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 الههتدة هف البحر الى الىٍر  فمسطيفإلى 

 الفمسطيىي الهٍجر قسران بىاء الشتات لى أإ

  برارهف ٌـ أكـر هىا جهيعان. شٍدائىا األلي إ

 البكاسؿسراىا إلى هف ٌـ خمؼ القضباف أ

 كالدم... كفاءا كعرفاىالى ركح إ

 حسىت كبذلتكالدتي الغالية أدعك اهلل أف يحسف إليٍا كها ألى إ 

 خكاتيإلى أ

 رفيقة دربي زكجتي العزيزةلى إ

 لتشجيعٍـ بيياد, بتكؿ, إيهاف, عبل, إياس, جهاىة, إجكليا, الى فمذات كبدم ....

 إلى جهيع أنساتذتي كزهبلئي كأصدقائي

 إليٍـ جهيعُا أٌدل ٌذا الجٍد الهتكاضع سائبلن الهكلى عز كجؿ التكفيؽ كالسداد.
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ُقديركرُوتُ شُ 
سيدىا هحهد صمى اهلل  كالصبلة كالسبلـ عمى الهبعكث رحهة لمعالهيفالحهد هلل رب العالهيف 

)سىف الترهذم(, أتقدـ بالشكر الجزيؿ, : "ال يشكر اهلل هف ال يشكر الىاس" عمية كسمـ الذل قاؿ 
 كالثىاء لكؿ هف ساعد في إتهاـ ٌذي الدراسة, كأخص بالذكر: 

 لي ىار  كأن ,  شراؼ عمى ٌذي األطركحةباإلكـر خالد رجب شعباف الذل ت  : الدكتكر  أستاذم
رشاد كتكجيً كأ   سداي ليالطريؽ بها أ ً  هف ىصح كا  ً  أ ككرـ  ,  حاطىي بمطف كهىحىى الكثير ,  خبلق

 .لى حيز الكجكدإ هف الكقت كالجٍد إلخراج ٌذي األطركحة

 الهصرمابراٌيـ هحهد  الدكتكر:الى لجىة الهىاقشة جزيؿ الشكر كالعرفاف كالتقدير كها أتقدـ ب
 ههتحىان داخميان. احهد جكاد الكادية ههتحىان خارجيان كالدكتكر

في اعداد ٌذي الرسالة سكاء في تقديـ الىصح كالهشكرة  ساعدىيكاتقدـ بجزيؿ الشكر إلى كؿ هف 
كاألستاذ ىاٌض زقكت  الصكراىي غازمكأخص بالذكر االستاذ الفاضؿ  المغكمأك بالتدقيؽ 

 كالدكتكر عهاد أبك رحهة كاألستاذ هحهكد البش

 دارة كالسياسةإدارة أكاديهية اإل   لىالعهيؽ إ كها اعبر عف شكرم كتقديرم

  الباحث
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 مهخص اندراسة
هفاكضات عمى ال عياتًُ قساـ السياسي الفمسطيىي كتدآىاال ستعراضإ لىٌدفت الدراسة إ

 ,بيف حركتي فتح كحهاس ,ىقساـ الفمسطيىيعمى اإلحيث ركزت الدراسة  ,ة اإلسرائيميةالفمسطيىي
ككيؼ  كقطاع غزة , ف, الضفة الغربية ,ىقساـ شطرم الكطكجغرافيان, في إ سياسيان ,الهتهثؿ 

 .ـٕٗٔٓـ كحتى عاـ ٕٚٓٓداء الهفاكض الفمسطيىي هف عاـ إىعكس عمى أ

ىقساـ الفمسطيىي عمى الهفاكضات أثر اال كيؼ عف السؤاؿ الرئيسي التالي : اجابت الدراسة 
كعف عدد هف األسئمة التي تتفرع عف ؟  الفمسطيىية اإلسرائيمية في الكصكؿ لتسكية سمهية

 السؤاؿ الرئيس.

 الكصفي التحميمي كهىٍج تحميؿ الىظـ الدراسة في هقاربتٍا الهىٍجية عمى الهىٍج لقد إعتهدت
الكصؼ الدقيؽ كالتفصيمي ىظران لتىاسب ٌذي الهىاٌج هع هكضكع الدراسة كالذل يقكـ عمى 

 لمظاٌرة .

 عمى الهشركع الكطىي ىقساـ الفمسطيىي سمبان :أثر اإل ٌهٍاتكصمت الدراسة إلى عدة ىتائج أ كقد
ًُ في هكاجٍ, عمى أداء الهفاكض الفمسطيىي ثر سمبان الفمسطيىي, كبالتالي أ ة الهفاكض هها أضع ف

كذلؾ , كراؽ الذل أخذ في التعىت كالعهؿ قدر اإلهكاف عمى إطالة الكقت كخمط األ, اإلسرائيمي 
ك األهر الذم أدل الى  فرض كقائع إفي ظؿ  سرائيمية جديدة عمى التغيرات اإلقميهية كالدكلية ٌك

 هاـ تحقيؽ تسكية سياسية. أ االرض تشكؿ عائقان 

سس كطىية إىٍاء اإلىقساـ عمى أُ  :ٌهٍاالتكصيات كالهقترحات أبهجهكعة هف كصت الدراسة أ
ي كتدعـ هكقؼ بهشاركة جهيع القكل السياسية كشخصيات كهؤسسات كطىية تخدـ الكؿ الكطى

 عهؿ هكحد. عمى برىاهجهف خبلؿ اإلتفاؽ سرائيمي الهفاكض الفمسطيىي أهاـ  الهفاكض اإل
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Abstract 
. 

1-The study aimed to review the Palestinian political division and its 

Repercussions on the Palestinian-Israeli negotiations. It focused on the 

political division between Fateh and Hamas in its political and 

geographical aspects and the resulting isolation between the West Bank 

and Gaza Strip, in addition to investigating how it affected the 

performance of the Palestinian negotiator from 2007 to 2014.  

2-The study sought to answer the following main research questions in 

addition to other sub-questions: 

3-How does the Palestinian division affect the Palestinian-Israeli 

negotiations that aim to reach a peaceful settlement?   

4-The study used the descriptive analytical method and the systems 

analysis method because they suit the scope of this study which is based 

on a thorough and detailed description of the phenomenon under 

investigation. 

5-The study concluded that the Palestinian division badly affected the 

national Palestinian project which, in return, had detrimental effects on 

the performance of the Palestinian negotiator. The division was found to 

weaken the Palestinian negotiator in the face of the Israeli negotiator in 
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terms of Intransigence, procrastination, and shuffling cards on the latter’s 

side in the light of harsh regional and international changes.  What this 

led to was a further imposition of new Israeli realities which hider the 

possibilities of reaching a political settlement.   

6-The study recommended that the division must come to an end on the 

basis of national principles and full participation of all the political 

parties and national figures and organizations through working out a 

unified action plan in ways which foster the performance of the 

Palestinian negotiator.   

 

  



 ح 
 

 هحتكيات الدراسة

 ب اية قراىيً

 ج إٌداء

 د شكر كتقدير

 ق همخص الدراسة

ABSTRACT ك 

 ز هحتكيات الدراسة

 ط-ح فٍرس الجداكؿ

 3 الفصؿ األكؿ: اإلطار العاـ لمدراسة

 1 الهقدهة

 1 هشكمة الدراسة كاسئمتٍا

 1 أٌداؼ الدراسة

 4 أٌهية الدراسة

 4 هىٍج الدراسة

 5 حدكد الدراسة

 5 هصطمحات الدراسة

 7 الدراسات السابقة

 7 الدراسات العربية

 31 عمى الدراسات السابقةالتعقيب 

 35 هككىات الىظاـ السياسي الفمسطيىي كجذكر اإلىقساـالفصؿ الثاىي: 



 ط 
 

 36 هقدهة

 38 الهبحث االكؿ : هككىات الىظاـ الفمسطيىي

 11 ىقساـ الفمسطيىي: جذكر االالهبحث الثاىي

 46 اسباب اإلىقساـ الفمسطيىيالفصؿ الثالث :

 47 هةهقد

 48 سباب الداخمية لبلىقساـالهبحث االكؿ: األ

 59 سباب الخارجية لبلىقساـ: األ الهبحث الثاىي

 64 قميهيان إ-عربيان -رائيميان الهبحث الثالث : الهكقؼ هف االىقساـ اس

 ٗٚ اإلسرائيميةاالىقساـ كالهفاكضات الفمسطيىية  الرابع:الفصؿ 

 ٘ٚ هقدهة

 77 الهفاكض الفمسطيىي خبلؿ حكـ حزب كاديها هكقؼالهبحث األكؿ: 

 90 الفمسطيىي خبلؿ حكـ حزب الميككدالهفاكض  هكقؼ:  الثاىيالهبحث 

عمى أزهة الهفاكضات  االىقساـالفصؿ الخاهس :  تداعيات 
 )الىتائج الهترتبة عف االىقساـ لجٍات الهفاكضات(

99 

 300 هقدهة

 301 لتسكية الصراع هع الفمسطيىييفالهبحث االكؿ: الرؤية اإلسرائيمية 

 336 سرائيؿإلرؤية الفمسطيىية لحؿ الصراع هع ا : الهبحث الثاىي

حكؿ هستقبؿ الهفاكضات الفمسطيىية االسرائيمية  رؤيً استشرافيةالهبحث الثالث: 
 في ظؿ االىقساـ

 

311 



 ي 
 

 316 الىتائج كالتكصيات

 316 ثاىيان: الىتائج

 317 ثاىيان : التكصيات

 340 الهراجع



 
 
 انف
 
 ص
 
  م

 
 لاألو
 نهدراسة اإلطار انعاو

 :هةدِ قَ هُ 
 راسةهشكمة الدِ  /اكالن 
 راسةتساؤالت الدِ  /ثاىيان 
 راسةٌداؼ الدِ أ /ثالثان 
 راسةٌهية الدِ أ /رابعان 

 راسةهىاٌج الدِ  /خاهسان 
 راسةحدكد الدِ  /  سادسان 
 راسةدكات الدِ أ / سابعان 
 راسةهصطمحات الدِ  /ان ثاهى
 سابقةراسات الالدِ  /ان تاسع

 )الفجكة البحثية(ةراسات السابقالتعقيب عمى الدِ  / ان شر اع
 



2 
 

 كؿاأل الفصؿ 
 راسةلمدِ  طار العاـاإل

 : هةهقدِ 
سكاء ,حتبلؿ ة االفي هكاجٍ حؿاالقرف العشريف بعدة هر  بدايةالفمسطيىية هىذ  الثكرةهرت 

الفمسطيىية  الثكرة ىطبلؽكهع ا,ـ ٜ٘ٙٔعاـ  ذهى, ك ـٜٛٗٔبعد عاـ  ,سرائيميأك اإل,البريطاىي 
 حتبلؿسمكب الهكاجٍة هع االأحكؿ طريقة ك  الفمسطيىيىقسـ الهجتهع ا ,ككجكد عدة فصائؿ,

هف  ة, هها خمؽ  حالهيةكالهقاكهة الشعبية السم ,,  ها بيف هؤيد لمهقاكهة الثكريةاإلسرائيمي
ذا ها أكد,الكطىية الحركة  عاؽ  أ, الذل  السياسيكالتشتت ,التشرذـ  في السابؽ الهكقؼ هف  يُ ٌك

ىقساـ الهجتهع اك ,ـ ٖٜٜٔ لعاـ اكسمك اتفاؽ , ثـ الهكقؼ هف ـٜٚٗٔ لعاـ قرار التقسيـ
 ليكيك  الفمسطيىي السياسي ىقساـ, حتى تكج ذلؾ باالى هؤيد لعهمية السبلـ كهعارضإل الفمسطيىي

 .غزة كالضفة الغربية الهحتمةقطاع الفمسطيىية  األراضي في ,ـٕٚٓٓ

 ىقساـباال هؤشراتٍا, كتهثمت عمى قطاع غزة  العسكريةحهاس حركة  بسيطرةبدأت هرحمة جديدة 
 ىقساهان اك ,عمى الساحة الفمسطيىية  ديدان ج فرضت كاقعان كالتي  ,يكالخده, كالجغرافي السياسي

 كالتي,بالرئيس هحهكد عباس كحككهة سبلـ فياض بالضفة الغربية  ةههثم السمطةها بيف ان حاد
عتراؼ القكل اكعمى  هىظهة التحرير الفمسطيىيةكعمى  ,الرئيس الهىتخبستىد في شرعيتٍا عمى ت

هىية أجٍزة ألحككهة الهقالة ك هر كاقع في غزة ههثمة في اأ, كبيف سمطة ميهية كالدكلية بٍاقاإل
 .ك التعاهؿ هعٍا أعتراؼ بٍا اال الدكلييرفض الهجتهع  بقيادة حركة حهاس ,

لقضية ا دخؿ  أ مىقساـ الذخطر هف ٌذا االأ الفمسطيىيكهىذ ذلؾ الحيف لـ يكاجً الشعب 
زيهة عمى  ةالفمسطيىية برهتٍا في هرحم ختزؿ القضية أالذل  ,الداخمي الهستكييفتراجع ٌك
هع بالهفاكضات كراؽ السياسية فيها يتعمؽ ثر األبع ىًأ كالخارجي, الفمسطيىية في قطاع غزة 

 .اإلسرائيمي حتبلؿهع اال ً  في صراع الفمسطيىيداء ثر عمى األأهها , اإلسرائيمي حتبلؿاال

تقكدٌا ك غير هباشرة برفضٍا حككهة أهباشرة  ةقبطري ىقساـلى تكريس االإرائيؿ سإسعت كقد 
 هع السمطة الفمسطيىية الهفاكضاتبكقؼ  عباسهحهكد الرئيس  حهاس كبالضغط عمىحركً 
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الرئيس  ذا كافإ ف السبلـ لف يتحقؽأسرائيؿ تدرؾ جيدا بإف ,حهاسركة حهع  تفاؽإ مفي حاؿ أ
 السمهية . ا تسكيؽ التسكيةعف الطرفيف لف يستطيأىٍا تدرؾ بأك  ا  عباس ضعيفهحهكد 

ؿ الضفة كفص الفمسطيىيف التشرذـ أل ,اإلسرائيمي حتبلؿىقساـ عمى الهفاكضات هع االثر االأ
ك ها سعى  ضعؼ السمطةأعف قطاع غزة  الغربيً حتبلؿ ف االألك ,  اإلسرائيمي حتبلؿالاً ليإٌك

ً   ,الفمسطيىيهكقؼ الهفاكض  فيىقساـ لمتشكيؾ يستخدـ اال جهيع السيطرة عمى  في كعدـ قدرت
تفاؽ سبلـ اعمى التكقيع عمى  قدرتًعدـ ك  ,كبالتالي ال يهكف التفاكض هعً,راضي الفمسطيىية األ

ك األهر الذم أدل إلى احهاسحركً في ظؿ سيطرة  زيد هف اله سرائيؿ فيستهرار إ, ٌك
 ان إسرائيمي ا  كهبرر  ىقساـ ذريعةن كها كاف اال ,الفمسطيىيستيطاف كتٍكيد القدس كقهع الشعب اال

 هعًلمتفاكض  فمسطيىيتحت شعار عدـ كجكد شريؾ  السابقة لتزاهاتكاال تفاقياتهف اال لمتىصؿ
 .ف السياسة الفمسطيىية ف يهثبلتييف هختمفيتسياس حككهتيفبحكـ كجكد 

 هشكمة الدراسة: /اكالن 

عمى  خيرةاأل كسيطرة , حهاسفتح ك  تيبيف حرك ,ىقساـ الفمسطيىي بعد اإل راسةتظٍر هشكمة الد  
 .كجغرافي  في الصؼ الفمسطيىي جتهاعيكاىقساـ سياسي إهف  ًُ كها تبع ,قطاع غزة 

ككجكد حككهتيف الهجمس التشريعي  هؤسسات السمطة الفمسطيىية هثؿ تعطيؿ هف عىًُ  ىتج   كها
 .اإلسرائيمي حتبلؿهع اال التفاكض ذلؾ عمى الهفاكض الفمسطيىي في تأثيركاحد كهدل  لشعب  

 تساؤالت الدراسة : /ثاىيان 

 -لمتساؤؿ الرئيسي التالي : صياغة هشكمة البحث كفقا  كيهكف 

سػػػػػػػرائيمية فػػػػػػػي اإلالفمسػػػػػػػطيىي عمػػػػػػػى الهفاكضػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطيىية  االىقسػػػػػػػاـثػػػػػػػر كيػػػػػػػؼ أ
 ؟ الكصكؿ لتسكية سمهية

 -التالية:هجهكعة هف التساؤالت الفرعية  الرئيسيعف التساؤؿ  ىبثؽاكقد 

 ؟الهجتهع الفمسطيىي الى بركز ظاٌرة اإلىقساـ السياسي  ٌؿ أدت تركيبة-ٔ

 ؟ السياسي الفمسطيىي االىقساـٌى أسباب  ها-ٕ
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 ؟ كيؼ أثر اإلىقساـ الفمسطيىي عمى الهفاكضات الفمسطيىية اإلسرائيمية-ٖ

 ؟الفمسطيىي عمى أزهة الهفاكضات الفمسطيىية االسرائيمية ٌى تداعيات اإلىقساـها-ٗ

 ٌداؼ الدراسة :أ /ثالثان   

 : التاليةٌداؼ لتحقيؽ األ الدراسةتٍدؼ  

 .التعرؼ عمى التككيف السياسي لمهجتهع الفمسطيىي-ٔ

 .الفمسطيىي السياسي االىقساـتحديد جذكر -ٕ

الهجمس  اىتخاباتبعد فكز حركة حهاس في  الفمسطيىي السياسيالىظاـ أزهة التعرؼ عمى -ٖ
 .ـٕٙٓٓ يىاير التشريعي

 .اإلسرائيمي الحتبلؿفي هكاجٍة  الفمسطيىي السياسيدارة الىظاـ إ كيفيةالتعرؼ عمى -ٗ

 : ٌهية الدراسةأ /رابعان  

      ,        الفمسطيىيالشعب  ةٌهية في حياكبيرة هف األ ةية الدراسة في ككىٍا تتىاكؿ هشكمٌهأتظٍر  
صبح القرار أحيث , فتح كحهاس  حركتيبيف , ـ ٕٚٓٓيكىيكحصؿ في  مالذ االىقساـ ةشكمٌى هك 

 حقاقاتستلبل كالتصدم,  اإلسرائيمي حتبلؿاالفي هكاجٍة  ان كضعيف ان هىقسه الفمسطيىي السياسي
  .كتٍكيد القدس,  ستيطافاالكفي هجابٍة , الفمسطيىية 

  .لمهكتبة الفمسطيىية كالعربية عمهيسٍاـ كها يسعى الباحث إلى إضافة إ

 : ٍج الدراسةهى /خاهسان 

هىٍا هىٍج , هف الهىاٌج  ان الباحث عدد ستخدـاحيث ,  الهىٍجيلدراسة عمى التكاهؿ ا اعتهدت
ى رئيسى   :كالتاليكهىاٌج هساعدة ٌك

 :الهىٍج الكصفي التحميمي-3
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حكؿ , كدقيقة , ةيرتكز عمى هعمكهات كافي مالذ,  التحميمي يهىٍج الكصفال الباحث اختار
 ٌذيكتفسير , لى ىتائج عمهية إلمكصكؿ , خبلؿ فترة زهىية هحددة , ة ك ظاٌرة هحددأهكضكع 
 الىتائج .

هف خبلؿ  الفمسطيىيداء الهفاكض أعمى  الداخمي ىقساـاالر أثراسة تحميؿ حيث تستعرض الد  
 . كالبياىات كالتفاٌهات تفاقياتاالتحميؿ 

 :هىٍج تحميؿ الىظـ-1

 التيهجهكعة هف التفاعبلت  ًىأب السياسيعرؼ الىظاـ يُ  لذما ٌك هىٍج تحميؿ الىظـ يعتبر
يؤثر  ف الىظاـ السياسيأك  ياسات العاهة ,تتـ بهقتضاٌا صىع الس كالتيتحدث داخؿ الهجتهع 

ف أكها  لمىظاـ ,ك الهعارض أسكاء الهؤيد هىٍا  كاالتجاٌاتقؼ بالبيئة , كها تشير الهكا كيتأثر
سكؼ يتـ ,عمى ذلؾ الهىٍج  ان كبىاءجياؿ ثر عمى ثقافة األأ السياسيالتىشئة السياسية كالتجىيد 

 . السياسيالىظاـ  ستقرارإعمى  كتأثيريُ  الداخمي ىقساـاإلتحميؿ 

 : حدكد الدراسة /سادسان 

 الحد الهكضكعي :-3

 .الفمسطيىية السمطة الكطىية أراضيراسة داخؿ حدكد تهتد حدكد الد   :ي الهكاىالحد -1

 .ـٕٗٔٓعاـ لىإ ٕٚٓٓعاـ الفمسطيىي ىقساـيهتد هف بداية اإل:  الزهاىيالحد -1

 : دكات الدراسةأ /سابعان 

 ٌهٍا :أ ,الهصادر عتهدت الدراسة عمى عدد هفإ

 اإللكتركىية,الهكاقع  الدكريات, الهراجع, الكتب, في:كتتهثؿ الهصادر العمهية الهتكفرة -ٔ
 .السابقة, الهكسكعاتكالدراسات 

 -الِدراسة:هصطمحات  /ثاهىان 

 :الفمسطيىي ىقساـاال -3
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عقبت تبىى قيادة هىظهة التحرير أ التيكرات لى هجهؿ التطالفمسطيىي إ االىقساـيشير هفٍكـ "
كها ,ـ ٖٜٜٔكسمك"الى تكقيع "اتفاؽ ا كصكالن ,ـ ٜٗٚٔالتسكية السياسية عاـ الفمسطيىية لبرىاهج 
 السياسيدخمت تغيرات ىكعية عمى بىى ككظائؼ الىظاـ سياسية أ اىقساهاتترتب عمى ذلؾ هف 
مطة بيف "فتح" الصراع عمى الس باىدالعذركتٍا بعد كصكؿ "حهاس" لمحكـ  الفمسطيىي كبمغت

زيراف حداث هىتصؼ حر أث  أ رافياغكج ساتيان هؤس السياسي االىقساـك"حهاس" كتجسيد 
 .ٔ"ـ.ٕٚٓٓ

 :اإلجرائيالتعريؼ 

 يىطكمف كها لى اآلإ ـٕٚٓٓحهاس كفتح هىذ عاـ  حركتي بيف ةالفمسطيىي هجهكعة الخبلفات
 .كالسياسية كالتىهكية جتهاعيةاالعمى البىية  ىعكاساتًإ

 :هفٍـك الصراع-1

عتبارييف شخاص الحقيقييف اك االك األأكثر هف القكل أثىيف اك اك صداـ بيف أتىافس "
كهىع الطرؼ  ًكهصالح كأٌدافً أغراضًكؿ طرؼ تحقيؽ  فيً)كالشركات كالدكؿ ( يحاكؿ 

خر هف تحقيؽ ذلؾ بكسائؿ كطرؽ هختمفة كالصراع ظاٌرة طبيعية في الحياة كالهجتهعات اآل
 ك كاهىان أ ضحان اك , اك هسمحان  سمهيان  ,اك غير هباشر ىساىية كفى كؿ الهياديف كقد يككف هباشران اإل
 .1"الطبقيكالصراع  الدكليالصراع  ٌيىكاع الصراعات أشٍر أك  ,

 : دارة الصراعإ-1

 ىظر كجٍة إلى لمكصكؿراع الص في الهشتركة راؼاألط هساعدة ٌك األسمكب ٌذا هف الغرض"
 في التدخؿ يخاطب كال ,ؼيعى أكد  هعا طراؼ الصراع بسمكؾأ قياـ كقؼ عمى عهؿي مكؾس أك
 بعض كيستٍدؼ ,راعالص سمكؾ تعديؿ عمى يركز كلكف ,راعالص هصادر الحالة ٌذي

 الهشتركةراؼ األط هف عىيؼك  هعاد   مكؾس حدكث عدـ ضهفي الذم بالقدر الصراع هكضكعات

                                                           

رسالة دكتكراي غير هىشكرة, جاهعً تحميمية",  ةكأثري عمى الىظاـ السياسي" دراس ىقساـ الفمسطيبي(: اال ٕ٘ٔٓ, عهاد)ًابك رحه (3
 , هصر,ص حقىاة السكيس

اب ) الكيالي,عبد(1  ٕٖٙالهؤسسة العربية لمدراسات كالىشر ,بيركت , لبىاف , الجزء الثالث ,صهكسكعة السياسة , (:ٜٔٛٔالٌك



7 
 

 لمىقطة صؿك  حتى السمكؾ تعقد درجة فيخفض األسمكب ٌذا دـُأستخ ها كعادة ,راعالص في
 .1"كهكضكعاتً راعالص هصادر ستٍداؼال الهىاسبة

 : الصراعحؿ -4

 راؼاألط حاجات فٍـ في الصراع في الهشتركة األطراؼ هساعدة ٌك األسمكب ٌذا هف الغرض"
 ٌذي ىتم ها كعادة ,لمصراع حمكؿ إيجاد عمى كالعهؿ كهكضكعاتً, الصراع كهصادر ,األخرل
 الفئات هساعدة أهثمتٍا هفك , راعلمص الدائهة الترتيبات جاديإ إلى كتٍدؼ ,راعالص إدارة الخطكة

قد ك ,ك الكصكؿ لمهكارد أ,بالٍكية العرقية  لئلقرارالهتحاربة في هىاقشة شككاٌـ كحاجاتٍـ 
دهات الصحية ك زيادة الخأ,عرقية لهجهكعة  السياسي الذاتيعطاء الحكـ إتتضهف القرارات 

 . ٗكفرص العهؿ لهجهكعات هٍهشة ,كالتعميهية ,

خرل ة أُ القكة الهسمحة هف قبؿ دكلة ها ضد سيادة دكلستعهاؿ اكاف ٌك العد   :دكافهفٍـك العِ -5
أية صكرة أخرل تتىافى هع هيثاؽ األهـ ستقبللٍا السياسي, أك ب  اأك ,أك سبلهتٍا اإلقميهية ,

 .5"الهتحدة

ـ  يفكالهؤثر  يففراد البارز ٌـ جهاعات هف األ :ىخبة السياسيةهفٍـك الُ -6 كثر فئات أٌك
 .ٙ" في تشكيؿ القيـ كاالتجاٌات هٍهان  تأثيران كتهارس  ثران أك  الجهٍكر ٌيبةن 

 : التفاكض-7

يتـ ,حكؿ قضية هف القضايا هحؿ تىازع ,كثر أك أقائهة بيف طرفيف ,ة حكارية حركية ٌك عهمي"
حد لى هىفعة ألإادلٍا كتقريبٍا كتكييفٍا لمكصكؿ كتب كاآلراءهف خبللً عرض كجٍات الىظر 

                                                           

 31: افاؽ الصراع في جهٍكرية هقدكىيا ,هركز االٌراهات لمدراسات االستراتيجية  , ص (ٕٔٓٓادريس ,هحهد السعيد) (1
 17اعات , برىاهج دراسات السالـ الدكلى ,جاهعة السالـ التابعة لالهـ الهتحدة ,  ,صحؿ الىز  : (ٕٓٔٓالصهادل, زياد )(4
 3974,  3الجهعية العاهة لألهـ الهتحدة الهادة (5
: اعتهاد الصفكة الفمسطيىية عمى كسائؿ االعالـ اثىاء االزهات , رسالة هاجستير غير هىشكرة  (ٖٕٓٓالطٍراكم, ىبيؿ ) (6

 11لقاٌرة هعٍد البحكث كالدراسات العربية , ص ا
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كاع أىفضؿ أهف بيىٍا هكازيف القكل( ك  التيقىاع )اإل ساليبأ ستخداـإب ,ك جهيعٍـأطراؼ األ
 .ٚ"بهصالح الطرفيف  يفي فاؽإتى إلالتكصؿ ً عى أيىشف أيهكف التفاكض ها 

 :راسات السابقةالدِ  /تاسعان 

 االىقساـ الفمسطيىي كأثري عمى الىظاـ السياسي " دراسة تحميمية"دراسة عهاد ابك رحهً : -ٔ
 ٕ٘ٔٓ.رسالة دكتكراي غير هىشكرة , جاهعة قىاي السكيس, جهٍكرية هصر العربية , 

فاستعرضت الدراسة التغيرات , الىقساـ الفمسطيىي كأثري عمى الىظاـ السياسياتىاكلت الدراسة 
ى الهحاصصة السياسية التي كرست ىظاـ  التي طرأت عمى الىظاـ الحزبي بتأثير االىقساـ  ٌك

الذل يٍيهف عمى كافة هؤسسات الهىظهة كاخفاؽ الىظاـ الحزبي الهتشكؿ داخؿ الحزب الكاحد 
هىظهة التحرير في احتكاء االتجاي االسبلهي الذل جعؿ االىقساـ ههكىا عىدها تعاظـ كزف كىفكذ 

 ٕٙٓٓالتيار االسبلهي , كها كاف ٌىاؾ صراع عمى الصبلحيات بعد االىتخابات التشريعية 
لهجمس التشريعي بسبب كجكد برىاهجيف هختمفيف كجعؿ الىظاـ السياسي بيف هؤسسة الرئاسة كا

في حالة استقطاب حادة ادت الى شمؿ هؤسسات الىظاـ السياسي كتجسيد االىقساـ هؤسساتيا 
كجغرافيا بكياىيف هىفصميف كها اثر االىقساـ الفمسطيىي في ازهة الىظاـ السياسي عمى ازهة 

 الشرعية  الٍكية كازهة بىاء الدكلة كازهة

ك  كها اف الباحث تطرؼ الى فصؿ استشرافي عف هستقبؿ الىظاـ السياسي في ظؿ االىقساـ ٌك
حؿ الدكلة  -حؿ السمطة–اىضهاـ فمسطيف الى عضكية االهـ الهتحدة –استهرار الكضع الراٌف 

 دكلة غزة  -تطبيؽ اتفاؽ الهصالحة الكطىية -ذات الحدكد الهؤقتة

ٍج  االستقرائي كاالستىباطي كالهىٍج الكصفي التحميمي في عهمية كها استخدهت الدراسة الهى
 جهع الهعمكهات كتصفيتٍا بٍدؼ كصؼ هتغيرات الدراسة كتحميؿ العبلقات فيها بيىٍا

ىقساـ الفمسطيىي لـ يبدأ باحداث حزيراف ا :االٌهٍالدراسة إلى عدد هف الىتائج أ تكتكصم
هظٍر هف  ٌيزهة الىظاـ السياسي الفمسطيىي كاىت قائهة , كأف أ اتجاٌاتـ بؿ عززت ٕٚٓٓ

                                                           
: العالقات الدبمكهاسية كالقىصمية , الهؤسسة الجاهعية لمدراسات كالىشر كالتكزيع , بيركت , لبىاف  (ٜٙٛٔعدىاف ) ,البكرل( 7

 85,ص
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لعبت دكران بارزان في تعطيؿ  كاإلقميهيةف القكل الدكلية , كأالكطىيأزهة الهشركع هظاٌر 
 .الهصالحة الفمسطيىية

اـ السياسي الىظ إلصبلحكلكية بهجهكعة هف التكصيات هف أٌهٍا: أعطاء أكصت الدراسة كأ
عى ها يستد الكطىيعتبار لهىظهة التحرير الفمسطيىية , تجديد الهشركع بها يعيد اإل الفمسطيىي

إطار  حصر هٍاـ السمطة فيك كسمك, أ اتفاؽ اتجاي التزاهاتٍاتحمؿ قيادة هىظهة التحرير هف 
  تقديـ الخدهات لمسكاف الفمسطيىييف.

ىتخابية التشريعية في تشكيؿ الىظاـ السياسي أثر الىظـ اال :  دراسة إبراٌيـ البـز-ٕ

ر ,غير هىشكرة , رسالة هاجستير ,الفمسطيىي    1034,  فمسطيف جاهعة األٌز

التشريعية في تشكيؿ الىظاـ السياسي الفمسطيىي  االىتخابيةتىاكلت الدراسة أثر الىظـ 
افاستعرضت الدراسة هفٍكـ الىظـ االىتخابية كخصائصٍا كطرؽ  عمى الىتائج االىتخابية  تأثيٌر

كاىعكاس ذلؾ عمى الىظاـ السياسي الفمسطيىي كاىعكاساتٍا عمى الىظاـ السياسي الفمسطيىي 
ـ كتسعى ٕٙٓٓـ كاالىتخابات الثاىية ٜٜٙٔكلى عاـ كها تىاكلت الدراسة ىتائج االىتخابات األ,

ة عمى الىظاـ السياسي الدراسة الى ايضاح الىظـ االىتخابية عمى ىتائج االىتخابات التشريعي
 .الفمسطيىي

الدراسة عمى الهقاربة الهىٍجية الكصفية التحميمية , كعمى الهىٍج الهقارف أٌـ الىتائج  استخدهت
ـ ٜٜٙٔلئلىتخابات التشريعية األكلى عاـ  الفردم االىتخابيتكصمت إليٍا الدراسة: الىظاـ  التي
ذك لكف سياسي كاحد تسيطر عمية حركة فتح, رغبة العديد هف  تشريعيىتج عىة هجمس  كالتي

ـ أدت الى هحاسبة بعض الفصائؿ عمى الفترة ٕٙٓٓالتشريعية  االىتخاباتالىاخبيف في 
 ـ لـ تؤسس لىظاـ سياسي هستقر.ٕٙٓٓالتشريعية الثاىية عاـ  االىتخاباتىتائج  الهاضة,

كعكدة المحهة الكطىية ,  االىقساـإىٍاء أكصت الدراسة إلى هجهكعة هف التكصيات أٌهٍا : 
 لبلىتخاباتالكاهؿ  الىسبي االىتخابيالىظاـ  كاعتهادالفمسطيىي  االىتخاباتتعديؿ قاىكف 

 التشريعية. 
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, غزةهف قطاع  اإلسرائيمي ىسحابهىية لال ثار السياسة كاألاآل, الهشٍراكمدراسة عبلء -ٖ

ر , , جاهعةغير هىشكرة  هاجستير رسالة  .ٖٕٔٓاالٌز

 ٕٔالجاىب هف قطاع غزة  دماحآ اإلسرائيمي ىسحابلبلهىية ثار السياسية كاألتىاكلت الدراسة اآل
العكاهؿ الذاتية كالهكضكعية لعهمية  ٌي,كها  الفمسطيىي الهستقبؿعمى  كتأثيري ٕ٘ٓٓسبتهبر 

ككاف ٌىاؾ تبايف في  ىسحاباالهىية لعهمية ثار السياسة كاألكلقد تـ رصد كتحميؿ اآل, ىسحاباال
الكتابات  ستقراءكاهف خبلؿ عرض  التحميمي الكصفيالدراسة الهىٍج  ستخدهتاكها , اآلراء

ف الجاىب أٌهٍا أجهكعة هف الىتائج كالتكصيات كاف لى هإكخمصت الدراسة الهتخصصة ,
ئيؿ زجت سراإف أك الفصؿ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة , ىقساـاالراد هف ٌذا أ اإلسرائيمي

الدكلة الفمسطيىية  رفض حؿ يٌـ هظاٌر أك  كالسياسي الجغرافي ىقساـاالبالفمسطيىييف في حالة 
 .حصار قطاع غزة كالعدكاف الهتكاصؿ ستهراركا

ف قطاع غزة ها زاؿ أب الدكليةفي الهحافؿ  بالهىاداة الفمسطيىيراسة الجاىب كصت الد  أكها 
 . كاهىيان  كاقتصاديان  سياسيان  هحتبلن 

 هجمة تحميمية,القاٌرة رؤية –الهصالحة الفمسطيىية  اتفاؽ, هستقبؿ حبيب براٌيـإدراسة --ٗ
 .ٕٕٔٓ, ٕالعدد ,ٕٓ اإلىساىية, الهجمدسبلهية لمبحكث الجاهعة اإل

كذلؾ بعد حاالت الفشؿ  ٕٔٔٓ-٘فاؽ ىجاح الهصالحة الهكقع في القاٌرة آتىاكلت الدراسة 
 اتفاؽى إلدت أالسابقة , كتىاكلت الدراسة العكاهؿ الهكضكعية التي  االتفاقياتالتي صاحبت 

يىاير كالضغط الشعبي عمى طرفي الهصالحة , كها تىاكلت  ٕ٘الهصالحة عقب ىجاح ثكرة 
لى إسرائيمية كالدكلية , كها ٌي ضهاىات ىجاح الهصالحة كخمصت الدراسة الدراسة العراقيؿ اإل

 . االىقساـطراؼ ا الىكايا الصادقة ألٌهٍأهجهكعة هف الىتائج كاف هف 

, هجمة الحركة الكطىية كأزهة الفمسطيىية , الهصالحةختمةبك أصبلح دراسة -5
 .ٕٕٔٓ, ٖٚتساهح,العدد

 مكالذ االىقساـتىاكلت الدراسة حالة التأـز كالتعقيد التي تهر بٍا القضية الفمسطيىية في ظؿ 
كاف الخبلفات الداخمية اضعفت كالسياسية  كاالقتصاديةعمى البىية الهجتهعية  اىعكسي بدكر 
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االجبٍة الداخمية الفمسطيىية  اإلسرائيمي كها تىاكلت  االحتبلؿعمى طبيعة الصراع هع  كتأثيٌر
حتى تكقيع اعبلف لى الكرقة الهصرية إهكة  اتفاؽهف  الدراسة هسيرة الهصالحة الفمسطيىية بدءان 

ـ كاف الكضع الفمسطيىي ال يزاؿ عمى ىفس الكتيرة هف استهرار االىقساـ ٕٕٔٓالدكحة في يىاير 
الحركة الكطىية  الستعادةسس الدراسة هجهكعة هف األ استخدهتكها  لًكتفاقـ الهظاٌر الداعهة 

 .الفمسطيىية

الفمسطيىية بيف ىعى عهمية السالـ كتجاٌؿ دركس "الربيع  , "الهصالحةشاٌيفخميؿ راسة د-6
 .ٕٓٔٓ, ٚٛ,هجمة الدراسات الفمسطيىية ,العدد العربي"" 

ى الهفاكضات إلتىاكلت الدراسة الهكقؼ األهريكي الهىسجـ هع الهكقؼ اإلسرائيمي كذلؾ بالعكدة 
ىٍا جزء أية غير هحتمة ك ف الضفة الغربأكباها بأهف الحدكد كدعكة الرئيس األهريكي  أالتي تبد

 استحقاقاتمكؿ كها تىاكلت الدراسة أي باستحقاقاتلها بات يعرؼ  ًهف الدكلة التاريخية كرفض
هـ الهتحدة كالهكقؼ األهريكي هىٍا كالعهؿ الجاد ضد قبكؿ فمسطيف عضك جديد يمكؿ في األأ

 .هـ الهتحدةفي األ

ساس بىاء الىظاـ السياسي الفمسطيىي كهكاقؼ طرفي أف الهصالحة الفمسطيىية ٌي أككيؼ 
 .شراؾ باقي الفصائؿإالىزاع هىٍا كتفردٌـ بالهفاكضات دكف 

فكز حركة الهقاكهة اإلسالهية)حهاس( في االىتخابات التشريعية ـ الدجىى : ادراسة حس-ٚ
, رسالة هاجستير غير هىشكرة  ( كأثري عمى الىظاـ السياسي الفمسطيىي1006الفمسطيىية )

ر , غزة ,  .ٕٓٔٓ,جاهعة االٌز

فكز حركة الهقاكهة اإلسبلهية )حهاس( في االىتخابات  تأثيرتىاكلت الدراسة هدل هعرفة 
ا في االىتخابات التشريعية ٕٙٓٓالتشريعية عاـ  ـ عمى الىظاـ السياسي الفمسطيىي بعد فكٌز

ـ كها تطرقت الدراسة الى ىشأي كبيئة ٕٙٓٓ/جرت في الخاهس كالعشريف هف يىاير  التي
كها كتطرقت الى حركات  اإلسبلهيكسهات الىظاـ السياس الفمسطيىي كتىاكلت الىظاـ السياسي 

اإلسبلـ السياسي كتحديدان جهاعة اإلخكاف الهسمهيف ككف حركة حهاس إحدل اجىحة اإلخكاف 
ـ كخرجت الدراسة ٕٙٓٓبات عاـ الهسمهيف ثـ تىاكلت الدراسة ابعاد هشاركة حهاس في اىتخا
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ـ يعتبر ٕٙٓٓبعدة ىتائج هىٍا اعتبار هشاركة حركة حهاس في االىتخابات التشريعية عاـ 
 .عىصر قكة لمىظاـ السياس الفمسطيىي

هجمة , "الكطىيكهخاطرة عمى الهشركع  الفمسطيىي االىقساـ , "جذكربراشراٌيـ إبدراسة -ٛ
 ٘ , صٛٚ , العددٜٕٓٓ, ٕٓ, هجمدالدراسات الفمسطيىية

بعد هف تاريخ ألى إيعكد  محهاس الذ ًدهت عميأق التي (ىقبلباال)تىاكلت الدراسة جذكر 
ك يعكد ـ  ٕٚٓٓ لى حالة إىٍا تدرجت حتى كصمت أك ـ ٜٚٛٔحهاس  ىشأةلى بداية إٌك

 كأ خبلفان  ككىًبعد هف أاـ ف االىقسأ, ك  الفمسطيىي السياسيكخمخمت الىظاـ  الفمسطيىي ىقساـاال
ثر عمى الهشركع أ ىقساـاالف أفي صراع عمى السمطة ,ك  ختزالًا يضان أكال يهكف  سياسيان  صراعان 
 ككىًبعد هف أ ىًأك ف ال تسكية هشرفة كال هقاكهة ىاجحة , أالهقاكهة كالتسكية السياسة ك  الكطىي
 .السمطةفي صراع عمى  ختزالًابيف فتح كحهاس كال يهكف  سياسيان  صراعان اك  خبلفا

بؿ ٌك هشركع  ,حدأعمى  ليس حكران  ًىأب الكطىيلى تعريؼ الهشركع إكها تطرقت الدراسة 
 .بالهقاكهة عىدها تككف ههكىة كبالهفاكضات عىدها تتكفر شركطٍا ستقبلؿاالهعركة 

خاضع لشركط التسكية  ىًأك  الكطىيكسمك عمى الهشركع أ اتفاقاثر أكها تىاكلت الدراسة كيؼ 
تتذرع بعدـ  كالكاليات الهتحدة األهريكيةسرائيؿ إجعمت هف  ىقساـاالف حالة أك هتكازىة ,الغير 

 .لمسبلـ فمسطيىيكجكد شريؾ 

 ", هجمةالكطىيكالهصير  الفمسطيىي االىقساـفي الذكرل الستيف لمىكبة  ,ٌبلؿجهيؿ -ٜ
 ٕٛٓٓ, ٚ٘, صٖٚ, عددٜٔالفمسطيىية, هجمدالدراسات 

سباب أسباب ٌـ األأهف ك , ة يفية الخركج هىكك الفمسطيىي ىقساـاالسباب أتىاكلت الدراسة 
ا أهف ك , سباب غير هباشرة  أهباشرة ك   فتقاركاهكحدة , كغياب قيادة  اإلسرائيمي حتبلؿاالبرٌز
 استراتيجيةلى إالهعارضة  كافتقارلى الهؤسسات الكطىية الجاهعة إ الكطىي السياسيالحقؿ 

 .الرئيسية كتجهعاتً الفمسطيىيشراؾ الشعب إهقىعة قادرة عمى 

اقميهية كالدكلية كها تىاكلت الدراسة الهتغيرات اإل ا أعمى القضية الفمسطيىية ككاف  كتأثيٌر برٌز
 .تييالسكفي تحاداالفغاىستاف كتفكؾ أرب ح
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كسمك حتى ألى إف كالخركج هىٍا كها تىاكلت الدراسة الهتغيرات الداخمية هىذ حرب لبىا
 .التشريعية الثاىية ىتخاباتاال

ليات لمتفاكض آك  فمسطيىية شاهمة تتضهف شركطان  ستراتيجيةاالدراسة بعدـ كجكد  اختتهتكها 
 .في تىاقض هع الهقاكهة تضعًف أهف دكف 

افي قطاع غزة  1007حداث حزيراف أ,  ةدراسة كفاح عكد-ٓٔ  الكطىيعمى الهشركع  كتأثيٌر
", رسالة هاجستير غير هىشكرة جاهعة الىجاح الكطىية  كتكتيكيا استراتيجيا" -الفمسطيىي

,ٕٜٓٓ 

ككيؼ  الفمسطيىي الكطىيبالهفٍكـ  رتباطاتًكا الفمسطيىي السياسيتىاكلت الدراسة تطكر الكياف 
كاجٍٍا كها تىاكلت  التيككيفية تدرج الهىعطفات كالتحديات  الفمسطيىي الكطىيتبمكر الهشركع 

كهكقفٍا هف هىظهة التحرير كهكقؼ  الكطىيالدراسة هكقؼ التىظيهات الفمسطيىية هف الهشركع 
لى التطكرات السياسية إسة كها تطرقت الدرا اإلسبلهيسبلهية حهاس كالجٍاد الحركات اإل

 ياسيالسلمسمطة الفمسطيىية في ظؿ دخكؿ حركة حهاس الىظاـ  الفمسطيىي السياسيلمىظاـ 
ككيؼ دخمت البىية السياسية لمسمطة الكطىية الفمسطيىية بعد فكز حركة حهاس  الفمسطيىي

 ىقساـاالر أثشكالية القاىكىية كالشرعية ككيؼ هها عزز اإل التشريعيهقاعد الهجمس  بأغمبية
السمطة الكطىية  الىاجـ عف سيطرة حركة حهاس عمى قطاع غزة بتراجع كالجغرافي السياسي
قاهة الدكلة الفمسطيىية الهستقمة كعمى البىية إعمى  كاىعكاساتًعمى القضية الفمسطيىية  كتأثيري

 .الديهقراطيالسياسية لمسمطة الفمسطيىية كعهمية التحكؿ 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة ) الفجكة البحثية(:ال / عاشران 

حيث ركزت كؿ هىٍا في ,كجد الباحث فجكة بحثية ليست بسيطة عىد هراجعة الدراسات السابقة 
ـ ( ٕٗٔٓالبـز )فقد تىاكلت دراسة ,هجاؿ هعيف يختمؼ عف الهجاؿ الذل تىاكلتً ٌذي الدراسة 

ثرت ىتائج ككيؼ أ,الىظاـ السياسي الفمسطيىي  التشريعية في تشكيؿ  االىتخابيةأثر الىظـ 
الهشٍراكم سة ـ عمى الىظاـ السياسي الفمسطيىي , كتىاكلت درإٙٓٓاالىتخابات التشريعية 

الهستقبؿ الفمسطيىي  عمى  الجاىب هف قطاع غزة أحادمسرائيمي إلا ىسحاباالثار أـ( ٖٕٔٓ)
كتىاكلت دراسة , كالسياسي , الجغرافي  ىقساـاالسرائيؿ بالفمسطيىييف في حالة إ, ككيؼ زجت 
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 كذلؾ بعد حاالت الفشؿ ٕٔٔٓ-٘آفاؽ ىجاح الهصالحة الهكقع في القاٌرة ـ(ٕٕٔٓحبيب )
تىاكلت ك , السابقة , كها تىاكلت الدراسة العراقيؿ اإلسرائيمية كالدكلية االتفاقياتالتي صاحبت 

الهىسجـ هع الهكقؼ االسرائيمي ككيؼ أف الهصالحة  األهريكيالهكقؼ ـ( ٕٓٔٓة شاٌيف )دراس
ضد قبكؿ كتىاكلت الهكقؼ االهريكي , الىظاـ السياسي الفمسطيىي الفمسطيىية ٌي أساس بىاء
قراءة كتحميؿ االىقساـ  ـ(ٜٕٓٓة ابراش )تىاكلت دراس ,هـ الهتحدةفمسطيف عضك جديد في األ

الفمسطيىي "جذكري كأسبابً  كتأثيراتً الهجتهعية كاالقتصادية  كالسياسية كها تىاكلت الهصالحة 
ياسة ثر عمى الهشركع الكطىي الهقاكهة كالتسكية السالفمسطيىية ككيؼ اف االىقساـ أ -الفمسطيىية

سباب أتىاكلت الدراسة ـ( ٕٛٓٓتىاكلت دراسة ٌبلؿ ) ,ف ال تسكية هشرفة كال هقاكهة ىاجحةأك 
سباب غير أسباب هباشرة ك أسباب ٌـ األأككاف هف ة الفمسطيىي ككيفية الخركج هىاالىقساـ 
ا عمى القضية الفمسطيىيةتىاكلت الدراسة الهتغيرات اإل, ك هباشرة  تىاكلت , قميهية كالدكلية كتأثيٌر

 الكطىي الفمسطيىيبالهفٍكـ  السياسي الفمسطيىي كارتباطاتًتطكر الكياف ـ( ٜٕٓٓدراسة عكدة )
 كاجٍٍا التيككيفية تدرج الهىعطفات كالتحديات , الكطىي الفمسطيىيككيؼ تبمكر الهشركع ,

ككيؼ اثر فكز حركة حهاس في ,ف هىظهة التحرير الفمسطيىية هكهكقؼ الفصائؿ الفمسطيىية 
عمى القضية  كهىً ,عمى الىظاـ السياسي الفمسطيىي ـ  ٕٙٓٓالىتخابات التشريعية الثاىية ا

كعمى البىية السياسية لمسمطة ,قاهة الدكلة الفمسطيىية الهستقمة إعمى  كاىعكاساتً,الفمسطيىية 
حالة التأـز  ـ(ٕٕٔٓٓ) ختمةتىاكلت دراسة ابك كقد , الديهقراطي الفمسطيىية كعهمية التحكؿ 

عمى البىية  ي اىعكسبدكر  مكالذ االىقساـكالتعقيد التي تهر بٍا القضية الفمسطيىية في ظؿ 
كاف الخبلفات الداخمية اضعفت الجبٍة الداخمية الفمسطيىية كالسياسية  كاالقتصاديةالهجتهعية 

حتى قة الهصرية لى الكر إهكة  اتفاؽهف  كها تىاكلت الدراسة هسيرة الهصالحة الفمسطيىية بدءان 
 .ـٕٕٔٓتكقيع اعبلف الدكحة في يىاير 

يتبػػػػيف هػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة اف الدراسػػػػة الحاليػػػػة تختمػػػػؼ عػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة هػػػػف حيػػػػث 
الهفػػػػػػاكض االسػػػػػػرائيمي كخاصػػػػػػة  هكاجػػػػػػًاىٍػػػػػػا تػػػػػػدرس ضػػػػػػعؼ اداء الهفػػػػػػاكض الفمسػػػػػػطيىي فػػػػػػي 

اسػػػػػتغمت اسػػػػػرائيؿ االىقسػػػػػاـ لمتػػػػػػذرع  ـ كهػػػػػإٚٓٓحزيػػػػػراف   /بعػػػػػد االىقسػػػػػاـ الفمسػػػػػطيىي يكليػػػػػك
.ؾ فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػطيىي لمتفػػػػػػػػػػػػػػػػػاكض هعػػػػػػػػػػػػػػػػػً كجػػػػػػػػػػػػػػػػػكد شػػػػػػػػػػػػػػػػػريبعػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػالهي مالػػػػػػػػػػػػػػػػػرأاهػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 



 
 

 انفصـــــم انثاني
 مكىنات اننظاو انسياسي انفهسطيني وجذور اإلنقساو 

 الهبحث األكؿ : ُهككىات الىظاـ الفمسطيىي
 الهبحث ألثاىي : جذكر االىقساـ الفمسطيىي

 

  



 هقدهة: 

هجهكعة هف التفاعبلت بيف القكل الفمسطيىية كالتي تهيزت احياىا بالتعاكف كاحياىا  يتىاكؿ الفصؿ
كسيكضح الباحث هف  ,تتعمؽ بهستقبؿ القضية الفمسطيىيةبالصراع كالىزاع, بيف قضايا اساسية 

بدءان هف التعريؼ التقميدم  ,السياسي الفمسطيىيككىات الىظاـ خبلؿ هباحث الفصؿ االكؿ ه
بهعىى الهؤسسات الحككهية الثبلث: التىفيذية كالتشريعية لمىظاـ السياسي الذم يعىى ىظاـ الحكـ 

هجهكعً القكاعد كالهبادئ التي تىظـ فف قيادي حتى التعريؼ التحميمي كالذل يعىى كالقضائية 
, كها يعرؼ الىظاـ السياسي سائؿ السمطةع السمطة كباستخداـ ك هجتهع بشرل هف هكق

الفمسطيىي كتركيبتً الذم يتشكؿ هف االطار األكسع لهؤسسات هىظهة التحرير الفمسطيىية هىذ 
هؤسػسات ـ  كهؤسسات السمطة الكطىية الفمسطيىية التي لٍا ها لمدكلة هف ٜٗٙٔىشكئٍا عاـ 

 ىشأتً كها ٌي هككىاتً.ككيؼ تأسس ٌذا الىظاـ هىذ  تػشريعية كتىفيذيػة كقػضائية

كها سيتىاكؿ الهبحث الثاىي الصراعات كالىزاعات الفمسطيىية قبؿ الثكرة الفمسطيىية الهعاصرة 
هصالح فئكية  , كالذل كاف ىابع هفد االىتداب البريطاىي عمى فمسطيفـ , كذلؾ هع كجك ٜٗٙٔ
ك , أسس السمطةأحكؿ  حزاب السياسيةكالتبايف بيف األ ,ف ضعؼ الترتيبات الهؤسسية, كأفكرية 

, أدل الى حدكث صراع بيف األحزاب يٍدؼ الى الغاء كؿ طرؼ لمطرؼ األخر ٌداؼ الهجتهعأ
 ككيؼ استثهر االىتداب البريطاىي االىقساـ الفمسطيىي لتعزيزي.

كبتىاكؿ الهبحث الثاىي الصراعات كالىزاعات الفمسطيىية بعد الثكرة الفمسطيىية الهعاصرة كها 
كاف هىٍا تفرد حركة فتح في القرار الفمسطيىي , ككيفية تشكيؿ جبٍة الرفض  ـ كالتيٜٗٙٔ
, ٍا الجبٍة الشعبية لتحرير فمسطيفـ الهىاٌضة لقرارات هىظهة التحرير كالتي تزعهتٜٗٚٔعاـ 

 ـ .ٕٜٛٔكاىشقاؽ داخؿ حركة فتح عاـ

أسيس الكتمة كها يتىاكؿ الهبحث جذكر االىقساـ بيف حركتي فتح كحهاس كالذل بدء  هىذ ت
, كهع اىدالع االىتفاضة رئاسة الجاهعة اإلسبلهيةـ ككاىت الهىافسة عمى ٜٜٚٔاالسبلهية عاـ 

ـ رفضت حركة حهاس االىضهاـ الى القيادة الهكحدة التي تشكمت هف ٜٚٛٔالفمسطيىية  عاـ 
 فصائؿ هىظهة التحرير الفمسطيىية .
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كحهاس الذل اتسـ بالخبلؼ السياسي فتح  اتفاؽ اكسمك ظٍر الخبلؼ بيف حركتيهع تكقيع 
 ـ اصبح ٌىاؾ برىاهجيف هختمفيف  ٕٙٓٓكعىدها فازت حركة حهاس باالىتخابات التشريعية 

دل أضعؼ الترتيبات الهؤسسية كالتبايف بيف االحزاب السياسية حكؿ اسس السمطة هها يعىي 
 .االخر ؼالى حدكث صراع بيف االحزاب يٍدؼ الى الغاء الطر 

 

. 
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 الهبحث األكؿ :
 هككىات الىظاـ الفمسطيىي

 :تعريؼ الىظاـ السياسي أكال:

التىفيذية  التعريؼ التقميدم لمىظاـ السياسي ٌك ىظاـ الحكـ بهعىى الهؤسسات الحككهية الثبلث:
, كالتي تقكـ بهٍهة الدفاع عف الكطف ضد التٍديدات الخارجية كضهاف كالتشريعية كالقضائية

فًُ ذم ع  إال أف التطكر ال اخميالترابط الد السياسية  عمـ السياسة هع تطكر كتعقد الحياة ر 
ا لحدكد الدكلة , دفع بعمهاء السياسية إلى تعريؼ عمـ السياسة كعمـ السمطة كعميً أصبح كتجاكٌز

الىظاـ السياسي يعرؼ كهفٍـك تحميمي أكثر هها ٌك ىظاـ هؤسساتي هضبكط كها تكحي كمهة 
الرؤية عرفت هكسكعة العمكـ السياسية ,الىظاـ السياسي ٌك " هجهكع ىظاـ ,كضهف ٌذي 

, أم بتكزيع تي تتعمؽ بالتخصيص السمطكم لمقيـالتفاعبلت كاألدكار الهتداخمة كالهتشابكة ال
 .ٛاألشياء ذات القيهة بهكجب قرارات سياسية همزهة لمجهيع"

فف قيادي هجتهع بشرل هف هكقع  اف الىظاـ السياسي ٌك هجهكعً القكاعد كالهبادئ التي تىظـ
 .ٜالسمطة كباستخداـ كسائؿ السمطة"

كالهتىاسػػػػػػػػػػقة فيهػػػػػػػػػػا بيىٍػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػيف  الهترابطػػػػػػػػػػةٌػػػػػػػػػػك هجهكعػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػف القكاعػػػػػػػػػػد ك األجٍػػػػػػػػػػزة أك 
ىظػػػػػػػػػاـ الحكػػػػػػػػػـ ككسػػػػػػػػػائؿ ههارسػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػمطة ك أٌػػػػػػػػػدافٍا ك طبيعتٍػػػػػػػػػا ك هركػػػػػػػػػز الفػػػػػػػػػرد هىٍػػػػػػػػػا 

عمػػػػػػػػػػػى الجهاعػػػػػػػػػػػة   تسػػػػػػػػػػػيطر ككيفيػػػػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػػػػاط عىاصػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػكم التػػػػػػػػػػػي ك ضػػػػػػػػػػػهاىاتً قبمٍػػػػػػػػػػػا
 .بعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تفاعمٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍا فيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ارتباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كثي

 :الىظاـ السياسي الفمسطيىيثاىيا : 

ها  ات هىظهة التحرير الفمسطيىية تشكؿ السمطة الكطىية الفمسطيىية هع اإلطار األكسع لهؤسس
يعرؼ بالىظاـ السياسي الفمسطيىي, كبرغـ أف السمطة الكطىية الفمسطيىية ليست دكلة بالهعىي 

                                                           
 الثالثالهؤسسة العربية لمدراسات كالىشر ,بيركت , لبىاف , الجزء  (:ٜٔٛٔ) ةالعمـك السياسي ةهكسكع -8
 
 ٜعالـ الكتب,القاٌرة,صفي اصكؿ الىظـ السياسية, ةدراسً هقارى–ىظـ الحكـ الهعاصري  (:ٜٗٛٔالشافعي,ابك راس) - 9
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قػضائية. التىفيذيػة ك التػشريعية ك الهؤسػسات ال فيتتهثؿ دكلػة  ؤسساتهتهمؾ  ٍاالكاهؿ, إال أى
ىبٍا كصػحيح أف الدكلػة ليػست إال هؤسػسة هػف هؤسػسات الىظاـ السياسي, الذم يضـ إلي جا

هؤسسات أخرم خارج ىطاقٍػا هثػؿ األحػزاب كالتىظيهػات الػسياسية كالحركات االجتهاعية 
ٌػك هجهكعػة األسػس الدسػتكرية  كجهاعات الضغط كتككيىات الهجتهع. إال أف الىظاـ الػسياسي 

 .ٓٔإرادتٍػا"كالقكاعػد القاىكىيػة كالٍياكػؿ كالبىػي الػسياسية التػي تفػصح الػسمطة هػف خبللٍػا عػف 

 :ظهة التحرير الفمسطيىيةهى-ٔ

 :ـ3964التحرير الفمسطيىية  ةتأسيس هىظه: 3/3

ـ هف العدـ فقد سبؽ قياهٍا تطكرات عمى  ٜٗٙٔلـ تىشأ هىظهة التحرير الفمسطيىية عاـ 
"كلـ يكف لفمسطيف هف كجكد في  ٔٔكهجاالت عدي" الصعيديف الفمسطيىي كالعربي شهمت أطرافان 

مة في الجاهعة العربية الدكؿ العربية سكم الٍيئة العربية العميا كحككهة عهكـ فمسطيف الههث
ككاىت كؿ دكلً تتعاهؿ هع القضية الفمسطيىية هف خبلؿ هكقؼ الدكلة هف الرهكز  يبأحهد حمه
 .ٕٔالفمسطيىية"

فمسطيف هىدكب أعضاء الجاهعة أف يككف لقرر ـ ٜ٘ٗٔاء جاهعة الدكؿ العربية سىة هىذ إىش
كأحهد حمهي عبد ,حيث تعاقب عمى تهثيمٍا في الجاهعة هكسى العمهي  ,يهثمٍا في الجاهعة

 كأحهد الشقيرم. ,الباقي 

ـ استجابة لدعكة ٜٗٙٔ/ٔ/ٖٔفي هؤتهر القهة العربي األكؿ الذم اىعقد في القاٌرة بتاريخ 
الرئيس الهصرم جهاؿ عبد الىاصر, تـ إصدار قراران يقضى بإىشاء كياف فمسطيىي يعبر عف 

كيقيـ ٌيئة تطالب بحقكقً لتهكيىً هف تحرير كطىً كتقرير هصيري, ككمؼ ,إرادة شعب فمسطيف 
د الشقيرم ههثؿ فمسطيف في جاهعة الدكؿ العربية .قاـ احهد الشقيرم بجكالت عمى الهؤتهر أحه

كها كتشكمت لجاف تحضيرية ,التجهعات الفمسطيىية الستطبلع رأيٍـ بشاف الكياف الفمسطيىي 
                                                           

,رسالة هاجستير 1033-1000تاثير التغيرات العربية كاالقميهية عمى السياسة الداخمية الفمسطيىية  (:ٖٕٔٓبشير,عهر) -30
ر,غزة,ص ةجاهع غير هىشكرة,  ( الىظاـ السياسي الفمسطيىي الحاجة لمتغيير1009, ىقالن عف ابك سيؼ,عاطؼ)13االٌز

ا, تاسيسٍا, هساراتٍا, هركز االبحاث, هىظهة التحرير  (:ٜٚٛٔعبد الرجهف ,اسعد)- 33 هىظهة التحرير الفمسطيىية جذكٌر
 61الفمسطيىية,ص

 66هرجع سابؽ,ص (:ٜٚٛٔعبد الرحهف,اسعد) - 31
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"كاىتخب ـ ٜٗٙٔ/٘/ٕٛلمهؤتهر كتـ افتتاح الهؤتهر الكطىي األكؿ في هديىة القدس في 
يرم رئيسا  لً كحكهت الهصرم كحيدر عبد الشافي ىائبيف لمرئيس كاقر الهؤتهر السيد أحهد الشق

كاعمف الشقيرم في الجمسة الختاهية كالدة هىظهة ." ٖٔالهيثاؽ القكهي كالىظاـ األساسي لمهىظهة" 
 كقد," ٗٔالتحرير الفمسطيىية كههثمة الشعب الفمسطيىي كقائدة لكفاحً هف أجؿ تحرير كطىة 

ا اعبلف قياـ هىظهة التحرير الفمسطيىيةاصدر الهؤتهر هجهكعً  كاعتهاد  قرارات خاصة ابرٌز
كبعد شٍريف هف اىتٍاء الهؤتهر قاـ أحهد الشقيرم بتسهية أعضاء أكؿ  ,الهيثاؽ القكهي لمهىظهة

 لجىة تىفيذية لهىظهة التحرير الفمسطيىية.

مسطيىي هؤذىا باىبثاؽ عمؽ الشقيرم عمى قياـ الهىظهة بقكلة "كاف ذلؾ اليـك هيبلد الكياف الف
الشخصية الفمسطيىية يجسدٌا قيادي فمسطيىية كجيش التحرير الفمسطيىي كالصىدكؽ القكهي 

 .٘ٔالفمسطيىي كاجٍزي اعبلهيً كادارية كتىظيهية "

كلقد ,كافؽ هؤتهر القهة العربي الثاىي عمى االعتراؼ بهىظهة التحرير الفمسطيىية كرحب بٍا 
ؿ فمسطيف في جاهعً لهىظهة التحرير الفمسطيىية كليس كههث عكهؿ الشقيرم عىدئذ كرئيس

ـ ذاؾ عمى قرار الهىظهة بإىشاء جيش  ,الدكؿ العربية كها كافؽ الزعهاء العرب في هؤتهٌر
ـ باشرت هىظهة التحرير ىشاطٍا بتشكيؿ جيش ٜٗٙٔكهع ىٍاية العاـ  , ٙٔالتحرير الفمسطيىي"

ككاف اكؿ ىشاط لٍا عمى ,تب لٍا في الدكؿ العربية التحرير الفمسطيىي في قطاع غزة كبفتح هكا
الصعيد الدكلي اشتراكٍا بىاء عمى اقتراح هصرم بصفً هراقب في هؤتهر عدـ االىحياز الذم 

كفى ٌذا الهؤتهر تحدث الشقيرم اهاـ رؤساء الدكؿ ,ـ ٜٗٙٔعقد في   الخاهس هف اكتكبر 
 .ٚٔصاعد"بصفتً رئيس هىظهة التحرير الفمسطيىية ذات الىجـ ال

 ـ:3969اعادة صياغة الهيثاؽ القكهي لهىظهة التحرير الفمسطيىية  :3/3/3

                                                           
 60" ,ص3988-3961: الفكر السياسى الفمسطيىى " (ٖٜٜٔ)لغاز  حسيف, -31
 61: هرجع سابؽ ,ص( ٖٜٜٔحسيف ,غازل) -34
 308,ص3القهة الى الٍزيهً هع الهمكؾ كالرؤساء,ط هف (:ٕ٘ٓٓالشقيرم,احهد) -35
 81هرجع سابؽ,ص (:ٜٚٛٔعبد الرحهف,اسعد) - 36
 81هرجع سابؽ,ص (:ٜٚٛٔعبد الرحهف,اسعد) -37
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كاف الشقيرم الزعيـ الفمسطيىي الذل ال يىازع في هىظهة التحرير الفمسطيىية عىد قياهٍا لكف 
االىتقادات بدأت تكجً ضدي ليس هف الهعارضيف الذيف اىتقدكي هىذ البداية فقط بؿ كذلؾ هف 

بتٍهة تفردي في قيادي  ـ ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔهع داخؿ الهىظهة خصكصان في عاهىالذيف عهمكا 
ـ هف الدكتكر فايز الصايغ ٜ٘ٙٔكقد كجٍت لً اىتقادات في هىتصؼ عاـ  ٛٔهىظهة التحرير"

عضك المجىة التىفيذية كفى ىفس الكقت بدأ صراع بيف حركة القكهييف العرب كالشقيرم أسفر 
باىة يريد  يلخبلؼ بيىٍـ كبيف الشقيرم كاتٍهك عف إصدار القكهييف العرب بياىان شرحكا فيً حقيقة ا

 . ٜٔالكطىي الفمسطيىي " استبعادٌـ هف الهجمس

كضاع ها تبقى هف فمسطيف الضفة الغربية كقطاع غزة, ـ  ٜٚٙٔ""كعىدها حدثت كارثة حرب 
كاىكشؼ الضعؼ العربي, كتبخرت اآلهاؿ في قيادة عبد الىاصر, كفي الشعارات القكهية لتحرير 

يهىة كالكصاية حالة الٍ فمسطيف, ش ع ر  الفمسطيىيكف بكجكب أخذ زهاـ الهبادرة كالتخمص هف
كاضطرت األىظهة العربية عمى أف تكافؽ عمى فتح الهجاؿ أهاـ العهؿ الفدائي , العربية

الفمسطيىي, تىفيسان عف هشاعر الجهاٌير, كتكجيٍان لغضبٍا كثكرتٍا ضد العدك الصٍيكىي. 
ا كقيادتٍا, كُأضطر أحهد الشقيرم لئلسق َـّ إعادة الىظر في هىظهة التحرير كدكٌر الة في كلذلؾ ت

ـ إلفساح الهجاؿ أهاـ تحقيؽ الكحدة الكطىية, كدخكؿ الهىظهات الفدائية في ٜٚٙٔديسهبر  ٕٗ
بالككالة  هىظهة التحرير الفمسطيىية رئاسة المجىة التىفيذية لػ الهىظهة. كقد تكلى يحيى حهكدة

كالعبلقات الداخمية  هىظهة التحرير الفمسطيىيةػجٍكدان حثيثة إلعادة صياغة  خمفان لمشقيرم, كبدأ
 هىظهة التحرير الفمسطيىيةػالفمسطيىية. كىجحت ٌذي الجٍكد بدخكؿ هعظـ الهىظهات الفدائية 

كخصكصان حركة فتح, كبإعادة صياغة الهيثاؽ القكهي الفمسطيىي ليحؿ هكاىً "الهيثاؽ الكطىي 
 .ٕٓالفمسطيىي"

                                                           
 91هرجع سابؽ,ص (:ٜٚٛٔالرحهف,اسعد)عبد  -38
 476,ص365ككثيقة رقـ 3965الكثائؽ العربية الفمسطيىية لعاـ  - 39
 301ػ  98, ص 4اىظر: الهكسكعة الفمسطيىية, ج -10
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جرل اىتخاب المجىة التىفيذية  في القاٌرة ٜٜٙٔ/كفى الدكرة الخاهسة لمهجمس الكطىي فبراير
 .ٕٔكُأىتخب السيد ياسر عرفات رئيسان لٍا بدؿ السيد يحيى حهكدة"

كهؤسساتٍا هع هراعاة كجكد هٍـ  هىظهةيدة رغبتٍا في تطكير اجٍزة الأبدت القيادة الجد
لمهىظهات الفدائية كالبحث حكؿ هكضكع الكحدة الكطىية كتشكيؿ الهجمس الجديد كاسمكب عهمة 

اجتهعت المجىة التىفيذية بطمب هف عبد الهجيد شكهاف رئيس الصىدكؽ القكهي بههثميف عف .
ـ تـ فيً االتفاؽ عمى تشكيؿ ٜٛٙٔهارس ٚٔحركة فتح كالجبٍة الشعبية في بيركت في 

ها تختار هىظهة التحرير الهجمس الكطىي هف هائة عضك فقط تختار الفصائؿ ىصفٍـ بيى

 .ٕٕ"استشارة الهكتب الدائـ خر هع اشتراط فتحالىصؼ اآل

 :تركيبة الىظاـ السياسي الفمسطيىيثالثا: 

جسد قياـ "  ـ إيذاىان ببدء هرحمة ٌاهة ههاٜٗٙٔكاف تأسيس هىظهة التحرير الفمسطيىية عاـ 
الهىظهة إىجازا كبيران كهكسبان عظيها لمشعب الفمسطيىي كىضالً هف أجؿ العكدة كالتحرير 

 ."ٖٕككياىً الكطىيكاإلقرار بكجكدي كشخصيتً 

"كلعؿ ها يهيز هىظهً التحرير الفمسطيىية عمى صعيد بىيتٍا إىٍا كاىت بىية شهكلية أرادت اف 
اىتقمت هف طكر الفكرة  كالتي" ٕٗتجهع أدكات السياسة كاالقتصاد كالهجتهع كمة تحت جىاحيٍا

كتجسيد ىجاز كشكمت ىقطة االىعطاؼ في تشكيؿ الىظاـ السياسي الفمسطيىي الى طكر اإل
 .لمكياىية الفمسطيىية فكاف عقد الهجمس الكطىي الذل يعبر عف ىتاج لمحالة الفمسطيىية

ـ باشر رئيس المجىة ٜٗٙٔ"كفكر االىتٍاء هف عقد الهجمس الكطىي الفمسطيىي في القدس عاـ 
التىفيذية لمهىظهة بىاء كتأسيس أجٍزة كهؤسسات هىظهة التحرير الفمسطيىية هف أجؿ البدء 

ؽ البرىاهج السياسي الذل آثري الهجمس الكطىي كهع الكقت تطكرت ٌذي االجٍزة بتطبي
                                                           

 في الهصداقية عدـ بالهبادئ, االلتزاـ عدـ كاليهيىية, الفردية :د هىظهة التحرير الفمسطيىية أ: ك  خرطبيؿ , جهيؿ )بدكف( -13
 ٜصههارسة , ال

,رسالً 3981-3964(: الهجمس الكطىي الفمسطيىي البىية السياسية كاالجتهاعية دراسً تحميمية ٕٕٓٓالهصرم,ابراٌيـ) -11
 .11الدكؿ العربية,هصر,ص ةجاهعغير هىشكرة, هعٍد البحكث كالدراسات العربية, دكتكراي ,

 337: هرجع سابؽ ,ص( ٖٜٜٔحسف, غازل) -11
: الهىظهات الهجتهعية التطكعية كالقضية الفمسطيىية ىحك عالقة تكاهمية , هىتدل ابحاث السياسات  (ٜٜٜٔسالـ, كليد) -14

 61االجتهاعية كاالقتصادية في فمسطيف ,ص
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بىية تحتية  ؾظهة التحرير الفمسطيىية هف اهتبلكالهؤسسات ضهف ٌيكؿ تىظيهي هتطكر هكف هى
ى :ٕ٘لدكلً شبٍة بكؿ الدكؿ كالهجتهعات االخرل القائهة  " فٍي تقاد بسمطات ثبلث ٌك

 شهؿ الهجمس الكطىي الفمسطيىي كالهجمس الهركزمالتي ت -السمطة التشريعية:-ٔ

 -الهجمس الكطىي:-:3/3

ك الذل يضع سياسة الهىظهة  "الهجمس الكطىي ٌك السمطة العميا لهىظهة التحرير ٌك
صدار القرارات الىٍائية فيها يتعمؽ إ" "كالكحيد الذم يحؽ لً سمطً  ٕٙكهخططاتٍا كبراهجٍا

كها يىتخب أعضاء الهجمس الكطىي عف طريؽ االقتراع الهباشر هف قبؿ  ٕٚبالهسائؿ الهٍهة"
" كيتككف الهجمس الكطىي ٕٛالشعب الفمسطيىي بهكجب ىظاـ تضعً المجىة التىفيذية لٍذي الغاية

هف رئاسة الهجمس كعدد هف المجاف الهتخصصة كها كاف ٌىاؾ قرار فصؿ رئاسة الهجمس 
في عهمية فصؿ بيف السمطتيف التشريعية  -ألكؿ هرة –الكطىي عف رئاسة المجىة التىفيذية 

كحددت صبلحيات الهجمس الكطىي الفمسطيىي في دكرتً العادية بالىظر في الىقاط ٜٕكالتىفيذية"
 .ٖٓالتالية 

 كضع البراهج كالخطط كالسياسات العاهة لمهىظهة-أ

 زتٍاجازات الهىظهة كأجٍىالتقرير السىكم الذل تقدهة المجىة التىفيذية عف إ-ب

 التقرير السىكم لمصىدكؽ القكهي كاعتهاد الهيزاىية-ج

 هف لجاف الهىظهة لًالهقدهة  التىفيذية اتاالقتراح-د

 ًأم هسائؿ ُأخرل تعرض عمي -ق

                                                           
: فمسطيف كالقضية الفمسطيىية ,الشركة العربية الهتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات بالتعاكف هع ( ٜٕٓٓىخبً هف الهتخصصيف) -15

 410كحة , القاٌرة, صجاهعة القدس الهفت
 7,ـ1اىظرالىظاـ االساسى لهىظهة التحرير الفمسطيىية , ب -16
 57(:هرجع سابؽ,صٕٕٓٓالهصرم,ابراٌيـ) 17
 5الىظاـ االساسى لهىظهة التحرير الفمسطيىية هرجع سابؽ ,ـ -18
 طيىي ,ىقال عف هىظهة التحرير الفمسطيىية,دكرة الهجمس الكطىى الفمس58ص(:ٕٕٓٓالهصرم,ابراٌيـ) -19
 30الىظاـ االساسى لهىظهة التحرير الفمسطيىية , هرجع سابؽ اىظر ,ـ -10



24 
 

هف حيف ألخر حسب الظركؼ كقد غير ثابت بؿ يتغير فٍك أها عدد أعضاء الهجمس الكطىي  
اعضاء كعاـ  ٘ٓٔـٜٜٙٔكعاـ  ان عضك  ٕٕٗـٜٗٙٔعضاء الهجمس الكطىي "عاـ أدد عبمغ 

كلدل عكدة السمطة الكطىية الفمسطيىية إلى ٖٔ"ٜٖٓـ ٜٛٛٔكعاـ  ان عضك  ٚٛٔـٜٗٚٔ
ـ أصبح أعضاء الهجمس ٖٜٜٔاألراضي الفمسطيىية الهحتمة بعد تكقيع اتفاؽ أكسمك عاـ 

 التشريعي الفمسطيىي في الضفة كقطاع غزة أعضاء طبيعييف في الهجمس الكطىي الفمسطيىي .

 -المجىة التىفيذية : -:3/1

المجىة التىفيذية ضهف ٌيكمية هىظهة التحرير السمطة التىفيذية في الدكؿ كقد عرفٍا الىظاـ  تشبً
ٌا  ؤ ىظهة كتككف دائهة االىعقاد كأعضااألساسي لمهىظهة بأىٍا "ٌي أعمى سمطة تىفيذية لمه

ا الهجمس الكطىي كتككف  هتفرغكف لمعهؿ كتقكـ بتىفيذ السياسة كالبراهج كالهخططات التي يقٌر
تهثيؿ الشعب الفمسطيىي  يً" تتكلى المجىة التىفيذٕٖأهاهً هسؤكلية تضاهىية كفردية ًلك هسئك 

صدار المكائح كالتعميهات كاتخاذ القرارات بتىظيـ أعهاؿ  كاإلشراؼ عمى تشكيبلت الهىظهة كا 
عداد الهىظهة عمى اآل تتعارض هع الهيثاؽ أك الىظاـ األساسي كتىفذ السياسة ا لهالية لمهىظهة كا 

 تألؼ المجىة هف خهسة عشركيتـ اىتخاب أعضائٍا هف قبؿ الهجمس الكطىي كت  ,الهيزاىية
هف الىظاـ األساسي  ٙٔ يصبلحيات المجىة التىفيذية فقد حددتٍا الهادل, أها بالىسبة ان عضك 

 -:ٖٖالفمسطيىي لهىظهة التحرير كها يمى 

 .الفمسطيىي الشعب تهثيؿ -أ

 .الهىظهة تشكيبلت عمى اإلشراؼ - ب

 أال عمى الهىظهة, أعهاؿ بتىظيـ الخاصة القرارات كاتخاذ كالتعميهات المكائح إصدار - ج
 .األساسي الىظاـ أك الهيثاؽ تتعارض هع

عداد لمهىظهة الهالية السياسة تىفيذ - د  .هيزاىيتٍا كا 

                                                           
 59هرجع سابؽ ,ص (:ٕٕٓٓالهصرم,ابراٌيـ) -13
 35الىظاـ االساسى لهىظهة التحرير الفمسسطيىية , هرجع سابؽ , ـ- 11
 36سابؽ ,ـالهرجع ىفس ال, -11
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العاهة  الخطط كفؽ التحرير هىظهة هسؤكليات جهيع التىفيذية المجىة تباشر العهكـ, كجً كعمى
ا التي كالقرارات ىشاء دكائر هىظهة التحرير إٍا هٍهة ليإككمت أكها  .الكطىي الهجمس يصدٌر

 -:ٖٗتيةاآل

 .التحريرية الدائرة -أ

 .كاإلعبلهية السياسية الشؤكف دائرة - ب

 .الفمسطيىي القكهي الصىدكؽ دائرة - ج

 .القكهي كالتكجيً العاهة الشؤكف دائرة - د

 .إىشائٍا ضركرة المجىة ترل أخرل دائرة أم - ك

 بىظاـ دائرة كؿ اختصاص كيحدد .الهكظفيف هف البلـز كالعدد عاـ هدير دائرة لكؿ كيككف
 .التىفيذية المجىة خاص تضعً

 :الهجمس الهركزم لهىظهة التحرير-:ٖ/ٔ

( تقرر تشكيؿ هجمس ٖٜٚٔ/ٔ/ٕٔ-ٙفي الدكرة الحادية عشرة لمهجمس الكطىي الفمسطيىي )
ارات الهجمس الكطىي هركزم لهىظهة التحرير الفمسطيىية لهعاكىة المجىة التىفيذية في تىفيذ قر 

ي الهجمس. فالفارؽ الزهىي ٍات الهتعمقة بتطكرات القضية الفمسطيىية بيف دكرتيصدار التكجا  ك 
الطكيؿ ىسبيان بيف دكرتي الهجمس الكطىي )سىة كاهمة( يكجد فراغان في اتخاذ التشريعات 

ألف هسائؿ كتطكرات ٌاهة تبرز بيف حيف كآخر عمى صعيد القضية ,كالقرارات البلزهة 
ى قرار الهجمس الفمسطيىية فبل تستطيع المجىة التىفيذية لمهىظهة أف تبث فيٍا دكف االستىاد إل

الكطىي الفمسطيىي. كالدعكة إلى عقد الهجمس لدكرة غير عادية ليست باألهر السٍؿ لعدة أسباب 
هف بيىٍا تكزع أعضاء الهجمس عمى التجهعات الفمسطيىية في هختمؼ األقطار العربية 

 كخارجٍا.

                                                           
 38سابؽ , ـالهرجع ال ىفس 14
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كذا ظٍرت فكرة تشكيؿ هجمس كسيط بيف الهجمس الكطىي الفمسطيىي كالمجىة الت ىفيذية ٌك
ف إكجب قرار تشكيؿ الهجمس الهركزم ف"كبهٖ٘لمهىظهة لسد ذلؾ الفراغ فجاء الهجمس الهركزم

 :ٖٙعضكيتً تشهؿ 

 عضاء المجىة التىفيذية لهىظهة التحرير الفمسطيىيةأرئيس ك -أ

 رئيس الهجمس الكطىي الفمسطيىي كهكتب رئاستً-ب

 هىاء العاهيف لبلتحادات الشعبيةالرؤساء كاأل -ج

 الههثميف عف الهجالس الهعتهدة في الهجمس الكطىي-د

 ثبلثة ههثميف عف الهجمس العسكرم يعيىٍـ القائد العاـ-ق

 ربعيف عضكا يهثمكف الهستقميف هىتخبيف هف الهجمس الكطىي أاثىيف ك  -ك

عشريف عضكا ثـ تطكرت عضاء الهجمس الهركزم في البداية عمى كاحد ك أكقد اقتصر عدد 
كها ٖٚـ "ٜٗٛٔحسب التعديبلت التي لحقتً عاـ  عضكان  ٜٜكصمت الي ف أعضكيتً الى 

عهاؿ الهىكطة لً هركزم هاٌية الهجمس كتركيبتً كاألحددت البلئحة الداخمية لمهجمس ال
 -:ٖٛكاجتهاعاتً كقراراتً أها هٍهاتً كها حددتٍا الهادة الثالثة هف البلئحة الداخمية كها يمى

ا كالهسائؿ التي تطرحٍا عميً المجىة التىفيذية في إطار هقررات اتخاذ القرارات في القضاي   . أ
 الهجمس الكطىي.

قرار الخطط التىفيذية الهقدهة إليً هف المجىة التىفيذية.  . ب  هىاقشة كا 

 ج. هتابعة تىفيذ المجىة التىفيذية لقرارات الهجمس الكطىي.

البلزهة بذلؾ إلى المجىة  د. االطبلع عمى حسف سير عهؿ دكائر الهىظهة كتقديـ التكصيات
 التىفيذية.

                                                           
 113,  ص 4(, ج3984)الهكسكعة الفمسطيىية  -15
 1االطر السياسية لهىظهة التحرير الفمسطيىية , الهجمس الهركزل الفمسطيىى , ـ-16
 ,هقابمً هع جهاؿ الصكراىي69هرجع سابؽ,ص (:ٕٕٓٓالهصرم,ابراٌيـ) -17
 1االطر السياسية لهىظهة التحرير الفمسطيىية , الهجمس الهركزل الفمسطيىى , ـ -18
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س جمسات أكيتر  ًقؿ بدعكة هف رئيسجمس الهركزم هرة كؿ شٍريف عمى األكها كيجتهع اله
ا رئيس   .الكطىيعهالة لمهجمس أالهجمس الكطىي كيقدـ تقريرا عف الهجمس كيديٌر

 :السمطة الكطىية الفمسطيىية -: 1

ـ تحكالن استراتيجيان ٌاهان في الحياي السياسية الفمسطيىية ٖٜٜٔشكمت اتفاقية اعبلف الهبادئ عاـ 
حيث تـ صياغة ىظاـ سياسي فمسطيىي جديد في الضفة الغربية كقطاع غزة كتـ التعبير عف 

ـ في الضفة الغربية ٜٜٗٔعاـ هف خبلؿ قياـ السمطة الفمسطيىية شكؿ ٌذا الىظاـ السياسي 
راضي عمى األ ي أكؿ كياف فمسطيىيكبذلؾ تككف السمطة الكطىية الفمسطيىية ٌ,ع غزة كقطا

ليشكؿ ذلؾ هىعطفان تاريخيان في حياي الشعب  ,الفمسطيىية في الضفة الغربية كقطاع غزة 
 .ٜٖ"الفمسطيىي هف حيث التحكؿ هف الثكرة الي السبلـ

 الٍيكؿ التىظيهي لمسمطة الكطىية الفمسطيىية: 1/3

 الهجمس التشريعي الفمسطيىي: -:1/3/3

( الذل تـ ٔكسمكأرتيبات الحكـ الذاتي االىتقالي )ف تأبش  الهبادئعبلف إ"عمى اتفاؽ  بىاءن 
( الهكقع ٕـ كاتفاؽ )اكسمكٖٜٜٔفي سبتهبر  ـ , ككقع رسهيان ٖٜٜٔغسطس أفي  ًالتكقيع عمي

لمهرحمة االىتقالية لمضفة الغربية سرائيمية اإل-ية الفمسطيىيةـ كالهسهى االتفاقٜٜ٘ٔفي سبتهبر 
"تـ تشكيؿ الهجمس التشريعي الفمسطيىي الذل حددت االتفاقيات السابقة الذكر عدد ٓٗكقطاع غزة

أعضائً "كهسئكلياتً كصبلحياتً التي ستىقؿ لً هف الحكـ العسكرم االسرائيمي الذم سيستهر 
تتسمهٍا السمطة  اطؽ التي لـبههارسة صبلحياتً التشريعية كالتىفيذية كالقضائية في الهى

ك أسارية الهفعكؿ كال يجكز لقرارات كاهر العسكرية ستظؿ عمى القكاىيف كاأل ةالفمسطيىية عبلك 
كيتككف الهجمس التشريعي هف  ٔٗك هع بىكد االتفاقيات"أف تتعارض هعٍا أتشريعات الهجمس 

                                                           
" رسالً هاجستير 1033-1000ر التغيرات العربية كاالقميهية عمى السياسة الداخمية الفمسطيىية تاثي (:ٖٕٔٓبشير,عهر) -19

ر,غزة,فمسطيف,ص  19غير هىشكرة,جاهعة االٌز
: الهجمس التشريعى الفمسطيىى تقييـ االداء خالؿ دكرتى االىعقاد االكلى كالثاىية ,هركز تىهية  (ٜٜٜٔالبكر, عبير) -40

 30 , صالديهقراطية , راـ اهلل
طابا(, كقاىكف اىتخابات الهجمس الفمسطيىي في قيس عبد الكريـ  -اتفاؽ اكسمك االكؿ كالثاىي)كاشىطف(:ٜٛٛٔتمحهي,داككد) -43

ـ كالحقيقة,ط  355,ص3كاخركف سالـ اكسمك بيف الٌك
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ذا التقسيـ عضكا يىتخب فيً الرئيس كىائبا الرئيس كاهيف السر كالمجاف  ٛٛ الهعاكىة لمهجمس ٌك
 كؿ اجتهاع لً رئيسان أف يىتخب الهجمس في أهف القاىكف االساسي عمى  ٖٙهادة ىصت عمية ال

فتهت االىتخابات التشريعية  ٕٗلمسر يككىكف ٌيئً هكتب رئاسة الهجمس" كىائبيف لمرئيس كاهيىان 
ً فتح كهع التطكرات ـ كالتي لـ تشارؾ فيٍا الفصائؿ األخرل سكل حركٜٜٙٔعاـ  ىكلاأل

ة الىظاـ عالسياسية التي شكمت هجاال خصبا لتطكرات سياسية تركت بصهاتٍا عمى طبي
كهحاصرة الرئيس ياسر  –السياسي كعمى العهمية التشريعية كىتائجٍا فكاىت اىتفاضً األقصى 

جؿ تعديؿ القاىكف أ كبركز حركة حهاس كالضغكطات الخارجية عمى رئيس السمطة هف–عرفات 
كاستحداث هىصب رئيس الكزراء فكاف ضركريا تغيير قاىكف االىتخابات  ٕٕٓٓاالساسي 

يجاد ىظاـ سياسي هستقر ا  السياسية في الهجتهع الفمسطيىي ك الفمسطيىي هف اجؿ تعزيز التىهية 
بعض التعديبلت في القاىكف االساسي كهىٍا زيادي عدد هقاعد ت فته ٖٗيحظى بشرعية داخمية

هقعدا كاعتهاد الىظاـ االىتخابي الهختمط كالذم يتـ فيً  ٕٖٔدا الى هقع ٛٛالهجمس هف 
كىظاـ التهثيؿ الىسبي  (الدكائر)هىاصفة الهقاعد الىيابية بيف كؿ هف ىظاـ األغمبية البسيطة 

حزاب كالحركات كالفصائؿ الفمسطيىية ها عدا حركة الجٍاد لقكائـ كالتي شاركت فيٍا جهيع األا
 .التحريرزب حسبلهية ك اال

 هٍاـ الهجمس التشريعي: -:1/3/3/3

 : ٗٗساسي الفمسطيىي الهعدؿ هٍاـ الهجمس التشريعي بهٍهتيف رئيسيتيف ٌها حدد القاىكف األ

لمهجمس  قاىكف األساسيسىدي الأالكظيفة التشريعية ٌي اختصاص  :التشريعيةالكظيفة -ٔ
القكاىيف كالتشريعات  التشريعي باعتباري الهجمس الىيابي صاحب التشريع كالذم يتهثؿ في سف

 لغائٍاا  كتعديمٍا ك 

                                                           
,رسالة هاجستير  1006-3996الهجمس التشريعي في ظؿ السمطة الكطىية الفمسطيىية في الفترة  (:ٕٓٔٓعياش,حسف) -41

ر,غزة ص  13غير هىشكرة,جاهعً االٌز
 83هرجع سابؽ,ص (:ٕٓٔٓعياش,حسف) -41
 عمى اف الهجمس التشريعي ٌك السمطة التشريعية الهىتخبً 1-3,فقرة47,الهدة1005القاىكف االساسى الفمسطيىي الهعدؿ -44

 كيتكلى هٍاهة التشريعية كالرقابية عمى الكجً الهبيف في ىظاهة الداخمى
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ساسية الكثير هف الدساتير كالقكاىيف األالهشركع الفمسطيىي قد حذا حذك  الرقابية:الكظيفة -ٕ
برز ٌذي أمطة التىفيذية كهف قابية عمى السهف الصبلحيات الر  ان بإعطاء الهجمس التشريعي كثير 

 الهٍهات:

 ٘ٗهىح الثقة لمحككهة-أ

 ٙٗحد الكزراءألى الحككهة اك إك االستجكابات أسئمة تكجيً األ-ب

 ٚٗك لجاف لتقصي الحقائؽأتشكيؿ لجىة -ت

 ٛٗقرار الخطة العاهة لمتىهية إ-ث

 ٜٗالتصكيت عمى الهيزاىية-ج

 ٓ٘جراءات كالتدابير الهتخذة خبلؿ حالة الطكارئ هراجعً اإل-ح

 ٔ٘حد اعضائٍاأك أحجب الثقة عف الحككهة -خ

 :51السمطة القضائية-: 1/1/1

ـ كفقا ٜٙٚٔقبؿ عاـ  بٍاىظهة ذات الصمة كالهعهكؿ القضائية كفقا لمقكاىيف كاأل:ٖ/ٕ/ٕ
تككىت السمطة القضائية هف الهحاكـ الىظاهية  ًـ كعميٜٜٗٔ( لسىة ٔلرئاسي الرقـ)لمهرسكـ ا

كغير الىظاهية كتىقسـ الهحاكـ الىظاهية الى هحاكـ الصمح كهحاكـ البداية كالهركزية كهحكهة 
الجىايات الكبرل كالهحكهة الخصكصية باإلضافة الى الهحكهة العميا اها الهحاكـ غير الىظاهية 

 .ىية فتىقسـ الى الهحاكـ الشرعية كالهحاكـ الدي

 :: السمطة التىفيذية 1/1/1
                                                           

 66,الهادة1005القاىكف االساسى الفمسطيىي الهعدؿ  -45
 56/1,الهادةالهرجع السابؽ -46
 58,الهادة الهرجع السابؽ -47
 59, الهادة الهرجع السابؽ -48
 61,الهادي الهرجع السابؽ -49
 330,الهادةالهرجع السابؽ -50
  77,الهادةالهرجع السابؽ53
 97: اصالح الىظاـ السياسى الفمسطيىى بيف الهطالب الداخمية كالضغكطات الخارجية , ص (ٕٕٔٓابك هطر , هحهد عبداهلل ) 51
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دارية العميا التي تضطمع بهسئكلية األساسي ٌي األداة التىفيذية كاإلالسمطة التىفيذية كفؽ الىظاـ 
كضع البرىاهج الذل تقرة السمطة التشريعية هكضع التىفيذ كيتكالٌا رئيس السمطة الكطىية 

 كهجمس الكزراء عمى الىحك التالي :

 :السمطة الكطىية الفمسطيىيةرئيس -:1/1/1/3

ـ هع هقاطعً التىظيهات ٜٜٙٔيىاير عاـ  ٕٓجريت أكؿ اىتخابات رئاسية في فمسطيف في أ
ئيس الهعارضة الكطىية كاإلسبلهية لبلىتخابات "لقد أتاح ىظاـ االىتخابات )ككذلؾ االتفاقيات( لر 

بيف في الضفة الغربية عمى اىتخابً بشكؿ هباشر هف الىاخ السمطة اإلهساؾ بسمطات بىاءن 
كزعيـ تاريخي لحركة فتح كرئيس لمجىة التىفيذية لهىظهة التحرير  ًلى جاىب هكقعإكقطاع غزة 

ة عبلكة عمى ضهاىة ألغمبيً هطمقة في الهجمس التشريعي كسيطرتً عمى الهفاصؿ الرئيسي
يىاير  ُٜأجريت في  ـ التيٕ٘ٓٓثـ االىتخابات الرئاسية  ٖ٘عبلهية"لؤلجٍزة األهىية كاإلدارية كاإل

فيٍا قكل الهعارضة اليسارية هع  تـ كتىافس في االىتخابات سبعً هرشحيف كشاركٕ٘ٓٓ
 .هقاطعً حركتي حهاس كالجٍاد االسبلهي

كيؤدل  ٗ٘يىتخب رئيس السمطة الكطىية الفمسطيىية اىتخابان عاهان كهباشران هف الشعب الفمسطيىي
 .٘٘ياـ الهجمس التشريعالرئيس قبؿ هباشرة هٍاـ هىصبة اليهيف اه

 :هجمس الكزراء -:1/1/1/1

س اجتهاعات هجمس أراء كيقيمٍـ كيقبؿ استقالتٍـ كير يعيف رئيس السمطة الكطىية الفمسطيىية الكز 
 ٙ٘الكزراء

 ٚ٘يختص هجمس الكزراء بها يمي :

                                                           
 41, هصر,صهرجع سابؽ(: ٕ٘ٔٓبك رحهة, عهاد)ا-51
 53الىظاـ األساسي لمسمطة الكطىية الفمسطيىية ,الباب الرابع , السمطة التىفيذية, ـ -54
 51, ـالسمطة  الهرجع سابؽ ,-55
 61, ـهرجع السابؽال -56
 71, ـهرجع السابؽال -57
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كضع السياسة العاهة في حدكد اختصاصً, ك في ضكء البرىاهج الكزارم الهصادؽ  .ٔ
 التشريعي.عميً هف الهجمس 

 تىفيذ السياسات العاهة الهقررة هف السمطات الفمسطيىية الهختصة.  .ٕ
 كضع الهكازىة العاهة لعرضٍا عمى الهجمس التشريعي.  .ٖ
إعداد الجٍاز اإلدارم, ككضع ٌياكمً, كتزكيدي بكافة الكسائؿ البلزهة , ك اإلشراؼ   .ٗ

 عميً كهتابعتً.
 هتابعة تىفيذ القكاىيف كضهاف االلتزاـ بأحكاهٍا, كاتخاذ اإلجراءات البلزهة لذلؾ.  .٘
هتابعة أداء الكزارات كسائر كحدات الجٍاز اإلدارم لكاجباتٍا كاختصاصاتٍا, كالتىسيؽ   .ٙ

 .فيها بيىٍا
 هىاقشة اقتراحات الكزارات الهختمفة كسياستٍا في هجاؿ تىفيذ اختصاصاتٍا.  .ٚ
 أخرل تىاط بٍا كفقا لٍذا القاىكف األساسي أك أم قاىكف أك قرار آخرأية اختصاصات   .ٛ

 الهبحث خالصة

 الفمسطيىية التطكرات ىتيجة العربية الدكؿ جاهعة هف بقرار ـٜٗٙٔ عاـ التحرير هىظهة ىشأت
 في االكؿ الهؤتهر اىعقد الىاصر عبد جهاؿ الهصرم الرئيس لدعكة استجابة كاىت كالتي كالعربية
 كاضطرت فصائمي كائتبلؼ تشكيمٍا اعادة تـ ـٜٚٙٔ حرب كارثة بعد,  ـٜٗٙٔ عاـ القاٌرة

 كجرت, الفمسطيىي الفدائي العهؿ أهاـ الهجاؿ فتح عمى تكافؽ أف عمى العربية األىظهة
 . لٍا رئيسا عرفات ياسر السيد كاىتخب ـٜٜٙٔ عاـ التىفيذية المجىة اىتخابات

 كهؤسسات اجٍزة تشكيؿ كبدأت الفمسطيىية لمكياىية ان تجسيد الفمسطيىي السياسي الىظاـ شكؿ
 الهجمس في تتهثؿ التي التشريعية السمطة:  الثبلثة السمطات هف تشكمت التي التحرير هىظهة
 في تتهثؿ التي التىفيذية كالسمطة كبراهجٍا كهخططاتٍا الهىظهة سياسات يضع كالذل الكطىي
ي التىفيذية المجىة ا االىعقاد دائهة كتككف لمهىظهة تىفيذية سمطة أعمى ٌك  هتفرغكف كأعضاٌؤ
ا التي كالهخططات كالبراهج السياسة بتىفيذ كتقكـ لمعهؿ  الهركزم كالهجمس, الكطىي الهجمس يقٌر
 .التحرير لهىظهة التىفيذية كالمجىة الكطىي الهجمس بيف ككسيط يعهؿ الذل
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 هف فتشكؿ.  لمىظاـ ٌيكؿ عهؿ تـ,  الفمسطيىية السمطة كتشكيؿ ـٖٜٜٔ اكسمك اتفاؽ كبعد
,  ـٜٜٙٔ عاـ اعضاءي اىتخاب تـ التي التشريعي الهجمس في تتهثؿ التي التشريعية السمطة
 عف ىاجـ بؿ داخمي طبيعي سياؽ في تأت   لـ التي التىفيذية كالسمطة,  القضائية كالسمطة
 . الهبادئ اعبلف اتفاؽ الستحقاقات استجابة

 اجٍزة تٍهيش كتـ السمطة اجٍزة بيد الفمسطيىي القرار اصبح ـٖٜٜٔ اكسمك اتفاؽ تكقيع هىذ
 ككف الفمسطيىية التحرير لهىظهة االعتبار اعادة هها يكجب, الفمسطيىية التحرير هىظهة

 .االسرائيمية السيطرة تحت الفمسطيىية األراضي
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 الهبحث الثاىي
 االىقساـ الفمسطيىي جذكر

يىية في ظؿ الحركة الكطىية الفمسط الفمسطيىي بيف حركتي فتح كحهاس جديدان لـ يكف االىقساـ 
زهات بيف  لى االف هف االىقساهات كاألإة هىذ بداية االىتداب البريطاىي تقريبا فترة زهىي فمـ تخؿُ 
 .ىيةك التيارات الفمسطيأالفصائؿ 

 :ـ3964اسباب االىقساـ الفمسطيىي قبؿ الثكرة الهعاصرة -:ٔ

ستعهار عة اإلحزاب فمسطيىية لهقار أيطاىي عمى فمسطيف كظٍكر تيارات ك االىتداب البر  هع كجكد
كالىشاشيبية بقيادة  ,هيف الحسيىيأسرتيف الحسيىية بقيادة الحاج قطاب األأظٍر التىازع بيف 

ف يختاركا أالعربية التي سهحت لمفمسطيىييف  السيد راغب الىشاشيبي "كبىاء عمى كصاية الجاهعة
هيف أهف الحاج  عاد جهاؿ الحسيىي زعيـ الحزب العربي بتكجيًألٍـ في الجاهعة العربية " ههثبلن 

الحركة القكهية الفمسطيىية في اثىاء  هكاجٍةلعربية العميا التي كقفت في الحسيىي بىاء المجىة ا
بشكؿ تعسفي كلـ يأخذ بعيف االعتبار ال كزف لؤلحزاب القكهية التقميدية ـ  ٜٖٜٔ-ٖٜٙٔثكرة 

ىتيجة لذلؾ " ك  ٛ٘كهؤتهر العهاؿ العرب,كال الهىظهات الشعبية الديهقراطية هثؿ عصبة التحرر ,
ف هصالح ه ان خرل الجبٍة العربية العميا ككاف التىازع عمى الىفكذ كالهكاىة ىابعحزاب األشكمت األ

كعيف الحاج اهيف الحسيىي  ىقساـاالالبريطاىي  االىتداب استثهركذلؾ عىدها فئكية فكرية 
ـ هفتى القدس كرئيس الهجمس اإلسبلهي الشرعي كها عيف السيد راغب ٖٜٚٔ-ٕٜٔٔ

 .ـٕٜٓٔالىشاشيبي رئيسا لبمدية القدس 

ٌداؼ أك أسس السمطة أحزاب السياسية حكؿ رتيبات الهؤسسية كالتبايف بيف األف ضعؼ التإ
لغاء إلى إحزاب يٍدؼ دل الى حدكث صراع بيف األأهر الذل قيقٍا األالهجتهع ككيفية تح

 .خرالطرؼ اآل

في هديىة غزة  قكهيان  عقدت الٍيئة العربية "هؤتهران ـ ٜٛٗٔسبتهبر  ٕٓثر الىكبة في أعمى 
اء الٍيئة عضأحد أقرر اىشاء حككهة فمسطيف برئاسة  ساىدتً بعض دكؿ الجاهعة العربية

                                                           
 35( : هرجع سابؽ ص3986تكها, اهيؿ) -58
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هف تشكيؿ الحككهة تـ العهؿ عمى  سبكعأ" كبعد ٜ٘عبد الباقي يهحهد حمأالعربية العميا السيد 
لى هعارضة تأليؼ حككهة إتحقيؽ سياسة الدهج باإلضافة ردف في عتهدت األا" عىدهاسقاطٍا إ

د ػحيث عقفمسطيف في الجاهعة العربية عمى خطكات عهمية شاركت فيٍا فئة هف الفمسطيىييف 
ة ىكار فكر إفي الضفة الغربية لتعزز هعارضة  الحككهييفَالهَظفيو لمكجٍاء هؤتهرات ثبلثة  

اىعقد فيً الذل  ًتهر فمسطيف في عهاف في اليكـ ىفست بعقد هؤ أالتهثيؿ الفمسطيىي الهستقؿ كبد
عمف عف أبرئاسة هحهد عمى الجعبرم الذل  ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٔريحا بتاريخ أهؤتهر غزة تبلي هؤتهر 

لى تىفيذ إقط عقد هؤتهر راـ اهلل الذل دعا األراضي الفمسطيىية االردىية كبعد شٍريف فكحدة 
الضفة في قرارات هؤتهر اريحا بالحاؽ الضفة الغربية بالحكـ األردىي كبذلؾ كقفت سياسة الدهج 

 ." ٓٙيجاد حالة تشتت لكياف فمسطيىيإلى إردف العربية كاأل

 :ـ3964الفمسطيىية بعد الثكرة الهعاصرةاسباب االىقساـ بيف الفصائؿ -1

 :(3974البرىاهج الهرحمي )برىاهج الىقاط العشر:1/3

 الهجمس الكطىي دكرة في الفمسطيىية رالتحري هىظهة تبىتً الذم الهستقمة الفمسطيىية الدكلة إقرار
 ها أك الهرحميالبرىاهج  قاعدي كعمى القاٌرة, في ـ ٜٗٚٔ عاـ في يكىيك كالهىعقدة عشرة الثاىية
كالتي تهت صياغتٍا هف قبؿ قيادات الجبٍة الديهقراطية لتحرير  العشرة الىقاط ببرىاهج عرؼ

 تغيرنا شكؿ ك .الهسمح الكفاح إلى جاىب السياسي الىضاؿ هرحمة في البدء أساس فمسطيف كاىت
إىشاء سمطة  الهراحؿ الثكرية, كالتي تدعك إلى ىٍج الفمسطيىية ةالسياس أدخؿ جذرينا سياسينا

كطىية عمى أم قطعة هحررة هف أرض فمسطيف, كالعهؿ الفاعؿ إلىشاء دكلة عمهاىية ديهقراطية 
ثىائية القكهية في فمسطيف/إسرائيؿ, يتهتع فيٍا كؿ الهكاطىيف بالهساكاة كالحقكؽ, بغض الىظر 

 , كفيها يمي ىص الىقاط العشر: عف العرؽ كالجىس كالديف

يطهس الحقكؽ الكطىية كالقكهية  ٕٕٗالتحرير السابؽ هف أف القرار تأكيد هكقؼ هىظهة -3
لشعبىا كيتعاهؿ هع قضية شعبىا كهشكمة الجئيف . كلذا يرفض التعاهؿ هع ٌذا القرار عمى ٌذا 

 .األساس, في أم هف هستكيات التعاهؿ العربية كالدكلية, بها في ذلؾ في هؤتهر جيىيؼ
                                                           

 13:  هرجع سابؽ , ص (ٜٙٛٔتكها, اهيا ) -59
 59: هرجع سابؽ, ص (ٜٕٓٓعكدي, كفاح ) -60
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كسائؿ, كعمى رأسٍا الكفاح الهسمح لتحرير األرض تىاضؿ هىظهة التحرير بكافة ال :-1
قاهة سمطة الشعب الكطىية الهستقمة الهقاتمة عمى كؿ جزء هف األرض الفمسطيىية  الفمسطيىية, كا 
ذا يستدعي إحداث الهزيد هف التغيير في هيزاف القكل لصالح شعبىا  ا. ٌك التي يتـ تحريٌر

 .كىضالً

كياف فمسطيىي ثهىً االعتراؼ كالصمح كالحدكد  تىاضؿ هىظهة التحرير ضد أم هشركع :-1
اآلهىة كالتىازؿ عف الحؽ الكطىي كحرهاف شعبىا هف حقكقً في العكدة كتقرير هصيري فكؽ ترابً 

 .الكطىي

هىظهة التحرير في إقاهة  استراتيجيةإف أية خطكي تحريرية تتـ ٌي حمقة لهتابعة تحقيؽ -4
 .الدكلة الفمسطيىية الديهقراطية الهىصكص عميٍا في قرارات الهجالس الكطىية السابقة

الىضاؿ هع القكل األردىية الكطىية إلقاهة جبٍة كطىية أردىية فمسطيىية, ٌدفٍا إقاهة حكـ  :-5
  .كفاح كالىضاؿديهقراطي في األردف, يتبلحـ هع الكياف الفمسطيىي الذم يقكـ ىتيجة ال

تىاضؿ هىظهة التحرير إلقاهة كحدة ىضالية بيف الشعبيف كبيف قكل حركة التحرر العربي  :-6
 .الهتفقة عمى ٌذا البرىاهج

عمى ضكء ٌذا البرىاهج تىاضؿ هىظهة التحرير هف أجؿ تعزيز الكحدة الكطىية كاالرتقاء بٍا -7
 .ٍهاتٍا الكطىية كالقكهيةالهستكل الذم يهكىٍا هف القياـ بكاجباتٍا كه  إلى

تىاضؿ السمطة الكطىية الفمسطيىية بعد قياهٍا, هف أجؿ اتحاد أقطار الهكاجٍة في سبيؿ  :-8
 .استكهاؿ تحرير كاهؿ التراب الفمسطيىي, كخطكة عمى طريؽ الكحدة الشاهمة

تىاضؿ هىظهة التحرير هف أجؿ تعزيز تضاهىٍا هع البمداف االشتراكية كقكل التحرر  :-9
 .كالتقدـ العالهية؛ إلحباط كافة الهخططات الصٍيكىية كالرجعية اإلهبريالية

عمى ضكء ٌذا البرىاهج تضع قيادة الثكرة التكتيؾ الذم يخدـ كيهكف هف تحقيؽ ٌذي -30
 .ٔٙ.ٜاألٌداؼ

                                                           
60
 , انظر الرابطوكالة االنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة وفا - 

  http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3789 

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3789
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 :جبٍة الرفض-:1/1

االستسبلهية", ٌي تكتؿ جبٍة الرفض, كاسهٍا الكاهؿ "جبٍة القكل الفمسطيىية الرافضة لمحمكؿ 
الحركات الفمسطيىية الهعارضة لػقرارات دكرة الهجمس الكطىي الفمسطيىي ـ  ٜٗٚٔشكمتً سىة 
التي أقرت بإقاهة الدكلة الفمسطيىية عمى أم جزء هف فمسطيف, كذلؾ كجزء هف  ةالثاىية عشر 

اىتخب أحهد تزعهت الجبٍة الشعبية لتحرير فمسطيف جبٍة الرفض, ك  برىاهج الىقاط العشر
 الهرحمي ككاىت  البرىاهج إعبلف ثرأ الرفض جبٍة تشكمت  اليهاىي )أبك هاٌر( كأهيف سر لٍا.

 تجهيدا المجىة التىفيذية ههثميٍا هف خركج الرفض جبٍة "كاعتبرت الجبٍة الشعبية بقيادة
الكطىية طار الكحدة إلتككف الحالة الجديدة ضهف  هىظهة التحرير هف خركجان  كليس لمعضكية

 :ٖٙككاىت تضـ جبٍة الرفص الفصائؿ التالية " ٕٙالفمسطيىية

جبٍػػػػة , القيػػػػادة العاهػػػػة -الجبٍػػػػة الشػػػػعبية لتحريػػػػر فمسػػػػطيف  ,الشػػػػعبية لتحريػػػػر فمسػػػػطيف الجبٍػػػػة
 .هىظهة الصاعقة ,جبٍة الىضاؿ الشعبي الفمسطيىي ,التحرير العربية

 (3981-3981اىشقاؽ داخؿ حركة فتح عاـ )-:1/1

بك الكليد هدير العهميات الهركزية في حركة فتح جرل تعديبلت لعدد أبعد اغتياؿ سعد صايؿ 
هف القادة كلكىٍا لـ تكف هرضية " طالبت القكل الهتهردة عمى القيادة الفمسطيىية بعدد هف 

الهسؤكليات  هكاؿ كتحديدهىظهة التحرير هثؿ هراقبة صرؼ األاالصبلحات داخؿ حركة فتح ك 
 ." ٗٙعادة صياغة الٍيكمية التىظيهيةا  لهسئكليف ك كهحاسبة ا

صدرت الجبٍة الشعبية لتحرير أؼ الفمسطيىي ك ى الخبلـ تجم  ٕٜٛٔ/ٜ/ٙبعد هؤتهر فاس
ضد الهؤتهر كها احتج ىهر صالح ابك صالح  فمسطيف كالجبٍة الشعبية القيادة العاهة تصريحان 

 .عضك المجىة الهركزية لحركة فتح عمى قرارات القهة

                                                           
ركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات, ية تقييـ التجربة كاعادة البىاء, هى: هىظهة التحرير الفمسطي (ٕٚٓٓصالح, هحسف) -61

 300,ص3بيركت , ط
 3987-3968ككالة االىباء كالهعمكهات الفمسطيىية, كفا , هحطات تاريخية ها بيف العاهيف  -61
عمى التىهية السياسية ,ىقال عف كتاب ً الفمسطيىية كاىعكاس ةر اتفاؽ اكسمك عمى الكحدة الكطىي: اث (ٕ٘ٓٓعرفات , حىاف ) -64

 113-110الشريؼ البحث عف كياف ,صهاٌر 
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برز كاف في تقديـ العقيد سعيد هراغة ابك هكسى هذكرة لمهجمس الثكرم في ف الحدث األأغير "
ً بعقد هؤتهر في هدة ال تتعدل ـ تضهىت اتٍاهات قاسية لمقيادة كهطالبتٖٜٛٔ/ٔ/ٕٚ
عبلـ كفى صفكؼ القكات في سكريا كلبىاف زيع الهذكرة بكثافة عمى كسائؿ اإلسبكعيف كتـ تك األ

عبلف كاضح لها عرؼ الحقا باسـ التيار إلهجمس كشكمت ٌذي الهذكرة بداية اخبلؿ اىعقاد 
 ."٘ٙالكطىي الديهقراطي في فتح

غمكا في الرد بؿ "اتٍـ ابك عهار كبل هف سكريا كلبىاف بدعـ الهىشقيف كلكف الهىشقيف لـ يىش
ـ ٖٜٛٔ/٘/ٜٕدارية لحركة فتح بدهشؽ يكـ إعمى ستة هكاتب  االستيبلءلى إت قكاتٍـ ألج

هر أكف كصكؿ الهاء كالغذاء اليٍـ ثـ كقاهت قكات فتح بهحاصرة الهتهرديف في البقاع كحالت د
 ."ٙٙبك هٍاجـ بقصفٍـ بالهدفعيةأك جٍاد قائد قكات فتح في البقاع بأ

ضعؼ أيىي كليس فقط داخؿ حركة فتح هها خمؼ ٌذا االىشقاؽ اىقساها في الهجتهع الفمسط

 .ةالحركة الكطىية الفمسطيىي

 جذكر االىقساـ بيف حركتي فتح حهاس -1

 كالهجهع اإلسالهيالهىافسة بيف فصائؿ هىظهة التحرير الفمسطيىية : 1/3

ظٍكر التىافس بيف كلى لالبداية األـ  ٜٜٚٔسبلهية في غزة عاـ اإل الجاهعةسيس أ" يعتبر ت
كاىت  جٍة مكأ فتح الكطىية كفى هقدهتٍـ حركً  الحركة خكاف الهسمهيف كبيفاإلجهاعة 

سبلهية بعد تكسيعٍا هف قبؿ اإل عةالجاه رئاسةتعارضٍـ حيث برز ٌذا التىافس كالخبلؼ عمى 
 ."ٚٙالشيخ هحهد عكاد كعدد هف الكجٍاء

ىظهة التحرير الفمسطيىية  تراقب كهجمس االهىاء كاىت ه الجاهعة رئاسةكخبلؿ الخبلفات عمى 
حدل الشخصيات إكقد رشحت  لمجاهعةهىاء أجؿ تككيف هجمس أها يحدث كقاهت بالتحرؾ هف 

ك الدكتكر حيدر عبد  قبىالكطىية الهعركفة  لى جاهعً غزة إكتغير اسـ الجاهعة  الشافيحيىً ٌك
 يعازان إعمى ذلؾ ككاف  حتجاجان إ ستقالتًإعىد ذلؾ قاـ الشيخ هحهد عكاد رئيس الجاهعة بتقديـ 

                                                           
 396, ص300, العدد15: ياسر عرفات كهعركة طرابمس , هجمة الدراسات الفمسطيىية, ـ (ٕٗٔٓهعيف , الطاٌر) -65
 1035-3-17( " فمسطيف اكف اليف, 1: حركة فتح ,تاريخ االىشقاقات) (ٕ٘ٔٓعدكاف, عصاـ) -66
 331, ص3ـ اهلل , دار الشركؽ لمىشر كالتكزيع , ط: حهاس هف الداخؿ , را (ٕٕٓٓ, هٍيب )يالىكات -67
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ك رياض اآتغيير  ألحداثحهد ياسيف أهف الشيخ  ىصار الهجهع أغا كحيث خرج آلخر ٌك
اجهكا بعض الهؤسسات التابعة لمحزب  اإلسبلهي  الشيكعيفي هظاٌرات حاشدة في الشكارع ٌك
 .ٛٙ الشافيا االعتداء عمى هىزؿ الدكتكر حيدر عبد كلك احهر كبعض دكر السيىها كحكالٍبلؿ اال

ىت ف كاأكالتجارة بعد  لآلدابصبح بٍا كميات أك  اهعة االسبلهيةبعد ازدياد عدد الطبلب في الج
لكجكد  الفعميالتىافس  بدأيًصبح ذلؾ يشكؿ أصكؿ الديف كقد أهقتصرة عمى الشريعة كالدعكة ك 

هف كبل  الطمبةفي عدد  الزيادةستهرار  إف ا  لفصائؿ هىظهة التحرير ك  الفمسطيىية الحركة
بيف الطرفيف في بعض  لى حدكث التكتراتإدل أدياد تيار الكتمة االسبلهية هها الطرفيف كاز 

حداث حيث ٌـ األأـ هف ٖٜٛٔ/ٙ/ٗاالحياف كصمت الى هرحمة الهكاجٍة العىيفة كاالقتتاؿ في 
شخص هف  ٕٓٓاكثر هف  إلصابةدل صداـ بيف الكتمة االسبلهية كاىصار هىظهة التحرير أ

 ."ٜٙالخفيفة الحادة كاآلالت بيضاءسمحة الء هٍاجهتٍـ بالجىازير كالعصى كاألجرا

خكاف الهسمهيف في تحكؿ في تطكر جهاعة اإل ةبهثابـ  ٜٚٛٔالفمسطيىية  االىتفاضة" كاىت 
الىشط  السياسيلبلىبعاث  بدايةفي االىتفاضة كاىت  الجهاعةف هشاركة إذ إ الهحتمة األراضي

هف ىاحية كالقكل الكطىية  اإلسرائيميفي الضفة كقطاع غزي في هكاجٍة االحتبلؿ  لئلسبلهييف
كهع تكاصؿ , خرل أة التحرير الفمسطيىية  هف ىاحية ية الهىضكية تحت لكاء هىظهالعمهاى

 التيسبلهية حهاس ف فيٍا هف خبلؿ حركة الهقاكهة اإلخكاف الهسمهياالىتفاضة كهشاركة اإل
الهجتهع في قائهة كاىت  التيسست خصيصا لمقياـ بٍذا الدكر اختمت هكازيف القكل السياسية أ

 ."ٓٚعمى هدل عقكد هف الزهاف الفمسطيىي

هف الهىظهة كهشركعٍا  قاطعان  هكقفان ـ  ٜٚٛٔفي سىة  إىشائٍاحهاس عىد  ةلـ تعمف حرك
ككها يشير هيثاؽ حهاس "  عمىان  الكطىيكاىت ضعيفة كال تستطيع هكاجٍة التيار  ألىٍا الكطىي

بأف الهىظهة هف أقرب الهقربيف إلى حركة الهقاكهة اإلسبلهية ففيٍا األب كاألخ أك القريب أك 
ؿ يجفك الهسمـ أباي أك أخاي أك قريبً أك صديقً؟ فكطىىا كاحد كهصابىا كاحد  الصديؽ, ٌك

                                                           
 334: هصدر سابؽ , ص (ٕٕٓٓ, هٍيب ) يالىكات -68
ا عمى عهمية التحكؿ الديهقراطى في فمسطيف  (ٕٔٔٓعكدة, عكاد) -69 : اشكالية العالقة بيف حركً فتح كحركة حهاس كاثٌر

 304الى السمطة ص , رسالة هاجستير ىقال عف ىعيـ االشٍب حهاس هف الرفض 1004-1030
 84,ص31, العدد4حهاس خمفية تاريخية سياسية, هجمة الدراسات الفمسطيىية , الهجمد :(ٖٜٜٔابك عهرك, زياد) -70
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لمهىظهة  لعمهاىيا" كفى ىفس الكقت ترفض حركً حهاس الفكر ٔٚكهصيرىا كاحد كعدكىا هشترؾ
سبلهيً فمسطيف الحالية كالهستقبمية لىتبىى الفكرة إيهكىىا اف ىستبدؿ ال لحركة " كها يشير هيثاؽ ا

ا اإل الهىظهةالعمهاىية كيكـ تتبىى  تحرؽ  التيسبلـ كهىٍج حياي فىحف جىكدٌا ككقكد ىاٌر
 .ٕٚعداءاأل

 ظٍكر اإلىقساـ الفمسطيىي-4

ذا ها يشير  بيف الحركتيف كفى هقابمة هع الشيخ احهد ياسيف  االيدلكجي الفكرمىقساـ لى اإلإٌك
ذا الهكقؼ ٖٚقاؿ " قاؿ بأف الهىظهة تهثؿ فمسطيىيي الخارج فقط كال تهثؿ فمسطيىي الداخؿ " ٌك

ف أكها  الفمسطيىيبيف الداخؿ كالخارج  كالجغرافي السياسيىقساـ كؿ هظاٌر اإلألى إيشير 
 الهكحّدة الكطىية القيادة إلى االىضهاـ رفضت " إذ ان سياسياس رفضت استثهار االىتفاضة حه
 بٍا, الخاص اإلطار كشكمت التحرير, هىظهة هف بتكجيٍات فعاليات االىتفاضة تقكد التي

 جٍة هف لبلىتفاضة الهكحدة القيادة دخكلٍا بيف كربطت بشكؿ هستقؿ, البياىات فأصدرت
 التىسيؽ شركط ياسيف أحهد ربط فقد ثاىية, جٍة هف عف الهىظهة القيادة تمؾ كاستقبللية
 االتجاي هع التىسيؽ هف الهسمهيف اإلخكاف بهكقؼ الهكحدة االىتفاضة القيادة هع كالتعاكف
 في أساسينا شرطنا اإلسبلهي بالهىٍج الهىظهة التزاـ التحرير, كاعتبر هىظهة تهثمً الذم الكطىي
زاد الخبلؼ عىدها "دعت حهاس  ـ ٜٛٛٔ" كفى سبتهبرٗٚبيىٍها فيها كالتحالؼ التىسيؽ

ضراب عاـ في هكعد هغاير لمهكعد الى إلى تىفيذ إ الهكاطىيف في الضفة الغربية كقطاع غزي
داىة كاضحة إضهف تي صدرت القيادة الكطىية بياىان ألؾ عمى ذ القيادة الكطىية الهكحدة كردان  حددتً

لعدك كتساعد في شؽ الصؼ ضراب اىٍا خطكة تخدـ التكجٍات حهاس ككصؼ الدعكة الى اإل
ضراب تجارل كسيمة لفرض إٍـ تىظيـ ىصار حهاس لهحاكلتأ يضان أداف البياف أك  الفمسطيىي

                                                           
 17هيثاؽ حهاس , الهادي -73
 17هيثاؽ حهاس , الهادة  -71
السياسية عمى قاعدة االلتزاـ بالكطىية الفمسطيىية استمٍاـ تجربة الكالدة الثاىية لمهىظهة  ة: الهشارك (ٖٕٔٓابراش, ابراٌيـ ) -71

 169, ص154-151, ـ.ت.ؼ ,هركز االبحاث, شئكف فمسطيىية, العدد
 95: هرجع سابؽ ,ص( ٜٜٛٔابك عهرك, زياد) -74
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تراكهت  التي" " كها لبثت الخبلفات  ٘ٚهف خبلؿ التٍديد باستخداـ القكي سمطتٍـ عمى السكاف
ىصار بعضٍها أضد  جسدملى عىؼ إ ـ ٜٜٓٔبيف الهىظهة كحهاس اف تحكلت في سبتهبر 

يىية طراؼ الفمسطاأل فقد دعت حهاس ـ ٜٜٔٔكتكبر أىعقاد هؤتهر هدريد لمسبلـ في إ" كهع ٙٚ
ف دكر حهاس في أىسحاب هىٍا "كليس ٌىاؾ هف شؾ في لى اإلإالهشاركة في ٌذي الهفاكضات 

اإٌـ عكاهؿ أىتفاضة كاف هف اإل كذلؾ بسبب اتساع قاعدي الحركة الجهاٌيرية كقدرتٍا  ستهراٌر
ٌداؼ عسكرية أبها في ذلؾ استخداـ االسمحة الىارية ضد  ةعمى الحركة كالقياـ بفعاليات هتىكع

 ."ٚٚإسرائيمية

" فقد اىتقدت الحركة قرارات الهجمس الكطىي فػي الجزائر في أيمكؿ  السياسيكعمى الهستكل 
ي الدكرة التي أقـ  ٜٜٔٔ رت الهشاركة في هؤتهر هدريد هعتبرة أف الهجمس الكطىي ٌك

ؿ التخاذ قرارات هصيرية, بؿ كصؿ األهر لمتحفظ عمى  الفمسطيىي بتشكيمتً الحالية غير هٌؤ
ك ها ظٍر خبلؿ لقاء حهاس كفتح في الخرطـك في يىػاير   .ٛٚ"ـٖٜٜٔشرعية تهثيؿ الهىظهة ٌك

كلـ يكف ٌدؼ حهاس هف االستهرار في فعاليات االىتفاضة كهحاكلة تصعيدٌا ضرب االحتبلؿ 
لى كجكد إىظار يضا كلفت األأطراؼ الهشاركة في الهفاكضات حراج األإفحسب بؿ  اإلسرائيمي

 الداخميخذ الكضع أثر هؤتهر هدريد لمسبلـ إ" كعمى ٜٚقكي فمسطيىية رئيسية ال يهكف تجاٌمٍا
 ٕٛفتح كحهاس في  حركتيفقد "اىفجر الكضع هجددا بيف  كاىقساهان  ان كتفتت يزداد تكتران  الفمسطيىي

ربعهائة هف اىصار فتح كىشطائٍا في قطاع غزي رسائؿ أف تمقى ىحك أبعد  ـ  ٕٜٜٔيكىيك 
لحهاس زعـ فيٍا كجكد خطً سرية الغتياؿ قادة  التابعةتٍديد حهمت تكقيع فرقً عزالديف القساـ 

سكد التابعة لحركة هجهكعات الفٍد األ عف طريؽ  تردف أال إكاف هف هكقؼ فتح هاس هها ح
                                                           

 4ف الىفكذ, هجمة الدراسات الفمسطيىية هجمد: هىظهً التحرير الفمسطيىية كحركً حهاس الصراع في شا (ٖٜٜٔ, ىبيؿ)حيدرم -75
 Jerusalem Post , September 7, 1988ىقال عف 335,ص 31, العدد
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ـ باالىتقاـ  ؤكليسهالىار فكؽ رؤكس  بأطبلؽفتح  ددٌك  أماعتداء يتعرض لً  أللحهاس ٌك
 ."ٓٛكادر هف ككادر فتح اك هىظهة التحرير

السمطة الكطىية الفمسطيىية حالة  تأسيسف يككف أالتسكية  كهخططيسرائيؿ إٌداؼ أكاف هف 
 . ٔٛ"كطىيكهشركع تحرر  الكطىياىقبلبية عمى هىظهة التحرير الفمسطيىية كعمى الهشركع 

أف الخبلؼ في الهرحمة األكلى الىطبلؽ حركة حهاس هع حركة فتح ظٍػر بشكؿ  يهكف القكؿ  ك 
سبتهبر  ٖٔفي  عًتكقيتـ  التيريحا أ–كذلؾ بعد تكقيع اتفاؽ غزة  ـ ٖٜٜٔفعمي هىذ عاـ 

كالذل يتعارض هع هيثاؽ حركة حهاس كالذل يىص عمى "   تعارض الهبادرات كها  ـ ٖٜٜٔ
يسهى بالحمكؿ السمهية كالهؤتهرات الدكلية لحؿ القضية الفمسطيىية هع عقيدة الهقاكهة االسبلهية 

جزء هف فمسطيف تفريط في جزء هف الديف فكطىية حركة الهقاكهة االسبلهية  أمفالتفريط في 
" كفي ٌذي الهرحمة ٕٛجزء هف ديىٍا عمى ذلؾ تربى افرادٌا كلرفع راية اهلل فكؽ كطىٍـ يجاٌدكف

كاف يترأس حركة فػتح ك ـ ت ؼ الرئيس الراحؿ أبك عهار, كقد اتسـ الخبلؼ في ٌذي الهرحمة 
ػافة إلػى بعض الهحطات األخرل التي عهقت الخبلؼ بسبب إجراءات بالخبلؼ السياسي, إض

السمطة في ذلؾ الكقت لهىػع أم حكادث هف شاىٍا أف تعرقؿ عهمية التسكية التي كاىت قد بدأت 
 ها كلـ يظٍر لمعمف بشكؿ رسهي كيأخذ طابعان  ىكعان  بهعىػى أف الخػبلؼ كػاف هضبكطان  أمبً 

 ." ٖٛػي الرؤية لكبل الطرفيفبالرغـ هف االخػتبلؼ ف عىيفان 

 كطىيلى هشركع إكهقاكـ  هستقؿ ىسبيان  كطىيىتقاؿ هف هشركع كسمك تـ اإلأتفاقية إهع تكقيع 
جهاع لى حدكث تصدع في اإلإدل أك تسكية هغاهرة هها أخاضع لشركط تسكية غير هتكازىة 

ستراتيجية سبلـ إستراتيجية فمسطيىية كاضحة سكاء غياب ال كبالتاليحكؿ ٌذا الهشركع  الكطىي
 . ٗٛستراتيجية هقاكهة"إك أ

                                                           
 3991 /10/6القدس العربى,  - 80
 19,ص1الىكبة الفمسطيىية الثاىية, ط الفمسطيىيصىاعة االىقساـ  (:ٕ٘ٔٓابراش, ابراٌيـ) -83
 31حهاس, الهادة   هيثاؽ حركة -81
 338سابؽ, صهرجع  :(ٕٔٔٓعكدة) عكاد, - 81
 19هرجع سابؽ,ص (:ٕ٘ٔٓابراش, ابراٌيـ) -84
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:  الكطىيهف داخؿ الهىتسبيف لمهشركع  الكطىيههٍدات االىقساـ كاالىقبلب عمى الهشركع إف "
هريكية الخضكع لمهقترحات األ هارالرئيس ابك ع رفضحيث  ٕٓٓٓبعد قهة كاهب ديفيد بدأت
خركف هف الفمسطيىييف كخصكصا آكاف سرائيمية لمتسكية كقرر العكدة لىٍج الهقاكهة فيها كاإل

فكت  ًى  أبك عهار أعمى ٌذي الشركط كاتٍهكا الرئيس  هحهد دحبلف كخالد سبلـ يريدكف الهكافقة
 . ٘ٛاالهريكية" الرؤيةعمى  الهكافقةفرصة تاريخية بعدـ 

ي بك عهار في هقر أسرائيمية الرئيس عىدها حاصرت القكات اإل كثر كضكحان أىقساـ صبح اإلألقد 
 .ـ ٕٕٓٓيكىيك  فيفي راـ اهلل 

ثبتت أالهقاكهة الكثير هف الهصداقية ك  تيار ٕ٘ٓٓ-ٕٓٓٓعطت اىتفاضة االقصى في الفترة أ
عمى الساحة  تجاكزيكعادت حهاس هف جديد لتككف الرقـ الصعب الذل ال يهكف  تكقعاتًصحة 

 ٙٛالفمسطيىية"

ال اف الرئيس هحهكد عباس قاـ إهكعدا لبلىتخابات التشريعية ـ  ٕ٘ٓٓتحدد شٍر يكليك عاـ 
, كبعد فكز حركة حهاس كفى تاريخ ـ ٕٙٓٓكائؿ عاـ ألى إٌذي االىتخابات  بتأجيؿ

س قائهة حركة حهاس في يٌىية رئ إلسهاعيؿ" سمـ الرئيس هحهكد عباس  ٕٙٓٓ/ٕ/ٕٔ
تشكيؿ الحككهة الفمسطيىية الجديدة رسهيا ليككف بذلؾ ثالث  تكميفًكتاب  التشريعيالهجمس 

الهعدؿ  األساسيلمقاىكف  ادان ىاستـ  ٖٕٓٓ-ٖ-ٛٔرئيس كزراء هىذ استحداث ٌذا الهىصب في 
 التيلى حهاس إك جزء هىٍا أكيؿ الحككهة تىتقؿ قيادة السمطة سهاعيؿ ٌىية تشإكهع تكميؼ 

صبحت في هكقع هتقدـ كادت الحككهة الجديدة اليهيف الدستكرية اهاـ الرئيس هحهكد عباس يـك أ
داة رفض المجىة التىفيذية بصفتٍا األ بعد تازهان  السياسيازداد الىظاـ ك  ٚٛ" ٕٙٓٓ-ٖ-ٜٕ

ك  شكمٍا رئيس الكزراء السيد اسهاعيؿ التيالتىفيذية لهىظهة التحرير برىاهج الحككهة  ٌىية ٌك
ال يعقؿ اف تعترؼ هرجعية اعمى بهرجعية ادىى ال تعترؼ بٍا كال بالقاىكف  ألىًرفض هتكقع 

يتهثؿ في ثبلثة رؤكس اساسية ب السياسي بات الىظاـبٍذا ك  لبلىتخاباتذل شرع ال األساسي
                                                           

 13(: هرجع سابؽ,صٕ٘ٔٓابراش, ابراٌيـ) -85
الزيتكىة  عمهية, هركز دراسةهكقؼ حهاس هف هىظهة التحرير الفمسطيىية كفصائمٍا,  (:ٕٗٔٓاحهد) ىكفؿ, هحسف, صالح, -86

 لمدراسات كاالستشارات, بيركت
ا عمى الخيار  (:ٕٚٓٓعزاـ, تيسير) - 87 في الضفة الغربية  الديهقراطيالتجربة السياسية لحركة الهقاكهة االسالهية حهاس كاثٌر

 364, رسالً هاجستير غير هىشكرة, جاهعً الىجاح الكطىية, ىابمس فمسطيف, ص 1007-3991كقطاع غزة لمفترة
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السمطة الفمسطيىية "رئيس السمطة كرئيس الكزراء " ثـ الرأس الثالث ههثبلن في رئيس  رأسي
 ,الكطىيهيثاؽ حيد بهقتضى الالك ك  الشرعيههثؿ المجىة التىفيذية لهىظهة التحرير الفمسطيىية ال

 . ٛٛ  كالدكلي سبلهيكاإل العربي االعتراؼلمسمطة كبهقتضى  األساسيكبهقتضى القاىكف 

ببرىاهجيو هحككهة ,أىٍا كاجٍتٍا الحككهة الفمسطيىية العاشرة  التيالكبرل  ةشكاليف اإلإ
برىاهج الرئاسة الفمسطيىى الذل يرل ضركرة االلتزاـ بشركط الرباعية الدكلية هتصارعيو 

رىاهج كالشرعية الفمسطيىية كيراٌف عمى الهفاكضات كحؿ كحيد لحؿ القضية الفمسطيىية كب
بالحؿ الهرحمي هقابؿ تزاهات الهكقعة كالشرعية الدكلية, كيطالب لاإلالحككهة الذل يحتـر فقط 

 .ٜٛمسبلح" لشٍار دائـ إكالشركط الفمسطيىية الداخمية هع شركط الرباعية كرفض , ٌدىة 

تعديبلت عمى ـ  ٕٙٓٓ/ٕ/ٖٔلً عقدٌا في  ةخر جمسآرل البرلهاف الهىتٍية كاليتً في جألقد 
قرارات  عتبرتاهاس في البرلهاف كفى الحككهة  سمطات حقاىكف الهحكهة الدستكرية تقمص 

لبرلهاف عف حهاس لف ىعتبر بيض حيث قاؿ سعيد صياـ عضك اأىقبلبا إٌذي التعديبلت حهاس 
صدر رئيس الهجمس ألغائٍا كفعبلن إك شرعية كسىعهؿ عمى أاالخيرة دستكرية البرلهاف  قرارات

ا الهج التشريعي عزيز الدكيؾ قراران يمغي التعييىات مس السابؽ بعد فكز كالترقيات التي اقٌر
ك ها   .ٜٓـز االهكر كزادٌا تعقيدا"أحركتً ٌك

كالذل التشريعية عبلف االىتخابات إهرسكها بـ  ٕٙٓٓ/ٔٔ/ ٙٔهازف فيبك أ عمف الرئيسأ
هىية األ األجٍزةحتكاؾ هع لى اإلإدت أات ستىفار كقاهت بهسير عمىت اإلأحركة حهاس ك  ًرفضت

ـ هىية هف جًٍ ككتائب القساجٍزي األكتطكرت بيف الهجهكعات الهسمحة التابعة لحركة فتح كاأل
كلى الهرحمة األ بدايةٌذي الهكاجٍات  كقد شكمت   جٍةحهاس هف  ةكالقكة التىفيذية التابعة لحرك

شخصا  ٚٔٔت عف هقتؿ سفر أيكها  ٕ٘هف جكالت الهكاجٍات بيف الطرفيف كالتى استهرت 
 . ٌٜٔمية كالدكلية"اؼ عدد هف الهؤسسات الحككهية كاألخصا كاستٍدش ٘٘ٙصابة كا

                                                           
 : هرجع سابؽ ( ٕٙٓٓابراش, ابراٌيـ) -88
 369ص سابؽ,هرجع  (:ٕٚٓٓعزاـ, تيسير) -89
 375هرجع سابؽ,   ص (:ٕٚٓٓعزاـ, تيسير) -90
 310هرجع سابؽ, ص  (:ٕٔٔٓعكاد)عكدة,  -93



44 
 

رغـ كؿ هحطات الحكار بيف الطرفيف فقد حدث الصداـ الهسمح كحصمت ذركتة عىدها قاهت ك 
كعكدة عف  الذل اعتبر الغاءان ـ  ٕٚٓٓ/ٙ/ٗٔحركة حهاس بالسيطرة العسكرية عمى قطاع 

السيطرة  كتهت ختبلؼ في كجٍات الىظريهقراطية كسبيؿ لحؿ الخبلفات كاإلطريؽ الحكار كالد
قطاع كعمى هستقبؿ القضية عمى هجهؿ الحياي العاهة لسكاف ال يثر أقطاع غزة كالذل ترؾ  عمى

 .ٕٜاالحتبلؿ" ة كالهشركع الكطىى كاقاهة الدكلة كاىٍاءيىالفمسطي

 الخالصة 

عاىت الحركة الكطىية هىذ العشريىات كها بعدٌا  هف ازهات كاىقساهات بيف األطراؼ كالقكل  
كالتبايف بيف ٌذي , ككاف ذلؾ ىاتج عف ضعؼ الترتيبات الهؤسسية , كالتيارات الفمسطيىية  

 االحزاب كالقكل السياسية بٍدؼ الغاء كؿ هىٍها االخر. 

الىظاـ السياسي الفمسطيىي الرسهي تشكؿ هف السمطة الكطىية الفمسطيىية هع اإلطار األكسع 
ككاف لٍا ها لمدكلة هف هؤسسات تشريعية كتىفيذيً  ,لهؤسسات هىظهة التحرير الفمسطيىية 

 .كقضائية 

رادة إف اىشاء هىظهة التحرير الفمسطيىية جاء تعبيران حقيقيان عف الهطالب الفمسطيىية , كاإل
الشعبية الفمسطيىية في هختمؼ الهىاطؽ الفمسطيىية , كفى الشتات في اىشاء هىظهة تعبر عىً , 
كتجسد هطالبً , كارادتً الىضالية في التحرير كالعكدة , تهثؿ شخصيتً ككياىً الكطىي كتهثمت 

جىة سمطات الكياف الهؤسساتية في الهجمس الكطىي أك الهجمس الهركزم كسمطً تشريعيً , كالم
 التىفيذية كسمطة تىفيذيً.

ـ تـ اصدار قرار يقضى بإىشاء  ٜٗٙٔعاـ في هؤتهر القهة العربي الذل اىعقد في القاٌرة 
ككمؼ بذلؾ , كيقيـ ٌيئة تطالب بحقكقً , كياف فمسطيىي يعبر عف ارادة الشعب الفمسطيىي 

مف عف كالدة هىظهة كاع, كالذل عقد الهؤتهر االكؿ في هديىة القدس , السيد احهد الشقيرم 
ـ قدـ الشقيرم استقالتً كذلؾ بعد ٌزيهة ٜٚٙٔكفى عاـ , ـ ٜٗٙٔعاـ الفمسطيىية  ريرالتح

جاء ذلؾ بعد االعتراضات الحادة , ـ , كذلؾ هف اجؿ تحقيؽ الكحدة الكطىية ٜٚٙٔحزيراف 
هها يفيد هركىة , كتهٍيد الطريؽ لدخكؿ الهىظهات الفدائية الفمسطيىية , عميً في ادارة الهىظهة 
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هها جسد قياـ الهىظهة الهىظهة الكبيرة في استيعاب قكل اخرل حاضرة في الساحة الفمسطيىية , 
إىجازا كبيران كهكسبان عظيها لمشعب الفمسطيىي كىضالً هف أجؿ العكدة كالتحرير كاإلقرار بكجكدي 

تي تشهؿ الهجمس ككاىت تقاد بسمطتيف ٌي السمطة التشريعية ال, كشخصيتً ككياىً الكطىي 
 التىفيذية.الكطىي أك الهجمس الهركزم, كالسمطة التىفيذية التي تهثمٍا المجىة 

كبعد , ـ بدأت الهىافسة بيف فصائؿ هىظهة التحرير كجهاعة االخكاف الهسمهيف ٜٜٚٔهىذ عاـ 
ـ رفضت حهاس االىضهاـ الى القيادة الهكحدة التي تقكد فعاليات ٜٛٚٔاىدالع االىتفاضة عاـ 

غير اىً بعد فكز حركة , ألسباب خاصة في اطار التىافس كالتهثيؿ كالشرعية , االىتفاضة 
ـ كتشكيمٍا الحككهة العاشرة برئاسة اسهاعيؿ ٌىية ٕٙٓٓحهاس في االىتخابات التشريعية عاـ 

حيث لـ تستطع هىظهة التحرير الفمسطيىية دهج , كرفض المجىة التىفيذية لبرىاهج الحككهة 
ا الرسهية بعد اف تجسدت هؤسسات الهىظهة لصالح تفعيؿ هؤسسات  حركة حهاس في اطٌر

السمطة كتحكلت هعظـ دكائر الهىظهة الى  هؤسسات السمطة باستثىاء القميؿ هىٍا هثؿ دائرة 
شئكف البلجئيف كاصبحت السمطة ههثمة في كزارة الهالية ٌي الههكؿ الرئيسي لمهىظهة هها 

ـ اصبحت هىظهة التحرير تتبع السمطة ٖٜٜٔاتفاؽ اكسمك . فبعد اصاب الهىظهة بالشمؿ 
 الفمسطيىية بدؿ اف تككف الهعادلة هعككسة .

يجب العهؿ الجاد عمى اصبلح هىظهة التحرير ضهف اطر ديهقراطية شفافة كىزيٍة كالعهؿ 
هها يقتضى ايجاد الحمكؿ , لتككف هرجعية لمشعب الفمسطيىي كتهثيمة  الىسبيبىظاـ التهثيؿ 

قة كالتكافؽ عميٍا هف اجؿ تفعيؿ كاعادة بىاء الهىظهة عمى اسس ديهقراطية كىزيٍة لتككف الخبل
  .الهرجعية الرئيسة لمشعب الفمسطيىي حتى قياـ الدكلة عمى اقؿ تقدير
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-هقدهة :  
اعتبر الصراع بيف فصائؿ العهؿ الكطىي الفمسطيىي عمى هدم التاريخ شكبل ثاىكيان أهاـ الصراع 

عمت كتيرتً في العقد االخير هف الزهف هف االستراتيجي هع االحتبلؿ اإلسرائيمي كرغـ ذلؾ 
, عمهان بأف هسيرة الصراع الثاىكم الفمسطيىي قبؿ العقد ؿ تصدر الهشٍد السياسي الفمسطيىيأج

االخير كاىت تخضع لقاىكف الهد كالجزر في شكمً كيحكـ ذلؾ القاىكف الزهاف كالهكاف 
 كالهعطيات التي تسيطر عمى الهشٍد بأكهمً .

ث االكؿ األسباب الداخمية لبلىقساـ الفمسطيىي, التي تتهثؿ في ازهة الىظاـ سيتىاكؿ الهبح
السياسي الفمسطيىي ازهة الىظاـ السياسي الذل عاىى هف هشاكؿ عديدة طكاؿ العقكد الهاضية 
كذلؾ بٍيهىة حركة فتح عميً , كالتي تهمؾ الهكارد الهالية كفشؿ جمسات الحكار الفمسطيىي الذل 

, كضعؼ قكم اليسار ككاف لمهصالح الضيقة تأثير عميٍاكر كبير فيٍا كاف لبلحتبلؿ د
 االشتراكي الفمسطيىي الىاتجة عف عكاهؿ ذاتية كداخمية كعكاهؿ خارجية هثؿ اىٍيار الهعسكر

, كخمؽ تكازف كف لٍا تأثير عمى طرفي الصراعالسكفييتي التي لـ تستطع اف يك االتحاد بقيادة
ىي. كالصرع عمى الهصالح بيف القكل السياسية الهتصارعة في في الىظاـ السياسي الفمسطي

 األراضي الفمسطيىية .

اها الهبحث الثاىي فيتىاكؿ ألسباب الخارجية لبلىقساـ كتىاكؿ السياسات االسرائيمية تجاي السمطة 
الفمسطيىية هثؿ االىسحاب اإلسرائيمي أحادم الجاىب هف قطاع غزة كالتي كاف لً أثار أهىية 

شكمت  لفمتاف األهىي كتدهير هقرات السمطة هف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمي , كسياسية كالتيهثؿ ا
الى ىظاـ يقـك  السياسياىقبلبا في الىظاـ السياسي الذل تحكؿ الىظاـ السياسي هف ىظاـ التهثيؿ 

حدة ., كالتدخبلت اإلقميهية كالدكلية هثؿ عدـ اعتراؼ الكاليات الهتساس الهشاركة الشعبيةأعمى 
ا باالىتخابات التشريعية   ـ .ٕٙٓٓاالعتراؼ بحركة حهاس بعد فكٌز

كتىاكؿ الهبحث الثالث الهكقؼ هف االىقساـ إسرائيميان كالتي تعتبر ٌي الهستفيد األكؿ لتتىصؿ 
هف االتفاقيات كااللتزاهات كبحجة عدـ كجكد شريؾ فمسطيىي لمتفاكض هعً , كعربيان كالذل 

قميهيان الهتهثؿ في الهكقؼ تهثؿ في إداىة االحداث  كالدعكة لمحكار الكطىي الفمسطيىي , كا 
 اإليراىي كالهكقؼ التركي , كدكليان الهتهثؿ في الهكقؼ األهريكي كهكقؼ المجىة الرباعية.



48 
 

ؿ:الهبحث األك  

 األسباب الداخمية
 :ازهة الىظاـ السياسي الفمسطيىي -:-3
ري كعبلقاتً الىظاـ السياسي الفمسطيىي كتطك ف هراجعة سريعة كفاحصً لهجريات تاريخ إ" 

ف ٌذا الىظاـ عاىى بالفعؿ هف هشاكؿ عديدة أستىتاج هٍـ بإتكصؿ الى الداخمية كالخارجية 
ذا يرجع أسٍا أتقؼ عمى ر الهاضية طكاؿ العقكد  لى كثير هف إزهً التعايش بيف هككىاتً ٌك

قت الىظاـ السياسي كجعمتً يعيش حالة هف عدـ أسباب كالعكاهؿ الداخمية كالخارجية كالتي األ ٌر
 .91"ستقراراإل

بيف البعد القكهي كالبعد الكطىي  ككاىت تعتهد في هىذ الىشأي هىظهة التحرير الفمسطيىية جهعت 
كهع تكلى كسيطرة ـ ٜٚٙٔعقاب ٌزيهة أشعاراتٍا كطهكحاتٍا لهعايير البعد القكهي كذلؾ حتى 

داخؿ هىظهة التحرير ككاف هف  حدثت تغييران أفصائؿ الهقاكهة الفمسطيىية قيادة هىظهة التحرير 
ٍكل كالتكحيدم في تطكير الٍكية الكطىية ببراز البعد الكطىي ككاىت تؤكد عمى الدكر الجإٌهٍا أ

 .الفمسطيىية

هة الى يغة إئتبلؼ فصائؿ الهقاك "إستىدت هىظهة التحرير الفمسطيىية هىذ إعادة تأسيسٍا بص
تساب أم تىظيـ لهؤسسات الهىظهة جىاح هسمح يهثؿ شرطان إلى الشرعية الثكرية اذا كاف اهتبلؾ

ىتهاء لمهىظهة بحد ذاتً يهىح الشرعية أك عمى األقؿ إعترافا بدكر التىظيـ هثمها كاف اإل اهان ته
ا حاضىة الشرعية في الىظاـ السياسي كهكاىتً في إطار هىظهة التحرير التي ىظر اليٍا بإعتبا ٌر

 .ٜٗالفمسطيىي"

أف  اعتبر"كها أف الحقؿ السياسي الذل ىشأ عمى ُأسس كقكاعد لتىظيـ العبلقات الداخمية كالذل 
الىظاـ األساسي لمهىظهة بهثابة الدستكر كالذل ىص عمى التعددية الفكرية كالتىظيهية كصيغة 

عمى الىظاـ السياسي الفمسطيىي فيً ف تٍيهف أاستطاعت حركً فتح الديهقراطية التكافقية كالذل 
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ر,غزة,ص,1006لسياسيةا  ٕٖرسالً هاجستير غير هىشكرة,جاهعة االٌز

 ىقبل عف هكريس دكفرجيً,عمـ اجتهاع السياسة ٓٚٔص(:ٕٙٔٓابك رحهة,عهاد) -94
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كذلؾ باهتبلكٍا هكارد هالية ٌائمة كسيطرتٍا عمى القرار الفمسطيىي كالذل جعؿ هىظهة التحرير 
كتبعاتً القائهة حتى اليكـ كقد حضرت  كسمكأتفاؽ إالفمسطيىية تىزلؽ حتى كصمت "الى هازؽ 

طة هقيدة كهكبمة بالتزاهات أحادية, كىظاـ سياسي فمسطيىي تجميات أكسمك داخميان, في سم
اصطبغ, هىذ هيبلدي, بالطابع الرئاسي الفردم, قبؿ أف يصبح هختمطان, كصبلحيات كاسعة 
لرئيس السمطة كغاهضة لمحككهة, كتٍهيش لمسمطة القضائية, كتداخؿ بيف السمطات, كليس 

هاس هع هىظهة التحرير الفمسطيىية عمى الهقاكهة االسبلهية ح ةحرك ةستىدت عبلقإٜ٘"فصمٍا
حركية عىد حهاس تركز عمى البعد العمهاىي  ترتيبًها جاء في هيثاقٍا كلكف كاىت ٌىاؾ 

ىٍا البديؿ إساس أحهاس تقكـ عمى  ةكاىت تعبئة هىظهة التحرير ضد حركلمهىظهة كفى الهقابؿ 
ذا ال يعىى  حيث تفاكتت  ضحان ف الهكقؼ هف طرؼ حهاس كاف كاأالهفترض لمهىظهة ٌك

ىٍها هكاقؼ غاهضة كاىت تحدد حسب يبك فض ر الهكاقؼ ها بيف القبكؿ الهشركط بالهىظهة كال
 .ٜٙفيف"العبلقات بيف الطر 

سبلـ السياسي( رفضتا االعتراؼ بشرعية ككحداىية حركً حهاس كالجٍاد اإلسبلهي )اإل كها أف
 .السياسيتهثيؿ الهىظهة لمشعب الفمسطيىي كها كعارضتا برىاهجٍا 

ثر كاضح أتـ تشكيؿ كياف سياسي فمسطيىي لً ـ ٜٜٗٔعىدها ُأىشئت السمطة الفمسطيىية عاـ ك 
كؿ فرز ىظاهيف سياسييف األأعمى سياسة صىع القرار كتٍهيش هؤسسات هىظهة التحرير هها 

يتهثؿ في هىظهة التحرير كالثاىي يتهثؿ في السمطة الكطىية كقد ٌيهىت حركً فتح عمى ٌذا 
عمى حركً فتح عمى جهيع الهراكز  يفشخاص الهحسكباـ ىحك عشر سىكات كسيطر األالىظ

ذا الب سسات السمطة هها جعمٍا تستفردالقيادية في هؤ  ىظاـ السياسي الجديد القرار الفمسطيىي ٌك
لى هشركع كطىي خاضع لشركط إهشركع كطىي هستقؿ ىسبيا كهقاكـ  ىتقاؿ هفعهؿ عمى "اإل

 جهاع الكطىي حكؿ ٌذاع في اإلدل الى حدكث تصدُ أتسكية هغاهرة هها  تسكية غير هتكازىة اك
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ستراتيجية إك أستراتيجية سبلـ إكاىتا ستراتيجية فمسطيىية كاضحة سكاء إلهشركع كبالتالي غياب ا
 .ٜٚ"هقاكهة

رل كتٍهيشٍا كتعطيؿ إصدار الدستكر كها "أف ٌيهىً السمطة التىفيذية عمى السمطات اأُلخ
الذم يعد الهصدر الرئيسي لمشرعية كشرطان ضركريان لقياـ ىظاـ حكـ  (األساسيالفمسطيىي)

ديهقراطي يقكـ عمى الفصؿ بيف السمطات يعتبر بهثابً تعد  عمى هبدأ سيادة القاىكف كبالتالي 
 .ٜٛإىتٍاؾ ألسس شرعية الىظاـ السياسي"

عمى القاىكف  ـ بىاءن  ٕٙٓٓالتشريعية الثاىية  االىتخاباتعىدها شاركت حركة حهاس في 
ا باألغمبية الساحقة عمى هقاعد الهجمس التشريعي هها  األساسي الهعدؿ  فرز هرحمة أكفكٌز

ك  يتسـ بالعاهؿ الديىي كالذل يرفض  السياسيىظاـ ال فيتحكؿ جديدة هف العهؿ السياسي ٌك
هختمفيف  كجد برىاهجيفأاإلسرائيمي  هها  االحتبلؿ هعالهكقعة  كاالتفاقاتسمك ك أ اتفاؽ

غمبية اإلسرائيمي كىظاـ األ االحتبلؿكهتعارضيف, برىاهج الرئيس الذل يؤهف بالهفاكضات هع 
الهكقعة هع  كاالتفاقاتاكسمك  اتفاقيةالفائزة في الهجمس التشريعي )حهاس( كالذل يرفض 

 .رباؾا  دخؿ الىظاـ في هرحمة صراع كهىافسة ك أسرائيؿ هها إ

ف الىظاـ السياسي ٌك ىظاـ أعمى في الهادة الخاهسة م يىص الىظاـ األساسي )الدستكر( الذ
كفية تتكزع الصبلحيات بيف الحككهة كالرئيس هع رجحاف  ٜٜىيابي برلهاىي"ديهقراطي 

هباشرة هف الشعب كسهح ٌذا الىظاـ في ظؿ كضعية  اىتخابًلصبلحيات الرئيس الذل يتـ 
برىاهج يختمؼ عف برىاهج حزب  الىبعد الحدكد بكجكد رئيس يىتهى أفمسطيىية هتحزبة الى 

غمبية كبسبب لً تأليؼ حككهة تتفؽ كبرىاهج األ غمبية في الهجمس التشريعي الذل يحؽاأل
ف أصراع بش أالكبير بيف برىاهجي الرئاسة)فتح( كالحككهة)حهاس( ىش االختبلؼطبيعة 

خب هف سيف كبرىاهجيف ككبلٌها هىتألى كجكد سمطتيف بر إدل أهر الذم الصبلحيات األ
 .ٓٓٔ"الشعب
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هستشار رئيس الكزراء اسهاعيؿ ٌىية في الحككهة العاشرة )حككهة قة ز ر  يقكؿ الدكتكر يكسؼ
قاـ السيد هحهكد  ـٕٙٓٓالتشريعية في يىاير  ىتخاباتاال:بعد ىجاح حركة حهاس في حهاس( 

اشرة العسهاعيؿ ٌىية بتشكيؿ الحككهة إعباس رئيس السمطة الكطىية الفمسطيىية بتكميؼ السيد 
دعككـ كرئيس لمحككهة الهقبمة أسهاعيؿ ٌىية "إستاذ لى األُ إ ًكجاء في خطاب التكميؼ الهكج

ا كالعهؿ عمى تحقيؽ ئلل لتزاـ بالهصالح العميا لمشعب الفمسطيىي كالحفاظ عمى هكتسباتً كتطكيٌر
د القاىكف ستقبلؿ كقرارات الهجالس الكطىية كهكاعبلف اإلإقرتٍا كثيقً أٌدافً الكطىية كها أ

هاـ الهجمس أخير لتزاهات التي كردت في خطابىا األاألساسي كقرارات القهـ العربية كاإل
بيف رئيس السمطة  ةكؿ هكاجٍأ" الذل يعتبر "  ـٕٙٓٓ/ٕ/ٛٔالتشريعي يكـ السبت الهكافؽ 

هف  ف يككف جزءان أليس هف العادة  كرئيس الكزراء الهكمؼ حيث ضهف رئيس السمطة خطابً بىدان 
ف يقكؿ لحركة أراد بً الرئيس أف ٌذا البىد أكها  ٔٓٔالخطاب في الحككهات التسع الهىصرفة"

 .ٕٓٔر"ها الهتابعة الهتدرجة لها كقعت عمية هىظهة التحريا  ها الهتاعب ك إحهاس "

تفاؽ عمى قكاعد لـ يتـ اإل"  ـٕ٘ٓٓتفاؽ القاٌرة هارس عمى إ ككها يقكؿ خميؿ الشقاقي بىاءن 
عتراؼ بشرعية لة اإلأكهس يستهرارية الىظاـ السياسإىتخابات التشريعية لضهاف اإلالهشاركة في 

لمحككهة شكؿ هف  يذ يهثؿ الهكقؼ الحالإكشرط لمهشاركة ككحداىية تهثيؿ هىظهة التحرير 
لى حهاس التي إك جزء هىٍا أقبكؿ بشرعية قيادة السمطة لشكاؿ التضارب في الهكاقؼ ها بيف اأ
هاـ الرئيس هحهكد عباس يـك أدت الحككهة الجديدة اليهيف الدستكرية أقدـ ك صبحت في هكقع هتأ

ٕٜ/ٖ/ٕٓٓٙ"ٖٔٓ. 

داة التىفيذية لهىظهة التحرير بعد رفض المجىة التىفيذية بصفتٍا األ زداد الىظاـ السياسي تأزهان إ
ك رفض إـ برىاهج الحككهة التي شكمٍا رئيس الكزراء السيد ٕٙٓٓ/ٖ/ٖٕيكـ  سهاعيؿ ٌىية ٌك

بالقاىكف تعترؼ كال  ,دىى ال تعترؼ بٍاأعمى بهرجعية أف تعترؼ هرجعية أهتكقع ألىً ال يعقؿ 
هىظهة الراس األكؿ ساسية أثبلثة رؤكس بالسياسي  ىتخابات كبات الىظاـاألساسي الذل شرع لئل

حرير كههثؿ شرعي ككحيد بهقتضى الهيثاؽ الكطىي كبهقتضى القاىكف األساسي لمسمطة تال
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ثـ الرأس  رئيس لمهىظهة كالسمطة كالرأس الثاىى عتراؼ العربي كاإلسبلهي كالدكلي كبهقتضى اإل
رض كببرىاهج ىتخبت هف جزء هف الشعب عمى جزء هف األأُ غمبية أتتراسٍا في حككهة الثالث 

 ٗٓٔ"لكؿ الشعب اهج هىظهة التحرير الههثؿ الشرعى كالكحيدبرىهتعارض هع 

ىٍا هحككهة ببرىاهجيف أف اإلشكالية الكبرل التي كاجٍتٍا الحككهة الفمسطيىية العاشرة إ"
هتصارعيف برىاهج الرئاسة الفمسطيىي الذل يرل ضركرة االلتزاـ بشركط الرباعية الدكلية 

كحؿ كحيد لحؿ القضية الفمسطيىية كبرىاهج  كالشرعية الفمسطيىية كيراٌف عمى الهفاكضات
الحككهة الذل يحتـر فقط االلتزاهات الهكقعة كالشرعية الدكلية كيطالب بالحؿ الهرحمي هقابؿ 
 –ٌدىة كرفض الشركط الرباعية كالشركط الفمسطيىية الداخمية هع اشٍار دائـ لسبلح الهقاكهة 

سيا داخميا كخارجيا كاف هف بيف هؤشراتً حالة كجد ٌذا الخبلؼ بيف البرىاهجيف تىاقضا سياأكقد 
 ٘ٓٔ"هف العىؼ الداخمي

سهح تعدد الهرجعيات القاىكىية التي احتكهت إليٍا هؤسسة الرئاسة, هىذ تشكيمٍا في سىة 
كالهعدؿ ـ ٕٕٓٓ/ٚ/ٚحتى صدكر القاىكف األساسي الفمسطيىي )الدستكر الهؤقت( في  ـٜٜٗٔ
باختبلط هعايير هصدر شرعية الحكـ, ـ ٕ٘ٓٓلسىة كتعديبلتً الجزئية ـ  ٖٕٓٓ/ٖ/ٜٔفي 

” كضبابيةكلمعبلقة بيف السمطات الثبلث  كغياب األسس الهحددة لصبلحيات رئيس السمطة
التخكـ الفاصمة بيىٍا, بيىها أبقى ىفاذ القاىكف, في الهرحمة البلحقة, عمى اإلشكاليات ىفسٍا, 

 .ٙٓٔ"كلكف بصيغ هختمفة

تعديبلت عمى قاىكف  ٕٙٓٓ/ٕ/ٖٔلً عقدٌا في  خر جمسًآيتً في جرل البرلهاف الهىتٍية كالأ
الهحكهة الدستكرية تقمص سمطات حهاس في البرلهاف كفى الحككهة حهاس اعتبرت ٌذي 

 .ٚٓٔ"التعديبلت باىٍا اىقبلب ابيض
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الهؤسسات العاهة الى  قاىكف االساسي الهعدؿ يسىد صبلحية إىشاء كهتابعةكبالرغـ هف أف ال
هجمس الكزراء اال أف الرئيس هحهكد عباس قاـ بعد االىتخابات التشريعية الثاىية بإىشاء 

ؿ ٌيئة هؤسسات جديدي كتحكيؿ تبعيً هؤسسات أخرل هف هجمس الكزراء إلى الرئاسة هث
دارة  .ٛٓٔالهعابر كديكاف الهكظفيف" اإلذاعة كالتمفزيكف كا 

بسط سيطرتٍا عمى قكات االهف الفمسطيىية الهسؤكؿ عف ك  , حاكلت هؤسسة الرئاسة جاٌدة
لكزير الداخمية كها األهف الداخمي هف خبلؿ فرض تبعيً ٌذي األجٍزة لهؤسسً الرئاسة كليس 

عاـ لؤلهف هدير قرار الرئيس القاضي بتعييف زير الداخمية في الشأف األهىي بك  حد  هف فاعمية
 .ٜٓٔبىاء عمى تكصيً هف الهجمس الكزارم السابؽ"ـ  ٕٙٓٓالداخمي في شٍر اذار هف العاـ 

ىتخابات إدعكتً إلجراء  ًعمف فيأ هرسكهان  ـٕٙٓٓ/ٔٔ/ٙٔالرئيس ابك هازف فيأصدر لقد 
ىتخابات عمى ىتائج اإل ىقبلبان إرئاسية كتشريعية هبكرة كقد رفضت حهاس ٌذي الدعكة كاعتبرتٍا 

ها كفى ردي فعؿ عمى هجريات األ ة,ربيغلمهطالب ال كرضكخان  حداث دعت الحركتاف اىصاٌر
 .ٓٔٔلمىزكؿ لمشكارع كفى ترجهة هباشرة عمى ٌذا التكتر"

هىية كتطكرت الى ها بيف الهجهكعات الهسمحة التابعة لحركً جٍزة األاالحتكاؾ هع األذلؾ  ادل
 ةٍجحهاس هف  ةلحرك لتىفيذية التابعةفتح كاالجٍزة االهىية هف جٍة ككتائب القساـ كالقكي ا

بيف الطرفيف اخرل كقد شكمت ٌذي الهكاجٍات بداية الهرحمة االكلي هف جكالت الهكاجٍات 

"ٔٔٔ. 

 :فشؿ جمسات الحكار الفمسطيىي: -ٕ

                                                           
( الفصػػػػػػػؿ الهتػػػػػػػكازف بػػػػػػػيف السػػػػػػػمطات فػػػػػػػي الىظػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػي 1006)ابػػػػػػػك ديً,احهػػػػػػػد,حرب,جٍاد -308

الفمسطيىي,السػػمطً التىفيذيً,هؤسسػػً الرئاسػػً , هػػاطف, الهؤسسػػً الفمسػػطيىيً لدراسػػً الديهقراطيػػً,راـ 
 31اهلل, فمسطيف,ص

لحقكؽ  ,التقرير السىكم الثاىي عشر,الٍيئً الفمسطيىيً الهستقم1006ًكضع حقكؽ الهكاطف الفمسطيىي خالؿ عاـ  -309
 5الهكاطف,ص

 310هرجع سابؽ , ص : ( 1033)عكدة, عكاد -330
 310( : هرجع سابؽ, ص 1033)عكدة, عكاد -333
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بدأت إشكاليات ىقؿ الهسؤكليات ـ  ٕٙٓٓىتخابات الفمسطيىية عاـ عمى إثر ىتائج اال
كالصبلحيات لمقيادة الجديدة بدءان بتشكيؿ الحككهة كسيطرتٍا عمى هؤسسات السمطة الهدىية 

تفاقـ الخبلفات كهع " التعاهؿ السياسي في العبلقات الخارجية لمسمطةكيفية كاألهىية, كهف ثـ 
هارسة العصياف العسكرم بيف فتح كحهاس حتى كصمت إلى اشتباكات هسمحة بيف الطرفيف, كه

هف قبؿ أجٍزة األهف, كتفاقـ هسألة الصبلحيات بيف رئيس السمطة كرئيس الكزراء, كبدأت ىذر 
دة اطراؼ داخمية كهع تاـز الكضع الداخمي الفمسطيىي تدخمت ع ٕٔٔ"الحرب األٌمية تمكح باألفؽ

ـ  ٕٙٓٓاغسطستفاؽ هصالحة كهىٍا ها عرؼ بكثيقة الكفاؽ الكطىي لهحاكلة التكصؿ إلى إ
لكف الههارسة العهمية لـ تعط الفرصة الكافية لٍذي الكثيقة لتشكيؿ اإلطار السياسي الجديد 

 .لمسمطة الكطىية الفمسطيىية

ي إحدل ىداء الكحدة الفمسطيىي"سهيت  ةهبادر كلمحفاظ عمى االتفاؽ الفمسطيىي اطمقت  " ٌك
حاكركف تبؤرة يىطمؽ هىٍا الهالهبادرات الهركزية التي حاكلت أف تضع صيغً إليجاد 

ا عمى  ا أىٍا جاءت في قالب بحث اإلشكاليات العميا, كركز ىداٌؤ الفمسطيىيكف, كأٌـ ها هيٌز
لتي كاىت تسير عميٍا, كتعهؿ عمى ا السابقةالقكة السياسية أف ترفض الهفاكضات عمى الطريقة 

ؿ الفمسطيىي, كرغـ ذلؾ كاجً ٌذا لمهستقب كهىطمقان  االٌتهاـ بالكحدة الفمسطيىية الداخمية أساسان 
هف التحديات عمى رأسٍا اعتقاؿ االحتبلؿ لمشخصيات البارزة كهحاكلة تغييبٍا,  الىداء عددان 

لـ ٍذا لكالتدخبلت هف قبؿ أطراؼ السمطة الفمسطيىية سكاء بالضفة الغربية أك بقطاع غزة, ك 
د عباس كالسيد خالد هشعؿ رئيس كفى لقاء هشترؾ بيف الرئيس هحهك  , الىجاح ذا الىداءيكتب لٍ

تـ االتفاؽ عمى رفض  ٕٚٓٓ/يىاير/ٕٔالهكتب السياسى لحركة حهاس فى دهشؽ فى تاريخ 
التاكيد عمى التهسؾ بالحقكؽ كالثكابت الكطىية كرفض ك  –كتحريـ االقتتاؿ الداخمى الفمسطيىي 

 -القكهىككاىت ٌىاؾ تدخبلت خارجية ففي بياف لمهؤتهر  ٖٔٔالدكلة ذات الحدكد الهؤقتة"
شكالً كتى فتح كحهاس بذؿ اقصى الجٍكد إلزالة كؿ  أسباب التكتر كأىاشد حر سبلهي اإل

تفاؽ اإل شدد عمى أف يتجًك  ,هة االختطاؼ كالتركيعكالتاكيد عمى حرهة الدـ الفمسطيىي كحر 

                                                           
 13/31/1009الحكار الفمسطيىي ككرقة الهصالحة الهصرية,هركز دراسات الشرؽ االكسط,عهاف,االردف, , -331
 66,ص37, كثيقً ,هركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات1006الكثائؽ الفمسطيىية لسىة  -331
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كهف  ٗٔٔستجيب لضغكط االدارة االهريكية"السياسي لتشكيؿ حككهة كطىية بكجًٍ ىضالية ال ت
باستضافة حركتى فتح آؿ سعكد عبداهلل بف عبد العزيز فقد قاـ الهمؾ السعكدل  ضهف الجٍكد
عمى تحريـ الدـ  الذل اكد ", ـٕٚٓٓتكصؿ الطرفاف إلى اتفاؽ هكة في فبراير كحهاس كقد 
االتفاؽ كبصكرة ىٍائية عمى تشكيؿ حككهة كحدة كطىية فمسطيىية كفؽ اتفاؽ –الفمسطيىي 

  ٘ٔٔتفصيمي هعتهد بيف الطرفيف كالشركع العاجؿ في اتخاذ االجراءات الدستكرية لتكريسٍا"
ها دخؿ كسرعاف اذ عاد الفمتاف الى شكارع غزة بكتيرة اشد  كلكىً لـ يصهد أكثر هف ثبلثة شٍكر

 .في هأزؽ االىقساـ الداخمي بيف الضفة كقطاع غزة كتككيف حككهتيف

 :ضعؼ اليسار الفمسطيىي -:1

 -:هىٍا عكاهؿ في عقد التسعيىات بدأ تراجع اليسار الفمسطيىي الىاتج عف عدة 

 :العكاهؿ الذاتية كالداخمية  -:1/3

كقفت حاجزان اهاـ تهاسؾ اليسار الفمسطيىي  ٌىاؾ بعض الهصالح الضيقة لقيادات اليسار كالتى"
مة اك هعترؼ بٍا لقكم اليسار كبخاصة بعد غياب  القادة التاريخييف لميسار كعدـ كجكد قيادة هٌؤ

كها عزز ذلؾ " تراجع القيـ  ٙٔٔلى بيئة تىظيهية غير هرىة اك هغمقة الى حد ها "اضافة إ
ى ضعؼ اليسار كهع صعكد لأدم إ رماليسا الخطاب الكطىية كتعزيز القيـ الفردية كغياب

ىتشار تمؾ الحركات السياسية اإلسبلـ ا"حركات اإل سبلهية كاف عمى لسياسي حيث أف تهدد كا 
 حساب الهكاقع التي شغمتٍا قكل كاحزاب اليسار في الحقؿ السياسي الفمسطيىي كذلؾ باخذي

 .ٚٔٔبالتهايز سكاء عمى صعيد الخطاب ذك الٍكية االسبلهية اك الههارسة الفعمية الهىفردة"

 :العكاهؿ الخارجية -:1/1

                                                           
 303,ص17,هركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات , كثيق1006ًالكثائؽ الفمسطيىية لسىة  -334
 1007/فبراير/8اتفاؽ هكة  -335
(: اليسار الفمسطيىي الى ايف؟ اليسار الفمسطيىي يحاكر ىفسة كيتاهؿ هصيرة,هؤسسة ركزا لككسهبكرغ, 1009)ٌبلؿ,جهيؿ -336

 336ص
(: االستراتيجية الفمسطيىية في زهف االىتفاضة ,حكار اجراة فيصؿ حكراىي,هجمة الفكر الديهقراطي,العدد 3989)خمؼ,صبلح -337

 74-71,ص7
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 في اليسارية األحزاب تراجع إلى أدل السكفييتي, االتحاد بقيادة االشتراكي الهعسكر اىٍياراف 
 الكطىية لمقضية داعهان  رئيسان  حميفان  خسر الذم الفمسطيىي اليسار كبخاصة العالـ, دكؿ هختمؼ

ٌداؼ كبفرض ىفكذٌا عمى الهىطقة تحققت أهريكية كبسيطرة الكاليات الهتحدة اإل ٛٔٔالفمسطيىية"
صعيد تاهيف هصالحٍا كتحديدان اإلقتصادية  كحهايتٍا هف  رئيسية تقؼ كراء حربٍا سكاء عمى

 .ٜٔٔالقكم كاالىظهة الهىاٌضة لسياساتٍا كهخططاتٍا" حتكاءأل تٍديد جدم كضرب أك إ

ثير عمى حركتى لعدة عكاهؿ بات اليسار الفمسطيىي في كضع هأزـك غير قادر عمى التأكىتيجة 
كباتت هكاقفة هتصارعة ألىة ال ٓلفمسطيىيفتح كحهاس كخمؽ تكازف في الىظاـ السياسى ا

ثير ليككف طرؼ ثالث يفرض قراري لً تأعف الحركتيف فتح كحهاس كليس ف يهيز ىفسة يستطيع أ
 .عمى التىظيهيف الهتصارعيف  يًكرأ

 :: الصراع عمى الهصالح-4

هتداد لئلخكاف إالفمسطيىية التي ٌي  االىتفاضةـ هع بداية ٜٚٛٔحهاس عاـ  ةظٍرت حرك
لبلىبعاث السياسي لئلسبلهييف  بدايةهشاركتٍا كاىت راضي الفمسطيىية الهحتمة ك الهسمهيف في األ

ف تفرض كجكدٌا عمى الساحة الفمسطيىية كىد أرادت حهاس أفي الضفة الغربية كقطاع غزة ك 
ـ ٜٛٛٔسبتهبر  لهىظهة التحرير ك "ظٍرت الخبلفات بيف هىظهة التحرير كحهاس بحدي في

هغاير  ضراب عاـ في هكعدإلى تىفيذ إعقب دعكة حهاس الهكاطىيف في الضفة كقطاع غزة 
تضهف  عمى ذلؾ اصدرت القيادة الكطىية بياىان  لمهكعد الذل حددتً القيادة الكطىية الهكحدة كردان 

ضراب تجارل إىصار حهاس لهحاكلتٍـ تىظيـ أداف البياف أداىة كاضحة لتكجٍات حهاس كها إ
كهع اىعقاد الهجمس  ٕٓٔكسيمة لفرض سمطتٍـ عمى السكاف هف خبلؿ التٍديد باستخداـ القكة"

لى رئيس الهجمس الشيخ عبد الحهيد إالكطىي في دكرتً العشريف كجٍت حركة حهاس هذكري 
ك " تهثيؿ حهاس في الهجمس  السائح عرضت عمية شركطٍا لمهشاركة في عضكية الهجمس ٌك

                                                           
 338(: اليسار الفمسطيىي الى ايف,هرجع سابؽ,ص1009)ٌبلؿ,جهيؿ -338
-3967ير فمسطيف )اشكالية الكطىي كالقكهي في الفكر السياسي لمجبًٍ الشعبية لتحر (: ٕٔٔٓلفقعاكل , كساـ )ا -339

ر,غزة,ص(, 1000  ٖٓٔسالة هاجستير غير هىشكرة,جاهعً االٌز
310 - Jerusalem post 7-1988 
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عضاء أ% هف هجهكع ٓ٘% الىٓٗبعدد يساكل كيكافئ ثقمٍا في الساحة كالذل يتراكح بيف 
 . ٕٔٔ"الهجمس

سرائيؿ إتفاؽ إعبلف ك  ىقسـ إـ  ٖٜٜٔ/ٜ/ٖٔفي الهبادئ هع تكقيع هىظهة التحرير الفمسطيىية كا 
 .ٕٕٔالشارع الفمسطيىي إلى قسهيف ها بيف هؤيد لعهمية السبلـ كهعارض لٍا "

ي إحباط كصدهً  لقادة حركً فتح الت ي اإلىتخابات التشريعيةفكز حركً حهاس ف لقد اصاب 
ف قاـ قادي االجٍزة أىتاج جٍكدٌا ككاىت رْدي الفعؿ ب ىٍا هفأحكران عميٍا ك تعتبر أف السمطة 

ىيساف  /بريؿإجتهع عدد هىٍـ في بداية شٍر حيث إة "كفى خطكة هتقدهة في قطاع غزة االهىي
ـ كقد كضعكا خطً لبلىقبلب عمى حككهة حهاس العاشرة كالتي تتمخص في السيطرة  ٕٙٓٓ

غزة كىشر قكات عسكرية عمى الهحاكر الرئيسية في القطاع"  عمى الهؤسسات العاهة في قطاع
ٕٖٔ. 

هف فصائؿ الهقاكهة أعمف كزير الداخمية في الحككهة العاشرة سعيد صياـ تشكيؿ القكة التىفيذية 
التشريعية كبعد أف استقر الكضع عىد أغمبية األطراؼ  ربعة أشٍر هف اإلىتخاباتأالهسمحة "بعد 

سرائيؿ كتيار فتح الذل يفكدي هحهد دحبلف عمى إسقاط  ذات العبلقة خاصة الكاليات الهتحدة كا 
الحككهة العاشرة إها بالحصار أك الفمتاف األهىي كجر حهاس الى صراع هسمح هع فتح كفيؿ 

ى شرؽ بأسقاطٍا ككاىت االىطبلقة االكلى هف الهىط قة التي يحظى بٍا دحبلف بشعبية كبيرة ٌك
 .ٕٗٔخاىيكىس"

 :خالصةال

زهة الىظاـ السياسي هثؿ أسباب داخمية ٌىاؾ عدة أسباب أدت إلى اإلىقساـ الفمسطيىي , هىٍا أ
ي هىظهة أ, هىذ ىش هككىاتًزهة التعايش بيف اسٍا أكعمى ر , الذل عاىى هف هشاكؿ عديدة 

                                                           
, ىقبل عف "هذكرة ٜٖٚص, , 3991-3980(: البحث عف كياف دراسة في الفكر السياسى الفمسطيىى3996الشريؼ,هاٌر) -313

طيىي", كثائؽ حركة الهقاكهة االسبلهية, سمسمة بياىات حركة الهقاكهة االسبلهية )حهاس( الى رئيس الهجمس الكطىي الفمس
 ٜٕٔ-ٕٙٔالحركة, السىة الثالثة لبلىتفاضة, الهكتب االعبلهي , ص

 ٖٔ,,صٕطصىاعة االىقساـ الفمسطيىى الىكبة الفمسطيىية الثاىية,  (:ٕ٘ٔٓابراش, ابراٌيـ) -311
 ٕٛ, هركز ابحاث الهستقبؿ,صالفمسطيىية  مى الديهقراطيًع: االىقالب ( ٕٛٓٓحاتـ) ابك زايدي, -311
 11: هرجع سابؽ,ص (ٕٛٓٓابك زايدي, حاتـ) -314
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عقاب ٌزيهة أغير اىً في ,  الكطىيكالبعد  القكهيجهعت بيف البعد التي التحرير الفمسطيىية 
براز البعد إلى إكاىت تٍدؼ التى كهع تكلى فصائؿ الهقاكهة قيادة هىظهة التحرير  ,ـٜٚٙٔ

 سياسيكسمك كىشكء السمطة الفمسطيىية تـ تشكيؿ كياف أبعد اتفاؽ أها , بشكؿ اكبرالكطىي 
في األكؿ يتهثؿ , فرز ىظاهيف سياسييف أفمسطيىي كتٍهيش هؤسسات هىظهة التحرير هها 

 .فمسطيىيةيتهثؿ في السمطة ال , كالثاىيهىظهة التحرير 

كالذل , ـ  ٕٙٓٓ التشريعيغمبية الساحقة عمى هقاعد الهجمس بعد فكز حركة حهاس باألاها 
بدأت إشكاليات  , كهىًتمفيف كهتعارضيف كجد برىاهجيف هخ, أ السياسيفرز تحكؿ في العهؿ أ

 ىقؿ الصبلحيات لمقيادة الجديدة.

ـ الهرجعية التي تحدد ىظاـ  ٕ٘ٓٓك ٖٕٓٓكتعديبلتً عاـ  ٕٕٓٓيعتبر القاىكف األساسي 
الحكـ كأسس كهرتكزات ههارسة السمطات الثبلث لصبلحياتٍا, لحيف إقاهة الدكلة الفمسطيىية 

هسائؿ الحكـ كالحقكؽ كالحريات العاهة كبعد فكز حركة حهاس  يتكلى القاىكف األساسى تىظيـ
كحدكث التىازع عمى الصبلحيات تبيف أف القاىكف األساسي  ٕٙٓٓفي اإلىتخابات التشريعية 

الهعدؿ ها زاؿ يفتقر لعدـ الكضكح كالغهكض بسبب إغفالً لكثير هف الصبلحيات. كظٍرت 
برىاهج الحككهة  ٕٙٓٓ/ٖ/ٖٕلتىفيذية بتاريخ األزهة في الىظاـ السياسي بعد رفض المجىة ا

ىابعة هف ال فشؿ جمسات الحكار الفمسطيىي العاشرة كالتي شكمتٍا حركة حهاس , كهف األسباب
, الىٍاء االىقساـ كعدـ كجكد إرادة سياسية حقيقية عىد طرفي الصراع فصائميً كحزبية هصالح 

إلى تقٍقر أكضاعً كعدـ هقدرتً  داخمية أدتي الذل يعاىى هف أزهات كضعؼ اليسار الفمسطيى
 عمى استقطاب الشارع الفمسطيىي لمضغط عمى طرفي الصراع .
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 الهبحث الثاىي
 األسباب الخارجيً 

 :السياسات االسرائيمية تجاي السمطة الفمسطيىية -:  3
 :اإلىسحاب االسرائيمي أحادم الجاىب هف قطاع غزي-:3/3

حتبلؿ ـ هف قبؿ اإلٜٚٙٔعاـ  ًحتبللإهف فمسطيف التاريخية كقد تـ  ان جزءيعتبر قطاع غزة 
االبيض الهتكسط يهتد  يقع القطاع في الجزء الجىكبي هف الساحؿ الشرقي لمبحرك  ,سرائيمياإل

 ٔٔكـ الىٙكـ كهف الشرؽ الى الغرب بطكؿ يتراكح ها بيف  ٘ٗلى الجىكب بطكؿ إهف الشهاؿ 
 .ٕكـ ٖ٘ٙكـ بهساحة تقدر 

ىتفاضة كذلؾ هىذ بداية  اإلـ ٜٛٛٔسرائيؿ تفكر في االىسحاب هف قطاع غزة  هىذ عاـ إاخذت 
كالهبادرة الدبمكهاسية ـ  ٜٚٛٔالتي يقكـ الفمسطيىيكف بٍا في الضفة الغربية كغزة هىذ ديسهبر 

الدراسية في  ةعضاء الهجهكعككاف ٌىاؾ تقرير الـ  ٜٛٛٔطمفتٍا هىظهة التحرير اكاخر أالتي 
ك قدـ افي في جاهعً تؿ ابيب جهركز  عرضان لستة خيارات ككاف هىٍا الخيار الخاهس ٌك

كتزايد ٌجهات ـ  ٕٓٓٓكهع اىتفاضة القدس ٕ٘ٔ"االىسحاب هف جاىب كاحد هف قطاع غزة"
فاجأ رئيس الحككهة االسرائيمي ارييؿ شاركف عاـ , الهقاكهة الفمسطيىية عمى اٌداؼ اسرائيمية 

قادة حزب الميككد كحمفاءي في , في رئاسة الكزراء يكجكد سىكات هف اربعـ بعد  ٕ٘ٓٓ
االئتبلؼ الحككهي بهكقؼ جديد هف هسالة استيطاف الضفة الغربية كقطاع غزة ىقيض هكاقفة 

كد " أف االىسحاب هف غزة سيؤدم إلى خبلؼ داخمي, أ" ك  ٕٙٔـ"ٜٚٙٔالهعمىة هىذ عاـ 
تقاسـ السمطة كىزع األسمحة التي  فمسطيىي, بيف السمطة كالفصائؿ في صراع حكؿ-فمسطيىي

الىسحاب ااثار اٌـ كاىت ك ٕٚٔستصر عميً "إسرائيؿ" تحت زعـ أىً أكؿ بىد في خريطة الطريؽ"
 -:باالضافة الى عدة عكاهؿ اخرل  دت الى االىقساـ الفمسطيىيأاىٍا االسرائيمي هف قطاع غزة 

                                                           
 ٕٕهمخص تىفيذل,صالضفة الغربية كغزي خيارات اسرائيؿ لمسالـ ,(ٜٜٛٔهحهكعً باحثيف ,)-315
هاجستير غير هىشكرة,جاهعً  ,رسالةاالثار السياسية كاالهىية لالىسحاب االسرائيمي هف قطاع غزة (:ٖٕٔٓالهشٍراكم,عبلء) -316

ر,غزة,ص  ٕٗاالٌز
 ٕ٘ٓٓ/ٖ/ٙٔصحيفً الشرؽ القطريً (االىسحاب هف غزي كعقيدة اليٍكد,ٕ٘ٓٓالعبد,سميهاف بف قاسـ) -317
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 :االثار االهىية -:3/1

يب االجٍزة االهىية ـ ظٍرت حالة الفمتاف االهىي كالتى تكهف في تس ٕٕٓٓ"هىذ عاـ 
ضية الفمتاف يتكالٌا عىاصر ف غالبية الههارسات كاالىتٍاكات كالجرائـ الخاصة بقا  الفمسطيىية ك 

كذلؾ  هىىبلؿ دكر كبير في حالة الفمتاف األحت"كقد كاف لئل ٕٛٔهىية الفمسطيىية"جٍزة األفي األ
ٌيؿ التابعة لٍا كاالجتياحات الهتكررة أصبلح كالتقرات السمطة كهراكز اإلهف خبلؿ تدهير ه

عتقاؿ ا  اتٍا بسبلحٍا كزيٍا الرسهي ك لبلراضى الفمسطيىية كهىع عىاصر الشرطة هف اداء هٍه
الحككهة االسرائيمية اف تظٍر عجز السمطة بً ارادت  ٜٕٔالعديد هف عىاصر االجٍزة االهىية"

خبلؿ اضعافٍا بعد تدهير هقراتٍا كاعتقاؿ افرادٌا كذلؾ هف خبلؿ ااالىسحاب احادل  هف
 .الجاىب كبدكف تىسيؽ هع السمطة

 :تاثير االىسحاب عمى الىظاـ السياسي -:3/1

رائيمي احادل الجاىب  كالتى سىسحاب اإلثير اإلأابات التشريعية الفمسطيىية تحت تىتخاءت اإلج
التكجٍات السياسية لمسمطة ـ كالتى شكمت اىقبلبا في ٕٙٓٓاس عىٍا فكز حركة حه تهخض

كهع فكز حركة حهاس باالغمبية الساحقة في الهجمس الفمسطيىية التى تقكدٌا حركً حهاس 
الصراعات  برىاهجيف هختمفيف هها ىتج عىً اها اسمفىا اصبح الىظاـ السياسى ذالتشريعى ك

 .كالخبلفات الفمسطيىية الداخمية 

الهخاكؼ هف خطة شاركف لفؾ االرتباط في الخكؼ عمى الهشركع الكطىي الفمسطيىي "تركزت 
ٌداؼ الخطة الشاركىية كاىت تسير ىحك تكجية ضربة أف أل كدكليان  كاقميهيان  كهكقع القضية عربيان 

ليس ٌىاؾ شريؾ  فأاراد شاركف هف خطتً القكؿ فقد ,  ٖٓٔ"الكطىي تدهيرية لٍذا الهشركع 
فمسطيىي كرغـ ذلؾ فقد سٍؿ الرئيس هحهكد عباس عهمية االىسحاب في تٍيئة الظركؼ 

ىسحاب ف فكرة اإلسياسية هعيىة أل ايضا هها خمؽ بعد ذلؾ هضاهيف الهبلئهة كجعمة ههكىان 

                                                           
 ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٓالهركز الفمسطيىي لبلعبلـ دراسة خاصة, السمطة الفمسطيىية, كالفمتاف االهىي, -318
الهركز الفمسطيىيى شاف الفمسطيىي ,دراسة السمطة الفمسطيىية كالفمتاف االهىي,هجهكعً هف االكاديهييف كالهختصيف في ال -319

 لبلعبلـ
 ٓ٘هرجع سابؽ,,ص(: 1031)الهشٍراكم,عبلء -310
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ب سياسية تتعدل سرائيؿ هار ف إلأك  ٖٔٔعمى فرضية غياب الشريؾ الفمسطيىي" ساسان أقاهت 
هىية كتريد تحقيقٍا هف فصؿ الضفة عف القطاع الف سياسة عتبارات األحكؿ اإل ءاتٍاادعا
 .ت تعطى ىتائج سمبية عمى الكحدة الفمسطيىية الٍشةأصؿ االسرائيمية بيف الهىطقتيف بدالف

عهمية االىسحاب هف قطاع غزة قد رسخت الفصؿ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة كهديىة القدس 
 .ىقساـ الذل هف شاىة تفتيت حمـ الدكلة الفمسطيىيةسياسة هبرهجة كهدركسة لتعهيؽ اإل ضهف

 الدكلية التدخالت -:1

 :الهكقؼ االهريكي-:1/3

لتشريعية الفمسطيىية هكقفا هىذ اليكـ االكؿ لظٍكر ىتائج االىتخابات ا ةلقد اتخذت الكاليات الهتحد
كدت عمى أك  بالحككهة الفمسطيىية برئاسة رئيس كزراء هف حركة حهاس عتراؼ حيث رفضت اإل

ابية)إىٍا حركة أبهف حركة حهاس هكقفٍا  ت هريكي عمى التصريحاكها لـ يقتصر الرد األ (ٌر
لة الهساعدات االهريكية التى تقدهٍا كاشىطف لمشعب أفقط بؿ بدأ باعادة الىظر في هس

هريكية كافً كها "كالزهت الكاليات الهتحدة اال ٕٖٔالر"هميكف دك  ٖٕٗالفمسطيىي كالتي تقدر ب
هتىاع عف التعاهؿ الهالي هع السمطة الكطىية الفمسطيىية خاصً الحككهة البىكؾ العالهية باإل

ستكهاؿ الحصار الدكلي الهالي كالسياسي " الجديدةالفمسطيىية  اقات بيف حركتى كبعد االتفٖٖٔكا 
عادة حهاس لشرعية السمطة إهكة " عارضت الكاليات الهتحدة تفاؽ إفتح كحهاس كخاصة 

ف عزلٍا كفرض أكراٌىت عمى  ,االجكاءتمؾ ظؿ  جراء حكار بيف الرئيس عباس كحهاس فيا  ك 
حكار فضؿ لمأ هف جٍة اخرل سيتيح ظركفان العقكبات عميٍا هف جٍة كىجاح هفاكضات السبلـ 

                                                           
 50هرجع سابؽ,,ص (:ٖٕٔٓالهشٍراكم,عبلء) -313
رسالة هاجستير غير ,1006حككهة الكحدة الكطىية الفمسطيىية دراسة في الهتغيرات السياسية(:ٕٔٔٓحهد,غمزم)-311

ر,غزة .ص  ٙٚهىشكرة,جاهعً االٌز
,التقرير السىكم الثاىي عشر,الٍيئً الفمسطيىية الهستقمة لحقكؽ 1006كضع حقكؽ الهكاطف الفمسطيىي خالؿ عاـ  -311

 الهكاطف, لهقدهً
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ي ظؿ الشركط التي كضعٍا الهجتهع عادة تكحيد قطاع غزة فإالفمسطيىي الداخمي حكؿ 
 ٖٗٔالدكلي"

كرفضت التعاهؿ , حركة حهاس  كاقتصاديان  حاصرت سياسيان هريكية دارة األف اإلأيرم الباحث ب
ا في عتراؼاك اال ـ ٕٙٓٓاالىتخابات التشريعية  بالحككهة الفمسطيىية برئاسة حهاس بعد فكٌز

هف اجؿ الضغط عميٍا لبلعتراؼ بإسرائيؿ كباالتفاقيات التى كقعت بيف الطرفيف الفمسطيىي 
ثيرات افشاؿ ٌذي الحككهة , كبالتالى تأ كاالسرائيمي , ككاف أٌـ اٌدافٍا كها يراٌا الباحث ٌك

ك ها حدث  اـ فمسطيىيالىظاـ السياسي الفمسطيىي, هها ىتج عىً اىقسذلؾ السمبية عمى  ٌك
 بالفعؿ. 

 :المجىة الرباعية -:1/1

كاصمت المجىة الرباعية لمسبلـ في الشرؽ األكسط التأكيد عمى ضركرة قبكؿ الحككهة الفمسطيىية 
ت حهاس" الهبادئ الدكلية, لكىٍا أكدت أىٍا ستبذؿ جٍكدان هف أجؿ تقديـ هساعدا"التي تقكدٌا 

كبعد جمستيف هىفصمتيف هغمقتيف بهقر األهـ الهتحدة أصدر  ,إضافية هباشرة لمشعب الفمسطيىي
القمؽ العهيؽ هف أف الحككهة الفمسطيىية "هىدكبك أطراؼ المجىة الرباعية بياىان عبركا فيً عف 

أخفقت حتى اآلف في أف تمـز ىفسٍا بهبادئ ىبذ العىؼ, كاالعتراؼ بإسرائيؿ, كقبكؿ االتفاقيات 
كطبقان لها جاء  . عميً اسـ خريطة الطريؽ لمسبلـ في الشرؽ األكسطالسابقة", بهافيٍا ها أطمؽ 

في البياف فإف "األطراؼ الهاىحة أشارت إلى استعدادٌا الستئىاؼ الهساعدات الدكلية لحككهة 
 .ٖ٘ٔالسمطة الفمسطيىية بهجرد اإلعبلف عف التزاهٍا بتمؾ الهبادئ"

 

 

                                                           
حية ػػػلهسػػػكث ايىي لمبحػػػطلفمسػػػز اكرلها, ًػػػعىػػػكع جرلػػػف ايهكػػػؿ ٌكى ػػػي: هتػػػلسياسػػزة اغؿ اػػىفصا (:,ٕٛٓٓقاقي)ػػلشػػؿ اخمي -314

 لسياسية  كا
 

,هجمة ( 1006بياف لمجىة الرباعية لمسالـ في الشرؽ االكسط تدعك فية الحككهة الفمسطيىية الى قبكؿ الهبادئ الدكلية ) -315
 ٜٗٔ,صٚٙ,العددٚٔالدراسات الفمسطيىية" كثائؽ , الهجمد
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 :خالصةال

السمطة  التى تهثمت فى السياسات اإلسرائيمية تجاي تىاكؿ الهبحث األسباب الخارجية لئلىقساـ
اىسحبت هىة عاـ  الذم ,, الفمسطيىية هثؿ االىسحاب االسرائيمي احادل الجاىب هف قطاع غزة

ىسحاب هف غزة سيؤدل , باف اإلسرائيمي ارييؿ شاركفرئيس الكزراء اإل أكديكالذل , ـ ٕ٘ٓٓ
 .فمسطيىي-داخمى فمسطيىي الى صراع

هف  االسرائيمي دكر كبير فيً كاف لبلحتبلؿ ـ  فقدٕٕٓٓاالهىى الذل ظٍر عاـ الفمتاف اها 
كاالجتياحات الهتكررة خبلؿ تدهير هقرات السمطة كهراكز االصبلح كالتاٌيؿ التابعة لٍا 

عتقاؿ ا  ك  ,لبلراضى الفمسطيىية كهىع عىاصر الشرطة هف اداء هٍهاتٍا بسبلحٍا كزيٍا الرسهي
 .صر االجٍزة االهىيةالعديد هف عىا

ـ تحت تاثير االىسحاب االسرائيمي احادل ٕٙٓٓجاءت االىتخابات التشريعية الفمسطيىية عاـ 
كشكمت اىقبلبا عمى الىظاـ السياسى   ,كالذل فازت بٍا حركة حهاس ,الجاىب هف قطاع غزة

 .الفمسطيىي الذل اصبح ذات برىاهجيف هختمفيف

كهف االسباب الخارجية لبلىقساـ التدخبلت الدكلية التى تهثمت فى هكاقؼ بعض الدكؿ الكبرل 
عتراؼ بالحككهة الفمسطيىية العاشرة برئاسة , التى رفضت اإلهثؿ الكاليات الهتحدة االهريكية

ابية ,حركة حهاس كاكقفت الهساعدات  ,كاكدت عمى هكقفٍا هف حركة حهاس باىٍا حركة اٌر
كها كالزهت البىكؾ العالهية باالهتىاع عف التعاهؿ هع السمطة  ,هٍا لمشعب الفمسطيىيى تقدتال
, كهكقؼ المجىة الرباعية التى اشارت الى استئىاؼ الهساعدات لمشعب الفمسطيىي لفمسطيىية ا

   .في حالة اعترفت حركة حهاس بخارطة الطريؽ
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 الهبحث الثالث:

 كدكليان  -إقميهيان  –عربيان  –ىقساـ إسرائيميان الهكقؼ هف اال 

 :ىقساـالهكقؼ اإلسرائيمي هف اال  -:3

"الذرائع الكاهمة  أٌي ًىقساـ الفمسطيىي ألىٍا تدرؾ بأىرائيؿ الهستفيد األكؿ هف اإلسإُتعتبر 
بحجة غياب  إلسرائيؿ كهعٍا الكاليات الهتحدة االهريكية بالتىصؿ هف اإلتفاقيات كاإللتزاهات

شريؾ فمسطيىي لمسبلـ بحكـ كجكد رأسيف سياسييف هختمفيف يهثبلف السياسة الفمسطيىية كال 
الدكلة الفمسطيىية التي أصبحت في خطر حقيقي ك يستطيعاف تحديد رؤيً السياسة الفمسطيىية 

ذا ها  ٖٙٔهف خبلؿ زعـ إسرائيؿ اىٍا ال تعارض قيادة قادرة عمى تهثيؿ شعبٍا"  ائيؿ سر إراح أٌك
يؿ لمقبكؿ سرائإدفع قد يككف ى تطالب بحؿ الدكلتيف كالذل هف الضغكطات التى كاجٍتٍا كالت

حادم الجاىب أىسحاب لً هىذ اإل تخططالتشريعية كالتى  ىتخاباتبدخكؿ حركة حهاس في اإل
 .ىقساـ الفمسطيىي لى اإلإهف قطاع غزة لمكصكؿ 

بعد تأـز العبلقات بيف حركتي فتح كحهاس كخاصً بعد اإلىتخابات التشريعية في يىاير 
زهً هف خبلؿ دعكة همؾ السعكدية الهمؾ لىجاح الفمسطيىي في تجاكز ٌذي األـ" كبداية إٙٓٓ

"ابك هازف كلهرت الرئيس الفمسطيىي أيٍكد إسرائيؿ كعمى لساف رئيس كزرائٍا  عبداهلل طالبت إ
هع حهاس كها دعت الحككهة اإلسرائيمية الفمسطيىييف أثىاء  ة كطىيةيؿ حككهة كحد"بعدـ تشك

هفاكضات هكة إلى إحتراـ الهبادئ التي كضعتٍا الهجهكعة الدكلية كالتي تتعمؽ بىبذ العىؼ 
ك ها يدؿ  سرائيؿ ٌك كاإلعتراؼ بإسرائيؿ كاإلعتراؼ باإلتفاقات الهكقعة بيف هىظهة التحرير كا 

 .ٖٚٔحدة الفمسطيىييف عمى إسرائيؿ"عمى هدل خطر ك 

لـ يىية بتركيجٍا أف الهىظهة لىزع الشرعية عف هىظهة التحرير الفمسط ة"إف إسرائيؿ تجٍد بقك 
ىا يغذل اإلتهثؿ جهيع الفمسطيىييف كال سيها في غزة كف تعد ىقساـ ى بعض بمداف الشتات ٌك

اإلعتداءات اإلسرائيمية عمى هىاطؽ الضفة السياسي كالجغرافي ٌذي الذريعة ككذلؾ فإف إستهرار 

                                                           
 ٜٗٔ,ص,ٜٙ,العددٛٔهجمة الدراسات الفمسطيىية,الهجمدىتظار الفشؿ,(:اسرائيؿ كاتفاؽ هكً ا1007شمحت,اىطكاف) -316
 ٕٛ,صٕٙ-ٕ٘هجمة هركز التخطيط الفمسطيىى,العدد(:اسرائيؿ كحككهة الكحدة الكطىية الفمسطيىية,1007شعباف,خالد) -317
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عتقاؿ الىاشطيف يجعؿ السمط قتحاـ القرل كا   ةة الفمسطيىية تبدك عاجزة عف حهايالغربية كا 
 .ٖٛٔهكاطىيٍا كيقدـ أفضؿ خدهً لمدعاية التي تقكؿ إف السمطة هتكاطئة هع إسرائيؿ"

كها  ًلمفكاؾ هى ةهحاكلسرائيؿ عمى تعزيزي كهىع أم في أعقاب اإلىقساـ الفمسطيىي قاهت إ
راحت تخاطب الهجتهع الدكلي بأف فرصة السبلـ هع الفمسطيىييف هعدكهة كذلؾ لعدـ كجكد 

ضعيؼ كليس  تتٍـ الرئيس هحهكد عباس بأىة)اسرائيؿ(كها أىٍا ىي قكل كحقيقي  شريؾ فمسطي
لً سيطرة عمى جهيع الفمسطيىييف كهىٍا قطاع غزة الذل يقع تحت سيطرة حهاس كها اىٍا " قد 
اعطت إلسرائيؿ فرص التٍرب هف حؿ الدكلتيف الذل تبىتً الرباعية الدكلية ثـ يتبىاي هجمس 
غتىاـ فرصة اإلىقساـ في الساحة الفمسطيىية سياس يان األهف الدكلي ليغدكا كثيقة دكلية كا 

 .ٜٖٔكجغرافيا"

 :الهكقؼ العربي هف اإلىقساـ-:1

 :هكقؼ جاهعة الدكؿ العربية -1/3

أخذ الهكقؼ العربي الرسهي هىحىى إداىة األحداث كالدعكة لمحكار الكطىي الفمسطيىي لرأب 
صدر عف كزراء  الصدع بالعكدة عف حالة اإلىقساـ فكاف الهكقؼ الرسهي األكؿ إجتهاعان 

 ةرتكبت هؤخرا في غز ـ أداف األعهاؿ اإلجراهية التي أُ ٕٚٓٓيكليك ٙٔالخارجية العرب في 
حداث األخيرة كأعمف عف األكضاع في قطاع غزي الى ها كاىت عميً قبؿ األ ةكطالبكا بعكد
 كصؿفي جاهعة الدكؿ العربية قد  لتقصى الحقائؽ كيبدك أف الىظاـ العربي ههثبلن  ةتشكيؿ لجى

في تعاهمٍـ هع القضية الفمسطيىية كالتي كردت عمى  ةحرج ةهف الحيرة هها شكؿ ىقط الى ىكع
ستككف ضد الجهيع العقكبات الذل صرح باف لساف اهيف الجاهعة العربية السيد عهرك هكسى 

الفيصؿ كبياف كزراء سعكد كزير الخارجية السعكدم األهير الذل أكدي , االهر اذا لـ يتصالحكا

                                                           
تقدير -1030القضية الفمسطيىية تقييـ استراتيجى(: ٕٔٔٓاكراؽ عهؿ لىخبة هف الباحثيف, ابكفخر, صقر) - 318

 ٚ,هركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات, لبىاف,ص 1033استراتيجى
 ٖٔ, راـ اهلل, دار التىكير لمىشر كالترجهة كالتكزيع ,صاهارة حهاس(:,ٕٚٓٓاالشٍب, ىعيـ ) -319
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كها حذر عهرك  ٓٗٔالذم عقد في القاٌرة" ٖٓٔالخارجية العرب الصادر عف دكري االجتهاع اؿ
 .ٔٗٔالكيؿ بهكياليف ةعربية الكاليات الهتحدة هف ههارسهكسى األهيف العاـ لجاهعً الدكؿ ال

ىظهة العربية فكاىت هتبايىة ألف لكؿ ىظاـ أسبابً كظركفً الخاصة بً فٍىاؾ دكؿ أها هكاقؼ األ
 ةمى هستقبؿ السمطة الفمسطيىية خاصعمى عهمية السبلـ كع رأت أف اإلىقساـ يشكؿ خطران 

ىاؾ هف يرم أف اإلىقساـ ٌك ضرب لعهميً السبلـ كىصر  كالقضية الفمسطيىية بشكؿ عاـ ٌك
 .ستهرار االىقساـإالعربية كاخر هكاطئ في في الهىطقة  لهحكر الههاىعة كالهقاكهة

 :هكقؼ هصر -:1/1

هع قطاع غزة  باعتبار أف لٍا حدكدهصر لٍا خصكصية في تعاهمٍا هع الشأف الفمسطيىي اف 
دان لؤلهف بالىسبة لهصر اهتدا  كترغب في ضهاف االستقرار عمى حدكدٌا كها كتعتبر فمسطيف

 إال أىٍالجهاعة  اإلخكاف الهسمهيف الهحظكرة في هصر  ان اهتدادحهاس كف القكهي الهصرم كك
في ظؿ فمسطيىية يتحقؽ هف خبللٍا اإلستقرار  فقيةتكا تشكيؿ حككهةلـ تغمؽ الباب في كجً 

ف االتفاقيات الهكقعة هع إسرائيؿ تعاهمٍا هع حككهة ٌىية كاف  كفى ظؿ الشرعية الفمسطيىية كا 
باىتظار تبمكر ظركؼ افضؿ تسهح بالتكصؿ التفاؽ   الشرعية األهر الكاقع بدكف هىحٍا تعاهؿ

سرائيؿ"  ٕٗٔكترتيبات رسهية بهشاركة رئاسة السمطة كا 

 ٕٛٓٓجهعت هصر جهيع قيادات التىظيهات الفمسطيىية في القاٌرة في شٍرم سبتهبر كأكتكبر 
في اجتهاع ىكفهبر هف العاـ ىفسً إلطبلؽ الهصالحة  ٔٔكبمكرت اتفاؽ هبادئ كحددت يكـ , ـ 

ـ في  ٜٕٓٓكىجحت في هارس جٍكدٌا هصر ف حهاس رفضت الحضكر ككاصمت أاال  شاهؿ
عقد لهفاكضات استهرت عاهبف كاهميف اختتهت بعقد اجتهاع لكؿ التىظيهات الفمسطيىية 

                                                           
 1008سػػػػػػػػػػػػػػػػبتهبر /39هعضػػػػػػػػػػػػػػػػمً االىقسػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الفمسػػػػػػػػػػػػػػػػطيىي, كحػػػػػػػػػػػػػػػػدكد الغضػػػػػػػػػػػػػػػػب العربػػػػػػػػػػػػػػػػي, -340

www.swissinfo.ch/ara/arabic_international/detail.html?siteSect=141&sid=97431
86&cKey 

 /كاىكف الثاىىٕ٘كسياسية في ىتائج االىتخابات التشريعيً الفمسطيىيً الثاىيً  حهاس تستمـ السمطً هف فتح,قراءي احصائيً -343
 ٕٕ,هركز دراسات الشرؽ االكسط,عهاف,ص ٕٙٓٓيىاير

    5(:هرجع سابؽ,ص1008الشقاقى,خميؿ) -341

http://www.swissinfo.ch/ara/arabic_international/detail.html?siteSect=141&sid=9743186&cKey
http://www.swissinfo.ch/ara/arabic_international/detail.html?siteSect=141&sid=9743186&cKey
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اىتٍت بالتكافؽ الفمسطيىي عمى ـ  ٕٔٔٓ, كفى ابريؿ اجتهاعات هكثفة لهدة عشرة أياـ هتكاصمة
 ٖٗٔشاهمة"كثيقة هصالحة 

 :الهكقؼ السعكدم-:1/1

لىظاـ السياسي الفمسطيىي إلى ـ ككصكؿ إٙٓٓىتخابات التشريعية الفمسطيىية الثاىية بعد اإل
صائؿ الفمسطيىية فتح استضافت الههمكة السعكدية الف اـ الهسمح بيف حهاس كفتح,الصد ةحال

ـ الذل خمؽ تفاؤالن لرأب الصدع داخؿ البيت  ٕٚٓٓهكة فبراير  عمى إتفاؽ التى كقعتكحهاس 
ـ إحتراـ باإلحباط بسبب عد ان إحساساكجد قساـ الفمسطيىي اإلىغير اف استهرار الفمسطيىي 

كها كدعت الههمكة السعكدية الهجتهع الدكلي الى التحرؾ هف أجؿ  ,الفمسطيىييف إلتفاؽ هكة
الرياض تكاصؿ إتصاالتٍا بأطراؼ الخبلؼ الفمسطيىي  أفك لجهاعي في قطاع غزي كقؼ القتؿ ا
بؿ اىٍا اتٍهت حهاس بعد قياهٍا , ٗٗٔإتفاؽ هكةلـ يحترهكا  لفمسطيىييفرغـ أف ا

 عمى قطاع غزي كتحهيمٍا الهسئكلية. بالسيطرة الهسمحة

 :الهكقؼ السكرم -:1/4

حهاس ككف ٌذا الفكز يؤكد عمى ىٍج الهقاكهة  ةبفكز حرك ترحيبأسكريا هف أكثر الدكؿ  كاىت
ككها عبر عف الهكقؼ السكرم ٘ٗٔكالههاىعة التي تتبىاي دهشؽ كتدفع ثهىان باٌظان هقابؿ ذلؾ"

اىتقاد كزير الخارجية السكرم كليد الهعمـ خبلؿ اجتهاع هجمس الجاهعة العربية الهكقؼ 
ً  باالىحياز لحركة فتح كالرئيس هح ٍ اه  ّد حركة حهاس الهصرم, كاتِّ كتبىى , هكد عباس ض 

هكقؼ حهاس التى أعربت عف أهمٍا في الهشاركة في اجتهاع الكزراء العرب, إلى جاىب 
كها أف سكريا احتضىت قيادات حهاس كفتحت لٍا هكتبان في سكريا  ٙٗٔالسمطة الفمسطيىية"

                                                           
 ,هقاالت,الهركز العربي لمبحكث كالدراساتهصر كالخركف كالهصالحً الفمسطيىيً (:1036ابراٌيـ,هحهد) -341
 7/1/1008هكً كاحداث غزي, االخبار, ,جزيري ىت,تقارير, حكارات,الهكقؼ السعكدم بيف اتفاؽ ال -344
 89: هرجع سابؽ,,ص(ٕٓٔٓالدجىي,حساـ) -345
346- ,  التراشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل الهصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل.... خمفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كتداعيات,االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك

105045.htm-13-http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart 

http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart-13-105045.htm
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اس ادات حهقي ت, حيث تمقان لكجيستي ان دعهكقد كاف  ,بكافً أشكاؿ الدعـ ٚٗٔككاىت تدعهٍا"
ا  يراف فضبلن عف تزكيدٌـ باألسمحة كتكفير هقار آهىة لقيادات كعىاصٌر تدريبات في سكريا كا 

 .الحركة داخؿ سكريا

 :الهكقؼ القطرم -:1/5

ـ قدهت قطر دعهنا هاليًّا  ٕٚٓٓفي هىتصؼ عاـ  ةحهاس عمى قطاع غز  ةة حركبعد سيطر 
هميكف دكالر  ٓ٘ت هالية قدرت بػ كلكجستيًّا لحركة حهاس فقد قدهت قطر لمحركة هساعدا

هريكي, بعد تجهيد الهساعدات األهريكية كاألكركبية إلى السمطة الفمسطيىية بررت قطر دعهٍا أ
حهاس هف الهساعدات الهالية الدكلية "قاـ لمحركة باألزهة اإلىساىية في القطاع ىتيجة حرهاف 

ـ غير هسبكقة في تاريخ العبلقات  ٕٕٔٓفي أكتكبر  ةقطر األهير حهد بزياري لقطاع غز  أهير
هىحً قطرية قدـ فيٍا  حهاس فقط , كأقتصرت لقاءاتً هع قيادات حركةالقطرية الفمسطيىية, 

آالؼ كحدة سكىية تحت بىد  هميكف دكالر أهريكي هخصصة هف أجؿ بىاء ثبلثة ٓٓٗبقيهة 
ز لمتأٌيؿ. هشركع هديىة حهد, كبىاء هساكف خاصة لؤلسرل الهحرريف, باإلضافة إلىشاء هرك

 ٛٗٔيبتعد عف الدكر القطرم الهتزايد هع رياح التغيير في الدكؿ العربية"ـ لكف هضهكف الزيارة ل

 :الهكقؼ اإلقميهي  -:1

 :الهكقؼ اإليراىي -:1/3

هف ميهي لصالحٍا كتساب ىفكذ إقا ةؿ القضية الفمسطيىية في "هحاكلإستغبلتعهؿ إيراف عمى 
حيث  ٜٗٔ"ا التى تثير كثير هف القمؽ لدل االطراؼ الفمسطيىية كاالقميهية أجؿ تحقيؽ أٌدافٍ

  ,الكطىية  لحككهة الكحدةالهتحفظ حهاس كتأييدٌا  ةت ايراف في سياستٍا الداعهة لحركاستهر 

كها حافظت عمى عبلقاتٍا الرسهية الهحدكدة هع الرئاسة الفمسطيىية, ككاىت اٌـ هحاكالت  ٓ٘ٔ"
طٍراف دعكتٍا لرئيس الكزراء الهقاؿ اسهاعيؿ ٌىية الى جاىب الدعكة الرسهية لرئيس السمطة 

                                                           
, تكب (:ٌؿ تفقد حركً حهاس دفىء العاصهً السكريً دهشؽ بعد اف تخمت قطر عف احتضاف حهاسٕٗٔٓابك حيمً,عمى) -347

 ٕٗٔٓ/ديسهبر/ٕٛاخبار ىاصر قىديؿ االعبلهية السكريً,ىيكز شبكة 
 

 , تحميالت الهركز العربى لمبحكث كالدراسات1031-ديسهبر-19غيث هى,الدكر القطرل كهستقبؿ العالقات هع حهاس, 348
 ٕٓٔٓ/ٙ/ٚٔشبكً اهيف االعبلهيً ,:هكقؼ ايراف هف الكحدي الكطىيً الفمطيىية ,(ٕٓٔٓظاٌر,فارس) -349
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التى  ٔ٘ٔـ,ٕٕٔٓالفمسطيىية هحهكد عباس لحضكر هؤتهر عدـ االىحياز الهىعقد في طٍراف 
أصبحت السياسة اإليراىية كاضحة تجاي حهاس كأصبح فاالىقساـ الفمسطيىي  هفزادت كعهقت 

 دعـ الحركة هاليًّا كتسميحٍا قرارنا استراتيجيان في طٍراف.

 

 :الهكقؼ التركي  -:1/1

كاف العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عبلهة فارقة في تزايد الدعـ التركي الشعبي كالرسهي 
إىتقادات حادة لمسمكؾ اإلسرائيمي, كفي الهطالبة بفؾ الحصار  يً تكجلمقضية الفمسطيىية, كفي 

حتراـ إرادة الشعب الفمسطيىي الذم إىتخب حهاس. غير أف الهكقؼ التركي  عف قطاع غزة, كا 
تبىيً لمهسار العربي الرسهي كهكقفً هف التسكية, كفي هراعاة تحالفً هع  ظؿ هحككهان بإستهرار

لقد سعت تركيا كهىذ  ٕ٘ٔ"أهريكا, كعبلقاتً بإسرائيؿ كرغبتً في الدخكؿ في اإلتحاد األكركبي
المحظة األكلى الى رأب الصدع بيف األخكة الفمسطيىييف كبرز ذلؾ هف خبلؿ الهكاقؼ 

التي بذلت هف أجؿ تحقيؽ الهصالحة كالتي أظٍرت دكران تركيان كالتصريحات كالهساعي التركية 
فاعبل كبارزان ىابعان هف حرص تركيا عمى الهحافظة عمى سهعً القضية الفمسطيىية كترتيب البيت 

كجدت تركيا لىفسٍا  ٕٓٔٓ/٘/ٖٔبعد اإلعتداء عمى اسطكؿ الحرية في  ٖ٘ٔالداخمي الفمسطيىي"
إلداء دكر ىشط لمتكصؿ  رئيس الكزراء التركي اف تركيا هستعدي قبكالن لدل الفمسطيىييف ككها اكد

الهصالحة  ةتركيا لعبت دكرا هٍها في عهمي كالكاضح اف  ٗ٘ٔبيف فتح كحهاس" ةالى هصالح
 .٘٘ٔالفمسطيىية كاف لـ يرتؽ  ٌذا الدكر الي حد اىجاز الهصالحة الكطىية"

 :الهكقؼ الدكلى -:4
                                                                                                                                                                     

 ٕٓٔٓ/ٙ/ٚٔشبكً اهيف االعبلهيً ,:هكقؼ ايراف هف الكحدي الكطىيً الفمطيىية ,(ٕٓٔٓ)ظاٌر,فارس -350
050
 .02/9/2102(: كٌفٌة تحقٌق المصالحة,دنٌا الراى,2102المعاٌطة, جعفرعاٌد)- 
لقضية (: الدكر التركي في الهىطقة كتأثيري عمى ا11التقدير االستراتيجي )(ٕٓٔٓهركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات) -351

 الفمسطيىية
, رسالً هاجستير 1033-1000تاثير التغيرات العربيً كاالقميهيً عمى السياسً الداخميً الفمسطيىيً (:ٖٕٔٓبشير,عهر) -351

ر,غزة,ص  69غير هىشكرة,جاهعً االٌز
كتاثيري عمى القضيً (:الدكر التركي في الهىطقً 11التقدير االستراتيجي)(:ٕٓٔٓهركز الزيتكىً لمدراسات كاالستشارات) -354

 1030هايك/الفمسطيىيً ايار
 73هرجع سابؽ,ص (:ٖٕٔٓبشير,عهر) -355
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 :ىقساـ ال الهكقؼ األهريكي هف ا -:4/3

إسرائيؿ الفمسطيىييف هف  حهاس هشاركتٍا في اإلىتخابات التشريعية حذرت ةهىذ إعبلف حرك
حهاس كها كأكدت أف دخكلٍا لمحياة السياسة الفمسطيىية سيعرض الفمسطيىييف  ةفكز حرك

لمخطر السياسي "كعىدها تـ فمسطيىيان إقرار إجراء االىتخابات التشريعية كتحدد هكعدٌا قاهت 
مى الفكر بشف حهمً هكثفة في العكاصـ الغربية كهف خبلؿ تىسيؽ هكثؼ هع كاشىطف إسرائيؿ ع

كهع ظٍكر الىتائج التي افرزتٍا اإلىتخابات  ٙ٘ٔإلستثىاء حركً حهاس هف الهشاركة فيٍا "
إشترطت الكاليات الهتحدة عمى حككهة حهاس "اإلعتراؼ بحؽ  ٕٙٓٓالتشريعية الفمسطيىية 
 ٚ٘ٔكىبذ العىؼ كىزع سبلحٍا" -لتزاـ باالتفاقيات السابقة كاإل –إسرائيؿ في الكجكد 

فقد صرحت كزيري الخارجية االهريكية ككىداليزا رايس بأف اإلدارة االهريكية ستكاصؿ تقديـ 
سٍا هحهكد عباس كأف الكاليات الهتحدة غير هستعدة أاتٍا الى السمطة الحالية التي ير هساعد

ر التزاهاتٍا في إطار يالى العىؼ كترفض تغي كتدعك لتهكيؿ هىظهة تدعك الى تدهير اسرائيؿ
 ٛ٘ٔاتفاؽ السبلـ"

حهاس فقد" رحب ابراهز*  ةلى إفشاؿ حككهة تقكدٌا حركإهريكية تٍدؼ ككها كاىت الكاليات األ
هف رجاؿ األعهاؿ الفمسطيىييف في هكتبً داخؿ ة بهجهكعىائب هستشار األهف القكهى األهريكي 

داعيان الى اعتراؼ حركة حهاس باسرائيؿ كاف الكاليات الهتحدة االهريكية ستدعـ البيت األبيض 
ٍا الكاليات تالكسائؿ التي إتخذالجدير ذكري اف كهف حركة فتح في هطالبٍا ضد حركة حهاس, 

الهتحدة تجاي حهاس بعد كصكلٍا لمحكـ فرض حصار سياسي داخمي كخارجي عميٍا فبهجرد 
كقياهٍا بتشكيؿ الحككهة  ٕٙٓٓيىايرٕٙؿ االىتخابات في كصكؿ حهاس لمسمطة هف خبل

فرضت الكاليات الهتحدة حصاران سياسيان شاهبلن ٌدفت هف كرائً إفشاؿ الخط السياسي الذل 
تىتٍجً الحركة كحذرت االدارة االهريكية عقب ظٍكر ىتائج االىتخابات التشريعية هف هشاركة 

                                                           
 ٗٛ,صٙٙ,العددٚٔهجمة الدراسات الفمسطيىية,بيركت ,الهجمدفمسطيف كالرحمً الجديدة,  (:ٕٙٓٓالجرباكل,عمى) -356
 ٛٗكؿ,غزة, صالجزء اال, 1006الطريؽ الصعب , حهاس في حككهة فمسطيف العاشرة (:ٕٚٓٓرزقً,يكسؼ) - 357
 ٗٛ,صٙٙ,العددٚٔالهجمدهرجع سابؽ, (:ٕٙٓٓالجرباكل,عمى) -358
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أف أعمىت ٌيبلرم كميىتكف اكسط كاىكف اكؿ  كال سيها بعدٜ٘ٔأعضاء هف حهاس في أم حككهة"
أف الكاليات الهتحدي االهريكية غير قادرة عمى إرغاـ إسرائيؿ عمى كقؼ اإلستيطاف كبعد  ٕٓٔٓ

ذا  ٕٔٔٓ/ٔ/ٕٙأف أسقط الرئيس اكباها قضية فمسطيف هف خطابً عف حاؿ االهة في  ٌك
 .ٓٙٔإعبلف صريح عف فشؿ الهفاكضات الهباشرة"

القتصادم فقد هارست اإلدارة االهريكية حصاران هاليان عمى الحككهة أها عمى الصعيد ا
بٍدؼ إسقاطٍا هف خبلؿ تشكيؿ حمؼ دكلي هقاطع لٍذي  (حككهة حهاس)الفمسطيىية 

الرئيس كفى ىفس الكقت فقد دفعت كاشىطف بعض الدكؿ االكركبية ىحك دعـ  ٔٙٔالحككهة"
هميكف دكالر  ٓٓٔكقد سمهت إسرائيؿ ,هحهكد عباس كتكجيً الهساعدات لمرئاسة الفمسطيىية

 .هف اهكاؿ الهقاصة الفمسطيىية لمرئاسة الفمسطيىية

 :المجىة الرباعية -:4/1

ى لجىة دكلية تركزت هٍهتٍا في هتابعً كتأييد ٕٕٓٓتشكمت المجىة الرباعية في العاـ  ـ ٌك
ى تضـ كبلن هف الكاليات الهتحدة كاإلتحاد  عهمية السبلـ في الصراع العربي اإلسرائيمي ٌك
األكركبي كاألهـ الهتحدة كركسيا كاف ٌدفٍا األساسي تىظيـ هؤتهر لمشرؽ االكسط في ذلؾ 

  .العاـ

معب الرباعية دكران كبيران في هجريات األحداث السياسية هف خبلؿ رعايتٍا لمهسيرة السمهية بيف كت
 ةهساعدات هاليلمجٍات الهعىية بتقديـ  الرباعية تكصىىظهة التحرير الفمسطيىية كها إسرائيؿ كه

 .ٕٙٔلمسمطة الفمسطيىية"

                                                           
هركز االٌراهات لمدراسات فمسطيف بيف حككهة حهاس كسمطً فتح الرؤية االسرائيمية لفكز جركً حهاس,(:ٕٙٓٓجاد,عهاد) -359

 ٙٔٔالسياسية كاالستراتيجية, هجمة السياسة الدكلية,القاٌرة,ص
 ٕٔٔٓتقدير استراتيجى-1030: القضية الفمسطيىية تقييـ استراتيجى(ٕٔٔٓاكراؽ عهؿ لىخبة هف الباحثيف, ابكفخر, صقر) -360

  ٗ,هركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات, لبىاف,ص
االٌراـ لمدراسات  هؤسسة هجمً السياسة الدكلية,هركز: حهاس كالحصار الدكلىبيف التراجع كالصهكد,(ٕٙٓٓابك بكر,الدسكقى) -363

 ٕٖٔ,ص٘ٙٔالسياسية كاالستراتيجية, العدد
رسالة هاجستير غير ,1006-الكطىية الفمسطيىية دراسة في الهتغيرات السياسية ةحككهً الكحد (:ٕٓٔٓحهد,غازل)-361

ر,غزة,فمسطيف,ص  ٜٚهىشكرة,جاهعً االٌز
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سطيىي الهجمس التشريعي الفمإىتخابات رغـ أىٍا لـ تبد إعتراضان رسهيان عمى هشاركً حهاس في 
الفمسطيىية بزعاهة حهاس تعميؽ الهساعدات الهباشرة لمحككهة ب التكصيةلى إت ألجفقد 

ى اإلستئىاؼ ٌذي الهساعدات بهكافقإكاشترطت  عتراؼ الرسهي ة الحككهة عمى ثبلثة شركط ٌك
اب -بإسرائيؿ ؿ كالفمسطيىييف هف جاىبٍا سرائيإالهكقعة بيف  تفاقياتلتزاـ باإلاإل–ىبذ العىؼ كاإلٌر
 ةبعد شٍكر عديدة تبىت الرباعية خطسرائيؿ في الهقاطعة الهالية لمحككهة الفمسطيىية ك إشاركت 

الفمسطيىي عف طريؽ ضخ اهكاؿ عبر لتخفيؼ الضغط الهالي عف شرائح هعيىة هف الشعب 
 الحككهةعمى لضغط لتخفيؼ ا فعالًجٍزة دكلية هتخصصة كهؤسسات غير حككهية أ

 .ٖٙٔالفمسطيىية برئاسة حهاس"

شترطت عمى حهاس أكاقفٍا هف فكز حركة حهاس فٍي قد إف الرباعية لـ تكف هتكازىة في ه
ستيطاف ائيؿ بىفس الهطالب هف حيث كقؼ اإلتغيير هكاقفٍا السياسية بيىها لـ تتكجً إلسر 

الرباعية تركز كهصادرة األراضي ككقؼ سياسة اإلغتياالت األهر الذل أقىع حهاس بأف 
 .ٗٙٔضغكطٍا عمى حهاس دكف إسرائيؿ لذا فقد قابمت هكاقفٍا كقراراتً بالرفض "

 الخالصة: 

اـ زهة الىظأتتهثؿ في ,  الفمسطيىيتتهثؿ أٌـ اسباب اإلىقساـ الفمسطيي في اسباب داخمية 
برىاهج الرئيس هحهكد عباس كالذل  اف:كهتصارع افهختمف افالذل ىتج عىة برىاهج يالسياس

كهع  يمبية هقاعد الهجمس التشريعغأح كبرىاهج حركة حهاس التى فازت بيهثؿ حركة فت
 يقبة في كحدة الصؼ الفمسطيىي كالتت سمسمة هف االشكاليات تشكؿ عأختبلؼ الفصيميف بدإ

يف العبلقة ب يىظـ قاىكفبسبب هصالح ضيقة كعدـ كجكد  فشمت يتمتٍا هفاكضات لمحكار كالت
 .  دت الى االىقساـأ حيث جهيع االطراؼ

                                                           
ير عكاشة) - 361 عمى التقدـ)الجزء االكؿ( هجمً هركز التخطيط ( اتفاؽ هكة اىتصار الكحدة 1007ركبرت ستالكؼ ترجهة ٌز

 70ص16-15العدد’ الفمسطيىى
 80(: هرجع سابؽ,ص1030حهد,غازل) -364
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اليسار خر هثؿ آذ القرارات كذلؾ لعدـ كجكد فصيؿ تخاإتفردا في فتح كحهاس ف الفصيميف أكها 
ك يككف أف يقكد الجهاٌير أداخمية كخارجية كالذل ال يستطيع زهات أالفمسطيىى الذل يعاىى هف 

 .كرقة ضاغطة عمى طرفى الصراع 

ىسحبت هف قطاع غزة هف طرؼ كاحد إىقساـ كذلؾ عىدها كبير في اإلسرائيؿ دكر كاف إللقد 
غضت الطرؼ عف هشاركة ـ كها ٕ٘ٓٓكذلؾ عاـ هع السمطة الفمسطيىية تىسيؽ هسبؽ  دكف

عميٍا كالتي تطالب بحؿ  عية لتحؿ ىفسٍا هف الضغكط الدكليةحهاس في اإلىتخابات التشري
 .الدكلتيف

أك بالصراع العربي اإلسرائيمي هف اإلىقساـ  كؿ الهعىية بالقضية الفمسطيىيةاختمفت اراء الد
بالدعـ الهالي كالسياسي ألحد طرفى  ىي , هىٍا هف حاكؿ استغبلؿ القضية الفمسطيىيةالفمسطي

بها  ساـالصراع هف أجؿ هصالحً اإلقميهية في الهىطقة, كهىٍا هف حاكؿ أف يىٍى ٌذا اإلىق
األهريكية  لمهكاقؼ الدكلية الهتهثمة في الكاليات الهتحدة, كها كاف  يتكافؽ هع هصالحً كاٌدافً

اإلشتراطات التى  ي الفمسطيىي, بترسيخ اإلىقساـ بسببسكالرباعية أثران سمبيان عمى الىظاـ السيا
لفمسطيىية كالحصار الهالي ككقؼ الهساعدات لمسمطة ا حهاس لمقبكؿ بٍا, فرضتٍا عمى حركة

التى عهت كحالة الفمتاف األهىي  الى الهىاكفات كالصراعات السياسيةبرئاسة حهاس, اضافة 
القكة الهسمحة في فرض اإلىقساـ باستخداـ حهاس تعهيؽ الى  األراضى الفمسطيىية, هها ادل

رسخت االىقساـ ,  عمى قطاع غزة , كها لحقً هف إجراءات تشريعيً كأكاهر تىفيذية سيطرتٍا
يرجع االهر كلعؿ  ,كرغـ كؿ الكساطات كاإلتفاقيات فقد فشمت جهيع الهساعي في اىٍاء اإلىقساـ

الى اف طرفى اإلىقساـ لـ يتفقا عمى برىاهج سياسي كاحد, كعدـ تكافر االرادة السياسية لدل 
 الطرفيف الىٍاء االىقساـ .
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 زابعانفصم ان

 االنقساو واملفاوضات انفهسطينية اإلسزائيهية
 الهفاكض الفمسطيىي خالؿ حكـ حزب كاديها هكقؼالهبحث األكؿ: 

 الفمسطيىي خالؿ حكـ حزب الميككدالهفاكض هكقؼ  الهبحث الثاىي:
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 هقدهة:

أداء الهفاكض الفمسطيىي خبلؿ حكـ الفصؿ عمى هبحثيف : الهبحث األكؿ يتىاكؿ ٌذا يحتكل 
رئيس الكزراء السابؽ أرييؿ شاركف عاـ  يبدأ بتعريؼ حزب كاديها الذل أسسً, ك  حزب كاديها

 ب اإلسرائيمي القكهيبحؽ الشعكيؤهف  , يصىؼ ضهف أحزاب "الكسط كالذل , ـٕ٘ٓٓ
حركة شعبية تسعى ألهف إسرائيؿ باعتباري يقدـ الحزب ىفسً كالتاريخي في إسرائيؿ كاهمة, ك 

, كتحقيؽ "الهساكاة كاف القدس كاهمة عاصهة السرائيؿكالحفاظ عمى هصالحٍا األهىية كالقكهية, 
الرئيس االهريكي بكش االبف  الذل دعا اليًهؤتهر أىابكليس يتىاكؿ الهبحث , كها بيف األقميات

 فيً بدلأكالذل ي أيٍكد اكلهرت , كبلن هف الرئيس الفمسطيىي هحهكد عباس كالرئيس اإلسرائيم
ىً ال أتفاقيات السابقة كعمى خريطة الطريؽ ك كلهرت الهكافقة عمى اإلأسرائيمي رئيس الكزراء اإل

ً   ةهف هىطؽ القك سرائيؿ قبمت الحؿ إف أك  , حؿ سكل حؿ الدكلتيف الصراع العربي  في هعادل
عمى البدء بهفاكضات  ًالطرفاف بهكجبهشترؾ كافؽ بصدكر بياف  يمي, اختتـ الهؤتهرسرائاإل

سرائيؿ كفمسطيف تعيشاف جىبا يقضى باقاهة دكلتيف إ ـ كٕٛٓٓعاـ  تىتٍى باتفاؽ سبلـ هباشرة
 كاىت غير ثابتً تجاةسرائيمية مسياسة اإلل الفعمية تكجٍات الكلكف  ,هفألى جىب في سبلـ ك إ

.عهمية التسكية السياسية هع الفمسطيىييف   

ـ ٜٕٓٓاليهيىي عاـ كتىاكؿ الهبحث الثاىي أداء الهفاكض الفمسطيىي خبلؿ حكـ حزب الميككد 
 ـ عمى اىقاض حزب حيركت كاٌـ هبادئًٖٜٚٔكيبدأ بتعريؼ حزب الميككد الذل تأسس عاـ 

الهفاكضات تـ إال عبر تاريخيً كأف السبلـ هع العرب ال يحؽ إسرائيؿ في كاهؿ أرض إسرائيؿ ال
ىسحاب عارضة اإلهيؤهف ب كافلى صدارة  الحكـ في دكلة اسرائيؿ إكصؿ  , كعىدهاالهباشرة  

 .سرائيؿ خبلؿ حركبٍا هع الدكؿ العربيةإهف األراضي العربية التي احتمتٍا 

بدل فيٍا أكالذل   ٖٕٔٓ-ٜٕٓٓكها تتىاكؿ الدراسة الهفاكضات اإلسرائيمية الفمسطيىيً هف عاـ 
السبلـ كذلؾ لكسب حميفة الكاليات الهتحدة كالرام العاـ  ةبعهمي ىً هٍتـأرئيس الحزب ىتىياٌك ب

عتراؼ فمسطيىي بيٍكدية الدكلة كىزع سبلح الهقاكهة إح الهفاكضات الدكلي كالذل اشترط لىجا
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بعدكاىً كاستخداـ القكة سرائيؿ كقاـ إف القدس ليست هستكطىة بؿ ٌى عاصهة دكلة كها أكد أ
ىقساـ الفمسطيىي ليككف اإلستغؿ أكها اىة , ـ ٕٗٔٓقطاع غزة عاـ  الهفرطة عمى  العسكرية

اجـ اتفاؽ  ,هاـ العالـ بهظٍر الباحث عف السبلـ أذريعة لمتىصؿ هف االلتزاهات كليظٍر  ٌك
 .ستغبلؿ الكقت كبىاء الهزيد هف الهستكطىات كفرضٍا كأهر كاقعالهصالحة الفمسطيىي كذلؾ إل
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 الهبحث األكؿ

 الهفاكض الفمسطيىي خالؿ حكـ حزب كاديها هكقؼ 

 هاـ(:لى االَ إحزب كاديها ) -:3

 التعريؼ :-:3/ 3

سيبي تأرييؿ شاركف* كهف أبرز قياداتً  السابؽحزب سياسي إسرائيمي, أسسً رئيس الكزراء 
يٍكد أكلهرت كشاؤكؿ هكفاز. يصىؼ ضهف أحزاب "الكسط", كيؤهف "بحؽ الشعب  ليفىي كا 

 .٘ٙٔكاهمة" إسرائيؿ القكهي كالتاريخي فياإلسرائيمي 

 :التأسيس كالىشأة -:3/1

اىسحابً هف حزب ـ  عمى يد أرييؿ شاركف إثر ٕ٘ٓٓىكفهبر عاـ  ٕٔتأسس حزب كاديها يكـ 
الميككد بسبب هعارضة أغمب أعضاء الحزب خطة شاركف لبلىسحاب األحادم الجاىب هف 

 .ٙٙٔقطاع غزة"

 :الفكر كاإليديكلكجيا -:3/1

سرائيمي القكهي كالتاريخي ائيمي", لكىً يؤهف "بحؽ الشعب اإليصىؼ ضهف أحزاب "الكسط اإلسر 
" يجعمً يقبؿ بإىشاء دكلة فمسطيىية شريطة أف هع اتباعً "ىٍجا براغهاتيا في إسرائيؿ كاهمة",

تككف هىزكعة السبلح, كتتىازؿ عف القدس كأجزاء شاسعة هف الضفة الغربية, كتتخمى عف حؽ 
ـ, ألف ذلؾ يحافظ عمى "كجكد إسرائيؿ ٜٛٗٔعكدة البلجئيف الفمسطيىييف إلى األراضي الهحتمة 

كها "كتهثؿ هكقؼ الحزب هف الصراع الفمسطيىي اإلسرائيمي كعهمية السػبلـ  ٚٙٔدكلة لميٍكد"
بإعبلىً التهسؾ ظاٌريان بخطة "خارطة الطريؽ" كرفض التعاهػؿ هػع أم حككهػة فمسطيىية  

                                                           

 1003الرئيس الحادم عشر لمحككهة االسرائيمية  1034-3918*ارئيؿ شاركف 
 11/33/1034كاديها,’الجزيرة ىت, الهكسكعة, حركات كاحزاب -365
 الجزيرة ىت ,هصدر سابؽ -366
 كزاري الخارجية اإلسرائيميةهكقع  -367
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78 
 

" فضبل عف الخصكصية التي يتهتع بٍا شاركف في  ٛٙٔبقيادة حركة الهقاكهة اإلسبلهية "حهاس"
لهتهثمة بخطة االىسحاب هػف جاىػب كاحد هف قطاع غزة عىدها كاف تطبيؽ التسكية الهرحمية ا

كالتي تسهى بخطة التجهيع أم كلهرت أليٍكدا في الحككهة عف حزب الميككد, كالخطة الجديدة 
ستهرت ا  ىة في الىٍاية لـ يطبقٍا ك ككل ٜٙٔىسحاب هػف بعػض هستكطىات الضفة الغربية"اإل

 .سياسة تٍكيد االراضى الفمسطيىية 

ألهف إسرائيؿ كالحفاظ عمى هصالحٍا األهىية لمحفاظ حركة شعبية تسعى كـ الحزب ىفسً يقد
 .كالقكهية, كعمى كاهؿ القدس عاصهة لٍا, كتحقيؽ "الهساكاة بيف األقميات

قرر باالتفاؽ  كاعضاء حككهتًشاركف رئيس الحككهة االسرائيمية رئيؿ أبعد تأـز الصراع ها بيف 
ىتخابات عاهً لمكىيست كتقدـ إجراء إلى إالعهؿ الجديد عهير بيرتس الدعكة هع زعيـ حزب 

ـ طمب فيً حؿ ٕ٘ٓٓيىاير  ٕٔلمحككهة طمبان الي رئيس الدكلة بتاريخ  شاركف بصفتً رئيسان 
صدار ا  لى قبكؿ الطمب ك إ (ؼكاضطر رئيس الدكلة )هكشية كاتسا الكىيست السادسة عشر

هف  ئًرئيؿ شاركف كاختفاأكبعد هرض  ٓٚٔكىيست قبؿ هكعدٌا"هرسكـ ألجراء اىتخابات هبكرة لم
 .لمحزب كلهرت رئيسان أيٍكد أصبح أالساحة السياسية 

الطريؽ كيؤيد  خارطة ةساس تطبيؽ خطأالسير قدها في عهمية السبلـ عمى تعٍد حزب كاديها 
الفمسطيىييف هشكمة البلجئيف لى حؿ إ يؤدل تشكيمٍا خرأخرل لشعب أالحزب تأسيس دكلة 
ابية)ف ال تككف ٌذي الدكلة أطالها يتحقؽ شرط  كها يمتـز الحزب بإيجاد حؿ دبمكهاسي  (اٌر
ابية ك كيشهؿ تفكيؾ الهجهكعات اإليطبؽ عمى هراحؿ   هف الفمسطيىية كتعٍدصبلح قكات األا  ٌر

بالتجهعات  حتفاظلى ذلؾ يتعٍد كاديها باإلإباإلضافة عمى العىؼ فمسطيىي يكقؼ التحريض 
 .ٔٚٔسرائيؿ"إاظ عمى كحدة القدس كعاصهة لدكلة ستيطاىية الكبيرة كبالحفاإل

                                                           
 هرجع سابؽ (:ٜٕٓٓالعمكم, هحهد جهاؿ الديف) -368
 هرجع سابؽ(: ٜٕٓٓالعمكم, هحهد جهاؿ الديف) -369
 هرجع سابؽ  (:ٜٕٓٓالعمكم, هحهد جهاؿ الديف)-370
 37الهىار,صحزب كاديها, هركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات,هكتبة طريؽ  (:ٜٕٓٓاعداد قسـ االرشيؼ كالهعمكهات) -373
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 ف "حزب كاديهاـ أ ٕ٘ٓٓ/ٔٔ/ٜٕكضحت كزيرة العدؿ اإلسرائيمية في حككهة شاركف في أكقد 
 .ٕٚٔسرائيؿ"إغمبية يٍكدية في أيؤيد قياـ دكلً فمسطيىية لضهاف 

 ٜٕز حزب كاديها ب اكف ٕٙٓٓ/هارس/ٕٛيكـ جرت اىتخابات الكىيست السابعة عشر كقد 
سرائيمية بزعاهة كتـ تشكيؿ الحككهة اإل,  هقعدان  ٛٛهف هقاعد الكىيست ,البالغ عددٌا  هقعدان 

 .كلهرت زعيـ حزب كاديهاأيٍكد أ

 :هؤتهر أىابكليس  -:1

عباس هف الرئيس الفمسطيىي هحهكد دعـ هريكي بكش االبف , كعد الرئيس األٕٚٓٓ/ٚ/ٙٔفي 
كقد كجً في ٖٚٔأجؿ إرساء األساس لهفاكضات جدية ىحك إقاهة دكلة فمسطيىية"

ىية سٍـ رئيس السمطة الفمسطيأـ الدعكات لمهشاركيف في هؤتهر أىابكليس كعمى ر ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٓ
 .يٍكد اكلهرت أسرائيمي هحهكد عباس كرئيس الكزراء اإل

 عف الهؤتهر"التكقيت الذل اعمف فيً  فىعقد الهؤتهر بعد االىقساـ الفمسطيىي الداخمي هباشرة 
هريكية تستثهر الظركؼ الفمسطيىية الداخمية لتهرير دارة األاإلف أداللة كاضحة عمى هف فيً  بها

 .ٗٚٔالذل هٍد لٍذا الهؤتهر"ائيمية في االىقساـ الفمسطيىي سر هتفقة دكها هع الرؤية اإلرؤيتٍا ال

فمسطيىي بكش اجتهاعات هىفصمة هع الرئيس الىكفهبر عىدها عقد الرئيس  ٕٙكبدأ الهؤتهر في 
 .سرائيؿ اكلهرت في البيت االبيضإهحهكد عباس كرئيس كزراء 

 ٕ٘ـ في هديىة أىابكليس في كالية هيرالىد بهشاركً ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٚكافتتح بكش الهؤتهر في 
كمهتً سرائيمي كقاؿ في لسبلـ بيف الطرفيف الفمسطيىي كاإلحيث تحدث عف ا ٘ٚٔدكلة كهىظهً"

الى  ساس ألقاهً دكلً جديدة دكلة فمسطيف ديهقراطية ستعيش جىبان "اىىا ىجتهع اليـك لىضع األ
الذم كاف العدك سرائيؿ بأهف كسبلـ كىحف ىجتهع لمهساعدة في كضع حد لمعىؼ إجىب هع 

سرائيؿ ٌى كطف لمشعب إف أك  –يف كالفمسطيىييف عمى حد سكاء سرائيميالحقيقي ألهاؿ اإل
                                                           

 38(: حزب كاديها, هرجع سابؽ,ص1009اعداد قسـ االرشيؼ كالهعمكهات) -371
371- Carol Migdalovitz israeli-Palestinian Peace Process: The Annapolis Conference 
رسالة هاجستير غير ,1008-1003(:السياسة الخارجية االهريكية تجاي القضية الفمسطيىية ٜٕٓٓالكادية,احهد) -374

ر,غزة, ص  ٕٗٔهىشكرة,جاهعً االٌز
 18/33/1007جريدة الحياي,لىدف, - 375
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كحه ؿ الهؤتهر رسائؿ خطيرة حيث لبلىقساـ  يسان تكر  كافالباحث اف الهؤتهر يرل  ٙٚٔاليٍكدم"
اف الرئيس االهريكي استخدـ هصطمح الدكلة اليٍكدية في كصؼ اسرائيؿ كالذم يمغي حؽ 

 .دة لبلجئيف الفمسطيىييفالعك 

ميٍا هف خبلؿ قبكلٍا  بالهؤتهر ف يخفؼ الضغط الدكلي عأهف الهؤتهر سرائيؿ إارادت 
كجعؿ خارطة الطريؽ ٌي الهرجعية  ,الهفاكضات كجعمٍا هطاطة تتحكـ بٍافي ٍا تهاطمهك 

ا هأهاـ الهؤتهر عىدها قاؿ "أكلهرت في كمهتً أسرائيمي صرح بً رئيس الكزراء اإلكذلؾ هها 
ا ٌىا في أىابكليس بؿ في ديارىا كدياركـ كستككف ثىائية كهباشرة إالهفاكضات بيىىا فمف يتـ  جراٌؤ

ا خبلؿ عاـ  كهتكاصمة دكف اىقطاع سعيان  جهيع الهسائؿ التي ىٍا ستتىاكؿ إ ٕٛٓٓإلىجاٌز
ف االىشغاؿ بٍا كسىقكـ بذلؾ بصكرة هباشرة كصريحة كشجاعة كلف ىتٍرب هف تجىبىا حتى اآل

ىىا سكؼ ىستىد خبلؿ الهفاكضات عمى إ...لى جهيع القضايا الهحكريةإهكضكع بؿ سىتطرؽ أم 
إىىي اؤهف ...كخريطة الطريؽ ٖٖٛ-ٕٕٗالهتحدة هـ ابقة ككذلؾ عمى قرارات األيات الساالتفاق
ليس ٌىاؾ أم هسار قابؿ لمسير غير هسار السبلـ كال حؿ سكل حؿ الدكلتيف القكهيتيف  باىةُ 

 .ٚٚٔلمشعبيف "

حؽ )الشعب عمى  ً أم في كمهتٍاكدت فيأ يتسرائيمية تسيبي ليفىي كالجية اإلثـ تمتً كزيرة الخار 
في الشتات  هتكاجديفالعكدة لبلجئيف الفمسطيىييف اللغاء حؽ إكدت عمى  أالببلد ك اليٍكدم( في 

ابيكطالبت بهحاربة )اإل هاـ الهؤتهر " أكقالت في كمهتٍا , يف( في قطاع غزة كالضفة الغربيةٌر
اىا اؤهف بحؽ )الشعب اليٍكدم( عمى كؿ ٌذي الببلد  اف االهر الصحيح فعمة ٌك بدؿ الحرب 

سرائيؿ التي اقيهت كدكلة يٍكدية كطف إكلي دكلة هىفصمتيف األبىاء هستقبؿ هشترؾ في دكلتيف 
ألبىاء قكهي )لمشعب اليٍكدم( كالثاىية  فمسطيف التي ستقـك لتكفير حؿ كطىي تاـ ككاهؿ  

 ئؾقطاع غزة كالضفة الغربية كأكل جهيع الذيف يعيشكف فيلالشعب الفمسطيىي حيثها تكاجدكا 
خرم بشكؿ هؤقت كيىتظركف تحقيؽ أفي دكؿ عربيً الذيف يتكاجدكف في هخيهات البلجئيف 

ٌك حؿ يخدـ هصمحة كبل ف حؿ دكلتيف قكهيتيف ااؤهف بٍـ باف لديٍـ دكلة كطىية حساسإ

                                                           
 ٘ٚٔ,صٕٚ,العددٛٔهجمة الدراسات الفمسطيىية,الهجمد ,(1007كمهة لمرئيس جكرج بكش في افتتاح هؤتهر أىابكليس ) -376
هجمػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػات (, 1007كمهػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػرئيس الحككهػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػرائيمية ايٍػػػػػػػػػكد اكلهػػػػػػػػػرت اهػػػػػػػػػاـ هػػػػػػػػػؤتهر أىػػػػػػػػػابكليس )-377

 ٚٚٔ, صٕٚ,العددٛٔالفمسطيىية,الهجمد
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 كؿ الهسار السياسي حكار ثىائيليكـ في ثبلثة هسارات هتكازية األف ىىطمؽ اىح...الطرفيف
هحاكلة لمتكصؿ الى التفاٌهات التي تحقؽ الرؤيا الثاىي  فىهتكاصؿ بيىىا كبيف الفمسطيىييف 
اب كحثيث ازاء هىظهات اإل ضف  كيحتاج الى عهؿ هُ  الطريؽالهسار العهمي بهكجب خريطة  ٌر

اب ك حيثها تكاجدت في غزة كالضفة الغربية  هحاربة ك هحاربة التحريض ك الي هحاربة زعهاء االٌر
ك عهؿ صعب قد بدأت بً السمطة ا ان هقدهي الرعاية كالحهاية هكاى لفمسطيىية تمك هكاف ٌك
اب ليس لة الفمسطيىية تهر عبر هحاربة اإلف الطريؽ الى الدك إكبهكجب خريطة الطريؽ ف ٌر

 سىضطر كمىا الى تكفير الردكد هيداىيان  ًىها كضركرة كهطمب العالـ كما  قاهتٍا ك إلعدـ  كذريعة
 .  ٛٚٔكبخاصة في غزة حيث ال يزاؿ الجىدم الهخطكؼ جمعاد شاليط "

ىٍاء إكرة الكصكؿ الى حؿ الدكلتيف عمى "ضر اكد عمى ى كمهة لمرئيس هحهكد عباس كف
كافة قضايا الصراع الفمسطيىي  سرائيؿ كحؿإلى جاىب دكلة إكقياـ دكلة فمسطيف  حتبلؿاإل
سرائيمي هف كافً جكاىبٍا كخطكة ىكعية البد هىٍا حتى تقاـ عبلقات سبلـ سرائيمي كالعربي اإلاإل

ىىي شاهمة كطبيعية في الهى ف ٌذي الهساٌهة العربية عميىا اف ىبدأ عهمية تفاكض أعتز أطقة كا 
لبلجئيف كالحدكد بها فيٍا القدس كا شاهمة كعهيقة حكؿ جهيع قضايا الكضع الىٍائي

اكالهستكطىات كاأل كض بخطكات هباشرة كهمهكسة ف ىدعـ ٌذا التفاأكعميىا  ,هف كالهياي كغيٌر
 رتداد عىة ىحك السبلـ التعاقدم الشاهؿ كالتكاهميإال ىىا ىسير في طريؽ أرض تثبت عمى األ

عادة فتح هؤسسات ا  هك الطبيعي ك اىية بها في ذلؾ الىستيطكبها يشهؿ كقؼ كافً الىشاطات اإل
طبلؽ سراح االسرل كتسٍيؿ هٍهة ا  ستيطاىية كرفع الحكاجز ك زالة البؤر اإلا  القدس الهغمقة ك 

ىىا سكؼ ىكاصؿ إؤكد في ٌذا السياؽ عمى أف أريد كا...ا في فرض الىظاـ كسيادة القاىكفسمطتى
فيٍا لهكافحة الفكضى كالعىؼ  العهؿ كفؽ ها تهمية عميىا خطة خارطة الطريؽ كالتزاهاتىا

اب كلتكفير األكاإل كطىية الفمسطيىية تعهؿ ف حككهة السمطة الا  ك  ,هف كالىظاـ كحكـ القاىكفٌر
ك تردد كفي ظركؼ بالغة الصعكبة لتحقيؽ ٌذا الٍدؼ الىبيؿ الذل يهثؿ هصمحة أبدكف كمؿ 

                                                           
هجمػػػػػة الدراسػػػػػات الفمسػػػػػطيىية,  (1007كمهػػػػػة لػػػػػكزيرة الخارجيػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية تسػػػػػيبي ليفىػػػػػى اهػػػػػاـ هػػػػػؤتهر أىػػػػػابكليس ,) -378

 ٛٚٔ,ص ٕٚ,العددٛٔالهجمد
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ك خطة أتفاقات الهكقعة تفرضً اال سياسيان  ستحقاقان إف يككف أكلي قبؿ ىية بالدرجة األفمسطي
 .ٜٚٔخارطة الطريؽ"

كها كعهمت ٓٛٔكلهرت"أعباس ك الرئيس هع  الرئيس بكش لفترة كجيزةىكفهبر, التقى  ٕٛ"يـك كفي 
 تفاؽ بيف الطرفيفإلى إلى الهساعدة لمتكصؿ إهريكية بكؿ جٍد هف خبلؿ الهؤتهر دارة األ"اإل

هريكية حسب دارة األكها كسعت اإلحياء خارطة الطريؽ إاإلسرائيمي كالفمسطيىي "كحاكلت 
 .ٔٛٔىجاح رؤية حؿ الدكلتيف لمرئيس بكش"إلى إتصريحاتٍا 

ف يعي أخرل غير التفاكض ك أف تتكفر لً خيارات أٌـ هصادر قكة أم طرؼ هفاكض أهف 
في عهمية التفاكض طراؼ الهتقابمة ف هعادلة هيزاف القكم بيف األإالطرؼ الهقابؿ ذلؾ, لذلؾ ف

خرل يهكف لً استخداهٍا عدا أبيا بهدل ها يتكفر لً هف خيارات ك سمأتتأثر ايجابيا 
ك بذلؾ ساـ الداخمي كالجاىب الفمسطيىي يعاىى هف االىقٕٛٔالتفاكض" ال يهمؾ أم خيارات ٌك

 .خرل غير خيار التفاكضأ

سرائيؿ ا  فيٍا هىظهة التحرير الفمسطيىية ك جرت أكلى التي كاف هؤتهر أىابكليس الفرصة األ
عكاـ هع ذلؾ لـ يثهر الهؤتهر عف عقد أم اتفاؽ في أ ةهباشرة بعد اىقطاع داـ سبعضات هفاك 

 غزة قتؿ كاسع الىطاؽ عمى قطاع ٌجكـ عسكرمسرائيؿ الى إكالذل قاد ـ  ٕٛٓٓىٍاية العاـ 
لٍجكـ في ي هف طرفٍا كقضى ذلؾ اأتكقؼ ٌذا الٍجكـ فج هدىي فمسطيىي ٓٓٗٔفيً اكثر هف 

 .ٖٛٔاستهرار هباحثات السبلـ بيف الفمسطيىييف كاالسرائيمييف" فرصىٍاية الهطاؼ عمى 

 

  :ىتائج الهؤتهر -:1/3
                                                           

 ٙٚٔ,صٕٚ,العددٛٔالدراساتالفمسطيىية,الهججمدهجمة (, 1007كمهة لمرئيس هحهكد عباس اهاـ هؤتهر أىابكليس ) -379
180- Carol Migdalovitz israeli-Palestinian Peace Process: The Annapolis ConferenceCRS 

REPORT FOR CONGRESS 
 343:هرجع سابؽ,ص(ٜٕٓٓالكادية,احهد) -383
هجمػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػات كالحػػػػػػػػػػؿ,الهفاكضػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػة كالفمسػػػػػػػػػػطيىية هػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػرائيؿ الهػػػػػػػػػازؽ  (:ٜٕٓٓالجربػػػػػػػػػاكل,عمى) -381

    ٕٓ,صٛٚ,العدد ٕٓالفمسطيىية,الهجمد
 ٜص(:ىظػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػى الهفاكضػػػػػػػػات,دائرة شػػػػػػػػئكف الهفاكضػػػػػػػػات ,هىظهػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػطيىية ,1033هىشػػػػػػػػكرات) -381

http://www.nad-plo.org/afiles.php?id=62 
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اختتـ الهؤتهر بصدكر بياف هشترؾ كافؽ الطرفاف بهكجبة عمى البدء بهفاكضات هباشرة تىتٍي 
سرائيؿ كفمسطيف تعيشاف إدكلتيف  ةيقضي بإقاه ٗٛٔ"ٕٛٓٓبعقد اتفاؽ سبلـ هع ىٍاية العاـ 

هيع تفاقية سبلـ لحؿ جإبراـ إجؿ أهف كالبدء في هفاكضات ثىائية هف أفي سبلـ ك لى جىب إجىبا 
يتبعٍا , ـ  ٕٚٓٓديسهبر  ٕٔتكجيٍية في  عمى اف تجتهع لجىةستىشاء إالقضايا العالقة ببل 

 .كلهرتأسرائيمي يف الرئيس عباس كرئيس الكزراء اإلهفاكضات تجرل كؿ اسبكعيف ب

ىٍا ضعيفة كال تسيطر أظٍار السمطة با  تعزيز االىقساـ الفمسطيىي ك ؤتهر سرائيؿ هف الهإارادت 
اب ك ميٍا هحاربة اإلعمى قطاع غزة كيجب ع سرائيؿ لضرب قكم الهقاكهة إلعطاء الذرائع ا  ٌر

ذا ها أكدتً كزيرة الخارجية اإل  كضاعف األإقبؿ اىعقاد الهؤتهر "  "يفي ليفىىتس"سرائيمية ٌك
ف ىدرؾ افي الهاضي كيجب عميىا  ًكاىت عميكثر هها أدة السائدة في الكقت الحاضر هعق

اب يسيطر عمى قطاع غزة  كقد ف اإلأفاألخبار السيئة ٌي  حقيقة الكاقع السائد هيداىيان  ٌر
ى تتزكد بأسمحة تصؿ ال  ايٍا عبر هحكر فيبلدلفياستغمت حركة حهاس عهمية ديهقراطية ٌك

ف تككف سرية أهف الهفاكضات اسرائيؿ كارادت  ٘ٛٔسرائيؿ بشكؿ يكهي "إعتداء عمى كتقكـ باإل
ختبلؿ في إ"عىدها يككف ٌىاؾ  اكملتهرير شركطٍا ككىٍا الطرؼ األقكل يقكؿ عمى الجرب

ال تككف عادة في  هعادلة هكازيف القكم بيف الطرفيف الهتفاكضيف فاف الهفاكضات السرية
جي لهكقفة كهطالبة كها دعـ الخار ضعؼ, ذلؾ ألىً لف يتهكف هف حشد الهصمحة الطرؼ األ

سرية ستغبلؿ إى لا  باألضعؼ ك  ستفراد الطرؼ األقكلإلى إف ٌذا الىكع هف الهفاكضات يؤدم أ
 .ٙٛٔ"ًالهفاكضات لتهرير شركطً عمي

سرائيمية ريؽ, كها قالت كزيرة الخارجية اإلستىاد فقط لخارطة الطخبلؿ هؤتهر اىابكليس تـ اإل
ى ف خريطة الطريؽ" ٌي الطريؽ الصحيح لدفع إهاـ الهؤتهر أتسيبي ليفىى  عجمة السبلـ ٌك

                                                           
 )(: دائري شئكف الهفاكضات,هىظهة التحرير الفمسطيىيةىظرة عمى الهفاكضات-384
هجمػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػات  ٕٚٓٓ-ٔٔ-ٖفىػػػػػػػػى اهػػػػػػػػاـ هىتػػػػػػػػدل سػػػػػػػػابا القػػػػػػػػدس ٜٔالهجمػػػػػػػػدكمهػػػػػػػػة لػػػػػػػػكزيرة الخارجيػػػػػػػػة االسػػػػػػػػرائيمية,  _385

 ٜٛٔ,صٕٚ,العددٛٔالفمسطيىية,الهجمد
هجمػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػات : الهفاكضػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػة كالفمسػػػػػػػػػطيىية هػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػرائيؿ الهػػػػػػػػػازؽ كالحػػػػػػػػػؿ,(ٜٕٓٓلجربػػػػػػػػػاكل,عمى)ا -386

    ٕٓ,صٛٚ,العدد ٕٓالفمسطيىية,الهجمد
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فمـ تذكر خبللً أم هف ٚٛٔقميهية عمى حد سكاء"سرائيمية كالفمسطيىية كاإلتهثؿ الهصمحة اإل
حتى هبادرة السبلـ العربية, لقد قضايا الحؿ الدائـ, كلـ تطرح كذلؾ قرارات الشرعية الدكلية كال 

كالىتيجة التي الهؤتهر عىدها قبؿ حضكري عمى ٌذي الصيغة رتكب الكفد الفمسطيىي خطأ في إ
كلهرت كعباس عمى تصفية حهاس كهف يدكر في فمكٍا هف حركات الهقاكهة أتفاؽ إخرج هىٍا 
 .الفمسطيىية

أىابكليس هف تفاٌهات ٌك  كفي الحقيقة, فاف ها تـ التكصؿ اليً كها جرل التكافؽ عميً في
لى إجؿ التكصؿ أىقطاع كبذؿ الجٍكد هف كلة الهفاكضات , بعد سىكات هف اإللى طاإالعكدة 

هؤلهة هف الجاىبيف , تأخذ  تفاؽ يتطمب كفؽ ها جاء في خطاب الرئيس جكرج بكش تىازالتإ
أربعيف عاهان هتداد إحتبلؿ عمى االرض فرضتٍا ههارسات كسياسات اإلعتبار كقائع عمى في اإل

التحفظات االسرائيمية عمى خارطة الطريؽ الدكلية , ٌذي التحفظات ,  عتبار, هثمها تأخذ في اإل
 التي استكعبتٍا تهاهان رسالة الرئيس جكرج بكش الى رئيس الكزراء االسرائيمي أرئيؿ شاركف في

 . ٛٛٔ"ٕٚٓٓىيساف عاـ إبريؿ, 

ف األهر كمً لمهفاكض اإلسرائيمي, ثـ ليطرح ف هفٍـك إكالكاضح   اطبلؽ الهفاكضات يعىي ٌر
غير اف الهفاكض االسرائيمي لف يقبؿ بالطرح الهفاكض الفمسطيىي عمى األجىدة ها يشاء, 

الفمسطيىي لتكازىات القكل عمى االرض كها اسمفىا كهصادر القكة التى يهتمكٍا الجاىب 
فاف الهؤتهر لـ يقدـ  عميً كبىاء, طرح بدكري ها يشاءفالهفاكض اإلسرائيمي سياالسرائيمي 

 .حباط هف االىقساـ كاإل لمفمسطيىييف اال هزيدان 

صبلح الهؤسسي لمسمطة الدعـ الدكلي لعهمية السبلـ كاإل جىدة الهؤتهر عمىأكها اقتصرت 
 .سرائيؿ كالدكؿ العربيةإلى دعكة لتطبيع العبلقات بيف إضافة إالفمسطيىية 

حؿ الصراع, كها إلى يهكف القكؿ إف إسرائيؿ غير جادة في عهمية تسكية أك هفاكضات تفضي 
, كال تريد لٍذي الهسألة أف ٜٛٙٔأف إسرائيؿ لـ تتحدث عف القدس في أم هفاكضات هىذ عاـ 

ا بأم شكؿ هف األشكاؿ, هها يؤكد أىٍا غير جدية بالدخكؿ في هفاكضات  تككف قيد البحث أيضن
                                                           

هجمػػػػػػة الدراسػػػػػػات الفمسػػػػػػطيىية, (1007هػػػػػػة لػػػػػػكزيرة الخارجيػػػػػػة اإلسػػػػػػرائيمية تسػػػػػػيبي ليفىػػػػػػى اهػػػػػػاـ هػػػػػػؤتهر أىػػػػػػابكليس ,)كم -387
 ٛٚٔ,ص ٕٚ,العددٛٔالهجمد

 ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٖٓاذاعة هكىتى كارلك,ىتائج كتداعيات هؤتهر اىابكليس حكؿ السالـ في الشرؽ االكسط,(:ٕٚٓٓالحهد,جكاد) -388
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ىها دائهنا تريد الهزيد هف الكقت لفرض الحقائؽ عمى األرض, كدفع الشعب سبلـ ىٍائي ة, كا 
 .ٜٛٔالفمسطيىي لحافة اليأس كاالستسبلـ"

تكريس االىقساـ الفمسطيىي  الهؤتهر  في ذلؾ التكقيت فقد ارادت هف ٌذاهريكية دارة اإلاإلاها 
فشاؿ حركة حهاس إلى إالفمسطيىييف حقكقٍـ بقدر سعيٍا  ساعية بالفعؿ لهىحتكف  كلـ

 .ٜٓٔعتراؼ بإسرائيؿ"ة كاألكهشركعٍا كحهمٍا عمى القبكؿ بشركط الرباعي

 اىطالؽ الهفاكضات بعد هؤتهر اىابكليس -:1

ف يتـ التكصؿ الى حؿ هع ىٍاية أـ عمى  ٕٚٓٓكلي في ديسهبر حدد الهؤتهر هكعد الجكلة األ
 .ٜٔٔـ"ٕٛٓٓالعاـ 

 :كلي هف الهفاكضاتالجكلة األ  -:1/3

ديسهبر  ٕٔطمقٍا هؤتهر اىابكليس  رسهيان في أسرائيمية الفمسطيىية التي الهفاكضات اإلبدأت 
يىي بقيادة رئيس سرائيمي بقيادة كزيرة الخارجية تسيبي ليفىي كالفمسطـ كالتقى الكفداف, اإلٕٚٓٓ

كتـ ابعاد   فاد هسؤكلكف في الجاىبيف.أحهد قريع, في فىدؽ بالقدس كها أالكزراء السابؽ 
ككاىت الجكلة  ٕٜٔ"اسـ الفىدؽ الذم تجرل فيً الهفاكضات الصحفييف عف المقاء كلـ يعمف رسهيان 

اف خاصة بكؿ همؼ  كتـ المقاء تفاؽ عمى كيفية البدء بالهفاكضات كتشكيؿ لجكتـ اإل ,كلىاأل
ستهرار التكسع االستيطاىي ا  عهاؿ العىؼ في قطاع غزة ك أجكاء هف التشكؾ كالريبة بسبب أفي 
هها يشير الى العكدة الى ىقطة الصفر كاضاعة لمكقت في اهكر شكمية , ٖٜٔلضفة الغربية"في ا

 .عمى حساب الهفاكضات الحقيقية

 :الجكلة الثاىية هف الهفاكضات -:1/1

                                                           
 1008-1-37البرغكثي,"إيالؼ": هقابمً هع هصطفى  -389
 341هرجع سابؽ, ص (:ٜٕٓٓالكادية,احهد) -390

191 - Migdalovitz ,Carol: Israeli-Palestinian Peace Process: The Annapolis Conference 
http://fpc.state.gov/documents/organization/98093 pdf 

192-http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=32437 13/12/2007 
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ـ لهكاصمة ٕٚٓٓديسهبر  ٕ٘خرم في أسرائيمي االلتقاء هرة عاكد الكفد الفمسطيىي كاإل
ف يثير ردكد أد "تصاعد الىشاط االستيطاىي دكف كاح ىً قبؿ الهفاكضات بيكـأال إالهفاكضات 

هف خارطة  كليجـ تعارضً كتىاقضً هع الهرحمة األهريكية تتىاسب هع حأك أة فعؿ دكلي
ات حتي تكطىسرائيؿ هف التزاهات بها فيٍا كقؼ البىاء في الهسإالطريؽ كها تفرضً عمى 
عقبت أشٍر الثبلثة التي ي األستيطاىي فالتكسع اإلخطر زاد ف أبألغراض الىهك الطبيعي 

عمية عاـ  لها كاف كاحد عشر ضعفان  ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓعاهي  ًعمي اىابكليس ليبمغ ضعفي ها كاف
ك ها أ ٜٗٔهتكحشا" كبذات الضفة تشٍد استيطاىان ـ  ٕٗٓٓ صائب عريقات كبير  يكدٌك

ف أكد أستيطاىية كها سرائيؿ اإلإحتجاج عمى ههارسات ف ٌذي الجكلة تتضهف اإلأالهفاكضيف 
 .ستيطاف فقطعمى تشكيؿ المجاف كبحثا كقؼ اإلفقط ا ٌاتيف الجكلتيف تركزت

لى تسكية إلمتكصؿ  ةة لهفاكضات حقيقية كجادسرائيميإكههاطمة  ان ف ٌىاؾ تسكيفإيهكف القكؿ 
حت ف قطاع غزة تأىي ضعيؼ بسبب االىقساـ الداخمي ك ف الهكقؼ الفمسطيأسرائيؿ تدرؾ بإف أك 

ابية كتدرؾ باف الجاىب الفمسطيىي ال إسيطرة حركة حهاس التي تسهيٍا  سرائيؿ حركة اٌر
ب االهىي فضبل عف رفض يستطيع تىفيذ التزاهاتً بالىسبة لخارطة الطريؽ كخاصة الجاى

سرائيمية التقيد بجدكؿ زهىي هحدد إلىٍاء هفاكضات الكضع الدائـ قبؿ ىٍاية عاـ الحككهة اإل
ذا ـ  ٕٛٓٓ ف يهمؾ القكة ف هأساس أبىى استراتيجيتٍا التفاكضية عمى سرائيؿ تإها "جعؿ ٌك

ف قطاع غزة تحت سيطرة حركة أكخاصة ب ٜ٘ٔف يفشؿ كؿ شيء عميٍا"أعمى االرض بإهكاىً 
 .حهاس

 :هكاصمة الهفاكضات -:1/1

عيؿ المجىة الثبلثية ـ قاـ بتف ٕٛٓٓ/يىاير/ٜلى الهىطقة في إهريكي بكش بعد زيارة الرئيس األ
ـ ٕٛٓٓ/هارس/ٔفي  كاىطبلؽ عهمٍا رسهيان ", بفترة كجيزة  تهر اىابكليسبعد هؤ  اىعقدت التي 

هىية يٍكد باراؾ الى رئيس الٍيئة األإيؿ هستكل تهثيمٍا هف كزير الجيش سرائإت كها كخفض

                                                           
 ابريؿ/ٕٕ, ٜٕٕ٘العدد الحكار الهتهدف,:اىابكليس يطمؽ هفاكضات هتعثري كاستيطاف هتكحش,(ٕٛٓٓخالد,تيسير ) -394

ٕٓٓٛ,http://www.ahewar.org/debat/show/.art.asp?aid=132175 
هجمً اكراؽ فمسطيىية ,الهركز الفمسطيىي لمبحكث كالدراسات الهفاكضات الفمسطيىية االسرائيمية, (:ٕٛٓٓابكسيؼ,عاطؼ)-395

 ٕٛٓٓ, ٔاالستراتيجية, راـ اهلل ,العدد
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ضركرة تىفيذ ها ـ فياض كد رئيس الحككهة الفمسطيىية سبلأجتهاع ثىاء اإلأك , عاهكس جمعاد
كصرح فياض في هؤتهر صحفي  ,ستيطافي هؤتهر اىابكليس خصكصا تجهيد اإلف ًاتفؽ عمي
ستيطاىية في األراضي الفمسطيىية الهحتمة لشاهؿ لؤلىشطة اإلجتهاع بضركرة الكقؼ اعقب اإل

 صؿ الحككهةف تكاأكطالب جمعاد  ٜٙٔهكاىية قياـ دكلة فمسطيىية"إستيطاف يقكض ف اإلأ هعتبران 
اب "األالفمسطيىية هحاربة اإل هر الذل تـ بالفعؿ كعمى اكثر هف هرحمة حيث سمـ الهطمكبيف ٌر

فاف  ًكعمي, سرائيؿإة هع ضهاف عدـ هبلحقتٍـ هف قبؿ اىفسٍـ كاسمحتٍـ لمسمطة الفمسطيىي
سرائيؿ تهاطؿ كتكاصؿ تكسيع إاىت تىفذ كؿ ها يطمب هىٍا بيىها السمطة الفمسطيىية ك

 .ٜٚٔهستكطىاتٍا"

حهد قريع عف أسرائيمي ك برئاسة تسيفي ليفىى عف الكفد اإل سرائيميالتقى الكفداف الفمسطيىي كاإل
ف أم أسرائيؿ كاألراضي الفمسطيىية اال إلى إد زيارة الرئيس بكش الكفد الفمسطيىي عدة هرات بع

كاضح سرائيؿ رفضت بعىاد التقيد بجدكؿ زهىي إحككهة ف إسباب األ ٌذيكهف ٜٛٔتقدـ لـ يحرز"
ا ـ كاىها شىت ٌجكهن  ٕٛٓٓكهحدد إلىٍاء هفاكضات الكضع الىٍائي في ىٍاية ديسهبر عاـ 

حهؿ السكاف عبء الٍجكـ الكحشي ت يكهان  ٕٕ استهرعمى قطاع غزة كسكاىً الهدىييف  عسكريان 
االحياء السكىية كالهرافؽ العاهة هثؿ الهستشفيات كالهدارس  ستٍدؼ عشكائيان إسرائيمي الذم اإل

ك بذلؾ  ٜٜٔفي ثبلثة اسابيع" فمسطيىيان  ٓٗٗٔقتمت الهتحدة ك كالهساجد كالهباىي التابعة لؤلهـ  ٌك
عتداءاتٍا إ, ككىٍا قد زادت هف استحقاقاتٍإهف عدـ رغبة إسرائيؿ بالسبلـ كتٍربٍا عف يعبر 

ذ إالتضييؽ فى الضفة الغربية كذلؾ ك  كبيري,هر اىابكليس بىسبة ضد الشعب الفمسطيىي بعد هؤت
خبلفنا لمتعٍدات  ٕٙ٘حاجزنا إلى  ٕٓ٘ارتفعت هف تبللية الهىتشرة كالتى حالحكاجز اإلازدادت 

التي قطعٍا إيٍكد أكلهرت رئيس الكزراء اإلسرائيمي بتقديـ التسٍيبلت لمفمسطيىييف, كصرحت 
كزيرة الخارجية تسيبي ليفىي التي قالت فيٍا إف إسرائيؿ لف تتىازؿ عف الكتؿ االستيطاىية الكبرل 

                                                           
 364هرجع سابؽ , ص(:ٜٕٓٓالكادية,احهد) -396

 365هرجع سابؽ,ص  (:ٜٕٓٓالكادية,احهد) 397-
ىقال عف هحهد يكىس)فير يطرح هالحظات عف االستيطاف كالحكاجز كاسرائيؿ تخشى عكاقب 365: ص(ٜٕٓٓالكادية ,احهد) -398

 ىشر تقريرة االسبكع الهقبؿ
 9(:ىظػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػى الهفاكضػػػػػػػػات,دائرة شػػػػػػػػئكف الهفاكضػػػػػػػػات ,هىظهػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػر الفمسػػػػػػػػطيىية ,ص1033هىشػػػػػػػػكرات) -399
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البلجئيف التي ترفض إسرائيؿ تطبيؽ قرارات الشرعية  كالقدس, ككذلؾ األهر بالىسبة إلى قضية
 ٕٓٓ"؟الدكلية الهتعمقة بٍا, إذا هاذا بقي لمفمسطيىييف لكي يفاكضكا عميً

 الخالصة:

يؿ شاركف بسبب هعارضة أغمب اعضاء حزب ـ عمى يد اريٕ٘ٓٓحزب كاديها عاـ  تأسس
, ككاف يؤهف بحؽ الشعب اإلسرائيمي الجاىب هف قطاع غزة أحادم االىسحاب الميككد لخطتً

اف ب هىقكصة السيادة هشركطةكيقبؿ بإىشاء دكلة فمسطيىية  ,كالتاريخي في إسرائيؿ كاهمة القكهي
 تككف هىزكعة السبلح.

في هؤتهر اىابكليس الذل دعا لً الرئيس األهريكي جكرج بكش االبف كبلن هف الرئيس الفمسطيىي 
استخدـ الرئيس األهريكي هصطمح الدكلة  ,ايٍكد اكلهرت هحهكد عباس كالرئيس اإلسرائيمي

 اليٍكدية في كصؼ اسرائيؿ كالذل يمغى ضهىان حؽ العكدة لمفمسطيىييف.

كتعزيز االىقساـ كاظٍار ضعؼ  ,عميٍا الدكليأرادت اسرائيؿ هف الهؤتهر اف يخفؼ الضغط 
 ٌيكضرب قكل الهقاكهة كجعؿ خارطة الطريؽ  ,السمطة باىٍا ال تسيطر عمى قطاع غزة

 الهرجعية .

كاف الطرؼ , حيث فقد قبؿ بخارطة الطريؽ لمكصكؿ الى حؿ الدكلتيف أها الجاىب الفمسطيىي
كعدـ  الداخمييعاىى هف االىقساـ  ألىًخيارات اخرل غير التفاكض  أم الفمسطيىي ال يهمؾ

 الفمسطيىي, كضعؼ البىية العسكرية ياسيكجكد برىاهج سياسي ككفاحي هكحد في الىظاـ الس
 الفمسطيىية كضعؼ اإلرادة الذاتية.

كهع ال يهمؾ ام خيارات اخرل غير خيار التفاكض ىفسً بأىً الطرؼ الفمسطيىي عىدها الـز 
بعد عدة جكالت هف الحكار بيف الجاىبيف الفمسطيىي ك , الداخميهف االىقساـ استهرار هعاىاتً 

شىت , ك الىٍائيرفضت اسرائيؿ التقيد بجدكؿ زهىى إلىٍاء هفاكضات الكضع  ,كاالسرائيمي
زاد كها  ,يكها ٕٕـ استهر ٕٛٓٓعمى قطاع غزة عاـ  هتكافئداهيان كغير ٌجكها عسكريا 

 .االستيطاف بشكؿ كبير في الضفة الغربية
                                                           

 1008-1-37هقابمً هع هصطفى البرغكثي,"إيالؼ":  -100
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 الهبحث الثاىي

الهفاكض الفمسطيىي خالؿ حكـ حزب الميككدهكقؼ   

الفكرية إلى ها قبؿ تاريخ تأسيسً, كيستهدٌا هف الحركة القكهية الميككد حزب تعكد جذكر 
زئيؼ جابكتيىسكي", كالتي شكمت الهعارضة الرئيسية لحزب فبلديهير الميبرالية "بيتار" بزعاهة "

ـ عمى اىقاض حزب ٖٜٚٔالحزب عاـ كقد تشكؿ  ٕٔٓ""هابام" إباف زعاهة ديفيد بف غكريكف
ات حزب الصٍيكىية الهراجعة ـ كها تاثر بتكجٍٜٛٗٔهىاحيـ بيغف في  ًسسأحيركت الذم 

التي تشهؿ  لكالذل يؤهف بفكرة اسرائيؿ الكبر ـ  ٕٜ٘ٔفبلديهير جابكتسكي عاـ  ًسسأالذل 
قاهة الدكلة القكهية لميٍكد كرفض عكدة البلجئيف إكيىادم بٕٕٓردف"شرقية لىٍر األالضفة ال

اء كاىٍـ ٌـ سرائيؿ الىٍـ غربإهف داخؿ دكلة  ـ ٜٛٗٔعاـ  الفمسطيىييف كيىادل بطرد فمسطيىي
 .سرائيؿإالذيف اغتصبكا دكلة 

ف لً ألجدد, كها حزب صٍيكىي هف اليهيف الميبرالي يؤهف بفكر الهحافظيف ا ىةبايعرؼ الميككد 
ك سراهف تسكية الصراع اإل ان هكقف العربية التي احتمتٍا  األراضيلبلىسحاب هف  هعارضتًئيمي ٌك

الفمسطيىية  األراضيسرائيؿ خبلؿ حركبٍا هع الدكؿ العربية ,كدعـ الهستكطىات الصٍيكىية في إ
ضبة الجكالف كهعارضة االىسحاب هىٍا"  .ٌٖٕٓك

 ٕٗٓ:أٌـ هبادئ الميككد

حؽ إسرائيؿ في كاهؿ أرض إسرائيؿ التاريخية: فمسطيف كشرقي األردف "كفؽ التصكر  -ٔ
 ."اليٍكدم

 .هفاكضات هباشرةالسبلـ هع العرب عبر  -ٕ

                                                           
 ,تحرير كهيؿ هىصكر,هؤسسة الدراسات الفمسطيىية,بيركت1033(:االحزاب السياسية,دليؿ اسرائيؿ العاـ 1033خميفة ,احهد) 103

 398,ص
 8/1/1009الجزيرة ىت,حزب الميككد, -101
 34, ع5العمكل,جهاؿ)(: هرجع سابؽ, ـ -101
 حزب  الميككد,شئكف اسرائيمية ,هركز الهعمكهات الكطىى الفمسطيىي كفا - 104
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استهرار عهميات االستيطاف كاسعة الىطاؽ "في كؿ أرض إسرائيؿ الهحررة, " حسب تعبير  -ٖ
 .حزب الميككد

 .التأكيد عمى االقتصاد الحر كالحد هف تدخؿ الدكلة -ٗ

ـ, بفكز هىاحيـ بيغف عمى زعيـ ٜٚٚٔكصؿ الميككد إلى السمطة ألكؿ هرة هىذ تأسيسً عاـ 
شهعكف بيريز, كبذلؾ كاىت أكؿ ٌزيهة لحزب العهؿ هىذ تأسيس دكلة  حزب العهؿ آىذاؾ

 ٜٙٛٔ, ثـ بيف عاهي ـ ٜٗٛٔك ٜٚٚٔبيف عاهي  حزب الميككد  كاستهرت فتري حكـ إسرائيؿ
 ٕٔٓٓ, ككصؿ الحزب إلى السمطة بيف عاهي ـ ٜٜٜٔك ٜٜٙٔ, كبيف عاهي ـ ٕٜٜٔك
كها  ."ليشكؿ حزبان جديدان باسـ "كاديها, بقيادة آرييؿ شاركف, قبؿ أف يىشؽ األخير ـ ٕ٘ٓٓك

هقعدا في الكىيست  ٕٚـ حيث حصؿ عمى ٜٕٓٓلي الحكـ في اىتخابات عاـ إكصؿ الحزب 
حزبية كتشير ىتائج االىتخابات الى تقدـ  ةقائه ٖٖشارؾ فيٍا  كالتي ٕ٘ٓ"ٛٔاؿ 
بفارؽ هقعد كاحد تسيبي ليفىي عمى حزب الميككد برئاسة بىياهيف ىتىياٌك  برئاسة كاديها حزب

. هقعدان   ٕٚميككد عمى في الكىيست كال هقعدان  ٕٛأف حزب كاديها حصؿ عمى  فقط. كيستدؿ
هقعدا في حيف احتؿ  ٘ٔسرائيؿ بيتىا برئاسة افيغدكر ليبرهاف الهرتبة الثالثة هع إكاحتؿ حزب 

تـ حككهة شؿ حزب كاديها هف تشكيؿ البعد ف, ك  ٕٙٓهقعدا" ٖٔحزب العهؿ الهرتبة الرابعة هع 
هف قادة أحزاب اليهيف الديىي التي  يهيىيىتىياٌك هف ائتبلؼ تشكيؿ الحككهة برئاسة بىياهيف 

ستشارؾ في الحككهة يؤهىكف بحكـ " عمقيـ  التكراتي, كالذم يىص عمى أىً يجكز قتؿ 
 . ٕٚٓالفمسطيىييف سكاء كاىكا شيكخان أك أطفاالن أك ىساءن كحتى الدكاب"

 :1031-1009الهفاكضات -ٔ

                                                           
 398,ص(:هرجع سابؽ,1033خميفة ,احهد) -105
,  30/1/1009هكقع كزارة الخارية االسرائيمية,االىتخابات في اسرائيؿ  -106
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بخصكص عهمية السبلـ كاعطاء اىطباع  ةٌك بتكتيكات جديدالجديدة برئاسة ىتىيا الحككهةبدأت 
الذم قاؿ ـ  ٜٕٓٓيكىيك  ٗٔفي  ٔاف ىتىياٌك هٍتـ جدا بعهمية السبلـ فكاف خطاب بار ايبلف

بقيادة السمطة الفمسطيىية ألقكؿ لكـ: تعالكا لىباشر  يفجيراىىا الفمسطيىيإىىي أتكجً إليكـ , " ًفي
ي تىتظر هف جهيع  ,قةالهفاكضات فكران دكف شركط هسب إف إسرائيؿ همتزهة باالتفاقات الدكلية ٌك

كيجب االصرار ...د العيش هعكـ بسبلـ كحسف الجكارإىىا ىري ,طراؼ األخرل التقيد بالتزاهاتٍااأل
 االعتراؼيتحتـ عمى الفمسطيىييف  ًىى اىبهع عتراؼاال :كؿاال أالتالية الهبد لهبادئاعمى 

ف أذ يجب إىزع السبلح  :  الثاىي أالهبد... بصفتٍا دكلة الشعب اليٍكدم حقيقيان  سرائيؿ اعترافان إب
سبلح كخاضعة تسكية سمهية هىزكعة ال مأالتابعة لمفمسطيىييف تحت طائمة  تككف االرض

سرائيؿ ستبقى هكحدة هع إعاصهة  (اكرشميـ القدس)ف ا  ك ...سرائيؿإهىية راسخة بىظر أ لتدابير
 .ٕٛٓصياىة حرية العبادة لجهيع االدياف" ستهرارا

في جاهعة ـ  ٜٕٓٓيكىيك ٗكباها في أ األهيركيخطاب ىتىياٌك عقب خطاب الرئيس جاء 
الى حٍـ ك "عف هعاىاة الفمسطيىييف في سعيٍـ لمحصكؿ عمى كطف كىز  ًالقاٌرة كالذل تحدث في

ا لمفمأكد أكها ك  ,الدكؿ الهجاكرة سطيىييف كلتطمعاتٍـ الهشركعة ف الكاليات الهتحدة لف تدير ظٌٍر
ساس ألى الحؿ عمى إلمكصكؿ  كد اىً سيسعى شخصيان أكتحقيؽ قياـ دكلتٍـ ك  ,جؿ الكراهةأهف 

 فاقاتتاالككىٍا تىتٍؾ  االستيطافاسة ف الكاليات الهتحدة ال تقبؿ سيإكقاؿ  ,خارطة الطريؽ
 .ٜٕٓالسابقة كتقكض جٍكد تحقيؽ السبلـ "

سرائيمي ىتىياٌك كرئيس كمىتكف "دعكت رئيس الكزراء اإل رمٌيبلهيركية قالت كزيرة الخارجية األ
عادة اطبلؽ هف سبتهبر في كاشىطف العاصهة إل يالثاىالسمطة الفمسطيىية عباس ليجتهعا في 

 ستكهالٍااهكاف ف باإلإقد تتع التيالهفاكضات الهباشرة بغية حؿ جهيع قضايا الكضع الىٍائي 
كذلؾ بعد اشٍر طكيمة هف تكقؼ الهفاكضات كفى اعقاب جٍكد اهيركية ٕٓٔفي غضكف سىة"

سرائيمييف بيف اإل الىٍائيـ هفاكضات الكضع ٕٓٔٓحثيثة اىطمقت في اكائؿ سبتهبر 
                                                           

, 78,ع10,هجمة الدراسات الفمسطيىية,ـ34/6/1009كمهة لرئيس الحككهة االسرائيمية بىياهيف ىتىياٌك ,جاهعة بار ايالف  -108
 380,ص1009

 1009-6خطاب الرئيس اكباها في جاهعة القاٌرة, جريدة االياف  109 -
كميىتكف تدعك فية الى الهفاكضات الهباشرة بيف اسرائيؿ كالفمسطيىييف,  تصريح صحافى لكزيرة الخارية االهيركية ٌيالرل 130

10/8/1030 
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كتكقفت بسبب هكقؼ ىتىياٌك ف تعثرت أف ٌذي الهفاكضات ها لبثت أكالفمسطيىييف غير 
هيركية غير غراءات األكذلؾ عمى الرغـ هف كؿ الجٍكد كاإلالرافض لتجهيد االستيطاف  ًكحككهت

حد هطالبة الفمسطيىييف ابعد هف ذلؾ الى  ذٌب الىكف ىتىياٌك ل ,قدهت التيالهسبكقة 
خرل أشٍر أكدم هقابؿ تجهيد االستيطاف بضعة سرائيؿ دكلة قكهية لمشعب اليٍإب باالعتراؼ

ك ها رفضً الفمسطيىي ف تحريؾ الهحادثات أعتقد بأكقاؿ عىً ىتىياٌك " ٕٔٔجهمة كتفصيبل" كفٌك
طارم هع الفمسطيىييف إ اتفاؽىحك  الهضيف خطكة ٌاهة عمى طريؽ الهباشرة في كاشىطف كا

سط لكىىا سىكاصؿ ا ها زالت اهاهىا عمى الهدييف القصير كالهتك اىىا ىعى الصعكبات حيث اىٍ
 .ٕٕٔلى اتفاؽ"إهساعيىا لمتكصؿ 

 كاىًكباها  أ األهيركيرضاء الرئيس إل سياسيةاء االسرائيمي ىتىياٌك تكتيكات استخدـ رئيس الكزر 
دكلة في  مألـ تعترؼ بٍا  التيٍكدية الدكلة يريد السبلـ كاشترط عمى الفمسطيىييف االعتراؼ بي

ك ي ى عرقمالعالـ  كدكلة قكهية لميٍكد ٌك ف التسكية هع أبش اتفاؽم أ ةىطكم عمى داللة كاحدة ٌك
هف القضايا  أميقبؿ بهىاقشة  كلفهد الهفاكضات أاراد ىتىياٌك تهديد  كهاالجاىب الفمسطيىي 

رية  ا لى جإلى شكميات الهفاكضات كليس إيىظر  اىًساس الصراع كها أ ٌي كالتيالجٌك ٌر ٌك
 .كهضهكىٍا

 الىٍائيف جهيع قضايا الحؿ أكالضهاىات ب التأكيداتىٍا تمقت افي بياف لمقيادة الفمسطيىية "ب
فبل  ,بعضٍاف ٌذي القضايا هترابطة هع أ هطركحة عمى طاكلة الهفاكضات غير الهباشرة هشيران 

ليست  القدس كرشميـأف إككاف رد ىتىياٌك "  ٖٕٔ"ستيطافاال استهرارك هع أسبلـ دكف القدس 
)اكرشميـ قيكد لمبىاء في  مأسرائيؿ قط إسرائيؿ كلـ تتحهؿ إعاصهة دكلة  ٌيهستكطىة بؿ 

ف القدس ستبقى إفي الكقت الذل قاؿ فيً ىتىياٌك  ٕٗٔالؼ شخص" ٓٓٛحيث يقيـ القدس( 
 .لمجهيع ةهكحد

                                                           
, تحرير ٌىيدة غاىـ, هدار,لمهركز الفمسطيىي لدراسات 1030(: الهشٍد االسرائيمي لعاـ 1033تقرير "هدار" االستراتيجي)-133

 38االسرائيمية ,راـ اهلل,ص
تىياٌك يتطرؽ فيٍا الى هحادثات السالـ الباشرة هع الفمسطيىييف التى اجراٌا في كمهة لرئيس الحككهة االسرائيمية بىياهيف ى-131

  5/9/1030كاشىطف,
 8/5/1030بياف لمقيادة الفمسطيىية تعمف فية الهكافقة عمى الهحادثات غير الهباشرة هع اسرائيؿ راـ اهلل,-131
 , هؤسسة الدراسات الفمسطيىية 39/33/1030بياف لرئاسة الحككهة االسرائيمية بشاف هشاريع البىاء في القدس , -134
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ف رم الهىظهات اليٍكدية األبك رؤساءهاـ هؤتهر أ لقى ىتىياٌك خطابان أ ً السبلـ خبللهيركية ٌر
سرائيؿ إب االعتراؼكعرض شركطً كهىٍا  ً ,الدفاع عى ا يهكفيككف سبلهن بأف هع الفمسطيىييف 

لتجىب تكرار ها حدث بعد  هىة صارهةآاتخاذ ترتيبات ك  ٕ٘ٔ"اليٍكدمدكلة قكهية لمشعب 
لى قاعدتيف إلت الهىطقتاف  كها يقكؿ ىتىياٌك سرائيؿ هف لبىاف كغزة حيث تحك إاىسحاب 

ابيتيف(   .سرائيؿ إؼ الصكاريخ هىٍها عمى طبلؽ اآلإتـ ييراىية إبرعاية )اٌر

هـ هاـ الجهعية العاهة لؤلأفيغدكر ليبرهاف أة االسرائيمي الخطاب الذم ألقاي كزير الخارجيأها 
سرائيؿ إف التسكية الىٍائية بيف ألى إ ًشار فياكالذل ـ  ٕٓٔٓ/سبتهبر/ٕٛالهتحدة في 

اىة ال يقصد ىقؿ  أف تككف هستىدة إلى خطة تبادؿ أراض كسكاف هكضحان كالفمسطيىييف يجب 
حراز إحتهاؿ إف ألى إ إىً "ىظران  سكاف بؿ رسـ حدكد ىٍائية تعكس الكاقع الديهغرافي كقاؿ أيضان 

اقعى تفاؽ سبلـ شاهؿ هع الفمسطيىييف في غضكف عشرات االعكاـ الهقبمة ٌك احتهاؿ غير ك إ
فيً  رج, خطاب أحٌك التكصؿ الى اتفاؽ هرحمي طكيؿ االهد يىحك اف ها يجب السعي ك هطمقا 

 اليهيىية. عف الخطكط الهتفؽ عميٍا في حككهة الكحدة ًبخركج رئيس كزرائً "ىتىياي"ك

عمى خمط االكراؽ كخمؽ  ترتكز أف الحؿ الهرحمي كالحؿ الىٍائى  ك بي ةتشتت الحدكد الفاصم
ستحقاقات رحمة الىٍائية بغية التٍرب هف اإلاله تداخؿ بيف قضايا الحؿ الىٍائي كىظيرتٍا في

بهحاكالت ـ  ٕٓٔٓتسـ الهسار التفاكضى خبلؿ العاـ إ عىدهاالهستكجبة في كؿ هرحمة 
ح حؿ الدكلة فكار هرحمية بصيغة حمكؿ ىٍائية كطر أية جادة لمقفز بيف االسبلؾ كطرح سرائيمإ

عمى  ةيالهداكالت بكصفٍا عص الىٍائية فيك تجاكز بعض القضايا أذات الحدكد الهؤقتة 
 .ٕٙٔالحؿ"

االىقساـ الفمسطيىي ليككف ذريعة لمتىصؿ هف استغؿ سرائيمي الجاىب اإلهف الكاضح أف 
سبلـ كفى الكقت ذاتً يعهؿ عمى تعزيز هاـ العالـ بهظٍر الباحث عف الأ االلتزاهات كليظٍر

االىقساـ كتهديد اهد الهفاكضات كذلؾ هف خبلؿ تصريحات كزير الخارجية االسرائيمي 
ابييف االالذم"ٌاجـ اتفاؽ الهصالحة الفمسطيىية هعتبرا حركة فتح تهجد  ,طارحان اسئمة كثيرة ٌر

                                                           
 35/9/1030يديعكت احرىكت, -135
, تحرير ٌىيدة غاىـ, هدار,لمهركز الفمسطيىي لدراسات 1030(: الهشٍد االسرائيمي لعاـ 1033تقرير "هدار" االستراتيجي) -136

 39االسرائيمية ,راـ اهلل ,ص
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ان كهحذران بأىٍـ غٌدفٍـ  كها ٌك,  حكؿ هف ٌـ قادة حهاس لتغيير هيثاؽ  ير هستعديفهىٌك
ركط الرباعية الدكلية التي تطالب حهاس باالعتراؼ باسرائيؿ كاالتفاقيات حهاس كالهكافقة عمى شن 
اب سرائيؿ إلى القضاء عمى إٍا هيثاؽ يدعك كتابع اف كجكد هىظهة لدي ,الهكقعة كىبذ االٌر

كتككف شريكة ٍايىة فقط ليس الصك هف اليٍكد  اؿ  بكاسطة الجٍاد الهتطرؼ كتتطمع الى عالـ خ
 .ٕٚٔستيطاف ليتسىى استئىاؼ الهفاكضات "هطمب الجاىب الفمسطيىي بتجهيد اإل ان فضار  لفتح

هف عىاصر القكة التى  حتراؼ هستفيدان إدارة العهمية التفاكضية بإسرائيمي إلاستطاع الجاىب ا
دل الهفاكض ستراتيجية لالسياسية كاإل ةىي كغياب الرؤيسطيالعجز كاالىقساـ الفم ةلديٍـ كحال

ف التسكية هع أسرائيؿ ك إىها في صالح ا  ك  ًقكل ليس في صالحف هيزاف الأالفمسطيىي الذل يدرؾ 
سرائيؿ ٌى الخيار الكحيد الىٍاء االحتبلؿ كاف الطريؽ الكحيد لتحقيؽ االٌداؼ الفمسطيىية ٌك إ

االدىي هف الطهكح كسكؼ التفاكض السمهي الف الهكاجٍة العسكرية هع اسرائيؿ لف تحقؽ الحد 
الخسائر "اف عدـ تكازف قكة االطراؼ  دل الى الهزيد هفيؤ عقيد الهكقؼ كستتعهؿ عمى 

لى إاقة الهفاكضات كهىعٍا هف الكصكؿ عإلى إلى حد ها يؤدل إية كاهتبلكٍـ قكة غير هتساك 
 .ٕٛٔتسكية هرضية لبلطراؼ"

 ً كتسكيتًالصراع بدؿ حم ةدار جديدة إلدكات أياٌك بابتداع جهمة هف السياسات كبرع ىتىلقد 
يتعيف عمى  ًىأالفكرة القائمة  كعدـ قبكلًجراء الهفاكضات دكف شركط هسبقة إ"فاشترط لبدء 

خر هف تقديـ عفاء الجاىب اآلإالحاؿ فيها يتـ  ًهٍها كاف عمي سرائيؿ تقديـ تىازالت هفرطة سمفان إ
ف أفاؽ كال يهكف خكض الهفاكضات بعد تف الهفاكضات ٌى التى ستجمب اإلإ ,ل تىازالتأ
رغـ ذلؾ ىجد أف الطرؼ الفمسطيىي قد قبؿ استئىاؼ ك  ٜٕٔ"سمفان  صبح كؿ شئ هحسكهان أ

  ٕٕٓالهفاكضات الهباشرة هع اسرائيؿ حسب بياف المجىة التىفيذية لهىظهة التحرير الفمسطيىية.

                                                           
(:يرفض فيٍا تجهيد االستيطاف,هجمة الدراسات 1033كمهة لكزير الخارجية االسرائيمي افيغدكر ليبرهاف ) -137

 108,ص87,العدد11الفمسطيىية,الهجمد
ا عمى تحقيؽ الدكلة -(: الدبمكهاسية الفمسطيىية في الهفاكضات الفمسطيىية1033عيركط,عصاـ) -138 االسرائيمية كاثٌر

 55,ص الفمسطيىية الهستقمة,رسالة هاجستير غير هىشكرة,جاهعً الىجاح الكطىية,فمسطيف
 7/1/1030بياف لهجمس الكزراء االسرائيمي يدعك الى اجراء هفاكضات غير هشركطة هع الفمسطيىييف كسكريً القدس  -139
221
 02/8/0202بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية توافق فية على استئناف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل - 
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كأف يعي  التفاكض,أٌـ هصادر قكة أم طرؼ هفاكض أف تتكفر لً خيارات ُأخرل غير اف 
ة التفاكض فإف هعادلة هيزاف القكل بيف األطراؼ الهتقابمة في عهمي لذلؾ .,الطرؼ الهقابؿ ذلؾ

فقكة الطرؼ  ,خيارات هف عدهٍا عىد ٌذي األطراؼبهدل تكفر ٌذي ال إيجابان كسمبان  تتأثر
التفاكض.  الى اضافةرات ُأخرل يهكف لً استخداهٍا, الهفاكض تزداد بهدل ها يتكفر لً هف خيا

 ٌذا أّها إذا اىحصرت الخيارات في هسار التفاكض فقط, كأصبح ٌك الهسار الكحيد الهتاح, فإف
 ان.الطرؼ الهفاكض سيككف ضعيف

حيث يؤكد عدـ سرائيؿ إيف ال يهمككف القدرة عمى هكاجٍة ف الفمسطيىيأبرؼ صائب عريقات يعت
ـ, كاىىا  سرائيؿ ىرهيٍـ بالحجارة فيردكف عميىا إالكسائؿ التي تهكىىا هف هقاكهة  ال ىهمؾالٌك

قكياء كشرسكف كؿ ها بقى لىا أ ىٍـإ ٙٔ-فيرسمكف في اثرىا طائرات اؼ بالدبابات ىحهؿ السبلح
 ٌٕٕٔك عقكلىا"

 ًيعتطب ساس فٍـ الطرؼ الهقابؿ كأف تقـك عمى أف الرؤية التفاكضية يىبغى أدكارد سعيد إيؤكد 
ديىاهيكية  ترائيؿ كفٍهسإف تككف قد درست أالهطمكب هف القيادة الفمسطيىية اف ك , السمككية 

الهفاكضيف  يتجا كثر كضكحان أصمب ك أ لتزاهاتٍا االيدلكجية كاتخذت هكقفان ا  سياستٍا ك 
 .ٕٕٕاالسرائيمييف"

 :1031اىتخابات الكىيست -1

غاية  في ًف تظٍر حككهتأشكمٍا هف الحككهة الثاىية التي في  ًتخكؼ ىتىياٌك في بداية طريق
بعاد أىظهة كقكاىيف ذات ألى تغيير إ ًاٌك يسعى ها بعد  تشكيؿ حككهتكاف ىتىيف التطرؼ

التزاهات قطعٍا عمى بقاء جؿ اإلأخرل هف أك  ًفضؿ لحككهتأ ستراتيجية هىٍا ها يخمؽ ظركفان إ
 ٖٕٕلى كرسى رئاسة الحككهة"إعمى العكدة  يساعدك لهاؿ الذيف س اأصحاب ر أكها يبدك لكبار 

                                                           
,كتب 85كلة فمسطيىية,يكهيات هفاكض في فمسطيف, هجمة الدراسات الفمسطيىية,العدد(: لف يككف ٌىاؾ د1030حيدر,رىدة) -113

 375بالفرىسية,قراءات, ص
 337بيركت,دار االداب,ص 3كها بعدٌا,ط 3(: ىٍاية عهمية السالـ اكسمك1001ادكارد,سعيد) -111
كـ) -111 الفمسطيىي لمدراسات  ,هدار الهركز1031(: الخارطة السياسية في اسرائيؿ اىتخابات 1031جرايسى,بٌر

 50االسرائيمية,ص
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كفى الهقابؿ  ًف يكضح هكقفأية حكهة بىشر خطابات سياسية دكف اكتفى ىتىياٌك في بدافقد 
كباها كالذل طالب أض هع بداية كالية الرئيس باراؾ  في البيت االبيسياسي كاىت هبلهح تغيير 

 .ٕٕٗبتقدـ جدم في الهفاكضات االسرائيمية الفمسطيىية"

كؿ لرئيس الكزراء ستبعد الىائب األاسرائيمية حيث طرؼ اإلبيف األ ان ف ٌىاؾ تىاغهأكيبلحظ 
لى كرفض هشاريع التسكية الهستىدة ا ,كلة فمسطيىية في الفترة الحاليةهكشية يعالكف قياـ د

سمهية لى تسكية إ, قائبلن اىىا ىريد التكصؿ  ٕٕ٘سرائيؿ"إـ كخكض الهفاكضات هع ٜٚٙٔخطكط
سرائيؿ كفى إالحيكية لدكلة  طار ٌذي التسكية عمى الهصالحإهع الفمسطيىييف كسىحرص في 

ٌهية لكحدة أحهاية حدكدىا الشرقية كها ىكلى  هف كقدرتىا عمى االستهرار فيهقدهتٍا بالطبع األ
 .ٕٕٙلغاء حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطيىييف"إىاٌيؾ عف  (كرشميـ القدسأ)

ك عهمية جزئية تتـ في سياؽ هتكاهؿ يبدأ باألساس الصحيح يهثؿ التفاكض  التكازف في القكة ٌك
تبلؾ تكفر فيٍا التهاسؾ كاهيف أم استراتيجية تفاكضية ىاجحة يجب بيف طرفي التفاكض كأف أ

كال يهمؾ  ف الهكقؼ الفمسطيىي كخاصة بعد االىقساـ بات ضعيفان ا  عىاصر القكة كاكراؽ الضغط ك 
ذا ها ابتغاي  كفرائيمييف باف الفمسطيىييف هىقسهمى االسغي ذريعة عطأكراؽ الضغط ك أ ٌك

 .كفئيمياالسرا

 الخالصة:

الكبرل  ـ عمى اىقاض حزب حيركت كالى يؤهف بفكرة اسرائيؿٖٜٚٔتشكؿ حزب الميككد عاـ 
الدكلة القكهية لميٍكد كرفض عكدة  لشرؽ االردف كيىادل باقاهة التتى تشهؿ الضفة الشرقية

 ـ هف داخؿ اسرائيؿ.ٜٛٗٔالبلجئيف الفمسطيىييف كبطرد فمسطيىي عاـ 

ـ استخدـ رئيس  ٖٕٔٓك ٜٕٓٓبعد تكلي حزب الميككد رئاسة الحككهة االسرائيمية عاـ 
التى يىادل بٍا بحؿ  ًفي الهفاكضات كذلؾ بتصريحات ةهة بىياهيف ىتىياٌك تكتيكات جديدالحكك 

                                                           
114 - ( ـك  51هرجع سابؽ,ص (:ٖٕٔٓجرايسى,بٌر
هجمة الدراسات (:1031كمهة لمىائب االكؿ لرئيس الحككهة االسرائيمية يستبعد فيٍا قياـ دكلة فمسطيىية في الفترة الحالية ) - 115

 ٜٗ,العددٕٗالفمسطيىية,الهجمد
هجمة (:يؤكد فيٍا اٌهية كحدة القدس كالغاء حؽ العكدة في اطار الهفاكضات هع الفمسطيىييف,1031كمهة ىتىياٌك) - 116

 ٜٚ,العددٕٗالدراسات الفمسطيىية,الهجمد
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ف تككف الهفاكضات أسرائيؿ كىزع سبلح الهقاكهة ك إ ةلتيف هقابؿ االعتراؼ بيٍكدية دكلالدك 
 ان هر أف تككف أراد أعهؿ عمى تشجيع كزيادة عدد الهستكطىات كالتى  ًفى الكقت ىفس, هباشرة 

يهمؾ جهيع  , كاىًسرائيميًعف الهصالح اإل هريكي لف يككف بعيدان باف الكسيط األ ًدراكإهع  ان كاقع
كاف الجاىب الفمسطيىي ضعيؼ الى حد كبير كال يهمؾ هف عىاصر القكة شيئان كبذلؾ أكراؽ القكة, 

 ال يهمؾ أل خيارات اخرل سكل التفاكض هعً في ىٍاية األهر.

 

  



 

 

 ام انفصم اخل
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 هع الفمسطيىييف كؿ : الرؤية اإلسرائيمية لتسكية الصراعالهبحث األ 

 سرائيؿإالصراع هع  تسكيةث الثاىي : الرؤية الفمسطيىية لالهبح
اإلسرائيمية -حكؿ هستقبؿ الهفاكضات الفمسطيىية  رؤية استشرافية:  الهبحث الثالث

 ىقساـفي ظؿ اإل 
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 هقدهة:

في  ان رئيسي ان معب دكر ت كالتيسرائيمي هساحة الديهقراطية داخؿ الهجتهع اإليتىاكؿ ٌذا الفصؿ 
سرائيمي ىحك اليهيف الهتشدد في الهجتهع اإل حيث يتجًعىد صىاع القرار  السياسيتحديد الىٍج 

التي سرائيمية اإل االستراتيجيةخاصة الصراع هع الفمسطيىييف ك  تسكيةالقضايا الرئيسية الهتعمقة ب
 .ضعاؼ الخصـ إتسعى عمى 

 الرؤية اإلسرائيمية لتسكية الصراع باحث حيث يتىاكؿ الهبحث األكؿكيحتكل الفصؿ عمى ثبلثة ه
في  ان العاـ دكران كبير  مالرأيمعب  التيككهات اإلسرائيمية الح هع الفمسطيىييف كتبدأ هف سياسة

ئيسية , كاالستراتيجية التفاكضية اإلسرائيمية تحديد الىٍج السياسي لٍا كخاصة في القضايا الر 
الى حؿ  الىٍائية تحكيؿ الحؿ لتقكـ عمى التٍرب هف االستحقاقات الهستكجبة كهحاك  التي

ىاكؿ الهبحث يت", كها  "إدارة الصراع" كليس عمى أساس "حؿ الصراعقاهت عمى  كالتيهرحمي  
لـ تتهكف عهمية السبلـ في  كالتي الفمسطيىياإلسرائيمية لتسكية الصراع قبؿ االىقساـ الرؤية 

 , كهحاكلة الطرؼ اإلسرائيمي ـ هف حؿ الصراع الفمسطيىي اإلسرائيمي ٜٜٔٔهدريد عاـ 
ـ قبمت اسرائيؿ بخارطة الطريؽ ٕٚٓٓإضعاؼ الطرؼ الفمسطيىي , كخبلؿ هؤتهر اىابكليس 

ء حؽ العكدة لبلجئيف عميٍا كهف جٍة أخرل طالبت اسرائيؿ  بإلغا الدكليلتخفيؼ الضغط 
ابييف( في قطاع غزة كالضفة الغربية, ثـ الرؤية االسرائيمية لتسكية  الفمسطيىييف كهحاربً )اإلٌر

بالتىصؿ هف التزاهاتٍا السابقة  إلسرائيؿة ذريعالفمسطيىي كالذل اعطى  االىقساـالصراع بعد 
كالدكلي تهثؿ في  بحجة عدـ كجكد شريؾ فمسطيىي ككجكد هتغيرات عمى الصعيد اإلقميهي

عمى العبلقات الدكلية كتبىيٍا الهكقؼ  ب العربي كسيطرة الكاليات الهتحدةازهات كهشاكؿ الجاى
لفمسطيىييف ضرر اكبر با أللحاؽاإلسرائيمي. كها اف اسرائيؿ تمعب عمى عاهؿ الزهف كذلؾ 

  ـ.ٜٛٗٔاحتمت عاـ  التيالفمسطيىية  األراضيكهحاكلة تٍكيد القدس كجهيع 

ىاكؿ الهبحث الثاىي الرؤية الفمسطيىية لحؿ الصراع هع إسرائيؿ الذل تهثؿ في تدىى سقؼ كيت
هىزكعة السبلح كقد قدـ  قاهة الدكلة الفمسطيىية الهستقمةإلى فكرة إهف فكرة التحرر الهطالب 

ا سابقة يبىي الجاىب الفمسطيىي تىازالت هبكرة جعؿ الجاىب اإلسرائيمي يتعاهؿ هعٍا بكصفٍ
, كها يتىاكؿ االستراتيجية التفاكضية الفمسطيىية التي هرت بالعديد هف الهحطات , كلـ عميٍا
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كال ترتقي ههىٍجة  الفمسطيىي كاف االستراتيجية غير يكف ٌىاؾ اٌداؼ تفاكضية لدل الهفاكض
 اختفاءعف  الىاتجةلمهىٍجية العمهية في التخطيط كالتىفيذ كالتقييـ عىد كؿ هرحمة ككضع الخطط 

القكل كؿ ف "الهجمس الكطىي ال يهثؿ أالدكر الرقابي لمهجمس الكطىي عمى المجىة التىفيذية ك 
كيتىاكؿ هكقؼ الهفاكض  ,حهاسكىفكذ حركة السياسية الفمسطيىية كخصكصا بعد ازدياد قكة 

بالثكابت  الهفاكض الفمسطيىي تهسكً ـ الذل ابدل فيًٕٚٓٓالفمسطيىي  ـاالىقساالفمسطيىي قبؿ 
ـ , ٕٓٓٓد يفي اىجاز تقدـ همهكس كهكقفة في هؤتهر كاهب ديف كيأهؿىية رغـ ضعفً الكط

ـ كذلؾ في هؤتهر ٕٚٓٓ االىقساـهكقؼ الهفاكض الفمسطيىي بعد كذلؾ كيتىاكؿ الهبحث 
لهفاكضات حكؿ هستقبؿ المباحث كيتىاكؿ الهبحث الثالث رؤية استشرافية  ٕٚٓٓاىابكليس 

ىاالسرائيمية الفمسطيىية,  ات , السيىاريك األكؿ يتىاكؿ استهرار الكضع الراٌف  ثبلثة ٌك سيىاريٌك
يتىاكؿ تطبيؽ حؿ الدكلة , كالسيىاريك الثالث يتىاكؿ تطبيؽ حؿ الدكلتيف, كالسيىاريك الثاىى 

 الكاحدة. 
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 كؿ:الهبحث األ 

 هع الفمسطيىييف الرؤية اإلسرائيمية لتسكية الصراع 

 :سرائيمية سياسة الحككهات اإل-3

زاء إ عميًرأل عاـ قكم يعتهد  ةتقكـ ببمكر سرائيمي في الهجتهع اإلالكاسعة الديهقراطية  ةهساحف إ
لتأثير في تحديد الىٍج السياسي كا هٍهان  دكران م العاـ اإلسرائيمي أالر يمعب هجهؿ القضايا حيث 

لهكاقؼ اـ يتجً بثبات ىحك ٕٓٓٓعاـ  سرائيمي هىذف الهجتهع اإلأصىع القرار حيث  ةفي عهمي
 ةالقضايا الرئيسية الهتعمقة بعهميفيها يخص  ةهتشددة في الصراع الفمسطيىي كخاصاليهيىية ال

  .القدس كالبلجئيف كاالستيطاف ةهية هع الجاىب الفمسطيىي هثؿ قضيالتسكية السم

في تحديد  هٍهان  يمعب دكران  م العاـ الذلأهف الر  ةسرائيمية تعتهد عمى هساحف السياسة اإلأرغـ 
ك ال الههكف سياسيان  ذل كخاصً في القضايا األساسية كقضيً القدس كالبلجئيف كاالستيطاف ٌك

تهع ف الهجألى إسرائيمي تشير م العاـ اإلأف استطبلعات الر أيؤثر في بقاء الحككهات , كها 
لى إسرائيمي يىظر اليهيف كاليسار اإلف أ, ك شدد كتبىي الهكاقؼ اليهيىية سرائيمي يتجً  ىحك التاإل

  .ىٍا ثكابت ال يهكف التىازؿ عىٍاأالقدس كالبلجئيف كاالستيطاف عمى قضية 

 :ستراتيجية التفاكضية االسرائيميةاإل-ٕ

سرائيمية عمى خمط االكراؽ كخمؽ تداخؿ بيف قضايا الحؿ الهرحمي ستراتيجيات اإلارتكزت اإل
ذ اتسـ إستحقاقات الهستكجبة في كؿ هرحمة بغية التٍرب هف االكىظيرتٍا في الهرحمة الىٍائية 
إلطالة أهد التفاكض كالتسكيؼ الت اسرائيمية جادة بهحاك  ٕٓٔٓالهسار التفاكضي خبلؿ العاـ 

ك تجاكز بعض القضايا الىٍائية في الهدلكالت أهرحمية بصيغة حمكؿ ىٍائية كطرح افكار 
اتيجية التفاكضية اإلسرائيمية عمى أساس "إدارة " قاهت االستر  ٕٕٚبكصفٍا عصية عمى الحؿ"

ي الصراع"  ستراتيجية تسعى إلى إضعاؼ الخصـ بكؿ إكليس عمى أساس "حؿ الصراع", ٌك

                                                           
ىيدي غاىـ ) -117 هدار الهركز الفمسطيىي ,  1030, الهشٍد االسرائيمي لعاـ 1033تقرير هدار االستراتيجي  (:ٕٔٔٓتحريٌر

 ٜٕالسرائيمية ,راـ اهلل , صلمدراسات ا
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ك ها يفسر إطالة عهمية التفاكض "تالطرؽ, إلى أف يق  ٕٕٛىع بالخيار الكحيد الهتاح إسرائيميًّا, ٌك
ى رفع الحد األاأل ةسفاكضية اإلسرائيمية عمى سياكها تقكـ الفمسفة الت  قصى هفهر الكاقع ٌك

ؾ االستيطاف الذل لى ها ٌك هطمكب ككاف الهثاؿ عمى ذلإالهطالب كذلؾ لتتهكف هف الكصكؿ 
ر عهميً االستيطاف يعتبر ضهف أك  ةسرائيؿ كدكلإساسي التي قاهت عميً يعتبر الركف األ ف جٌك

الهستكطىيف في األراضي الهحتمة عاـ الركائز األساسية التي تتبىاٌا اسرائيؿ حيث "بمغ عدد 
ـ حكالى ىصؼ ٜٕٓٓكبمغ عدد الهستكطىيف عاـ  ٜٕٕهستكطف" ٕٓٓٓٓٓـ حكالى ٕٓٓٓ

ازات حسب الكاقع فتككف االىج حقان  ًهى أتىشف أ"تستطيع   ان كاقع ان هر أليككف  ٖٕٓهميكف هستكطف"
اكبر القضايا صعكبة قصى هف الهطالب كها يعتبر االستيطاف ألرفع الحد افيً كالتي تستطيع 

هاـ هسار التسكية أيعتبر "االستيطاف العقبة االكبر سرائيمية ك ـ الفمسطيىية اإلفي عهميً السبل
ديىية كهها -ف لٍا قيهة اهىية استراتيجيةأىٍـ يىظركف اليٍا عمى أل ٖٕٔسرائيمية الفمسطيىية"اإل

ستجابة لمشرط الفمسطيىي في عدـ االالهتعددة ذلؾ تعىت حككهة ىتىياٌك اليهيىية عمى يدلؿ 
 .بكقؼ االستيطاف الستئىاؼ الهفاكضات

ائها في سياستٍا التفاكضية عمى الحمكؿ الثىائية الهباشرة كرفضت د سرائيؿ تاريخيان إلقد اعتهدت 
ذا بالقضية الفمسطيىي ةعربي ةلى فؾ ارتباط كؿ جبٍإ ةافضإالتفاكض هع كفد عربي هشترؾ  ة ٌك

ى سياسة تفتيت الهسارات هف خبلؿ ىٍا تعهؿ عمأي جهيع هفاكضاتٍا هىذ هدريد كها ثبتتً فأها 
ا عمىإ ف تجعؿ هف كؿ أطار الدكلي بحيث تستطيع الهفاكضات الثىائية بهعزؿ عف اإل صراٌر

 .ف تككف الهفاكضات بعيدة عف أم هظمةأهسار قائـ بذاتً ك 

خدهت الهرحمية بالتدرج هف يمية عىدها استسرائستراتيجية اإلساليب التي اتبعتٍا اإلٌـ األأهف 
ر أالسابقة باتفاقيات جديدة هدعيً  خرل ٌي العهؿ عمى استبداؿ االتفاقياتألى إ ةهرحم ف جٌك

ال هبادئ إشكاؿ السابقة لبلتفاقيات ها ٌي ف األأت الجديدة ال يختمؼ عف السابقة ك االتفاقيا

                                                           
 صالح,هحسف)( -118
هركز االٌراـ لمدراسات السياسيً التحكؿ ىحك اليهيف في ظؿ عهميً التسكيً,-: الرام العاـ االسرائيمي(ٕٛٓٓعسميً,صبحي) 119

 ٔٙكاالستراتيجية,القاٌرة,ص
 1031الهركز الفمسطيىي لالحصاء, 110
اىظر الرابط االسرائيمية, هسار خاطىء كخيار فاشؿ,الكحدة االسالهيً -الفمسطيىيًالهفاكضات  (:ٖٕٔٓالمداكل, هصطفي) -113

http://www.wahdaislamyia.org/issues/144/mliddawi.htm 
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لبلتفاقيات الجديدة كها عهمت عمى تحكيؿ هعاىى العبارات الحاسهة في االتفاقيات  ةراسخ
 .ٕٖٕكالهفاكضات بها يعهؿ عمى تغيير جذرم بالهعىى كالتطبيؽ"

ذي الهركبات تهثؿتكز عميٍا استراتيجية التفاكض اإلٌىاؾ ثبلثة هركبات تر   ةرؤي سرائيمية ٌك
ى :شهكلية لمرؤل التفاكضية اإل  سرائيمية ٌك

 :سياسة االعتراؼ -أ

ى هطالب ٖٖٕسرائيمية"ستراتيجية اإلكؿ في اإلاسة االعتراؼ الهركب األ"تشكؿ سي الطرؼ  ةٌك
الى هكاىة قضايا الحؿ ف ىتىياٌك رفع ٌذا الهطمب أي باالعتراؼ بيٍكدية الدكلة كها الفمسطيى
لمشعب  ةبإسرائيؿ كدكل طيىييف ال يعترفكفف الفمسأف الهشكمة أسرائيمي بف االدعاء اإلا  الدائـ , ك 

 .سرائيؿ كدكلةإقرار الفمسطيىييف بشرعية إم كعدـ اليٍكد

 :ادارة الصراع-ب

اف تسكية الصراع هع الفمسطيىييف حككهة ىتىياٌك اليهيىية ليدلكجية ف الهعتقدات السياسية كاألأ
خبلء الهستكطىات إكاف رض الهيعاد أسرائيؿ ٌي إ رض  أف أك , يهكف حمً حبلن اقتصاديان كاقميهيا 

ت جديدة إلدارة الصراع بدؿ دكاألٍذا برع في ابتداع هستبعد تهاهان كال يهكف اف يتحقؽ, "اهر 
كيبلجظ , عهؿ عمى زيادة عدد الهستكطىات كها ,ىٍا ٌدؼألى الهفاكضات بإىً يىظر أحمً ك 
في بمغ عدد الهستعهرات , ككذلؾ "ٖٕٗهستعهري" ٗٗٔـ ٕٚٓٓعاـبمغ عدد الهستعهرات اف 

, بها يشير الى اف عدـ ازدياد اعداد ٖٕ٘هستعهرة" ٗٗٔـ ٕٕٔٓالضفة الغربية ىٍاية عاـ 
ـ كها سبقت االشارة اليً يأتى في سياؽ احتياؿ حككهة ٕٕٔٓ-ٕٚٓٓالهستكطىات بيف عاهى 

ىتىياٌك باىٍا اكقفت بىاء هستكطىات جديدة في الكقت الذل قاهت فيً بتكسيع الهستكطىات في 
فيها ة بشكؿ كبير هع هصادرة االراضى الفمسطيىية الهحاذية لٍذي الهستكطىات الضفة الغربي

                                                           
  up194.nethttp://www.gro, اىظر الرابط 31/1/1033, 394(: التسكيً الهرحميً,الهجهكع1033ًتمحهى,اسعد) -111
, هدار الهركز الفمسطيىي لمدراسات االسرائيمية , راـ اهلل  1033(: تقرير هدار االستراتيجي 1033تحرير ٌىيدي غاىـ)  -111

 18,ص
, اىظر الرابط 1007االحصاء الفمسطيىي يصدر تقريرا احصائيا حكؿ الهستعهرات االسرائيمية في االراضى الفمسطيىية  - 114

file:///C:/Users/abo-dalal/Desktop/A-mod.pdf 
 31/8/1031الجٍاز الهركزل لالحصاء الفمسطيىي,فمسطيف - 115
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غير اىً قد بدأت حككهة ىتىياٌك هع فشؿ الهفاكضات .اسهاي "التكسع الطبيعي لمهستكطىات" 
بمغ عدد هع الفمسطيىييف كتحهيمٍـ هسئكلية ٌذا الفشؿ قاهت ببىاء هستكطىات جديدي حيث "

هستعهرة في هحافظة  ٕٙـ هىٍا ٖٕٔٓهستعهرة في ىٍاية  ٛٗٔغربية الهستعهرات في الضفة ال
هستعهرة بمغ عدد  ٓ٘ٔـٕٗٔٓكبمغ عدد الهستعهرات في الضفة الغربية عاـ ٖٕٙالقدس"

كزاد عددٌـ  ٕٗٔٓعاـ ٕٕٓٗٓٔـ الى ٜٕٓٓعاـ  ٕٜٛٙٚٔالهستعهريف في هديىة القدس 
عاـ  ٜٜٜٔٓ٘ـ الى ٜٕٓٓعاـ  ٜٙٛٙٓ٘ـ في هىاطؽ الضفة الغربية هفٜٕٓٓهف عاـ 
, هها يؤكد دعـ حككهة ىتىياٌك لبلستيطاف في الضفة الغربية كالقدس التى زادت ٖٕٚـ"ٕٗٔٓ

 ـ .ٜٕٓٓـ عها كاىت عميً عاـ ٕٗٔٓ% عاـ ٕٔىسبتٍا عف 

  :لى حؿ هرحميإتحكيؿ الحؿ الىٍائي -ج

بغية التٍرب عمى ربط كدهج القضايا الىٍائية بالقضايا الهرحمة  سرائيميًترتكز اإلستراتيجية اإل
لقد عهمت فكار هرحمية مى تجاكز القضايا الىٍائية كطرح أىٍا تعهؿ عهف استحقاقاتٍا كها أ

دارة الصراع كليس حمً حيث إالفمسطيىية عمى -رائيمية العربيةسرائيؿ هىذ بداية الهفاكضات اإلسإ
ستفادت هف الخبرات ا  ك  بحاثة كهراكز الدراسات كاألاستفادت هف الهؤسسات العمهي ىٍاإ

التفاكضية السابقة عمى هدار العصكر السابقة هها جعمٍـ يهمككف بىيً تحتية فكرية اعطتٍـ 
حتراؼ كبير كذلؾ هف خبلؿ السياسات كالهكاقؼ إقكة إلدارة العهمية التفاكضية ب كرسخت لٍـ

برفضٍا  ذلؾك  سرائيمي هسبقان هكاقفٍا هف الصراع الفمسطيىي اإل ة فمقد حددتكالقرارات الهعمى
عمىت بصكرة هتكررة أذل فسرتً بطريقتٍا الخاصة  كها ك ( كالٕٕٗهف الدكلي )قرار هجمس األ

 .بالهفاكضات طريقا لحؿ الصراع  إال ىٍا ال تقبؿأعمى 

  :طيىيالرؤية اإلسرائيمية لتسكية الصراع قبؿ االىقساـ الفمس-1

بلـ هف الس ةـ لـ تتهكف عهمئٜٜٔية في هدريد سرائيماىطبلؽ الهفاكضات الفمسطيىية اإل هىذ
سرائيمية هف تكسع طهاع اإلسرائيمي  كلـ تتهكف هف لجـ األاإل –حؿ الصراع الفمسطيىي 

لى اتخاذ الهباراة إسرائيؿ إتجٍت إهتكرر عمى الشعب الفمسطيىي حيث  كاستيطاف كعدكاف
                                                           

 37/9/1034الجٍاز الهركزل لالحصاء الفمسطيىي,فمسطيف - 116
 37/9/1035الجٍاز الهركزل لالحصاء الفمسطيىي,فمسطيف , - 117
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ف أخر كها لمطرؼ اآل ةيهثؿ الهكسب لٍا خسار  كاستراتيجية لٍا في الهفاكضات بحيث الصفرية
هد أ ةطالإالصراع ال حمً كتعهؿ عمى  ةدار إساس أالتفاكضية اإلسرائيمية تقكـ عمى ستراتيجية اإل

ليقبؿ بالشركط التي  ضعاؼ الطرؼ الفمسطيىي كذلؾإكالعهؿ قدر الهستطاع عمى الصراع 
رية التي ٌي ال تقبؿ "بهىاقشً  إىٍايفرضٍا كها  ساس الصراع "كها أأم هف القضايا الجٌك

دارة إطرافً الى عهمية أدخاؿ إحادية كتحاكؿ أ ةسرائيمية تتصرؼ بالصراع بطريقجعمت القيادة اإل
 ٖٕٛسرائيمية العاهة"ستراتيجية اإلر في اإلالصراع دكف التأثي

عٍد الحزب ـ ت ٕٚٓٓسابعة عشر في هارس بعد فكز حزب كاديها في اىتخابات الكىيست ال
ط التالية سرائيؿ بحيث يتـ تىفيذ الشرك إ ةفمسطيىية بجاىب دكل ةقاهة دكلكا  بتىفيذ خارطة الطريؽ 

ابية( ك " تفكيؾ الهجهكعات )اإل كتعٍد فمسطيىي يكقؼ  هف الفمسطيىيةصبلح قكات األا  ٌر
اظ ستيطاىية الكبيرة كبالحفبالتجهعات اإل حتفاظكاديها باإلتعٍد لى ذلؾ إضافة التحريض باإل

الذل عقد ـ  ٕٚٓٓىابكليس يكليكأككاف هؤتهر ٜٖٕسرائيؿ"إعمى كحدة القدس كعاصهة لدكلة 
 رؤية اسرائيؿ ثابتة بشأف التسكية هع الفمسطيىييف. ت فيً, كاىهريكيةأبدعكة 

 :سرائيمي خالؿ هؤتهر أىابكليسهكقؼ الهفاكض اإل-4

كلهرت لقبكؿ أيٍكد أسرائيمي اإل دعا رئيس الكزراءـ ٕٚٓٓ/ٔٔ/ٕٚفي هع افتتاح الهؤتهر 
ات كتهد يد السبلـ لمفمسطيىييف ىٍا تقبؿ بالهفاكضأك  ,خارطة الطريؽ لتككف هرجعية لمهفاكضات

ا خبلؿ عاـ  ف تككف الهفاكضات " ثىائية كهباشرة كهتكاصمة دكف اىقطاع سعيان أك  إلىجاٌز
ذلؾ لتخفيؼ الضغط الدكلي لعؿ ك  ٕٓٗـ كال حؿ سكل حؿ الدكلتيف القكهيتيف لمشعبيف "ٕٛٓٓ
 اسرائيؿ. عمي

ؽ العكدة لغاء حإهاـ الهؤتهر أسرائيمية في كمهتٍا ت تسيبي ليفىى كزيرة الخارجية اإلكها طالب
ابييف(في الشتات كطالبت بهحاربة )اإللبلجئيف الفمسطيىييف  في قطاع غزة كالضفة الغربية  ٌر

                                                           
 55(: هرجع سابؽ,ص1033عيركط,عصاـ) -118
 37(: حزب كاديها, هركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات,هكتبة طريؽ الهىار,ص1009اعداد قسـ االرشيؼ كالهعمكهات) -119
(, هجمػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػات 1007كمهػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػرئيس الحككهػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػرائيمية ايٍػػػػػػػػػكد اكلهػػػػػػػػػرت اهػػػػػػػػػاـ هػػػػػػػػػؤتهر أىػػػػػػػػػابكليس )-140

 377, ص71,العدد38الفمسطيىية,الهجمد
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هف قضايا الحؿ الدائـ, كلـ  افمـ تذكر خبللً أي   ٕٔٗتعزيز االىقساـ "لفي هحاكلة هىٍا كذلؾ 
 .حتى هبادرة السبلـ العربيةتطرح كذلؾ قرارات الشرعية الدكلية كال 

دية يٍك  ف يككف بإقاهة دكلتيفأكرة حؿ القضية الفمسطيىية ال بد ف فأ "لفىى"تسيفى كجدت لقد 
ك تكجً عاـ قاهة دكلة فمسطيىية ىتاج ىضاؿ فمسطيىيإف أكتدرؾ  ةكفمسطيىي لدل  طكيؿ ٌك

ا هصمحة اسرائيمية ,  ف أجؿ أهف الرأم العاـ الدكلي بضركرة إقاهة دكلة فمسطيىية باعتباٌر
 لغاء حؽدكلة الفمسطيىية هىزكعة السبلح كا  ف تككف الأ, ك  ٕٕٗسرائيؿ دكلة قكهية لميٍكد"إتصبح 

  .العكدة لمفمسطيىييف

تخفيؼ الضغط الدكلي  سرائيؿ ألىً عهؿ عمىإف ىتائج الهؤتهر كاىت لصالح أيرل الباحث ب
ىتائج  أيًكلـ يثهر الهؤتهر , سرائيؿ كعهؿ عمى تعزيز االىقساـ الفمسطيىي الداخمي إعمى 

عمى قطاع غزة عاـ  عسكريان  سرائيؿ ٌجكهان إتذكر بؿ شىت ايجابية عمى الجاىب الفمسطيىي 
 .فمسطيىي ٓٓٗٔبللٍا ها يقارب عمى ـ استشٍد خٕٛٓٓ

تطكر سرائيمية ال يعكس هجرد دة عمى هجهؿ الخريطة السياسية اإلف صعكد القكم الهتشدإ
, سرائيمية بؿ يتجاكز ذلؾ ليجسد الشكؿ الىٍائي لٍذا التجهع السياسية اإل ةظرفي في البىي

ىي كالديىي ٌك الذل يتحكـ برسـ هبلهح السياسة االسرائيمية الحالية العمها ًفاليهيف الهتشدد بشقي
 .كالهستقبمية

فضؿ البدائؿ الهطركحة أإلدراكٍـ باىً هع الفمسطيىييف ت الهفاكضا لى اتخاذ قرارإسرائيؿ إتتجً 
الزهف  هد الصراع فترة هفأف يتـ تهديد أهؿ الزهف عمى هسار الصراع فيهكف كهحاكلة كسب عا

 .دارة الصراع هف خبلؿ الهفاكضات كليس حمًإرض كهىً يتـ كذلؾ لفرض الحقائؽ عمى األ

كال يحتاج الى حؿ كسط  ًاستهرار الصراع ال يضر بهصالحيرل الهفاكض االسرائيمي اف كها 
ف ٌىاؾ هتغيرات أالحصكؿ عمى االرض كالسبلـ هعا "ك ك  ًهف حسـ الصراع لصالح يقفألىً هت

 .ى الصعيد الهحمي كاالقميهي كالدكلي"قد طرأت عم
                                                           

(هجمػػػػػة الدراسػػػػػات الفمسػػػػػطيىية, 1007اإلسػػػػػرائيمية تسػػػػػيبي ليفىػػػػػى اهػػػػػاـ هػػػػػؤتهر أىػػػػػابكليس ,)كمهػػػػػة لػػػػػكزيرة الخارجيػػػػػة  -143
 378,ص 71,العدد38الهجمد

,التقػػػػػارير 44الهفٍػػػػػـك االسػػػػػرائيمي لمسػػػػػالـ هػػػػػع الفمسػػػػػطيىييف فػػػػػي عٍػػػػػد كػػػػػديها, هجمػػػػػً دراسػػػػػات شػػػػػرؽ اكسػػػػػطيً,العدد -141
 304كالهقاالت,ص
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الهزيد هف الكقت كذلؾ هف خبلؿ  كلكسبهد الصراع أطالة إلى اهىذ قياهٍا سرائيؿ إٌدفت 
 ٖٕٗتركيجيا يقكـ عمى ثبلثة ادعاءات رئيسية تهثمت فيها يمى: سياسيان  خطابان  ٌااعتهاد

كلكف العداء هف قبؿ العرب  سرائيؿ الرغبة في تحقيؽ السبلـ هع العرب كالفمسطيىييفإف لدل أ-أ
 .كالفمسطيىييف ٌك الذل يحكؿ دكف تحقيؽ السبلـ في الهىطقة

سرائيؿ تجاي العرب كالفمسطيىييف ٌي ىكع هف الدفاع عف إالسياسة العدائية التي تىتٍجٍا  فأ-ب
 .الىفس

ى التي تقؼ في كجً إلهقاكهة الفمسطيىية كالعربية ضد ف اأ-ج هف سرائيؿ كتهىعٍا إسرائيؿ ٌك
 .التقدـ في طريؽ السبلـ

كها اف هفٍكـ االهف عىد اسرائيؿ سيطر عمى الىظرية التفاكضية التي تجاكزت القاىكف الدكلي 
 .كقرارات االهـ الهتحدة كقد قاهت اسرائيؿ باستخداـ هفٍـك االهف لتصؿ الى اٌدافٍا

 الرؤية اإلسرائيمية لتسكية الصراع بعد االىقساـ الفمسطيىي -5

سرائيمي رض الخصبة لمهبرر اإلقطاع غزة األاالىقساـ الفمسطيىي بيف الضفة الغربية ك  أ"لقد ٌي
بحكـ  لتزاهات تحت شعار عدـ كجكد شريؾ فمسطيىي لمتفاكض هعًتفاقيات كاإلبالتىصؿ هف اإل

ف سياسييف هختمفيف يهثبلف السياسة الفمسطيىية كال يستطيعاف تحديد رؤيً السياسة سيأكجكد ر 
)الدكلة الفمسطيىية( التي اصبحت في خطر حقيقي ىتيجة الهىحىى الخطير هف عزؿ  الفمسطيىية

الضفة الغربية عف قطاع غزة كالهثاؿ الحي عمى ذلؾ فكرة التٍدئة الهقترحة التي تعىى عزؿ 
 .ٕٗٗالشعب كالفصؿ الحقيقي بيف الضفة كغزة "

أم هحاكلة لمفكاؾ هف  لى الهشٍد السياسي الفمسطيىي كقاهت بهىعإسرائيؿ تسممت إف أكها 
كقؼ السياسي االىقساـ "كها كخاطبت الهجتهع الدكلي لمطعف بالشرعية الفمسطيىية كبكحدة اله

  .ف فرصة السبلـ هع الفمسطيىييف هعدكهة في ظؿ االىقساـ الفمسطيىيأكالجغرافي كبالقكؿ ب

                                                           
  7/31/1030الدكلية, هركز دراسات فمسطيف كالعالـ, الصراع العربي االسرائيمي في ظؿ الهستجدات -141

 http://paltoday.ps/Arabic/uploads/general/090614031703anqf.docاىظر الرابط:
ا عمى الهشركع الكطىي الفمسطيىي:استراتيجيا كتكتيكيا ,  1007(: احداث حزيراف 1009عكدي,كفاح) -144 في قطاع غزة كتاثيٌر

 ٘ٙٔة,جاهعً الىجاح الكطىية,فمسطيف ,صرسالً هاجستير غير هىشكر 
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كهكهف الفمسطيىية دكلة قاهة الإسرائيؿ لمتٍرب هف استحقاقات إ ةصبح االىقساـ فرصألقد 
القرار  ةئهة كىقطة ارتكاز لتخطى استقبلليسرائيمي لمحالة القاستثهار اإلالخطر فيً يأتي هف اإل
 .ٕ٘ٗـ"ٕ٘ٓٓالفمسطيىي الهستقؿ عاـ 

لـ تبد  الحككهة اإلسرائيمية الحالية أّم تغيير أك تقدـ همهكس في ىهط تعاهؿ الحككهات اليهيىية 
ري ف, حيث ارتكز السمكؾ التفاكضي اإليىييهع قضية الهفاكضات هع الفمسط سرائيمي في جٌك

عبر الضغط ” إسرائيؿ“عمى هحاكلة إجبار الجاىب الفمسطيىي عمى قبكؿ البدائؿ التي تطرحٍا 
هعىية بالهفاكضات في حّد ذاتٍا, كباستهرار ها يسهى ” إسرائيؿ“كالتٍديد. كبات كاضحان أف 

كسيمة لتجىب هعاٌدة سبلـ. فٍي تستعهؿ الهفاكضات , بدالن هف التكصؿ إلى ”عهمية السبلـ“
كالهقاطعة, هع تهسكٍا بهكاقفٍا في جهيع قضايا الصراع الهركزية في ٌذي  العزلة

 .ٕٙٗالهفاكضات"

ـ ف الهشكمة ليست إقاهة دكلة فمسطيىية بؿ عدألى " إشار أتصريحات لىتىياٌك  ةفي عد
في الككىغرس عىدها قاؿ كجكد  ًىتىياٌك في خطاب ًليإشار أها ذا ٌك,دكلة يٍكدية باالعتراؼ 

رض ٌي ف األأجداد حيث رض األألى إالغربية ليس احتبلال بؿ ٌك عكدة اليٍكد في الضفة 
 .ٕٚٗحؽ تاريخي لميٍكد"

جاكزت القاىكف الدكلي سرائيؿ سيطر عمى الىظرية التفاكضية التي تإهف عىد اف هفٍكـ األ
ف أٌدافٍا كها ألى إهف لتصؿ سرائيؿ باستخداـ هفٍكـ األإهـ الهتحدة كقد قاهت كقرارات األ

ىٍا تىجح إرض حيث األ فمسطيىية بشكؿ كاقعي كفعمي عمى ةقياـ دكل أدبهبسرائيؿ ال تقبؿ إ
تخاذ قرار إلى إسرائيؿ إحيث تتجً ,  الهبادرات اإلقميهية كالدكلية ةفا في االلتفاؼ عمى كادائهن 

البدائؿ الهطركحة كذلؾ بسبب تأثير عاهؿ الزهف فبٍذي فضؿ أىة أب االهفاكضات إلدراكٍ
دارة إؾ تستطيع رض كبذليد هف الكقت لفرض الحقائؽ عمى األالهفاكضات يتـ تهديد ككسب الهز 

 اكلف يؤثر عميٍ اال يضر بهصالحٍ ستهرار الصراعإف أسرائيؿ ترل إف أكها  ًالصراع بدؿ حم
                                                           

 45,ص76(: ازهً راٌىة اـ استىفاذ دكر تاريخي,هجمة الدراسات الفمسطيىية,العدد1008الحطيب,غساف) -145
(: ها بيف التجهيد كاالستئثار: هستقبؿ الىٍج االسرائيمي في اداري الهفاكضات هع الفمسطيىييف, 1034السيد , هحهد هحهكد)-146

 لمدراسات كاالستشارات هركز الزيتكىً
(:ىصؼ تسكية كىصؼ هصالحة فػي حؿ الصراعات: إستراتيجية التفاكض اإلسرائيمية فػي فترة 1031هصطفى , هٍىد) -147

 1حككهة ىتىياٌك , هجمً الحصاد, العدد
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د هتغيرات عمى لحؿ كسط لتهكىً هف حسـ الصراع لصالحً "كذلؾ لكجك  ةليس بحاج اٍىأك 
 -:قميهي كالدكلي تهثمت فيها يمى الصعيد الهحمى كاإل

ضعؼ أف االىقساـ إسرائيؿ حيث إكالتي جاءت لهصمحة  اكال : الهتغيرات الفمسطيىية الداخمية
 الخرل في قطاع غزةالقرار الفمسطيىي كذلؾ لكجكد حككهتيف كاحدة في الضفة الغربية كا

ف الكفة ا  زهات كهشاكؿ داخمية ك أف الجاىب العربي يعاىي هف إىيا: الهتغيرات االقميهية : حيث ثا
 .سرائيؿإ حترجح لصال

 عمى ثالثا: الهتغيرات الدكلية : كذلؾ بسيطرة الكاليات الهتحدة الحميؼ االستراتيجي إلسرائيؿ

  .سرائيميبلقات الدكلية كتبىيٍا لمهكقؼ اإلهجهؿ الع

ة لً في تخاذ الهباراة الصفرية كاستراتيجيإلى إسرائيمي يتجً ف الهفاكض اإلأيرل الباحث ب
ف الهكسب لً أبلثة لصالحة ك سرائيمية كذلؾ لضهاف الهتغيرات الثالهفاكضات الفمسطيىية اإل
 .خسارة لمطرؼ الفمسطيىي

 السياسية لمسمطة ةتشكيً البىيك  ةلقضية الفمسطيىية في هتاٌات جديدسرائيؿ بإدخاؿ اإقاهت ك 
الهفاكضات بحجة عدـ كجكد  ةسرائيؿ تعهؿ عمى "عرقمإف أالتحكؿ الديهقراطي, كها  ةكعهمي

يح لهسئكؿ صٍيكىي بالهفاكضات ك تصر أفمسطيىي رغـ ترحيبٍا في كؿ خطاب سى اشريؾ سي
 .ٕٛٗعمى افشالٍا"ىٍا سريعا ها تعهؿ أال إهد يد السبلـ لمسمطة الفمسطيىية ىٍا تأيحاء بكاإل

كأكضح " تيرة*" أّف "إسرائيؿ" أيضان غير هعىية باالتفاؽ حاليان, ألىٍا تعرؼ أف "عباس" ك"فتح" 
ال يهثبلف الفمسطيىييف حتى في هىاطؽ الضفة, ألف هعىى أم اتفاؽ ىٍائي ٌك قدرتً عمى 

فة فرضً عمى سكاف الضفة كغزة, كهف شأىً أف يغير كجً الهىطقة, كأف يىعكس عمى كا
قميهيان كدكليان, كلذلؾ ها الذم يجبرىا عمى التخمي عها  هىاحي الحياة عمى الطرفيف, هحميان كا 

 .ٜٕٗكصفٍا بػ"الكىكز الجغرافية كاألهىية" في الضفة الغربية بدكف هقابؿ"

                                                           
ظر الرابط , اى1036ابريؿ5تاريخ هف الفشؿ,هجمة البديؿ, -(: الهفاكضات الفمسطيىية االسرائيمية1036هحهكد, ٌديب) -148

http://elbadil.com/2016/04/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D 
االسرائيمية, هسار خاطىء كخيار فاشؿ,الكحدة االسالهيً اىظر الرابط -(: الهفاكضات الفمسطيىي1031ًالمداكل, هصطفي) -149

http://www.wahdaislamyia.org/issues/144/mliddawi.htm 



000 
 

ىازؿ كلخىؽ لى الضغط في استدراج الطرؼ الفمسطيىي لمتإسرائيمي يسعى الهفاكض اإل
لكف لعاـ آهة كاىتكىات فمسطيىية كفؽ هشركع قاإلى ا  السبلـ ك  ةعهمي جؿأالفمسطيىييف كليس هف 

 .ـٜٙٚٔ

ف ٌذي ة هع الفمسطيىييف بأٌهية كبيرة ألف قضايا التسكيألى هكاقؼ حككهة ىتىياٌك بشإىظر يُ قد 
هكاىية تأجيؿ إعف  صبحت تدكر في فمؾ الحمكؿ الىٍائية فمـ يعد الحديث هطركحان أقضايا ال

عهدت حككهة ىتىياٌك الثاىية كالثبلثكف كهىذ تشكيمٍا عمى تبىى ىٍج هتشدد البحث فيٍا لذا 
ىٍا هحسكهة كغير هقبكؿ أىييف فقد تعاهمت هع القضايا عمى حياؿ قضايا التسكية هع الفمسطي

ككرر  ييف عمى قبكؿ سياسة االهر الكاقعرغاـ الفمسطيىإكيحاكؿ ىتىياٌك  ٕٓ٘التفاكض بشأىٍا"
, ألىً يعىي تىازلٍا عف هىطقة المطركف ٍٜٚٙٔا أف تىسحب حتى حدكد بأف "إسرائيؿ" ال يهكى

كأجزاء هف الغكر, كتفكيؾ هستكطىات "هعاليً أدكهيـ" ك"ٌارحكها" ك"راهكت", كلذلؾ ال أكافؽ 
 عمى قياـ دكلة فمسطيىية, أىا هستعد لمحديث عف اتفاؽ طكيؿ األهد يهىح الفمسطيىييف حكهان 

 ؤكىٍـ.ذاتيان, كقدرة عمى إدارة ش

ىً أعمى عاهؿ الزهف فٍك يدرؾ  أيضان يمعب ىجد اف ىتىياٌك لى فرص التسكية السياسية إبالىسبة 
 جيؿ الكصكؿ الى حمكؿ هع الفمسطيىييف فاىً سيىجح في الحاؽ ضرر اكبرتأ في كمها ىجح

كاقع يستكطف فيً هف ب اقتر الكا قريب, تفاؽإلى إالتكصؿ  يةإهكاىعدـ , ك بعهمية التسكية هعٍـ
 .ٕٔ٘ىٍر"الجهيع الهىاطؽ الهحتمة هف البحر كحتى يٍكد الهستكطىيف ال

ساس يسهى قاىكف القكهية يعرؼ أالى سف قاىكف  سرائيؿ تهاها كصكالن إتٍكيد يقكـ ىتىياٌك ب
 .ٕٕ٘ىٍا الدكلة القكهية لمشعب اليٍكدم"أسرائيؿ بإ

هع  الهفاكضات تبيف حركتي فتح كحهاس لتفجير جكال ذرع ىتىياٌك باتفاؽ الهصالحةتفقد 
ـ بهكازاة ٕٗٔٓكاخر ىيساف أـ كاستهرت حتى ٖٕٔٓكاخر يكليك أالفمسطيىييف "التي بدأت في 

 .ٖٕ٘التشدد عمى تحهيؿ الجاىب الفمسطيىي الهسؤكلية عف ٌذا الفشؿ "
                                                           

عمىى عهمية التسكية السمهية بيف الجاىبيف  1009(: اثر ىتائج االىتخابات االسرائيمية االخيرة 1033يف)بىى جابر,حس -150
 89الفمسطيىيى كاالسرائيمي,رسالة هاجستير غير هىشكرة,جاهعً الىجاح الكطىية ,الخميؿ ص

 30اساتت االسرائيمية , راـ اهلل , ص(:بىياهيف ىتىياٌك عقيدي الالحؿ , هدار الهركز الفمسطيىي لمدر 1034شمحت,اىظكاف)  -153
 30(: هرجع سابؽ, ص1034شمحت,اىظكاف) -151
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لجاىب الفمسطيىي كذلؾ فشاؿ اا  م العاـ العالهي ك أتعهؿ حككهة ىتىياٌك عمى كسب الر  كها
رؤساء كبرل الهىظهات اليٍكدية هاـ هؤتهر أ ـ خطابان ٕٓٔٓيمكؿ أ ٕٓلقى ىتىياٌك في أعىدها " 

ف خبللً السبلـ هع الفمسطيىييف بشرط اف يككف سبلهان األ كعرض  ًيهكف الدفاع عى هريكية ٌر
يشكبلف لب ىة ثهة شرطيف هىٍا إذا السبلـ هٍها تكف ٌذي الشركط فشركطً الهسبقة لٍ

 .ٕٗ٘الهكضكع"

ف أٌىا ٌك  ًليٍكدم كلعؿ ها يجب قكلسرائيؿ دكلً قكهية لمشعب اإعتراؼ بكؿ اإلالشرط األ
كهصطمح دكلً قكهية لمشعب اليٍكدم ذلؾ بأف  ةيديٍك  ةبيف هصطمح دكل شاسعان فرقان ٌىاؾ 

األكؿ يقصد دكلة لميٍكد الذيف كاىكا يعيشكف في فمسطيف, في حيف أف الثاىي يفترض أف تككف 
 .دكلة لميٍكد في العالـ كافة بػ "قكة " الحقكؽ التاريخية التي تعكد إليٍـ كحدٌـ في فمسطيف

ب تكرار ها حدث بعد اىسحاب إسرائيؿ هف الشرط الثاىي, اتخاذ ترتيبات أهىية صارهة لتجى
ابيتيف  .لبىاف كغزة حيث تحكلت ٌاتاف الهىطقتاف, كها قاؿ ىتىياٌك, إلى "قاعدتيف إٌر

فمسطيىية  ةدكلعمف هكافقتً عمى قياـ أـ ٜٕٓٓيبلف عاـ إبار  ةب ىتىياٌك في جاهعفي خطاك 
الفمسطيىية  قاهة الدكلةإكضع شرطيف لمحيمكلة دكف تحقيؽ  ًسرائيؿ كلكىإتعيش بسبلـ بجاىب 
ك االعتراؼ بدكل ف تككف الدكلة الفمسطيىية هىزكعة أيؿ كدكلة يٍكدية لمشعب اليٍكدم ك سرائإ ةٌك

 .السبلح

ا هحادثات السبلـ التي رعتٍا الكاليات الهتحدة بيف السمطة ٕٗٔٓ" كفي إبريؿ  , اىٍارت أيضن
, ٕٗٔٓأبريؿ  ٜٕكحتى  ٖٕٔٓيكليك  ٖٓإلسرائيمية, خبلؿ الفترة هف الفمسطيىية كالحككهة ا

ا تسعة أشٍر دكف جدكل, فاقتصرت عمى تبادؿ االتٍاهات بيف الطرفيف, أدت في  رغـ استهراٌر
, التي تسيطر عمى إلى اتفاؽ هصالحة فتح كحهاستكصمت حركتا  الىٍاية إلى فشمٍا, بعدها

  .ٕ٘٘قطاع غزة كتشكيؿ حككهة تكافؽ كطىي"

                                                                                                                                                                     
 15(: هرجع سابؽ ,ص1034شمحت,اىظكاف) -151
 54(: هرجع سابؽ,ص1034شمحت,اىظكاف) -154
 (: هرجع سابؽ1036هحهكد, ٌديب) -155
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ٍا لمفمسطيىييف حبل لمصراع في حدكد هعالـ التسكية السياسية التي تستعد إسرائيؿ تقديهاف 
 .ٌٕٙ٘ي"ـ ٜٚٙٔ

االعتراؼ بدكلة فمسطيىية هىزكعة السبلح. ضـ الكتؿ االستيطاىية, بهعىى عدـ القبكؿ   .ٔ
 .بالعكدة إلى خطكط الرابع هف حزيراف

كيتراكح هف هطمب السيادة اإلسرائيمية كحد أقصى, كجكد إسرائيمي فػي هىطقة غكر األردف,  .ٕ
 .كالسيطرة العسكرية لهدة طكيمة هف الزهف كحد أدىى

القدس ٌي عاصهة هكحدة إلسرائيؿ كخصكصا البمدة القديهة, أك التىازؿ عف األحياء العربية  .ٖ
 فػي القدس كحد أقصى.

الحة لحؿ الصراع فػي كذلؾ فػيها تطالب إسرائيؿ هف الجاىب الفمسطيىي تبىي هىظكهة الهص
 :يشهؿ كذلؾ يشهؿ

 سرائيؿ كدكلة قكهية لمشعب اليٍكدم, أم: اعتراؼ بإسرائيؿ كدكلة يٍكدية.إاالعتراؼ ب-ٔ

الصٍيكىية عف الهسؤكلية لهشكمة البلجئيف التي ىتجت عف  -االعتراؼ بالركاية اإلسرائيمية-ٕ
بٍدؼ تصفية  ٜٛٗٔالحرب عاـ  رفض الفمسطيىييف قرار التقسيـ كدخكؿ الجيكش العربية

 الكجكد اليٍكدم في ارض اسرائيؿ 

 االعتراؼ بالحقكؽ التاريخية كالديىية لميٍكد عمى فمسطيف.-ٖ

الفمسطيىييف يجب أف تستىد عمى هبدأيف: األهف هع عمى أف التسكية إسرائيؿ صر لذا ت
عمى األرض, كاألهر  كاالعتراؼ... األهف ألف أم سبلـ لف يصهد بدكف ترتيبات أهىية حقيقية

الثاىي ٌك طبعا االعتراؼ بإسرائيؿ كدكلة قكهية لمشعب اليٍكدم. يطمبكف هىا االعتراؼ بدكلة 
فمسطيىية, كهف الطبيعي أف ىطمب هف الطرؼ اآلخر أف يعترؼ بالدكلة اليٍكدية, دكلة شعب 

ر الصراع يعكد إلى العاـ إعتراؼ إلى سرائيؿ يىطمؽ خطاب اإلإ كليس  ـ ٜٛٗٔعتبار أف جٌك
يعتقد ىتىياٌك أف ىزع الشرعية عف إسرائيؿ الذم أصبح هكثفا .  ״شعب إسرائيؿل ـٜٚٙٔالعاـ 

فػي السىكات الهاضية يعكد إلى عدـ االعتراؼ بٍا. فػي لقاء أجراي فػي كاىكف األكؿ هف العاـ 
                                                           

 (: هرجع سابؽ1031هصطفى , هٍىد) -156
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بعد أف فشمت الجٍكد باستئىاؼ الهفاكضات إثر رفض الحككهة اإلسرائيمية تهديد  -ـ  ٕٓٔٓ
ا ״قاؿ ىتىياٌك:  -تجهيد االستيطاف  حتى إذا ىجحىا فػي الكصكؿ إلى سبلـ, فإف , بؿ جذكٌر

ا ليس بأحداث   .ـ ٜٚٙٔالتعرض لشرعيتىا سكؼ يستهر, الف جذكٌر

 :الخالصة 

هع الفمسطيىييف كأف  التسكيةيحدد السياسة اإلسرائيمية تجاي الذل  الرأم العاـ اإلسرائيمي ٌك
ىتائج االىتخابات التشريعية االسرائيمية ٌى التى تحدد الىخبة السياسية الحاكهة في اسرائيؿ هف 

ىٍا اىٍا تتجً بشكؿ جمى ىحك اليهيف خبلؿ قدرتٍا عمى تشكيؿ الحككهة التى بات كاضحان ه
, كخاصة في القضايا الرئيسية , هثؿ قضية القدس , كالبلجئيف , الكسط كاليهيف الهتطرؼ

 كاإلستيطاف.

ـ , اتخذت إسرائيؿ الهباراة ٜٜٔٔهىذ اىطبلؽ الهفاكضات الفمسطيىية االسرائيمية في هدريد 
, كتدرؾ بأف الهفاكضات ٌي أفضؿ البدائؿ الهطركحة ية كاستراتيجية لٍا في الهفاكضاتالصفر 

ضعاؼ الطرؼ الفمسطيىي كالقبكؿ بها ٌك هكجكد.كذلؾ لكسب عاهؿ   الزهف كا 

اسػػػػػػػػػػػػػتحقاقات التسػػػػػػػػػػػػػكية هػػػػػػػػػػػػػع هػػػػػػػػػػػػػف لتٍػػػػػػػػػػػػػرب لقػػػػػػػػػػػػػد ىجػػػػػػػػػػػػػح الهفػػػػػػػػػػػػػاكض اإلسػػػػػػػػػػػػػرائيمي هػػػػػػػػػػػػػف ا
الفمسػػػػػػػػػطيىييف , طارحػػػػػػػػػان أفكػػػػػػػػػاران هرحميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػيغة حػػػػػػػػػؿ ىٍػػػػػػػػػائي ههػػػػػػػػػا يؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى أف 

هعتهػػػػػػػػػػدة  كلػػػػػػػػػػيس حمػػػػػػػػػػًلصػػػػػػػػػػراع اسػػػػػػػػػػرائيؿ تقػػػػػػػػػػكـ ىظريتٍػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي الهفاكضػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى ادارة ا
  عمػػػػػػػػػػػػػى سياسػػػػػػػػػػػػػة األهػػػػػػػػػػػػػر الكاقػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػي تغييػػػػػػػػػػػػػر هعػػػػػػػػػػػػػالـ االرض الفمسػػػػػػػػػػػػػطيىية كتٍكيػػػػػػػػػػػػػدٌا.

االىقساـ الفمسطيىي االرض الخصبة إلسرائيؿ لمتىصؿ هف االتفاقيات السابقة , بحجة عدـ يعتبر 
كجكد شريؾ فمسطيىي لمتفاكض هعً, في ىفس الكقت تعهؿ عمى هحاكلة عدـ الفكاؾ هف 

 اـ , ليككف ذريعة لمطعف بالشرعية الفمسطيىية.اإلىقس

كاحدة في الضفة  ,ار الفمسطيىي كذلؾ لكجكد حككهتيفاإلىقساـ الفمسطيىي أضعؼ القر اف كها 
 فيجب العهؿ عمى إىٍاء االىقساـ . ,ية كالثاىية في قطاع غزيالغرب

يؿ لمتىصؿ هف ذريعة إلسرائ كجعمً ,لفمسطيىي أضعؼ الهفاكض الفمسطيىياإلىقساـ اكها أف 
 في أراضي السمطة الفمسطيىية.   كتعهؿ عمى سياسة التكسع كاالستيطاف  ,اتفاقياتٍا السابقة
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السياسية غير هكجكدة عىد طرفى رادة لكضع سيبقى عمى ها ٌك ها داهت اإلف االباحث بأيرل 
هف الكقت, كيعهؿ عمى راكغ هف أجؿ كسب الهزيد سرائيمي سيبقى ياإلىقساـ , كأف الجاىب اإل

 سياسة التكسع اإلستيطاىى في أراضى السمطة الفمسطيىية لتككف أهران كاقعان. 
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 الهبحث الثاىي

 سرائيؿإلرؤية الفمسطيىية لحؿ الصراع هع ا

عربية  راض  أرض فمسطيف ك أسرائيؿ بالكاهؿ عمى إـ كسيطرة ٜٚٙٔ/عقاب ٌزيهً حزيرافأ" في 
الديهقراطية قاهة الدكلة الفمسطيىية إلى فكرة إالهطالب العربية هف فكرة التحرر خرل تدىى سقؼ أ

كقد بدأت الهبادرة في ٌذا الهجاؿ هف عىاصر فمسطيىية عمى أرض فمسطيف التاريخية , 
بالداخؿ بيىها عبرت قيادات هىظهة التحرير الفمسطيىية حيىذاؾ عف رفضٍا كشجبٍا لتمؾ 

ـ تدىت الهطالب الفمسطيىية كذلؾ عىدها تبىى ٜٗٚٔكهع هركر الكقت عاـ  ٕٚ٘الهقترحات "
الهجمس الكطىي الفمسطيىي في دكرتً الثاىية عشر "برىاهج الىقاط العشرة "الذل يدعك الى اقاهة 

ف ا  " ك  ٕٛ٘سمطة الشعب الكطىية الهستقمة عمى أم جزء هف االرض الفمسطيىية يتـ تحريري "
هف  ىسرائيمىسحاب اإلالذل يشترط  اإل ٕٕٗهف ر هجمس األٌي قراهرجعية السبلـ في جىيؼ 

حتى  ٜٕ٘هف لدكؿ الهىطقة"عتراؼ الهتبادؿ كاألهقابؿ اإلـ ٜٚٙٔالهحتمة عاـ عربية الرضى األ
ف ٌذا أـ ك ٖٜٜٔكسمك سىة أـ ثـ اتفاقية الحكـ الذاتي في ٜٜٔٔلى هؤتهر هدريد عاـ إكصمت 

لى اتفاؽ ألىٍاء الصراع كقد قبؿ الجاىب إف يتـ التكصؿ أبد  لى دكلة كالإف يقكد أتفاؽ يهكف اإل
 .عمى دكلة فمسطيىية هىزكعة السبلحالفمسطيىي 

فترة هبكرة كالذل جعؿ "الطرؼ  ف الجاىب الفمسطيىي قدـ تىازالت فمسطيىية حاسهة فيإ
تـّ تحصيمً" سرائيمي يتعاهؿ هعٍا بكصفٍا سابقة يبىي عميٍا كحقًّا هكتسبان اإل

ٕٙٓ. 

 :االستراتيجية التفاكضية الفمسطيىية -3

                                                           
ا عمى هشاريع الدكلً الفمسطيىية الهقترحة في اطار (: الهكاقؼ السياسيً 1033احهد,ساهي) -157 الفمسطيىيً الهتبايىً كاثٌر

ربغزة,سمسمً العمكـ االىساىيً,الهجمد3991-3967التسكيً)  3,العدد31(هجمً جاهعً االٌز
,هركز االبحاث كالدراسات 3991-3808الفمسطيىي  (:البحث عف كياف دراسة في الفكر السياسى3995,هاٌر)الشريؼ -158

 146,ص3االشتراكية في العالـ العربى, ىيقكسيا,ط
, الكفاح الهسمح كالبحث عف دكلة ,ترجهة باسـ  3991-3949ىية الفمسطيىية \(: الحركة الك1001صايغ,يزيد) -159

 485سرحاف,هؤسسة الدراسات الفمسطيىية,بيركت ,ص
في شاف همؼ  1008في الطاقـ الفمسطيىي لمهفاكضات الفمسطيىية االسرائيمية التى جرت في سىةزياد ككلت عضك هشارؾ  -* 

 الالجئيف الفمسطيىييف



007 
 

بالعديد هف الهحطات كالتي عهمت عمى تغيير بعض اتيجية التفاكضية الفمسطيىية ستر اإلهرت 
في  ان ف ٌىاؾ تضاربأٌدافً بدقة ك أالطرؼ الفمسطيىي لـ يكف قد حدد  فأٍا كتكتيكاتٍا كها هككىات

س الكطىي ختفاء الدكر الرقابي لمهجمإل الهفاكض الفمسطيىي الىاتجة عف ٌداؼ التفاكضية لداأل
ف "الهجمس الكطىي ال يهثؿ القكل السياسية الفمسطيىية كخصكصا بعد أعمى المجىة التىفيذية ك 

  . ٕٔٙازدياد قكة حهاس"

ههىٍجة ستراتيجية, لكىٍا استراتيجية غير إستراتيجية تفاكضية ٌي بحد ذاتٍا إف عدـ كجكد إ" 
كال ترتقي لمهىٍجية العمهية في التخطيط كالتىفيذ كالتقييـ عىد كؿ هرحمة ككضع الخطط 

دخؿ الهفاكض الفمسطيىي قضايا ثاىكية في عهمية التفاكض عمى حساب قضايا الحؿ إٕٔٙالبديمة"
  .الىٍائي 

كههر إجبارم  ىها جاءا  ك  طكعيان  ف اختيار القيادة الفمسطيىية طريؽ الهفاكضات لـ يكف اختياران إ
حاطت أالشركط الذاتية كالهكضكعية التي فرض عمى القيادة الفمسطيىية الدخكؿ فيً في ظؿ 

 .ٖٕٙبالقضية الفمسطيىية"

 الهكقؼ الفمسطيىي هف التسكية :-1

كؿ ٌك ساسيف: العاهؿ األأىٍج التسكية السياسية "بعاهميف  ارتبطت هكاقؼ القيادة الفمسطيىية هف
ة كظٍرت عمى القضية الفمسطيىي كدكليان  كالهستجدات السياسية عربيان  هدل تأثير الهتغيرات

اف عمى التسكيةأالهكاقؼ تحت عىكاف ىجاح  الحركة  ةكالعاهؿ الثاىي ٌك هدل قدر  ك سقكط الٌر
عمى الربط بيف هتطمبات التسكية السياسية هف جٍة كالىظرة لمدكلة الفمسطيىية عمى الضفة 

ا ٌدفان الغربية كقطاع غزة باعتبا يؿ عف هىظهة هف أم دكر بد دلمح ةههكف التحقؽ ككسيم ٌر
 . ٕٗٙ"ةالتحرير هف جٍة ثاىي

                                                           
االسػػػػػػرائيمية كصػػػػػػياغة رؤيػػػػػػة جديدة,هجمػػػػػػة الدراسػػػػػػات -: تقيػػػػػػيـ تجربػػػػػػة الهفاكضػػػػػػات الفمسػػػػػػطيىية(ٕٔٔٓهىصػػػػػػكر,كهيؿ)-163

 53,ص86الفمسطيىية,هقاالت,العدد
راتيجية التفاكض الفمسطيىية,كالخطط البديمة. الهركز الفمسطيىيى,بديؿ, اىظر الرابط :است(ٕٗٔٓالهشىى,عكىى) -161

-/2039ar/item-ar/haqelawda-ar/periodicals-http://www.badil.org/ar/publications
art10.html 

 19ص31الهفاكضات الفمسطيىية اإلسرائيمية بيف الثابت كالهتحكؿ , هجمً سياسات,العدد(: ٕٓٔٓلىقار, سميـ)ا -161
 1030 - 04 - 15يـك  الحياة العربية ىشر في هحسف صالح (:ٕٓٔٓصالح , هحسف)- 164

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/2039-art10.html
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/2039-art10.html
http://www.djazairess.com/author/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://www.djazairess.com/elhayat
http://www.djazairess.com/elhayat
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سرائيؿ إاكضات كاىت ضعيفة كلـ تمتـز بٍا "هىذ ها حدث في هؤتهر هدريد فاف هرجعية الهف
صبحت الهفاكضات سيدة ىفسٍا بدكف هرجعية أبحيث  ركيدان  كمت ركيدان آكذلؾ سرعاف ها ت

في  كظٍر ٌذا كاضحا اكالن , هـ الهتحدة رجعية القاىكف الدكلي كقرارات األعف ه كابتعدت كثيران 
ـ التي تضهىت ٖٕٓٓكضح في خارط الطريؽ الدكلية التي قدهت في عاـ أاتفاؽ اكسمك كبشكؿ 

 .ٕ٘ٙسرائيمية"هىى يمبى االحتياجات اإلأ عدة هراحؿ كهدخمٍا األساسي

لى تحقيؽ إسرائيؿ سكؼ تقكد إالهزهع عقدٌا هع  التسكيةكقد كاف يرل الهفاكض الفمسطيىي أف 
السيادة في الضفة كقطاع غزة عاصهتٍا القدس الشرقية خالية هف أم هستكطىات  ةكاهم ةدكل

 .ٕٙٙإسرائيمية هع التهسؾ بحؽ العكدة لبلجئيف الفمسطيىييف"

 ـ:1007الفمسطيىي  هكقؼ الهفاكض الفمسطيىي قبؿ االىقساـ-1

ىً تهسؾ بالثكابت أال إ الهفاكضاتالهفاكض الفمسطيىي في هكقؼ هف ضعؼ  عمى الرغـ
كيأهؿ في إىجاز تقدـ همهكس في ” كسيمة لحؿ الصراع الهفاكضات هع اسرائيؿ  برتعكاالكطىية 

الذم بقي عمى إىجاح الهسار التفاكضي  المفظييكي إصرار الهكقؼ األهر  ٌذا الشأف, هستغبلن 
 دكف تقدـ همهكس. يراكح ىفسً

"لـ يكف الهفاكض الفمسطيىي يتصكر أف إسرائيؿ بعد أف حصمت عمى االعتراؼ الفمسطيىي بٍا 
% هف هساحة أرض فمسطيف التاريخّية, بها يتجاكز كثيرنا قرار ٛٚعمى الرغـ هف قياهٍا عمى 

أم اتفاؽ ىٍائي بضـ هساحات  غؿستست ,ًقاهت إسرائيؿ عمى أساسالذم  ٔٛٔالتقسيـ الرقـ 
 . ٕٚٙضفة الغربّية الهحتمة, بها في ذلؾ القدس"كاسعة هف ال

 :1000هكقؼ الهفاكض الفمسطيىي خالؿ هؤتهر كاهب ديفيد  -:1/3

كر هؤتهر ـ لحض ٕٓٓٓهريكية ألطراؼ الصراع الفمسطيىي كاإلسرائيمي عاـ جاءت الدعكة األ
 "عهار بكأ"اؽ حكؿ القضايا الرئيسية "كتهسؾ تفإلى إلى التكصؿ إكاهب ديفيد كالتي ٌدفت 

                                                           
-10, اكراؽ عهؿ ,بيركت,ص,ص 1030الفمسطيىي سىة-(اقراءي هكجزة في الهشٍد االسرائيمي1030الكيالى,عبد الحهيد) -165

55 
 57(:هرجع سابؽ,ص1033عيركط,عصاـ:) -166
 اىظر الرابط1031 (:الهفاكضات كاالستيطاف,هجمة فمسطيف,1031)الهصرل, ٌاىى -167

 http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2492 
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بتىفيذ قرارات الشرعية الدكلية الخاصة بٍها كطالب باىسحاب رئيس المجىة التىفيذية لمهىظهة 
كباإلقرار بهبدأ حؽ العكدة  ,ـٜٚٙٔاسرائيؿ هف كؿ هىاطؽ القدس العربية التي احتمت سىة 

ضرار الهادية كالىفسية التي لحقت بٍـ طكاؿ ىصؼ األ عفـ لبلجئيف الفمسطيىييف كتعكيضٍ
كههارستً االبتزاز السياسي  رغـ الضغط االهريكي عمى الرئيس الفمسطيىي عرفات ٕٛٙقرف"
بدل هكافقتً أهف السيادة عمى القدس الشرقية ك  صر الهفاكض الفمسطيىي عمى هكقفًأك ً, عمي

 /ف تككف القدس هديىة هفتكحة كعاصهة لمدكلتيف كقبكؿ حدكد الرابع هف حزيرافأعمى 
 .لدكلتٍـ ةـ حدكد دائهٜٚٙٔيكىيك

 :ـ1007هكقؼ الهفاكض الفمسطيىي بعد االىقساـ الداخمي -4

كاالخر سياسييف هختمفيف احدٌها في الضفة الغربية قطبيف ـ ٕٚٓٓاالىقساـ الفمسطيىي ىتج أ
ؿ االتفاؽ هع الرئيس لمههاطمة كالتسكيؼسرائيؿ عطى ذريعة إلأ يفي قطاع غزة كالذل بدكر   ٌك

كقفً القائؿ اف عباس كها" كرر ليبرهاف ه  ,حهاس في قطاع غزةس سيمـز حركة هحهكد عبا
كا إسرائيمييف تفكؽ سرل قتمألى إياي بدفع ركاتب إ سرائيؿ في عهمية السبلـ هتٍهان إل ليس شريكان 
 .ٜٕٙفراد الشرطة الفمسطيىية"أكثيرا ركاتب 

 :1007هكقؼ الهفاكض الفمسطيىي خالؿ هؤتهر اىابكليس  -:4/3

ـ بدعكة هف الرئيس األهريكي جكرج بكش ٕٚٓٓىكفهبر  ٕٚاىابكليس لمسبلـ في عقد هؤتهر 
ٌهاؿ عهمية السبلـ إسرائيمي كذلؾ بعد سبع سىكات عمى بف ألىٍاء الصراع الفمسطيىي  اإلاال

 .في الشرؽ االكسط 

الفمسطيىي الهفاكض كالكضع  ىابكليس ههثميف بالرئيس عباس كفريقةُ ألى إذٌب الفمسطيىيكف 
ٌهٍا االىقساـ الداخمي في األراضي الفمسطيىية عقب سيطرة حركة أهثقبل بأعباء جهة لعؿ 

حهاس العسكرية عمى قطاع غزة كالحصار االقتصادم الذل كاف هفركضا عمى السمطة 
ا كتشكيمٍ, ـ ٕٙٓٓالفمسطيىية هىذ فكز حركة حهاس في االىتخابات التشريعية الثاىية عاـ 

لى ذلؾ الشعكر الهتزايد باإلحباط لدل الهسئكليف إضؼ أمسطيىية العاشرة لمحككهة الف
                                                           

 85كص41,العدد33(:عهمية السالـ بعد قهة كاهب ديفيد الثاىية,هجمة الدراسات الفمسطيىية,الهجمد1000ىكفؿ,ههدكح) -168
 هكقع كزاري الخارجية االسرائيميً -169
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عبلف هبادئ هع الحككهة االسرائيمية حكؿ قضايا الحؿ إلى إالفمسطيىييف جراء الفشؿ بالتكصؿ 
ى) القدس كالبلجئيف, كالح ةالىٍائي الست  .ٕٓٚهف(دكد, كالهستكطىات , كالهياي, كاألٌك

ـ عىدها قبؿ حضكري عمى ٌذي ٕٚٓٓىابكليس أخطأ في هؤتهر الفمسطيىي  لقد ارتكب الكفد
حهاس كهف يدكر  اضعاؼ حركةكلهرت كعباس عمى أكالىتيجة التي خرج هىٍا اتفاؽ الصيغة 

– ف الهفاكضات الفمسطيىيةأالفمسطيىية هها يدلؿ عمى "الهسمحة قاكهة في فمكٍا هف حركات اله
داء كاألداة هع تتالية تكشؼ عف خمؿ فادح في األالهرحمية اله كيةاإلسرائيمية في هحطاتٍا التسك 

كف ف ٌىاؾ هحاكلة إلفراغ هضهأكها  ٕٔٚاىتٍاؾ صارخ لمهرجعية السياسية كالثكابت الكطىية"
لى هجرد حككهة دكف سيادة في ظؿ الفصؿ بيف الضفة الغربية إالدكلة الفمسطيىية  كتحكيمٍا 

 .كقطاع غزة

ة االستىاد فقط لخارطة الطريؽ, "كالتي لـ تكف خارطة الطريؽ هرجعيىابكليس تـ أخبلؿ هؤتهر 
كها  ٕٕٚطار ٌذي الهرجعيات تستهد هىٍا شرعيتٍا باألساس"إبحد ذاتٍا ألىٍا هجرد خطكة في 

ف خريطة الطريؽ" ٌي الطريؽ إهاـ الهؤتهر أسرائيمية تسيبي ليفىى قالت كزيرة الخارجية اإل
ى تالصحيح لدفع  قميهية عمى حد يىية كاإلسرائيمية كالفمسطهثؿ الهصمحة اإلعجمة السبلـ ٌك

فمـ تذكر خبللً أم هف قضايا الحؿ الدائـ, كلـ تطرح كذلؾ قرارات الشرعية الدكلية كال ٖٕٚسكاء"
ىىا إطيىي هحهكد عباس التي قاؿ فيٍا "حتى هبادرة السبلـ العربية, كفى كمهة الرئيس الفمس

فيٍا بهكافحة الفكضى  عميىا خطة خارطة الطريؽ كالتزاهاتىا ًسكؼ ىكاصؿ العهؿ كفؽ ها تهمي
اب كلتكفير األكالعىؼ كاإل  . ٕٗٚهف كالىظاـ كحكـ القاىكف"ٌر

   

                                                           
االسػػػػػػرائيمي حػػػػػػؿ الػػػػػػدكلتيف ىهكذجػػػػػػا  -(: الػػػػػػدكر االهريكػػػػػػى فػػػػػػي تسػػػػػػكية الصػػػػػػراع الفمسػػػػػػطيىيى1031غىاـ,احهػػػػػػد )  -170

ر,فمسطيف ,ص3993-1030  367,رسالة هاجستير غير هىشكرة,جاهعً االٌز
سً الدراسات (:التجربً الدبمكهاسيً الفمسطيىيً هف حمـ الدكلً الديهقراطيً الى هازؽ الحكـ الذاتي,هؤس3996فياض,عمى) -173

 17,العدد7الفمسطيىية, الهجمد
 370(: هرجع سابؽ كص1031غىاـ,احهد ) -171
(هجمػػػػػة الدراسػػػػػات الفمسػػػػػطيىية, 1007كمهػػػػػة لػػػػػكزيرة الخارجيػػػػػة اإلسػػػػػرائيمية تسػػػػػيبي ليفىػػػػػى اهػػػػػاـ هػػػػػؤتهر أىػػػػػابكليس ,) -171

 378,ص 71,العدد38الهجمد
 376,ص71, العدد38(هجمة الدراسات الفمسطيىية, الهجمد1007) كمهة لمرئيس هحهكد عباس اهاـ هؤهر اىابكلس  - 174
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 :الخالصة

سرائيمي جعؿ "الطرؼ اإل فترة هبكرة تىازالت فمسطيىية حاسهة فيقدـ  الجاىب الفمسطيىياف 
تـّ تحصيمً" يتعاهؿ هعٍا بكصفٍا سابقة يبىي عميٍا كحقًّا هكتسبان 

ٕٚ٘. 

بالرغـ هف عمى التهسؾ بهسار التسكية صرت أظهة التحرير ف الرئيس هحهكد عباس كقيادة هىإ
ف رئيس السمطة ٌك الكحيد أبدت تىازالت كذلؾ ىاتج عف أىٍا ألى حائط هسدكد حتى إكصكلٍا 

 بكىا عاجز عف تحديد الخطكط الحهر ألأككها يقكؿ ككلت* "هىذ بدء عهمي ك صاحب القرار 
في الهكضكع فمـ اكف اعرؼ الى أم حد ٌـ هستعدكف لتقديـ تىازالت في هكضكع  ًهازف كرجال
 . ٕٙٚالبلجئيف"

شٍر تهكز هف العاـ في سرائيؿ إالهفاكضات الهباشرة هع  االعبلف عف استئىاؼرغـ أىً قد تـ  
سبب بلـ يكف يتكافر لدل الهفاكض الفمسطيىيى قدرات كاهكاىيات كهكاقؼ قكية, ـ  ٖٕٔٓ

اإلىقساـ كغياب الكحدة الكطىية التي تشكؿ عاهبلن قكيان هف عكاهؿ القكة , كيساٌهاف في بمكرة 
ضكر في الساحة السياسية , ذلؾ هكقؼ فمسطيىي جاهع كشاهؿ لكؿ القكل الفمسطيىية ذات الح

كياف سرائيمية لصالح الكاف غائبان هها هثؿ ضعفان غير هسبكؽ في الهفاكضات الفمسطيىية اال كمً
الصٍيكىي , اضافة الى ضعؼ قدرات الهفاكض الفمسطيىي الذل استهر هعظهٍـ فى ادارة 
الهفاكضات عف الجاىب الفمسطيىي الكثر هف عشريف عاهان , برغـ اف الهفاكض االسرائيمي قد 

 تىاكب عمى ادارة ٌذي الهفاكضات العديد هف الشخصيات االسرائيمية .
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 لثالهبحث الثا

االسرائيمية في ظؿ -حكؿ هستقبؿ الهفاكضات الفمسطيىية  استشرافيةرؤية 
 االىقساـ

, سىحاكؿ في ٌذا الهبحث  اإلسرائيميةأزهة الهفاكضات الفمسطيىية  بعد أف حممت الدراسة
ا ف الهفاكضات ت , كفى الكاقع فاإستشراؼ هستقبؿ الهفاكضات عبر طرح عدة سيىاريٌك

الفمسطيىية اإلسرائيمية هىذ أكثر هف عشريف عاهان , فشمت في تحكيؿ سمطة الحكـ اإلدارم 
الذاتي إلى دكلة هستقمة , كالذل بدكرة جسد اإلىقساـ الفمسطيىي سياسيان كجغرافيان,  كزاد هف أزهة 

ا لهستقبؿ  تالهفاكضات الفمسطيىية اإلسرائيمية . ىستعرض في ٌذا الهبحث عدة سيىاريٌك
 .الهفاكضات الفمسطيىية اإلسرائيمية 

 السيىاريك األكؿ

 استهرار الكضع الراٌف

إسرائيؿ , خاصة بعد فؾ   ك الٍدؼ اإلسرائيمي التي سعت اليًاإلىقساـ الفمسطيىي ٌيعتبر 
, كفرضت سياسية اإلهتىاع عف التفاكض الجاد  ٕ٘ٓٓاإلرتباط أحادم الجاىب هع قطاع غزة 

ستخداـ التفاكض ألجؿ التفاكض  إلٌدار الكقت كتجىب الضغكطات الدكلية الراهية لكضع  كا 
بلن اعتبرت اسرائيؿ ىٍاية قاىكىية لمصراع العربي اإلسرائيمي , ك   اف الطرؼ الفمسطيىي ليس هٌؤ

كالجغرافي , كبالتالي فٍك كأىً يعاىى هف حالة التشرذـ كالتفكؾ , كاإلىقساـ السياسي  لحكـ ىفسً,
 ٌؿ لمحصكؿ عمى دكلة .غير هؤ 

الفمسطيىيكف في  هع الكضع القائـ كتأهؿ في اف يىٍارتستطيع اسرائيؿ في ٌذي االثىاء التعايش 
ات التي تفضمٍا خصكصا كأىً  ال يزاؿ بكسعٍا  ىٍاية الهطاؼ كيقبمكا بكاحد هف السيىاريٌك

ف الدكلي باف الفمسطيىييالهجتهع  إلقىاعبعد هدل ككرقة ار حالة االىقساـ الفمسطيىي إلى أاستثه
ميف لحكـ اىفسٍـ كبالتالي الحصكؿ عمى دكلة هستقمة"  ٕٚٚليسكا هٌؤ
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يعتبر هركبان  تستهر إسرائيؿ في تعزيز االىقساـ الفمسطيىي , كبخاصة أىٍا ترل بأف اإلىقساـك 
أساسيان هف هركبات السياسة اإلسرائيمية تجاي الشأف الفمسطيىي كتعاهمت في البداية هع قطاع 

ضعاؼ الطرؼ الفمسطيىي عبر هحاكلة إفشاؿ كؿ يان  , ثـ كقضية سياسية , ك غزة تعاهبلن أهى ا 
عهؿ عمى كقت السمطة إقتصاديان, كفى ىفس الهىع إىٍيار الهع كاضعافٍا اهىيان تسكية سياسية , 

إضعاؼ حركة حهاس عبر إستهرار الحصار , كعدـ تجكيع القطاع عبر الهساعدات اإلىساىية 
ى تقـك بتعزيز السيطرة الككل عهؿ ـ , كالٜٚٙٔحتمة عاـ ىيالية عمى األراضى الفمسطيىية الهك .ٌك

 عمى تٍكيد القدس .

باإلضافة إلى اآلهاؿ القائهة عمى ـ , ٜٜٗٔلقد تسببت عهمية تشكؿ السمطة الفمسطيىية عاـ 
, إلى إستهرار الجاىب الفمسطيىي  عهمية الهفاكضات , التي بدأت في تسعيىيات القرف الهاضي

ى لهفاكضات,  كالتعاهؿ هعً بأىً با الخيار الكحيد لمكصكؿ لخيار الدكلة الفمسطيىية , حتى ٌك
فقدٌا إهكاىية الهىاكرة كاإلستفادة يهها تتكجً لؤلهـ الهتحدة لمحصكؿ عمى عضكيتٍا الكاهمة , 

هف البدائؿ العديدة الهتاحة , كيهىح إسرائيؿ القدرة عمى السيطرة اإلستراتيجيً الدائهة عمى 
 ٕٛٚالهستقبؿ"

الهعطيات الهكجكدة عمى يفيد ٌذا السيىاريك في ضكء ك ٌذا السيىاريك هرشح لمهدل القصير , 
الضغط الىفسي الذل يعاىيً السكاف مية التسكية ك حباط الىفسي تجاي عهأرض الكاقع , كهىٍا اإل

الفمسطيىييف جراء اإلىقساـ , كفقداف شرعية القيادة الفمسطيىية , هها يعهؿ عمى فكضى أهىية 
 اهىي قد يؤدل الى  إىٍيار السمطة . تؤدل إلى فمتاف
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 السيىاريك الثاىي

 تطبيؽ حؿ الدكلتيف

 االطار التاريخي لحؿ الدكلتيف:

 أساس عمى الفمسطيىي-سرائيمياإل لمصراع تسكية عمى يدؿ عاـ هصطمحالدكلتيف ٌك "حؿ 
 صيغتً في يقـك كفمسطيف, إسرائيؿ دكلتيف, بيف التاريخية فمسطيف لهساحة قميهياإل التقسيـ

 عاـ حزيراف هف الرابع حدكد في فمسطيىية دكلة إقاهة أساس عمى حاليا الهسكقة السياسية
 %ٕٕ تشكؿ كالتي غزة كقطاع الشرقية القدس تشهؿ بها الغربية الضفة هىاطؽ أمـ )ٜٚٙٔ

 دكلة هع الهتبادؿ عتراؼاإل أساس كعمى "جىب الى جىبا" تقـك (التاريخية فمسطيف هساحة هف
 ٜٕٚ("التاريخية فمسطيف هساحة هف %ٛٚىحك عمىـ  )ٜٛٗٔ العاـ هىذ أصؿ القائهة إسرائيؿ

, ثـ تـ ـٖٜٚٔهرة عف طريؽ تقرير لجىة بيؿ الصادر عاـ لقد تـ تقديـ فكرة التقسيـ ألكؿ 
الصادر عاـ  ٔٛٔإعادة صياغتً كتقديهً كحؿ الدكلتيف عف طريؽ قرار األهـ الهتحدة رقـ 

, بحيث تستهر ٌذي الكثيقة القاىكىية الدكلية حتى اليكـ في تهثيمٍا لئلطار كالقاعدة ـ ٜٚٗٔ
تعتبر األساس القاىكىي الدكلي إلعبلف الدكلة  القاىكىية لتأسيس دكلة إسرائيؿ, كها أىٍا

كضـ فمسطيف كدكلة غير  ـٜٛٛٔطريؽ الهجمس الكطىي الفمسطيىي عاـ  الفمسطيىية عف
 ٕٓٛ."ٕٕٔٓعضك لؤلهـ الهتحدة عاـ 

 -: الهكقؼ الفمسطيىي هف حؿ الدكلتيف

ـ عمى تحرير أٌدافٍا بأىٍا تقك  قاهت بتعريؼ ـٜٗٙٔهىظهة التحرير الفمسطيىية عاـ هىذ ىشأي 
جهيع األراضي الفمسطيىية, كلـ تقـ هىظهة التحرير الفمسطيىية بتغيير ٌذا التكجً حتى عاـ 

عىدها بدأت بتعريؼ أٌدافٍا كصراعٍا لمتحرر عمى أىً قائـ عمى إقاهة دكلة ـ " ٜٔٚٔ
 ٕٔٛ"ديهقراطية تشتهؿ عمى كؿ هف الهسيحييف كاليٍكد كالهسمهيف عمى جهيع أراضي فمسطيف

                                                           
279

المركز الفلسطٌنً لمصادر حقوق المواطنة  /حل الدولتٌن, حل الدولة الواحدة وحقوق الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن, بدٌل -

 2115والالجئٌن
281
ورقة البحث هذه كجزء من برنامج البحث فً , القيود القانونية والسياسية لحل الدولتين في فلسطين (:2105ً)فرسخ, لٌل - 

 معهد دراسات التنمٌة فً جامعة بٌرزٌت,النماذج البدٌلة إلنشاء الدولة فً فلسطٌن/إسرائٌل والتابع لمعهد دراسات التنمٌة 
280
 , مرجع سابقالقيود القانونية والسياسية لحل الدولتين في فلسطين (:2105فرسخ, لٌلً) - 

 



025 
 

 :(3974ىاهج الهرحمي )برىاهج الىقاط العشرالبر :

 عاـ في يكىيك كالهىعقدة عشرة الثاىية الهجمس الكطىي دكرة في الفمسطيىية التحرير هىظهة تبىت 
 ببرىاهج عرؼ ها أك البرىاهج الهرحمي قاعدي كعمىإقرار الدكلة الفمسطيىية  القاٌرة, في ـ ٜٗٚٔ

الهراحؿ الثكرية,  ىٍج الفمسطيىية السياسة أدخؿ جذرينا سياسينا تغيرنا شكؿ كالذل,ط العشر الىقا
كالتي تدعك إلى إىشاء سمطة كطىية عمى أم قطعة هحررة هف أرض فمسطيف, كالعهؿ الفاعؿ 
إلىشاء دكلة عمهاىية ديهقراطية ثىائية القكهية في فمسطيف/إسرائيؿ, يتهتع فيٍا كؿ الهكاطىيف 

 .ؽ كالجىس كالديفبالهساكاة كالحقكؽ, بغض الىظر عف العر 

 الهكحدة الكطىية القيادة" فشكمت ,سياسيان  ـ ٜٚٛٔ اىتفاضة ستثهارإ عمى ؼ".ت."ـ عهمت
 .السياسي تحركٍا إيقاع هع الهقاكهة إيقاع ليىضبط" ىتفاضةلئل

 في 2811 ثاىيال تشريف 21-21 في عشر التاسع الفمسطيىي الكطىي الهجمس اىعقاد كعىد 
قميهينا هحمينا الجديدة, التطّكرات عمى بىاءن  جديد برىاهج كضع تـ,  الجزائر  كفي. 282كعالهينا كا 
 القاضي 212 الهتحدة األهـ بقرار هرة ألكؿ رسهيان  ؼ".ت."ـ اعترفت الجديد البرىاهج ُصمب
 كحؿ ,2891 سىة الهحتمة األراضي هف إسرائيؿ ىسحابا  ك  ,283دكلتيف إلى فمسطيف بتقسيـ
 ٕٗٛ."الهتحدة األهـ قرارات كفؽ البلجئيف قضية

ـ , ثـ إتفاقية الحكـ الذاتي في ٜٜٔٔ.كقع الفمسطيىييف عمى إتفاؽ السبلـ في هؤتهر هدريد عاـ 
ـ ,عمى أف يتـ التكصؿ الى دكلتيف, فمسطيىية ,كاسرائيمية ,تعيشاف جىبان إلى ٖٜٜٔاكسمك عاـ 

الطريؽ  جىب بسبلـ كأهاف , كلكف ٌذي الهقاربة هثؿ إجراء إصبلحات فمسطيىية ,كخريطة
كاىابكليس, لـ تبمغ إلى الٍدؼ الهىشكد ,كذلؾ بسبب إف الجاىب اإلسرائيمي أجٍز عمي إتفاؽ 
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  دولتٌن عربٌة وٌهودٌة,

 
284

مشروع إقامة الدولة تم تقدٌم هذا البحث إلى  ,سية وأطر العملبدائل التقسيم في فلسطين: التحديات السيا فرسخ,لٌلً)لدون(: -

 , معهد دراسات التنمٌة فً جامعة بٌرزٌتفي فلسطين



026 
 

اكسمك ,باإلضافة إلى تكثيؼ اإلستيطاف ,كبىاء جدار الفصؿ العىصرم, كؿ ٌذي االسباب خيبة 
 .اآلهاؿ هف إهكاىية حؿ الدكلتيف

الثهف لمتسكية الفمسطيىية التاريخية هع  ٌيفكرة الدكلة الفمسطيىية عمى جزء هف فمسطيف تعتبر 
ة في يد هىظهة التحرير الفمسطيىية في ظؿ ىظاـ دييؿ, فقد هثمت كرقة الهساكهة الكحإسرائ

عالهي يعهؿ عمى دعـ حقكؽ الدكلة ال الفرد في تقرير الهصير كفي ظؿ ىظاـ عالهي أعمف أف 
 .قسيـاإلسرائيمي يتهثؿ في الت-الحؿ الكحيد لمصراع العربي

لى تحقيؽ دكلً إسرائيؿ سكؼ تقكد إالتسكية الهزهع عقدٌا هع كيرل الجاىب الفمسطيىي بأف 
كاهمً السيادة في الضفة كقطاع غزة عاصهتٍا القدس الشرقية خالية هف أم هستكطىات 

 .ٕ٘ٛإسرائيمية هع التهسؾ بحؽ العكدة لبلجئيف الفمسطيىييف"

هىٍا الهفاكضات الهباشرة سمؾ الجاىب الفمسطيىي عدة سبؿ لمكصكؿ الى حؿ الدكلتيف هىٍا " 
هع إسرائيؿ كعىدها كصمت الهفاكضات لطريؽ هسدكد قرر الفمسطيىيكف الذٌاب لؤلهـ الهتحدة 
لمحصكؿ عمى عضكية لدكلة فمسطيف. حيث أشار الرئيس هحهكد عباس إلى أف الهسعى 

 ٕٙٛ"جهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة يٍدؼ لمحفاظ عمى هبدأ حؿ الدكلتيفالفمسطيىي لمذٌاب لم

 -:الهكقؼ اإلسرائيمي

الخارطة السياسية يىبغى التىكية باف الظاٌر هف التصريحات السياسية لمحككهة االسرائيمية اف 
كلكف هضهكف الخطاب االسرائيمي يتحدث بشكؿ االسرائيمية هقتىعة بصيغة حؿ "الدكلتيف"  

ككذلؾ إلغاء حقكؽ الفمسطيىييف الهكاطىيف في ,حقكؽ البلجئيف دكلة يٍكدية تمغى  كاضح عف
الدكلية كاالقميهية ٌي التي تفرل ض هسارات هعيىة باتجاي  الخارطة السياسيةغير اف ,  إسرائيؿ

 .التسكية عمى الجاىبيف االسرائيمي كالفمسطيىي 

في األراضي الهستكطىات اإلسرائيمية تكسع السياسة اإلسرائيمية تعهؿ عمى استراتيجية إف 
الهعيقات كالقيكد الهتكاجدة عمى حؿ التقسيـ في فمسطيف, حيث الفمسطيىية هها تعهؿ عمى زيادة 
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أىٍـ عهمكا عمى تجزئة أم إهكاىية إلىشاء دكلة فمسطيىية هتكاهمة كقادرة عمى الحياة عمى الضفة 
صؿ العازؿ كزيادة عدد التٍجير هف القدس , كها أىٍا عهمت عمى بىاء جدار الف الغربية كغزة

 الهحتمة .

فالخارطة السياسية اإلسرائيمية هف اليسار إلى الكسط هقتىعة بأشكاؿ هختمفة بذلؾ, كحتى "
اليهيف اإلسرائيمي األكثر تطرفنا لـ يعد يستطيع التٍّرب هف هعادلة "الدكلتيف", ؼ "بىياهيف 

يكـ عمى حككهتً  ٓٓٔتاريخ إسرائيؿ صّرح بهىاسبة  ىتىياٌك" رئيس الحككهة األكثر يهيىية في
"أف "دكلتيف لشعبيف" ٌي هحّط "إجهاع قكهي" في إسرائيؿ , كها أف رئيسة الهعارضة تسيبي 
ليفىي كزعيهة حزب "كاد يها" الهىشّؽ أساسنا عف الميككد, رفضت الدخكؿ في االئتبلؼ الحككهي 

 ٕٚٛ"فبإّدعاء أف الحككهة ترفض حّؿ "دكلتيف لشعبي

ها زالت إسرائيؿ تستهر في سياسات اإلستيطاف كهصادر أألرض الفمسطيىية التي كهع ذلؾ "
يفترض أف تقكـ ليٍا الدكلة الفمسطيىية , كترفض إعادة تقسيـ القدس, كتصر عمى بقائٍا 

لمفمسطيىييف تحت هطالبتٍا باإلعتراؼ  لبلجئيفعكدة  أمعاصهة هكحدة لٍا , كترفض 
الفمسطيىية كهىطقة  األراضيفي العديد هف  أألهىيعمى إستهرار بقائٍا بيٍكديتٍا , كتصر 

دكلة شرطية , كدكلة ليس لٍا  أم, كتطالب بدكلة فمسطيىية هىزكعة السبلح بالكاهؿ  األغكار
 .ٕٛٛ"سمطة سيادية عمى هىافذٌا البرية كالبحرية كالجكية

 -:الهكقؼ الدكلي

إلى أف التطكر الكحيد الذم يىبئ عف تكجً إيجابي لصالح الدكلة الفمسطيىية ٌك التغير 
التدريجي كالهتزايد في هكقؼ الرأم العاـ الدكلي السيها في الدكؿ األكركبية الكبرل, فقد دّلت 
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% ٕٔ% هقابؿ ٜٗآخر ىتائج استطبلعات الرأم العاـ عمى أف تأييد إقاهة دكلة فمسطيىية بمغ 
 ٜٕٛ."% هكقفٍـ بشكؿ كاضح ٖٓضكىٍا, بيىها لـ يحدد حكالي يعار 

عمى صعيد اإلتحاد األكركبي صدر بياف عف كزراء الخارجية اإلتحاد يضهف التأكيد عمى 
كرفض إستهرار اإلستيطاف في  –بياىات اإلتحاد األكركبي السابقة الخاصة بالقضية الفمسطيىية 

 األراضى الفمسطيىية.

ىية هف الحصكؿ عمى هقعد الدكلة غير العضك "هها كصؿ عدد الدكؿ تهكىت السمطة الفمسطي
 ٜٕٓدكلة " ٕٖٔالتي تعترؼ بالدكلة الفمسطيىية الى 

كيستهر هكقؼ هىظهة التحرير الفمسطيىية باإلضافة إلى االتحاد األكركبي كالهجتهع الدكلي  
 ٜٚٙٔحدكد عاـ ىسحاب إسرائيؿ إلى إكالقائـ عمى إهكاىية حؿ الدكلتيف كالذم يشتهؿ عمى 

عتراؼ كالعهؿ عمى تىفيذ عتراؼ بالسيادة الفمسطيىية عمى القدس الشرقية باإلضافة إلى اإلكاإل
حؽ العكدة, حيث تصر ٌذي األطراؼ عمى أىً هف الههكف تغيير الكاقع عمى األرض إذا ها 

 .تكاجدت اإلرادة السياسية لتغيير ٌذا الكاقع

سىة الهاضية,  ٖٕفي فمسطيف التاريخية خبلؿ اؿ لتيفالدك لقد تهت هحاكلة التكصؿ إلى حؿ 
كقد فشؿ ٌذا الحؿ بسبب اتفاقيات أكسمك كالتي فشمت بكضع الظركؼ الهبلئهة لتحقيؽ السيادة 

 ستقبلؿ كالهساكاة.كاإل

هـ الهتحدة  , ككجد حؿ اذا قاـ عمى قرارات األإف حؿ الدكلتيف ٌك هطمب فمسطيىي كدكلي , 
ـ التي ٌجركا هىٍا قسران , كقضية الهكاطىيف  لقضية البلجئيف الفمسطيىييف بالعكدة الى دياٌر

 سرائيؿ. الفمسطيىييف داخؿ إ

تراؼ فاىة سيدبـ التجزئة , اها اذا كاف االعسرائيؿ إبيٍكدية  , اذا ُسمـحاؿ حؿ الدكلتيف في 
 ؾ ال يتىافى هع حقكؽ البلجئيف.ف ذلفإ سرائيؿ كدكلة سياديةبدكلة إ
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عتراؼ بيٍكدية , كشركطٍا اإلسرائيؿ عمى االرض لدكلتيف يكاجة خطران هف ههارسات إاف حؿ ا
 الدكلة.
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 السيىاريك الثالث

 تطبيؽ حؿ الدكلة الكاحدة

حدكد ـ كالذم طالب بإقاهة دكلتيف ضهف ٜٚٗٔالصادر عاـ  ٔٛٔاف قرار االهـ الهتحدة رقـ 
ـ كالذل ٖٜٜٔكتـ تأصيمً هف خبلؿ اتفاقية السبلـ الهكقعة في اكسمك عاـ   فمسطيف التاريخية

رأت فيً القيادة الفمسطيىية كالهجتهع الدكلي ٌك إقاهة الدكلة الفمسطيىية التي تتعايش بسبلـ 
هف ىاحية كأهاف جىبان إلى جىب هع دكلة إسرائيؿ. كقد قبمت اسرائيؿ بإعبلف اقاهة ٌذي الدكلة 

 هبدئية اال اىٍا لـ يتحقؽ لٍا الىجاح .

حيث تـ اقتراح  ان عمى أرض كاحدة حبلن جديد تصارعيفالدكلة الكاحدة لمشعبيف الهال يعتبر حؿ " 
ٌذا الحؿ هسبقان عف طريؽ كؿ هف اليٍكد الصٍيكىييف باإلضافة إلى الفمسطيىييف, كها أىً كاف 

م يعتبر الطرؼ الثالث في ٌذا الصراع الهستهر, هتعارؼ عميً لدل الهجتهع الدكلي كالذ
كيستهد ٌذا الحؿ جاذبيتً كهصداقيتً هف الكعكد التي يحهمٍا في طياتً كالهتهثمة في حهاية 
حقكؽ السكاف كتبديتٍا عمى الهطالب القكهية, حيث يقـك عمى ضهاف الهساكاة في الحقكؽ 

سطيىية هف يٍكد كهسمهيف كهسيحييف, السياسية لجهيع السكاف الهتكاجديف عمى األراضي الفم
سكاء كاىكا سكاف أصمييف أك هٍاجريف, كلكف تكهف الهشكمة في ٌذا الحؿ في كيفية تعاطيً هع 

 .ٜٕٔ"الربط ها بيف الحقكؽ الفردية كالحقكؽ القكهية في ضهف دكلة كاحدة كىظاـ حكـ كاحد, 

لى في الدكلة الديهقراطية التي تقـك كقد قدـ هؤيدكا حؿ الدكلتيف هعالجة لٍذي الهشكمة تتهثؿ االك 
عمى اعطاء االكلكية لمحقكؽ الفردية عمى الحقكؽ الجهاعية كالثاىية الدكلة ثىائية القكهية التي 

 تقكـ عمى ىظاـ الدكلة الفيدرالي اك الككىفدرالية ٌىاؾ عدة ىهاذج لمدكلة الكحدكية هىٍا :

 الرؤية الفمسطيىية لحؿ الدكلة الكاحدة

, فقد قاهت هىظهة التحرير لتصبح عها عميً اآلف السىيف عبر فكرة الدكلة الفمسطيىيةتطكرت  
بتعريؼ أٌدافٍا بأىٍا تقكـ عمى تحرير جهيع األراضي الفمسطيىية, كلـ  ـٜٗٙٔالفمسطيىية عاـ 

عىدها بدأت بتعريؼ  ـٜٔٚٔتقـ هىظهة التحرير الفمسطيىية بتغيير ٌذا التكجً حتى عاـ 
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ٍا لمتحرر عمى أىً قائـ عمى إقاهة دكلة ديهقراطية تشتهؿ عمى كؿ هف أٌدافٍا كصراع
 ٕٜٕ"الهسيحييف كاليٍكد كالهسمهيف عمى جهيع أراضي فمسطيف

, كها كيعتبر كاالعتراؼ بالحؽ اليٍكدم في فمسطيىي عمى اساس حقكقٍـ الفردية كليس القكهية 
 .فمسطيىية الفصؿ بيف الصٍيكىية كالشعب اليٍكدم هف اساسيات الرؤية ال

تىازؿ الجاىب الفمسطيىي عف فكرة الدكلة عىد اعبلف اإلستقبلؿ في الجزائر ـ ٜٛٛٔفي عاـ 
حيث اعترفت بدكلة  السياسي كالقاىكىي لحؿ الدكلتيف, الكاحدة بسبب دعـ الهجتهع الدكلي

كأساس لهفاكضات السبلـ كالذل فتح الهجاؿ  ٕٕٗاسرائيؿ كقبمت بقرار االهـ الهتحدة رقـ 
ـ الذل طهح الفمسطيىيكف الى اقاهة دكلتٍـ الهستقمة كهع التعىت ٖٜٜٔلهفاكضات اكسمك 

 كالههاطمة االسرائيمية بات الحمـ الفمسطيىي صعب الهىاؿ .

 الدكلة الكاحدةالرؤية اإلسرائيمية لحؿ 

لى عىد بعض الهثقفيف اإلسرائيمييف الذيف يىظركف إ الحركة الصٍيكىية هرفكض ف صفاتإ
اسرائيؿ باىٍا دكلة سياسية كاف الحركة الصٍيكىية ىشأت في اكركبا كذلؾ ألىصاؼ الهجتهع 

كههثؿ االسرائيمي حتى تكقيع اتفاؽ اعبلف الهبادئ اكسمك , لـ تعترؼ اسرائيؿ بهىظهة التحرير 
, فقد اعترفت إسرائيؿ ـٖٜٜٔشرعي ككحيد لمشعب الفمسطيىي كهع تكقيع اعبلف الهبادئ عاـ 

كقد عهمت هقدهة إعبلف  ألكؿ هرة بأىً عميٍا بأف تشارؾ ٌذي األرض هع سكاىٍا األصمييف
لى تأسيس ك الهبادئ بتقديـ االعتراؼ بهىظهة التحرير الفمسطيىية كههثؿ لمشعب الفمسطيىي,  ا 

كهجمس هىتخب, كبٍذا قاهت إسرائيؿ باالعتراؼ بالحقكؽ السياسية  اىتقاليةفمسطيىية  حككهة
 بالتأكيد عمى كحدة أراضي الضفة الغربية كقطاع غزة.اهت كالتهثيمية لمشعب الفمسطيىي, كها ق

رئيس الكزراء بىياهيف ىتىياٌك عىدها قاؿ بأف الدكلة اليٍكدية تعتبر الكسيمة الكحيدة لحهاية 
ك زعـ لطالها قاهت الجهاعات اليٍكدية العالهية بتحديً الشع ب اليٍكدم في العالـ أجهع, ٌك

كها اف اسرائيؿ تعتبري تٍديدا استراتيجيا لكجكدٌا كيضعٍا اهاـ خيارات اها التحكؿ  ٖٜٕكرفضً"
 الى دكلة ثىائية القكهية اك دكلة "ابارتٍايد" في حاؿ اىٍيار السمطة.
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تكفير االطر القاىكىية التي تسهح باالعتراؼ بالدكلة اك عدـ االعتراؼ يعهؿ القاىكف الدكلي عمى 
بٍا باإلضافة الى التعريؼ بصبلحياتٍا كسمطاتٍا عمى الهستكل الدكلي اها عمى الصعيد 

يئاتٍا كعبلقة الدكلة هع  ؿالهحمى فمك دكلة قاىكف دستكرم يحدد سمطة الدكلة كصبلحياتٍا ٌك
ىكف اك الىظاـ الدستكرم عمى عدد هف الهبادئ لمكصكؿ الى حؿ الهكاطىيف كيجب اف يقكـ القا

الدكلة الكاحدة سيكاجً عدد هف لذلؾ فاف حؿ  عادؿ كسمهى لهعالجة الظمـ كذلؾ الستقرار الىظاـ
 -شكاليات كالعقبات كتتهثؿ فيها يمي:اال

 عدـ الهساكة بيف الهكاطىيف-3

ائيمييف كالفمسطيىييف هكجكدة هىذ تأسيس داخؿ دكلة اسرائيؿ بيف االسر  اف هشكمة البلهساكاة
ى تىظر بىظرة استعهارية الى الشعب الفمسطيىي كتىادل بإسرائيؿ الكبرل هف  دكلة اسرائيؿ ٌك

ـ  , الفئة حيث اف السكاف هىقسهيف الى اربع فئات البحر الى الىٍر االكلى في قهة الٍـر ٌك
الثاىية " فتتهثؿ بالفمسطيىييف  لفئةايٍكد دكلة اسرائيؿ كتحصؿ عمى جهيع حقكؽ الهكاطىة , 

الذيف يعتبركف هف سكاف دكلة إسرائيؿ, كبالرغـ هف أف حهمٍـ لمجىسية اإلسرائيمية يهىحٍـ قدران 
الثالثة ٌـ  فئةال ٜٕٗهف الحقكؽ الهدىية إال أف هكاطىتٍـ الرهزية ال تهىحٍـ الهساكاة الكاهمة "

اإلقاهة ال بحقكؽ الهكاطىة, الطبقة الرابعة فٍـ فمسطيىيي القدس الشرقية كالذيف يحظكف, بحقكؽ 
فمسطيىيي الضفة الغربية كقطاع غزة كالذيف يعيشكف تحت االحتبلؿ اإلسرائيمي حيث تحظى 

 إسرائيؿ بسيطرة كاهمة عميٍا

 االقاهة كالٍجرة:-ٕ

اليٍا كذلؾ لتىفيذ الخرل ـ جاٌدة عمى استقطاب اليٍكد هف الدكؿ اٜٛٗٔتعهؿ اسرائيؿ هىذ 
الهخطط الصٍيكىي اقاهة الدكلة اليٍكدية بالرغـ اف هعظـ الهٍاجريف كاىكا هف البلجئيف كذلؾ 

حيث تـ تٍجير الفمسطيىييف هف , لخمخمة التكازف الديهغرافي كالتي تتصؼ بالعىصرية االسرائيمية
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لمسكاف الفمسطيىييف ـ التي تعتبر عهمية تٍجير عىصرية عرقية ٜٛٗٔاراضيٍـ في ىكبة 
 رتٍـ كطىٍـ.ييف كهغاداالصم

 -فٍي يهكف اف تىحصر فيها يمي: االيجابياتاها 

أف حؿ الدكلة الكاحدة فكتبت هقاالت كثيرة كعقدت شخيرة ىقاش كاسع في كىة األاآللقد دار في 
أكركبييف عمى هيركييف ك أكفمسطيىييف ك  هؤتهرات كالقيت خطب هف طرؼ هثقفيف هتىكعيف يٍكدان 

 . ٜٕ٘حد سكاء"

مة الدكلة الكاحدة ليست هستحيمة كال جاهدة  كاكثر جاذبية كت عاطى في ٌذي الهرح ف فكرة حؿإ
 تحتاج الى :التي تكاجً تحديات صعبة كلكىٍا 

 مسطيىية عمى اسس ديهقراطية صحيحة.اعادة بىاء السمطة الف-ٔ

اطار دستكرم اك ىهكذج دكلة يتـ اختياري يتىاسب هع قاعدة الٍـر االجتهاعي كيأخذ -ٕ
 .سباف تكاجد هجهكعتاف رئيسيتاف تتحمياف بٍكيات هختمفةبالح

الهساكة السياسية كالقاىكىية كاالجتهاعية بيف جهيع الهكاطىيف بها يضهف حؽ الهكاطىة -ٖ
  .لمجهيع

  .عدـ الفصؿ الثقافي كالهحافظة عمى االستقبلؿ الثقافي-ٗ

ههكىة بدكف إجبار إسرائيؿ  إف ىجاح عهمية تفكيؾ الىظاـ القائـ عمى اهتيازات اليٍكد غير-٘
 .عمى القياـ بدعـ االساسات لمعدالة كالهساكاة لمجهيع بٍذا التغيير

التطرؽ كذلؾ إلى القضايا الهتعمقة بالهصالحة التاريخية كاالعتراؼ باآلخر في سبيؿ إىجاح -ٙ
 .أحد الحمكؿ البديمة

تجزأ هف هحاكالت الىاشطيف كبٍذا فقد أصبحت عهمية إعادة إحياء حؿ الدكلة الكاحدة جزء ال ي
كالهثقفيف لتحدم تصكرات اتفاقيات أكسمك لمصراع كالحمكؿ الههكىة لحؿ ٌذا الصراع, حيث 
يقكـ الىاشطكف بتقديـ جدؿ قائـ عمى أىً ال يهكف الىظر إلى الصراع الحالي عمى أىً بيف قكل 
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الحقكؽ بؿ عمى  ية فقطأىً صراع قائـ عمى الحقكؽ, ال يقـك عمى القكههتكافئة كهتىافسة, بؿ 
, تُقاـ دكلة كاحدة بيف الىٍر كالبحر تشهؿ كؿ ارض اسرائيؿ كالضفة الغربية "  كذلؾ الهدىية

كقطاع غزة ايضا, يعيش فيٍا جهيع السكاف, العرب كاليٍكد كيتهتعكا بالهكاطىة كالحقكؽ 
 ٘.٘ك هميكف يٍكدم ٕ.ٙالهتساكية تحت سمطة كاحدة هختمطة. بيف الىٍر كالبحر يعيش اليكـ 

الجهيع قد فٍهكا أىً ال يهكف تقسيـ الدكلة, كالقدس ايضا ال يهكف في ظؿ أف هميكف فمسطيىي, 
 ٜٕٙ"تقسيهٍا, خصكصا أف بىياهيف ىتىياٌك ال يريد اقاهة دكلة فمسطيىية

 دكلة كاحدة فعميان, كلكىٍا دكلة قائهة الكقائع عمى األرض تشير إلى كجكدباإلضافة إلى ٌذا فإف 
ي الحالة التي حذر عرقية عمى ىظاـ الفصؿ العىصرم كسيطرة هجهكعة  كاحدة عمى األخرل, ٌك

كسعت هىظهة التحرير الفمسطيىية إلى التخمص هىٍا, كقد ازدادت  هاجىكس كبكبرهىٍا كؿ هف 
ٌذي الٍيهىة هع اىطبلؽ هحادثات السبلـ, حيث أف إسرائيؿ أصبحت الكحدة السياسية الكحيدة 

ب هف الىٍر إلى البحر, حيث قاهت بتأسيس ىظاـ سيطرتٍا عمى األرض كالشع تي تفرضال
سرائيمية يخضع فيً سكاف إسرائيؿ لحكـ ديهقراطي كال  فصؿ عىصرم قائـ عمى السيطرة اإل 

 ٜٕٚيتفاعمكف بشكؿ هباشر هع الفمسطيىييف الذيف يتـ السيطرة عميٍـ عف طريؽ الحكـ العسكرم.
تحظى بالسيادة عمى الضفة الغربية كالتي تسهيٍا باسـ يٍكدا كها أف إسرائيؿ تدعي بأىٍا 

كالساهرة, كبالرغـ هف أف الهجتهع الدكلي لـ يقبؿ بٍذي السيادة إال أىٍا تتعاهؿ هعٍا عمى ٌذا 
سرائيؿ في إعفاء إ ٕ٘ٓٓاألساس, كفي الكقت ذاتً, لـ تساعد عهمية فؾ االرتباط عف غزة عاـ 

, كالتي ها تزاؿ إسرائيؿ ترفضً حتى المحظة, ة جىيؼ الرابعفاقية هف هسؤكلياتٍا الكاقعة في ات
حيث فرضت إسرائيؿ حصار شديدان عمى قطاع غزة يعهؿ عمى السيطرة عمى الهعابر البحرية 
كالبرية لمقطاع باإلضافة إلى السيطرة عمى سهاء القطاع, كها تستهر إسرائيؿ بتهمكٍا لمقكة 

األراضي كالشعب الفمسطيىي, حيث تستخدـ ٌذي القكة لمحد هف العسكرية الكبيرة كالهٍيهىة عمى 
 حرية الحركة .

                                                           
296
 -حسدٌه ,موسى )(: حل الدولة او الدولتٌن وكالة وطن لألنباء- 
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(, Lev Grinbergلٌف جرٌنبٌرغ )نقال عن  لعملبدائل التقسيم في فلسطين: التحديات السياسية وأطر الٌلً فرسخ )بدون(: - 
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035 
 

يكفر حؿ الدكلة الكاحدة استجابة لكؿ قطاعات الشعب الفمسطيىي كخاصة الهكاطىييف 
الفمسطيىييف داخؿ اسرائيؿ كالبلجئيف الفمسطيىييف في الشتات هع اىة حؿ بعيد الهدل في ظؿ 

ك أرائيالتكسع االسرائيمي كهطالبة اس هر صعب الهىاؿ كههكف ؿ باالعتراؼ بيٍكدية الدكلة ٌك
 .تحقيقة في ظؿ تغيير هكازيف القكل االقميهية كالدكلية

  خالصة الهبحث :

ات حكؿ هستقبؿ الهفاكضات الفمسطيىية  ى إستهرار –ٌىاؾ عدة سيىاريٌك  اإلسرائيمية , ٌك
ذا السيىاريك  ى ها سعت الية إسرائيؿ كبعض الدكؿ اإلقميهية كالدكلية  , ٌك الكضع الراٌف , ٌك

ك صراع , كالسيىاريك الثاىي هرشح لمهدل القصير اذا تكفرت اإلرادة السياسية عىد أطراؼ ال ٌك
حؿ الدكلتيف كالذل يكاجً هشكمة حؿ قضية البلجئيف الذل ترفضً إسرائيؿ,  كها يعطى 

% هف هساحة فمسطيف التاريخية في ظؿ التكسع ٓٔطيىييف هساحة ال تزيد عف لمفمس
االستيطاىي اإلسرائيمي كالتي تفرضً إسرائيؿ كسياسة األهر الكاقع كالذل سكؼ يقكد الى إعادة 

 الصراع هع األجياؿ القادهة. 

ك  السيىاريك الثالث ك السيىاريك الهرجح, القكهيةدكلة كاحدة ثىائية ٌك هشتركة تعطي  دكلة, ٌك
تحافظ عمى ك , هكحدةالسرائيؿ الكاهمة كالقدس الكاهمة إرض أ ,الهجاؿ لمحفاظ عمى طهكح اليٍكد

 .لبلجئيف الفمسطيىييف دكلة في كؿ فمسطيف كحؽ العكدةطهكح 
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 كالتكصيات الىتائج

هجهكعة األسئمة التي طرحٍا في بداية دراستً سكاء  لباحث هف خبلؿ دراستً باإلجابة عفقاـ ا
مباحث أية إشكالية في السؤاؿ الرئيسي أك األسئمة الفرعية, كرغـ صعكبة األسئمة إال أىً لـ تكف ل

أسئمة الدراسة, كذلؾ هف خبلؿ االستعاىة بالهصادر األكلية سكاء الكتب كالهراجع  اإلجابة عف
ك األهر الذم ساٌـ في الكصكؿ إلى ىتائج ٌاهة كالدراسات العمهية, كسؤاؿ أٌؿ اال ختصاص ٌك

 حكؿ هكضكع الدراسة. 

 اكال: الىتائج

حالة عدـ اف القضية الفمسطيىية, فالكاضح في تحميؿ هف الهفاٌيـ القديهة االىقساـ يعتبر هفٍـك  .3
حيث شٍدت كاىت الىهط السائد في التفاعبلت الداخمية الفمسطيىية,  ,كعدـ التعاكف  ,ستقرار اإل

لى حدكث عائمي أدل إلى حدكث صراعات أدت إطابع  ذات, ددية سياسية كحزبية فمسطيف تع

ك األهر الذم استهر بعد ىكبة فمسطيف  .اىقساـ ٌك
كقد أدل , ىظاـ السياسي الفمسطيىي ال بىيًبشكؿ كبير عمى ـ ٕٚٓٓالفمسطيىي أثر االىقساـ  .1

لهشركع الكطىي الفمسطيىي, صبلحيتٍا كرؤيتٍا اتجاكزت في , قميهية كدكلية إلى تدخؿ جٍات إ
فمسطيىية جزء هىٍا تخضع كاضحان أف هعظـ التغيرات االقميهية كالتي تعتبر القضية ال حيث بدأ
 شرؽ أكسطية جديدة. قد تؤدم الى ظٍكر كياىات  قميهية جديدة,لهعادلة إ

فمسطيىي, األهر الذم أدل جتهع الالداخمي سمبان عمى كؿ هركبات الهالفمسطيىي أثر االىقساـ  .1
لى تفاقـ األكضاع الداخمية كالحياتية لمسكاف الفمسطيىييف في كؿ هف الضفة الغربية كقطاع إ

 غزة, هها أدل الى تراجع االٌتهاـ بالقضية الفمسطيىية اقميهيان كدكليان. 
رغـ ىجاح السمطة الكطىية الفمسطيىية في الحصكؿ عمى دكلة هراقب غير عضك في األهـ  .4

الهتحدة, إال أف ٌذي الخطكة تبقى هحدكدة التأثير في ظؿ رفض اسرائيؿ تىفيذٌا كهعارضة 
 الكاليات الهتحدة لمتكجٍات الفمسطيىية ىحك الهؤسسات الدكلية. 
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عمى استهرار هخططات الفصؿ بيف  الرؤل االسرائيمية التي تقكـ إف أٌـ تداعيات االىقساـ ٌى .5
العتراؼ بالخطكات األحادية التي تتخذٌا السمطة الفمسطيىية الضفة الغربية كقطاع غزة, كعدـ ا

 عتراؼ بفمسطيف كدكلة هراقب غير عضك.الهؤسسات الدكلية كالتي هىٍا اإل في
عزز  كالذل بدكرة ,ؤياليات كاىقساهات كثيرة هىذ ىشك شكإالفمسطيىي هف ى الىظاـ السياسي عاى .6

قطاع كاالخرل في في الضفة الغربية كاحدة ككهتيف حـ الذل جسد ٕٚٓٓىقساـ الفمسطيىي اال
 .غزة

هظٍر هف هظاٌر ازهة الهشركع  ٌيالفمسطيىي  السياسيزهة الىظاـ أف هف الدراسة أ يتضح .7
 .الكطىي الفمسطيىي  

ستراتيجية الهراكغة كالعهؿ عمى اطالة الكقت هف خبلؿ الربط بيف إعتهد الهفاكض اإلسرائيمي إ .8
ىتىياٌك رئيس  الذل كضعةعتراؼ بيٍكدية الدكلة , هثؿ الهطالبة باإلحمية كالىٍائية القضايا الهر 
 ياي الى هكاىة قضايا الحؿ الدائـ.إ سرائيمي ضهف الهطالب  رافعان الكزراء اإل

عطى ذريعة لمتشكيؾ كأ كدكليان  قميهيان الهفاكض الفمسطيىي إ ضعؼ هكقؼاالىقساـ الفمسطيىي أ .9
 .في شرعية الهفاكض الفمسطيىي 

بالىسبة إلى حؿ الصراع  اليهيف الهتشددتبىي هكاقؼ لى إسرائيمي العاـ اإل الرأميهيؿ  .30
 رض هقابؿ السبلـ تزداد خاصة حؿ الدكلتيفكأخذت هعدالت هعارضة األ

 :التكصياتثاىيا: 

.العهؿ عمى إىٍاء حالة االىقساـ كالتشرذـ  السياسي كالخركج هف االزهة السياسية عبر صىاديؽ 3
 كاالتفاؽ عمى برىاهج سياسي هكحداالقتراع. 

  الفصائؿ السياسية الفمسطيىية جٍة التىفيذ :

: استهرار جكالت الحكار الفمسطيىي الفسطيىي هف خبلؿ هراقبة الفصائؿ الفمسطيىية  آلية التىفيذ
 لجمسات الحكار كىشر تفاصيؿ جمسات الحكار لمرال العاـ الفمسطيىي.

ا الههثؿ الكحيد لمشعب الفمسطيىي كالتي هف خبللٍا يتـ  .إعادة االعتبار لهىظهة التحريرٕ باعتباٌر
سىاد دكر الهفاكضات لٍا.  إصبلح الىظاـ السياسي كا 
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 : قيادة هىظهة التحرير الفمسطيىية . جٍة التىفيذ

 :إعادة ٌيكمة هؤسسات هىظهة التحرير الفمسطيىية كتفعيمٍا . آلية التىفيذ

بها يتىاسب هع الكاقع الفمسطيىي الجديد بحيث يككف هرجعية  .تجديد الهيثاؽ الكطىى الفمسطيىيٖ
 لمىظاـ السياسى يحتكـ إليً في أل خبلؼ.

 : الهجمس الكطىى الفمسطيىي كالهجمس التشريعى بصفتٍـ اداة تشريع. جٍة التىفيذ

ت جديدة لمهجمس الكطىى الفمسطيىي أك هف خبلؿ التكافؽ بيف جهيع : اجراء اىتخابا آلية التىفيذ
 القكل.

.يجب العهؿ عمى إصبلح الىظاـ السياسي الفمسطيىي كالخركج هف الهقاربة الضيقة بيف أطراؼ ٗ
 الصراع لتحالفاتٍها هع األطراؼ الخارجية.

: الفصائؿ كاألحزاب السياسية كالهىظهات األٌمية ككىٍها الجٍات السياسية الهسئكلة  جٍة التىفيذ
 عف العهؿ السياسى الفمسطيىي.

:تشكيؿ لجىة هف الخبراء في العمـك السياسية كالقاىكىييف هف أجؿ إعداد الهيثاؽ  التىفيذآلية 
 الكطىى.

.اجراء عهمية هراجعً شاهمة لهسار الهفاكضات بهشاركة جهيع القكل السياسية كالشخصيات ٘
اكضات كالهؤسسات الكطىية كاالفتكاؾ كالتحمؿ هف التزاهات اتفاؽ اكسمك. كادراؾ اف الٍدؼ هف الهف

 ٌك تحقيؽ الهشركع الكطىى كزيادة االرصدة الفمسطيىية الذاتية كالدكلية

 :الدائرة السياسية في هىظهة التحرير الفمسطيىية. جٍة التىفيذ

: جمسة هشاكرات بيف الخبراء كاالكاديهييف كالعاهميف في الهؤسسات الرسهية لمبحث في  آلية التىفيذ
 الفمسطيىية. الخيارات الهطركحة لهستقبؿ القضية

. العهؿ عمى صياغة العبلقات هع الدكؿ العربية كاإلقميهية كالدكلية كالتكجة إلى الهؤسسات ٙ
كالهىظهات الدكلية لتطبيؽ قرارات الشرعية الدكلية بإعتبار القضية الفمسطيىية قضية شعب يىاضؿ 

 هف أجؿ التحرر هف اإلحتبلؿ. 
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 : قيادة هىظهة التحرير. جٍة التىفيذ

  : صياغة برىاهج سياسي هكحد كقيادة كطىية هكحدة.التىفيذآلية 
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 الهصادر كالهراجع
 قائهة الهصادر كالهراجع

 اكال: الكتب
 (ٕ٘ٔٓابراش, ابراٌيـ :)ٕطغزة, , صىاعة االىقساـ الفمسطيىي الىكبة الفمسطيىية الثاىية 

 (ٕٕٓٓادكارد, سعيد :)اآلداب , بيركت, دار ٔ,طكها بعدٌا 3ىٍاية عهمية السالـ اكسمك 

 ( ٕٚٓٓاالشٍب, ىعيـ:)دار التىكير لمىشر كالترجهة كالتكزيع, راـ اهللاهارة حهاس , 

 (ٜٜٜٔالبكر, عبير : ) الهجمس التشريعى الفمسطيىى تقييـ االداء خالؿ دكرتى االىعقاد
 ,راـ اهلل ,فمسطيف ,هركز تىهية الديهقراطية االكلى كالثاىية

 ( ٜٙٛٔالبكرل , عدىاف : )الهؤسسة الجاهعية لمدراسات  العالقات الدبمكهاسية كالقىصمية ,
 كالىشر كالتكزيع , بيركت , لبىاف

 (ٜٛٛٔتمحهي, داككد:)طابا كقاىكف اىتخابات الهجمس  -اتفاؽ اكسمك االكؿ كالثاىي)كاشىطف
ـ كالحقيقة,ط الفمسطيىي  ٔفي قيس عبد الكريـ كاخركف سبلـ اكسمك بيف الٌك

 (ٜٙٛٔتكها, اهيؿ) :دار االتحاد لمطباعة كالىشر هىظهة التحرير الفمسطيىية , 

 (ٖٜٜٔحسف, غازم : )" 3988 -3961الفكر السياسي الفمسطيىي " 

 ( بدكفخرطبيؿ, جهيؿ : ) االلتزاـ عدـ كاليهيىية, الفردية :د هىظهة التحرير الفمسطيىية أك 
 الههارسة في الهصداقية عدـ بالهبادئ,

 ,ً( الفصؿ الهتكازف بيف السمطات في الىظاـ السياسي ٕٙٓٓجٍاد) احهد, حرب, ابكدي
 لدراسة الفمسطيىية الهؤسسةاطف, ك , ه الرئاسةهؤسسً  ,التىفيذية السمطة الفمسطيىي,
 راـ اهلل, فمسطيف ,الديهقراطية

 (ٕٚٓٓرزقً, يكسؼ :)الجزء 1006الطريؽ الصعب , حهاس في حككهة فمسطيف العاشرة ,
 غزة االكؿ,

 (ٕٛٓٓابك زايدي, حاتـ : ) الهستقبؿ, غزة, هركز ابحاث  الفمسطيىية الديهقراطيةمى عاالىقالب 

 ( ٕٔٓٓالسعيد ,ادريس هحهد:)هركز االٌراهات  افاؽ الصراع في جهٍكرية هقدكىيا ,
 لمدراسات االستراتيجية
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 ( ٕٗٓٓالسكيداف, طارؽ :)الككيت الفكرم, هكتبً االبداع  فمسطيف التاريخ الهصكر , 

  ,دراسة هقارىة في اصكؿ الىظـ السياسية–ىظـ الحكـ الهعاصرة (: ٜٗٛٔراس) بكأالشافعي ,
 عالـ الكتب, القاٌرة

 3908الفمسطيىي  السياسيالبحث عف كياف دراسة في الفكر (:ٜٜ٘ٔهاٌر) يؼ,شر ال-
 ٔ, ىيقكسيا,طالعربيهركز االبحاث كالدراسات االشتراكية في العالـ  ,3991

 (ٕ٘ٓٓالشقيرم, احهد:)طهف القهة الى الٍزيهة هع الهمكؾ كالرؤساء,ٔ 

 ,هدار الهركز الفمسطيىي لمدراسات  بىياهيف ىتىياٌك عقيدي الالحؿ(:ٕٗٔٓكاف)طاى شمحت ,
 االسرائيمية , راـ اهلل

 (ٖٕٔٓصالح, هحسف:)هركز الزيتكىة أزهة الهشركع الكطىي الفمسطيىي كاآلفاؽ الهحتهمة ,
 كاالستشارات, بيركت, لبىافلمدراسات 

 ,هركز  ,الهعاصرةالقضية الفمسطيىية خمفياتٍا التاريخية كتطكراتٍا  (:ٕٕٔٓ)هحسف  صالح
 لبىاف بيركت, كاالستشارات,الزيتكىة لمدراسات 

 (ٕٚٓٓصالح, هحسف : )هركز هىظهة التحرير الفمسطيىية تقييـ التجربة كاعادة البىاء ,
 ٔات, بيركت , طالزيتكىة لمدراسات كاالستشار 

  ,هركز الفكر العربي لمدراسات ,القاٌرة غزة اريحا, االكراؽ السرية(: ٖٜٜٔصالح)صالح ,
 ٔ,ط

 ,الكفاح الهسمح كالبحث  3991-3949ية الفمسطيىية طىالحركة الك (: ٕٕٓٓيزيد) صايغ ,
 ٔ,ط بيركت هؤسسة الدراسات الفمسطيىية, ترجهة باسـ سرحاف, ,عف دكلة 

 جاهعة السبلـ التابعة لؤلهـ  حؿ الىزاعات , برىاهج دراسات السالـ الدكلي:  الصهادم , زياد,
 الهتحدة

  ا,(: ٜٚٛٔ,اسعد) الرحهفعبد هركز  ,هساراتٍا ,تأسيسٍا هىظهة التحرير الفمسطيىية جذكٌر
 هىظهة التحرير الفمسطيىية االبحاث,

 كحهاس في ادارة السمطة صراع الصالحيات بيف فتح (: ٕٛٓٓ, هربـ , صالح, هحسف)عيىاتي
 , هركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات, بيركت1007-06اهلل,الفمسطي
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 (ٕٔٔٓقهصيً, هازف :) الهؤسسة, كاالىجاز باألهؿفي فمسطيف تاريخ حافؿ  الشعبيةالهقاكهة 
 الفمسطيىية لدراسة الديهقراطية , راـ اهلل , فمسطيف

 ,الككيت الفكرم, هكتبً االبداع  الهصكرفمسطيف التاريخ (: ٕٗٓٓطارؽ ) الكيالي , 

 ( اب ,الهؤسسة العربية لمدراسات كالىشر ,بيركت  هكسكعة السياسة(:ٜٔٛٔالكيالي , عبد الٌك
 , لبىاف , الجزء الثالث

  حركة الهقاكهة االسالهية حهاس: "دراسات في الفكر ( : ٕ٘ٔٓ)هحسف صالح تحرير
 ٕ,ط كاالستشارات, بيركت, هركز الزيتكىة لمدراسات كالتجربة"

 ( ٕٕٔٓابك هطر, هحهد عبداهلل : ) اصالح الىظاـ السياسي الفمسطيىي بيف الهطالب الداخمية
 كالضغكطات الخارجية 

 راـ اهللٔ, دار الشركؽ لمىشر كالتكزيع , طحهاس هف الداخؿ(: ٖٜ(:ٖٜٜٔ)هٍيبتى , الىكا , 

 (البحث عف الدكلةٕٓٓٓىكفؿ, ههدكح :) الهؤسسة الفمسطيىية لدراسة الديهقراطية, راـ , هكاطف
 ٔاهلل ,ط

 هىشكرةالغير ثاىيا: الرسائؿ العمهية 
 رسالة  (: التكجً اإلسرائيمي ىحك اليهيف كأثري عمى القضية الفمسطيىيةٖٕٔٓ, راىي,)األغا,

ر,غير هىشكرة هاجستير    فمسطيف ,جاهعة األٌز
 التشريعية في تشكيؿ الىظاـ السياسي الفمسطيىي االىتخابيةأثر الىظـ (: ٕٗٔٓ, إبراٌيـ)البـز 

ر ,غير هىشكرة , ,رسالة هاجستير   فمسطيف جاهعة األٌز
 (ٖٕٔٓبشير,عهر :) تأثير التغيرات العربية كاإلقميهية عمى السياسة الداخمية

ر, غزة1033-1000الفمسطيىيً  , رسالً هاجستير غير هىشكرة , جاهعً االٌز
 (ٕٔٔٓبىى جابر, حسيف :) عمى عهمية  1009اثر ىتائج االىتخابات االسرائيمية االخيرة

, رسالة هاجستير غير هىشكرة , جاهعً التسكية السمهية بيف الجاىبيف الفمسطيىي كاالسرائيمي
 الىجاح الكطىية ,الخميؿ

 (ٕٔٔٓحهد, غازم احهد هحهد :)راتلهتغيا في سةدرا- يىيةطلفمسا الكطىية  الكحدة كهًحك 
ر, غزة1006لسياسيةا  , رسالً هاجستير غير هىشكرة, جاهعة االٌز
 أثر التحكؿ في هفٍـك القكة عمى العالقات الدكلية )الصراع الفمسطيىي (:ٕٗٔٓ)خضر, باسؿ

ر غير هىشكرة, رسالة هاجستير (,ىهكذجان اإلسرائيمي   جاهعة األٌز
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 (ٕٓٔٓالدجىى, حساـ:)مسطيىية فكز حركً الهقاكهة حهاس في االىتخابات التشريعية الف
ر,  كاثري عمى الىظاـ السياسي الفمسطيىي 1006 ,رسالً هاجستير غير هىشكرة, جاهعً االٌز

 غزة , فمسطيف
 (ٕٕٔٓابك رحهة, عهاد:)االىقساـ الفمسطيىي كأثري عمى الىظاـ السياسي" دراسة تحميمية :) ,"

 جاهعً عيف شهس, هصر ىشكرة,رسالة دكتكراي غير ه
 ( ٕٕٔٓسعد, أساهة: ) رسالة الحكـ لمسمطة الكطىية الفمسطيىية "دراسة تحميميةىظاـ ,"

ر, فمسطيفغير هىشكرة هاجستير   ,جاهعة األٌز
 (ٕٗٔٓصالح, أىكر:) التحكالت في هفٍـك األهف اإلسرائيمي في ظؿ صعكد اإلسالـ السياسي

ر, هاجستير غير هىشكرة, , رسالة()دراسة حالة هصر  فمسطيف جاهعة األٌز
 رسالة  ,اعتهاد الصفكة الفمسطيىية عمى كسائؿ االعالـ اثىاء االزهات (:ٖٕٓٓىبيؿ), الطٍراكم

 , هصرهاجستير غير هىشكرة القاٌرة هعٍد البحكث كالدراسات العربية
 (ٕٚٓٓعزاـ, تيسير :) ا عمى الخيار التجربة السياسية لحركة الهقاكهة االسالهية حهاس كاثٌر

, رسالً هاجستير غير  1007-3991غزة لمفترةفي الضفة الغربية كقطاع  الديهقراطي
 هىشكرة, جاهعً الىجاح الكطىية, ىابمس فمسطيف

 ( ٜٕٓٓعكدة, كفاح:) ا عمى الهشركع الكطىي  1007أحداث حزيراف في قطاع غزة كتأثيٌر
 الكطىية,جاهعة الىجاح  هاجستير غير هىشكرة, ", رسالةكتكتيكيان الفمسطيىي "إستراتيجيان 

 فمسطيف
 (ٕٔٔٓعكدة, عكاد : ) ا عمى عهمية اشكالية العالقة بيف حركة فتح كحركة حهاس كاثٌر

جاهعة الىجاح رسالً هاجستير غير هىشكرة ,,1030-1004في فمسطيف  الديهقراطيالتحكؿ 
 الكطىية, ىابمس, فمسطيف

 (ٕٓٔٓعياش, حسف :) الهجمس التشريعي في ظؿ السمطة الكطىية الفمسطيىية في الفترة
ر, غزة 3996-1006  ,رسالة هاجستير غير هىشكرة, جاهعً االٌز

 (:ٕٔٔٓعيركط, عصاـ:)االسرائيمية -الدبمكهاسية الفمسطيىية في الهفاكضات الفمسطيىية
ا عمى تحقيؽ الدكلة الفمسطيىية الهستقمة , رسالً هاجستير غير هىشكرة, جاهعً الىجاح كاثٌر

 الكطىية ,فمسطيف
 ( ٖٕٔٓغىاـ, احهد :)االسرائيمي حؿ  -هريكي في تسكية الصراع الفمسطيىيالدكر األ

ر, فمسطيف1030-3993الدكلتيف ىهكذجا   ,رسالة هاجستير غير هىشكرة, جاهعً االٌز
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 (: اشكالية الكطىي كالقكهي في الفكر السياسي لمجبٍة الشعبية ٕٔٔٓ, كساـ )الفقعاكل
ر, غزة (, سالة هاجستير غير هىشكرة, جاهع1000ً-3967لتحرير فمسطيف )  االٌز

 
 السمطة  اإلىقساـ الفمسطيىي في عٍد اإلىتداب البريطاىي كفى ظؿ(: ٕٕٔٓ)فيصؿ, ىعهاف

ر ,فمسطيف,رسالة هاجستير غير هىشكرة , ( الكطىية الفمسطيىية )دراسة هقارىة  ,جاهعة األٌز
 اإلسرائيمي هف قطاع غزة  ىسحابلال اآلثار السياسية كاألهىية ( :ٖٕٔٓ, عبلء)الهشٍراكم

,  (1005اإلسرائيمي في أيمكؿ  االىسحابدراسة تحميمية لمىكاحي السياسية كاألهىية لكاقع )
ر ,غزة , فمسطيفغير هىشكرة رسالة هاجستير   , جاهعة األٌز

 (ٜٕٓٓالكادية, احهد:) 1003السياسة الخارجية االهريكية تجاي القضية الفمسطيىية-
ر, غزة,رسالة هاجستير 1008  غير هىشكرة, جاهعً االٌز

 (ٕٕٓٓالهصرم, ابراٌيـ :) الهجمس الكطىي الفمسطيىي البىية السياسية كاالجتهاعية دراسة
جاهعً هعٍد البحكث كالدراسات العربية ,  ,غير هىشكرة,رسالً دكتكراي 3981-3964تحميمية 

 الدكؿ العربية, هصر

 : الدكريات كالهجالت ثالثا

  :  السياسية عمى قاعدة االلتزاـ بالكطىية الفمسطيىية استمٍاـ تجربة  الهشاركةابراش, ابراٌيـ
 : ٕٗ٘-ٖٕ٘, ـ.ت.ؼ ,هركز االبحاث, شئكف فمسطيىية, العدد الكالدة الثاىية لمهىظهة

(ٕٖٓٔ) 
 هجمة الدراسات  جذكر اإلىقساـ الفمسطيىي كهخاطرة عمى الهشركع الكطىي, ابراٌيـ  : إبراش ,

 (ٜٕٓٓ)ٕٚ: ,العدد  ٕٓالفمسطيىية , هجمد 
  : العالقة ىى: التباس هفٍَن ََاقع التعددية في الىظان السياسي الفمسطيابراش, ابراٌيـ

 ٕٔ,عالهجمة العربية لمعمَن السياسية  ,)حهاس(كة رالهمتبسة بيو الهىظهة َالسمطة َح
 ٕٙٓٓ,خريؼ 

 ,الهركز العربي لمبحكث  , هقاالت,الفمسطيىية الهصالحةك هصر كاالخركف  هحهد: ابراٌيـ
 ٕٙٔٓ, كالدراسات

  :ا عمى هشاريع  الهتبايىة الفمسطيىية السياسيةالهكاقؼ احهد, ساهي الفمسطيىية  الدكلةكاثٌر
ر بغزة, سمسمً العمـك ,  (3991-3967)التسكيةالهقترحة في اطار  هجمً جاهعً االٌز

  ٕٔٔٓ:  ٔ,العددٖٔاالىساىيً,الهجمد
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 هجمة الدراسات كالحؿ الهأزؽ: الهفاكضات العربية كالفمسطيىية هع اسرائيؿ , عمىالجرجاكم ,
 ٜٕٓٓ:  ٛٚ,العدد ٕٓالفمسطيىية,الهجمد

  :بيػػػػػػػػركت  , هجمػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطيىية,الجديػػػػػػػػدة رحمػػػػػػػػةهكالفمسػػػػػػػػطيف الجربػػػػػػػػاكل,عمى
 ٕٙٓٓ:  ٙٙ,العددٚٔ,الهجمد

  هجمة جاهعة  : آلية التشريع في فمسطيف كتأثير اإلىقساـ الفمسطيىي عميٍاالحجار, إبراٌيـ ,
ر بغزة , الهجمد   ٕٔٔٓ:1(A), العدد  ٖٔاألٌز

 : العدد  ٕٓ, هجمة الدراسات الفمسطيىية ,الهجمد اإلىقساـ الفمسطيىي كالحكارالخطيب ,غساف,
ٚٛ  :ٕٜٓٓ 

 ٕٚهجمة الدراسات الفمسطيىية,العدد, ازهً راٌىة اـ استىفاذ دكر تاريخيطيب, غساف: خال  :
ٕٓٓٛ 

 هؤسسة هجمً السياسة الدكلية, ,التراجع كالصهكد الدكلبيفحهاس كالحصار , ابك بكر: الدسكقي 
 ٕٙٔٓ, هركز االٌراـ لمدراسات السياسية كاالستراتيجية, العدد

 (ٕٗٔٓالسيد , هحهد هحهكد :)يمي في اداري ها بيف التجهيد كاالستئثار: هستقبؿ الىٍج االسرائ
 لمدراسات كاالستشارات الزيتكىة, هقاالت كتحميبلت سياسية , هركز الهفاكضات هع الفمسطيىييف

 ؿ يهكف الرجكع عىً السياسيغزي  اىفصاؿ خميؿ:, الشقاقي  الفمسطيىي, الهركز الى هتى ٌك
 ٕٛٓٓ:العدد : السياسة كالحكـ, راـ اهلل, فمسطيف دائرة, كالهسحية السياسةلمبحكث 

 ,ا في رسـ السياسة االسرائيمية(: بدكفهحهد جهاؿ الديف ) العمكل , هركز االحزاب كاثٌر
 ٗٔ, ع٘الدراسات االقميهية, ,جاهعً الهكصؿ, ـ

  :هجمػػػػػػً  الهفاكضػػػػػػات الفمسػػػػػػطيىية اإلسػػػػػػرائيمية بػػػػػػيف الثابػػػػػػت كالهتحػػػػػػكؿالىقػػػػػػار, سػػػػػػميـ ,

 ٕٓٔٓ: ٕٔسياسات,العدد

 فتح الرؤية االسرائيمية لفكز حركً حهاس فمسطيف بيف حككهة حهاس كسمطً :جاد, عهاد ,
 (ٕٙٓٓ:) هركز االٌراهات لمدراسات السياسية كاالستراتيجية, هجمة السياسة الدكلية, القاٌرة

 جريسي : ـك ,هدار الهركز الفمسطيىي 1031الخارطة السياسية في اسرائيؿ اىتخابات , بٌر
 (ٖٕٔٓ,) لمدراسات االسرائيمية
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 هجمة الدراسات اؾ دكلة فمسطيىية, يكهيات هفاكض في فمسطيف: لف يككف ٌى حيدر, رىدة ,
 ٕٓٔٓ:  ٘ٛالفمسطيىية, كتب بالفرىسية, قراءات , العدد

 هجمة هىظهً التحرير الفمسطيىية كحركً حهاس الصراع في شاف الىفكذ, ىبيؿ: حيدرم ,
 ٖٜٜٔ: ٖٔ, العدد ٗالدراسات الفمسطيىية هجمد

 ,ًدهشؽ بعد اف تخمت قطر عف  السكرية العاصهة دفئٌؿ تفقد حركً حهاس  عمى: ابك حيم
 ٕٗٔٓ/ديسهبر/ٕٛىيكز شبكة اخبار ىاصر قىديؿ االعبلهية السكريً, , تكبحهاساحتضاف 

 هىصكر, هؤسسة,تحرير كهيؿ 1033اسرائيؿ العاـ  السياسية, دليؿ األحزاب احهد: ,خميفة 
 (ٕٔٔٓ: ) الدراسات الفمسطيىية, بيركت

 ير عكاشة ترجهة هجمً هركز ,  اتفاؽ هكة اىتصار الكحدة عمى التقدـ)الجزء االكؿ( : ٌز
 ٕٚٓٓ: ٕٙ-ٕ٘العدد’ الفمسطيىيالتخطيط 

  :هىتدل  الهىظهات الهجتهعية التطكعية كالقضية الفمسطيىية ىحك عالقة تكاهميةسالـ, كليد ,
 (ٜٜٜٔ:)ابحاث السياسات االجتهاعية كاالقتصادية في فمسطيف

 الهركز  الهفاكضات الفمسطيىية االسرائيمية, هجمً اكراؽ فمسطيىية :عاطؼ بكسيؼ,أ,
 ٕٛٓٓ: ٔالفمسطيىي لمبحكث كالدراسات االستراتيجية, راـ اهلل ,العدد

  ,هصالحة هباغت برسـ التىفيذ كعكدة إسرائيمية إلى التمكيح بالحمكؿ  اتفاؽ خميؿ:شاٌيف
 ٕٕٔٓ, ٜٔالدراسات الفمسطيىية, العدد  , هجمةاألحادية

  :الهصالحة الفمسطيىية بيف ىعى عهمية السالـ كتجاٌؿ دركس "الربيع العرب",شاٌيف . خميؿ 
 ٕٔٔٓ: ٚٛالعدد  , سطيىيةالفمالدراسات هجمة 

 :هجمة هركز التخطيط اسرائيؿ كحككهة الكحدة الكطىية الفمسطيىية شعباف, خالد ,
 ٕٚٓٓ :ٕٙ-ٕ٘الفمسطيىى,العدد

 :هجمػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػات اىتظػػػػػػػػػػػار الفشػػػػػػػػػػػؿ هكػػػػػػػػػػػةاسػػػػػػػػػػػرائيؿ كاتفػػػػػػػػػػػاؽ  شػػػػػػػػػػػمحت, اىطػػػػػػػػػػػكاف ,
 ٕٚٓٓ:  ٜٙ,العددٛٔالفمسطيىية,الهجمد

 اإلىقساـ الفمسطيىي كعالقتً باإلغتراب السياسي هف كجٍة , ياسر , عسمية , هحهد: أبكعجكة
جاهعة " ,هجمة ىظر طمبة الجاهعات "دراسة تطبيقية عمى عيىة هف طمبة جاهعة األقصى

   ٖٕٔٓ: ٕ,العددٚٔاألقصى ,الهجمد 
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  :هركز التسكيةالتحكؿ ىحك اليهيف في ظؿ عهميً -الرام العاـ االسرائيميعسميً, صبحي ,
 (ٕٛٓٓ) كاالستراتيجية, القاٌرة السياسيةاالٌراـ لمدراسات 

  هجمة الدراسات الفمسطيىية , الهجمدحهاس خمفية تاريخية سياسية,  عهرك, زيادابك ,ٗ ,
 ٖٜٜٔ: ٖٔالعدد

 ,هجمػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػات : قػػػػػػػػراءة فػػػػػػػػي الهقػػػػػػػػدهات كالىتػػػػػػػػائجهكػػػػػػػػةاتفػػػػػػػػاؽ طػػػػػػػػبلؿ:  عككػػػػػػػػؿ ,
 ٕٚٓٓ: ٜٙ,العددٛٔالفمسطيىية,الهجمد

  ,الى هازؽ الحكـ  الديهقراطية الدكلةهف حمـ  الفمسطيىية الدبمكهاسية لتجربةا عمى:فياض
 ٜٜٙٔ:  ٕٚ,العددٚ, هؤسسً الدراسات الفمسطيىية, الهجمدالذاتي

  :هجمة الدراسات لف يككف ٌىاؾ دكلة فمسطيىية يكهيات هفاكض في فمسطيفككلت, زياد ,
 ٕٓٔٓ:  1ٔٚٗ٘ٛالفمسطيىية,العدد

 : فيٍا اٌهية كحدة القدس كالغاء حؽ العكدة  ىتىياٌك: يؤكدكمهة  هجمة الدراسات الفمسطيىية
 ٖٕٔٓ: ٜٚ, العددٕٗ, الهجمدفي اطار الهفاكضات هع الفمسطيىييف

  كمهة لمىائب االكؿ لرئيس الحككهة االسرائيمية يستبعد فيٍا قياـ  الدراسات الفمسطيىية :هجمة
 ٖٕٔٓ: ٜٗ,العددٕٗ,الهجمددكلة فمسطيىية في الفترة الحالية

  كمهة لكزير الخارجية االسرائيمي افيغدكر ليبرهاف: يرفض فيٍا هجمة الدراسات الفمسطيىية :
 ٕٔٔٓ: ٚٛ,العددٕٕ, ,الهجمدتجهيد االستيطاف

  : كمهة لرئيس الحككهة االسرائيمية بىياهيف ىتىياٌك ,جاهعة بار هجمة الدراسات الفمسطيىية
 ٜٕٓٓ: ,ٛٚ,عٕٓـ,34/6/1009ايالف 

  : كمهة لكزيرة الخارجية اإلسرائيمية تسيبي ليفىى اهاـ هؤتهر هجمة الدراسات الفمسطيىية
 ٕٚٓٓ: ٕٚ,العددٛٔ, الهجمد أىابكليس

 كمهة لكزيرة الخارجية اإلسرائيمية تسيبي ليفىى اهاـ هؤتهر لفمسطيىية : هجمة الدراسات ا
 ٕٚٓٓ: ٕٚ,العددٛٔ, الهجمدأىابكليس

 : كمهة لرئيس الحككهة االسرائيمية ايٍكد اكلهرت اهاـ هؤتهر هجمة الدراسات الفمسطيىية
 ٕٚٓٓ: ٕٚ,العددٛٔ,الهجمدأىابكليس
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 : ج بكش في افتتاح هؤتهر أىابكليسكمهة لمرئيس جكر  هجمة الدراسات الفمسطيىية 
 ٕٚٓٓ: ٕٚ,العددٛٔ,الهجمد

  : كمهة لكزيرة الخارجية اإلسرائيمية تسيبي ليفىى اهاـ هؤتهر هجمة الدراسات الفمسطيىية
 ٕٚٓٓ:  ٕٚ,العددٛٔ, الهجمد أىابكليس

 : كمهة لرئيس الحككهة االسرائيمية ايٍكد اكلهرت اهاـ هؤتهر  هجمة الدراسات الفمسطيىية
 ٕٚٓٓ:  ٕٚ,العددٛٔ,الهجمدأىابكليس

 : 1كمهة لكزيرة الخارجية االسرائيمية, اهاـ هىتدل سابا القدس  هجمة الدراسات الفمسطيىية-
 ٕٚٓٓ:  ٕٚ,العددٛٔ,الهجمد 33-1007

  : كمهة لمرئيس هحهكد عباس اهاـ هؤتهر أىابكليسهجمة الدراسات الفمسطيىية ,
 ٕٚٓٓ:  ٕٚ,العددٛٔالهجمد

 كمهة لكزيرة الخارجية اإلسرائيمية تسيبي ليفىى اهاـ هؤتهر سات الفمسطيىية : هجمة الدرا
 ٕٚٓٓ:  ٕٚ,العددٛٔ,الهجمد أىابكليس

  : الهجمدهر اىابكلستكمهة لمرئيس هحهكد عباس اهاـ هؤ هجمة الدراسات الفمسطيىية ,ٔٛ ,
 ٕٚٓٓ: ٕٚالعدد

  : فيًبياف لمجىة الرباعية لمسالـ في الشرؽ االكسط تدعك هجمة الدراسات الفمسطيىية 
:  ٚٙ,العددٚٔ( , " كثائؽ , الهجمدٕٙٓٓ) الحككهة الفمسطيىية الى قبكؿ الهبادئ الدكلية

ٕٓٓٙ 
 : ًالهفٍـك االسرائيمي لمسالـ هع الفمسطيىييف في عٍد هجمً دراسات شرؽ اكسطي

 (ٖٕٔٓ,),التقارير كالهقاالت ٗٗ,العددكديها

  دراسة السمطة الفمسطيىية الفمسطيىي ,  الشأفهجهكعً هف االكاديهييف كالهختصيف في
   ٕٛٓٓلبلعبلـ الفمسطيىي, الهركز كالفمتاف االهىي

 :(ٕٙٔٓ, هجمة البديؿ,) تاريخ هف الفشؿ-الهفاكضات الفمسطيىية االسرائيمية هحهكد, هٍيب 

  الفمسطيىي  كأثري عمى التىهية بهحافظات غزة كسبؿ التغمب عميً اإلىقساـ, زكي: هرتجى  ,
 ٕٗٔٓ: ٖٗهجمة جاهعة القدس الهفتكحة لؤلبحاث كالدراسات ,العدد 
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 ( اكراؽ عهؿ لىخبة هف الباحثيف, ابكفخر, ٕٓٔٓهركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات:)
, لبىاف  1033استراتيجىتقدير -1030القضية الفمسطيىية تقييـ استراتيجى(: ٕٔٔٓصقر)

(,ٕٓٔٓ) 

 الدكر التركي في الهىطقة (: ٕٕالتقدير االستراتيجي ):  هركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات
 (ٕٓٔٓ,) كتأثيري عمى القضية الفمسطيىية

  الهىطقةالدكر التركي في (:ٕٕاالستراتيجي) التقدير لمدراسات كاالستشارات: الزيتكىةهركز 
 ٕٓٔٓهايك/ايار الفمسطيىية القضيةعمى  كتأثيري

  : تقدير -1030القضية الفمسطيىية تقييـ استراتيجىهركز الزيتكىة لمدراسات كاالستشارات
 (ٕٓٔٓ,), لبىاف  1033استراتيجى

 : كسياسية في  إحصائيةهف فتح, قراءي  السمطةحهاس تستمـ  هركز دراسات الشرؽ االكسط
 (ٕٙٓٓ) ,عهاف ٕٙٓٓيىاير /الثاىيكاىكف ٕ٘ الثاىية الفمسطيىية التشريعيةىتائج االىتخابات 

 التفاكض  استراتيجيةىصؼ تسكية كىصؼ هصالحة فػي حؿ الصراعات: :: هصطفى , هٍىد
 ٕٕٔٓ: ٕ, هجمً الحصاد, العدد اإلسرائيمية فػي فترة حككهة ىتىياٌك

 ,( ىصؼ تسكية كىصؼ 1031-1009اإلسرائيمية التفاكضية ) االستراتيجية, هٍىد: هعيف
 ٖٕٔٓ: ٖٚ, الهجمة العربية لمعمـك السياسية ,العدد هصالحة

 :ىصؼ تسكية كىصؼ هصالحة فػي حؿ الصراعات: استراتيجية التفاكض  هصطفى , هٍىد
 ٕٕٔٓ: ٕ, هجمً الحصاد, العدد اإلسرائيمية فػي فترة حككهة ىتىياٌك

  :العددٕ٘, هجمة الدراسات الفمسطيىية, ـ اسر عرفات كهعركة طرابمسيهعيف , الطاٌر ,ٔٓٓ :
ٕٓٔٗ 

  :هجمة االسرائيمية كصياغة رؤية جديدة-تقييـ تجربة الهفاكضات الفمسطيىيةهىصكر, كهيؿ ,
 ٕٔٔٓ:  ٙٛالدراسات الفمسطيىية,هقاالت,العدد

  الهكافقة عمى الهحادثات غير  فيً: بياف لمقيادة الفمسطيىية تعمف هؤسسة الدراسات الفمسطيىية
بياف لرئاسة الحككهة االسرائيمية بشاف هشاريع البىاء  8/5/1030الهباشرة هع اسرائيؿ راـ اهلل,

  ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٜٔفي القدس ,
  :الشركة العربية الهتحدة لمتسكيؽ  فمسطيف كالقضية الفمسطيىيةىخبً هف الهتخصصيف,

 (ٜٕٓٓ: ) كحة , القاٌرةكالتكريدات بالتعاكف هع جاهعة القدس الهفت
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  ,هجمػػػػػػػة الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػالـ بعػػػػػػػد قهػػػػػػػة كاهػػػػػػػب ديفيػػػػػػػد الثاىيػػػػػػػة عهميػػػػػػػة ههػػػػػػػدكح:ىكفػػػػػػػؿ ,
 ٕٓٓٓ:  ٖٗ,العددٔٔالفمسطيىية,الهجمد

 , هدار الهركز , ٕٔٔٓهدار االستراتيجي تقرير ,  1030الهشٍد االسرائيمي لعاـ : ٌىيدةغاىـ
 (ٕٔٔٓ): الفمسطيىي لمدراسات االسرائيمية ,راـ اهلل

 

 : هكاقع االىترىترابعا
 الهكاقع االلكتركىية :

 أكىاليف. هكقع إسالـ 
      http://islamonline.net 

 ىت. االسالـ اليكـهكقع 
-13-http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart

105045.htm 
 حسديً ,هكسى )(: حؿ الدكلة اك الدكلتيف ككالة كطف لألىباء 

 .هكقع الجزيرة ىت 
http://www.aljazeera.net 

  ىت. الهتهدفهكقع الحكار 
http://www.ahewar.org/debat/show/.art.asp?aid=132175 

 ىت . العربي لؤلبحاث كدراسات السياسات هكقع الهركز 
http://www.dohainstitute.org/portal 

 ىت. الفمسطيىي لئلعبلـ هكقع الهركز 
https://www.palinfo.com 

 هكقع الهكسكعة الفمسطيىية 

http://islamonline.net/
http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart-13-105045.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/services/saveart-13-105045.htm
http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.ahewar.org/debat/show/.art.asp?aid=132175
http://www.ahewar.org/debat/show/.art.asp?aid=132175
http://www.dohainstitute.org/portal
http://www.dohainstitute.org/portal
https://www.palinfo.com/
https://www.palinfo.com/
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http://www.palestinapedia.net/%D8%B9%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B/ 

  لهىظهة التحرير الفمسطيىية األساسيهكقع دكلة فمسطيف ,الىظاـ 
http://www.palestinepnc.org/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=372&Itemid=345&lang=ar 
  ىت. الفمسطيىي الشعبيهكقع جبٍة الىضاؿ 

http://www.nedalshabi.com/?p=44298  
 جريدة الحياي, لىدف ىت.هكقع 

http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=32437 

 هكقع حركة الهقاكهة اإلسبلهية حهاس. 
 http://hamas.ps 

  شبكة اخبار ىاصر قىديؿ االعبلهيةهكقع 
 أكىبليف. هكقع فمسطيف 

http://www.felesteen.ps 
  .هكقع كزارة الخارجية االسرائيمية ىت

/InformationaboutIsrael/TheHistoryOfTheJewishhttp://mfa.gov.il/MFAAR
People/ImportantEvents/Pages/elections%202009.aspx 

 هعا اإلخبارية. هكقع ككالة 
http://maannews.net  

 ككالة االىباء كالهعمكهات الفمسطيىية, كفا 
http://www.wafa.ps 

 2013  ,هجمة فمسطيف 
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2492 

http://www.nedalshabi.com/?p=44298
http://hamas.ps/
http://hamas.ps/
http://www.felesteen.ps/
http://www.felesteen.ps/
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheHistoryOfTheJewishPeople/ImportantEvents/Pages/elections%202009.aspx
http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheHistoryOfTheJewishPeople/ImportantEvents/Pages/elections%202009.aspx
http://maannews.net/
http://www.wafa.ps/
http://www.wafa.ps/
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2492
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2492
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