االحػتالؿ لػـك  اإلنسػاف( حقػكؽ  كأيض 
 كضػد ,اإلنسػانّية ضػدّ  كجػرائـ ,الحػرب جػرائـ مػف الكثيػر ارتكبػت بػل المحتػل, كاجبات تياؾان حد

 مف ىذا الجزء , كفيالصييكنية العصابات يد لقياـ دكلتو عمى لمتمييد ,األكلى الكىمة منذ السالـ
 ,"سػرائيمياإل"قػكات االحػتالؿ  انتياكػات مػف يسػير جػزء عمػى بػالتركيز الباحػث سػيقكـ الدراسػة
 الجػرائـ تمػؾ ةكخاصػ ,الفمسطيني الشعب بحق جرائـ مف االحتالؿ يمارسو ما أمثمة عمىب كضر 
 كىي: ,ةالدكليّ  الجنائّية المحكمة عمييا نظاـ نص التي
 الجماعّية اإلبادة جريمة. 
 اإلنسانّية ضد الجرائـ. 
 الحرب جرائـ. 
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 :الجماةية اإلبادة جريمة .1

 قكميػة إىالؾ جماعة بقصد رتكبكت التالية األفعاؿ مف فعل أو :تعني" الجماعية اإلبادة"
 .جزئيا   أك كميا   إىالكا ىذه, بصفتيا دينية, أك عرقية أك أثنية أك

 إخضػاع, بػ فراد الجماعػة جسػيـ عقمػي أك ,جسػدو ضػرر إلحػاؽ, الجماعػة أفػراد قتػل 
 الجماعػة طفػاؿأ نقػل, جزئيػا   أك كميػا   الفعمػي إىالكيػا بيػا قصػديُ  معيشػية ألحػكاؿ عمػدا   الجماعػة
لممزيـد راجـ   (.3: 1998, محكمـة الجنائيـة الدوليـةنظـام رومـا االسـاس لم) ...أخػره  جماعػة إلػى عنػكة

 (.6, المادة )1998نظام روما  األساس لممحكمة الجنائية الدولية 

 جػرائـ أك ,البشػرو  الجػنس إبػادة منيا: جرائـ عديدة مسميات ليا الجماعية اإلبادة جريمة 
 عمػى القضػاء ىػدفيا كاحػدة أفعػاؿ مجمكعػة أك ,كاحػد معنػى عػف كميػا تعبيػرات ,الجػنس إبػادة
   ,الشػعكب مػف شػعب أك ,البشر مف معيف لصنل أك, بقعة معينة مف كاستئصالو البشرو  الجنس
 لمػا نظػرا   بإجماعيػا بشػرية لمجمكعػات حػق البقػاء إنكػار فػي الجماعيػة اإلبػادة جػكىر ينحصػرك 

 عػف فضػال   بالغػة, ب ضػرار اإلنسػانية كميػا إصػابة كمػف ,العػاـ ميرلمضػ مجافػاة مػف عميػو ينطػكو 
 .(16: 2008 )حجازي, المتحدة األمـ كمبادن األخالؽ مجافاتو

 يتػزعـ كػافك  ,قبيػو االحتالؿ ارتكب مذبحػة جيش في الدفاع كزير" شاركف  رئيلأ"حيث إف 
 ,كالنسػػاء ,األطفػػاؿ مػػف مكاطنػػا   69 بقتػػل كقامػػت كدمرتيػػا, القريػػة تمػػؾ اجتاحػػت التػػي العصػػابات
 األكامػػر أصػػدر حيػػث ,1982 عػػاـ كشػػاتيال صػػبرا مذبحػػة" شػػاركف  أرئيػػل" ارتكػػب كمػػا كالشػػيكخ,
 ,النسػػػػاء مػػػػف ا  فمسػػػػطيني ا  مكاطنػػػػ 3297 قتػػػػل المذبحػػػػة تمػػػػؾ عػػػػف نػػػػت  كقػػػػد المذبحػػػػة؛ تمػػػػؾ لتنفيػػػػذ

 بمػػا فييػػا مػف جميػػع خرجػػكف كيُ  شػافي,الم إلػػى يػدخمكف  االحػػتالؿ جنػػكد ككػاف كالشػػيكخ, ,كاألطفػاؿ
 مػع بجثػثيـ, مثمػكف كيُ  كيعػدمكنيـ ,الخػارج إلػى كالمرضػى ,ف ك كالعػامم ,ف ك كالممرض ,األطباء فييـ
 (.185: 1997 ,الكيالني) راقدكف  كىـ أسرتيـ مغادرة عف العاجزيف المرضى قتل

 ياسػيف ديػر بمػذابق قػاـ كمػا , 1948حػرب فػي إبػادة جػرائـ االحػتالؿ ارتكػب فػإف ؛كعميػو
 عػاـ كشػاتيال صػبرا كمذبحػة ,1956 عػاـ قاسػـ ككفػر ,1956 عػاـ كقمقيمية ,1953 عاـ كقبيو
,  2002عػاـ كجنػيف , 1996عػاـ قانػا كمذبحػة ,1994 اإلبراىيمي عػاـ الحـر كمذبحة ,1982

 ,شػػػػييد مػػػف الشػػػػيكخ 1400التػػػي راح ضػػػػحيتيا أكثػػػر مػػػف  2008/2009كحػػػرب الفرقػػػاف عػػػػاـ 
 كاألطفاؿ. ,كالنساء ,كالرجاؿ

فيػو  , تػدعك23/6/2001بتػاري   نيكيػكرؾ في ا  بيان اإلنساف حقكؽ  راقبةم أصدرت منظمة
 التػي المػدنييفضػد  مجػزرةال فػي "اإلسػرائيمي"الػكزراء  رئػيس دكر بخصػكص جنػائي تحقيػق ىإلػ



125 

 التنفيذو المدير أعمف كقد ىذا بيركت, في الفمسطينييف كشاتيال لالجئيف صبرا مخيمي في حدثت
 نطػاؽ عمػى اإلنسػانية ضػد كجػرائـ ,حػرب ارتكػاب جػرائـ عمػى كافيػة أدلػة تكجد أنو المنظمة لتمؾ
 المنظمػة ىػذه أعمنػت كقػد ,شػخص لمقضػاء أو ـقػدَّ يُ  لػـ اليكـ حتى كلكف المجزرة, ىذه في كاسع
   نظػرا  ألف االحػتالؿ الجػرائـ, تمػؾ مرتكبػي محاسػبة عدـ في جكىرية مصمحة المتحدة لمكاليات أفَّ 
 الفمسػطينييف بػ فَّ  المتحدة الكاليات مف مكتكبة ت كيدات أعقاب في تـ بيةالغر  لبيركت "اإلسرائيمي"

 التحريػر منظمػة قػكات إلجػالء ترتيبػات إطػار فػي كذلػؾ أمػاف, فػي يككنػكف  سػكؼ البػاقيف ىنػاؾ
 ضػد دعػكه  برفػع المجزرة تمؾ مف الفمسطينييف الناجيف بعض قاـ ىذا كقد لبناف, عف الفمسطينية
 .(166, 164: 2004 )القدسي, البمجيكية ـالمحاك إحده أماـ شاركف 

 كىػي الػدكلي, القػانكف  ألحكػاـ خالفػا   الكجػكد, فػي الفمسػطينييف حػق "اإلسػرائيميكف " أنكػر
 النظػاـ /أ( مػف6) المػادة ألحكػاـ كفقا   عمييا الجرائـ المعاقب ضمف كتندرج كاجبة العقاب, جريمة

األســاس لممحكمــة الجنائيــة الدوليــة  م رومــالممزيــد راجــ  نظــا الجنائيػػة الدكليػػة. لممحكمػػة األساسػي
 (.6, المادة )1998

 التجػكؿ منػع إجػراءاتفرضػت ك  ,2007عػاـ  الفمسػطينّييف بمحاصػرة "إسػرائيل" قامػت
 منيػا قصػديُ  ظػركؼ فػي الفمسػطينّييف كضػع مػف بػو تتسػبب المعػابر كمػا كا غػالؽ كالحصػار,
 البحػرو  الحصػار كفػرض طكيمػة, لفتػرات غػزة معػابر عمػى ذلػؾ: إغػالؽ األمثمػة كمػف ,إىالكيػـ
كقتػل عػائالت ب كمميػا مػف المػدنييف عػاـ د, كالكقػك , اإلنسػانّية المسػاعدات كصػكؿ كمنػع عمييػا,
 مػنيـ عائمػة السػمكني مػف حػي الزيتػكف  ,قطػاع غػزة ى, في الحرب التي شنتيا عم2008/2009

صػػابة ,كشػيكخ ,اءكنسػػ ,مػػف العائمػة مػف بيػػنيـ أطفػاؿأكثػػر مػف ثالثػػيف فػردا  التػي راح ضػحيتيا   كا 
 ألف ؛عػػدد كبيػػر مػػنيـ, كلقػػد بقيػػت جثػػاميف الكثيػػر مػػف شػػيداء العائمػػة عػػدة أيػػاـ تحػػت األنقػػاض

 كالصػػميب األحمػر الػػدكلي لػـ تػػتمكف مػف الكصػػكؿ إلػييـ, كتػػـ انتشػاؿ عػػدد ,طػكاقـ الػػدفاع المػدني
  ,غػزة ىالحػرب عمػ ا بقيػة الشػيداء فػتـ انتشػاليـ بعػد انتيػاء, أمَّ 5/1/2009منيـ في يـك االثنيف 

 فػػردا   22عائمػػة الدايػػة التػػي راح ضػػحيتيا  ىكال ننسػػ  ,2009كذلػػؾ فػػي الثػػامف عشػػر مػػف ينػػاير 
 ف مػػػف أربعػػػة طكابػػػق بحػػػي الزيتػػػكف شػػػرؽ العائمػػػة بسػػػبب القصػػػل الصػػػييكني لممنػػػزؿ المكػػػكَّ  مػػػف

  أك سػػػػػػابق إنػػػػػػذار ,رؤكس أصػػػػػػحابو دكف ذنػػػػػػب ىحيػػػػػػث تػػػػػػـ قصػػػػػػل المنػػػػػػزؿ عمػػػػػػ ,مدينػػػػػػة غػػػػػػزة
 .(59,86: 2013,خرون ةطا  وآ)

و قتػػل أنَّػػ ه سػػك  بيػػذا الجنػػكف كىػػذه العشػػكائية   لػػيس ليػػذه المشػػاىد تعبيػػرك  جػػيش يقصػػل 
بػػادة جماعيػػة ,جمػػاعي كػػاف , ك ممتمكاتػػوفػػي ك  ,أرضػػو ىعمػػلشػػعب تػػـ االعتػػداء عميػػو كىػػك آمػػف  كا 

قطاع أىالي لمدفاع عف  كأف تككف فاعمة ىذا سبب قكو كي تتحرؾ السياسة الخارجية الفمسطينية



126 

, إال مف شجب  مى جرائمو التي ارتكبياكلكف لألسل لـ تتحرؾ بما يكفي إلدانة االحتالؿ ع ,غزة
 .,أك استنكار؟

 :اإلنساني ة ضد الجرائم .2

 التاليػة األفعػاؿ مػف فعػل أو يشػكلسي لممحكمة الجنائيػة الدكليػة األسا النظاـ لغرض ىذا
 أيػة ضػد مكجػو منيجػي أك ,النطػاؽ سػعكا ىجػكـ إطػار فػي كػبارتُ  متػى" اإلنسػانية ضػد جريمػة"

 إبعػاد االسػترقاؽ,ك  اإلبػادة,ك  ,العمػد القتػل :بػاليجكـ عمػـ كعػف المػدنييف, السػكاف مػف مجمكعػة
 مػف الحريػة آخػر نحػك عمػى الشػديد الحرمػاف أك ,السػجف, ك لمسػكاف القسػرو  النقػل أك ,السػكاف
 ال القػانكف  أفَّ  عالميػا   لمعػركؼا , كمػف...الػدكلي لمقػانكف  األساسػية القكاعػد يخػالل بمػا البدنيػة

لممزيد راج  نظام روما األسـاس  .(4-3: 1998, محكمة الجنائية الدوليةساس لمنظام روما األ)جيزىا. يُ 
 (.7, المادة )1998لممحكمة الجنائية الدولية 

 عػف فضػال   اإلنسػانية, ضػد جػرائـ غػزة فػي الفمسػطينييف ضػد "اإلسػرائيمية "الجػرائـ شػكلتُ 
 ىجمػة سػياؽ فػي رتكػبتُ  جػرائـ يػاب نَّ  اإلنسػانية ضػد الجػرائـ ميػزتُ  حيػث حػرب, ئـجػرا ككنيػا
 غػزة قطػاع عمػى الحصػار بفػرض قياميا منذ "إسرائيل" تواستكف شرط كىك مدنييف, ضد ممنيجة
 منػاطق أكثػر مػف بككنػو يمتػاز الػذو البحريةك  ,كالبرية ,الجكية بالغارات كاتباعو مكاطنيو, كخنق
 .(4: 2009)الهيئة المستقمة لحقوق االنسان, انيةسك كثافة العالـ

كاألىميػػة فػػي  ,كالمؤسسػػات الحقكقيػػة ,ريتشػػارد جكلدسػػتكف ب ىػػالي الضػػحايا القاضػػي ىالتقػػ"
ككػػاف ىنػػاؾ تفيػػـ دكلػػي كاسػػع لمجريمػػة  جػػرائـ,عػػف ال كتككنػػت لديػػو صػػكرة كاضػػحة ,قطػػاع غػػزة

كجػػػػرائـ ضػػػػد  ,يػػػػا جػػػػرائـ حػػػػربأنَّ  ككػػػػاف تصػػػػنيفيا ,كبػػػػت فػػػػي قطػػػػاع  غػػػػزة"اإلسػػػػرائيمية" التػػػػي ارتُ 
كلكػف لألسػل كانػػت  ,المحػاكـ الدكليػة ىككانػت ىػذه  خطػكة متقدمػة لجػر "إسػػرائيل" إلػ ,ةينسػاناإل

 .:مقابمة(25/4/2016)حمد, "كتـ تفري  التقرير مف محتكاه ,كعممية ابتزاز ,ىناؾ ضغكط دكلية

  تبػػيق ليػػـ كػػل شػػيءقاعػػدة  ىف يرتكػػزكف عمػػيالمجرمبػػ الػػذو يصػػق كصػػفيـ الصػػياينة فَّ إ
كػل شػيء يحػل  كأفَّ  ,كأف يعيثكا في األرض الفسػاد ,كتخريب ,كتدمير ,مف قتل )قتل لإلنسانية(:

عزز كىذه العقيدة تُ  ,قامكا بتحريفيا عف مضمكنياك  كتبكىا ب يدييـعقيدة  ىألنيـ يعيشكف عم ؛ليـ
 ىرصػػػاص عمػػػدا  عمػػػال "اإلسػػػرائيمي"أطمػػػق جنػػػكد االحػػػتالؿ  كفػػػي تمػػػؾ الحػػػربالجريمػػػة عنػػػدىـ, 

 غزة.قطاع ت الفمسطينية في عائالال
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 :الحرب جرائم .3 
 إطػار فػي ترتكػب عنػدما سػيما كال بجرائـ الحرب, يتعمق فيما اختصاص لممحكمة يككف .أ 

 ليذه الجرائـ. النطاؽ كاسعة ارتكاب عممية إطار في أك ,عامة سياسية خطة

  :"الحرب جرائـ" تعني األساسي, النظاـ ىذا لغرض.ب 
 فعػل أو , 1949 أغسػطس/آب 12 المؤرخػة جنيػل التفاقيات الجسيمة نتياكاتاال 

 جنيل اتفاقية أحكاـ تحمييـ الذيف الممتمكات أك ,األشخاص ضد التالية األفعاؿ مف
 عمد إلحاؽ معاناة شديدة...: القتل العمد, كالتعذيب, كت  الصمة ذات

 الدكليػة المنازعػات عمػى ةالسػاري كاألعػراؼ ,لمقػكانيف األخػره  الخطيػرة االنتياكػات 
 تكجيػو دمُّػع  ت    :التاليػة األفعاؿ مف فعل أو الدكلي, لمقانكف  الثابت النطاؽ في المسمحة
 شػف تعمػد ,عسػكرية أىػدافا تشػكل ال التػي المكاقػع أو ؛مدنيػة مكاقػع ضػد ىجمػات
 ركبػاتم   أك, كحػدات أك ,مػكاد أك, منشػ ت أك, مسػتخدميف مػكظفيف ضػد ىجمػات
 شػف تعمػد, السػالـ حفػم أك ,اإلنسػانية المسػاعدة مػاتمي مػف مػةمي فػي مسػتخدمة
 إصػابات عػف أك ,األركاح فػي خسػائر عػف سيسػفر اليجػكـ ىػذا بػ ف العمػـ مػع ىجػكـ
محكمـة الجنائيـة سـاس لمنظـام رومـا األ) ...مدنيػة أضػرار إلحػاؽ عػف أك ,المػدنييف بػيف

 ة الجنائيـــة الدوليـــةمحكمـــلممزيـــد راجـــ  نظـــام رومـــا االســـاس لم .(6-5: 1998, الدوليـــة
 (.8) , المادة1998

 مػف سمسػمة نفػذت حيػث القضػاء, نطػاؽ خػارج إعػدامات بتنفيػذ االحػتالؿ قػكات قامػت
 االحتالؿ نفذىا التي االغتياالت كسياسة الفمسطينييف, الشباف مف بحق عدد االغتياالت عمميات
 الىاو اتفاقية مف /ب(23) ةالماد ألحكاـ الحرب استنادا   جرائـ مفتعتبر  كالخداع الغدر بطريق
 دكلػة إلػى ينتمػكف  أفػراد قتػل التػي تحظػر ,1907 لعػاـ البريػة الحػرب كأعػراؼ بقػكانيف الخاصػة
 (.73: 2001)درةاوي, غدرا   إصابتيـ أك ,معاد   جيش أك ,معادية

 غزة قطاع  ىالدولي والعدوان ةم القرار
 نطاؽ في "سرائيمياإل"تالؿ االح دانتأ التي عشرات القرارات الدكلي األمف مجمس أصدر

كقػل  ىالػداعي إلػ 1860القػرار رقػـ  -كبإجمػاع–مجمس األمػف  ىبنكت   ,الفمسطينييف مع تعاطييا
جميع الدكؿ األطػراؼ, كمػع ذلػؾ فقػد رفضػتو "إسػرائيل"  ىكينطبق القرار عم ,فكرو إلطالؽ النار

يكجػد تبريػر  لػـ يكػفك   لثالثػة".غػزة فػي "المرحمػة ا ىفت النيراف عمكبدال  مف كقل إطالؽ النار كثَّ 
ى أىػػداؼ مدنيػػة, كىػػذا الكضػػع يػػدعك بكضػػكح إلػػ ىإلطػػالؽ الصػػكاري  عمػػ ,أك أخالقػػي ,قػػانكني
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كمحػػاكمتيـ  مػػكا مسػػئكلية ىػػذه الجػػرائـالتنفيػػذ ممػػف تحمَّ  ىصػػناع القػػرار كالقػػائميف عمػػمػػع تحقيػػق ال
 (.10: 2009)مركز الميزان لحقوق اإلنسان,

 كبػرر المحتمػة, الفمسػطينية األراضػي عمػى الرابعػة جنيػل تفاقيػةا أحكػاـ "إسػرائيل" خرقػت
 ف: إبػالقكؿ المػذككرة باالتفاقيػة حككمػاتيـ التػزاـ عػدـة" اإلسػرائيمي "العميػا العػدؿ قضػاة محكمػة
 جزءا   أصبحت إذا إال مزمة,المُ  القانكنية القيمة تكتسب برميا "إسرائيل" التُ  التي الدكلية االتفاقيات

 داـ كمػا بػذلؾ, خاصػا   تشػريعا   الكنيسػت حػاؿ إصػدار فػي كىػذا المحمػي, "اإلسػرائيمي" القػانكف  مف
 (.127: 1992)أبو ةبيد, مزمةمُ  غير فيي بذلؾ؛ ا  تشريع يصدر لـ الكنيست

ىػػك شػػريؾ فػػي  "اإلسػػرائيمي"أف القضػػاء  ىلػذلؾ مػػف السػػيكلة بمكػػاف تكثيػػق كػػل مػػا يػػدؿ عمػػ
, بينمػا يعاقػب الفمسػطيني المػدني "إسػرائيميا  "إذا كػاف  ألنػو قضػاء ال يعاقػب المجػـر ؛الجـر كالفعػل
و يجػب فإنَّػ :و فمسطيني, ككما قاؿ أحد المفكريف العربكىدـ البيكت ألنَّ  ,كالقتل العمد ,باالغتياؿ

التحضػػػير, كالتنسػػػيق بػػػيف جميػػػع الجيػػػات التػػػي تيػػػتـ بمكضػػػكع جػػػرائـ غػػػزة بشػػػكل ال يجػػػكز فيػػػو 
أف تقػػكـ ىيئػػة دكليػػة بتبرئػػة "إسػػرائيل" مػػف جػػرائـ  ىجػػة إلػػالخسػػارة؛ فالشػػعب الفمسػػطيني لػػيس بحا

 .1(: نت2009 )بشارة, أك شكمية ,الحرب ألسباب فنية

 ,برنػػام  القكاسػػـ المشػػتركة كبنػػاء شػػراكة سياسػػية كطنيػػة ىيجػػب التركيػػز عمػػكقػػاؿ مزىػػر: "
 ,اكتطبيقيػػػ ,ككضػػػع آليػػػات محػػػددة ككاضػػػحة لتنفيػػػذىا ,لمكقػػػكؼ فػػػي كجػػػو االحػػػتالؿ "اإلسػػػرائيمي"

 ,بعيػدا  عػف الحزبيػة كالفئكيػة ,كقػرار سياسػي لمكاجيػة األزمػة ,كايجاد إرادة سياسػية كطنيػة حقيقيػة
كالجمػػػاىيرو مػػػف أجػػػل أف  ,كايجػػػاد بػػػديل كطنػػػي يتحػػػرؾ فػػػي جميػػػع المسػػػارات لمضػػػغك الشػػػعبي

 "كترتيػػػػب البيػػػػػت الفمسػػػػطيني الػػػػػداخمي ,لتنفيػػػػذ مػػػػػا تػػػػـ االتفػػػػاؽ عميػػػػػو ,الكطنيػػػػػة ه تسػػػػتجيب القػػػػك 
 .:مقابمة تميفزيونية(2016)مزهر,

 غزة ةمى عدوانال لوقف طرحت التي المبادراتثالثًا: 
 ىكالغربي مبادرات لكقل العدكاف "اإلسرائيمي" عم ,قدمت بعض الدكؿ في  العالـ العربي

كاسػػػتئناؼ عمميػػػة  ,كرفػػػع الحصػػػار ,إلطػػػالؽ النػػػار ا  فكريػػػ ا  حمػػػل بعضػػػيا كقفػػػ حيػػػث ,قطػػػاع غػػػزة
ة األسمح تيريب أنشطة كقلك  الصكاري  إطالؽ ككقل, "إسرائيل "مفأل ضمانات تكفيرك  ,السالـ
 :ىنا أىـ ىذه المبادراتكسنعرض  ,كافة

  
                                                           

1http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BED27F8E-91D1-450B-99FD-D27156A90DDD.htm 
)16/3/2216( 
  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BED27F8E-91D1-450B-99FD-D27156A90DDD.htm%20(2016/3/16)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BED27F8E-91D1-450B-99FD-D27156A90DDD.htm%20(2016/3/16)
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BED27F8E-91D1-450B-99FD-D27156A90DDD.htm%20(2016/3/16)
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  واإلقميمية العربية المبادرات .1

 1: نت(2009)الجزيرة نت, : المصرية المبادرة .أ 
الشػػػعب المصػػػرو يػػػكـ الثالثػػػاء  ىدعػػػا الػػػرئيس المصػػػرو حسػػػني مبػػػارؾ فػػػي خطابػػػو إلػػػ

غػػػػػزة  ىاليػػػػـك الرابػػػػػع لمعػػػػدكاف عمػػػػبػػػػػالتزامف مػػػػع رأس السػػػػنة الجديػػػػدة, بمناسػػػػبة  30/12/2008
 ككاف أىـ ما جاء فيو: ,كقل فكرو إلطالؽ النار ىاألطراؼ إل

 محددة لفترة النار إلطالؽ فكرو  بكقل الفمسطينية كالفصائل, "إسرائيل "قبكؿ. 

 تكصػلال أجػل مػف عاجػل الجتمػاع الفمسػطيني كالجانػب, "إسػرائيل "مف كال   مصر دعكة 
 بمػا مسػبباتو, كمعالجػة ,الػراىف التصػعيد تكػرار بعػدـ الكفيمػة كالضػمانات ,لمترتيبػات
 .كرفع الحصار ,المعابر فتق إعادة يضمف

 المصػرية الجيػكد مػع لمتجػاكب كافػة الفصػائل ك ,الكطنيػة لمسػمطة دعكتيا مصر تجديد 
 .الفمسطيني الكفاؽ لتحقيق

 (65: 2012)ةدوان, التركية المبادرة .ب 

 النار إلطالؽ فكرو  لكقل كةالدع. 

 العدائية كاألعماؿ ,"اإلسرائيمية "العسكرية العمميات إنياء. 

 نياء ,المعابر فتق  .الحصار كا 

اإلقميميػة مػف أجػل  ـالعربية أأكانت المبادرات التي ُطرحت سكاء  بقراءة ما سبق يظير أفَّ 
 ؛حيػز التنفيػذ ىإلػ لػـ ترتػق   زةقطػاع غػ ىعمػ "اإلسػرائيمي"شنتو قكات االحتالؿ  ذوال عدكافكقل ال

"اإلسػرائيمي" لػزاـ االحػتالؿ إأك  ,كال تستطيع الدكؿ المقترحة إجبار ,بسبب أنيا مقترحات ليس إالَّ 
 لػػػـ تػػػراع   المبػػػادراتىػػػذه  كأفَّ  ,اإلقميميػػػة كأالعربيػػػة  المبػػػادرات سػػػكاء -ىػػػاكلػػػك بعػػػض بنكد-بتنفيػػػذ 

لػػػػـ الفمسػػػػطينية كانػػػػت ضػػػػعيفة, ك خارجيػػػػة , كأف السياسػػػػة التضػػػػحياتو ىكال حتػػػػ ,مصػػػػالق شػػػػعبنا
 .كأف تبني عمييا مكاقل ضد االحتالؿ "اإلسرائيمي" ,تستطيع أف تستغل ىذه المبادرات

 

 

                                                           
1
 http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b5d48eb5-2f48-

4920-ae0e-7c207393e6da (16/3/2016) 

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b5d48eb5-2f48-4920-ae0e-7c207393e6da
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/b5d48eb5-2f48-4920-ae0e-7c207393e6da
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 (65: 2012ةدوان, ) الدولية المبادرات .2

 الفرنسية المبادرة.أ 
لكقػل إطػالؽ  ةدعك  30/12/2008أطمق الرئيس الفرنسي نيككال سارككزو مساء الثالثاء 

)ىدنػػة إنسػػػانية(, كقبػػل منتصػػل الميػػػل بحثػػت القيػػػادة  اصػػل ب نيػػػفيمػػا ك  ,سػػػاعة 48النػػار لمػػدة 
 :تضمف االقتراح الفرنسي بعض البنكد نذكر أىمياكقد كرفضتو  ,اإلسرائيمية االقتراح الفرنسي

 النار إطالؽ كقل. 
 غزة في لمفمسطينييف اإلنسانية المساعدات إليصاؿ ممرات فتق. 
 غزة مف أراضييا عمى الصكاري  إطالؽ ككقل ,"إسرائيل "ألمف ضمانات تكفير. 
 األميركية المبادرة.ب 

 النار إلطالؽ دائـ لكقل الدعكة. 
 غزة قطاع مع الحدكدية المعابر فتق. 
 حماس. اإلسالمية المقاكمة حركة بلق   مف األسمحة تيريب أنشطة جميع كقل 
 مون  كي بان المتحدة لألمم العام األمينمبادرة .ج 

 غزة قطاع في النار إلطالؽ فكرو  لكقل قرار التخاذ الدعكة. 
 المعػابر, فػتق كضػماف غػزة عػف الحصػار رفػع لضػماف آليػة إلػى بالتكصػل المطالبػة 

 السػمطة بػيف تمػت التػي 2005 عػاـ اتفاقيػة فػي ليػا التخطػيك تػـ كمػا تعمػل لكػي
 .كمصر, "إسرائيل"ك ,الفمسطينية

: 2009)مجمـس األمـن,  1860ة غـز  لـي النـار إطـالق لوقـف الدولي األمن مجمس قرار .د 
1-2)1  
 ,غػزة قطػاع فػي النػار إلطػالؽ كدائػـ ,فػكرو  لكقػل يػدعك قػرارا   الػدكلي األمف مجمس تبنى
 فػي األساسػية النقػاط يمي أىـ  كفيما ,القطاع مف "اإلسرائيمية "لمقكات كامل إلى انسحاب كيؤدو
 :األمف مجمس قرار

 عػدـ عمػى ة المسػتفحمة فػي غػزة, كيشػدديعرب عف قمقو البال  أيضػا  إزاء األزمػة اإلنسػاني 
 ذلػؾ فػي بمػا غػزة أنحػاء فػي اإلنسػانية المسػاعدات كتكزيػع ,اإلمػدادات كصػكؿ عرقمػة
 .الطبية كالمساعدات ,كالكقكد ,الغذاء

 دخكؿ الستمرار أخره  كآليات ,إنسانية ممرات كفتق إقامة إلى الرامية بالمبادرات يرحب 
 .المساعدات اإلنسانية

                                                           
1http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/Res_1860.pdf)19/3/2216( 
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 كاالقتصادية ,اإلنسانية األكضاع لتخفيل الدكلية الجيكد لمساندة ألعضاءا الدكؿ يدعك 
 ككالػة إلػى عاجػل بشػكل الضػركرية اإلضػافية المسػاىمات تقػديـ عبػر ذلػؾك  غػزة, فػي
 .الخاصة االتصاؿ لجنة كعبر (أكنركا)الالجئيف  كتشغيل غكث

 إلرىابا أعماؿ ككل, المدنييف تستيدؼ التي كالتركيع العنل أعماؿ كل يديف. 
 الػدكلي كالمجتمػع ,األطػراؼ جميػع جانػب مػف العاجمػة الجيػكد بػذؿ اسػتئناؼ إلػى يػدعك 

 كفمسػطيف" إسػرائيل "ىمػا ,ديمقراطيتيف دكلتيف إقامة رؤية عمى شامل قائـ سالـ لتحقيق
 في ىحسب المتكخ بيا, كمعترؼ, أمنة حدكد بينيما ,سالـ في جنب إلى جنبا   يعيشاف
 .العربية مبادرة السالـ أىمية مجددا كيؤكد ,1850 رقـ ليالدك  األمف مجمس قرار

أمػػػف  ىكليػػػة أنيػػػا كانػػػت حريصػػػة كػػػل الحػػػرص عمػػػخػػػالؿ قػػػراءة المبػػػادرات الدَّ  مػػػف :يتضػػػق
طػػالؽ إبعػػض المبػػادرات كالمبػػادرة الفرنسػػية تحػػدثت عػػف كقػػل  إفَّ حيػػث  ,"سػػرائيمياإل"االحػػتالؿ 

طمقػت مػة دكليػا  التػي أُ حرَّ كالصكاري  المُ  ,ابلطالؽ آالؼ القنإكلـ تذكر كقل  ,الصكاري  مف غزة
منع امتالؾ المقاكمة  ىكتؤكد عم تحدثكالمبادرة األمريكية التي ت ,خالؿ العدكاف قطاع غزة ىعم

 ,كفمتػػو القػػكانيف الشػػرعيأف ىػػذا الػػدفاع مػػع  ,العػػدكاف اكتصػػد بيػػ ,أسػػمحة لتػػدافع بيػػا عػػف شػػعبيا
الحػػػػتالؿ االمبػػػػادرات جميعيػػػػا كانػػػػت تتعامػػػػل مػػػػع عػػػػدكاف  كأفَّ  ,كليػػػػةكاألعػػػػراؼ الدَّ  ,كالتشػػػػريعات

؛ بػل دانػة فػي حػق االحػتالؿإكلػـ تػذكر كممػة  , القطاع مػف ناحيػة إنسػانية فقػك ىعم "اإلسرائيمي"
حية الجالد  .بعضيا ساكه بيف الضَّ

كقػػػل ل "إسػػػرائيل"إجبػػػار  يػػػامن ةلػػػـ تسػػػتطع أيَّػػػالمبػػػادرات التػػػي ُطرحػػػت " ف يكسػػػل: أفَّ كبػػػيَّ 
ألف العػالـ العربػي  ,فػي ذلػؾ مصػمحة  ليػا ه تػر  ؛"إسػرائيل"إال إذا كانػت  ,قطاع غػزة ىعدكانيا عم

عتبر جسػر خاصة الكاليات المتحدة األمريكية التي تُ  ,كالعالـ الغربي منحاز ليا ,ضعيل كمشتت
 "كتحقيػػػػق أىػػػػدافيا فػػػػي منطقػػػػة الشػػػػرؽ األكسػػػػك ,مطالبيػػػػا ىلمحصػػػػكؿ عمػػػػ "إسػػػػرائيل" وتمػػػػر عميػػػػ
 (.مقابمة :28/4/2016)يوسف,

 غزة ةمى العدوان أثناء من أدواته أداةونه ك "اإلسرائيمي"ةالم اإل : دوررابعاً 
حاالت  ففي لمبالد, أزماتو إدارة في الشمكلية األنظمة مف اإلسرائيمي" "السياسي النظاـ دعيُ 
  الرسػػمية كغيػػر, منيػػا الرسػػمية ,كافػػة الدكلػػة مؤسسػػات تخضػػع كاألزمػػات ,الحػػركب

ػة األخيػرة اتُ خالؿ السػن الدكلة.  في العسكرية ع المدني( لمسيادةالمجتم مؤسسات( ت مجمكعػة ذخ 
مثػػل بدايػػة عمميػػة طكيمػػة لكػػف لػػيس ىنػػاؾ إجػػراء كاحػػد بعضػػيا تُ  –مػػف الخطػػكات تسػػتحق اإلشػػادة 

 ,خاصػة أثنػاء الحػػركب ,"إسػرائيل"تسػتيدؼ تطػكير جاىزيػة الجبيػػة المدنيػة فػي  -منيػا قػد اكتمػل
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كقدرة حماية الجبية المدنية ُتسػيـ أيضػا فػي تعزيػز  ,تيدؼ تطكير الجاىزيةككثير غيرىا التي تس
 ,المناعة االجتماعية لمجميكر, الفكرة مف كراء ذلؾ ىي إعداد السكاف المدنييف لمكاجية تداعيات

كالعكدة إلى الحياة  ,كاالستفاقة السريعة ,كت ثيرات صعبة لحاالت الطكارن في المكاجية العسكرية
ركف ب ػبيػة المدنيػة ُيع  يعممػكف فػي مجػاؿ حمايػة الجكالػذيف  ,بعد أحداث مسببة لمصدماتالطبيعية 

الحصانة االجتماعية ىػي مكػكف ميػـ فػي إعػداد الجبيػة الداخميػة  في أحياف كثيرة عف فيميـ ب فَّ 
يقػػػكد جميػػػع  ا  مركزيػػػ عػػػامال  كنػػػو ىنػػػاؾ إدراؾ متزايػػػد بػػػدكر السػػػمطات المحميػػػة ك نظريػػػا    .لممكاجيػػة
الرصػػػاص "الكضػػػع لػػػيس عمػػػى ىػػػذا النحػػػك كمػػػا ثبػػػت أثنػػػاء عمميػػػة  .كمػػػات أثنػػػاء الطػػػكارن المنظ
 1.(نت: 2010)إلران, التي جسدت تفكؽ األداء مف قبل قيادة الجبية الداخمية صبكب"الم

ىا تبػػػث بطريقػػػة مسيسػػػة غيػػػر كاضػػػحة نجػػػد "اإلسػػػرائيمية"النشػػػرات اإلخباريػػػة  تحميػػػلعنػػػد 
مػف الخبػر  ةجزاء منتقػاأفي عمكمو يتناكؿ  "اإلسرائيمي", فاإلعالـ المعالـ لممتابع اليكمي البسيك 

ػ, كُتي  "اإلسػرائيمية"كاألىػداؼ  ,السياسػة ه تككف بمجمميػا صػحيحة؛ لكػف صػحتيا ال تخػدـ سػك  ش م 
حيػػث عمػػدت التقػػارير  ,الشػػعب الفمسػػطيني ىلػػذو يخػػص بالدرجػػة األكلػػالجانػب اإلنسػػاني لمخبػػر ا
كقصػػل  ,الحيكانػػات ىكحتػػ ,كالشػػيكخ ,كالنسػػاء ,بريػػر قتػػل األطفػػاؿت ىاإلعالميػػة "اإلسػػرائيمية" إلػػ

أك  ,المقػػػػػاكميف الفمسػػػػػطينييف ينطمقػػػػػكف مػػػػػف تمػػػػػؾ المكاقػػػػػع أفَّ  ه المنػػػػػازؿ بشػػػػػكل عشػػػػػكائي بػػػػػدعك 
 .(26-25: 2010)النيرب, يتحصنكف فييا

 ,المؤسسػػػػة العسػػػػكرية كأفَّ  ,كىائمػػػػة ,لػػػػدييا ماكنػػػػة إعالميػػػػة قكيػػػػة "إسػػػػرائيل" أفَّ لنػػػػا يظيػػػػر 
كيعمػل  ,قطاع غزة بما يخدـ أمػنيـ ىلجبية الداخمية كانت كتمة كاحدة أثناء إدارتيـ لمعدكاف عمكا
ككػػل  ,كتكػػكف جميػػع المؤسسػػات حمقػػة كاحػػدة أثنػػاء العػػدكاف ,تقكيػػة الجبيػػة الداخميػػة لػػدييـ ىعمػػ

 ."اإلسرائيمية"كبما يخدـ األىداؼ السياسية  ,مؤسسة تكمل األخره 

 العسكرية الرقابة
فػػي سمسػػمة حمقػػات ضػػبك العالقػػة بػػيف السػػمطة كاإلعػػالـ  ميمػػةقابػػة العسػػكرية حمقػػة الر  دتعػػ
, كميمتيا إمالء المكاقل المحددة في المكضكعات بػداعي المصػمحة األمنيػة, حيػث "إسرائيل"في 
ركجتيػػػا لػػػك  ىحتػػػ أسػػػرارا  ال يمكػػػف لمصػػػحافة التعػػػاطي معيػػػا دعػػػف ىنػػػاؾ بعػػػض المكضػػػكعات تُ إ

كقػػد  ,كمػػف أمثمتيػػا: العمميػػات االستشػػيادية, كخطػػل الجنػػكد كمقػػتميـ كسػػائل اإلعػػالـ الخارجيػػة,
عددا  مف المصػطمحات االنتقائيػة لمداللػة كالتعبيػر فػي كػل  "اإلسرائيمية"استخدمت كسائل اإلعالـ 
 كاحػدة مػرة لتسػتعمل معينػة, عمػى اصػطالحات اختيارىػا يقتصػر كلػـ ,مػا يتعمػق ب حػداث الحػرب

                                                           
1http://www.palwiki.ps/index.php/ (18/3/2016) 
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 أسػمكب أفَّ  إلػى اإلشػارة كتجػدر ,متكػررة اسػتعماالت كذات ثابتػة, أصػبحت كثرتيػا إفَّ  بػل ؛ فقػك
 ىػي بػل فحسػب, صػحفية إعالميػة قاعػدة عمػى يرتكػز ال حات,صػطممال اسػتخداـ فػي االنتقائيػة
العسكرية  المؤسسة كقد حاكلت كسائل اإلعالـ التساكؽ مع ,األحكاؿ معظـ في كعقائدية سياسية
إلعػالـ قػامكس ا مػف جػزءا   بعػد فيمػا أصػبحت التػي اتحملمصػطات عميػو عػددا  مػف م ػالتػي أم  

 .(16-15: 2005)أبو ةامر, :االيكمي؛ كأىمي "اإلسرائيمي"

 ,بالسكاف يكصفكف  كالمستكطنكف  ,الفمسطيني الشعب مف بدال   الفمسطينيكف. 
 الزراعية األراضي تجريل مف بدال   أمني, طابع ذات ىندسية أعماؿ. 
 المدف كاقتحاـ التكغل ممياتع مف بدال   الكقائية, العمميات. 
  كالمقاكميف الفدائييف مف بدال   كاإلرىابيكف, المخربكف. 
 كاغتياؿ قتل مف بدال   مكضعية, إحباط عمميات. 
 كعقاب انتقاـ عمميات مف بدال   أمنية, خطكات. 

 لمعػدكاف تكصيفيا في "اإلسرائيمي" اإلعالـ منيا انطمق التي المنطمقات إجماؿ أىـ كيمكف
 .(52-51: 2009)أبو ةامر, :حك التاليالن عمى
 اإلعػالـ كسػائل اتخذتػو نيػ  كىػذا عمييػا, معتػده "إسػرائيل"ك, المعتديػة ىػي حمػاس 

 دكف استثناء. "اإلسرائيمية"
  تقػدـ كبالتػالي أنفسػيـ, عػف يػدافعكف  "اإلسػرائيميكف "ك الحػرب, بػدأ مػف ىػـ الفمسػطينيكف 

 غػزة فػي الجػيش ارتكبيػا التػي لممارسػاتكا ,األعمػاؿ جميػع "اإلسػرائيمية"اإلعالـ  كسائل
 .العنل الفمسطيني عمى فعل رد أنيا عمى

 أف إلػى يشػار حيػث ,معػيف خبػر نقػل فػي التكػرار ب سػمكب "اإلسػرائيمي" التػزاـ اإلعػالـ 
 نفكس في الفكرة تغرس حتى مناسبة, كدكف  ,بمناسبة النب  أكدت جية مكثكقة أك ,ناطقا  
 .يةالكسيمة اإلعالم ليذه المتمقيف
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 تعقيب
الػذو تتخػذ عمػى القيػادة السياسػية الفمسػطينية يجػب  :ب نػو مف العرض السػابق الباحث يرو 

 ال تتػ خر عػكدة حقػكؽ الشػعب كػي ؛اىحد جيكدك تت أف  في السياسة الخارجية الفمسطينية  اتالقرار 
الحػرب خاصػة خػالؿ  ,عػاـ 60نػذ أكثػر مػف يػرزح تحػت االحػتالؿ مالذو ك , المسمكبة فمسطينيال

جيػػة  ىتتػػكل , كأف  2008قطػػاع غػػزة أكاخػػر عػػاـ  ىعمػػ "اإلسػػرائيمي"التػػي شػػنتيا قػػكات االحػػتالؿ 
ـ يػػػت لعػػػالـ الخػػػارجي, كأف  باخاصػػػة الكالتصػػػريحات  ,كالتعميقػػػات ,حػػػكؿ األحاديػػػث لتنسػػػيقاكاحػػػدة 

ال تخػػرج تصػػريحات متباينػػة  ىجيػػة االحػػتالؿ حتػػاك مالفمسػػطيني فػػي  ياإلعالمػػ تكحيػػد الخطػػاب
حكػػكمتيف لشػػعب  كاحػػد,  القيػػادة السياسػػية الفمسػػطينية يجعػػل مػػف يحػػاكؿ أف   وحيػػث إنػػربة, كمتضػػا
, يـنػػاس غيػػر متفقػػيف فيمػػا بيػػنأُ  يػػـأمػػاـ العػػالـ أنَّ  ىـظيػػر , كيُ ىـيشػػتت جيػػد ال يسػػتطيع أف   ىكحتػػ
رسػػمييف  فمتحػػدثيعػػداد إ مػػف  -نقػػـك بمػػا قػػاـ بػػو االحػػتالؿ - كأف   ,ال يسػػتحق الحيػػاة شػػعبك  يػػـكأنَّ 
تكػػكف لنػػا قنػػكات  غػػات العػػالـ الرئيسػػة, كذلػػؾ لفضػػق ممارسػػاتو كجرائمػػو بحػػق أىػػل القطػػاع, كأف  بم

نجميزية كالعبرية مف أجل شرح كجيػة نظرنػا, كلكػي يعػرؼ العػالـ حجػـ معاناتنػا إعالمية بالمغة اإل
نا, , كلكشػػل الكجػػو الحقيقػػي ليػػذا المحتػػل, كإلقنػػاع العػػالـ بعدالػػة قضػػيت"اإلسػػرائيمي"مػػع االحػػتالؿ 

نَّ  ىنػا ال نسػعكأنَّ  ػمػا نحػف شػعبك ا لمقتػل كمػا يصػكرنا االحػتالؿ, كا  ُتص  ت أرضػو, كيجػػب ق  ت كُسػر  ب  غ 
السياسػػة  ىحػػتـ عمػػكىػػذا بػػدكره يُ  ,عػػيش بكرامػػة كمػػا شػػعكب العػػالـندافع عنيػػا, مػػف أجػػل أف نػػأف 

ل دكر مػف خػالؿ تفعيػأكمػل كجػو  ىيػا عمػاتتككف فاعمػة  أف تقػكـ بكاجب كيالخارجية الفمسطينية 
, كمحاسػػبتو "اإلسػػرائيمي"االحػػتالؿ  كمكاجيػػةلكقػػكؼ تسػػتطيع الالسػػفارات الفمسػػطينية فػػي الخػػارج, 

جرائمو التي ارتكبيا في حػق الشػعب الفمسػطيني, كأمػاـ المحػاكـ الدكليػة خاصػة فػي الحػرب  ىعم
ث , حيػث سػيتطرؽ الباحػ2008القطاع أكاخر عػاـ  ىعم "اإلسرائيمي"التي شنتيا قكات االحتالؿ 

, 2007/2011فػػػي الفصػػػل الخػػػامس لمحػػػديث عػػػف فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية, مػػػف 
كمعالجتيػػػػا كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ التحميػػػػل  ,كأكجػػػػو الضػػػػعل ,كتعزيزىػػػػا ,أكجػػػػو القػػػػكة ىلمكقػػػػكؼ عمػػػػ
 كاالستنتاج.
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 الفص  الخامس
 2007/2011لسياسة الخارجية الفمسطينية لاةمية ا

 :تمهيد
مػف مراحػل  بمرحمػة صػعبة الػذو مػرَّ الشػعب الفمسػطيني,  ىعمػثقػيال   2007عػاـ  كػاف

دارتيػا, يتعمػق فيمػاخاصػة  نضػالو  الػكطني التكافػق آمػاؿ بػيف جمػعحيػث  بالسػاحة الداخميػة كا 
التي تجمع بيف  ةالكطني كحدةال حككمة تشكيلما تـ االتفاؽ عميو في مكة ل خالؿ مف الفمسطيني
 ا  صراع إرادات كلػيس اختالفػ ه ا نر ما آؿ إليو قطاع غزة مف اقتتاؿ كفرقة, حيث كنَّ  كبيفالفرقاء, 
, منػياأل الفمتػافحالة مف  ىلكصكؿ إلإلى ا هما أده, أك في البرنام  السياسي فحسب, في الرؤ 
 ت  ياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية, كشػػػت  فاعميػػػة الس ىر بشػػػكل كبيػػػر عمػػػالػػػداخمي الػػػذو أثَّػػػ كاالقتتػػػاؿ

 ىعم الخانقه حصار  ما جعمو يستغل ىذه الفرصة, كيفرض الجيكد في صد مخططات االحتالؿ
, بػػيف غػػزة وكترسػػيخ قسػػاـاالن تعميػػق نحػػك ذىػػبك  ,غػػزة "كيانػػا  معاديػػا " القطػػاع تحػػت ذريعػػة أفَّ 

 االنقسػاـخاصػة بعػد  طينيةالفمسػ القضػية مػع فػي التعػاطي جديػدة اسػتراتيجيةباعتبارىػا  كالضػفة
 ,فػي االنتخابػات التشػريعية الثانيػة حمػاس فػكز حركػة تػال الػذو كالجغرافػي ,السياسػي الفمسػطيني

,  بحككمتيف 2011عاـ  ىحت 2007حيث اتسمت مرحمة السياسة الخارجية الفمسطينية مف عاـ 
فػػي  خػػرآلر اكالمسػػا ,سػػيطر عميػػو حككمػػة حمػػاسكتُ  ,المسػػار األكؿ: فػػي قطػػاع غػػزة ,فكمسػػاري

كفػي ىػػذه المرحمػة تراكمػػت مجمكعػة مػػف المعطيػػات  ,كتسػيطر عميػػو حككمػة فػػتق ,الضػفة الغربيػػة
البيئػػة  تػوقػػد غذَّ , ك بػػيف الحػركتيفأمػاـ فاعميػة السياسػػة الخارجيػة الفمسػػطينية منيػا اسػػتمرار التنػازع 

ع كشجَّ  ,ينيةالدكلية بشكل معمف كصريق, كىذا الكضع  أضعل فاعمية السياسة الخارجية الفمسط
قطاع غزة التي أصبحت حقيقة في  ىلتيديد بشف عممية عسكرية عمعمى ااالحتالؿ "اإلسرائيمي" 

 .شييد كآالؼ الجرحى 1400, كراح ضحيتيا أكثر مف 2008أكاخر عاـ 
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 المبحث األول
العدوان "اإلسرائيمي"  ىحت 2007لاةمية السياسة الخارجية الفمسطينية 

2008/2009. 
 :مقدمة
أك اعتػداء فػي حػق  ,مػف أو ىجػكـ ليػاالػدرع الػكاقي  نزلػةبمالسياسة الخارجية لمدكؿ  دعتُ 
 ,لو هكتستطيع أف تتصد ,كبقدر تماسكيا ككحدتيا تككف فاعمة في كجو عدكىا ,كأرضيا ,شعبيا
مػػف خػػالؿ اسػػتخداميا جميػػع  شػػعبياكغايػػات  ,كأىػػداؼ ,تعمػػل مػػف أجػػل تحقيػػق مصػػالقككػػذلؾ 

 .األدكات المتاحة ليا

 منتصل "حماس"ك "فتق"عشية بدء عمميات االقتتاؿ الداخمي في القطاع ما بيف حركتي 
زة بصػكرة كاممػة, عػف إغػالؽ قطػاع غػ "اإلسػرائيمية", أعمنت الحككمة 2007 / يكنيكشير حزيراف

المفركضة عمى القطاع منذ سػنكات, كخاصػة بعػد تنفيػذ خطػة الفصػل أحػادو  ككسعت مف القيكد
ىػػػا لنفسػػػيا بصػػػالحيات أمنيػػػة ر  عمػػػى إث   "إسػػػرائيل"التػػػي احتفظػػػت  ,12/9/2005الجانػػػب بتػػػاري  

السػػػيطرة االقتصػػػادية  ُيبقػػػيكاسػػػعة فػػػي القطػػػاع, بشػػػكل يػػػؤثر مباشػػػرة عمػػػى السػػػكاف المػػػدنييف, ك 
كالبػرو لمقطػاع كلمعػابره الحدكديػة, إضػافة  ,كالبحػرو  ,عمى اإلقمػيـ الجػكو  "اإلسرائيمية"كالعسكرية 

جػػراءات ل ػػك  ,فإلػػى إدارة سػػجل السػػكا , كخركجيػػا البضػػائع إلػػى غػػزة شػػمل العػػائالت, كدخػػكؿ  ـ  ا 
 الحقػػػا   "اإلسػػػرائيمية"قامػػػت الحككمػػػة قػػػد ك  .زكالغػػػا ,كالكيربػػػاء ,تزكيػػػدىا بػػػالكقكدكالػػػتحكـ الكامػػػل ب

عميػو قػررت  ", كبنػاء  معاديػا   بتبنػي قػرار أعمنػت بمكجبو قطاع غزة "كيانػا   19/9/20017 بتاري  
كالحصػار القػائميف عمػى  ,شدد بمكجبيا مػف حالػة اإلغػالؽاتخػاذ إجراءات تُ  "رائيميةاإلس"الحككمة 
 شاممة عسكرية عممياتب مقياـل الدائـ كاالستعداد كالتمميق, االستنزاؼ, سياسة كتطبيق ,قطاع غزة

 .(10: 2008 )أحمد, غزة قطاع ىعم

ة, كبػػػيف القػػػكت يف الػػػكطف مػػػف ناحيػػػ خطػػػر االنقسػػػاـ الػػػذو كصػػػمنا إليػػػو بػػػيف شػػػطر وّ  هأدَّ 
اسػتمرار قابميػة الكضػع الفمسػطيني  ىإلػالسياسيتيف الرئيستيف, "فتق" ك"حماس", مػف ناحيػة ُأخػره 
سػػيؤدو إلػػى كمػػا , "اإلسػػرائيمية"كخصكصػػا   الػػداخمي لمتػػ ثر بالعكامػػل كالقػػكه كالمػػؤثرات الخارجيػػة,

 ىتخطػػت كأف ,اـ الفمسػػطينيتحػػاكؿ اسػػتغالؿ حالػػة االنقسػػ "إسػػرائيل" فَّ كأ,كتكريسػػيا تعميػػق األزمػػة
اإلنجػػػاز الكحيػػػد تقريبػػػا  لمشػػػػعب الفمسػػػطيني منػػػذ أكثػػػػر مػػػف أربعػػػيف عامػػػػا  كىػػػك اسػػػتقاللية القػػػػرار 

 (.45-43: 2008)الخطيب, يالفمسطين
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فػتق كحمػاس ليػا  تػيحرك بسػبب أفَّ  ؛خرج مػف ىػذه الحالػة التػي نحياىػان   لف نستطيع أف  "
كآليػػػة تجمػػػع بػػػيف العمػػػل  ,برنػػػام  سياسػػػي محػػػدد ىكيجػػػب االتفػػػاؽ عمػػػ ,برنػػػام  سياسػػػي مختمػػػل
 ىكػػي نسػػتطيع أف نقػػل فػػي كجػػو االعتػػداءات اإلسػػرائيمية المتكػػررة عمػػ ,السياسػػي كالعمػػل المقػػاكـ
 .مقابمة تميفزيونية( :2016 )أبو نح , "أبناء شعبنا الفمسطيني

اتيػا "إسػرائيل" الفرصػة لتنفيػذ مخطط ىخطكرة االنقساـ السياسػي أعطػ يظير مف ذلؾ أفَّ 
كقطػاع غػزة تحػت السػيطرة  ,الكامنة في مشركعيا المتمثل بكضع الضػفة تحػت السػيطرة األردنيػة

تفتيػػػػت قضػػػػية الصػػػػراع عيػػػػة إلػػػػى كالدا  ,كتجعػػػػل الظػػػػركؼ مكاتيػػػػة ليػػػػا لحػػػػل الػػػػدكلتيف ,المصػػػػرية
االنقسػاـ مؤشػر  لشػعبيف, كأفَّ  دكلتػيف أسػاس عمػى كالقػائـ ,تػوكتجزئ "اإلسػرائيمي" -الفمسػطيني
فشػػػػػاؿ خطيػػػػػر أ ضػػػػػعل فاعميػػػػػة السياسػػػػػة الخارجيػػػػػة الفمسػػػػػطينية لمكقػػػػػكؼ فػػػػػي كجػػػػػو االحػػػػػتالؿ كا 
ككػػاف ىػػذا المؤشػػر الخطيػػر المتمثػػل باالنقسػػاـ  ,ط بيػػاك يػػا لػػـ تقػػـ بػػدكرىا المنػػنّ إحيػػث  ,مخططاتػػو

 بدكره لالنقساـ الجغرافي. هالسياسي كالذو أد

 الفمسطينيةمؤشرات خطورة االنقسام ةمى لاةمية السياسية الخارجية أواًل: 
فاعميػة السياسػة  ىعمػ االنقسػاـ خطػكرة عمػى لل  د  تُػ التػي المؤشػرات مػف العديػد ىنػاؾ
 :الفمسطينية نذكر أىميا الخارجية

 كءنقسػػاـ, كنشػػي ىػػك حصػػكؿ االالػػداخم ه المسػػتك ر طػػرأ عمػػى يػػأىػػـ كأخطػػر تغ عػػديُ  :أوالً 
 ب, بػل صػار سياسػيا  فحس ا  يكف جغرافيكيانيف آخذيف في االنفصاؿ أكثر ف كثر, ىذا االنقساـ لـ 

طيني, كيقػػكض اإلنجػػازات لشػػعب الفمسػػاكمػػكقفيف مختمفػػيف, مػػا ييػػدد كحدانيػػة تمثيػػل  ,بخطػػابيف
 .(55: 2013 )سالمة, كه صكرة النضاؿ الفمسطينيالتي تراكمت عبر عقكد, كيشالكطنية 

 لمشػػػعب الفمسػػػطينيالتحريػػػر تمثيػػػل منظمػػػة حركػػػة حمػػػاس لػػػـ تػػػرفض  يعتقػػػد الباحػػػث أفَّ 
نَّ  ا  جامعػػ ا  كطنيػػ ا  إطػػار عتبارىػػا اب بحػػد ذاتيػػا  حركػػة فػػتقمػػا كػػاف الػػرفض أف تسػػيطر لمفمسػػطينييف, كا 
فػػػي بدايػػػة كاليػػػة الػػػرئيس  كػػػاف ممػػػل العالقػػػات الخارجيػػػةفقػػػد  ؛مؤسسػػػات المنظمػػػة كقراراتيػػػا ىعمػػػ

كبعػػػػد فػػػػكز حركػػػػة حمػػػػاس فػػػػي  ,طة الفمسػػػػطينيةميتبػػػػع  كزارة الخارجيػػػػة فػػػػي السػػػػ محمػػػػكد عبػػػػاس
َـّ  ,التشػريعية الثانيػة االنتخابات رجاعػو لمػدائرة السياسػية ا  ممػل ك ىػذا السػحب  كتشػكيميا لمحككمػة تػ

كجعػل  ,إضعاؼ فاعمية السياسة الخارجية الفمسػطينية ىكىذا بدكره عمل عم ,في منظمة التحرير
 قطػػػاع غػػػزة بازدكاجيػػػة بسػػػبب أفَّ  ىبرأسػػػيف, كجعػػػل العػػػالـ يتعػػػاطى مػػػع العػػػدكاف عمػػػ ا  منيػػػا جسػػػد
 بمكرة مكقل كاحد إلدانة االحتالؿ في عدكانو. ىلخارجية الفمسطينية غير قادرة عمالسياسة ا



119 

 .كمؤسساتيا الحالية كالمجمس الكطني ,لـ تعد منظمة التحرير معبرة بييكمياتيا الحركية"
 فػػتقبسػػبب سػػيطرة حركػػة  ؛الفمسػػطينيعػػف الشػػعب ... كالػػدكائر العاممػػة فييػػا ,كالمجمػػس المركػػزو 

 : مقابمة(.12/4/2016)العجرمي,  "كتعطيل عمل مؤسساتيا ,ر الفمسطينيةمنظمة التحري ىعم
كتعميقػو, السياسػي اـ نقسػفي كقػكع اال ميما   يمعب دكرا   "رائيميساإل"ال يزاؿ العامل  :ثانياً 

كار المطركحػة عمػى طاكلػة الحػ ى األقل مػف تمػؾممفات عم ةثيطرتو عمى ثالسكعدـ حمو, بسبب 
فشػػػػاليا, كبسػػػػبب مػػػػكاالنتخابػػػػات, كاأل ة,ككمػػػػطيني, كىػػػػي الحالفمسػػػػ ف, كقدرتػػػػو عمػػػػى تعطيميػػػػا كا 

لمتابعػػػة مشػػػركعو االسػػػتيطاني التيكيػػػدو فػػػي السياسػػػي ثمػػػى مػػػف اسػػػتمرار االنقسػػػاـ اسػػػتفادتو المُ 
جتمع الدكلي عيو أماـ الما يدَّ بيف الضفة كغزة لمتدليل عمى مفمسطيف, كالرككف إلى كاقع القطيعة 

دكد عمى حة تصمسطيني, كانتفاء ركائز إقامة الدكلة الفمسطينية المريؾ فممف مزاعـ عدـ كجكد ش
 .(25: 2013)شعت, الفمسطيني في األمـ المتحدة ىلممسع , خالفا  1967

ككانػػػت محصػػػمة  ,ككػػػذلؾ أضػػػعل حركػػػة حمػػػاس ,االنقسػػػاـ السياسػػػي أضػػػعل السػػػمطة"
يس لػػػػدينا رؤيػػػػة كلػػػػ ,فنػػػػا كنػػػػا ممػػػػزقيكالسػػػػبب أنَّ  ,فاعميػػػػة السياسػػػػة الخارجيػػػػة الفمسػػػػطينية محػػػػدكدة

المجتمػػع  ىكمسػػاحات كاسػػعة  لمتػػ ثير عمػػ ,مػػا أضػػعل تحركاتنػػا فػػي فضػػاءاتاسػػتراتيجية مكحػػدة 
  :مقابمة(.25/4/2016)حمد, "جرائميا ىالدكلي كمحاسبة "إسرائيل" عم

 أثر ضعف لاةمية السياسية الخارجية الفمسطينيةثانيًا: 
 إلػى أدت قد السياسة الخارجية الفمسطينيةالتي باتت عمييا فاعمية  الكضعية ىذه أف كما

 .(8: 2009, براشأ) :انذكر أىمي  نتائ 

 كتيػرب ,ـلمسػال فمسػطيني شػريؾ بغيػاب المتحػدة الكاليػات كمعيػا ,"إسػرائيل" تػذرع .1
بحػق فيمػا ارتكبتػو مػف جػرائـ حػرب كمجػازر  خاصػة  .التزامػات مػف عمييا مما "إسرائيل"

 قطاع غزة. ىالعدكاف عممسطيف كحتى أرض ف الشعب الفمسطيني منذ احتالؿ
 غيػر بشػكل القػدس كتيكيػد الغربيػة, بالضػفة لالسػتيطاف التفػرغ مػف "إسػرائيل "تمكػيف .2

كتفرغػت  ,الداخميػة انشػغل الفمسػطينيكف بخالفػاتيـحيػث  ,ىذا "إلسرائيل"ككاف   .مسبكؽ 
 ضي مف خالؿ االستيطاف كتيكيد القدس.اباقي األر  ى"إسرائيل" لالستيالء عم

 أصبق عندما الشعب, كأماـ العالـ, أماـ كاحترامو ىيبتو, الفمسطيني كالسالح قاتلالمُ  دق  ف   .3
 أمػف رجػل الفمسػطيني المقاتػل كأصػبق لػبعض,ا بعضػيـ لمفمسػطينييف مكجيػا   السػالح ىذا

 .كا ىانتو كمطاردتو, لفمسطيني,ا قمع ميمتو
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التػي  لخالفػاتبسػب ا بيػذا الشػكل الشػعب الفمسػطيني ىت عمػمرحمػة مػرَّ الىػذه  يعتقد الباحػث أفَّ  
الحػػركتيف فػػي ظػػل ىػػذه  ىعمػػ كجػػبلػػذا  ؛البيئػػة الخارجيػػة مػػؤثراتك  ,البيئيػػة الداخميػػةفػػي  حػػدثت

ػػػالمُ السياسػػػي كىػػػذا الكضػػػع  ,المعطيػػػات المسػػػائل حػػػل  ىداخميػػػا  كخارجيػػػا  أف يػػػتـ االتفػػػاؽ عمػػػ دعقَّ
فاعميػػػة السياسػػػة  ؾ عمػػػىال يػػػؤثر ذلػػػ الفمسػػػطيني كػػػيكتقػػػديـ مصػػػمحة الشػػػعب  ا,الخالفيػػػة بينيمػػػ

 ."اإلسرائيمية" لمكجية االعتداءات الخارجية الفمسطينية

 مجػرد إلػى سياسػية قضػيةمػف ككنيػا  الفمسػطينية بالقضػية الػدكلي االىتمػاـ تراجػع .4
 .الحصار لرفع كدعكات غذائية, كمساعدات ,ةيإغاث مف إنسانية اىتمامات

ة سػكاء تعمػق األمػر بالكاليػات المتحػدة زيادة ت ثير التدخالت الخارجية في القضية الكطني .5
كالتنظيمات التي ترفع  ,, أك ب طراؼ إقميمية كالدكؿ"بإسرائيل"ك ,كباألكركبييف ,األميركية

 .عتداؿاالشعارات الممانعة, أك تمؾ المسماة دكؿ 

كانػت السػمطة "كمرىكنػة ب جنػدات خارجيػة حيػث  ,السياسة الخارجية الفمسػطينية مرتبطػة"
خسػرنا اإلسػناد العربػي لمقضػية لقػد  ,"اإلسػرائيمي"خػالؿ ىػذا العػدكاف  كمفككة ,عيفةضالفمسطينية 
 ىكعمػػ ,أف نسػػتثمر مجمػػكع مػػا يمكػػف مػػف المصػػادر التػػي نممكيػػالػػذلؾ كجػػب عمينػػا  ؛الفمسػػطينية

ككػػل حػػر مناصػػر  ,كالػػدكلي ,كاإلسػػالمي ,كاإلقميمػػي ,الػػكطني ه جميػػع المسػػتكيات سػػكاء المسػػتك 
 .: مقابمة(12/4/2016رمي, )العج "لعدالة قضيتنا

كعالقاتيا السياسية مع الكاليػات المتحػدة األمريكيػة مػع  ,كجكد سمطة تحت االحتالؿإف "
 ,أمػاـ السػمطة الفمسػطينية لمكلػكج فػي ىػذا المسػار ا  قيكد صنعضعل المكقل األكركبي المتذبذب 

إسػػػػرائيل" غضػػػػب "كػػػػذلؾ لكجػػػػكد حسػػػػابات سياسػػػػية تمنعيػػػػا مػػػػف اتخػػػػاذ خطػػػػكات مػػػػف شػػػػ نيا أف تُ 
 . :مقابمة(25/4/2016)حمد, "كتستفزىا

ضػعاؼ السياسػػة الخارجيػػة إاالنقسػاـ السياسػػي كػػاف سػببا  رئػػيس  فػػي  يظيػر ممػػا سػػبق أفَّ 
 ىيحتػاج إلػ "اإلسػرائيمي"  -كتذرع الكاليات المتحدة األمريكية ب ف الصػراع الفمسػطيني ,الفمسطينية

ف  ,شػػػريؾ سػػػالـ   يتحػػػدث باسػػػـ الشػػػعب الفمسػػػطيني يشػػػكؾ فػػػي  –الػػػذوكػػػاف باعتقػػػاد الباحػػػث كا 
ال لمػا بقيػػت قضػػيتنا معمقػة تحػػت ظمػػـ القػرارات المتخػػذة بحقيػػا ألكثػػر  ,صػدؽ النكايػػا المطركحػػة كا 

 ىكالظػػاىرة عمػػ ,السياسػػة الخارجيػػة الدكليػػة تتعامػػل مػػع المعطيػػات المتػػكفرة  أفَّ إالَّ  -عػػاـ 60مػػف 
 ,عميػػة السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينيةضػػعاؼ فاإأرض الكاقػػع حيػػث سػػاعد االنقسػػاـ السياسػػي فػػي 

قطػاع  ىمعػدكاف عمػلاالحتالؿ فرصة  ىكأعط ,تدني نسبة االىتماـ بالقضية الفمسطينية ىإل هكأد
تػػػػ ثير  كزاد مػػػػف ,كالعػػػػالـ ,كالتيػػػػرب مػػػػف اسػػػػتحقاقات ىػػػػذا العػػػػدكاف أمػػػػاـ المحػػػػاكـ الدكليػػػػة ,غػػػػزة
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اد لمكاجيػػة العػػدكاف "اإلسػػػرائيمي" كاالتحػػػ ,لكحػػدةامػػف الجميػػع  يتطمػػػبكىػػذا  ,التػػدخالت الخارجيػػة
 الفمسطيني. ىذه المحظة بحق الشعب حتى الذو لـ ينتو  

ا لػيس السياسػي الفمسػطيني نظػاـال فػي االنقسػاـ إفَّ   ,األخيػرة االنتخابػات ككليػد, جديػد 
نَّ  بيا, حماس كمشاركة حركة قميمي ,محمية كأحداث تحكالت نتيجة ماكا   العقػديف خػالؿ كدكليػة ,ةكا 

 الصػداـ كحػدكث ,االحتقػاف فػي تزايػد إلػى تكأدَّ  ,الراىنػة األحػداث مػع تقاطعػت كالتػي ,يفالماضي
  كمؤشػػػػػرات قػػػػػدماتمُ  لػػػػػو كػػػػػاف كالػػػػػذو ,كحمػػػػػاس فػػػػػتق حركتػػػػػي بػػػػػيف االنقسػػػػػاـ كحػػػػػدكث ,المسػػػػػمق
  (.1: 2008 )هالل,

 لي مواجهة العدوان "اإلسرائيمي"ضعف لاةمية السياسة الخارجية  مؤثراتثالثًا: 
 ىالخارجيػػػػة فػػػػي مكاجيػػػػة العػػػػدكاف "اإلسػػػػرائيمي" كعمػػػػالسياسػػػػة فاعميػػػػة  ضػػػػعل راتثمػػػػؤ 

 المشركع الكطني الفمسطيني نذكر أىميا: 

أك  ,أك عربيػة ,كاالرتيػاف ألجنػدة خارجيػة إسػالمية كانػت ,الفمسػطيني اسػتقاللية القػرار غياب .1
دات غيػػػػاب حالػػػػة شػػػػػعبية ضػػػػاغطة عمػػػػى الػقػيػػػػػػا ىكػػػػذلؾ إلػػػػػ ه", كأدإسػػػػرائيمية"أك  ,أمريكيػػػػة

 ,كارتػبػػػاط قطػػاع كبيػػر مػػف الشػػعب بالسػػمطتيف ,كالحػػكاجز ,السياسػػية, كذلػػػػؾ بسػػبب الشػػتات
عنػدما دعػت  كىذا كػاف كاضػحا   (.68: 2012 )أبراش, كبػاألحػزاب مف حيث الراتب كالخدمات

قطػػاع غػػزة لػػـ يشػػارؾ  ىدكلػػة قطػػر لقمػػة عربيػػة طارئػػة  لمنظػػر فػػي  العػػدكاف "اإلسػػرائيمي" عمػػ
 ,ككفػػػق أجنػػػػدات ,الممارسػػػػة عميػػػوالضػػػغكط  بسػػػببعبػػػػاس فػػػي ىػػػذه القمػػػػة  الػػػرئيس محمػػػكد

 تنجق. خارجية لـ ترغب ليذه القمة أف  كمصالق 

كػل الشعب الفمسطيني إلى قيادة سياسية مكحدة,  فيو يفتقر , في كقت حربيا "إسرائيل"ت شنَّ  .2
 ,فافيػػػػػةكالطػػػػرؽ االلت ,"اإلسػػػػػرائيمية"المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني محاصػػػػػر مػػػػف خػػػػػالؿ المسػػػػتعمرات 

ر فػػي احصػػالكالحػػكاجز العسػػكرية كجػػدار العػػزؿ العنصػػرو, كمػػا ىػػك حػػاؿ الضػػفة الغربيػػة, ك 
لقػد جػاءت حػرب غػزة كالشػعب الفمسػطيني يفتقػر إلػى  حػاؿ قطػاع غػزة.  ىػكسجف كبير كمػا 

 كطنػػػػػي ـ حركتػػػػػو السياسػػػػػية كحركػػػػػة نضػػػػػاؿ تحػػػػػرريمؤسسػػػػػات كطنيػػػػػة جامعػػػػػة تعيػػػػػد تنظػػػػػ
  (.39: 2009)هالل,
النظػػاـ  ىضػػعل السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية عمػػ تػػ ثير أفَّ يتضػػق جميػػا   بقػػراءة مػػا سػػبقك 
 ,كدكليػػة ,كجعمػػو مرتينػػا  ب جنػػدات خارجيػػة ,عػػدـ اسػػتقاللية القػػرار الفمسػػطيني ىإلػػ تأدَّ السياسػػي 

طبػق ىػذا كػي يسػتطيع أف يُ لك  ,كل كاحد  منيما متمسؾ ببرنامجػو كساد االعتقاد بيف الحركتيف أفَّ 
 نياء برنام  اآلخر.إبد مف فال  ؛البرنام 
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ػ لػـ  أو مػف كتخػكفيـ الفمسػطيني, الػداخمي باالقتتػاؿ سػركرىـ "إسػرائيميكف " مسػؤكلكف  ل  ُيخ 
 صػائبيف اكنَّػ كػـ " لمعػالـ ثبػتيُ  االقتتػاؿ أف "إسػرائيمي "مسػؤكؿ كرأه ,الجػانبيف بػيف محتمػل اتفاؽ
 كتكقػع  ".سػالـ اتفاقػات يػعلتكق ناضػجيف كغيػر دكلػة, إلقامػة مػؤىميف غيػر يػـإنَّ  قمنػا عنػدما
 فتق بمشاركة كطنية كحدة حككمة تشكيل إمكانية عمى يقضي بحيث االقتتاؿ يطكؿ أف المسؤكؿ
  .1: نت(2007)ةبد الرحمن,  كحماس

 افتتػاح فػي دعػا عنػدما كضػكحا , أكثػر كػافف نتنيػاىك, المعارضػة كزعػيـ الميكػكد رئػيس أمػا
 إلفسػاح" حماسحركة  إسقاط إلى 21/1/2007 في Herzliya Conference ىرتسميا مؤتمر
 الحككمػة مػف حمػاس إسػقاط باعتبػار كطالػب ؛"اعتػداال   أكثػر فمسػطينية قػكه  كصػكؿ أمػاـ المجػاؿ

  .2: نت(2007)حيدر,سرائيل" إل" مركزيا   ىدفا  "

كبكػػل قػػكة كػػي ال يمتػػئـ الجػػرح  الفمسػػطيني  ىف قػػادة االحػػتالؿ "اإلسػػرائيمي" تسػػعفػػإ ؛كعميػػو
ي ال يحػػػدث أو تقػػػدـ فػػػي المصػػػالحة كػػػعـ المسػػػئكليف فػػػي الحككمػػػة كالمعارضػػػة   كبػػػد ,النػػػازؼ

سػػيد المكقػػل بػػيف الضػػفة  كف الخػػالؼ ىػػإككػػاف ليػػـ ذلػػؾ حيػػث  ,الفمسػػطينية بػػيف اإلخػػكة الفرقػػاء
 كف سػركره بيػذه الحالػة التػي عمييػا الفمسػطيني خل  ىذه المحظة لدرجة أف االحتالؿ لـ يُ  ىكغزة حت
لتنصػػػل مػػػف اك  ,2008قطػػػاع غػػػزة عػػػاـ  ىؿ "اإلسػػػرائيمي" لمعػػػدكاف عمػػػفرصػػػة لالحػػػتال ىمػػػا أعطػػػ

ضعاؼ إتسبب ىذا الكضع  في  ه كمف ناحية أخر  ,مسئكلياتو تجاه الشعب الفمسطيني مف ناحية
ب حسػػا ىكىػػذا كذاؾ كػػاف عمػػ ,فاعميػػة السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية لمقيػػاـ بكاجباتيػػا أمػػاـ العػػالـ

 مصمحة الشعب الفمسطيني كقضيتو.
  

                                                           
1
http://alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=26098 (20/3/2016) 

2
http://www.al-akhbar.com/node/153457 (20/3/2016) 
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 المبحث الثاني
 2008/2009لاةمية السياسة الخارجية الفمسطينية أثناء ةدوان 

 :مقدمة
فػي  ,الصػراع معػو تػاري  فػي القصػل مػف مكجػة أعنػل "اإلسػرائيمياالحػتالؿ " جػيش شػفَّ 

 ىدفت "المصبكب الرصاص" اسـ" إسرائيل" عمييا تأطمق عسكرية عممية فيك , 27/12/2008
 .غزة قطاع يف القائـ الكضع تغيير إلى

 العػدكاف بػدء مػف يػكميف قبػل ليفنػي تسػيبي "اإلسػرائيمية" الخارجيػة ىػددت كزيػرةحيػث  
 غػزة قطػاع فػي الكضػع" إف: كقالػت القطػاع, مػف حمػاس حركػة تطمقيػا التػي الصػكاري  بإسػكات
 أف يعني ال لمسالـ تطمعنا أف تعرؼ أف يجب كحماس الفمسطينية, الدكلةة إقام أماـ ا  عائق أصبق

  "سػػػػػػػػػػيتغير كالكضػػػػػػػػػع كفػػػػػػػػػػى, يعنػػػػػػػػػيى كفػػػػػػػػػػ... الكضػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػذاب اآلف عػػػػػػػػػدب سػػػػػػػػػػتقبل "سػػػػػػػػػرائيلإ"
   (.168: 2010)أبو ةامر,

ديسػػػمبر  25مػػػف القػػػاىرة خػػػالؿ المػػػؤتمر الصػػػحفي فػػػي  قطػػػاع غػػػزة ىعمػػػ عمنػػػت الحػػػربأُ "
مػػع , ي ليفنػػيبتسػػي "اإلسػػرائيمية"ككزيػػرة الخارجيػػة  , بػػيف كزيػػر الخارجيػػة أحمػػد أبػػك الغػػيك 2008

 كلتخفيل الحصػار ,الجانب المصرو لفتق المعبر ىضغك مف السمطة الفمسطينية عمعدـ كجكد 
قطػر التػي دكلة باستثناء  حرؾ ساكنا  لـ تُ ككثير مف الدكؿ العربية  ,أىالي قطاع غزة ىالمشدد عم
 "قطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة ىعمػػػػػػػ "اإلسػػػػػػػرائيمي"مػػػػػػػة عربيػػػػػػػة طارئػػػػػػػة لمناقشػػػػػػػة العػػػػػػػدكاف عقػػػػػػػد ق ىدعػػػػػػػت إلػػػػػػػ

 .مقابمة( :9/4/2016)حبيب,

 ,كبيػػرةكانػػت المعانػػاة الفمسػػطينية  ,يكمػػا   22قطػػاع غػػزة  ىعمػػ "اإلسػػرائيمي"اسػػتمر العػػدكاف 
, لكف المقاكمة كانت بطكلية كباسمة, ككاف التضامف الشعبي الفمسطيني معيا ىائال  ككاف الدمار 

 كتػػػػػػـ تػػػػػػدمير نحػػػػػػك  ,شػػػػػػييد 1400استشػػػػػػياد أكثػػػػػػر مػػػػػػف  ىالعػػػػػػدكاف إلػػػػػػ هكأدَّ  ,كاسػػػػػػعا  كمتزايػػػػػػدا  
  كبمغػػػػت الخسػػػػائر نحػػػػك مميػػػػارو دكالر ,ألػػػػل منػػػػزؿ آخػػػػر 16الؼ منػػػػزؿ, كمػػػػا تضػػػػرر أربعػػػػة آ

 (. 59: 2009 صالح, وآخرون,)

 القصػل خػالؿ مػف كالرعػب الصػدمة اسػتراتيجية تكظيػل يػةاالبد فػي "إسػرائيل" حاكلػت
ػكالمُ  القػكو,  لحركػات إرباك ػا يحػدث بحيػث القتمػى, مػف عػدد أكبػر إيقػاع بغػرض كالعنيػل, زركَّ
 عالية مقاتمةال طائراتمف ال ا  كبير  ا  عدد "إسرائيل" أشركت ذلؾ كلتحقيق ,اتزانيا معو تفقد مةالمقاك 
ػ التجييػز  فػي مال  كػا أسػبكع ا "إسػرائيل" اسػتمرتك  ى,األكلػ الضػربة فػي ىػداؼعشػرات األ رتدمَّ



124 

 عبػر الػدبابات, بػدخكؿ 2009/1/3فػي بػدأت التػي البريػة عمميتيػا فػي البػدء قبػل الجكيػة العمميػة
 االحػتالؿ جػيش كأعمػف ,رفػق كمطػار حػانكف, كبيػت المنطػار رمعبػ منيػا محػاكر, أربعػة
ا" أفَّ  لو بياف   في "اإلسرائيمي"  مػف "الثانيػة المرحمة" في تشارؾ" اإلسرائيمية" القكات مف كبيرة أعداد 

 مػف غػزة قطػاع عمػى الحػرب كقػل "اإلسػرائيمي" الػكزراء رئػيس أعمػف 17/1/2009كفػي  العػدكاف
 .ذلؾ خيار غير لديويبدكا أف االحتالؿ لـ يكف , (7,10: 2009 )صالح وآخرون, احدك  طرؼ

 ىقطػػػاع غػػػزة عمػػػ ىاالحػػػتالؿ "اإلسػػػرائيمي" فػػػي اعتداءاتػػػو المتكػػػررة عمػػػ اعتمػػػدفػػػي حػػػيف  
كالرعػػب فػػي صػػفكؼ "عػػدكه" حيػػث اسػػتخدـ االحػػتالؿ  ,حػػدث الصػػدمةالضػػربة االسػػتباقية التػػي تُ 

تمر القصػل الجػكو كاسػ ,كضرب أىػدافا  عديػدة بضػربة كاحػدة ,اتمةعشرات الطائرات الحربية المق
لػـ تتحػػرؾ  السػمطة الفمسػػطينية ىكلػػـ تتحػرؾ الػدكؿ العربيػػة كالمسػئكليف العػػرب حتػأسػبكعا  كػامال , 

 ائرات االحتالؿ.طقصل كقطاع غزة تحت لييب نيراف بما فيو الكفاية أثناء العدكاف 

 "اإلسرائيمي" العدوان لخال  الفمسطينيالسياسي  األداء: أوالً 
 الموقف الرسمي لمسمطة الفمسطينية .1

شيد المكقل الرسمي لمسمطة الفمسطينية في الضفة الغربية تشػكال  ثالثػي األبعػاد, فالقيػادة 
  حمػػاس حركػة تحميػل ىإلػػ أكثػر مػيال  لمحػرب مكقفػػا  مزدكجػا   ىالفمسػطينية اتخػذت فػي األيػػاـ األكلػ

مػف  ا  جػزء -اليا الطائشة كما صػرح نمػر حمػاد مستشػار الػرئيسألنيا كرقة إقميمية كبسبب أعم -
المسػػؤكلية عػػف العػػدكاف, فيػػي شػػريكة فػػي العػػدكاف كمػػا قػػاؿ, ككمػػا صػػرح الػػرئيس أبػػك مػػازف فػػي 

حمػػاس كػػاف  المػػؤتمر الصػػحافي الػػذو عقػػده مػػع أحمػػد أبػػك الغػػيك كزيػػر الخارجيػػة المصػػرو بػػ فَّ 
السػمطة ارتبكػت  لكف ىذا ال يمغي أفَّ   مدد التيدئة.الحرب, ككاف عمييا أف تُ  هبمقدكرىا أف تتفاد

ؼ كيل تتصرؼ, كاتخػذت مكاقػل متناقضػة, كمػا ظيػر ىنػاؾ عػدـ انسػجاـ كلـ تعر  ,بعد الحرب
 (.10-9: 2009 )نعيرات وآخرون, كاضق ما بيف األقكاؿ كاألفعاؿ

" الكحشي العدكاف"ػػػب كصفتو ما عباس محمكد الرئيس لساف عمى الفمسطينية السمطة أدانت
 مػع التيدئػة انييػار خمفيػة عمػى حمػاس إلػى المػكـ كجػو عبػاس الػرئيسفَّ أ غيػر ,غػزة قطػاع عمػى

 عبػر مباشػر رغيػ كبشػكل ,مباشػر كبشػكل بػاليكاتل, حمػاس قػادة مػع تكممنػا: "كقػاؿ ,"إسػرائيل"
 فاآل انَّػكُ ل نصػائحنا, إلػى اسػتمعكا ليػتيـ اكيػ سػيحدث, مػا ليػـ كقمنػا كحػذرناىـ, عربيػة أطػراؼ
عمػى ركػزت السػمطة الفمسػطينية إفَّ حيػث , (33-30: 2009 )صـالح وآخـرون, ".حػدث مػا تفادينػا

دكف أف تسػػػتغل  عمػػػى قطػػػاع غػػػزة "اإلسػػػرائيمي"ممعركػػػة مػػػع العػػػدكاف لاألداة السياسػػػية فػػػي إدارتيػػػا 
  .في إدانة االحتالؿ "اإلسرائيمي" األداة القانكنية
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 هالقطػػػاع بظيػػػكر عػػػدـ الجديػػػة لػػػد ىعمػػػ "رائيمياإلسػػػ"تجمػػػي أثػػػر االنقسػػػاـ أثنػػػاء العػػػدكاف "
 ,الفمسػػػطينييف فػػػي مكاجيػػػة العػػػدكاف ىالسػػػمطة الفمسػػػطينية بصػػػفتيا صػػػاحبة الكاليػػػة القانكنيػػػة عمػػػ

ػػ كلجػػاف التحقيػػق فػػي العػػدكاف  ,عػػدـ التعػػاطي مػػع التقػػارير الدكليػػة :ة اتجاىػػات منيػػادَّ كتمثػػل فػػي ع 
 ىـ يكف ىنػاؾ ضػغك حقيقػي مػف السػمطة عمػكل ,2008قطاع غزة أكاخر عاـ  ىعم "اإلسرائيمي"

العكس كػاف  ىنسانية كالطبية  لقطاع غزة؛ بل عممصر لتخفيل الحصار لدخكؿ المساعدات اإل
ظيػػار الكاقػػع الم سػػاكو فػػي قطػػاع غػػزة ,ىنػػاؾ محػػاكالت لتشػػكيو صػػكرة  المقاكمػػة الفمسػػطينية  ,كا 
لعسػػكرية ىػػي المخػػرج لسػػكاف العمميػػة  ا كأفَّ  ,كتحميػػل حركػػة حمػػاس المسػػئكلية عػػف ىػػذا الكضػػع

 .مقابمة( :9/4/2016)حبيب, "أىل القطاع مف الكيالت التي يعيشكنيا

 عمػػى" اإلسػػرائيمي" العػػدكاف فيػػاض سػػالـ الفمسػػطينية األعمػػاؿ تسػػيير حككمػػة رئػػيس أدافك 
 لضػػماف الجيػػكد كػػل تكحيػػد فػػي تتمثػػل الفمسػػطينية لمقيػػادة القصػػكه  األكلكيػػة أف كأكػػد, غػػزة قطػػاع
 , الفمسػػػػػػػػػػطيني لمشػػػػػػػػػعب كالدكليػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة الحمايػػػػػػػػػػة كتػػػػػػػػػكفير ,"اإلسػػػػػػػػػرائيمي" افالعػػػػػػػػػدك  كقػػػػػػػػػل
 (.31: 2009صالح, وآخرون,)فكرا   كقفو لضماف الضغكط أقصى بممارسة الدكلي المجتمع كطالب

بالقرار العربي لمتحرؾ المكحد, كالذىاب إلى  الفمسطينية األعماؿ تسيير حككمة ترحبكما 
ادة الػػػرئيس أبػػػك مػػػازف؛ التخػػػاذ قػػػرار دكلػػػي ممػػػـز إلسػػػرائيل بكقػػػل مجمػػػس األمػػػف بكفػػػد عربػػػي بقيػػػ

ذلؾ يشكل األكلكيػة القصػكه إلنقػاذ غػزة, كتجنيػب شػعبنا  عدكانيا كعممياتيا العسكرية, كاعتبر أفَّ 
مركــز المعمومــات ) المزيػػد مػػف الضػػحايا, كالتػػدمير الػػذو تتعػػرض لػػو البنيػػة التحتيػػة فػػي قطػػاع غػػزة

 .1(:نت2008ولا, -الفمسطينيالوطني 

كلػػػػػػف تسػػػػػػتطيع أف تكاجػػػػػػو العػػػػػػدكاف  ,السياسػػػػػػة الخارجيػػػػػػة الفمسػػػػػػطينية لػػػػػػف تكػػػػػػكف فاعمػػػػػػة"
قػػدس يُ كفػػي المقابػػل لػػدينا مػػف  ,كالكحػػدة الكطنيػػة مفقػػكدة ,كالشػػارع الفمسػػطيني ممػػزؽ  ,"اإلسػػرائيمي"

 مف الشػباف الفمسػطينييف جمع أدكات بسيطةكيقـك ب ,ك يستجدو التعاكف األمني ,التنسيق األمني
 "كيفتخػػر بػػذلؾ ,االحػػتالؿىػػذا ضػػد  العمميػػاتعمػػف عػػف إحبػػاط كيُ  ,االحػػتالؿ لػػذيف يقػػاكمكف بيػػاا

 .: مقابمة(12/4/2016)العجرمي, 

قطػػاع  ىعمػػ هالمشػػكمة ليسػػت مػػع االحػػتالؿ "اإلسػػرائيمي" الػػذو اعتػػد يتضػػق ممػػا سػػبق أفَّ 
ػػ ,لت ػػكق   ,غػػزة كيظيػػر مػػف الحػػديث  ,كارتكػػب المجػػازر مػػف أكؿ يػػكـ بحػػق االنسػػانية ,دكشػػرَّ  ,ركدمَّ

كػذلؾ  ُبعػد المسػافة بػيف الرئاسػة الفمسػطينية  ,المشكمة ىي في كيفية مقاكمة االحتالؿ السابق أفَّ 
كبيػػػذا السػػػيل مػػػف االتيامػػػات  - فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية كأفَّ  ,كالحككمػػػة فػػػي غػػػزة

                                                           
1
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4223 (20/5/2016) 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4223
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أىػػل  ىائيمي" المتكػػرر عمػػلػػف تسػػتطيع أف تقػػل أمػػاـ العػػدكاف "اإلسػػر  -المتبادلػػة بػػيف المتخاصػػميف
 كيجػب أف يػدافع ,ما زاؿ يرزح تحػت االحػتالؿ الشعب الفمسطيني  فبعمما   ,قطاع غزة المنككب
كلمعمػػػـ فػػػإف  ,عػػػف نفسػػػو بكػػػل الكسػػػائل كالطػػػرؽ المتاحػػػة لػػػو لصػػػد ىػػػذا العػػػدكاف "الػػػدفاع الشػػػرعي"
نمػا بػاالثنتيف معػا   ,ىاأك بالمقاكمػة كحػد ,األكطاف تحررت بالسياسػة كحػدىا أفَّ التاري  لـ يذكر  كا 

كلػػيس العمػػة اآلف مػػف ىػػك  ,تقريػػب المسػػافات ىالعمػػل عمػػك  ,يجػػب أف تتحػػد الجيػػكد بيػػنيـ ؛لػػذلؾ
 المسئكؿ عف العدكاف؟  المسئكؿ عف العدكاف ىك االحتالؿ. 

 حركة حماس .2
 فاتيمػت الفمسػطينية؛ كالرئاسػة حمػاس بػيف العالقػة عمػى بظاللػو "اإلسػرائيمي" العػدكاف ألقػى

 بالعػدكاف المسػبق بعممػو عبػاس محمػكد الػرئيس المصػرو  مشػير النائػب لسػاف عمػى حمػاس حركػة
 لمحركة عباس دعكة حماس حركة باسـ الناطق برىكـ فكزو  كرفض, غزة قطاع عمى "اإلسرائيمي"
 لفػت فػي تسػاىـ ألنيػادا ؛ جػ متػ خرة جػاءت" يػاأنَّ  معتبػر ا "اإلسػرائيمي" العػدكاف شػ ف فػي متشػاكرل

ػ النظػر  غيػر" كطنيتػو إلثبػات أخػره  كسػيمة عػف لمبحػث عبػاس داعي ػا ,"جػرائـ مػف يجػرو  اعمَّ
 خميػة تشػكيل تػـ" وأنَّػ برىػكـ ككشػل ,"كالمقاكمػة الشػعب جراحػات كاسػتثمار التخػذيل, محػاكالت
ا تضػـ الػرحيـ, عبػد الطيػب الفمسػطينية الرئاسػة عػاـ أمػيف برئاسػة هللا راـ فػي طػكارن   مػف أفػراد 
 مكاقػع عػف معمكمػات لجمػع غػزة فػي فػتق مػف عناصػر بعػض مػع تصػاؿاال دكرىػا عبػاس مكتػب
 " العػػدك مػػع األمنػػي التنسػػيق لقنػػكات إيصػػاليا ثػػـ, القػػادة تكاجػػد كأمػػاكف, السػػرية حمػػاس
ميرة,  (.82: 2009 )س 

 يأميف عاـ الرئاسة كعضك المجنة المركزيػة لفػتق الطيػب عبػد الػرحيـ األخبػار التػ ىكقد نف
الـ حػػػكؿ كجػػػكد خميػػػة تابعػػػة لحركػػػة فػػػتق ىػػػدفيا إعطػػػاء معمكمػػػات تػػػداكلتيا بعػػػض كسػػػائل اإلعػػػ

 كاتيػػـ عبػػد ,غػػزة ىعمػػ "اإلسػػرائيمي"معػػدكاف لعػػف أمػػاكف قػػادة حمػػاس, كمكافقػػة الرئاسػػة  "إلسػػرائيل"
 حماس مجرد كرقة في أجنػدة خارجيػة فَّ أالرحيـ إسماعيل ىنية بالمقامرة بدماء الشعب في غزة, ك 

كالسػػعكدية.. أقػػكؿ ىنػػا مصػػر ك  ,اإلقميمػػي مػػف يػػد دكؿ عربيػػة معينػػةإقميميػػة, تريػػد أف تنػػزع الػػدكر 
 (.413, 412: 2010,ةدوان) في يد إيراف تضعياكأف 

َـّ  أفَّ  يظيػػر ممػػا سػػبق كحركػػة حمػػاس  ,العالقػػة بػػيف الرئاسػػة الحػػديث عنػػو بخصػػكص مػػا تػػ
 ىعمػ "ياإلسػرائيم"فيما يخص العػدكاف  ىكال يكجد تقارب في كجيات النظر حت ,مشحكنة كمتكترة
 ,قتػػػػل كػػػػل شػػػػيء فػػػػي غػػػػزةكي   ,دمركُيػػػػ ,قصػػػػلي   "اإلسػػػػرائيمي"لدرجػػػػة أف االحػػػػتالؿ  ,قطػػػػاع غػػػػزة

 ت أفَّ ب ػث  كيريػد كػل كاحػد مػنيـ أف يُ  ,المعركػة بيػنيـ ضػارية كأفَّ  ,أشدىا ىكاالتيامات المتبادلة عم
 ,رتيػػبت ىىنػػاؾ قضػػايا داخميػػة تحتػػاج إلػػ القطػػاع رغػػـ أفَّ  ىاآلخػػر ىػػك المسػػئكؿ عػػف العػػدكاف عمػػ
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ككصػػل  ,كالتشػػكيؾ فػػي الكطنيػػة ,كالتخػػكيف ,كلػػيس تبػػادؿ االتيامػػات ,األىػػـ ىػػك إيقػػاؼ العػػدكافك 
 ؟ . مقاكمة االحتالؿ بالعبثية

 غػزة, عمػى" "اإلسػرائيمي العػدكاف مػف الػدكلي األمػف مجمػس مكقػل حمػاس حركػة أدانػت
ػك    ميزلػة"" سػرائيمياإل" العػدكاف يػديف قػرار إصػدار 2009/1/3فػي المجمػس رفػض الحركػة تدَّ ع 

 قػرار صػدكر بعػد العربيػة, لفضػائية تصػريحات فػي, 9/1/2009 فػي نػزاؿ دمحم كأكػد. "حقيقيػة
 مػف المطمػكب" أفَّ  مضػيفا   ,"بػالقرار معنيػيف غيػر نحػف أسػل بكػل", 1860 رقػـ األمػف مجمػس
 مكسى حماس حركة في السياسي المكتب رئيس نائب كقاؿ . القرارب يمتـز أف  " المعتدو الطرؼ
 التصكيت بعدـ ...المتحدة الكاليات أفَّ  أعتقدي: "المبنان المنار لتمفزيكف  حديث خالؿ مرزكؽ  أبك
 يريدكف  ...يـإنَّ  ...حيف بعد كلكف القرار ىذا مع ياب نَّ  كحيتُ  ...بالفيتك إلغائو عدـ أك القرار ضد
ا" إسرائيل "إعطاء ميرة, الكقت مف مزيد   (.84: 2009 )س 

 حركة لتح .3
  ه فػي ذكػر  السػنكية  احتفاالتيػا تعميػق "اإلسػرائيمي" العػدكاف إثػر عمػى فػتق ركػةح أعمنػت

مكتفيػة ببيػاف لجنتيػا المركزيػة  غػزة, قطػاع فػي الفمسػطيني الشػعب مػع تضػامن ا 44الػػ  انطالقتيػا
قطػػاع غػػزة تنػػدرج فػػي نطػػاؽ حػػرب اإلبػػادة ك"المحرقػػة"  ىاالعتػػداءات "اإلسػػرائيمية" عمػػ مؤكػػدة أفَّ 

 حركػة سػر أمػيف البرغػكثي, مػركاف النائػب األسػير ككجػوشػعب العربػي الفمسػطيني.  بحق أبنػاء ال
أكسػع  ىمػف سػجنو نػداء  دعػا فيػو لمكاصػمة حممػة التضػامف الشػعبية عمػ الغربيػة الضػفة فػي فػتق

نجػاز الكحػدة ا  ك  ,نيػاء حالػة االنقسػاـا  ك  ,الكحػدة كالػتالحـ ىكدعػا إلػ ,نطاؽ مف أجل كقل العػدكاف
طػالؽ ا ,الكطنية كبالثكابػت  ,قاعػدة التمسػؾ بكثيقػة الكفػاؽ الػكطني ىلحػكار الػكطني الشػامل عمػكا 
كالسػػػمطة  ,كبالشػػػراكة الكطنيػػػة فػػػي منظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية ,كبالخيػػػار الػػػديمقراطي ,الكطنيػػػة
 (.415 -410: 2010 ,ةدوان) كفي مقاكمة االحتالؿ ,الكطنية

السياسػػة الخارجيػػة  أفَّ يؤكػػد تي, بػػو األسػػير مػػركاف البرغػػك  همػػا نػػاد يتضػػق ممػػا سػػبق أفَّ 
كالتعاضد, كرص الصػفكؼ فػي  ,كالتالحـ ,الكحدة ىالفمسطينية في ىذه المرحمة ب مس الحاجة إل

نجاز الكحدة الكطنية, كتكحيد الجيكد بيف الجميع, كترجمة ا  نياء حالة االنقساـ, ك ا  صد العدكاف, ك 
طينية القيػػاـ بكاجبيػػا فػػي صػػد العػػدكاف ىػػذه المعػػاني كاقعػػا  كػػي تسػػتطيع السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػ

 . الشعب الفمسطيني"اإلسرائيمي" عف 

 ,"سياسػية أغػراض لتحقيػق ...غػزة أىػالي حاجػة تسػتغل " حمػاس إفَّ  األحمػد عػزاـ قػاؿ
 ذلػؾ عػف المسػؤكؿ ككػاف ... حمػاسا ميشػييم بيػد لألسػل تمػكاقُ  " فػتق حركػة مػف ا  أفػرادفَّ إ :كقػاؿ
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 ظػركؼك  كالسػاعة ,كالمكػاف , بالتػاري كلػدينا الداخميػة, الجبيػةب ميُسػ مػا تػكلى وألنَّػ صياـ؛ سعيد
 بحركػة القيػادو النجػا أبػك إبػراىيـ أفَّ  إال  ."ا  شخصػ 28 عػددىـ أف إلػى أشػار الػذيف ىػؤالء مقتػل
 الفصػائل كبقيػة حمػاس كحركػة نحػفؿ: "كقػا فػتق, مػف لناشػطيف حمػاس تصػفية نفػى غزة في فتق

 شػػيء" كػػل طػػاؿ الػػذو ,"اإلسػػرائيمي" العػػدكاف ىػػذا مكاجيػةلد  كاحػػ خنػػدؽ   فػػي الفمسػطينية
  (.142: 2009)المصري,

 الحككمػة رئػيس تصػريحات  قفػت باسػـ الرسػمي النػاطق الرحمف عبد أحمد انتقدفي حيف 
  :بقكلػو لمفمسػطينييف انتصػار ب نػو غػزة فػي جػره  مػافييػا  كصػل التػي ىنيػة إسػماعيل المقالػة

 قطػاع فػي حصػل مػا كيػركا جحػكرىـ, مػف يخرجػكا أف مػييـكع ,كىميػة انتصػارات عػف يتحػدثكف "
 مػع معاركنػا كػل فػي مثمػو يحصػل لػـ كدمػار التػاري , فػي مسػبكقة غيػر مجػزرة ىنػاؾ, ةغػز 
, الفمسػطينييف القػادة جميػع فػارس, قػدكرة فتق, لحركة العميا الحركية المجنة رئيس ادعك  ,"إسرائيل"
ا كالكقكؼ السياسية, الخالفات فكؽ  التعالي إلى كحماس فتق حركتي في سيما كال ا صف   ضد كاحد 

, "إسػرائيل" مػع كالتفػاكض االتصػاؿ أشػكاؿ كػل " بكقػل الفمسػطينية السػمطة كطالػب ,العػدكاف
تاحػة  قطػاع فػي أىمػو مػع تضػامنو عػف ليعبػر الغربيػة الضػفة فػي الفمسػطيني لممػكاطف الفرصػة كا 
 (.27-26: 2009 )صالح وآخرون, "ةغز 

 قمل مػف بعػدتصريحات تُ  ىحتاج إلي كاف المرحمة في تمؾفمسطيني ال فإف الشعب ؛كعميو
 ىالجميػػػػع يحتػػػػاجكف لمتعػػػػالي عمػػػػ فَّ إحيػػػػث  ,مػػػػف االتيامػػػػات المتبادلػػػػة سػػػػيال   كلػػػػيس ,المسػػػػافات

 كلػػػػػػيس تبػػػػػػادؿ ,كرص الصػػػػػػفكؼ لمكاجيػػػػػػة العػػػػػػدكاف "اإلسػػػػػػرائيمي" ,الخالفػػػػػػات السياسػػػػػػية بيػػػػػػنيـ
 ,ضػػػعل فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينيةكمػػػا نحػػػف عميػػػو أ ,ألف ىػػػذا الكضػػػع ؛االتيامػػػات

مثػػل الشػػعب و ال يكجػػد مػػف يُ كجعػػل منيػػا ذريعػػة لمجميػػع سػػكاء "إسػػرائيل" أك المجتمػػع الػػدكلي ب نَّػػ
 رتبكا بيتكـ الداخمي أكال . يجب عميكـ أف تُ  :كك نيـ يقكلكف لنا ,حالو ىكىك منقسـ عم ,الفمسطيني

 الدكحػة قمػة فػي لممشػاركة حمػاس لحركة ودعكت , ككصلقطر أمير ربو عبد ياسر اتيـ
 الفمسػػػطيني, الشػػػعب يمثػػػل مػػػف تقػػػرر ال قطػػػر" إفَّ  :كقػػػاؿ ,"اءالحمػػػر  الخطػػػكط تجػػػاكز" سػػػماه بمػػػا

 عنػد كانػت إذا: "كأضػاؼ ,"القمػة لحضػكر حمػاس قػادة بدعكتػو اءالحمػر  الخطػكط يتجػاكز كأميرىا
 "شػ نو فيػذا الخاصة أىدافو يقتحق في يمررىا أف غزة دـ خالؿ مف يريد خاصة أجندة قطر أمير

 (.2: 2009)القدس العربي,

قطػػاع  التصػػريحات الفمسػػطينية الرسػػمية اثنػػاء العػػدكاف كانػػت تػػكحي لمعػػالـ بانطبػػاع أفَّ " 
أف تشػػف أكثػػر مػػف عػػدكاف  ىعمػػ "إسػػرائيل"كىػػذا الحػػاؿ سػػاعد  ,غػػزة غيػػر مػػرتبك بالضػػفة الغربيػػة

لػػذا يجػػب عمػػييـ  ؛ىػػذه المحظػػة ىحتػػ 2008/2009عػػاـ  "اإلسػػرائيمي"القطػػاع بعػػد العػػدكاف  ىعمػػ
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يجػػػاد شػػػراكة سياسػػػية ,كتكحيػػػد الصػػػل الػػػداخمي ,انيػػػاء االنقسػػػاـ كدرجػػػة مػػػف الفيػػػـ لممشػػػركع  ,كا 
 .:مقابمة(28/4/2016)يوسف, "الكطني الفمسطيني

 ,؟ ف يمثل الشعب الفمسػطيني فػي القمػة العربيػةيظير مما سبق أف المشكمة كانت في م  
أيػدو جنػكد االحػتالؿ  ىكشيكخو بدـ بارد عم ,هؤ كنسا ,ل أطفالوت  ق  يُ  ا  ىناؾ شعب ليس المشكمة أفَّ ك 

ككقفػػت  ,كاإلبػػادة الجماعيػػة ,كالجػرائـ ضػػد اإلنسػػانية ,س بحقػػو أبشػػع المجػػازركُيمػػار   ,"اإلسػرائيمي"
 المشكمة عند مف يمثل قطاع غزة  . 

قطاع غزة,  ىحرب عمشيادات عدد مف الجنكد "اإلسرائيمييف" الذيف شارككا في ال تكشل
كأكردت  ,جػػػػػزءا  مػػػػػف بشػػػػػاعة الممارسػػػػػات كالجػػػػػرائـ التػػػػػي ارتكبيػػػػػا جػػػػػيش االحػػػػػتالؿ "اإلسػػػػػرائيمي"

نساء  بدـ بارد, كاعترؼ عدد مف  كأ كانكا ؿ, أطفاال  زَّ الشيادات عددا  مف حاالت قتل المدنييف العُ 
ػػػك ئيميالضػػػباط أف "القػػػيـ كاألخػػػالؽ كطيػػػارة السػػػالح" التػػػي يتشػػػدؽ بيػػػا "اإلسػػػرا ربك مػػػف ف" ىػػػي ض 

كجػػػػاءت ىػػػػذه الشػػػػيادات فػػػػي يػػػػـك دراسػػػػي عقدتػػػػو كميػػػػة أكرانػػػػيـ, كتحػػػػدث فيػػػػو خريجػػػػك  ,الكػػػػذب
 (.259: 2009  ةمي,) "التحضيرية العسكرية" ممف شارككا في الحرب

 "اإلسرائيمي" بالعدوان المنددة التظاهراتثانيًا: 
ة قامػت العديػد مػف التظػاىرات في أعقاب شػف االحػتالؿ "اإلسػرائيمي" حربػو عمػى قطػاع غػز 

:المنددة بالعدكاف نذكر أىميا

ا 48 فمسطينيي مف اآلالؼ تظاىر  فيػو عـ كقت في ىذا ي تي ,"اإلسرائيمي" بالعدكاف تنديد 
 مػع تضػامنا 48 المحتمػة عػاـ الفمسػطينية راضياأل داخل العربية مختمل البمدات العاـ ضراباإل

 المتابعػة لجنػة لقػرار المػدارس اسػتجابة كتعطمػت ,بكابيػاأ التجاريػة المحػاؿ غمقػتأ ك  ,غػزة قطػاع
 تضػامنية خطػكات اتخػاذ كقػررت ,طارئػا   اجتماعػا   عقػدت التي الداخل العربية في لمجماىير العميا
 تكرفعػ ,العربيػة كالقػره  المدف في مختمل كتظاىرات, مسيرات تنظيـ المجنة كقررت, القطاع مع
 رسػائل تكجيػو كتػـ ,الخاصػة كالممتمكات ,العامة المرافق مىكع ,المسيرات السكداء خالؿ عالـاأل

 قطػاع عمػى "سػرائيمياإل"العػدكاف  مف الداخل في العربية الجماىير تتضمف مكاقل العرب لمسفراء
  (.6: 2008 )القدس العربي,غزة 

 تنديػدا   عديػدة ربيػةع عكاصػـ الحاشػدة الجماىيريػة ظػاىراتتال تعمَّػ العربػي الصػعيد ىكعمػ
 متظػاىركف  كأحػرؽ  يػر السػبت,ظُ  منػذ غػزة قطػاع عمػى "اإلسػرائيمي" الجػيش الػذو شػنو افبالعػدك 
 الػدكؿ قػادة مػف و قػك  بػرد العربيػة مطػالبيف الػدكؿ مػف عػدد فػي كالكاليػات المتحػدة "إسػرائيل" أعػالـ
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 العػالـ فػي تظػاىرات عديػدة سػارت دمشػق لػىإ كمػف صػنعاء ,"االسػرائيمي" عمػى اليجػكـ العربيػة
 شػخاصاأل مػف لػكؼاأل مئػات كنزؿ ,غزة قطاع الدمكية عمى "سرائيميةاإل"بالغارات  اتنديد العربي

 (.1: 2008 )القدس العربي, العسكرية بالعممية لمتنديد العربية الدكؿ مف عدد الشكارع في لىإ

يظير مما سبق أف التظاىرات المنددة بالعدكاف "اإلسرائيمي" عمى قطاع غزة كالتي خرجػت 
ة في تعثر عمى أفَّ السفارات الفمسطينيلـ  مصادر الدراسةكانت شعبية, حيث إف في مدف العالـ 

 عمى قطاع غزة الخارج شاركت بشكل رسمي في تنظيـ التظاىرات المناكئة لمعدكاف "اإلسرائيمي"

 مقػر أمػاـ المئػات تظػاىر األمريكيػة المتحػدة الكاليػات فػيف ,الغربػي الصػعيد عمػى أمػا
 األمريكيػة, الخارجيػة كزارة مقػر أمػاـ األشػخاص آالؼ تظػاىر حػيف فػي ,كاشػنطف في الككنجرس
ف العػدكا بكقػل مطػالبيف األخػره  األمريكيػة المػدف مػف عػدد شػكارع إلػى المتظػاىريف آالؼ كتػدفق

 تظػاىرات كصػمت كمػا (.22: 2009 )سـعيد, غػزة قطػاع أىػالي عػف الحصػار كبرفػع ,"اإلسػرائيمي"
, غػزة عمػى العػدكاف عمػى احتجػاج اتمظػاىر  شػيدت التػي ,ذاتيػا أبيػب تػل إلػى بالعػدكاف التنديػد
 المناىضػػػة اليسػػػارية السػػػالـ قػػػكه  مػػػف المشػػػاركيف غالبيػػػة كانػػػتك  ,العمػػػـ الفمسػػػطيني فييػػػا فػػػعرُ ك 

  (.5: 2009 القدس العربي,) لمصييكنية

السياسػػة الشػػعبية أكثػػر مػػف  ىعمػػ "اإلسػػرائيمي"اقتصػػرت السياسػػة الخارجيػػة أثنػػاء العػػدكاف "
لرسػػػمية التػػػي كانػػػت غائبػػة عػػػف المشػػػيد حيػػػث تحركػػت العديػػػد مػػػف المؤسسػػػات الدكليػػػة السياسػػة ا

المؤسسػػات العاممػػة فػػي الخػػارج  ىكقضػػية الشػػعب الفمسػػطيني إضػػافة إلػػ ,نسػػافالمؤيػػدة لحقػػكؽ اإل
 في محاكلة منيا السػتثمار "اإلسرائيمي"نحك تجنيد الحالة الشعبية لمناصرة أىل غزة ضد العدكاف 

كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ  ,كقػػػػل عػػػػدكانياعمػػػػى  "إسػػػػرائيل"الحككمػػػػات إلجبػػػػار  ىضػػػػغك الشػػػػعكب عمػػػػ
 .مقابمة( :9/4/2016)حبيب, "اإلسرائيمي"المظاىرات المنددة بالعدكاف 

 الدبمكماسػػػية ىعمػػػ كلػػػيس ,الشػػػعبية الدبمكماسػػػية ىعمػػػ التركيػػػز يجػػػبكأكػػػد العجرمػػػي: أنػػػو "
 االحػػتالؿ مػػع باتفاقيػػات محككمػػة يػػانَّ أل حقيقيػػا   دكرا   تمػػارس فأ تسػػتطيع ال يػػاأنَّ  بسػػبب ؛الرسػػمية

 : مقابمة(.12/4/2016)العجرمي, "اإلسرائيمي"

عمى القرارات التي تتخذىا الدكلػة الدبمكماسية الشعبية ليا كزنيا كثقميا  يظير مما سبق أفَّ 
ػػ فَّ إحيػػث  ؛المجػػاؿ الخػارجيفػي   الػػذومختمػػل أشػكاؿ االتصػػاؿ  ىعبية ترتكػػز عمػالدبمكماسػية الشَّ

  ,كالجماعػػػات اليػػػـك مػػػف التكنكلكجيػػػا المتطػػػكرة التػػػي كصػػػل إلييػػػا العػػػالـ اليػػػكـ ,األفػػػراديسػػػتخدميا 
  كبل القادة كالرؤساء.كبعيدا  عف األعماؿ الرسمية التي تُ 
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 المبحث الثالث
 لاةمية السياسة الخارجية الفمسطينية بعد العدوان "اإلسرائيمي"  

 2011 ىحت
 :مقدمة
القاضػػػي الييػػػكدو ريتشػػػارد جكلدسػػػتكف  ىػػػا الصػػػادر عػػػفقرير فػػػي تمميػػػة المجنػػػة األُ قػػػت كثَّ 

 ,الجرائـ كالمجازر التي ارتكبيا جيش االحػتالؿ "اإلسػرائيمي" فػي قطػاع غػزة بحػق المػدنييف العػزؿ
 ىفػػي التعػػاطي مػػع نتػػائ  التحقيػػق التػػي أكػػدت عمػػفاعميػػة السياسػػة الخارجيػػة  الفمسػػطينية  هكمػػد

   .مجازرليذه الارتكاب "إسرائيل" 

 غزة وتقرير جولدستون  ىةيات الحرب ةمتدا
 الػػذو التقريػػر طػػرحك  ,مت األمػػـ المتحػػدة لجنػػة لمتحقيػػق فػػي العػػدكاف "اإلسػػرائيمي"شػػكَّ 
 جػرائـ بارتكػاب تتعمق خطيرة اتيامات الحقائق لتقصي جكلدستكف  ريتشارد القاضي بعثة أصدرتو
 األكؿ انكف كػ بػيف الكاقعػة ةالفتػر  فػي غػزة فػي "إسػرائيل" اقترفتيػا اإلنسػانية, ضػد كجػرائـ ,حػرب
ػ لضػماف كسػعي ا .2009الثػاني انكف كػك  2008  الخطيػرة االتيامػات ىػذه فػإفّ  ؛المسػؤكلية لتحمُّ
 الكقػت كفػي ,ذلػؾ تسػتكجب التػي الحػاالت فػي المقاضػاة كتتطمػب إضافية أخره  تحقيقات تتطمب
 لممتابعػات فػإفَّ  ؛المحكمػة ىيئػة أمػاـ دلػيال   ذاتػو بحػدّ   لشػكّ  يُ  أف كلدسػتكف ج لتقريػر ُيمكػف ال الػذو
ػ فػي حقػائق تقصػي بعثػات انتيػت كقػد ,قصػكه  أىميػة بعػده مػف تجػرو  التػي  لػكائق بتقػديـ ابقالسَّ
 األمػف مجمػس ليػاحكَّ  التػي دارفكر في الشعب إبادة قضية في ماك دكلية, ـكمحا ىيئات في اتياـ
 التػي الحقػائق, تقصي بعثة ابأعق في, (ICC)الدكلية الجنائية المحكمة إلى المتحدة لألمـ التابع
ىنػا يظيػر دكر االنقسػاـ الفمسػطيني , (1: 2010 )ويـ , 2004 العػاـ فػي اسػيسك القاضي ترأسيا

 .ك داة معطمة لخدمة تكجيات السياسة الخارجية الفمسطينية

كلػدينا مئػات  ,بحػق المػدنييف الفمسػطينييف فػي قطػاع غػزةجػرائـ حػرب  "إسػرائيل"ارتكبت "
 ىلحشد الت ييد لمتػ ثير عمػ ىكعممنا مف المحظة األكل ,"إسرائيل"ديف ثبت كتُ قة التي تُ الممفات المكثَّ 

كسياسػػة  ,كلكػػف لألسػػل بسػػبب الضػػعل الػػدكلي ,المجتمػػع الػػدكلي لحػػثيـ لمتػػدخل لكقػػل العػػدكاف
 "سػػػطينيمبحػػػق شػػػعبنا الف ه شػػػف حػػػركب أخػػػر لالسػػػتمرار فػػػي  "إسػػػرائيل" تعشػػػجَّ تالكيػػػل بمكيػػػاليف 

كفيمػػا يمػػػي سػػػيعرض الباحػػػث بعػػض أىػػػـ االتيامػػػات التػػػي كجيتيػػػا  :مقابمـــة(.10/4/2016)شـــقورة,
 "إلسرائيل" في تقريرىا.األممية المجنة 
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 "إلسرائي "االتهامات الموجهة أهم أواًل: 
 حصار قطاع غزة: .1

ككصػػػفو ب نػػػو "عػػػزؿ  ,عمػػػى قطػػػاع غػػػزة "إسػػػرائيل"تنػػػاكؿ التقريػػػر الحصػػػار الػػػذو تفرضػػػو 
فَّ  وإنَّػ :اقتصادو كسياسػي", كقػاؿ ممزمػة بمكجػب اتفاقيػة جنيػل  "إسػرائيل" يخمػق حالػة طػكارن, كا 

كالسػمع األخػره بغيػػة  ,كلػكاـز المستشػفيات ,كالمػػكاـز الطبيػة ,الرابعػة بضػماف تكريػد المػكاد الغذائيػة
 تمبية االحتياجات اإلنسانية لسكاف غزة دكف قيد.

 تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية: .2
الحػػػػرب  إفَّ  :ركالبنيػػػػة التحتيػػػػة فػػػػي القطػػػػاع, قػػػػاؿ التقريػػػػ ,بػػػػانيكفػػػػي مكضػػػػكع تػػػػدمير الم

كالسػجف الػرئيس بقطػػاع غػزة بشػكل لػػـ  ,التشػريعي الفمسػػطيني لػسلمجا مبنيػػيرت دمَّػ "اإلسػرائيمية"
المؤسسػات السياسػية  القائل ب فَّ  "اإلسرائيمي"معو استخداميما, كرفضت المجنة التبرير  د ممكنا  عُ ي  

 .1: نت(2009)نالذة مصر, "ء مف "البنية األساسية اإلرىابية لحماسكاإلدارية في غزة جز 

 انتهاكات بحق المدنيين: .3
كغيػػػػر مبػػػػررة عمػػػػى  ,بشػػػػف ىجمػػػػات عشػػػػكائية متعمػػػػدة "إسػػػػرائيل" جكلدسػػػػتكف تقريػػػػر  اتيػػػػـ

 إفَّ  :كقػاؿ ,أك إتاحػة كصػكؿ سػيارات اإلسػعاؼ إلػييـ ,المدنييف, كرفض السػماح بػإخالء الجرحػى
 ,مػػػف حيػػػث القتػػػل العمػػػدجنيػػػل الرابعػػػة  تفاقيػػػةال خطيػػػرا   يشػػػكل خرقػػػا   "سػػػرائيميةاإل"سػػػمكؾ القػػػكات 
االسػػػػتيداؼ  ص إلػػػػى أفَّ ُمػػػػفػػػػي إحػػػػداث معانػػػػاة كبيػػػػرة لألشػػػػخاص المحميػػػػيف, كخ   ا  كالتسػػػػبب عمػػػػد

 لمحق في الحياة. شكل انتياكا  كالقتل التعسفي لممدنييف الفمسطينييف يُ  ,المباشر

 قصف المستشفيات والمساجد: .4
كالمسػػػاجد أثنػػػاء حربيػػػا عمػػػى غػػػزة,  ,لممستشػػػفيات "اإلسػػػرائيمي"المجنػػػة فػػػي القصػػػل  تقػػحقَّ 

النيػراف قػد  القائػل بػ فَّ  "اإلسػرائيمي"االدعػاء  , رافضػة  كمباشػرا   متعمػدا   و كاف قصفا  صت إلى أنَّ مُ كخ  
دة شػكل اعتػداءات متعمػىػذه اليجمػات تُ  مػف بعضػيا, معتبػرة أفَّ  "اإلسرائيمي"قت عمى الجيش م  ط  أُ 

ت ب ػػث  األحػػداث التػػي حققػػت فييػػا المجنػػة لػػـ تُ  التقريػػر أفَّ  كأفػػاد ,مدنيػػة أىػػداؼعمػػى سػػكاف مػػدنييف ك 
و عسػكرية, إال أنَّػ لحماية أنشطة   أك دركعا   ,استخداـ فصائل المقاكمة المساجد ألغراض عسكرية

 نػػػةيكػػػكف ذلػػػؾ قػػػد حػػػدث فػػػي حػػػاالت أخػػػره غيػػػر التػػػي حققػػػت فييػػػا المج سػػػتبعد احتمػػػاؿ أف  لػػػـ ي  
 .(8-7: 2009 )ممف خاص,

                                                           
1
www.egyptwindow.net/news_Details.aspx?News_ID=5106(3/4/2016) 
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كقمنػػػا بتحديػػػد األمػػػاكف  ,قػػػدمنا كػػػل مػػػا لػػػدينا مػػػف ممفػػػات لمجنػػػة األمميػػػة " :كقػػػاؿ شػػػقكرة 
كأعػػداد الضػػحايا المػػدنييف التػػي تػػـ اسػػتيدافيـ  ,المسػػتيدفة لتسػػييل عمػػل المجنػػة المكمفػػة بػػالتحقيق

كلممػػرة  ونَّػػإ حيػػث ,لنػػا كانػػت نتػػائ  التحقيػػق إيجابيػػة بالنسػػبةك  ,"اإلسػػرائيمي"مػػف جػػيش االحػػتالؿ 
 ه تضػػع األمػػـ المتحػػدة معػػاييرا  ترتقػػي لممسػػتك  "اإلسػػرائيمي" -فػػي تػػاري  الصػػراع الفمسػػطيني ىاألكلػػ
طػػارا  زمنيػػا  لمجنػػة المكمفػػة لالنتيػػاء مػػف التحقيػػق ,الػػدكلي ف   ,كا  نتػػائ  يػػتـ    ىلػػـ يػػتـ التكصػػل إلػػ كا 

كتككف عبر مجمس األمف مػف خػالؿ رفػع  ,ةكاالنتقاؿ لممرحمة التالي ,الدكلية التحرؾ عبر القنكات
كذلػؾ  ,كىػي بػدكرىا ترفػع لمجمػس األمػف ,نساف لمجمعيػة العمكميػةحقكؽ اإل تكصيات مف مجمس

ميثػػاؽ ركمػػا فػػي ذلػػؾ  ىفمسػػطيف لػػـ تكػػف مكقعػػة عمػػ التحقيػػق بسػػبب أفَّ  بعػػد اسػػتنفاذ جميػػع آليػػات
  مقابمة(. :10/4/2016 )شقورة, "الكقت

 الموجهة لفصائ  المقاومة االتهاماتأهم ثانيًا: 
 :1:نت(2009)لمسطين أون الين,  التواجد وسط المدنيين .1

المقػاتميف الفمسػطينييف كػانكا مكجػكديف فػي منػاطق حضػرية أثنػاء  إفَّ  :المجنػة األمميػة قالت
المقػػػػػاتميف  بمػػػػػا حػػػػػدث أفَّ و رُ كأطمقػػػػػكا منيػػػػػا صػػػػػكاري , كاعتبػػػػػر التقريػػػػػر أنَّػػػػػ ,العمميػػػػػات العسػػػػػكرية

 أفَّ  بيػػػد ,فػػػي جميػػػع األكقػػػات عػػػف السػػػكاف المػػػدنييف كافيػػػا   لػػػـ يميػػػزكا أنفسػػػيـ تمييػػػزا  الفمسػػػطينييف 
المجنة لـ تعثر عمى أدلة تكحي ب ف الفصائل الفمسطينية قد كجيت المدنييف إلػى  التقرير يؤكد أفَّ 
 ,يػػا أجبػػرت المػػدنييف عمػػى البقػػاء قػػرب أمػػاكف اليجمػػاتأك أنَّ  ,شػػف فييػػا ىجمػػاتمنػػاطق كانػػت تُ 

تككف فصائل المقاكمة باشرت أنشطة قتالية مف منش ت األمـ المتحدة التػي  المجنة أف   عدتكاستب
يػػا لػػـ تسػػتبعد احتمػػاؿ أف تكػػكف الفصػػائل قػػد عممػػت قػػرب , غيػػر أنَّ "اإلسػػرائيمي"تعرضػػت لمقصػػل 

 .كعرضت سكاف غزة المدنييف لمخطر ,ىذه المنش ت
 :2:نت(2009)الجزيرة نت, إطالق الصواريو .2

طمقيا المقاكمة مػف غػزة باتجػاه البمػدات الصكاري  التي تُ  فَّ أ جكلدستكف ريتشارد تقرير  ذكر
ىذه  أفَّ  كأضاؼ ,كالسيارات, كتسقك عمى مدنييف ,كالمدارس ,بالمنازؿ تمحق أضرارا   "اإلسرائيمية"

كالبالغيف في التعميـ نتيجة عمميػات إغػالؽ المػدارس, ككػذلؾ  ,رت عمى حق األطفاؿالصكاري  أثَّ 
ػػػعُمـ, كىػػك مػػػا قػػاؿ التقريػػػر إنػػو يُ جػػة لتضػػاؤؿ القػػػدرة عمػػى الػػػتَّ نتي اىد لػػده األفػػػراد الػػذيف يعػػػانكف ش 

                                                           
1
http://felesteen.ps/details/483/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-

%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-
%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9.html(2/4/2016) 
2
http://www.aljazeera.net/news/international/2009/10/8/ (1/4/2016) 
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عمػػى الحيػػاة  ضػػارا   ليػػذه الصػػكاري  تػػ ثيرا   المجنػػة األمميػػة أفَّ  تعػػدَّ ك  ,أعػػراض الصػػدمات النفسػػية
ت فػي مرمػى كانػ "إسػرائيمية"يا تسببت في نزكح المقيمػيف فػي بمػدات االقتصادية كاالجتماعية, كأنَّ 
شػكل جػرائـ تُ  ىػذه األفعػاؿ يمكػف أف   التقريػر إلػى أفَّ  صُمػكخ   ,2001صكاري  المقاكمة منذ العاـ 

أحػػد األغػػراض الرئيسػػة ليجمػػات  أفَّ  يػػا قػػد تكػػكف بمثابػػة جػػرائـ ضػػد اإلنسػػانية, معتبػػرا  حػػرب, كأنَّ 
ػػػا , "اإلسػػرائيمييف"الصػػكاري  الفمسػػطينية ىػػك نشػػر الرعػػب لػػده السػػكاف المػػدنييف  مػػا يشػػكل انتياك 

 .لمقانكف الدكلي

 قطاع غزة ىالعدوان "اإلسرائيمي" ةم لي بعةاإلجراءات المتثالثًا: 
 إجراءات المجنة األممية .1

 محميػة داخميػة تحقيقػات بفػتق "إسػرائيل  " 2009 / سبتمبرأيمكؿ في جكلدستكف  بعثة طالبت
ػاتُ  التػي األمػف بػالخطكات مجمػس كتبميػ  ,أشػير ثالثػة خػالؿ , أخػره  ثالثػة أشػير الؿخػ ذتخ 
 ىػذه لرصػد مػف الخبػراء مسػتقمة لجنػة األمػف مجمػس ؤّسػسيُ  بػ ف البعثػة أكصػت ىػذا, كبمػكازاة
 تحقيقػات غيػاب كفػي"السػتة,  األشػير فتػرة نيايػة كحتػى ,أمامػو باستخالصاتيا كالتبمي  التحقيقات
ػمسػتقمة تُ  ػا نيػة بحسػف ه ر  ج   فػي الكضػع ؿُيحػكّ   أف األمػف مجمػس عمػى فػإفّ  ,"الدكليػة لممعػايير كفق 

 أشير تسعة مركر كبعد األمف, مجمس يتخذ لـ   الجنائية الدكلية. المحكمة في عيالُمدَّ  إلى غزة
 تشػريف المتحػدة فػي لألمػـ العامػة الييئػة يػتتكجَّ  ذلػؾ كر. كبػدال  مػفتُػذ   خطػكات ةأيَّػ ىػذا, عمػى
 قاـ التي التحقيقات حكؿ أشير ثةثال خالؿ تقرير بتقديـ العاـ األميف إلى 2009نكفمبر / الثاني
 لقيػتأُ  كمػا الخبػراء, مػف مسػتقمة لجنػة ت سػيس مطمػب تجاىػل جػره  مػع ىػذا كلكػف الطرفػاف, بيػا
 يخضػع وأنَّػ مػع المحميػة, التحقيقػات الداخميػة كضػعية تقيػيـ ميمػة العػاـ األمػيف عػاتق عمػى

 العػاـ األمػيف ـقػدَّ  أشػير, ثالثػة مػركر كبعػد ,2010فبرايػر / شػباط فػيك  ,السياسػية لمضػغكطات
, التحقيقػات بعػض أجػرت "إسػرائيل" إفّ : فيػو قػاؿ العامػة, الييئػة إلى مقتضب ا تقرير ا لألمـ المتحدة

 (.1: 2010 )وي , الحالي الكقت في يمكنو تقييميا ال كلذلؾ بعد, منيا تنتو   لـ ياكلكنَّ 

ديف دالئل التػػي تُػػنجحػػت المجنػػة الدكليػػة برئاسػػة القاضػػي ريتشػػارد جكلدسػػتكف بتكثيػػق الػػ"
ة تعػػػػاطي السياسػػػػكلكػػػػف لألسػػػػل جػػػػاء  ,العػػػػدك الصػػػػييكني الرتكابػػػػو مجػػػػازر بحػػػػق أىػػػػل القطػػػػاع

 حيػػػػث قامػػػػت السػػػػمطة بتػػػػ خير ,كلػػػػيس داعمػػػػا   ,مػػػػع ىػػػػذا التقريػػػػر مضػػػػادا   ةالفمسػػػػطيني الخارجيػػػػة 
 وُمػع  التقرير مف خالؿ مندكبيا في مجمػس حقػكؽ االنسػاف د. إبػراىيـ خريشػة ثػـ ج   ىالتصكيت عم

كلألسػل ىػذا األمػر أىػدر الحقػكؽ الفمسػطينية التػي مػف المفتػرض ليػذا  ,حبيس األدراج بػالمجمس
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بسبب الجرائـ التي ارتكبكىا  ه,كجنكد "اإلسرائيمي"شكل قاعدة لمحاكمة قادة االحتالؿ يُ  التقرير أف  
 .:مقابمة(9/4/2016)حبيب,"2008/2009أثناء عدكاف 

يكػػكف تقريػػر جكلدسػػتكف قاعػػدة  أف   سػػرائيمييف" مػػف  مػػا كػػاف يخشػػاه بعػػض "اإليؤكػػد  كىػػذا 
 كضػعنا يكػف لػـ سػنكات منػذ"  سػيفر بمكتسػكر فػي صػحيفة يػديعكت. وقالػ بحسػب مػا ,لمحاكمتيـ
, عميو ىك الذو التردو ىذا بمثل الدبمكماسي  لػىإ نصل ف  أ جدا   حتمليُ  المطاؼ نياية كفي اليـك
 لػك حبػذا ؛كقفيا أحد بكسع يككف  أف فيو شككؾكم تتدحرج, باتت الثم  كرة  الىاو, في المحكمة
 غػزة فػي الحممػة ثنػاءأ" سرائيلإ "زعماء مف أو ضد دكلي اعتقاؿ أمر صدارإ كلكف مخطئا, كنت
 فػي خطابػو فػي نتنيػاىك الػكزراء رئػيس كضػقأ مثممػا يحصػل قػد مػراأل,  فقك آخر كابكسا يعد لـ

 جكلدسػتكف  تقريػر سػيبقى الىػاو يفػ لممحاكمػة "سػرائيلإ" مػف حػدأ يصػل لػـ لػك حتػى ,الكنيسػت
 الئحػة. سػالمياإل العػالـ فػي المحرضػة كالجمػاىير ,الغػرب فػي الثقافيػة النخػب كعػي في مطبكعا  
 مػده عمػى تالحقنػا سػتككف  طػالؽ,اإل عمػى تػبكُ  مػا خطػرأ مػف "سػرائيلإ "ضػد ىػذه االتيػاـ
  .(9: 2009, بموتسكر) ."السنيف

كاتيميا  ,"إسرائيل"الييكدو ريتشارد جكلدستكف أداف تقرير القاضي كىذا ما أكده يكسل "
كلكػف  ,2008/2009قطػاع غػزة  ىكجرائـ ضد االنسػانية فػي عػدكانيا عمػ ,بارتكاب جرائـ حرب

خطػػكات لتقػػديـ التقريػػر  ةكلػػـ تقػػكـ ب يَّػػ ,"عقبػػة"ك ,"ضػػعيفة"السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية كانػػت 
ال تغضػػب  ىاب سياسػػية خاصػػة بيػػا حتػػكذلػػؾ يرجػػع ألسػػب ؛لمجمعيػػة العمكميػػة لمتصػػكيت عميػػو

 .:مقابمة(28/4/2016)يوسف, "مف االمتيازات المقدمة ليا ة, أك سحب أيَّ كتتـ معاقبتيا "إسرائيل"

كلػى فػي أحػداث الذو ترأس لجنة التحقيق األريتشارد جكلدستكف عتمد القاضي الييكدو ا 
اآلف عمػى التقريػر النيػائي يعتمػد  –بجػرائـ حػرب  "سػرائيلإ"التػي اتيمػت  –"الرصاص المصبكب"

مػـ المتحػػدة. ُنشػػرت اسػػتنتاجات المجنػة برئاسػػة القاضػػية مػػف نيكيػػكرؾ لمجنػة خبػػراء مسػػتقمة مػػف األ
قػػرر مػػرة بعػػد فالمجنػػة تُ  ,كلدسػػتكف جمػػارو مػػاكيغكايف ديفػػيس التػػي تابعػػت تطبيػػق تكصػػيات تقريػػر 

قػػػك بفحػػػص شػػػامل عػػػف  "سػػػرائيلإ"لػػػـ تقػػػـ  و بحسػػػب المعمكمػػػات التػػػي ُعرضػػػت عمييػػػا "نَّػػػأخػػػره أ
ػػػلػػػـ ت   أف لجنػػػة الخبػػػراءك . فيمػػػا يتعمػػػق ب ىػػػداؼ عسػػػكرية شػػػرعية"النظريػػػة العسػػػكرية  بتعػػػاكف  م  ح 

الػى  ,يػا اضػطرت بسػبب ذلػؾنَّ أكىػي تػذكر  ,يا تشكك مػف ذلػؾ فػي التقريػرنَّ إبل  ,معيا "سرائيلإ"
نساف. ككذلؾ اإل مات حقكؽ اعتمدت بدكرىا عمى منظَّ ك  ,االعتماد فقك عمى تقارير حككمية معمنة

التػػي بحثيػػا تقريػػر  36فػػي األحػػداث الػػػ  "سػػرائيلإ"ف ىػػل حققػػت يّ  ب ػػالمجنػػة لػػـ تػػنجق فػػي ت   فَّ أتؤكػػد 
ذا لػـ ا  ك  ,مر يثبت كما تقكؿ غمكض المعمكمات التي كضعت تحػت تصػرفياكىذا األ ,كلدستكف ج

تتعمػػق بقتػػل مػػدنييف لػػى اخػػتالالت فػػي سمسػػمة تحقيقػػات إ يضػػا  أالتقريػػر يشػػير  فَّ إفػػ يكػػف ىػػذا كافيػػا  
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كرد كػػذلؾ  خفاءىػػا عػػف نظػػر الجميػػكر. إكاختػػاركا  ,سػػكأ الحػػاالت قػػرأكاأكفػػي  ,كالدأكفػػييـ نسػػاء ك 
و مػػػػف بػػػػيف تحقيقػػػػات الجػػػػيش نَّػػػػأ( 18/3/2011ك  21/9/2010مػػػػـ المتحػػػػدة )فػػػػي تقريػػػػرو األ

اـ كاحدة فقك. دمت الئحة اتيكلدستكف قجتقرير لألحداث الشديدة التي أثارىا  36الػ  "سرائيمياإل"
نتػػػائ  ضػػػئيمة عػػػف ف التحقيقػػػات العسػػػكرية أثمػػػرت حتػػػى اآلف إ"كباعتبػػػار خطػػػكرة االتيامػػػات", "فػػػ

 ما أجرت تحقيقا   "سرائيلإ"لى أف إيضا أنيا ال تممؾ معمكمات تشير أكتذكر لجنة الخبراء   ".جدا
بعػد سػنتيف  –يضػا  أ يػا ال تممػؾ اآلفنَّ أكفي الختػاـ تػذكر المجنػة  ,كلدستكف جثر استنتاجات إعمى 
لػـ  "سػرائيلإ" فَّ إ :معمكمػات جديػدة تجعميػا ُتغيػر رأييػا الػذو يقػكؿ سنة مف العممية في غزةالكربع 

 . 1: نت(2011)الدار, ؟تفحص عف نظريتيا المتعمقة بسؤاؿ ما ىي األىداؼ العسكرية المشركعة

 497 مػػف يػػة بمػػا يقػػربممفػػات مكثقػػة كقانكن "اإلسػػرائيمي"ا المػػدعي العػػاـ العسػػكرو ن  م  سػػمَّ "
ككانػػت  ,كمحػػاكمتيـ ,الفمسػػطيني لتقػػديـ الجنػػاة لمعدالػػة الشػػعبحػػكؿ الجػػرائـ المرتكبػػة بحػػق  ا  ممفػػ

 ر مػع كقػلشػيأألحد الجنكد ثالثة  السجف كاف الحكـ فيياك  ,ممفاتبعض الالنتيجة التعاطي مع 
 ,ار لػرئيس ىيئػة األركػافىػك مستشػ "اإلسػرائيمي"المدعي العاـ العسكرو  أفَّ  مرجعوكذلؾ  ,تنفيذال

 "قطػػػػػػػاع غػػػػػػػزة يقػػػػػػػـك بيػػػػػػػا جػػػػػػػيش االحػػػػػػػتالؿ ىستشػػػػػػػار فػػػػػػػي كػػػػػػػل عمميػػػػػػػة عسػػػػػػػكرية عمػػػػػػػكىػػػػػػػك يُ 
 :مقابمة(.10/4/2016)شقورة,

 تحقيقػات"مػف  "اإلسػرائيمي "العسػكرو  الجيػاز أجراىػا التػي التحقيقػات غالبيػة تتػ لل
 كانػت إذا فيمػا لمتحقيػق ةكافيػ غيػر االستقصػائية التحقيقػات أك ,الجنائيػة التحقيقػات"استقصػائية" 
 الرصػاص"فػي  "اإلسػرائيمية" القػكات نشػاط يػتك ج التػي إطػالؽ النػار نظػـ أك ,السياسػات
 سػكاء   عالقػة, ذكو  عػيفيرف قيػادييف مسػؤكلية لمبػّت فػي أك الدكليػة, القػكانيف تخػالل "المصػبكب
 المسػائل" ىػذه يفػ سػتقلُّ مُ  إجػراء تحقيػق الحالػة ىػذه فػي المطمػكب ,عسػكرييف أـ مػدنييف أكػانكا
 (.2: 2010)وي ,

ىػػي تحقيقػػات إجرائيػػة كقائيػػة لتحسػػيف أداء  "اإلسػػرائيمي"بيػػا الجػػيش  قػػاـالتحقيقػػات التػػي "
عػػادة الحقػػكؽ ا  ك  ,كليسػػت تحقيقػػات جنائيػػة إلدانػػة الجنػػكد ,فػػي االعتػػداءات التػػي يقػػـك بيػػا وجيشػػ

تمـ كالُمػػ ,زء مػػف النظػػاـ الحػػاكـجػػ " ىمػػااإلسػػرائيمي"كالقضػػاء   ,"اإلسػػرائيمية"المحػػاكـ ك  ,ألصػػحابيا
 "اإلسرائيمي"جرائـ الحرب التي يرتكبيا الجيش  ىعم ىي بمنزلة غطاءالتي  "اإلسرائيمية"لمسياسية 

 :مقابمة(.10/4/2016)شقورة, "خاصة إذا كانت بحق الشعب الفمسطيني

 

                                                           
1
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 جولدستون ريتشارد ردود األلعال حول سحب تقرير  .2

 تقريػػػر بإعػػػادة اإلسػػػراع إلػػػى الفمسػػػطينية, السػػػمطة يػػػاكقادت المػػػدني المجتمػػػع ساسػػػة دعػػػا
 إلػػى طريقػػو فػػي الػػدكلي األمػػف مجمػػس إلػػى إلحالتػػو العامػػة الجمعيػػة إلػػى كتكصػػياتو, جكلدسػػتكف 
 فػػي تحقيػػق بفػػتق لممحكمػػة العػػاـ المػػدعي "أككػػامبك مكرينػػك" كمطالبػػة, الدكليػػة الجنائيػػة المحكمػػة
 التقريػػر بػػدفع الطمػػب كجػػاء, المحتمػػة مسػػطينيةالف األراضػػي فػػي حػػرب جػػرائـ بارتكػػاب االدعػػاءات

 تحػت فيػو حػاكؿ الػذو جكلدسػتكف  ريتشػارد إفريقي كبنُ الج   الييكدو القاضي مقاؿ عمى ردا   ُقُدما ,
 بشػػػ ف ترأسػػػيا التػػػي الدكليػػػة التحقيػػػق لجنػػػة تقريػػػر مػػػف التنصػػػل الصػػػييكني المػػػكبي ضػػػغكط كطػػػ ة
 لمضػػحايا العدالػػة كلتحقيػػق, جانػػب مػػف 2008 عػػاـ أكاخػػر غػػزة قطػػاع عمػػى" اإلسػػرائيمية" الحػػرب

 آخػػػػػػػر جانػػػػػػػب مػػػػػػػف جرائميػػػػػػػا عمػػػػػػػى الحسػػػػػػػاب مػػػػػػػف مجػػػػػػػددا  " إسػػػػػػػرائيل" إفػػػػػػػالت دكف  بالحيمكلػػػػػػػة
 .(13: 2011,موسي)

الذو تمثػل  "سػرائيمياإل" باإلنجازيػا عػف ما كصفتػو ا  لفي عدد "معاريل"صحيفػة  ذكرت
الحقػػائق برئاسػػػة  مػػـ المتحػػػدة تقريػػر لجنػػػةبنػػػى األتت ف  أفػػي تراجػػع السػػمطة الفمسػػطينية عػػػف طمبيػػػا 

خيػػػرة عمػػػى قطػػػػاع غػػػزة, كلدسػػػػتكف, كالتػػػي حققػػػت فػػػػي الحػػػػرب العدكانيػػػػة األجالقاضػػػي الييػػػكدو 
الضغػػك الػػػذو مارسػػػتو  فَّ أال إ. نسػانيةبارتػػكاب جرائػػػـ حػػرب كجػػرائـ ضػػد اإل "سػػػرائيلإ"كاتيمػػت 

تػػائ , كتراجػػػع الفمسػػػطينيكف عػػػف الطمػػب فػػي المحظػػة ثمػػر عػػف نأكالكاليػػات المتحػػدة قػػد  "سػػػرائيلإ"
نسػػػاف اقتػػػراح الفمسػػػطينييف لممصػػادقة مجمػػػس حقػػػكؽ اإل يناقػػػش   ف  أكػػاف مػػػف المفتػػرض ك  ,خيػػرةاأل

عمػى  قػل,عقاب سحب الطمب تـ ت جيل مناقشة االقتراح لعػدة شػيكر عمػى األأ و كفي نَّ أال إعميو, 
 خطػػػكة مفاجئػػة, نزلػػةالسػػػمطة الفمسػػػطينية لمطمػػػب كػػاف بم سػػػحب فَّ إ. حػػد قػػكؿ المصػػادر السياسػػية

الكاليات المتحػدة قدمػت تعيػدات ما لمسػمطة الفمسػطينية مقابػل التنػػازؿ عػف اقتػراح  فَّ إف ؛كبحسبيـ
ردينػػػة النػػػاطق  أبػػػكنبيػػػل ل تصػػػريحا   3/10/2009 فػػػي القػػػدس العربػػػينشػػػرت فػػػي حػػػيف  ,القػػػػرار

قػػرار  إصػػدارالمنعقػػد فػػي جنيػػل  اإلنسػػافت جيػػل مجمػػس حقػػكؽ  فَّ إ :الرسػػمي باسػػـ الرئاسػػة قػػاؿ
, كبػػػالتكافق مػػػع الكتػػػل كأكركبػػػا ,كأمريكػػػا ,عمػػػى طمػػػب ركسػػػيا , جػػػاء بنػػػاء  جكلدسػػػتكف بشػػػ ف تقريػػػر 

القػرار  إلغػاء أكتككف السػمطة الكطنيػة قػد طمبػت سػحب  أف  ردينو  أبككنفى  ,في المجمس األخره 
  جكلدسػػػػػػػػتكف ت التػػػػػػػػي تضػػػػػػػػمنيا تقريػػػػػػػػر التكصػػػػػػػػيا اإلنسػػػػػػػػافالخػػػػػػػػاص بتبنػػػػػػػػي مجمػػػػػػػػس حقػػػػػػػػكؽ 

 (.5: 2009,اندراوس)

كلدسػتكف, القاضػي الييػػكدو مػف جنػكب أفريقيػػا, الػذو اختارتػػو جسيصػبق تقريػر ريتشػػارد 
لجنة تقصي الحقائق التابعة لألمـ المتحدة, مف أجل كضع تقرير عف حػرب إسػرائيل ضػد قطػاع 

متحػػػدة, كعمػػػى مسػػػتكه السياسػػػة غػػػزة المحاصػػػر, عالمػػػة سياسػػػية فارقػػػة, عمػػػى مسػػػتكه األمػػػـ ال
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الدكليػػة. كسػػيككف فػػي الكقػػت نفسػػو عالمػػة فارقػػة عمػػى مكاقػػل الجيػػات المعنيػػة بػػو, مػػف الكاليػػات 
المتحدة األميركية إلى أكركبا إلى السمطة الفمسػطينية التػي باتػت سػمطة مػف نػكع خػاص, مسػتعدة 

 1. : نت(2009الحسن,) لمعمل مف أجل إجياض تقرير يدافع عف الشعب الذو تدعي أنيا تمثمو

خريشػػػة فػػػي  إبػػػراىيـالمتحػػػدة فػػػي جنيػػػل السػػػفير  األمػػػـمراقػػػب فمسػػػطيف الػػػدائـ لػػػده  دأكَّػػػ
 ,كىػػػي العربيػػػة األربػػػع المجمكعػػػات فَّ أكفػػػا  - الفمسػػػطينية الرسػػػمية األنبػػػاءككالػػػة تصػػػريق نقمتػػػو 
ئمػة العضػكية اتفقػت بعػد المشػاكرات مػع الػدكؿ الخمػس دا كاإلفريقيػة ,كعدـ االنحياز ,كاإلسالمية
لدراسػػة ىػػذا  أطػػكؿالحاجػػة لكقػػت  إلػػى, األكركبػػيالػػدكلي, ككػػذلؾ دكؿ االتحػػاد  األمػػففػػي مجمػػس 

 ,كمينػػػي ,التقريػػػر مكضػػػكعي أفَّ عمػػػى  دأكَّػػػالجميػػػع  إفَّ  :كأضػػػاؼ ,كقػػػانكني التقريػػػر بشػػػكل متػػػ ف  
 , معربػا  جمػاعباإلاتخػاذ قػرار  إلػىذ حتى ُيصار خ  التصكيت اتُ  إرجاء فَّ إف ؛كغير متحيز, كبالتالي

  (.17-1 :2009 ,األيام) عمى ىذا القرار في الجمسة القادمة اإلجماعيككف  ف   ب أمموعف 

خاصػػػػة مػػػػف  كرسػػػػت عمييػػػػاالتػػػػي مُ ضػػػػغكط لم رضػػػػخت السػػػػمطة الفمسػػػػطينية  أعتقػػػػد أفَّ "
كالطمػػب مػػف  ,إلرجػػاء تقريػػر جكلدسػػتكف  ه كأطػػراؼ أخػػر  ,"إسػػرائيل"ك ,الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة

عضػػػكية  ىعمػػػككانػػػت األكلكيػػػة لمتصػػػكيت  ,جػػػدكؿ أعماليػػػا ىإدراجػػػو عمػػػعػػػدـ مػػػة االع ةالجمعيػػػ
كالسػمطة  ,مػة بعضػكية مراقػبالمجمعيػة الع ياكحشػد الت ييػد النضػمام ,فمسطيف في األمػـ المتحػدة

ىػذا يؤكػد أف السياسػة الخارجيػة  :مقابمـة(.10/4/2016)شـقورة, "الفمسػطينية أذعنػت لتمػؾ الضػغكط
تسػتطيع أف تخطػكا  فكأنيػا لػ كالبيئة الخارجية, ,مرتبطة ب جندات النظاـ الدكلي كانتالفمسطينية 

, كىػػذا األمػػر أضػػعل دكؿ أخػػره ك  ,الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمييػػا مػػف مكافقػػةالخطػػكات دكف 
   .فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية

 جولدستون واسعة لتأجي  النظر لي تقرير لمسطينية رسمية  إدانات .3

كمنظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني بت جيػػػل بحػػػث تقريػػػر جكلدسػػػتكف,  ,كالفعاليػػػات ه,دت القػػػك نػػػد
مػػت بعػػض بيانػػات م  كالرضػػكخ لضػػغكط خارجيػػة, كح   ,الت جيػػل ىكرفضػػت المكافقػػة الفمسػػطينية عمػػ

 ,كلمجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة التحريػػر بتشػػكيل لجنػػة تحقيػػق فػػي القضػػية ,طالبػػات لمرئاسػػةدانػػة مُ اإل
كأعربػػت الجامعػػة العربيػػة فػػي بيانيػػا عػػف "أسػػل  . ق رسػػمي حػػكؿ القضػػيةكبإصػػدار بيػػاف تكضػػي

نسػػػاف النظػػػر فػػػي تقريػػػر لجنػػػة األمانػػػة العامػػػة لمجامعػػػة العربيػػػة الشػػػديد لت جيػػػل مجمػػػس حقػػػكؽ اإل
 ,غػػػػزة برئاسػػػػة القاضػػػػي ريتشػػػػارد جكلدسػػػػتكف" ىتقصػػػػي الحقػػػػائق حػػػػكؿ الحػػػػرب "اإلسػػػػرائيمية" عمػػػػ

اكرات مػػع األمانػػة العامػػة لمجامعػػة العربيػػة قبػػل اتخػػاذ ىػػذا و "لػػـ تكػػف ىنػػاؾ مشػػكأضػػاؼ البيػػاف أنَّػػ
                                                           

1
 http://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=11268&article=538538#.V0HA2vkrLIU 

(22/5/2016) 
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" ضػػركرة التػػزاـ الجميػػع بقػػرارات القمػػـ العربيػػة ككزراء الخارجيػػة العػػرب  ىد البيػػاف عمػػالقػػرار" كشػػدَّ 
  "الشػػػػػػػػعب الفمسػػػػػػػػػطيني بحػػػػػػػػقفػػػػػػػػي مالحقػػػػػػػػة المتيمػػػػػػػػيف بارتكػػػػػػػػاب جػػػػػػػػرائـ حػػػػػػػػرب  باالسػػػػػػػػتمرار

 (. 18-1: 2009)الحياة الجديدة,

ػػ  سػػحب تقريػػر لجنػػة تقصػػي الحقػػائق  س الحككمػػة الفمسػػطينية إسػػماعيل ىنيػػة أفَّ رئػػي دَّ ع 
 "سرائيلإل" ا  عيشجتحكؿ كقكع جرائـ حرب في الحرب عمى قطاع غزة  جكلدستكف برئاسة ريتشارد 

خػػػذ فػػػي راـ هللا بسػػػحب تقريػػػر القػػػرار الػػػذو اتُ  "إفَّ  :كقػػػاؿ ىنيػػػة ,عمػػػى اقتحػػػاـ المسػػػجد األقصػػػى
 ,كيتػاجر بػدماء األطفػاؿ فػي غػزة ,كيفتقر إلى أدنى المسػؤكلية ,كؿؤ س, طائش كغير مجكلدستكف 
سػحب التقريػر "لػػف  كأكػد ىنيػة أفَّ  ,كارتكػػاب جػرائميـ" األقصػىعمػى اقتحػاـ  "اإلسػرائيمييف"كشػجع 

يمػػس تصػػميمنا عمػػى االسػػتمرار بمطالبتنػػا بتقػػديـ قػػادة االحػػتالؿ لممحاكمػػة عمػػى مػػا ارتكبػػكه مػػف 
  .(2: 2009 ,ياأليوب) "جرائـ ضد شعبنا

أمػػػػيف سػػػػر المجنػػػػة  , أفَّ ككػػػػاالتنقػػػػال  عػػػػف  5/10/2009 فػػػػي نشػػػػرت الحيػػػػاةفػػػػي حػػػػيف 
الرئيس محمكد عباس قرر تشكيل لجنة كطنية " التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو أعمف أفَّ 

, برئاسػػة عضػػك جكلدسػػتكف بشػػ ف تقريػػر  "لمبحػػث فػػي مالبسػػات إرجػػاء قػػرار مجمػػس األمػػـ المتحػػدة
 ة التنفيذيػػػػة حنػػػػا عميػػػػرة, كعضػػػػكية المفػػػػكض العػػػػاـ لشػػػػبكة المنظمػػػػات األىميػػػػة الفمسػػػػطينيةالمجنػػػػ
 عبػػد ياسػػر كقػػاؿ ,رامػػي الحمػػد هلل .كأمػػيف سػػر لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة د ,عزمػػي الشػػعيبي .د 
ػػ"المجنػػة  إفَّ  :ربػػو جرو تحقيقػػا  شػػامال  فػػي مالبسػػات إرجػػاء قػػرار مجمػػس األمػػـ المتحػػدة لحقػػكؽ تُ س 
كالجرائـ ضد اإلنسانية خالؿ العػدكاف  ,الخاص بجرائـ الحرب جكلدستكف ف في ش ف تقرير اإلنسا
المجنػة  كأشػار إلػى أفَّ  ,"عمى قطػاع غػزة, ككػذلؾ لتحديػد المسػؤكليات فػي ىػذا الشػ ف "اإلسرائيمي"

 .(1: 2009)الحياة الجديدة, ستقدـ تقريرىا إلى المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالؿ أسبكعيف

 كاجػػػو ضػػػغطا   أف  قػػػرار عبػػػاس جػػػاء بعػػػد  فَّ أ 5/10/2009 فػػػي كأشػػػارت القػػػدس العربػػػي
, كالمجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتق, كقػػاؿ مصػػدر فتحػػاكو التحريػػر مػػف المجنػػة التنفيذيػػة لمنظمػػة كبيػػرا  
بمغػكا الػرئيس عبػاس أمػف المجنػة ىػاجمكا بشػدة قػرار الت جيػل, ك  أعضػاء إفَّ  "القػدس العربػي"رفيع لػػ

 .(5: 2009)القدس العربي, تجاه الحادثة "سخطيـ"بػ
"التفػػػرد باتخػػػاذ القػػػرارات, كغيػػػاب المؤسسػػػات الفاعمػػػة ىػػػك أحػػػد أشػػػكاؿ ضػػػعل السياسػػػة 
الخارجية الفمسطينية, كأكبر دليل؛ ما صرح بو الرئيس فيما يخص العدكؿ عف فكرة طرح مشركع 

  فَّ لػدكلي تحػت حجػ  كاىيػة؛ بػػإدانػة بنػاء المسػتكطنات اإلسػرائيمية, كعػدـ تقديمػو لمجمػس األمػف ا
ػػكلي, غيػػر مجػػػد  تكقيػػت طػػرح مشػػركع اإلدانػػة الػػدَّ  كلي الػػذو تسػػػعى الـ الػػدَّ , كسػػيمس بمػػؤتمر السَّ

 .: مقابمة(28/4/2016)يوسف," فرنسا لعقده
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كحػدة الصػل  ىكقطاع غػزة تحػكؿ دكف الكصػكؿ إلػ ,تكجد ممارسات في الضفة الغربية"
,      كاالبتعػػػاد عػػػف التفػػػرد بالسػػػمطة كالقػػػرار ,مقراطيػػػة ليخػػػريفلػػػذا يجػػػب "فػػػتق آفػػػاؽ الدي ؛الفمسػػػطيني
تشػػكل إطػػارا  جامعػػا  لكاتحػػاد النقابػػات المينيػػة  ,كأفػػراد المجتمػػع المػػدني ,كاألحػػزاب ,كأدعػػكا القػػكو 
 :مقابمة تميفزيونية(.2016)صالح, "الحركتيف لتنفيذ كتطبيق ما تـ االتفاؽ عميو ىلمضغك عم

, (كف نػػز  احكفػػ)راـ هللا نقػػال  عػػف مراسػػميا فػػي  5/10/2009 فػػي  نشػػرت الشػػرؽ األكسػػك
, كشػػفت فػي عػػددىا الصػادر أمػػس أف الػرئيس عبػػاس شخصػػيا   "اإلسػرائيمية" "ىػػ رتس"صػحيفة  أف

, (إبػراىيـ خريشػة)ىك مف أعطى التعميمػات لػرئيس الكفػد الفمسػطيني فػي مجمػس حقػكؽ اإلنسػاف, 
 :نقمػت الصػحيفة عػف مصػادر فمسػطينية قكليػاك  ,جكلدسػتكف  بالعمل عمى ت جيل النظر في تقرير

مجمػػس  خريشػػة طالػػب عبػػاس بػػ ف تكػػكف تعميماتػػو عمػػى شػػكل رسػػالة مكتكبػػة عمػػى اعتبػػار أفَّ  إفَّ 
ما حدا بعباس إلى إرساؿ الرسػالة إلػى خريشػة عبػر , حقكؽ اإلنساف يرفض أو طمب يقدـ شفييا  

و يػػرأس مجمكعػػة رابطػػة العػػالـ لممنػػدكب الباكسػػتاني, الػػذ تقديمػػو بشػػكل مباشػػرفػػاكس لكػػي يػػتـ 
 .1نت( :2009 )زنون, اإلسالمي في المجمس

مكقػػل السػػمطة كػػاف ضػػعيفا  فػػي تبنػػي بعػػض القضػػايا الفمسػػطينية خاصػػة تقريػػر ريتشػػارد "
كفػي ظػل كجػكد االنقسػاـ  ,"إسػرائيل" ارتكبػت جػرائـ حػرب كالمؤكػد بػ فَّ  ,جكلدستكف الدكلي الػداعـ

 ا  مػا جعػل النظػاـ السياسػي منقسػمالخػارجي العػاـ  الكضػع ىمػالفمسطيني الػداخمي الػذو انعكػس ع
 .:مقابمة(25/4/2016)حمد, "بالحالة الخارجية ا  كمرتبط ,حالو ىعم

ت بالنتيجة إلى ما كاف ىناؾ مجادالت كنقاشات مطكلة أدَّ " :محمكد عباسالرئيس  كقاؿ
ىذا المكضكع يحتػاج  ت أفَّ الدكؿ الكبره كىي )أميركا, كأكركبا, كركسيا, كالصيف( كجد يمي: أفَّ 

كدكؿ  ,كاإلسػالمية ,كاإلفريقيػة ,العربيػةك  ,فيػو مػع الػدكؿ اإلقميميػة حاكرتُ ت  ف   ,إلى مزيد مف البحث
كتػػـ  ,دكلػػة تشػػاكرت فيمػػا بينيػػا 48عػػدـ االنحيػػاز, أو الػػدكؿ األعضػػاء فػػي ىػػذا المجمػػس كىػػي 

ف لػـ نسػمع دكلػة كاحػدة قالػت ت جيل عرض ىذا التقريػر إلػى شػير آذار المقبػل, كلكػ عمىالتكافق 
يػا مُ حم ّ , كالكل تكجو إلى السمطة الكطنية يُ جكابا   كلـ نعك   ,رض عميناأك عُ  ,نحف لـ نقبل كرفضنا

المسػػؤكلية, تمػػؾ السػػمطة التػػي لػػيس مػػف حقيػػا أف تقػػدـ الطمػػب أك تمغػػي الطمػػب أك تؤجػػل الطمػػب, 
لجنة لمزيد مػف التكضػيق حػكؿ ىػذه كمع ذلؾ ال بد أف تس ؿ الناس, فشكمنا  ,ىذه مالمق الحقيقة

  "و لػػػػػػػـ يكافػػػػػػػق مػػػػػػػف الػػػػػػػدكؿ األعضػػػػػػػاء كالمػػػػػػػو غيػػػػػػػر صػػػػػػػحيقعي أنَّػػػػػػػالقضػػػػػػػية, كػػػػػػػل مػػػػػػػف يػػػػػػػدَّ 
 .2: نت(2009)حزين,

                                                           
1
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=538732&issueno=11269#.Vv72o-IrLIV 

(1/4/2016) 
2
http://archive.arabic.cnn.com/2009/middle_east/10/6/goldstone.report/(3/4/2016) 
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كلدسػػتكف ليؤكػػد عػػدـ فعاليػػة السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية جتقريػػر " أف :كأكضػػق الكاديػػة
المفتػػرض اتباعيػػا لمالحقػػة كاالسػػتراتيجية  ,فػػي ظػػل انقسػػاـ أطػػراؼ الصػػراع الػػداخمي حػػكؿ الػػرؤه 

 مرتكبي جػرائـ الحػرب عمػى الفمسػطينييف؛ كفػي المقابػل نجحػت الدبمكماسػية اإلسػرائيمية كاسػتفادت
لعدـ كجكد قرار فمسطيني مكحػد, فػي  ,كالتصارع الحاصل عمى الساحة الفمسطينية ,مف التناقض

دخػاؿ النظػاـ  ,التقريػرالضغك عمى السػمطة الفمسػطينية بتعػاكف مػع اإلدارة األمريكيػة إلجيػاض  كا 
كعػػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػتقرار  ,السياسػػػػػػػػي الفمسػػػػػػػػطيني كقػػػػػػػػكاه السياسػػػػػػػػية فػػػػػػػػي جدليػػػػػػػػة التصػػػػػػػػارع الػػػػػػػػداخمي

 .: مقابمة(30/4/2016)الوادية,"السياسي

, بانشػػػػطار فػػػػي بنيػػػػة السػػػػمطة السياسػػػػية الفمسػػػػطينية, إذ 2007/2011 مرحمػػػػة تتسػػػػما
ىػك المسػار الػذو تقػكده حركػة حمػػاس  :أصػبق ىنػاؾ ثنػائي لمسياسػة الخارجيػة الفمسػػطينية, األكؿ

 ,تػػػديره السػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة :خػػػرمػػػف خػػػالؿ حككمتيػػػا فػػػي قطػػػاع غػػػزة, كاآل
القضػية  مػىبانعكاسػات سػمبية ع ىكبشػكل ألقػ ,كتجسدت األكضاع في عدد مف الكقائع المعاكسة

كلػػـ  ,ف ثالثػة أسػابيعاسػتمر ألكثػر مػػقطػػاع غػزة  ىىجػػـك "إسػرائيمي" عمػ الفمسػطينية نػذكر أىميػا:
تزايػد التقػارير ك لمسػاندة قطػاع غػزة.  ىتتمكف السمطة الفمسطينية مف اتخاذ أو إجراءات ذات معن

 ىبظاللػو عمػ ىإيػراف, كىػك األمػر الػذو ألقػ ى"إسرائيمي" كشػيؾ عمػ -السياسية عف ىجكـ أمريكي
يػاج السػمطة الفمسػطينية احتك  ,القضية الفمسطينية مف حيث درجة االىتماـ الدبمكماسي الدكلي بيا

يػػا لػػـ تػػتمكف مػػف ضػػماف ىػػذه المبػػال  فػػي أغمػػب مميػػكف دكالر لمكفػػاء بالتزاماتيػػا, لكنَّ  240لزىػػاء 
انشػغاؿ العػالـ العربػي ك  ,% مف المساعدات الدكليػة65كؽ فُ نسبة ت   ىاعتماد السمطة عمك  ,الفترات

كقد تبيف مف خالؿ  ,كقعة ليذا الحدثرؼ بػػ "الربيع العربي", كالنتائ  المتكالمجتمع الدكلي بما عُ 
% مػف مكضػكعات 6بنسػبة  ه سػك  القضية الفمسطينية لػـ تحػم   تحميل شعارات "الربيع العربي" أفَّ 

 .(19-18-17: 2013)ةبد الحي, ىذه الشعارات
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 تعقيب
كجػػرائـ  ,جػػيش االحػػتالؿ "اإلسػػرائيمي" ارتكػػب جػػرائـ حػػرب أفَّ يظيػػر مػػف قػػراءة مػػا سػػبق 

 فػػػػي حػػػػق الشػػػػعب ىىػػػػذه المجػػػػازر ليسػػػػت األكلػػػػ كأفَّ  ,حػػػػق أىػػػػالي قطػػػػاع غػػػػزةنسػػػػانية بضػػػػد اإل
ىػػذه  ىحتػػ وكىػػك يرتكػػب المجػػازر بحقػػ ,بػػل ىػػي مكجػػكدة منػػذ أف ت سػػس ىػػذا الكيػػاف ؛الفمسػػطيني
 ,مػف تػدميرجميػع نػكاحي الحيػاة فػي قطػاع غػزة  ىحيث أثرت ىذه العممية العسػكرية عمػ ,المحظة
ضي ريتشارد جكلدستكف أداف "إسػرائيل" الرتكبيػا المجػازر فػي تقرير القا كثبت أفَّ  ,كتشريد ,كقتل

فمػػق السياسػػة الخارجيػػة الفمسػػطينية مػػف تقػػديـ قػػادة االحػػتالؿ "اإلسػػرائيمي" كلكػػف لػػـ تُ  ,قطػػاع غػػزة
كلػػػـ تػػػنجق  ,"إسػػػرائيل"ىػػػدر حقػػػكؽ الشػػػعب فػػػي محاكمػػػة أ كىػػػذا بػػػدكره  ,لممحػػػاكـ الدكليػػػةكجيشػػػو 
لػذلؾ شػنت "إسػرائيل" أكثػر مػف عػدكاف  ؛قطػاع غػزة يمي" عمىفي كقل العدكاف "اإلسرائ المبادرات

   .2014ككذلؾ عاـ  ,2012قطاع غزة عاـ  ىعم
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 أوالً: النتائج
مػػػف خػػػالؿ ىػػػذه الدراسػػػة التػػػي بحثػػػت فػػػي فاعميػػػة السياسػػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينية, خػػػالؿ 

اإلجػػراءات التػػي اتخػػذتيا  ىكالكقػػكؼ عمػػ, 2007/2011قطػػاع غػػزة  ىعمػػ "اإلسػػرائيمي"العػػدكاف 
 ؛. كعميػوغػزة قطاع ىالمتكرر عمك  "اإلسرائيمي"السياسة الخارجية الفمسطينية في مكاجية العدكاف 

 مف النتائ  التي كاف مف أىميا: العديد ىفإف الباحث تكصل إل

لفمسػػطيني كالمرجعيػػة العميػػا لمشػػعب ا ,كالحاضػػنة ,منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ىػػي اإلطػػار أفَّ  .1
استطاعت أف ك  ,اكتسبت الدعـ كالت ييد الدكلييا كأنَّ  ,كالناطقة باسمو ,في جميع أماكف تكاجده

 العالـ. ه مستك  ىما أكسبيا بعدا  دكليا  عملمقضية الفمسطينية تحشد 

تراجعػػت مكانػػة القضػػية الفمسػػطينية فػػي المحافػػل الدكليػػة بسػػبب االنقسػػاـ فػػي النظػػاـ السياسػػي  .2
مػا فػي مؤسسػات السػمطة الفمسػطينية  تػداخمياراجع دكر مؤسسات المنظمة بعد كت ,الفمسطيني

 أفقدىا دكرىا الحقيقي في قيادة الشعب الفمسطيني.

فاعميػػة السياسػػػية  ضػػعل ىإلػػػ هكأد ,أضػػر االنقسػػاـ السياسػػي الفمسػػػطيني بالمشػػركع الػػكطني .3
 ,نػػػػػا منقسػػػػػمكف ـ أنَّ كأظيرنػػػػػا أمػػػػػاـ العػػػػػال ,الخارجيػػػػػة الفمسػػػػػطينية خػػػػػالؿ العػػػػػدكاف "اإلسػػػػػرائيمي"

ىػػػذه  ل"إسػػػرائي"لػػػذلؾ اسػػػتغمت  ؛كمحػػػددة ,أىػػػداؼ كاضػػػحة ىكغيػػػر مجتمعػػػيف عمػػػ ,كمتفرقػػػكف 
 قطاع غزة. ىكشنت ىجكما  شرسا  عم ,شريؾ فمسطينيو ال يكجد كادعت أنَّ  ,الحالة

كالداخمية خاصة بعد فكز حركة  ,الخارجية محددات كالبيئةت ثرت فاعمية السياسة الخارجية بال .4
 سػعيك  ,بسػبب نقػاط الخػالؼ لمبػرام  السياسػية 2006في االنتخابات التشػريعية عػاـ  حماس
كبػػدعـ المسػػئكليف فػػي الحككمػػة  ,بكػػل قػػكة كػػي ال يمتػػئـ الجػػرح  الفمسػػطيني النػػازؼ "إسػػرائيل"
 "اإلسرائيمية".  كالمعارضة

 ,ة مركزيػةقضػيبكصػفيا كاإلقميمي  ,الدكلي ه المستك  ىتراجع االىتماـ بالقضية الفمسطينية عم .5
 غذائيػػػػة, كمسػػػػاعدات, ةيػػػػإغاث إنسػػػػانية اىتمامػػػػات مجػػػػرد إلػػػػىفػػػػي الشػػػػرؽ األكسػػػػك  كمحكريػػػػة
كالتيػػرب مػػف  ,قطػػاع غػػزة ىاالحػػتالؿ فرصػػة العػػدكاف عمػ ىا أعطػػمػ ,الحصػػار لرفػػع كدعػكات

 .ت ثير التدخالت الخارجية كزاد مف ,استحقاقات ىذا العدكاف أماـ المحاكـ الدكلية كالعالـ

, ىػذه المحظػة ىدمػاء الشػعب الفمسػطيني منػذ نشػ تيا كحتػ ى"إسػرائيل" قامػت عمػلػة دك  ثبت أفَّ  .6
كضػػرب الكحػػدة الكطنيػة بػػيف حركػػات  ,تكػػريس االنقسػاـ ىإلػغػػزة   ىالعػدكاف عمػػبىػػدفت يػا كأنَّ 

 المقاكمة الفمسطينية خاصة فتق كحماس.
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قيػادة سياسػػية  ىلػالفمسػطيني يفتقػر إ كالشػعبُ  ,قطػاع غػػزة ىعػدكانا  ىمجيػا  عمػ "إسػرائيل"شػنت  .7
ككػػاف التحػػرؾ بطيئػػا  فػػي  ,كفاعمػػة مػػع كجػػكد مكاقػػل متناقضػػة بػػيف الرئاسػػة كالحككمػػة ,مكحػػدة

 ."كفي إدارة المعركة مع العدك "اإلسرائيمي ,كقل العدكاف  بسبب االنقساـ السياسي

 فكػا الػذوالفمسػطيني  تشرذـ في صػناعة القػرار ىإلسرائيمي" خالؿ العدكاف "اإل األحداثت أدَّ  .8
 حيػث الفمسػطينية الخارجيػة السياسػة فاعميػة ضػعاؼإ ىإلػ هأدك  ,ؿحػتالاال  صػالق فػي يصب

" اإلسػػرائيمي" العػػدكاف خػػالؿ كلػػيس ,الفمسػػطيني الػػكطني المشػػركع ىعمػػ كاضػػحا   كػػاف تػػ ثيره فَّ إ
 .فقك غزة قطاع ىعم

غػزة قطػاع  ىعمػ "اإلسػرائيمي"أثناء العدكاف ضعل فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية  ىتجم .9
كػذلؾ  ُبعػد المسػافة بػيف ك  ,سػيل االتيامػات المتبادلػةك  ,متػكترةالك  ,مشػحكنةمف خالؿ الحالػة ال

 .تقارب في كجيات النظر كعدـ كجكد ,كحركة حماس ,الرئاسة

كاف تعاطي السياسة الخارجية الفمسطينية مع نتائ  لجنة تقصي الحقائق في تقرير القاضي  .10
السػمطة  ىك عمػـ ممارسػة ضػغتك  ,تحمل المسئكلية ىإل ـ يرتق  , كلريتشارد جكلدستكف ضعيفا  

إلرجػاء تقريػر  ه كأطػراؼ أخػر  ,"إسػرائيل"ك ,الفمسطينية خاصة مف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
 .جدكؿ أعماليا ىإدراجو عم امةكعدـ الطمب مف الجمعية الع ,جكلدستكف 
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 ثانًٍا: التىصٍاث
 فاعميػػػة السياسػػة الخارجيػػػة الفمسػػػطينيةتناكلػػت  التػػػي ,الدراسػػةنتػػػائ  مػػف خػػػالؿ اسػػتعراض 

  فإنيا تكصي ب ىـ ما يمي: ؛ 2007/2011قطاع غزة  ىعم "اإلسرائيمي"خالؿ العدكاف 

جػػراء مجمكعػة مػػف  ,كتفعيػل دكرىػػا عبػر مؤسسػاتيا ,إصػالح منظمػة التحريػػر الفمسػطينية .1 كا 
طػػار كتكػػكف اإل ,الثكابػػت ىأسػػس كطنيػػة تحػػافم عمػػ ىكىيكميتيػػا عمػػ ,التغيػػرات فػػي بنيتيػػا

 لتحقيقيا. ىالجامع لحركات المقاكمة الفمسطينية حكؿ أىداؼ مكحدة تسع
 : قيادة منظمة التحرير الفمسطينية.جهة التنفيذ
 :آلية التنفيذ

 .عقد اجتماع لجميع الفصائل الفمسطينية 
 .العمل عمى أف تككف مرجعية السمطة الفمسطينية ىي منظمة التحرير 
 كعػف. العميا الكطنية المصمحة عمى كالحزبية الشخصية لمصالقا تغميب عف االبتعاد 

 .كالسمطة القرار في كالييمنة كاالستفراد التفرد سياسات
 أسس كعمى المحاصصة كليس الحقيقية الشراكة مبدأ عمى اإلصالح عممية تستند أف 

 .ديمكقراطية

 ,لقضػية الفمسػطينيةـ ظيػر اصػالػذو قإلى األبػد, إنياء حالة االنقساـ السياسي الفمسطيني  .2
 ,كال تػدليس ,بس فييػاى أسػس كاضػحة ال ل ػنجػاز الكحػدة الكطنيػة عمػا  ك  ,الكراء ىكأعادىا إل

كتتفيـ  ,كتتحمل ىمـك الشعب الفمسطيني ,كتشكيل حككمة كحدة كطنية تتحمل مسؤكلياتيا
 الساحة الدكلية. ىكال تستييف بالمتغيرات عم ه مكازيف القك 
 .الفصائل الفمسطينية, ك التحرير الفمسطينية قيادة منظمة :جهة التنفيذ
 :آلية التنفيذ

  تشػػػػكيل لجنػػػػة مػػػػف السػػػػمطة كالفصػػػػائل الكطنيػػػػة كمنظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني, كحقػػػػكؽ
 اإلنساف.

 إجراء انتخابات رئاسية كبرلمانية ديمقراطية تحتـر خيار الشعب. 
 مػػػع مراعػػػاة  اختيػػػار شخصػػػيات مسػػػتقمة لتنفيػػػذ السياسػػػة الخارجيػػػة لمحككمػػػة الفمسػػػطينية

 المتغيرات في الساحة الدكلية.
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 الجػػػػػرائـ كشػػػػػل بيػػػػدؼ  العبريػػػػػة كالمغػػػػة, اإلنجميزيػػػػػة بالمغػػػػة ناطقػػػػػة إعػػػػالـ كسػػػػػائل إيجػػػػاد .3
 كفضػػحو الفمسػػطيني الشػػعب بحػػق" اإلسػػرائيمي" االحػػتالؿ جػػيش يرتكبيػػا التػػي كالممارسػػات

 .العالـ شعكب أماـ
 كزارة اإلعالـ الفمسطينية جهة التنفيذ:

 نفيذ: آلية الت
 تكحيد الخطاب اإلعالمي الفمسطيني الذو يخاطب الدكؿ الغربية. 
 . اختيار مختصيف كاالستعانة بخبراء في مجاؿ اإلعالـ الدكلي 
 إعداد برام  إعالمية مقركءة كمسمكعة كمرئية تركز عمػى معانػاة الشػعب الفمسػطيني ,

 .كتكشل عنصرية االحتالؿ "اإلسرائيمي"

تعزيزىػا  ىكالعمػل عمػ ,شتركة التي تجمع بيف حركتي فتق كحماسالقكاسـ الم ىالتركيز عم .4
كىػػدـ  ,كمعالجػػة نقػػاط الضػػعل التػػي مػػف شػػ نيا تكػػريس االنقسػػاـ ,ب فضػػل السػػبل المتاحػػة

 .طالؽ حكار كطني شاملا  ك  ,الكحدة الكطنية
 حركتي حماس كفتق. جهة التنفيذ:
 آلية التنفيذ: 

 تيف.االتفاؽ عمى برنام  أدنى بيف برنامجي الحرك 
 .تغميب المصمحة الكطنية العميا عمى المصالق الحزبية الضيقة 
 .كضع برنام  يجمع بيف العمميف السياسي كالعسكرو 
 .اعتماد ثكابت استراتيجية, كأخره تكتيكية 

أف تنطمق فاعمية السياسة الخارجية الفمسطينية لمكاجية االعتػداءات "اإلسػرائيمية" المتكػررة  .5
المتمثمػة  بػػ صػمكد الشػعب ك مجمكعة  مف الركػائز  ىعمترتكز ف أك شعبنا الفمسطيني  ىعم

كالشػػػػػراكة  ,كالكحػػػػػدة الكطنيػػػػػة, كاسػػػػػتراتيجية المقاكمػػػػػة ,الفمسػػػػػطيني كااللتفػػػػػاؼ الجمػػػػػاىيرو 
 السياسية.

 الحككمة الفمسطينية مف خالؿ كزارة الخارجية الفمسطينية. جهة التنفيذ:
 آلية التنفيذ: 

  عميولمكاجية االعتداءات "اإلسرائيمية" استثمار صمكد الشعب الفمسطيني. 
 .تكحيد القرار الفمسطيني بحيث يصدر عف جية كاحدة 
 .إشراؾ جميع القكه الفمسطينية في العممية السياسية 
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كفػػػي مقدمػػػة القضػػػايا  ,فػػػي المحافػػػل الدكليػػػةكعػػػدالتيا إعػػػادة مركزيػػػة القضػػػية الفمسػػػطينية  .6
لمتصػػػػدو ة الخارجيػػػػة الفمسػػػػطينية كتكحيػػػػد جيػػػػكد السياسػػػػ, فػػػػي الشػػػػرؽ األكسػػػػك  ميمػػػػةال

 أماـ العالـ. كفضق جرائمو ,"اإلسرائيمياالحتالؿ "العتداءات 
الدائرة السياسية في منظمة التحرير, ككزارة الخارجية الفمسطينية في السػمطة  جهة التنفيذ:
 الفمسطينية.
 آلية التنفيذ:

 .تكثيل النشاط السياسي كالدبمكماسي في جميع دكؿ العالـ 
 مع الدكؿ الصديقة. ةار العالقات الثنائياستثم 
  إنيػػػػاء حالػػػػة االنقسػػػػاـ كتشػػػػكيل حككمػػػػة كحػػػػدة كطنيػػػػة تمثػػػػل كافػػػػة أطيػػػػاؼ الشػػػػػعب

 الفمسطيني.
كالتعػاطل الشػعبي  ,كاإلقميمػي لعدالػة القضػية الفمسػطينية ,كالت ييػد الػدكلي ,استغالؿ الػدعـ .7

 ,عبنا الفمسػػػطينيكالمعانػػػاة عػػػف شػػػ ,حككمػػػات الػػػدكؿ لرفػػػع الحصػػػار ىمعيػػػا  لمضػػػغك عمػػػ
 نياء االحتالؿ "اإلسرائيمي".ا  ككقل العدكاف ك 

 : كزارة الخارجية مف خالؿ السفارات الفمسطينية في الخارج.جهة التنفيذ
 :آلية التنفيذ

  تنظػػيـ كعقػػد المػػؤتمرات كاألنشػػطة كالفعاليػػات لشػػرح أبعػػاد القضػػية  الفمسػػطينية عمػػى
 المستكه الرسمي.

 ية في جميع أنحاء العػالـ, لشػرح أبعػاد القضػية الفمسػطينية استثمار الجاليات الفمسطين
 عمى المستكه الشعبي.

العمػػػل اسػػػتراتيجية ك  ,العمػػػل العسػػػكرو اسػػػتراتيجية بػػػيف  كالتكامػػػل حالػػػة مػػػف التنػػػاغـ يجػػػادإ .8
 ,ينػا  مػف المقاكمػةع  الشعب الفمسطيني يحمػل م  ف ؛آخر ىجانب عم ىال يطغ ىحتالسياسي 
 نقػاط زيػادةكمعركتنا مع االحتالؿ معركة تراكميػة ل ,ي كالمؤثرالفعل الحقيق ىقادر عمكىك 
  .نياء االحتالؿإ ىكتعزيزىا بالعمل السياسي حت ,القكة

 : السمطة الفمسطينية, كفصائل المقاكمة الفمسطينية.جهة التنفيذ
 : آلية التنفيذ

 لعسكرو.التعامل مع االحتالؿ اإلسرائيمي باستراتيجية الجمع بيف العمميف السياسي كا 
 .االتفاؽ عمى برنام  كطني مكحد كشامل 
  نجازاتيا في تحقيق مكاسب سياسية.استثمار قكة المقاكمة الفمسطينية  كا 
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 ,كتكحيد الخطاب الفمسطيني داخميا  كخارجيا   ,كحدة السياسة الخارجية الفمسطينية ىالت كيد عم .9
ركمػػػا كػػػي تسػػػتطيع  ميثػػػاؽ ىكالتكقيػػػع عمػػػ ,كاسػػػتغالؿ عضػػػكية فمسػػػطيف فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة

الجػرائـ التػي ارتكبيػا بحػق الشػعب الفمسػطيني خػالؿ  ىمحاكمة قادة االحتالؿ "اإلسرائيمي" عم
 العدكاف.

 الخارجية, ككزارة اإلعالـ الفمسطينية: كزارة جهة التنفيذ
 :آلية التنفيذ

 .تكحيد التمثيل السياسي الفمسطيني في الخارج 
 رائيمي".رفع دعاكه قضائية عمى االحتالؿ "اإلس 
  التكجو إلى منظمات حقكؽ اإلنساف الدكلية لكشل االعتداءات "اإلسرائيمية" عمى الشعب

 الفمسطيني.
  الفمسطيني.الشعب ممارسات االحتالؿ بحق تنظيـ حمالت إعالمية بمغات عدة, لفضق 
كفػػػػق  ,كبكامػػػػل صػػػػالحياتو ,تفعيػػػػل عمػػػػل المجمػػػػس التشػػػػريعي بشػػػػكل حقيقػػػػي ىالت كيػػػػد عمػػػػ .10

 ,كرئاسػػة السػػمطة ,كالمجمػػس التشػػريعي ,تجييػػز النتخابػػات عامػػة لممجمػػس الػػكطنيكال ,القػػانكف 
 . الكل الفمسطيني تتحدث باسـ مكحدةقيادة يجاد ا  ك 

 رئاسة السمطة الفمسطينية. :جهة التنفيذ
 :آلية التنفيذ

 .إجراء انتخابات برلمانية عمى أسس ديمقراطية 
 كطة بو.عقد جمسات المجمس التشريعي لمقياـ بالمياـ المن 
 .عدـ التداخل في الصالحيات بيف المجمس التشريعي كالسمطات األخره 
 ,كاألحزاب الكطنية كاإلسػالمية ,كالفصائل ,تشكيل مجمس كطني يضمف تمثيل جميع القكه  .11
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 كالشتات. الكطف في الفمسطينية
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قطػػاع  ى(: تغطيػػة الصػػحل العربيػػة لمحػػرب االسػػرائيمية عمػػ2011) .فػػرج, دمحم نصػػر هللا .125
رســــالة القػػػػاىرة(. -)الػػػػرأو األردنيػػػػة, القػػػػدس العربػػػػي, لنػػػػدف, االىػػػػراـ 2008/2009غػػػػزة 

 غير منشكرة, جامعة الشرؽ األكسك, مصر. ماجستير
د االنتػػداب البريطػػاني كفػػي ظػػل (: االنقسػػاـ الفمسػػطيني فػػي عيػػ2012) .فيصػػل, نعمػػاف .126

غيػػػػر منشػػػػكرة, جامعػػػػة  رســــالة ماجســــتيرالسػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية )دراسػػػػة مقارنػػػػة(. 
 األزىر, غزة, فمسطيف.

 تشريف األكؿ/ أكتكبر. 29(, 29/7/1974-/7/د65رقـ ) قرار العربية الجامعة قرارات .127
راع الفمسػػػػػػطيني (: دكر الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة فػػػػػػي الصػػػػػػ2006) .كايػػػػػػد, جمػػػػػػاؿ .128

غيػػػر منشػػػكرة, جامعػػػة ككلػػػكمبس, الػػػدار  أطروحـــة دكتـــورا , 2006-1993"اإلسػػػرائيمي" 
 البيضاء.

ـ(: الدبمكماسػػية كفػػف التفػػاكض كأثرىمػػا عمػػى اتخػػاذ القػػرار السياسػػي. 2014نتيػػل, ريػػـ. ) .129
غيػػر منشػػكرة, جامعػػة األزىػػر, كميػػة االقتصػػاد كالعمػػـك السياسػػية, غػػزة,  رســالة ماجســتير

 .فمسطيف
غـــزة قـــراءة  ىالحـــرب ةمـــ(: 2009).نعيػػػرات, رائػػػد, الشػػػكبكي, بػػػالؿ, بشػػػارات, سػػػميماف .130

 , المركز الفمسطيني لمديمقراطية كالدراسات, نابمس, فمسطيف.الواق  ودالالت المستقب 
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(: السياسات الخارجية األمريكية تجاه حركػات اإلسػالـ السياسػي 2012) .اليقيش, عمي .131
 , جامعة الشرؽ األكسك, مصر.رسالة ماجستير(. 2011-2001في العالـ العربي)

 رسـالة اإلسػرائيمية, جػرائـ الحػرب عػف الدكليػة المسػئكلية (:2009). سػامق الكاديػة, .132
 , بيركت, لبناف.مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات منشكرة, ماجستير

فمسػػطينية القضػػية ال ى(:"العالقػػات األمريكيػػة اإلسػػرائيمية كأثرىػػا عمػػ2014) .الػػكزير, أمػػل .133
 غير منشكرة, جامعة األزىر, غزة, فمسطيف. رسالة ماجستير(". 2000/2008)
مجمة عدالة, , استعراض المتابعات الحارية لتقرير جولدستون (: 2010) .كيل, شاركف  .134

 , جامعة جنيل.رسالة دكتورا , 2010, ايار/ حزيراف, 72, العدد اإللكتركنية

 المؤتمرات -4
ــة االســتراتيجية ىن مصــالحة إدارة االنقســام إلــمــ(: 2012) .أبػػراش, إبػػراىيـ .135 , المراجع

ـــر المســـار المػػػؤتمر السػػػنكو األكؿ,  ـــاق تغي ـــة وآل ـــة التجرب القضـــية الفمســـطينية, مراجع
مسػػارات,  -, المركػػز الفمسػػطيني ألبحػػاث السياسػػات كالدراسػػات االسػػتراتيجيةاالســتراتيجي

 بمدية البيرة, فمسطيف.
, دراسة فػي األداء م "اإلسرائيمي" وانتفاضة األقصىاإلةال(: 2005) .أبك عامر, عدناف .136

 اإلعالمي "اإلسرائيمي" ألحداث انتفاضة األقصى, غزة, فمسطيف.
ةالقــة السياســي بالعســكري وأثرهــا ةمــى صــناةة القــرار (: 2010).أبػػك عػػامر, عػػدناف .137

 تمكز/ يكنيك. 8. نشرىا مركز الجزيرة لمدراسات, اإلسرائيمي
مداخمة مصر والقضية الفمسطينية, التطـورات والمسـارات (: 2013) .األشعل, عبد هللا .138

 , حمقة نقاش, بيركت, لبناف.المحتممة
ـــة  الكرقػػػة البحثيػػػة الحاديػػػة عشػػػرة (: 2007) .األشػػػعل, عبػػػدهللا .139 "نحـــو دبموماســـية دولي

مقدمػة فػي مػؤتمر منظمػة التحريػر الفمسػطينية "تقيػيـ  جديدة لمنظمة التحريـر الفمسـطينية"
 .173-165ة البناء",  مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات, بيركت صالتجربة كا عاد

الجهــود التســويقية لمدبموماســية العامــة األمريكيــة ةبــر (: 2015).البػػدكو, ثريػػا أحمػػد .140
: دراسػة تحميميػة لخطابػات القػائميف باالتصػاؿ كالمسػتخدميف, شبكات التواصـ  االجتمـاةي

 جامعة القاىرة, مصر.
ـــــة تجـــــا  القضـــــية  (:2010).جػػػػػريش, ألػػػػػيف .141 ـــــة األوروبي ـــــات السياســـــة الخارجي خمفي

مؤتمر السياسة الخارجيػة األكركبيػة تجػاه القضػية  ى. كرقة عمل أكلي قدمت إلالفمسطينية
 / نكفمبر.4-3الفمسطينية,
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ــذ (:  2012).الشػػعيبي, عزمػػي .142 ــات تنفي ــوطني وآلي ــامج ال ــر: البرن ــة التحري , فػػي منظم
سػػػػػػطينية, مراجعػػػػػػة التجربػػػػػػة كآفػػػػػػاؽ تغيػػػػػػر المسػػػػػػار المػػػػػػؤتمر السػػػػػػنكو األكؿ, القضػػػػػػية الفم

مسػػارات,  -االسػػتراتيجي,  المركػػز الفمسػػطيني ألبحػػاث السياسػػات كالدراسػػات االسػػتراتيجية
 مؤسسة الناشر لمدعاية كاإلعالف.

ــة غيــر الحاســمة(: 2010).عمػػي, كليػػد دمحم .143 ــات الجزئي ــدد االختراق , اخــتالط األدوار وتع
, الجمسػة الثانيػة: المشػيد اإلسػرائيمي, 2010لفمسػطينية  مداخمة في حمقة نقاش: القضػية ا

 العالـ العربي, مركز الزيتكنة لمدراسات االستشارات.
ــار الحصــار ةمــى قطــاع غــزة(: 2010نكفػػل, أسػػامة. ) .144 , كرقػػة عمػػل, كزارة التخطػػيك آث

 الفمسطيني, غزة, فمسطيف.
 التقارير -5
145. "undp". (2010برنام  األمػـ المتحػدة اإلنمػائي برنػا :)  م  مسػاعدة الشػعب الفمسػطيني

ةـادة اإلةمـار لـي  غزة: تقرير مـا بعـد ةـام واحـد .. تقيـيم احتياجـات اإلنعـاش المبكـر واع
 برنام  األمـ المتحدة اإلنمائي برنام  مساعدة الشعب الفمسطيني. غزة
146. EWASH. (2002 :) ورقــة حقــائق: أثــر حصـــار غــزة ةمــى الميــا  وخــدمات الصــرف

 التابع الئتالؼ المياه كالصرؼ الصحي كالنظافة.. فريق المناصرة الصحي
 التقريػر ,لمسـطين لـي الـديمقراطي التحـول(: 2006أبك عرفة, عبد الػرحمف كآخػركف ) .147

 .2007 حزيراف,  القدس, , 2006( لسنة 9العاـ)
 التقريػر , لمسطين لي الديمقراطي التحول(: 2007) .أبك عرفة, عبد الرحمف كآخركف  .148

 .2008 حزيراف القدس, , 2007لسنة (10) العاـ
ــ :(2008) .أحمػػد, عائشػػة .149 ــات "اإلســرائيمية", ةم ــر االنتهاك ــة  ىأث ــدرة الســمطة الوطني ق

, الييئػة المسػتقمة لحقػكؽ اإلنسػاف, سمسػمة تقػارير حماية حقوق اإلنسـان ىالفمسطينية ةم
 (, راـ هللا, فمسطيف.67خاصة رقـ )

 مسـؤولية: اإلنسػانية ضػد جػرائـكال الحرب جرائـ حكؿ تقرير (:2001).درعاكو, داككد .150
 لحقكؽ  المستقمة الفمسطينية الييئة األقصى, انتفاضة خالل الجرائم ةن الدولية" "إسرائي 
 .24)القانكنية ) التقارير هللا, سمسمة راـ اإلنساف,

وض  حقوق اإلنسـان لـي منـاطق السـمطة الوطنيـة (: 2008سنيكرة, رندة, كآخػركف. ) .151
كػػػػانكف أكؿ  31 – 2007كػػػػانكف ثػػػػاني  1كو الثالػػػػث عشػػػػر . التقريػػػػر السػػػػنالفمســــطينية

 الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف, راـ هللا, فمسطيف. 2007
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الوضــــ  الفمســــطيني الــــداخمي: البوصــــمة المفقــــودة  (:2009) .صػػػػالق, محسػػػػف دمحم .152
, مركػز الزيتكنػػة 2008, فػي التقريػػر االسػتراتيجي الفمسػطيني لسػنة والشـرةيات المنقوصـة

 كاالستشارات, بيركت, لبناف.لمدراسات  
. 2008التقريــر االســتراتيجي الفمســطيني لســنة (: 2009صػػالق, محسػػف, كآخػػركف. ) .153

 مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات, بيركت, لبناف.
 من يوماً  928 و الحرب من يوماً   23(: 2009) .المركز الفمسطيني لحقكؽ االنساف .154

 غزة. قطاع عمى األخير إلسرائيمي"ا "العدكاف مف عاـ بعد الحياة :الحصار
شـــبكة حقـــوق  -التحـــالف الـــدولي لمموئـــ (: 2009) .مركػػػز الميػػػزاف لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف .155

 , غزة, فمسطيف.األرض والسكن
 . غزة, فمسطيف.1998التقرير السنوي (: 1998) .مركز غزة لمحقكؽ كالقانكف  .156
فػرايـ سػنيو, نشػرة , بقمػـ أما العم ؟ احتالل محـور ليالدلفيـا(: 2011) .مركز قدس نػت .157

مترجمػػػة عػػػف الصػػػحل اإلسػػػرائيمية, ترجمػػػة: مركػػػز قػػػدس نػػػت لمدراسػػػات كاإلعػػػالـ كالنشػػػر 
 اإللكتركني.

ـــال(: 2009).ممػػػل خػػػاص .158 ـــ  وردود األلع ـــر جولدســـتون التأجي , مركػػػز الزيتكنػػػة تقري
 لمدراسات كاالستشارات, بيركت, لبناف. 

ــم لمســطين بتــ  مظــاهرات داخــ  الخــط األخضــر ور (: 2009) .القػػدس العربػػي .159 لــ  ةم
 (.5. )ص6090, العدد القدس العربي .أبيب

 وثائقال -6
نـص كممــة وزيـر الخارجيــة التركـي, أمــام أةضـاء المجمــس (: 2005). غػكؿ, عبػد هللا .160

, مختارات مف الكثائق الفمسطينية, مركز الزيتكنػة لمدراسػات التشريعي لمسمطة الفمسطينية
 كاالستشارات, بيركت, لبناف.

, مػػف نظػػاـ ركمػػا األساسػػي لممحكمػػة الجــرائم ضــد اإلنســانية(: 1998) .منػػةالمػػادة, الثا .161
 الجنائية الدكلية.

, مػف نظػػاـ ركمػػا األساسػػي لممحكمػػة الجــرائم ضــد اإلنســانية(: 1998) .المػادة, السػػابعة .162
 الجنائية الدكلية.

, مػف نظػاـ ركمػا األساسػي لممحكمػة الجرائم ضـد اإلنسـانية(: 1998) .المادة, السادسػة .163
 ائية الدكلية.الجن
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 المقابالت -7
برنــامج بــال تميفزيكنيػػة فػػي قنػػاة القػػدس الفضػػائية,  مقابمــة(: 2016أبػػك نحػػل, أسػػامة. ) .164

ا. 5الساعة  28/4/2016, تردد  مساء 
 30/4/2016أجراىا الباحث, غزة,  مقابمة(: 2016الكادية, أحمد. ) .165
 7/4/2016أجراىا الباحث, غزة,  مقابمة(: 2016االفرنجي, عبد هللا. ) .166
 9/4/2016أجراىا الباحث, غزة,  مقابمة(: 2016حبيب, إبراىيـ. ) .167
 25/4/2016أجراىا الباحث, غزة,  مقابمة(: 2016حمد, غازو. ) .168
 10/4/2016أجراىا الباحث, غزة,  مقابمة(: 2016شقكرة, حمدو. ) .169
برنــامج بـــال تميفزيكنيػػػة فػػي قنػػاة القػػدس الفضػػػائية,  مقابمــة(: 2016صػػالح, صػػالح. ) .170

ا. 5الساعة  28/4/2016, تردد  مساء 
 12/4/2016أجراىا الباحث, غزة,  مقابمة(: 2016العجرمي, محمكد. ) .171
, برنامج بال تـرددتميفزيكنية في قناة القدس الفضػائية,  مقابمة(: 2016عساؼ, خميل. ) .172

ا. 5الساعة  28/4/2016  مساء 
, برنامج بـال تـردد تميفزيكنية في قناة القدس الفضائية, مقابمة(: 2016العيمة, رياض. ) .173

ا. 5الساعة  28/4/2016  مساء 
, برنـامج بـال تـرددتميفزيكنية في قناة القػدس الفضػائية,  مقابمة(: 2016مزىر, جميل. ) .174

ا. 5الساعة  28/4/2016  مساء 
 28/4/2016أجراىا الباحث, غزة,  مقابمة(: 2016يكسل, أحمد. ) .175
, برنـامج بـال تـرددقدس الفضائية, تميفزيكنية في قناة ال مقابمة(: 2016يكسل, أحمد. ) .176

ا. 5الساعة  28/4/2016  مساء 

 المواق  االلكترونية -8
 السياسـي النظـام لـي التعدديـة وواقـ  مفهـوم التبـاس (:2008). إبػراىيـ أبػراش, .177

 الػى مقدمػة كرقة عمػل حماس كحركة كالسمطة المنظمة بيف الممتبسة العالقة :الفمسطيني
 دراسػات معيػد -.التشػريعية االنتخابػات ضػكء فػي ينيةالفمسػط السياسػية التطػكرات مػؤتمر

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابك التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: ىالتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة. عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5 

http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5
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 ةاألمريكي المساةدات استئناف ىةم يوالق الكونجرس , ( 2011 ):.األصمعي, خالد .178
 الػػػػػػػػػػػػػرابك التػػػػػػػػػػػػػالي: ى, عمػػػػػػػػػػػػػ األىػػػػػػػػػػػػػراـ المصػػػػػػػػػػػػػرية جريػػػػػػػػػػػػػدة, لمســـــــــــــمطة

http://www.ahram.org.eg/archive/Arab-world/News/111687.aspx 
دور تركيــا لــي القضـية الفمســطينية )دراســة( لـي الفتــرة مــن (: 2010) .الباسػل, رجػب .179

 ي:الػػػػرابك التػػػػال ى)فتػػػػرة حكػػػػـ العدالػػػػة كالتنميػػػػة االكلػػػػى كالثانيػػػػة(, عمػػػػ2002-2010
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=5076 

, مركز المعمومات "اإلسرائيمي" لحقوق اإلنسان لي األراضـي المحتمـة( 2011) .بتسيمـ .180
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابك التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي:ى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

statushttp://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/gaza_ (2016/3/13) 
, الجزيػػرة نػػت, جــرائم الحرب...ألكــار حــول معنــي المحاكمــة(: 2009).بشػػارة, عزمػػي .181

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابك التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي:   ى. عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ24/2/2009
-450B-91D1-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BED27F8E

D27156A90DDD.htm (2016/3/16-99FD) 
, الجزيػػػػرة نػػػػت, يــــر جولدســــتون أهــــم االتهامــــات الــــواردة بتقر (: 2009). الجزيػػػػرة نػػػػت .182
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابك التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي:  ى, عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ8/10/2009

http://www.aljazeera.net/news/international/2009/10/8/ 
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