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 اإلهداء
ًثببث انعمْذة غبّت نْس ًساءىب  ًسجبحت انعمم بهَغَ يٍ حسٍ اخلهُكإىل يين أىذُ ىزه انذساست 

 .و ًسهىحمًذ سسٌل اهلل صهَ اهلل عهْ.. إىل لذًحِ ًٌَس عْين  ننبظش ًال هنبّت دلسخضّذ يذٍ

أطبل اهلل  انغبيل انذًُ س، إىلحخى إال ببنصرب ًانعضميت ًاإلصشا إىل يٍ عهًين أٌ األعًبل انكبرية ال

 .بمبءه، ًأنبسو ثٌة انصحت ًانعبفْت، ًيخعين بربه ًسد مجْهو

َزسث عًشىب يف أداء سسبنت صنعخيب يٍ أًساق انصرب ً ,إىل يٍ حصّنخين بذعبئيب ادلخصم ببنسًبء 

 بال فخٌس أً كهم ..أيِ احلبْبت.عهَ سشاج األيم  يف ظالو انذىش ًطشصهتب

 بنْبحِ احلبْببث ششًق لشة عْين ًشيذ فخش جبْين ًىال بك صًًج ثٌة صببُ إىل

 ًأخٌاحِ. إخٌحِ يٍ حيًهٌٌ يف عٌْهنى ركشّبث طفٌنيت ًشبببِإىل       

 .حلبْبتفهسطني ا .. سنني عًشُ ًال صنج أيشِ يف ظهيبيٍ احخضنخين  إىل

 شيذاء فهسطني؟!يى اخلهذ ًيٍ را ّنبصع .. ينب يكبَت أكشويٍ ىى  إىل

 .ًادلعخمهني .. األسشٍ جم حشّت غريىىأيٍ ضحٌا حبشّخيى يٍ  إىل       

.. إىل كم يٍ أسيى يف إجنبح ىزا  مل ّرتددًا يف يذ ّذ انعٌٌ إىل أصذلبئِ ًصيالئِ األًفْبء انزٍّ

يف يمعذ صذق عنذ يهْك يمخذس يع اننبْني ًانصذّمني  م أٌ جيًعين هبىسبئال ادلٌىل عض ًجانعًم، 

 ًانشيذاء ًانصبحلني ًحسٍ أًنئك سفْمب.

 الباحثة
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 شكر وتقذير

 

ل ينتيي شكر شكرنا لؾ الك  الميـ لؾ الحمد عمى نعمؾ العظيمة، كآلئؾ الجسيمة،
 ،ع، كرجائي أف تتقبمو منيآخره، حيث أكرمتني بإتماـ ىذا العمؿ المتكاض، كل يىٍنفىد أكلو

 لكجيؾ الكريـ. كأف تجعمو خالصان 
ا يىٍشكيري ًلنىٍفًسوً ) :مف قكلو تعالى انطالقان  مىٍف يىٍشكيٍر فىًإنَّمى لقكؿ الرسكؿ صمى  ( كامتثالن كى
يمانا بفضؿ العتراؼ بالجميؿ كتقديـ ) :اهلل عميو كسمـ ل يشكر اهلل مف ل يشكر الناس( كا 

ألصحاب المعركؼ فإني أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالثناء العظيـ لكؿ مف الشكر كالمتناف 
كأخص بالذكر: أستاذم كمشرفي الفاضؿ الدكتكر جميؿ  الدراسةساعد في إنجاح ىذه 

كمتابعتو ليا منذ الخطكات األكلى  هلل عمى قبكلو اإلشراؼ عمى ىذه الدراسةسالمة حفظو ا
ىذا العمؿ بيذه الصكرة .. فجزاه اهلل عني  مف خالؿ تقديـ النصح كاإلرشاد إلى أف خرج

 خير الجزاء.
عمى تفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه عضاء لجنة المناقشة كما أتقدـ بالشكر كالتقدير أل

الرسالة كالحكـ عمييا سكاء بتقديـ المالحظات القيمة أك التكجييات التي مف شأنيا إثراء 
خميؿ حماد لتفضمو مشككرا بتدقيؽ  كالشكر مكصكؿ لألخ الفاضؿ الدكتكر ،ىذه الدراسة

 .غكيان الرسالة لي 
كل يفكتني أف أتكجو بالشكر كالعرفاف ألكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا 

 ممثمة برئيسيا الدكتكر محمد المدىكف.
أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر رضكاف محمكد باركد كالذم كاف عكنان لي في ككذلؾ   

، كما كأتقدـ بالشكر لألخكة األفاضؿ كؿ باسمو كلقبو بالشكؿ المطمكب ةدراسعداد ىذه الإ
 .دراسةالذيف أجريت معيـ العديد مف المقابالت حكؿ مكضكع ال
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سكاء بإسداء معركؼ أك بتقديـ  الدراسةأشكر كؿ مف ساعدني عمى إنجاز ىذه كما 
 خدمة أك بدعاء في ظير الغيب، فجزل اهلل الجميع عني خير الجزاء.

بالطريقة التي تخدـ  دراسةختاما آمؿ مف اهلل أف أككف قد كفقت في إعداد ىذه الك 
 عمـك الدارسيف كتنفع أبناء شعبي كأمتي كذلؾ طمعا في رضى الرحمف تبارؾ كتعالى.
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 ملخص الذراسة

في المشيد  ي التحكؿ، نقطةن فاصمة ف6002الثانية  النتخاباتي التشريعية الفمسطينية تعتبر
السياسي الفمسطيني، حيث أف انتخاب حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" لـ يمؽ قبكلن إسرائيميان كل دكليان 

داخمي في بنية النظاـ نقساـ اكل إقميميان كحتى مف بعض الفصائؿ الفمسطينية، مما أدل إلى حدكث 
 كفرض الحصار عمى قطاع غزة. السياسي الفمسطيني 

فت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر الدبمكماسية الفمسطينية بشقييا الرسمي كالشعبي لرفع ىد
(، كناقشت الدراسة مراحؿ تطكر النظاـ السياسي 6025-6002الحصار عف قطاع غزة خالؿ الفترة )

لفمسطينية بالقضية اأثرت الفمسطيني، كالمكاقؼ الدكلية مف نتائج النتخابات، المتغيرات السياسية التي 
قميميان كدكليان،  الحصار بكافة أشكالو كآثاره عمى مناحي الحياة إلى جانب ذلؾ معرفة محميان كا 

 النقساـ بيف شطرم الكطف فمسطينيان كتكضيح مدل انعكاس كتأثير القتصادية منيا كالجتماعية، 
لدبمكماسية الرسمية ك الشعبية . أيضان، ألقت الدراسة الضكء بتكسع عمى أنشطة كفعاليات اكدكليان  كعربيان 

 في السعي لرفع الحصار.
استخدمت الباحثة في الدراسة المنيج التاريخي، كالمنيج الكصفي التحميمي، كمنيج تحميؿ النظـ، 

، كما رفدت الباحثة الدراسة بالكثير مف الرؤل مف خالؿ  ةنظران لتناسب ىذه المناىج مع مكضكع الدراس
 ع القيادات الفمسطينية السياسية كالمينية بقطاع غزة.المقابالت التي أجرتيا م

كقد خمصت الدراسة لمجمكعة مف النتائج أبرزىا أف الحصارى ل يزاؿ قائمان كلـ تفمح أم مف 
الدبمكماسية الرسمية أك الشعبية في رفع الحصار الذم أثر بشكؿ كاضح عمى كؿ مناحي الحياة 

ؿ المكاطف في العديد مف األزمات كزاد مف معدلت البطالة السياسية كالقتصادية كالجتماعية كادخ
ككصؿ الفقر إلى مستكيات غير مسبكقة. كظير كاضحان، أف النقساـ شتت الجيكد كاضعؼ المكقؼ 
الفمسطيني كأحبط الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج، كأعطى فرصة إلسرائيؿ لمتيرب مف 

الدكلتيف. كما أثبتت الدراسة أف النشاط الشعبي كاألىمي غير اللتزامات الدكلية كعممية السالـ كحؿ 
الرسمي أكثر فعاليةن في التأثير عمى المجتمع الدكلي كاستقطاب الدعـ كالتضامف مع الشعب الفمسطيني 

 كقضاياه العادلة. 

كأكصت الدراسة بضركرة مكاصمة العمؿ الدبمكماسي الرسمي كالشعبي جنبان إلى جنب لرفع 
بتكار أساليب جديدة، كاإلسراع في إنياء النقساـ لما لو مف آثار سمبية عمى قضية الحصار الحصار كا

، كرفع دعاكم قضائية أماـ البرم كمجمؿ الكضع الفمسطيني، كتكثيؼ العمؿ مف أجؿ فتح معبر رفح
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افظة المحاكـ الدكلية كاإلسرائيمية، كتدكيؿ قضية الحصار لتصبح قضية رأم عاـ دكلي إنساني، كالمح
عمى مستكل الرأم العاـ الدكلي الذم عممت المؤسسات الشعبية عمى حشده، كاستمرار التكاصؿ مع 
المنظمات الدكلية كالعربية كاإلسالمية إلدامة حيكية األنشطة كاستمرار المطالبة برفع الحصار، 

ة الشعب كضركرة قياـ حكار بناء كجدم بيف حركتي حماس كفتح إليجاد قكاسـ مشتركة تكحد مسير 
 الفمسطيني لفؾ الحصار كالتحرؾ نحك اليدؼ الكطني، كىك التحرر كالستقالؿ كقياـ الدكلة الفمسطينية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

Abstract 
 

  خ

 

Abstract 

The second Palestinian legislative elections in 2006 was a turning point 

in the Palestinian political scene because electing the Islamic Resistance 

Movement “Hamas” was not accepted by Israel nor by the international and 

regional communities, not even by some Palestinian factions which lead to the 

Palestinian political division and imposing the siege on the Gaza Strip. 

 This study aims to identify the role of the Palestinian official and 

popular diplomacy which attempts to lift the siege on the Gaza Strip during 

the period 2006-2015. The study discusses the Palestinian political system 

development, the international attitudes of the elections’ results, the political 

changes that befell the Palestinian issue locally, regionally and internationally, 

siege  forms and effects on economic and social life. Division between the two 

parts of Palestine, and its implications on the Palestinian, Arab and 

international levels also discussed. The study also sheds light on the expansion 

of the activities of the official and popular diplomacy to lift the siege. 

The researcher used the historical method, the descriptive and analytical 

approach, in addition to systems’ analysis approach to conduct this research. 

The researcher supported the study with many visions and opinions through 

the interviews she did with the Palestinian political, professional leaders, and 

key persons in the study topic in the Gaza Strip.  

The study findings reveals that  all attempts to release the siege is failed,  

and neither the official nor the public diplomacy succeed in lifting the siege. 

This long siege on Gaza  has significant impact on political, economic and 

social aspects. In addition, unemployment rates increased, poverty has reached 

unprecedented levels, and people suffering were maximized. It appeared 

clearly that the division has destroyed efforts and weakened the Palestinian 

position as well as frustrated the Palestinian people inside and outside the 

country. It also gave Israel the opportunity to escape from the international 

obligations and the peace process as well as the two states solution. The study 

also demonstrated that the popular and civil informal activities are more 

effective in influencing the international community and attracting support 

and solidarity with the Palestinian people and it just cause. 

The study recommended the need to continue the official and popular 

diplomatic activities side by side to lift the siege and  to invent new methods 

for this purpose. It also recommends ending the division as soon as possible 

because of its negative effects on the issue of the siege and the entire 

Palestinian situation. Also, it recommends intensifying efforts in order to open 
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the Rafah crossing, and instituting lawsuits before international and Israeli 

courts in this regard. Moreover, making the siege an issue of public opinion 

and maintaining the level of the international support that has been achieved 

by popular institutions. This is in addition to maintaining the connections with 

the international, Arab and Islamic organizations to sustain activities that 

demand lifting the siege. It is also necessary to establish a constructive and 

serious dialogue between Hamas and Fatah to find common grounds for unity 

to lift the siege on the Palestinian people and move toward the national goal of 

liberation and independence to establish the Palestinian state. 
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 المقدمة:
الدكؿ  كمصالح أىداؼ تنفيذ كتحقيؽ في عمييا عتمديي  التي األدكات أىـ أحد الدبمكماسيةتعتبر 

 في كظيفتيا يحصر الذم التقميدم الشكؿ عمى ككظيفتيا يعتمد الدبمكماسية كلـ يعد دكر كالشعكب.

دارة اكضات،الدبمكماسي، كالمف التمثيؿ  بينيا، كتعزيز العالقات سممية، بطريقة الدكؿ بيف الخالفات كا 
نما  في التطكر الحاصؿ الدكلي، كما أف النظاـ التي يشيدىا التغيرات تكاكب جديدة أبعاد ليا أصبح كا 

 زيزبتع الدبمكماسية عنى(. كتي 6: 6022 )عمارة، اكشعبي ان إنسانيان لمدبمكماسية بعد أضاؼ التصاؿ كسائؿ

 الخارج، كتمثيؿ كمصالحيـ في عف رعاياىا المختمفة، كالدفاع في المجالت كتطكرىا الدكؿ بيف العالقات

 مكاقؼ كتقييـ الدكؿ، أحكاؿ عف جمع المعمكمات إلى كاألحداث، إضافةن  المناسبات في الحككمات

مكاقؼ مستقبمية )عبد  أك سياسات إزاء محتممة أفعاؿ ردكد أك راىنة إزاء قضايا كالجماعات الحككمات
 (.22: 2555اليادم، 

 كسائؿ كمتابعة نطاؽ العالنية في تعمؿ كأصبحت ، الحديثة كقد اتسع نطاؽ كمجالت الدبمكماسية

كلذلؾ تنبيت الدبمكماسية الرسمية  العاـ. الرأم كيقظة المؤسسات الديمقراطية تأثير تحت اإلعالـ، ككذلؾ
الشعبية كاستفادت  التي تمارس الدبمكماسية كمنظماتيا األىمية ىيريةالجما القكل لمدكر الفعاؿ لمساىمة

 غير الحككمية المنظمات عالقات أف الخارجية. كما العالقات إدارة في الرسمية القنكات دكر منيا لتعزز

 الدبمكماسي السمؾ كأعضاء السفراء الدبمكماسية كشجع الممارسة تطكير ساىـ في األكاديمية كالجمعيات

 (.32: 2550اإلعالـ )عبكشي،  كسائؿ إيجابية مع ىذه المنظمات كأيضا مع عالقة خمؽ عمى

اإلقميمي كالدكلي لحؿ العديد  ييفالدبمكماسية بأشكاليا المختمفة أداه ككسيمة ناجعة عمى المستك  إف
ؾ بما في ذل، مف المنازعات كالمشاكؿ في عالـ اليـك سكاء كانت سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية

معالجة أنكاع الحصار كالحظر كالمقاطعة المختمفة التي تفرضيا الدكؿ كشكؿ مف أشكاؿ الضغكط التي 
 ممارسةى  كما أفتمارس لتحقيؽ المكاسب كفرض الشركط التي تحقؽ المصالح السياسية كالقتصادية. 

األكركبية عمى كالدكؿ  الكليات المتحدة المريكيةمف  كبيرالحصار بأشكالو المختمفة مكرس بشكؿ 
يراف كالعديد مف الدكؿ مثؿ ككبا إلى عيد قريب كككريا الشمالية ىي نماذج متعددة ألشكاؿ ، ك العراؽ كا 

األثر كالنتائج. إل أف الحصار المفركض مف قبؿ  متفاكتةى  فيو الدبمكماسية أدكاران  شكمتالحصار الذم 
قميمية عمى قطاع غزة كالقك  اسية التي أفرزتيا انتخابات ديمقراطية بمراقبة السي لإسرائيؿ كجيات دكلية كا 
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 شعب بأكممو مارس حقو المكفكؿ قانكنان  فرض عمىمف أنكاع الحصار الذم يي  مختمفان  دكلية كاف شكالن 
 (. 6002باختيار ممثميو كقيادتو كما تفعؿ باقي الشعكب المتحضرة في العالـ )باركد، 

ذا  المستقمة، باعتبارىا الدكؿ تيمارسيا التي السيادة ؿأعما مف الدبمكماسي العمؿ ممارسة كانت كا 

 ىذه عمى استثناء جاءت قد الفمسطينية حالتنا في الدبمكماسية الدكلة، فإف قياـ بعد ييمارس نشاطان مؤسساتيان 

 نياإ معظـ دكؿ العالـ، حيث في نظيراتيا عف ظركؼ معقدة مختمفة في كتطٌكرت نشأت القاعدة، فقد

 عمميا بدأت أنيا إلى سيادة، إضافةن  ذم مستقؿ فمسطيني كياف كجكد ظؿ عدـ كفي تحت احتالؿ نشأت

 بالتكسع الفمسطينية، كمف ثـ في مناطؽ محددة مف الكطف الفمسطيني كأخذت األراضي خارج مف

جؿ إقامة دعائـ الدكلة كتحقيؽ أفي النضاؿ المستمر مف  بارز بشكؿ كساىمت جيان يكالتطكر تدر 
 (.2: 6022)أبك صكم،  الستقالؿ الكامؿ

لمدبمكماسية  كداعمان  كمؤثران  ىامان  كمف ناحية أخرل، كاف لمدبمكماسية الشعبية الفمسطينية دكران 
ليا في داخؿ الكطف كخارجو كاستطاعت أف تتخطي الحكاجز الدبمكماسية، كتعالج  الرسمية كرديفان 

 قضايا غابت عنيا الدبمكماسية الرسمية أك أخفقت فييا.

المختمفة السياسية كالقتصادية كاإلنسانية الذم فرض عمى قطاع  هبصكر  المفركضصار إف الح
في النتخابات التشريعية، استحكذ عمى اىتماـ  حماسبعد فكز حركة  (ـ6002)غزة منذ العاـ 

كحشد الدعـ الدكلي لمضغط عمى  ،الدبمكماسية الفمسطينية الرسمية منيا كالشعبية بيدؼ رفع الحصار
جؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ. ىذه األشكاؿ مف الممارسات الدبمكماسية مرت بمراحؿ مف المد أؿ مف إسرائي

 خاصة الشعبيةي بلكف الدبمكماسية الفمسطينية ك  ل،كالجزر، كالنجاح في خطكات كاإلخفاؽ في مراحؿ أخر 
م منيا استمرت في بذؿ الكثير مف الجيكد في محاكلت مستمرة لكسر ىذا الحصار البرم كالبحر 

ثر بصكرة كبيرة أ. كلقد طاؿ ىذا الحصار كافة مناحي الحياة ك  كالتخفيؼ مف معاناة مكاطني قطاع غزة
المستشفيات كمحطات معالجة المياه كمشاريع البنية : عمى عمؿ العديد مف القطاعات الحيكية مثؿ

الزمة لمعممية اإلنتاجية المنشآت كالمباني، كبسبب نقص المكاد الخاـ الكقطاع الطاقة كالكيرباء ك التحتية 
فقد تكقفت المشاريع الزراعية كالصناعية، مما أثر بصكرة كبيرة عمى المجاؿ القتصادم  ،كالتنمكيةً 

  .كأدل إلى ارتفاع غير مسبكؽ بنسب الفقر كالبطالة

مف أشكاؿ العقاب الجماعي كيتنافى مع المبادئ كالمكاثيؽ  كمف المعركؼ أف الحصار ىك شكؿه 
أثناء  اعتداءاتغزة، فقد  شنت ثالث  عمى قطاعإسرائيؿ بالحصار  حقكؽ اإلنساف، لـ تكتؼً ية لالدكل
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  (6022) في يكليك ثالثيما، ك (6026) في نكفمبر ثانييما، ك (6004)الحصار كاف أكليا في ديسمبر 
اآللؼ  المتتابعة إلى تدمير البنية التحتية كالقتصادية، كما تسببت في استشياد عدكاناتأدت ىذه ال

ككذلؾ طالت المرافؽ الصحية كدكر  ،مف الفمسطينييف كتدمير العديد مف المنازؿ كالمنشآت الخدمية
العبادة. كلفظاعة ما ارتكبتو إسرائيؿ مف جرائـ كالتي كثقتيا التقارير الحقكقية كاإلعالمية فقد صنفت 

 كلية.بأنيا جرائـ حرب كما جاء في تقرير غكلدستكف كغيره مف التقارير الد

كعمى مدار سنكات الحصار المستمر عمى قطاع غزة، كاف ىناؾ العديد مف مظاىر الدبمكماسية 
التي شممت العديد مف الفعاليات مثؿ الزيارات الدبمكماسية ك  ، الفمسطينية بشقييا الرسمي كالشعبي

كرست مف مي قد ، ك ران كبح الرسمية، كالمقاءات، كالمؤتمرات، كالقكافؿ، كالكفكد، كحمالت كسر الحصار بران 
جؿ كشؼ ممارسات الحتالؿ اإلسرائيمي كحشد أقبؿ الدبمكماسية الفمسطينية عمى كؿ المستكيات مف 

في رفع ىذا الحصار أك  أماـ العالـ أمالن كشفو ك  اإلسرائيميالدعـ الدكلي لمضغط عمى الحتالؿ 
 تخفيفو.

 محاكلت نية )الرسمية كالشعبية( فيكفي ىذه الدراسة سنفحص دكر كفاعمية الدبمكماسية الفمسطي
كسنناقش أشكاؿ كصكر  ،6022عاـ كحتى  6002رفع الحصار عف قطاع غزة خالؿ الفترة مف العاـ 

طبيعة الحصار  إلىالدبمكماسية الفمسطينية التي تـ استخداميا في مكاجية الحصار، كما سنتعرؼ 
ر في النظاـ السياسي الفمسطيني سنبحث التغي المفركض عمى القطاع كصكره المختمفة، أيضان 

 كانعكاسات النقساـ عمى استمرار الحصار.  

 مشكلة الذراسة:

إغالؽ الحدكد البرية كالبحرية كتقييد حركة األفراد  نتيجةيعيش قطاع غزة معاناة الحصار 
ى حتى اآلف خمؼ آثارا عم كمستمران  كالبضائع، ىذا الحصار الذم امتد لعدة سنكات كما زاؿ قائمان 

 األصعدة القتصادية كالسياسية كالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية. كلقد ازدادت األكضاع تدىكران أثناء
عمى قطاع غزة مما زاد مف حجـ المعاناة اليكمية لممكاطف الفمسطيني  األخير العدكافكبعد  الحصار

كالتي كاف مف  فاؽ الكطنيالك كزاد مف معدلت البطالة كالفقر كالذم لـ تغير مف حدتو تشكيؿ حككمة 
أىدافيا رفع الحصار عف قطاع غزة. خالؿ ىذه السنكات مارست الدبمكماسية الفمسطينية عمى المستكل 

متكاصمة كفعاليات مكثفة تخمميا العديد مف المقاءات بيف مختمؼ الفصائؿ  الرسمي كالشعبي جيكدان 
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رغـ كؿ ىذه الجيكد لـ يشعر عمى الك . جؿ رفع الحصار أك عمى األقؿ تخفيؼ آثارهأكالتنظيمات مف 
 في األكضاع القائمة. حقيقي المكاطف الفمسطيني بأم انفراج

فكز حركة ل نتيجةن  في بنية النظاـ الفمسطينيف النقساـ الذم حصؿ أكيعتقد المكاطف الفمسطيني ب
فض المجتمع لر  مباشران  سببان ( 6002) المقاكمة اإلسالمية )حماس( في النتخابات التشريعية عاـ

الدكلي لمتعامؿ مع الحككمة المنتخبة مما شجع إسرائيؿ عمى فرض الحصار عمى القطاع كعزز 
ف كغاب التنسيؽ اف منفصمتاحككمت لمنظاـ السياسي النقساـ بيف الشعب الفمسطيني كقياداتو. كأصبح

 أمد الحصار. كالذم بدكره عزز انقساـ الشعب الفمسطيني كأطاؿ، غزةقطاع ك  الغربية بيف الضفة

عمى  عف قطاع غزة بذلت لرفع الحصار كبيرة دبمكماسية ان كتكمف مشكمة الدراسة في أف جيكد
مف السجف السكاف في قطاع غزة  ريتحر ك ر الكاقع المعاش يتغيل في محاكلةو  المستكييف الرسمي كالشعبي

إلى تقصي أسباب استمرار حتاج تلمنظر ك  ةممفته ه ظاىرة قبع بو منذ سنكات عديدة.  كىذيالكبير الذم 
الممارسات الدبمكماسية التي رافقت ىذه الحقبة الزمنية كالدكر الذم لعبتو كؿ  عمىالحصار كالتعرؼ 

، كىذا ما تحاكؿ ىذه جؿ تحقيؽ ىذه الغاية برفع الحصار عف قطاع غزة الصابر الصامدأاألطراؼ مف 
 .الدراسة تحقيقيو

 السؤال الرئيس لمدراسة: 
-2556رفع الحصار عن قطاع غزة خالل الفترة من  موماسية الفمسطينية فيما دور الدب

 م؟2515

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ؟6025-6002ما التغيرات في النظاـ السياسي الفمسطيني كتداعياتيا منذ العاـ  .2
 ؟6025-6002ما طبيعة الحصار المفركض كآثاره عمى قطاع غزة منذ العاـ  .6

 ما أشكاؿ كصكر الدبمكماسية الفمسطينية التي تـ استخداميا في مكاجية الحصار؟ .2

ما مدل فاعمية دكر الدبمكماسية الفمسطينية بشكمييا الرسمي كالشعبي في مكاجية الحصار في  .2
 ضكء المتغيرات اإلقميمية كالدكلية؟
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 أىداف الدراسة:
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ اآلتي:

-6002التغيرات الحاصمة في النظاـ السياسي الفمسطيني كتداعياتيا منذ العاـ  عمىالتعرؼ  -1
6025. 

 .6025-6002تسميط الضكء عمى طبيعة الحصار كأنكاعو كآثاره عمى قطاع غزة منذ العاـ  -2
تكضيح أشكاؿ كصكر الدبمكماسية الفمسطينية الرسمية كالشعبية التي تـ استخداميا في مكاجية  -3

 ؾ الفترة.الحصار في تم

كرست في ىذه الفترة بشكمييا الرسمي كالشعبي تقييـ مدل فاعمية الدبمكماسية الفمسطينية التي مي  -4
 في مكاجية الحصار في ضكء المتغيرات اإلقميمية كالدكلية. 

القرار كالقكل الكطنية كأىؿ كالختصاص في  ناعتقديـ جممة مف التكصيات كالقتراحات لص -5
 فع ىذا الحصار أك عمى األقؿ تخفيفو أك تحجيمو.في ر  لمساعدتيـالمجاؿ 

 أىمية الدراسة:
 تكمن أىمية الدراسة في التالي:

 :األىمية النظرية

تنبع أىمية الدراسة الحالية ككنيا تناقش مكضكع الحصار كالذم لو األثر الكبير عمى مكاطني 
لمجميع.   كمقمقان  رقان كجو الخصكص كالمجتمع الفمسطيني بالعمكـ كالذم أصبح مؤ  ىقطاع غزة عم

ككف الدبمكماسية تعتبر كسيمة فعالة في حؿ الكثير مف األزمات كالنزاعات كالمشاكؿ التي تكاجو  كأيضان 
كرست بشكمييا الرسمي كالشعبي مف قبؿ الحككمات كالتنظيمات كالمؤسسات الفمسطينية الدكؿ كالتي مي 

ككذلؾ قميؿ مف الدراسات السابقة تطرقت في ىذا السياؽ في محاكلة لرفع الحصار عف قطاع غزة. 
كلـ تناقش دكر كجيكد الدبمكماسية الفمسطينية المتكاصمة في فؾ الحصار. لذلؾ  ،إلى مكضكع الحصار

ىذه الدراسة إلى المكتبة الفمسطينية كالحياة األكاديمية كالسياسية الفمسطينية ما  مف المتكقع أف تضيؼى 
 المرحمة.   تكاكب ىذهالكثير مف الجكانب التي  يكثؽ ىذه الجيكد كيمقي الضكء عمى
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 األىمية التطبيقية
ىذه الدراسة الطريؽ أماـ الباحثيف في تخصصات شبيية لالستفادة مف مكضكع البحث  تميد

كأداء الدبمكماسية الفمسطينية خالؿ فترة  أف مكضكع الدراسة يتناكؿ دكرى  خاصةو كبكنتائجو كتكصياتو 
كتفيد ىذه ظكاىر الجديرة بالبحث كالدراسة. حداث كالباأل مميئةن ، الفمسطينية تحكؿ في تاريخ القضية

الدراسة بمخرجاتيا في كضع بحث أكاديمي متكامؿ لدل صناع القرار في الشأف الفمسطيني يتمحكر 
كتقييـ أداء ىذه الدبمكماسية ، حكؿ دكر الدبمكماسية الفمسطينية في رفع الحصار عف قطاع غزة

خفاقان  لرسمي كالشعبي في رفع ىذا الحصار نجاحان ا بمستكيييا لمدركس  ان ميم ان . كىذا يعتبر إثراء كرافدكا 
 األنشطة كالفعاليات المستقبمية. المستفادة التي لبد مف اعتبارىا في

نيا أكلى خطكاتيا في مجاؿ إحيث  ف ليذه الدراسة أىمية خاصة لمباحثةإف، كفي ىذا السياؽ
فالطالع عمى ما كتب ككثؽ في ىذه الفترة باإلضافة إلى المقاءات كالمقابالت  الدبمكماسية كالسياسة.

تقاف مبادئ البحث كتككيف شبكة مف  - بشكؿ كبير - كالبحث كالتقصي ساىـ في اتساع المدارؾ كا 
 العالقات األكاديمية كالمينية كالتي سيككف ليا األثر الكاضح في مسارىا الميني كالعممي كاألكاديمي.

 د الدراسة:حدو 
الدبمكماسية الفمسطينية الرسمية كالشعبية في رفع  ناكلت الدراسة دكرت الحد الموضوعي: -1

 .الحصار المفركض عمى قطاع غزة
اقتصرت الدراسة الحالية عمى فترة حكـ حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس( لقطاع  الحد الزمني: -2

كحتى العاـ  6002الفترة مف العاـ كىي ، غزة بعد فكزىا في النتخابات كحدكث النقساـ 
6025 . 

 تحت الحصار. لككنو كاقعطبقت ىذه الدراسة عمى قطاع غزة  الحد المكاني: -3

القائميف عمى العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني الرسمي  اقتصرت ىذه الدراسة عمىالبشري:  الحد -4
كزارة ك فمسطينية الرئاسة الفمسطينية كمنظمة التحرير الكالشعبي عمى حد سكاء كتشمؿ بذلؾ 
كأعضاء المجنتيف الحككمية كالشعبية لكسر  كالفصائؿ الخارجية كالمجمس التشريعي الفمسطيني

 الحصار كمنظمات المجتمع المدني.
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  مصطمحات الدراسة:
ىي تمؾ القكة الناعمة التي تتطمب امتالؾ ميارات الحكار كاإلقناع  (:Diplomacyالدبموماسية )

لتسيير الدفة نحك الجية المطمكبة لتحقيؽ المبتغى بالطرؽ  ،الفطنة كسعة الحيمةً كالكياسة كالذكاء ك 
 (.5بدكف: ، السميمة المقبكلة دكف مكاجية مكركىة )عطكرات

مف جيات مسئكلة تمثؿ  كالمخاطبة الحكار فف ىي (:Official diplomacyالدبموماسية الرسمية )
 الفريؽ الدبمكماسي حساب عمى الستراتيجية سبالمكا مف قدر أكبر التكصؿ إلى اجؿ مف الدكلة
بالعربية بقكؿ الخميفة المسمـ األمكم معاكية بف أبي سفياف " لك  الناطقيف يستشيد ما ككثيرا، الخصـ

ف أرخكىا شددتيا "  )، كانت بيني كبيف الناس شعرة ما انقطعت : 1994، الشاميإف شدكىا أرخيتيا كا 
20.)  

كأسمكب  يستخدـ الذم التصاؿ أنكاع مف نكعىي  :Popular Diplomacy)الدبموماسية الشعبية )
 أدكات مف أداة أك جزء كىك أصالن ، األزمات في لسيماك  العاـ الرأم اتجاىات تغيير أساليب مف

 الجتماعية كالكظائؼ المفاىيـ لتغيير البشرم النشاط عمى الدبمكماسية الشعبية كتعتمد، العامة العالقات
 طريؽ عف بعض مع الكظائؼ بعضيا ىذه بتفعيؿ كتقـك، كأىدافيا لمياميا تحقيقان  عمجتم في أم

 لمتحاكر مفتكح باب ىي الدبمكماسية ألف، الشعبي عمى المستكل مقبكؿ بأسمكب الشخصي التصاؿ
: 1995، )عبد اليادم المنقكلة شخصيان  الرسالة في ككضكح مصداقية بكؿ اإلنساني كالتبادؿ كالتكاصؿ

101.)  

ىك إيقاع الضيؽ كالحبس كالمنع عمى فرد أك أكثر مف الناس كعمى جماعة معينة  :Siege))رالحصا
مف الناس أك دكلة مف الدكؿ أك حتى مجمكعة مف الدكؿ تتحالؼ فيما بينيا تحت أىداؼ أك غايات 

، مكس)أبك جامف كراء ىذا الحصار سياسية أك اقتصادية أك حتى اجتماعية  لتحقيؽ أىدافان ، معينة
6022: 26.)  
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 منيج الدراسة:
كحؿ اإلشكاؿ المطركح ، كتساؤلتو، استعانت الباحثة ببعض المناىج لتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

 العممية كىي كالتالي : 
لدراسة تسمسؿ األحداث التاريخية في قطاع غزة لسيما كقائع الحصار  المنيج التاريخي: -2

 .6025-6002خالؿ الفترة مف 

ككصؼ ، ـ6022-6002: لدراسة كاقع قطاع غزة خالؿ الفترة مف ي التحميميالمنيج الوصف -6
كأنكاع كمظاىر الدبمكماسية الفمسطينية التي تـ استخداميا في ، صكر الحصار عمى قطاع غزة

 كتحميؿ ىذا الدكر كتقييمو.، مكاجيتو ككسره

لعالقة بيف منيج تحميؿ النظـ لمكقكؼ عمى ا ت الباحثةحيث استخدم :منيج تحميل النظم -2
 المتغيرات المكضكعية لمكضكع الدراسة.

 مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف الجياز الدبمكماسي الفمسطيني المتمثؿ في كزارة الخارجية الفمسطينية 

كذلؾ الجياز الدبمكماسي الشعبي الذم الحككمية كالشعبية لكسر الحصار كالمجمس التشريعي ك ة كالمجن
في محاكلة رفع  فاعؿه  ، كالتي كاف ليا دكره جتمع المدنيبعض منظمات الممسطينية ك يضـ الفصائؿ الف

الحصار عف قطاع غزة مف خالؿ تسيير الكفكد كالقكافؿ اإلغاثية لقطاع غزة كالعديد مف الفعاليات 
 األخرل. 

 عينة الدارسة: 
التي كاف ليا  بيةالرسمية كالشع تـ اختيار عينة الدراسة مف الشخصيات الفمسطينية البارزة

خذ في العتبار أكذلؾ ، شخص 22عدد  رفع الحصارل المشيد الكطني ممحكظ في كنشاطه  حضكره 
  .بالمعمكمات القيمة كالحقيقية دراسةمقدرة ىذه الشخصيات عمى رفد ال
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 أدوات الدراسة:
، ي غزةمعمقة مع الشخصيات البارزة في كزارة الخارجية الفمسطينية ف مقابمة 22تـ إجراء 

كالمجنة الحككمية لكسر الحصار كالمجنة الشعبية لكسر الحصار كالفصائؿ كالمجمس التشريعي 
 .   الفمسطينية كمؤسسات المجتمع المدني

 مصادر الدراسة:
 تالمقابال  :مصادر أولية -1
 الدراسات السابقة كالكتب كالمراجع كالدكريات كالتقارير كالمكاقع اإللكتركنية. :مصادر ثانوية -2

 الدراسات السابقة:
 المحمية:الفمسطينية الدراسات  -:أوالً 

 (:2514، دراسة )عمارة .1

 .ية أثناء الحصار عمى محافظات غزةالفمسطينية في إدارة األزمة الصح بعنوان: دور الدبموماسية

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر الدبمكماسية الفمسطينية في إدارة األزمة الصحية في أثناء 
كعمى ، طبيعة األزمة الصحية إلىمف خالؿ التعرؼ  (ـ6022 - 6002)ر عمى محافظات غزة الحصا

كاألزمات الصحية التي كاجيت ، الدبمكماسية الفمسطينية اتكاقع الدبمكماسية الفمسطينية ككظائؼ البعث
زمة كدكر الحككمة في غزة في إدارة األ، القطاع الصحي خالؿ الحصار اإلسرائيمي عمى محافظات غزة

كفعالية الدبمكماسية الشعبية كبديؿ لدكر الدبمكماسية الرسمية. كاستخدـ الباحث منيج إدارة ، الصحية
كيككف ، األزمات كىك المنيج الذم يعبر عف النشاط الدبمكماسي الذم يكجو لحؿ أزمة دكلية طارئة

يقيا أك مف حيث حسب طبيعة العالقة بيف ىذه القكل سكاء مف حيث األىداؼ التي تسعى إلى تحق
 السمات التي تميز بيا.

كخمصت الدراسة إلى أف قرار إطالؽ تحرؾ سياسي كدبمكماسي فمسطيني جديد مكحد ىك 
لمجيكد الفمسطينية نحك الجبية  ان كأف ىناؾ تكجيي، األنسب لإلجابة عف استحقاقات كتساؤلت المرحمة
نحك بناء عالقة  ان كىناؾ تكجي، ددة التجاىاتمتع، الخارجية عبر القياـ بالجكلت الدبمكماسية الكاسعة
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بحيث تككف كاضحة كصريحة كقادرة عمى استثمار البعد اإلقميمي بيدؼ ، متميزة مع البمداف العربية
  تدعيـ الجبية التفاكضية الفمسطينية.

كأكصت الدراسة بضركرة التعامؿ بجدية كمسؤكلية أكبر مف السابؽ مع استحقاقات العمؿ 
 السياسية الدبمكماسية الجديدة. الستراتيجيةكضركرة إعادة بناء ، لدبمكماسيالسياسي كا

 (:2514دراسة )البزم،  .2

 2512 - 1996بعنوان: أثر النظم االنتخابية التشريعية في تشكيل النظام السياسي الفمسطيني 
 .دراسة ميدانية

، النظاـ السياسي الفمسطيني أثر النظـ النتخابية التشريعية في تشكيؿ إلىتعرؼ لمىدفت الدراسة 
ثر ذلؾ عمى أكنتائج النتخابات التشريعية األكلى كالثانية ك ، فتناكلت نشأة النظـ النتخابية كأىـ أنكاعيا

كاستخدمت الدراسة منيج تحميؿ النظـ  طبيعة النظاـ السياسي الفمسطيني كشكؿ السمطة الحاكمة.
اإلضافة إلى استخداـ الستبانة كالتي مف خالليا تـ ب. كالمنيج المقارف كالمنيج الكصفي التحميمي

كليا  ، كالتي تؤثر في الرأم العاـ، راء أساتذة الجامعات الفمسطينية في السياسة كالقانكفآاستطالع 
 القدرة عمى التأثير في كثير مف الجكانب السياسية كالجتماعية كالقتصادية في المجتمع.

( 2552)لنتخابي الفردم لالنتخابات التشريعية األكلى عاـ النظاـ ا أف كتكصمت الدراسة إلى
مما انعكس عمى مؤسسات  ،نتج عنو مجمس تشريعي ذك لكف سياسي كاحد تسيطر عميو حركة فتح

في  ميمان  كأف مبدأ الشفافية لعب دكران ، جتماعية كالحزبيةالسمطة الفمسطينية المختمفة في المجالت ال
 ـ(6002)ف نتائج النتخابات التشريعية الثانية عاـ أك ، لتشريعية األكلى كالثانيةتحديد نتائج النتخابات ا

حالة النقساـ بيف شقي الكطف كبيف أبناء الشعب  عنو لـ تؤسس لنظاـ سياسي مستقر مما نتج
ف ىذا النقساـ السياسي جعؿ المجمس التشريعي يعاني مف حالة شمؿ شبو كامؿ في أك . الفمسطيني
 بميامو التشريعية كالرقابية.الستمرار 

قعت بيف حركتي فتح الدراسة بإنياء النقساـ السياسي كتطبيؽ التفاقيات التي كي  كأكصت
كتعديؿ قانكف النتخابات الفمسطيني كفتح المجاؿ أماـ المرشحيف  ،كحماس كباقي الفصائؿ الفمسطينية

 . المستقميف لممشاركة في انتخابات تشريعية قادمة
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 (:2514، أبو جاموس) دراسة .3

 .المسؤولية الدولية المترتبة عمى حصار االحتالل اإلسرائيمي لقطاع غزة :بعنوان

ىدفت الدراسة إلى معرفة المسؤكلية الدكلية المترتبة عمى حصار الحتالؿ اإلسرائيمي لقطاع 
البحث في نظرية ك ، فكاف لبد مف التطرؽ لمفيكـ المسؤكلية الدكلية في القانكف الدكلي كشركطيا، غزة

 ماؿ الحؽ كنظرية المخاطر. كتعرضتالمسؤكلية الجماعية كنظرية الخطأ كنظرية التعسؼ في استع
الدراسة إلى الكضع القانكني لمدكلة الفمسطينية مف حيث الطبيعة القانكنية لقرارات األمـ المتحدة ذات 

ة الشعب الفمسطيني في تقرير كمدل أحقي، كطبيعتو القانكنية، كبياف حؽ تقرير المصير، العالقة
ثـ التعرض لإلقرار الدكلي بحؽ الشعب الفمسطيني بإقامة دكلتو المستقمة. ككذلؾ الكضع ، مصيره

كما تـ مناقشة المركز القانكني ، القانكني لمضفة الغربية كقطاع غزة قبؿ كبعد النسحاب مف القطاع
 ه المكانة سكاءن كاآلثار المترتبة عمى ىذ كمكانتيا الجديدة، لقبكؿ فمسطيف دكلة غير عضك)مراقب(

كذلؾ في إطار ، استخدـ الباحث المنيج الكصفي كمنيج تحميؿ المضمكف اإليجابية منيا أـ السمبية.
 كمعرفة مدل انطباقيا عمى الكقائع ذات العالقة. ةكصؼ الكقائع كتحميؿ القكاعد القانكنية الدكلي

ممسؤكلية الجنائية كالمدنية نتيجة ممارستو لمحصار كخمصت الدراسة إلى أف الحتالؿ يتحمؿ ل
كأكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى مالحقة المسئكليف اإلسرائيمييف ، كالعدكاف عمى قطاع غزة

المتيميف بارتكاب جرائـ دكلية تمثمت في ممارسة العقاب الجماعي كتجكيع السكاف المدنييف كتدمير 
 .حياة كغيرىا مف الممارسات المخالفة لالتفاقيات الدكليةاألعياف المدنية كانتياؾ الحؽ في ال

بإتباع مجمكعة مف اآلليات القانكنية المتاحة لمالحقة المتيميف اإلسرائيمييف  ت الدراسةكما أكص
 .بارتكاب الجرائـ

 (:  2514، دراسة ) نتيل .4

 الدبموماسية وفن التفاوض وأثرىما عمى اتخاذ القرار السياسي  :بعنوان

بتسميط الضكء ، لدراسة إلى إبراز دكر الدبمكماسية في إدارة األزمات كحؿ المنازعاتىدفت ا
عمى المفاكضات كأداة دبمكماسية لتنفيذ القرارات السياسية الخارجية لحؿ األزمة السياسية الدكلية مف 

كمنيج ، منيج صنع القرار، خالؿ البعثات الدبمكماسية. استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
 المصمحة القكمية.
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كل يمكف خكض ، بيف الدبمكماسية كالتفاكض ان كثيق ان كخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ ارتباط
كأف المفاكضات أفضؿ كسيمة مف بيف الكسائؿ الدبمكماسية ، العممية التفاكضية بدكف كجكد الدبمكماسية

 ىامان  ف البعثات الدبمكماسية تمعب دكران كما أ، التي نصت عمييا األمـ المتحدة لتسكية النزاعات الدكلية
في حؿ األزمات الدكلية. كأكصت الدراسة بضركرة إنشاء مراكز خاصة إلدارة األزمات كالعمؿ عمى 

، كالقائميف عمى حؿ األزمات، كالكفكد التفاكضية، تدريب األفراد الذيف ليـ عالقة بالعمؿ الدبمكماسي
كالعمؿ بتناسؽ تاـ فيما بينيـ لتحقيؽ األىداؼ ، مةبحيث يتناسب تدريب كؿ فرد مع طبيعة عم

 .المرسكمة مسبقان 

 (:2513، دراسة )الشيخ عيد .5

 حماس –بعنوان: تطور العالقات الدولية لحركة المقاومة اإلسالمية 

مركران بمراحؿ العالقة ، ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث تطكر عالقات حركة حماس الدكلية
كىذا ، )العربية كاإلسالمية كاألجنبية( ككف حركة حماس حركة تحرر كطني المختمفة في دكائرىا الثالث

حيث عمؿ عمى كصؼ ، ما يعكس أىمية ىذه الدراسة. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي
إلى جانب استخدامو لممنيج ، كأثرىا عمى القضية الفمسطينية، كتحميؿ عالقات حركة حماس الدكلية

 تفاصيؿ بعض األحداث التاريخية. التاريخي لمكقكؼ عمى

كخمصت الدراسة إلى أف عالقات حركة حماس العربية كاإلسالمية بدأت مع ظيكر الحركة 
غير أف عالقاتيا مع الدكؿ األجنبية ظيرت كتبمكرت بعد إبعاد قيادتيا إلى جنكب لبناف أكاخر ، كنشأتيا
عالمة فارقة في  (ـ6002)ية الثانية عاـ كما شكؿ فكز الحركة في النتخابات التشريع، (ـ2556)عاـ 

كصكلن إلى ثكرات الربيع العربي كالتي ساىمت ، تطكر العالقات كانفتاحيا عمى أطراؼ دكلية جديدة
كبير في إعادة صياغة العالقات في شكؿ جديد لسيما عمى الصعيد العربي كاإلسالمي. كما أف  بشكؿو 

بيف جميع األطراؼ الدكلية دكف الدخكؿ في سياسة  حركة حماس نجحت في إقامة عالقات متكازنة
كحافظت عمى قراراتيا كتكجياتيا بما يحفظ مصالحيا كحقكؽ كثكابت الشعب ، المحاكر المتناحرة

 حماس حركة الفمسطيني بعيدان عف الضغكط الخارجية كاإلقميمية كالدكلية. كأكصت الدراسة بتعزيز

كبيرة كبشكؿ خاص في  الفمسطينية أىمية القضية تكلي التي الدكؿ مع الرسمي المستكل لعالقاتيا عمى
 الفمسطينية. القضية في أكبر دكره  ليا يككف ينبغي أف كالتي كباكستاف ندكنيسياأك  كماليزيا الدكؿ اإلسالمية
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 (:2512، دراسة )إسماعيل .6

 .بعنوان: الدولة الفمسطينية نموذج بناء المؤسسات في قيام الدولة

ى بياف مدل قدرة نمكذج بناء المؤسسات الذم يستخدمو سالـ فياض كاستنادان ىدفت الدراسة إل
إلى نماذج أخرل متشابية عمى رأسيا النمكذج اإلسرائيمي في فرض أمر كاقع عمى األرض كصكلن 

بعد مضي ما يقارب عقديف مف الزمف مف الدبمكماسية الدكلية التي  خاصةو كبلمدكلة الفمسطينية المستقمة 
ى عاتقيا تنفيذ بنكد اتفاقيات السالـ كفي مقدمتيا اتفاقية أكسمك التي لـ تشر بأم مف بنكدىا أخذت عم

إلى مكضكع الدكلة الفمسطينية. استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف لإلجابة 
، مميف السياسييفكاستخدمت المقابالت الفردية مع عدد مف القادة كالمح، عمى األسئمة التي تـ طرحيا

 .(2523)كالخرائط التي تبرز الكاقع الجيكسياسي في األراضي الفمسطينية المحتمة بعد عاـ 

كقد خمصت الدراسة إلى كجكد اختالؼ في الظركؼ التي كاكبت نمكذج البناء بيف الفمسطينييف  
، تكفر المكارد، فيةالظركؼ الجغرا، الكضع السياسي، كاإلسرائيمييف مف حيث طبيعة دعـ الدكؿ العظمى

كضكح اليدؼ كالرؤيا كاعتماد القرارات الدكلية كأساس قانكني إلعالف ، تكفر اإلدارة الدكلية كالمحمية
فيما يتعمؽ  خاصةو كبنجازات الستقالؿ. كرغـ المعيقات تمكنت حككمة فياض مف تحقيؽ العديد مف اإل

جراءات كلكف كؿ ذلؾ ، بإعادة إصالح كبناء المؤسسات الفمسطينية ميدد بسبب غياب السيادة كا 
الحتالؿ عمى أرض الكاقع. كما نجح في تغيير الرأم العاـ الدكلي في دكؿ التحاد األكركبي كأمريكا 

 لصالح القضية الفمسطينية.

كعدـ ، كأكصت الدراسة عمى ضركرة اعتبار إزالة الحتالؿ أساسان لنمكذج دكلة المؤسسات 
كىذا ما يدعك إلى ضركرة تبني ، لة المؤسسات خطيف متكازييف مع بعضيمااعتبار إزالة الحتالؿ كدك 

 نمكذج جديد لدكلة المؤسسات.
 (:2511، دراسة ) أحمد .7

 .بعنوان: جريمة حصار قطاع غزة

، ىدفت الدراسة إلى تكضيح جريمة الحتالؿ الصييكني بفرض الحصار عمى قطاع غزة
إغالؽ لممعابر كقطع المكارد الحياتية كانتياكات  كاستعراض ظركؼ القطاع تحت ظؿ ىذا الحصار مف

جسيمة لحقكؽ الشعب الفمسطيني ككرامتو. كاستخدـ الباحث منيج الستقراء كجمع المعمكمات الدقيقة 
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مف مصادرىا. كخمصت الدراسة إلى أف الحتالؿ الصييكني فرض الحصار عمى قطاع غزة بيدؼ 
ذلؿ الشعب الفمسطيني ف ىذا الحصار أدل إلى أسقاط حككمة حماس المنتخبة. ك كا  ، تحقيؽ مطالبو كا 

إغالؽ المعابر كمف ثـ إلى التضييؽ الشامؿ عمى المرضى كطالب العمـ كرجاؿ األعماؿ كالحجاج. 
كأف الحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي ىك المسئكؿ عف حياة المكاطنيف كعيشيـ بمستكل مالئـ لكرامة 

ة الحصار مخمة بكافة القكانيف الدكلية التي نصت عمى التزاـ اإلنساف كفي ىذا اإلطار تعتبر سياس
 المحتؿ بجممة مف الكاجبات تجاه الشعكب المحتمة.

كما أكصت الدراسة إلى ضركرة البحث في قضية الحصار مف زكايا قانكنية أعمؽ مما تـ بحثو  
كفضحيا ، مستمرةكأكصت مراكز حقكؽ اإلنساف بضركرة تتبع جرائـ الحتالؿ ال، في ىذه الدراسة
دانتيا إعالميان  كحثت المجتمع اإلسالمي كالدكلي كاإلقميمي ، مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة كا 

 كالمحمي بضركرة العمؿ عمى رفع الحصار عف قطاع غزة  كدحر الحتالؿ كتحقيؽ الحرية.

 (:  2511، دراسة )أبو صوي .8

 دبموماسي الدوليبعنوان: الوضع الفمسطيني عمى ضوء أحكام القانون ال

الكضع الفمسطيني في ضكء أحكاـ القانكف الدبمكماسي الدكلي.  عمى التعرؼ ىدفت الدراسة
، ذات الصمة الكضعية كالقكانيف الدكلية المعاىدات كركز عمى ،الكصفي التحميمي المنيج كاعتمد الباحث

 الخصكص.  بيذا المعدة كالدارسات الفقيية كالكتابات كاآلراء

راسة إلى أف الدبمكماسية ىي فف تمثيؿ السمطات كمصالح البالد لدل الحككمات كخمصت الد
دارة الشؤكف الدكلية، كالعمؿ عمى احتراـ حقكؽ كىيبة الكطف بالخارج، األجنبية كتكحيد كمتابعة ، كا 

كأف فمسطيف ىي شخصان مف أشخاص القانكف الدكلي ، المفاكضات السياسية حسب تعميمات الحككمة
نظمة التحرير الفمسطينية. كما يجب إبقاء منظمة التحرير الفمسطينية كصاحب الحؽ في بم ممثمةن 

دارة العممية الدبمكماسية ممثمةن  كبالتالي عدـ قانكنية التفاقات التي ترمي ، بدائرتيا السياسية ممارسة كا 
ة . كالسمطإلى نقؿ صالحيات الدائرة السياسية بمنظمة التحرير إلى كزارة الخارجية الفمسطينية

مف أجيزة منظمة التحرير كىي غير قائمة عمى الصعيد الدكلي.  الفمسطينية بحد ذاتيا ىي جياز
كالحصانة ، كيتمتع المبعكث الدبمكماسي الفمسطيني بالخارج بعدة حصانات تشمؿ: الحصانة الشخصية

 .كالحصانة المالية، القضائية
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 (:2511، دراسة )الحولي وجرادة .9

 اإلسرائيمي عمى سفينة الحرية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون بعنوان: العدوان

بيف الشريعة  مقارنةن  ىدفت الدراسة إلى دراسة العدكاف اإلسرائيمي عمى سفينة الحرية دراسةن 
 ىذه تنظـ التي كالقانكنية الشرعية التحميمي التأصيمي لمنصكص المنيج افكالقانكف. كاستخدـ الباحث

الدراسة إلى اف الفكضى أصبحت إحدل العالمات المميزة لمحياة الدكلية المعاصرة الدراسة. كخمصت 
في ظؿ فرض الحصار المشدد عمى قطاع غزة كمنع سفف اإلغاثة الدكلية مف كسر ىذا الحصار 

أك إزالة األسباب التقميدية التي تيدد السمـ ، كلذا يجدر بنا أل نكتفي بالقتصار عمى اإلقالؿ، الظالـ
كالكامنة لكؿ مظاىر تمؾ الفكضى. كأف ، بؿ العمؿ عمى تالفي كؿ األسباب الخفية، مف الدكلييفكاأل

لكف سكؼ ، ضد المقاضاة كالمساءلة عف سمككياتيا اإلجرامية شاممةن  إسرائيؿ تعتقد أنيا تممؾ حصانةن 
عمى سفينة الحرية ف الجريمة التي ارتكبتيا إسرائيؿ في العدكاف إحيث  أـ آجالن  تحاسب إسرائيؿ عاجالن 

تشكؿ جريمة مركبة مف عدة جرائـ: كالقتؿ العمد العدكاف كالتعذيب كاإلرىاب كالتخكيؼ كأخذ الرىائف 
كاليجكـ عمى المدنييف كامتياف الكرامة اإلنسانية كالستيالء عمى الممتمكات كانتياؾ سيادة الدكلة 

ف جامعة الدكؿ العربية كأخرل إسالمية التركية. كأكصت الدراسة بتشكيؿ محكمة عربية عميا بقرار م
تختص بالنظر في مالحقة المتيميف اإلسرائيمييف الذيف يرتكبكف ، بقرار مف منظمة المؤتمر اإلسالمي

 جرائـ بحؽ الشعب الفمسطيني كالعربي كاإلسالمي.

 :(2515، دراسة )الدجني .15

يعية الفمسطينية بعنوان: فوز حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في االنتخابات التشر 
  .( وأثره عمى النظام السياسي الفمسطيني2556)

ىدفت الدراسة إلى معرفة األثر الذم أحدثتو حركة حماس عمى النظاـ السياسي الفمسطيني بعد 
. حيث تناكلت الدراسة نشأة كبيئة النظاـ (6002)فكزىا في النتخابات التشريعية التي جرت عاـ 

كتطرقت إلى ، افة إلى خصائص كأسس النظاـ السياسي اإلسالميباإلض، السياسي الفمسطيني
كالمنيج ، الحركات اإلسالمية كخصكصا حركة اإلخكاف المسمميف. كاستخدـ الباحث المنيج التاريخي

الدراسة إلى أف دخكؿ حركة حماس في  خمصتك  كالمنيج البنيكم الكظيفي.، الكصفي التحميمي
كبذلؾ يبتعد عف أحادية الرؤية ، لمنظاـ السياسي الفمسطيني النتخابات التشريعية ىك مصدر قكة

 باإلضافة إلى أنيا اكتشفت معضالت النظاـ السياسي. ، كالبنية
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كأكصت الدراسة بضركرة إعادة استكماؿ بنية النظاـ السياسي الفمسطيني دستكريا كضركرة 
 كطنية.ة الالتكفيؽ ما بيف الثقافة السياسية اإلسالمية كالثقافة السياسي

 الدراسات العربية: -:ثانياً 

 بعنوان: دور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية (:2559، دراسة )منيرة .2

لى دكر الدبمكماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية. حيث إتعرؼ لمىدفت ىذه الدراسة 
شرائح المجتمع بالتدخؿ في قضايا  بشكؿ سمح لمختمؼ، تكسعت أنشطة الدبمكماسية غير الرسمية

حالؿ السالـ كالحكار بيف ، السياسة الخارجية كدفعيـ إليجاد الكسائؿ كالطرؽ لتحقيؽ األىداؼ كا 
الشعكب عمى أعمى المستكيات. كأصبحت ىذه الدبمكماسية تعمؿ مف خالؿ برامج جامعية كمراكز 

ككمية تعنى بحؿ النزاعات ككقؼ الحركب. حاللمفكر كمعاىد دراسية تعنى بالديمقراطية كمنظمات غير 
كىذه النكع مف الدبمكماسية يعكس الكجو اآلخر لمدبمكماسية الرسمية. كالمظير األساسي لمدبمكماسية 
غير الرسمية الحركات الشعبية أك العامة غير الرسمية الممثمة بالجماعات الدينية كمنظمات المجتمع 

كالنخبة  ماؿ كرجاؿ األعماؿ مف القطاع الخاص كاألحزاب السياسيةالمدني كالركابط المينية كنقابات الع
 الحاكمة كجماعات الضغط.

كخمصت الدراسة إلى أف الدبمكماسية غير الرسمية تستيدؼ مخاطبة الشعكب كالرأم العاـ 
بصكرة غير رسمية تشمؿ بذلؾ كؿ الجكانب كاألنشطة التي تنخرط في السياسة الخارجية بيدؼ رعاية 

لذلؾ فيي ترتبط بأمريف متكامميف ىما: دعـ المصالح  ،ا عمى األصعدة الرسمية كغير الرسميةمصالحي
يصاؿ المعمكمات كالتأثير في الجماىير ، الكطنية كالقكمية لمدكلة كتحسيف صكرة الدكلة تجاه العالـ كا 

عبية مفيـك األجنبية مف أجؿ الكصكؿ إلى الحكار كالتعاكف بيف الشعكب. مما جعؿ الدبمكماسية الش
تتناكلو أدبيات العالقات الدكلية كالسياسية الخارجية كتحظي مف خالليا بأىمية كبرل لدل الكثير مف 
الشعكب كذلؾ في ظؿ التحكلت العالمية التي كضعت عمى المحؾ سيادة الدكلة القكمية كعرضتيا 

عصر بدكف دكؿ كبدكف لمكثير مف الختبارات التي كصمت بالبعض لحد القكؿ المبالغ مف أننا في 
 سيادة.

أكصت الدراسة بمضاعفة أنشطة الدبمكماسية غير الرسمية كتفعيؿ برامجيا كآفاؽ التعاكف ك  
المشترؾ بيف الدكؿ كذلؾ لما ليذه األداة مف دكر في تنفيذ السياسات الخارجية لمدكؿ كتعزيز آلية 

 سات التعاكف بيف الشعكب كاألمـ. الحكار كسيا
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 بعنوان: حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس (:2559، دراسة: )سعد .6

ـ صكرة مكضكعية شاممة عف تجربة النتخابات الفمسطينية كتشكيؿ يتقد ىدفت الدراسة إلى
قميميان ، الحككمة بقيادة حماس فشاؿ محميان كا   كما كاجيتو مف صعكبات كتحديات كمحاكلت إسقاط كا 

لى الكضع الداخمي الفمسطيني كمحاكلت سحب صالحيات إلتعرؼ إلى ا أيضان  . كتيدؼكدكليان 
باإلضافة إلى ، كما تتطرؽ الدراسة إلى الحصار اإلسرائيمي السياسي كالعسكرم كالقتصادم، الحككمة

الحصار الدكلي كمنع المساعدات كالمكقؼ الركسي كاألكركبي. استخدـ الباحث المنيج الكصفي 
 ار المفركض عمى الشعب الفمسطيني.ي كصؼ الحصالتحميمي كالمنيج التاريخي ف

كخمصت الدراسة إلى أف فكز حماس في انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني مٌثؿ نقطة 
ميمة بأف مشركع المقاكمة الذم تقكده حماس ل  تحكؿ في مسار القضية الفمسطينية. كأعطى رسالةن 

لنفسيا كخطيا المقاكـ شرعية سياسية كشعبية.  يزاؿ خياران قكيان كمتصاعدان. كتمكنت حماس أف تكسب
كحالة الحصار التي ، ككاف سمكؾ العديد مف األطراؼ الفاعمة تجاه حماس كفكزىا كتشكيميا لمحككمة

عاشيا الشعب الفمسطيني أمران يستحؽ نظرة فاحصة لتعامؿ ل يراعي أدنى معايير الخيار الديمقراطي 
 كحقكؽ اإلنساف.

كرة كضع برنامج كطني فمسطيني كفؽ القياسات الفمسطينية كليس كفؽ كأكصت الدراسة بضر  
ية الفمسطينية الشعب الفمسطيني كيعيد القض رائيمية. برنامج يحافظ عمى حقكؽالقياسات األمريكية كاإلس

كليس مجرد الىتماـ في كيفية إدارة الكضع تحت ، كىك التخمص مف الحتالؿ، إلى ىدفيا األساسي
 الحتالؿ.

 .    تجاه العالم العربي األمريكيةالدبموماسية العامة  (2557نادية )، ىسة مصطفدرا .2

كؿ تحت عنكاف خطاب الدبمكماسية الشعبية ربعة محاكر حيث جاء المحكر األأتضمنت الدراسة  
مريكية التي تنشط تجاه العالـ العربي التحميؿ ك الفاعمية ،حيث تضمف مفاىيـ الدبمكماسية الشعبية األ

لـ العربي كفؽ ىذا النكع امريكية تجاه العالكليات المتحدة األ لستراتيجيةمع تحميؿ ، كرة غير رسميةبص
ثـ جاء المحكر الثاني تحت عنكاف دكر المراكز التي تنشط مف خالؿ ، مف الدبمكماسية غير الرسمية

، ثـ المحكر يت نمكذجاٌ خذت مؤسسة فكلبراأقد كاديمي ك مريكية في المجاؿ األالدبمكماسية الشعبية األ
عالـ المريكي في الثالث تحت عنكاف صناعة الصكرة المريكية في العالـ العربي تضمف استراتيجية اإل
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المحكر الرابع الذم كاف عبارة عف تقييـ الجيكد  خيران أك ، مريكية في العالـ العربيصناعة الصكرة األ
 مريكية لتحسيف صكرتيا في العالـ.األ

 راسات األجنبية:الد -:ثالثاً 

 (:Coman, 2011دراسة ) .1
بعنوان: الدبموماسية العامة في الواليات المتحدة في أزمة: تحميل الحالة الرومانية من خالل وسائل 

 اإلعالم الرومانية والسفارة األمريكية.
U.s. mediated public diplomacy in a crisis: romanian case analysis of romanian 

media versus u.s. embassy framing. 
 

مف خالؿ ، ىدؼ ىذا البحث إلى دراسة حالة الدبمكماسية الرسمية لمكليات المتحدة في ركمانيا
تحميؿ تكثيؽ كسائؿ اإلعالـ الركمانية بالمقارنة مع تكثيؽ السفارة األمريكية ألزمة الدبمكماسية الرسمية 

في حادث سيارة سببو أفراد البحرية األمريكية ، تيحيث كفاة النجـ الركماني تيك ب ـ(6002 )في عاـ
كتركز حالة األزمة الدبمكماسية الرسمية عمى الجيكد الدبمكماسية ، الذيف يخدمكف في السفارة األمريكية

اىتماـ كسائؿ اإلعالـ بالكتابة عف ىذا المكضكع. كيستند  كتكضح أيضان ، األمريكية لمنع تمؼ صكرتيا
ة عمى التحقيؽ في أكجو التشابو كالختالؼ في األطر المستخدمة في تحرير التحميؿ في ىذه الدراس

كتكظؼ األطركحة مفيـك ، المعمكمات لمصحافة كالمقالت اإلخبارية لبناء صكرة عف نفس الحدث
لمكليات المتحدة عند تحميؿ عممية تأطير اثنيف مف  الكسيطةعف الدبمكماسية العمكمية  "انتماف"

ييف المعركضيف في نمكذجو: كسائؿ إعالـ األمة المستيدفة كالدبمكماسية األمريكية الفاعميف الرئيس
يستخدـ نمكذج "بينكيت" لشرح أفضؿ ، األمريكيكف في ذلؾ البمد( المسئكلكفاإلعالمية كالعمكمية )

، كقد تـ اختيار تحميؿ التأطير  ككسيمة مف كسائؿ البحث النكعي، ألطر تحرير البيانات الصحفية
تيدؼ ىذه الدراسة إلى استكشاؼ الصكر تـ إنشاؤىا بكاسطة كسائؿ اإلعالـ أك مف خالؿ الجيكد  حيث

عندما يبنكف كاقع معيف لنفس األزمة  مف خالؿ تحرير البيانات الصحفية(الدبمكماسية العمكمية )
صحفية الدبمكماسية العمكمية. كقد تـ تحميؿ ثالثة صحؼ ركمانية رئيسة كطنية يكمية كالنشرات ال

الركمانية أطرت األزمة الدبمكماسية العمكمية بطريقة  لمسفارة األميركية. ككشفت النتائج أف الصحافةى 
األمريكييف ليا. يبدك أف الكليات المتحدة فشمت في تعزيز تأطير األزمة  المسئكليفمختمفة مف تأطير 

 ميكر.الدبمكماسية العمكمية إلى كسائؿ اإلعالـ الركمانية كبالتالي لمج
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 :(Muhammad, Javtd And Qayyum,Abdiul,2011) دراسة .2

دور السياسات والمساعدات الخارجية لمنمو في باكستان :بعنوان    

Foreign aid-growth nexus in pakistan: role of macroeconmic policies. 

ادم في ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقيؽ في تأثير المساعدات الخارجية عمى النمك القتص
باكستاف مف خالؿ البحث في السياسات القتصادية الكمية كدمجيا في معادلة انحدار متعدد استخدـ 

كالمساعدات كالتضخـ كعجز المكازنة ، فييا الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي كمتغير تابع لقياس النمك
أثرت إيجابان عمى النمك في كالنفتاح التجارم كمتغيرات مستقمة. كخمصت الدراسة إلى أف المساعدات 

كقياسان عمى النتائج التجريبية السابقة؛ فإف ىناؾ ، باكستاف مع اشتراط كجكد السياسات الكمية الجيدة
لكف التفاعؿ بيف المساعدات ، بيف المساعدات كالنمك في الناتج المحمي اإلجمالي سمبيةن  عالقةن 

يجابية ع كالسياسة القتصادية أعطى نتيجةن   مى نمك الناتج المحمي اإلجمالي. ىامة كا 

كأكصت الدراسة إلى كجكد حاجة ضركرية لتنفيذ تدابير السياسة العامة المناسبة مف أجؿ 
تحقيؽ األثر اإليجابي لممساعدات الخارجية عمى النمك القتصادم مف خالؿ السيطرة عمى تمؾ األمكر 

 بما يخدـ فعالية المعكنة.
 (Azzam, Tamimi, 2007) دراسة .6

 : حماس... الفصل غير المكتوب.بعنوان
Hamas: Unwritten Chapter 

، حيث يقدـ زاف في تناكؿ تاريخ حماس المحاصرىذه الدراسة ىي محاكلة لتناكؿ عدـ الت
الباحث فييا تفسيران كعرضان دقيقان ألصكؿ حركة حماس كنشأتيا في فمسطيف كعالقتيا باإلخكاف 

الن لقيـ حركة حماس كمعتقداتيا بحيث تميز بيف ما ق أساسي كما ىك كما تقدـ الدراسة تحمي ،المسمميف
 ،ىامشي في مكانتيا مع بحث كاختبار لكيفية تطكر الفكر السياسي كاأليديكلكجي لمحركة عبر السنيف

كما تناقش الدراسة ردكد فعؿ حماس  ،مكضحان كيفية النتقاؿ مف مرحمة الدعكة إلى مرحمة الجياد
 ،اجييا حيث يتـ مناقشتيا جنبان إلى جنب مع عالقتيا السياسية مع األصدقاء كاألعداءلمتحديات التي تك 

عمى تجاكز انتكاسات كمحف عديدة كخطيرة مرت بيا الحركة، إضافة إلى ذلؾ يناقش الباحث كقدرتيا 
ي كيعرض تفسيران لكيفية نمك حماس لتمثؿ بديالن في عقكؿ الكثير مف الفمسطينييف لمرمكز السابقة ف

الصراع كىي منظمة التحرير الفمسطينية كحركة التحرير الكطني الفمسطيني فتح، كيؤكد الباحث أف 
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ىناؾ اختالفان بيف دراستو كالكتب األخرل التي تتناكؿ حركة حماس بأنو يناقش حماس في سياؽ عالمي 
 .عكضان عف كضعيا في سياؽ عالقتيا مع إسرائيؿ

 :فجوة البحثيةوال التعميق عمى الدراسات السابقة
جميع ىذه الدراسات نالحظ أف ، مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة المحمية كالعربية كاألجنبية

في لذلؾ فيي ليا أىمية كبيرة ، (6025-6000)جريت خالؿ الفترة مف عاـ نيا أي إحديثة حيث 
ت عمى مكاضيع استعراض مراحؿ متعددة مف سنكات الحصار. كعمى الرغـ مف أف تركيز ىذه الدراسا

ىذه الدراسات رغـ أىميتيا فيي لـ تتناكؿ إل أف ، متعددة ذات عالقة بمكضكع الدراسة الحالية
تخفيؼ الحصار عف قطاع غزة مف خالؿ رفع أك في كدكرىا  الدبمكماسية بشكمييا الرسمي كالشعبي

الذم فرض عمى  كافة الشعكب لشحذ اليمـ لمتصدم لمحصار الخانؽ حثحشد الرأم العاـ كمف خالؿ 
في ظؿ المتغيرات اإلقميمية كالدكلية. باإلضافة إلى اختالؼ ، قطاع غزة كعمى الشعب الفمسطيني

فجاءت ىذه الدراسة لمتركيز عمى دكر الدبمكماسية  جريت فيو ىذه الدراسات.المكاف كالزماف التي أي 
 الفمسطينية الرسمية كالشعبية في مكاجية أزمة الحصار عمى قطاع غزة. 

نكضح الفجكة البحثية مف خالؿ عرض أكجو التشابو كالختالؼ بيف س( 2كفي الجدكؿ رقـ)
ذلؾ سيتـ  كبعد الباحثة مف الدراسات السابقة ةاستفاد الدراسة الحالية كالدراسات السابقة مسبكقة بإيضاح

 ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.طرح 

 ت السابقة من خالل: استفادت الباحثة من الدراساوقد 
 بناء تصكر حكؿ طبيعة ىذه الدراسة.  -

 صياغة المشكمة لمدراسة. إعداد المقدمة ك  -

 .اإلطار النظرم لمدراسة اءبن -

 الستفادة مف مراجع الدراسات السابقة. -
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 ( يوضح الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة1جدول رقم)

 الدراسة الحالية ة البحثيةالفجو  الدراسات السابقة

-  ، أكضحت  .(6022دراسة )البـز
أثر النظـ النتخابية التشريعية في 
، تشكيؿ النظاـ السياسي الفمسطيني

 .(6022، جامكس )أبكبينما دراسة

المسؤكلية الدكلية المترتبة  فأكضحت
دراسة ك ، إسرائيؿ لغزة عمى حصار

دكر  ناقشت .(6022، )عمارة
إدارة األزمة الصحية الدبمكماسية في 

 أثناء الحصار عمى غزة

ناقشت . (6022، دراسة )نتيؿ -
الدبمكماسية كفف التفاكض كأثرىما عمى 

، ) شيابكدراسة، اتخاذ القرار السياسي
ركزت عمى دكر المنظمات  .( 6022

األىمية في الحد مف معدلت الفقر 
 دراسة، خالؿ الحصار

( 6022، دراسة )الشيخ عيد -
كر العالقات الدكلية أكضحت تط

 .حماس –لحركة المقاكمة اإلسالمية 

أكضحت  (6020، دراسة )الدجني -
فكز حركة حماس في النتخابات 

كأثره عمى النظاـ   6002 التشريعية
فيما أكضحت  ،السياسي الفمسطيني

جريمة حصار  (6022)أحمد،دراسة
 .غزة

معظـ الدراسات السابقة تناكلت  -
سكاء ، ماسيةجانب كاحد مف الدبمك 
 .الرسمية أك الشعبية

دراسة  بعض الدراسات مثؿ -
فعالية  تحدثت عف( 6022، )عمارة

الدبمكماسية الشعبية كبديؿ لدكر 
 .الدبمكماسية الرسمية

العالقات الدكلية لحركة حماس  -
نكقشت التي كانت حاكمة لقطاع غزة 

أك ، (6022، دراسة )الشيخ عيدفي 
سة في الضفة الغربية مثؿ درا

 (6026، )إسماعيؿ

لـ تركز الدراسات السابقة عمى  -
المتغيرات عمى الساحة المحمية 

 كاإلقميمية كالدكلية كالتي كاف ليا األثري 
الكبير عمى فرض الحصار عمى 

 قطاع غزة.

عمى  لـ تركز الدراسات السابقة -
التحكلت في النظاـ السياسي 

كحتى عاـ  2552منذ عاـ الفمسطيني 
(6022). 

 

 

 األكلى الدراسة تعتبر الدراسة ىذه
تناكلت  التي فمسطيف مستكل عمى

، كالشعبي الرسمي بشكمييا الدبمكماسية
 الحصار رفع في دكر ليا كاف ككيؼ
 .غزة قطاع عمى

 :ركزت الدراسة الحالية عمى

دكر الدبمكماسية الفمسطينية في  -
 .رفع الحصار عف قطاع غزة

ربطت بيف التغير في الكضع  -
ي الفمسطيني منذ العاـ اسالسي

 كحدكث الحصار.، 6002-6025

صكر الحصار عمى قطاع أظيرت  -
ككيؼ أثر ىذا الحصار بجميع ، غزة

أشكالو عمى القضية الفمسطينية 
 .كالشعب الفمسطيني

مظاىر الدبمكماسية التي أكضحت  -
تـ استخداميا المتمثمة بالجانب 

الرسمي كالشعبي لرفع الحصار عف 
بيف دكر  ربطت  –قطاع غزة. 

الدبمكماسية الفمسطينية في قطاع غزة 
ككذلؾ الضفة الغربية في رفع 

 الحصار عف قطاع غزة.
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 ما يميز الدراسة الحالية:

طراؼ الدبمكماسية أنيا غطت األدكار المختمفة التي لعبتيا إشمكلية مكضكع الدراسة حيث  -
 الفمسطينية في رفع الحصار. 

ـ(  6002)لنظاـ السياسي الفمسطيني الناتج عف النتخابات التشريعية ربطت بيف التحكلت في ا -
 كحدكث الحصار.

قطاع غزة  خاصةو بببحث ظاىرة خاصة بالشعب الفمسطيني ك  كاضحان  أعطت الدراسة اىتمامان  -
كحجـ المعاناة كغياب الدكر الدكلي كمنظماتو عف العمؿ كالضغط إلنصاؼ الشعب الفمسطيني 

قرار حقو الشرعي   بالستقالؿ.كا 

 إلى المكتبة الفمسطينية كالحياة األكاديمية كالسياسية الفمسطينية. نكعيةن  تمثؿ ىذه الدراسة إضافةن  -

قدمنا لمكضكع الدراسة كأكضحنا المفاصؿ الرئيسة لمحتكل ىذه الدراسة ، في بداية ىذا الفصؿ
ظاـ السياسي حادثة في النالتغيرات ال، كالتي ستشمؿ الدبمكماسية كدكرىا كشقييا الرسمي كالشعبي

كذكرنا أف  ،كعرجنا عمى بعض األمثمة لمدكؿ التي تعرضت لمحصار ،النتخابات الفمسطيني الناتج عف
تكمـ عف أشكاؿ الحصار كأثره عمى نالحصار مخالؼ لألعراؼ كالقانكف الدكلي. كما أف ىذه الرسالة س
ة الدراسة كالمبررات لتنفيذىا كأىدافيا. كؿ مناحي الحياة لسكاف قطاع غزة. كمف ثـ استعرضنا مشكم

كذلؾ العينة ، الدراسةكمنيجية  مصطمحاتك ، احتكل الفصؿ األكؿ عمى أسئمة الدراسة كحدكدىا، أيضان 
كما استعرضت الباحثة الدراسات السابقة حكؿ المكضكع محمية كعربية ، كأدكات البحث، المبحكثة

مدراسة بإيضاح الفجكة البحثية بيف الدراسات السابقة ل اإلطار العاـكأجنبية. كأنيت الباحثة فصؿ 
 كما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة. ، كالدراسة الحالية

في الفصؿ التالي سنتطرؽ إلى التحكلت في النظاـ السياسي الفمسطيني كأثرىا عمى فرض 
 .عمى قطاع غزة الحصار
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 انيالفصل الث
سي الفلسطيني وأثرها التحوالث يف النظام السيا

 ػلى قطاع غزة احلصار ػلى فرض
 

 .(2515-1948) النظام السياسي الفمسطينيمتغيرات  -المبحث األول: -

 :(1993-1948النظام السياسي الفمسطيني ) -المطمب األول. 

 :(2555-1994التحوالت في النظام السياسي الفمسطيني ) -المطمب الثاني. 

 (2515-2556ام السياسي الفمسطيني)تحوالت النظ -:المطمب الثالث. 

الحصار المفروض عمى قطاع غزة وانعكاسات االنقسام  صور -المبحث الثاني: -
 .عمى استمراره

 :(.2515-2556)أشكال وصور الحصار عمى قطاع غزة منذ عام  -المطمب األول 

 :اآلثار المترتبة عمى استمرار الحصار -المطمب الثاني. 
 عمى استمرار الحصار االنقسامت نعكاساا -:المطمب الثالث. 
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 تمييد:
 مكاجية سياؽ كاسعة في عربية حركة داخؿكمالمحو التنظيمية  الفمسطيني السياسي الفكر نشأ
حيث بدأت ، العثمانية كبداية النتداب البريطاني السمطنةفي نياية عصر  العاصفة السياسية التطكرات

 أبد ،الباحثيفكحسب بعض كمف ضمنيا الشعب الفمسطيني.  ةانككي ىكية عف البحثاألمة العربية في 
  .(66 :6000)حكراني،  1920عاـ العربي محيطو عف الفمسطيني السياسي الفكر تمايز

 الفمسطينية التحرير منظمة إنشاء كحتى 2523نكفمبر  6 فيالمشئكـ  بمفكر تصريح صدكر منذك 

برغـ أف الظركؼ المحيطة في  ،فمسطينية سياسية مؤسسات بناء عمى الفمسطينيكف عمؿ ، 1964عاـ
 صؾ أصدرت األمـ فعصبةامؿ. ك ديمقراطي بشكؿ أنفسيـ عف التعبيرب ليـ سمحت كفت لـتمؾ الفترة 

 سياسية مؤسسات إنشاء لمفمسطينييف يتيح بند عمى بنكده مف أم حتكي لـ حيث (2566) عاـ النتداب

 السياسية األحزاب تسمية خالؿ مف القانكني تحايؿال إلى كاأفمج ، التحررم نضاليـ كتقكد تمثميـ

 (.40: 2542 ، ب )الحكتالنتدا عيد في ساريان  كاف الذم العثماني لمقانكف كفقان  كترخيصيا بالجمعيات

 السياسية المؤسسات مف العديد (1964-1917 ) عامي بيف ما الفترة في الفمسطينيكف أنشأ فقد
 عمييا طمؽأف ي نكفؿ ممدكح مثؿ بعض المفكريف مما دعا ،طينيالفمس السياسي الفكر عف عبرت التي

 كتشكؿ تبمكر كبداية ،الفمسطيني الكياف صكرة مالمح كرسـ، الفمسطينية الكطنية كنيكض ظيكر" مرحمة

 لمحركة األراضي بيع استنزاؼ كقؼ ،ميامو أىـ كمفألرض ا عمى مكحد فمسطيني سياسي نظاـ
 (. 64: 2555 ، ) نكفؿ "تدابالن حككمة مف كبدعـ الصييكنية

 مثؿ سياسية كمؤسسات تعمى تأسيس تنظيماالفمسطينية  كالقيادات النخبعممت ، في ىذه الفترة

 ىذه كعقدت. كالعفاؼ اإلخاء كجمعية األدبي كالمنتدل العربي كالنادم المسيحيةك  اإلسالمية الجمعيات

 التنفيذية المجنة ىي رئيسة فمسطينية يةسياس مؤسسات ثالث أفرزت المؤتمرات مف العديد التنظيمات

 (.50-40: 2542 ،)الحكت العميا العربية كالييئة ،العميا العربية كالمجنة، العربية

قر أالذم  غزة قطاع في مؤتمر عقد العميا إلى العربية دعت الييئة ((1948 أكتكبرمف  األكؿ فيك 
 كطني مجمس كشكؿ، الكزراء مف كعدد الباقي عبد حممي أحمدة سائبر  فمسطيف عمـك حككمة تشكيؿ

 استقاللن  فمسطيف استقالؿ المجمس كأعمف .الفمسطيني الشعب ممثمي يضـ الحسيني أميف الحاج ةسائبر 

قامة ،تامان   األردف عدا ما الحككمة بيذه العربية الجامعة دكؿ كاعترفت ،سيادة ذات ديمقراطية حرة دكلة كا 
 (.62: 2535 ،)الشعيبي
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 نظاـلتضع بنية  (1964)التي نشأت في عاـ  الفمسطينية التحرير تجربة منظمة كجاءت بعد ذلؾ
 منظمة. كحظيت فمسطينيةال سياسيةال مؤسساتفي بناء ال مالمح أكثر كضكحان  اتذ فمسطيني سياسي
كإطار جامع ممثؿ لمشعب الفمسطيني. كصاحب ىذه المرحمة  2532بإجماع القمة العربية عاـ  التحرير

 السياسي فيما بعد الكصكؿ لتفاؽفرز العمؿ أك ، حزاب كالحركات كالقكل السياسية الفمسطينيةتأسيس لأًل 
قامة السمطة الفمسطينية  2552عاـ  أكسمك ة بالنتخابات التشريعية الفمسطيني مركران ، 2552عاـ كا 

فرازاتيا عمى الساحة الفمسطينيةك  6002عاـ كالثانية ـ 2552األكلى عاـ  ث التي ككذلؾ األحدا، ا 
كما تالىا مف تشديد لمحصار اإلسرائيمي عمى ، (6003) يكنيكعصفت بالساحة الفمسطينية منتصؼ 

كآثار ىذا الحصار عمى كافة الصعد كالقطاعات الفمسطينية كانعكاسات النقساـ عمى ، قطاع غزة
 (.6020)مطر، استمراره كتأجيج مظاىره.

ء الضكء عمى مراحؿ تأسيس كتشكيؿ النظاـ قكـ في ىذا الفصؿ بإلقانعمى ما سبؽ س بناءن ك 
كالتحكلت التي طرأت عمى ىذا النظاـ عقب تكقيع اتفاؽ أكسمك كتشكيؿ السمطة ، السياسي الفمسطيني
جراء النتخابات التشريعية األكلى عاـ  ،الكطنية الفمسطينية إفرازات  الدراسة كستناقش، (2552)كا 

إلى جانب انسداد أفؽ مسيرة التسكية  التي أنتجت الحصار (6002)عاـ  النتخابات التشريعية الثانية 
، كىذا بعد فشؿ قمة كامب ديفيد كحصار الرئيس ياسر عرفات ، كقصؼ مقار السمطة الكطنية 

ى مختمؼ مناحي إلى أشكاؿ كصكر الحصار كآثاره عم سنتطرؽ. كما األكؿ مبحثالالفمسطينية في 
   .ثانيال مبحثالفي اـ عمى استمراره كانعكاسات النقس، الحياة الفمسطينية
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 المبحث األول
 (2015-1948) النظام السياسي الفمسطينيمتغيرات 

 مقدمة:
 ىي السياسات كىذه ،كينفذىا يتبعيا التي بالسياسات تقاس سياسي نظاـ أم كسمات قدرات إف
 ، ذاتيةرات قد مف بو يتمتع كما ـالنظا استقاللية كما أف .فيو المؤثرة كالعكامؿ النظاـ لبنية مخرجات

تمكنو مف  كأيضان  ،كالتنمية الديمقراطي التحكؿ باتجاه الداخمية محدداتو تفاعؿمركنة النظاـ ك  عكسي
 لكجكد أساسي شرطه  ىك السيادة ذات القكميةأم أف كجكد الدكلة . خارجيةال ومطالبصياغة تعامالتو ك 

 عدـ أك بكجكد كىذا يقكدنا إلى معضمة اإلقرار .لسياساتا كتنفيذ صكغ عمى كلقدرتو ،السياسي النظاـ

 النظاـ في الكامنة القدرة عف الحديث عند خاصة في ظؿ الظركؼ القائمة فمسطيني سياسي نظاـ كجكد

ت المطمكبة كالتي تحقؽ طمكحات الشعب التحكل باتجاه محددة سياسات كانتياج ،التغيير عمى
 تعريؼأف نعرج في البداية عمى  مف لبد الفمسطيني السياسي النظاـ حيثياتكإليضاح  الفمسطيني.

 العاممة السياسية كالمؤسسات الحكـ نظاـ ىيكؿ يحدده دكلة ألم السياسي فالنظاـ ،السياسي النظاـ مفيـكل

 (.65 :6022 )بشير، السمطة ممارسة كطريقة ، فيو

 مفيوم النظام السياسي:

 كتبيف، بينيا فيماالمترابطة  المتناسقة كاألجيزة القكاعد مف مجمكعة"عرؼ النظاـ السياسي بأنو: 

 تحدد كما ،قبميا كضماناتو منو الفرد كمركز، كطبيعتيا ،كأىدافيا ،السمطة ممارسة ككسائؿ ،الحكـ نظاـ

كالدكر الذم تقـك ، البعض بعضيا مع تفاعميا ككيفية ،المجتمع عمي تسيطر التي المختمفة لالقك  عناصر
 في السياسي القرار صنع بعمميات النظاـ السياسي مفيكـ يتصؿك  (.32: 6004، ثابت) "بو كؿ منيا

 التي ،كالنفكذ كالصالحيات كالكظيفة السمطة إلى المستندة المادية مف العناصر مجمكعة كىك ،المجتمع

 النظـ مف غيره عف متميزة خصائص لو السياسي كالنظاـ .معيف إطار سياسي في كتتشابؾ تتفاعؿ

 اإلكراه كأدكات السمطة الحكاـ كيحتكر ،كمحككميف حكاـ بيف عالقة عمى أساس يقـك إذ ،ماعيةالجت

 ،)يكسؼ "السياسي القرار صنع آلية بينيا تتكزع التي المؤسسات مجمكعة ىك كالنظاـ السياسي .المادم
6005 :26-22).  
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 ،المجتمعات جميع في كجدي الذم التفاعالت نظاـ" بأنو السياسي النظاـ جابريؿ ألمكندكما عرؼ 
 الكظائؼ ىذه كيمارس ،األخرل المجتمعات مكاجية في كيؤدييا كالتكيؼ بكظائؼ التكحيد يقـك كالذم

 .استبدادان  أـ شرعيان  لو استخدامو أكاف سكاء ،باستخدامو بالتيديد أك المادم اإلكراه كالقسر باستخداـ
صالح  تغيير مف فيو يحدث لما الشرعي كالصانع ،المجتمع أمف عمى الشرعي القيـ السياسي ىك فالنظاـ كا 
 ،النظاـ السياسي الفمسطيني ىك منظمة التحريربينما يرل نكفؿ أف: " .)5: 6022 ، )القدرة "كتحديث

المشاركة كغير المشاركة في السمطة كالمنظمة"  ،كالمعارضة في الداخؿ كالخارج ،كالسمطة الفمسطينية
 (.63 :6002 ،)نكفؿ

 لعالـا حالة مختمفة عف غيره مف األنظمة السياسية فيىك لنظاـ السياسي الفمسطيني رل أف انك 
، مما شكؿ حالة استثنائية، لعدـ إقامة دكلة فمسطينية عمى األرض الفمسطينية نظران  كلو خصكصية

 .أف الستقالؿ السياسي يحتاج إلى مقكمات تساىـ في ترسيخ بناء النظاـ عمى أسس كاضحة خاصةى ك 

 (م1993 - 1948)النظام السياسي الفمسطيني  -مب األول:المط
الباحثة بالمركر عمى المراحؿ التاريخية لتطكر النظاـ السياسي الفمسطيني  قامتفي ىذا المبحث 

كالتحكلت السياسية التي طرأت عميو مف مرحمة إلى أخرل كما أنتجتو ىذه التغيرات كالتحكلت كأثرىا عمى النظاـ 
 .العامة الكطنية األىداؼطيني كالسياسي الفمس

حكؿ  النظاـ ىذا تمحكر كقد ،فمسطيني سياسي نظاـ أكؿ مالمح تشكمت الماضي القرف مف العشرينات في
 مف النظاـ شرعيتو كاكتسب ،الفمسطيني السياسي لمنظاـ المركز شكمت تنفيذية ةلجن أنتج الذم المؤتمرات مفيـك

 كاجو الماضي القرف مف الثالثينيات كفي منتصؼ العامة.  الكطنية داؼاألى حكؿ فمسطيني إجماع لكجكد شعبيتو

 لتحديات بدكرىا تعرضت سرعاف ما ة ثكريةعمى شرعي ان مبني نظامان  بو كاستبدلت أضعفتو تحديات النظاـ ذلؾ

 (. 25: 2555، الشقاقي الفمسطيني ) القرار استقاللية أىمية عمى قضت داخميو كتناقضات

 التمثيؿ األكلى نحك النكاة،  1928-  1919عامي بيف ما عقدت التي، السبعة الكطنية المؤتمرات ككانت

 في الخامس المؤتمر عف الفمسطيني المنبثؽ الشعب تاريخ في األكؿ الكطني الميثاؽ كبالتحديد، الفمسطيني السياسي
 المؤتمر في ينيالفمسط الشعب العربي ممثمي نحف "الميثاؽ نص ككاف ،نابمس مدينة في ، 1922أغسطس
 إلى جيكدنا الرامية في نستمر أف عمى كالتاريخ كالشعب اهلل نتعيد أماـ، نابمس في المعقكد الخامس الفمسطيني
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ييكدية  ىجرة أك ييكديان  قكميان  كطنان  نقبؿ ل كسكؼ ،المشركعة الكسائؿ بجميع العربية الكحدة كتحقيؽ ،بالدنا استقالؿ
 (. 53 :6005، عكدة(

 :بيكيتو الكطنية الكاضحة تشكيؿ النظاـ السياسي الفمسطينيمراحؿ كسنستعرض 

  فمسطين عموم حكومة -أوال:

السياسية  القيادة تحديد في العربي التدخؿ فكرة تبمكرت، الفمسطينية السياسية لمظركؼ نظران 
في  اف بسكريادك بم في العربية الجامعة مجمس انعقاد قبؿ كذلؾ ،الثانية العالمية الحرب فترة في الفمسطينية

بمغ  قد العربية الجامعة في فمسطيف يمثؿ مف عمى الفمسطيني الحزبي التنافس ككاف (2522)يكنيك 
حميا  التي العميا العربية المجنة بقايا يمثؿ فريؽ ،فريقيف إلى الفمسطينية السياسية القكل فانقسمت ،ذركتو

، الفمسطيني العربي الحزب مف الحسيني ماؿج بقيادة تككان ، 1937 سبتمبر في البريطاني النتداب
 عمالية يسارية كقيادات الفمسطينية السياسية األحزاب مف رؤساء يتككف العربية الجبية سميٌ  آخر كفريؽ

 الرحمف عبد العربية لمجامعة العاـ األميف دعا الباقي. كىنا حممي عبد أحمد كمنيـ ،المستقميف كالزعماء

 أربعة نكاتيا جديدة ىيئة عمى التكافؽ تـ فمسطينية عربية مشاكرات كبعد، دافبمك  إلى الفريقيف كال عزاـ

 العربية الييئة تككنت كبيذا، العربية الجبية مف اآلخراف كالثناف العربية مف المجنة اثناف فقط أشخاص

 عف انيالبريط النتداب انتياء (. كمع23: 2552، األزعر (الحسيني أميف المفتي الحاج برئيسيا العميا

 الييئة عممت ( (1947نكفمبر 65 في لألمـ المتحدة العامة الجمعية عف التقسيـ قرار كصدكر فمسطيف

 مف األكؿ كالنصؼ بريؿأك  مارس شير في فقامت ، الفمسطيني الشعب يمثؿ قياـ كياف عمى العميا العربية

 .(52-50 :6020، تيفمسطيف )البرغك  عمـك حككمة إلنشاء العربية الدكؿ بإقناع 1948عاـ مايك

إنشاء حككمة  مشركع لتحقيؽ 2524 سبتمبر في اجتماعاتيا في العربية الجامعة كنشطت
 كدعت، عمـك فمسطيف حككمة إنشاء عمى األردف حككمة باستثناء العربية الحككمات فكافقت، لفمسطيف

 فمسطينية شخصية 250كتـ دعكة  2524أكتكبر 2 بتاريخ غزة في مؤتمر عقد إلى العميا العربية الييئة

 أسماىا حككمةن  الكطني المجمسي  كانتخب، الحسيني أميف الحاج برئاسة الكطني المجمس تشكيؿ ليتـ

 التجارب إحدل فمسطيف عمـك حككمة كتعد ،الباقي عبد حممي أحمد السيد برئاسة فمسطيف عمـك حككمة

 تعبر فمسطينية بحككمة فمسطينيال الشعب تمثيؿ ضركرة عمى ألنيا أكدت ،محدكديتيا رغـ الفمسطينية

 (.260-225 :2552، الكحيدم(العربية كالقمـ في الجتماعات الفمسطينية اليكية عف
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حككمة عمكـ فمسطيف ارتبط ارتباطان كثيقان بالنظاـ السياسي العربي كأف  كترل الباحثة أف ميالدى 
سطيف في تمؾ الفترة بسبب غياب فترة إنياء النتداب البريطاني ترؾ حالة مف الفراغ السياسي في فم
، المصمحة العميا لمشعب الفمسطينيكجكد نظاـ سياسي فمسطيني يكظؼ الظركؼ السياسية مف أجؿ 

يتكجب عمى القيادة السياسية الفمسطينية فكر جالء النتداب البريطاني القياـ بتشكيؿ نظاـ  أنو كافك 
عالف قياـ الدكلة الفمسطينية كعاصمتيا القد ، س الشريؼ باعتبارىا كانت فرصة تاريخية ميمةسياسي كا 

عمى إعالف  فكران   تاألسرع في التقاط الفرصة كعمم تكان فإف الحركة الصييكنيةكلكف لألسؼ الشديد 
 .(2524)مايك  25في  "دكلة إسرائيؿ"قياـ 

 ةالفمسطيني التحرير منظمة -ثانيا:

بقيادة أحمد الشقيرم كبدعـ عربي  (1964)عاـ في  الفمسطينية التحرير منظمة مرحمةنشأت 
مالمح أكثر  ذم فمسطيني سياسي نظاـمستفيدة مف التراكـ كالتجارب السابقة لتضع بنية  ،رسمي

بإجماع القمة العربية عاـ  التحرير منظمةكحظيت  ، فمسطينيةال سياسيةال مؤسساتكضكحا في بناء ال
المرحمة تأسيس لأًلحزاب كالحركات كصاحب ىذه  ، كإطار جامع ممثؿ لمشعب الفمسطيني 2532

 مسيرة في كفارقة  ىامةن  تاريخيةن  عالمةن  التحرير منظمة تأسيس شكؿكالقكل السياسية الفمسطينية. كلقد 

 الفمسطيني النضاؿ كحركات لفصائؿ ائتالفيان  ان إطار  باعتبارىا، الفمسطيني لمشعب التحررم الكطني النضاؿ

لممثمة بمنظمة كا فمسطينية سياسية ية كياف سياسي فمسطيني لوحيث اعتبر ىذا الحدث بدا، المسمح
 الفمسطيني السياسي النظاـ تككيف بداية كشكؿ، لمتعبير عف ىكيتو الكطنية كتطمعاتو التحريرية التحرير

 الشعب تجمعات مختمؼ في المنظمة لعبتيا التي كالتنظيمية كالجتماعية السياسية األدكار إطار في

: 6022،البـزالدكلة ) خصائص جكانبو بعض امتمؾ في  جامعان ، سياسيان  كيانان  منيا جعؿ مما، الفمسطيني
24). 

 السمطة الوطنية الفمسطينية -:ثالثاً 

 ثـ، 2552أغسطس  25في  (أكسمك)في العاصمة النركيجية  قع مبدئيان كي  شكؿ اتفاؽ أكسمك الذم
كذلؾ مف  ،مراحؿ العمؿ السياسي مرحمة جديدة مف في كاشنطف 2552سبتمبر 22في  كقع رسميان 

حيث تـ تأسيس  ،فكاف منعطفان بارزان في تاريخ القضية الفمسطينية ،الفمسطينية نشاء السمطةإخالؿ 
 كتختمؼ (.225: 2552،كىك مف أىـ مؤسسات السمطة الفمسطينية )الكحيدم، المجمس التشريعي

 الشرعي الممثؿ يعتبر سياسي كياف ىي ةفالمنظم، الفمسطينية التحرير الفمسطينية عف منظمة السمطة



  

 

 

 اضثاظيػاضفصل

ػاضدغاديػاضظظامػسيػاضتحوالت
ػاضحصارػسرضػرضىػوأثرعاػاضفضدطغظي

 ززةػشطاعػرضى

 

22 

 

 الفمسطينية السمطة أما، ( (1974عاـ الرباط في العربية لمقررات القمة كفقان  لمشعب الفمسطيني كالكحيد

، غزة كقطاع الغربية الضفة مناطؽ في المحدكد الذاتي الحكـ اتفاؽ لتنفيذ كسياسي، كياف إدارم فيي
كضع  إلى كالمشكرة النصيحة مجرد تتخطي، السمطة عمؿ عمى بيةكرقا إشرافية بمياـ كتتمتع المنظمة

 (. 76 :2008،ثابت) التنفيذ كمراقبة كالخطط السياسات

حيث  ،(2552)عاـ لتشريعية الفمسطينية األكلى في الفمسطينية النتخابات ا كأجرت السمطة
التي فازت بيا  6002العاـ  النتخابات التشريعية الثانية فيك حصدت حركة فتح األغمبية المطمقة فييا 

حداث بدأت برفض المشاركة أكتبع ىذه النتخابات  .بأغمبية مماثمة حركة المقاكمة اإلسالمية )حماس(
التي  الداخمية ثـ تالىا األحداث ،ىذه الحككمةمعيا في الحككمة كرفض المجتمع الدكلي التعامؿ مع 

مت حركة حماس خالفيا مع حركة فتح كحس، (6003) يكليكعصفت بالساحة الفمسطينية منتصؼ 
ثر ىذا الحصار عمى كافة الصعد أحيث ، لحصار عمى قطاع غزةافرض لإسرائيؿ  دفعمما ، بالقكة

 الحصار كتأجيج مظاىره. كساعد النقساـ عمى استمرار ،كالقطاعات الفمسطينية

-1994) بين عامي ماالتحوالت في النظام السياسي الفمسطيني : المطمب الثاني
2005:) 

 يحدثت تحكلت دراميتيكية في مجريات القضية الفمسطينية كالنظاـ السياسي الفمسطيني ما بيف عام
الرئيس األمريكي الديمقراطي بيؿ كمينتكف حراكا نشطا لتسكية القضية  بنىت  حيث (2552-6000)

سرائيؿ التصالت عف تكقيع  كأثمرت ىذه، الفمسطينية مف خالؿ تعزيز التصالت بيف منظمة التحرير كا 
كظمت السياسية األمريكية في ىذه الفترة مقبكلة مف حيث إدارة  (2552أكسمك في سبتمبر )تفاؽ ا

يجابية لمسياسة إإشارة  (2552)كشكمت زيارة الرئيس كمينتكف لألراضي الفمسطينية عاـ ، الصراع
ف تغير حتى الكصكؿ إلى كبشكؿ عاـ ظؿ ىذا المكقؼ دك ، تسكية القضية الفمسطينيةل، الخارجية

حيث مارست الكليات المتحدة األمريكية ضغطان كبيران عمى ، (6000)كامب ديفيد عاـ قمة مفاكضات 
، ضي بتقديـ ثالثة خيارات لحؿ قضية القدسقالذم يعرفات لقبكؿ العرض األمريكي  ياسر الرئيس
سيادة فمسطينية عمى حييف في  كالثاني:، سنة 65تأجيؿ حميا لمدة تتراكح مف سنتيف كحتى  :األكؿ

أم حكـ ذاتي ، كالثالث: كضع معاكس ،البمدة القديمة كحكـ ذاتي إدارم في أحياء حكؿ البمدة القديمة
تمسؾ بالثكابت الكطنية  عرفاتأف الرئيس إل . في البمدة القديمة  كسيادة في األحياء المحيطة بيا

 (.25 :6006، كبذلؾ انتيت المفاكضات بدكف نتائج )جاد
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مارست اإلدارة األمريكية الضغط ، جكرج دبميك بكش الثاني الالحؽ أما في عيد الرئيس األمريكي
السياسي عمى السمطة الفمسطينية كعمى الرئيس عرفات في دللة عمى تغير السياسة األمريكية تجاه 

 ر الرئيسحصالعطاء الضكء األخضر إلسرائيؿ إىذا الضغط مف خالؿ  تمثؿ. السمطة الفمسطينية
كمباركة الكليات المتحدة لعممية السكر الكاقي في الضفة ، (6006) براـ اهلل عاـ عرفات في المقاطعة

 (.22: 6022، كانتيى ذلؾ بتصفيتو سياسيان كجسديان ) إبراىيـ ،ضد الرئاسةك  (6002)الفمسطينية عاـ 
عاـ مطمع الفمسطينية  سمطةمة التحرير كرئاسة الالرئيس محمكد عباس قيادة منظ بعد ذلؾ تسمـك 
عمى الرئيس كالسمطة الكطنية الفمسطينية مف خالؿ  عديدة شيدت ىذه الفترة ضغكطان  حيث (6005)

الطرؼ عف التصرفات أحادية الجانب مف الطرؼ اإلسرائيمي كعمى  مريكيةالكليات المتحدة األ غض
رسة العدكاف كالتدمير ككذلؾ مما 6005رأسيا النسحاب أحادم الجانب مف قطاع غزة عاـ 

 كالغتيالت في الساحة الفمسطينية.
نستطيع أف نمخص  ،(6005 -2552) بيف عاميحداث خالؿ الفترة بعد ىذا العرض المكجز لأل

 عمى النظاـ السياسي الفمسطيني في ىذه المرحمة في النقاط اآلتية:   طرأتبرز التحكلت التي أ
كبركز األزمات في مجاؿ الصالحيات  ،ة الفمسطينيةلصالح السمطقمص دكر منظمة التحرير ت -

 .كاتخاذ القرارات

مما  ،في صفكؼ الفصائؿ ر التناحركظيك  ،كسيادة القيادة األبكية "باألنا"اتسـ النظاـ الحزبي  -
 (.20: 2552، زعرأدل إلى انحدار في النظاـ السياسي الفمسطيني )األ

  .ىيمنة حركة فتح عمى النظاـ السياسي الفمسطيني -

 يتعارض ل بما، العمف شبو أك مفالع إلى السر مف السياسية كالقكل لألحزاب السياسي العمؿ انتقاؿ -

 .إسرائيؿ ضد المسمح العمؿ منع كأىميا، الفمسطينية لمسمطة األمنية كاللتزامات

 السياسي الحقؿ مؤسسات لصالح التحرير منظمة كمؤسسات السياسية كالقكل األحزاب تأثير تراجع -

 (.الفمسطينية السمطة)  جديدال

 الجماىيرية التشكيالت كتحديدان ، السياسية كالقكل لألحزاب التنظيمية التشكيالت أنماط تراجع -
 (.مينية لجاف، عماؿ، نساء، طالب)

كالتي كاف ، كاجتماعية كاقتصادية تشريعية عمميات تنفيذ، تشكيميا فكر الفمسطينية السمطة تكلت -
 .كالجتماعية الطبقية البنية كعمى، السياسي النظاـ عمى المتراكـ كقعيا ليا
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 كافأ سكاء النخب إلنتاج جديدة آليات صنعت، الفمسطينية األرض عمى فمسطينية سمطة إقامة -

 كىيئات كزاراتك  كأجيزة مؤسسات خمؽ خالؿ مفـ أ، تشريعي مجمس انتخاب خالؿ مف ذلؾ

 (.26-22: 6006، )ىالؿ ذلؾ كغير أمف كأجيزة

 فانتقمت، الفمسطينية السمطة إلى التحرير منظمة مف الفمسطيني السياسي النظاـاخفاقات  انتقمت -

 طرأ كذلؾ، الفمسطيني السياسي النظاـ لجسـ كالمحاصصة كالييمنة كالشخصانية البيركقراطية

 الثكرم المصدر مف الشرعية تحكلت الفمسطينية السمطة إنشاء فبعد، الشرعية مصدر في تحكؿ

 (.2552عاـ ) انتخابات إجراء بعد تـ ذلؾك  النيابي المصدر إلى

عممت السمطة الفمسطينية ضمف التزامات دكلية كقعتيا منظمة التحرير الفمسطينية كأىميا اتفاؽ  -
 . (2552)عاـ  كسمكأ

 ،عممت السمطة الفمسطينية عمى بناء نظاـ سياسي فمسطيني يككف نكاة لمدكلة الفمسطينية الحديثة -
مرجع ال) (2555)اكسمك أف يعمف عنيا في مايك مف عاـ  اتفاؽمفترض حسب التي كاف مف ال

 (. 203: 6006، سابؽال

حيث ضمف المشرع الفمسطيني في  ،عممت السمطة الفمسطينية عمى الفصؿ بيف السمطات -
القانكف األساسي الفمسطيني بعض األحكاـ التي تنظـ قكاعد الفصؿ بيف السمطات حيث حدد 

كالسمطة التنفيذية ، كالسمطة القضائية، ة المناطة لكؿ مف السمطة التشريعيةالصالحيات الرئيس
 .(6 :6003، الئتالؼ مف أجؿ النزاىة كالمسائمة أماف)

 .( 2015 -2006) نظام السياسيتحوالت ال -:المطمب الثالث
كما  نيةالثا الفمسطينية التشريعية النتخاباتالذم استيؿ سياسيا بإجراء ، (6002)عاـ  مطمعمع 

شيدت ىذه الفترة ، (6022)نظاـ السياسي الفمسطيني كحتى عاـ التبعيا مف تحكلت دراماتيكية في 
العديد مف األحداث كالتبعات كالتفاعالت التي أفرزت الكثير مف المكاقؼ كالنتائج كالتي كاف مف أبرزىا 

 قطاع غزة. عمى الحصار الخانؽ 

 الحكـ تعزيز في ميـه  دكره  كليا ،الديمقراطي النظاـ كائزر  مف أساسية ركيزة النتخابات تعتبرك 
 إدارة أجؿ مف قياداتيـ لختيار كأصكاتيـ الشخصية خياراتيـ باستخداـ لممكاطنيف تسمح ألنيا، الديمقراطي

 أكضاعفي ظؿ ، 6002يناير  65في  الثانية الفمسطينية التشريعية النتخابات جرتكلقد  .حياتيـ شؤكف

فالشعب الفمسطيني يعيش تحت ، في المنطقة جرتلـ تكف كأم انتخابات قد . ك ةمختمف سياسية
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، يستحؽ الحياة يثبت لمعالـ أنو شعبه لكلذلؾ يعتبر نجاح العممية النتخابية تحديان مباشران لو ، الحتالؿ
فاصمة في مسيرة الحركة الفمسطينية  محطةن  (6002)مف يناير  كالعشريفكليذا شكؿ يـك الخامس 

الساحة  حدثت عمىل تقؿ أىمية عف بقية األحداث الكبرل التي ، ستقبؿ النظاـ السياسي الفمسطينيكم
ؿ ما عدا حركة الجياد ئبمشاركة القكل كالفصاالثانية تميزت النتخابات التشريعية . ك الفمسطينية

 (. 225: 6002 ،)لجنة النتخابات المركزية التي قاطعت النتخابات  اإلسالمي في فمسطيف

أعمنت لجنة النتخابات المركزية النتيجة النيائية بحضكر ممثمي ، 6002يناير  65 كفي يكـ
 كقائمة حركة فتح عمى، ان مقعد (32) عمى التغير كاإلصالحقائمة  فييا حصمتالتي القكائـ النتخابية ك 

كقائمة ، (مقعد6)كقائمة البديؿ عمى ، مقاعد(  2)كقائمة أبك عمي مصطفى عمى ، ان مقعد (25)
 2ف عمى مستكل الدكائر فقط حصمكا عمى ك ف المستقمك أما المرشح، مقعد(  6)فمسطيف المستقمة عمى 

 (.662: 6002 ،سابؽالمرجع ال) .كالجدكؿ التالي يكضح تفاصيؿ نتائج النتخابات مقاعد.

 التوزيع النيائي لمقاعد المجمس التشريعي( يوضح 2جدول رقم )

 (226 :2556، )لجنة االنتخابات المركزية

قاعد في عدد الم صفة الترشيح م
 انتخابات الدوائر

عدد المقاعد في 
 انتخابات القوائم

 مجموع المقاعد

 32 65 25 قائمة التغير كاإلصالح ) حركة حماس ( 2

 25 64 23 قائمة حركة فتح 6

 2 2 0 قائمة الشييد أبك عمي مصطفى 2

، حزب الشعب، قائمة البديؿ ) الجبية الديمقراطية 2
 المستقميف (، كفدا

0 6 6 

 6 6 0 قائمة فمسطيف المستقمة ) المبادرة الكطنية ( 5

 6 6 0 قائمة الطريؽ الثالث ) سالـ فياض ( 2

 2 0 2 مستقميف ) دعـ مف حركة حماس( 3

 132 66 66 المجمــــــــــــــــــــــــوع
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 جاس التشريعي( يوضح التوزيع النيائي لمقاعد الم1) شكل رقم

 
 (226 :2556، )لجنة االنتخابات المركزية

 النظاـ فيميمان  ؿ تحكلن شك  الفمسطينية التشريعية النتخابات في  حماس حركة فكز كالحقيقة أف 
 حيث ،نفسيا لحركة حماس مفاجأة كشكؿ، كالدكلي اإلقميميالمحمي ك  المستكل عمى الفمسطيني السياسي
 مف القادة الحركة عند يككف أف البدييي كمف، السياسة جاؿم في الحركة لككادر األكلى التجربة تعد ىذه

 كلمتداكؿ لمديمقراطية جاىزة تكف لـ فتح  حركة أف كيبدك .السياسية األمكر تتحرؾ كيؼ يعرفكف مف

، )الدجنيير لحركة حماس كلـ تكف تتكقع خسارتيا لالنتخابات كل ىذا الفكز الكب، السممي لمسمطة
6020 :42.) 

 كدكؿ رئيسة، الكليات المتحدة األمريكية إلى إضافةن ، إقميمية عربية كدكؿ إسرائيؿ تكف لـ، كذلؾ

دارة الفمسطيني السياسي عمى النظاـ كسيطرتيا حماس حركة فكز لتقبؿ أيضان  مييأة أكركبا في  في الحكـ كا 

 بالقضية كتعكد كتيدمو أكسمك تنقض خيارات تقدـ ألنيا، (2523) عاـ المحتمة الفمسطينية األراضي
  (.6: 6005، رزقوأكسمك ) قبؿ كانت التي النقطة إلى الفمسطينية
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 في خيار المشاركةل الجماىيرم التأييد مدل عف عبرت النتخابات نتائج أف الباحثة كتشير

  في حماس حركة فكز بعد حادان  نقاشان  شيدت الفمسطينية فقد السياسية النتخابات. كعمى الساحة
 الكحدة مستقبؿ عمى كمؤثراتو انعكاساتو لو كالىما، كالخارجي الداخمي عمى المستكييف النتخابات

 سكاء.حدو كعمى المستكييف اإلقميمي كالدكلي عمى  الكطنية الفمسطينية

قؼ كردكد العديد مف المكا الفمسطينية التشريعية النتخابات في حماس حركة أطمؽ فكزكقد 
األفعاؿ عمى كؿ المستكيات الفمسطينية كالعربية كاإلقميمية كالدكلية سنقؼ عمييا  كنستعرضيا في الجزء 

 التالي كىي:

 (.2556) التشريعية االنتخابات نتائج من الفمسطينية المواقف -:أوالً 

عمى الساحة  لمقكل كالفصائؿ الكطنيػة التشريعية الفمسطينية مفاجأةن  النتخاباتشكمت نتائج 
مف  أثارت حالةن ، النتخاباتف نتػائج إحيػث  ،لسيما لمقكل المشاركة في ىذه العممية، الفمسطينية

كفكز حماس بيا كضػعؼ القكل كالفصائؿ  النتخاباتالتساؤؿ حكؿ أسباب ىزيمة فتح في ىذه 
بيف صفكؼ المكاطنيف مف القمؽ كاإلرباؾ  حالةن  أحدثتإلػى أف ىذه النتائج  . ىذا باإلضافةاألخرل

 (.54: 6004، )أبك عرب كالقكل السياسية عمػى حػد سكاء

 دعا الرسمية غير النتائج إلعالف األكلى فمنذ المحظة، خسارتيا حجـ مف فتح حركة تفاجأت كقد

 الشعب إرادة كقبكؿ ،جرت التي التشريعية النتخابات احتراـ نتائج إلى الجميع عباس محمكد الرئيس

تاريخ الطالع ، القتراع )مكقع أجناد صناديؽ خالؿ عنيا مف عبر كما الحرة الفمسطيني
 مف ان فدك  أرسؿ عباس الرئيس محمكد أف" ،جمعة أشرؼ فتح كتمة عف النائب كيؤرخ(. 22/2/6025

 حركة أم النتخابات في الفائز مع لمتعامؿ عمى األكركبييف الضغط أجؿ مف أكركبية جكلة في فتح حركة

 عنو عبرت مخالؼ رأم ليا كاف فتح حركة داخؿ متنفذة قيادات اآلخر ىناؾ الكجو عمى لكفك ". حماس

القيادم  خرج حيث ،األرض عمى كأمني سياسي كسمكؾ جماىيرية كمسيرات تصريحات إعالمية خالؿ مف
ستقالة بال لحركة فتح المركزية المجنة مطالبان  دحالف محمد يكنس خاف دائرة عف الفائز النائب الفتحاكم
 (.43-42 :6020، )الدجني الحككمة الفمسطينية تشكيؿل حماس حركة مع سياسية مشاركة أم كرافضان 

كيصؼ بدقة المفكر كالكاتب الفمسطيني د. رضكاف باركد في مقالة لو كضع حركة فتح بعد 
فمسطينية مضى أكثر مف ثالثة شيكر عمى النتخابات التشريعية ال" :ثالثة شيكر مف النتخابات بقكلو
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كما أفرزتو النتخابات مف سيطرة  ،كلـ تتجرع الكضع الجديد ،فتح لـ تستكعب اليزيمة ةكل زالت حرك
الشعب  ةكالتقدـ لقياد ،مما أعطاىا الحؽ لتشكيؿ الحككمة الفمسطينية الجديدة ،حماس ةمريحة لحرك

فتح في  ةيتفنف قاد" :كأضاؼ ".العريضة الجماىيريةالفمسطيني حسب التفكيض الممنكح ليا مف القاعدة 
، بأنو فشؿ، إطالؽ التصريحات كالعادة منذ ظيكر نتائج النتخابات فيصفكف ما حدث مف ىزيمة ثقيمة

 أيان  كىذا ترقيؽ كتخفيؼ مف الكاقع، بأنو عقاب مف الجميكر الفمسطيني ةكثالث، أخرل بأنو تراجع ةكمر 
خاصة كالجميكر الفمسطيني  ةفتح بصف ةكر حركجميإف "ىزيمة".  ةفالنتيجة كاحد ،كانت المسميات

ناجعة  ةإلى جراح، إلى عمؿ ةنو بحاجإ، فتح ةينتظر أكثر مف التصريحات مف قيادكاف  ةعام ةبصف
كلكف أيف نجد الجراحيف الميرة كاأليدم التي فييا البمسـ كالشفاء ، المرض كتزيؿ كؿ المسببات تستأصؿ

 ةإف تيرب حرك .عطتيـ الكثير كلـ يعطكىا إل اليزيمة كالكالـفي زمف عز فيو الكفاء لمحركة التي أ
ىك ضرب مف المكابرة كعزه  ،فتح مف المشاركة في الحككمة الفمسطينية في ىذه الظركؼ الحرجة

 يعف التشافة بعيد كانتأكثر منو عدـ التقاء البرامج كىذا يعنى أف فتح  - في غير كقتيا -النفس 
 .(6002، " )باركدلتي لحقت بيامف اليزيمة ا اإلفاقةكعف 

العاـ أحمد جبريؿ حركة حماس كحٌذرىا مف  أمينياىنأ فقد ، القيادة العامة -الشعبية لجبية  ا أما
بإثارة الفتنة بيف أبناء الشعب الفمسطيني بعد النتائج الباىرة في ، كجكد مشاريع كخطط مف ًقبىؿ جيات

 األمر الذم يتطٌمب الحيطة كالحذر. ، قاكمةالنتخابات التي أٌكدت اإلصرار عمى خيار الم

الذم ، حركة المقاكمة اإلسالمية حماس بفكزىا لجان المقاومة الشعبية في فمسطين كىنأت
كصفتو بػ"المستحؽ كالكاسح" بمقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني. كقالت المجاف في بياف صادر 

مف مكقفنا  انطالقان  لمقاكمة اإلسالمية )حماس(لحركة اعنيا: إنيا تبرؽ "بأحر التياني كالتبريكات" 
 .كالمتخندؽ حكؿ خيار المقاكمة كالبندقية الشريفة، الثابت كالداعـ عمى الدكاـ لشعار اإلسالـ ىك الحؿ

 .(60/2/6025تاريخ الطالع ، )المركز الفمسطيني لإلعالـ

حركة ، الحركةفي القيادٌم ، خالد البطشعمى لساف حركة الجياد اإلسالمي  تىنأفي حيف 
كأٌكد عمى العالقات الطيبة بيف الحركتيف.  ،حماس باسـ قيادة الجياد في الداخؿ كالخارج بالفكز الكبير

ىنية "إٌف حماس ستعقد اجتماعان مع األخكة في الجياد اإلسالمي ضمف  إسماعيؿفي حيف أكد 
 (.60/2/6025تاريخ الطالع ، سابؽالمرجع ال) المشاكرات التي تجرييا حكؿ المستقبؿ الفمسطيني"
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 (.2556 )التشريعية االنتخابات نتائج من اإلقميمية المواقف: ثانياً 

، كمكقفيا مف ذلؾ النتخابات في حماس فكز عقب المنطقة في الفاعمة اإلقميمية الدكؿ انقسمت
 مستقبؿ السمطة كعمى السالـ عممية عمى خطران  يشكؿ حماس حركة فكز أف دكؿ رأتبعض الف

 .المنطقة العربية في كالمقاكمة الممانعة لمحكر نصر ىك حماس فكز أف يرلالبعض اآلخر ك ، لفمسطينيةا
 (:6002) التشريعية النتخابات نتائج مف اإلقميمية المكاقؼوسنستعرض بعض 

 :إسرائيل موقف -1

 سياسي بمأزؽ إسرائيؿ شعرتف، الدكلية الرباعية المجنة بشركط العتراؼ حماسحككمة  ترفض
 أعمنت إسرائيؿ لذلؾ. يامع العربي التطبيع حاجز يكسر بإسرائيؿ حماس اعتراؼلعتقادىا أف ، كقانكني

 كقامت، حماس حككمة دبمكماسية لمقاطعة بحمالت األكلى المحظة منذ قامتقطاع غزة كيانان معاديان ك 

 كمنعت، سطينيةالفم السمطة مناطؽ عمى الحصار القتصادم شددت حيث األرض عمى خطكات بتنفيذ

 اقتصادية أزمة في تسبب مما، الفمسطينية السمطة خزينة الكصكؿ إلى مف الفمسطينية الضرائب أمكاؿ

 مف الرغـ كعمى .غزة كقطاع الغربية الضفة في الفمسطيني لممكاطف الحياة اليكمية مناحي كافة عمى أثرت

 نفكذان  كمارست ،األبكاب سرائيؿ أغمقتإ أف إل ،فرصة الحككمة إعطاء بضركرة القكل مف العديد دعكات

 (.52: 6002،)التقرير الستراتيجيحماس  ثنييا عف التعامؿ كالعتراؼ بحككمةب الدكؿ مف العديد عمى
 موقف تركيا: -2

 "أردكغافرجب طيب  "التركي الكزراء رئيس أعرب، ك الفمسطينية النتخابات بنتائج تركيا رحبت
 حماس حققتو الفكز الذم عمى ، معمقان حماسحركة ك  اإلسرائيمية الحككمة بيف لمكساطة بالده استعداد عف

 الكاقع األمر بقبكؿحركة حماس ك  إسرائيؿ مف الن ك طالبان مي  الفمسطيني الشعب خيار احتراـ يجبة: "بقكل

 ما بدكر كسيط نقـك أف يمكننا"كأضاؼ رئيس الكزراء التركي  ."شعبييما مصمحة أجؿ مف سكيان  كالعمؿ

)ككالة معا، تاريخ  لحماس لحككمة فرصةن  يعطيى  أف الدكلي المجتمع مطالبان  "كفمسطيف إسرائيؿ بيف
 (. 6/5/6025الطالع 

 :مصر موقف -3

بالنسبة  ففمسطيف، الكثير الفمسطيني الشأف مع تعامميا في الخصكصية مف لدييا مصرف أل نظران 
 فكز مع التعامؿ المصرم فكاف، كحضارية تاريخية ركابط كليا، المصرم القكمي لألمف امتداد ىي لمصر
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، مصر في المحظكرة لجماعة إلخكاف المسمميف امتداد ىي حماس ككف، معمقة دراسة إلى يحتاج حماس
 في ياشابتإل أف ىذه العالقة ، معيا تعاممت بؿ، الحككمة الفمسطينية كجو في الباب تغمؽ لـ مصر كلكف

 (.22: 6022، التقرير الستراتيجي( المنطقة في حالفاتالت طبيعة عف تكترات ناتجة األحياف بعض
 موقف األردن: -4

عمى طريؽ بناء الدكلة  عف أممو في أف تشكؿ النتخابات خطكةن  الممؾ عبد اهلل الثاني أعرب
إلى أنو ميما كانت ، أثناء لقائو أعضاء بالبرلماف الفرنسي األردني كما أشار الممؾ الفمسطينية المستقمة.

فإف حؿ الدكلتيف سيبقى الحؿ المنطقي كالمعقكؿ إلرساء الستقرار كاألمف في ، نتخاباتنتائج ال
كاعتبر أف العاميف ، لطاكلة المفاكضات كدعا الجانبيف الفمسطيني كاإلسرائيمي إلى العكدة المنطقة.

 (.20/2/6025تاريخ الطالع ، الجزيرة نت) القادميف سيككناف حاسميف في مستقبؿ القضية الفمسطينية
 موقف قطر: -5

 الديمقراطية كبفكز بالعممية قطر رحبت، التشريعية النتخابات نتائج إلعالف األكلى المحظة منذ

 أف ترل قطر إف" قاؿ عندما ثاني آؿ خميفة بف حمد الشيخ أميرىا لساف عمى جاء ما كىذا، حماس حركة

 ندعـ أف عمينا كلذلؾ، العربي العالـ في حصمت انتخابات أنزه تككف كربما انتخابية بطريقة جاءت حماس

 (.52-42 :6020، )الدجني "المرحمة ىذه في حماس
 ـ(.2556)عام  التشريعية االنتخابات نتائج من الدولية المواقف -:ثالثاً 

 :ةاألمريكي الواليات المتحدة موقف - أ

نية تمثؿ "جرس إف نتائج النتخابات البرلمانية الفمسطي"بكش  دبميك الرئيس األمريكي جكرج اعتبر
كىي تعكس عدـ ، سنكات 20تنبيو" لقيادة حركة فتح التي تتكلى السمطة في األراضي الفمسطينية منذ 

ف حماس ل يمكف أف تككف "شريكا في السالـ" طالما أف أ كأضاؼرضا الناخبيف كرغبتيـ في التغيير. 
 (.62: 6002، )مركز دراسات الشرؽ األكسط برنامجيا يدعك إلى تدمير إسرائيؿ

العتراؼ بكافة التفاقيات  حركة حماساألمريكية رفض  كاإلدارة ؿإسرائيمف  الن استغمت كك 
في تبرير فرض حصار شامؿ عمى ، كسمكأبما فييا فتح كالجانب اإلسرائيمي بيف  المبرمة سابقان 

 اإلدارةا قامت كليذ. الفمسطينية األراضيعمى  اإلسرائيميالحككمة الفمسطينية الرافضة لشرعية الكجكد 
لعتراؼ بحؽ اما لـ تنصع لمطالبيا في  إذابالتمكيح بفرض حصار عمى حككمة حماس  األمريكية
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صاغية لدل  ذانان آالدكلية كمطالب المجنة الرباعية كىك ما لـ يمؽ قرارات الكالقبكؿ ب ،بالكجكد إسرائيؿ
فرض حصار شامؿ عمى الشعب ك اتيا لى تنفيذ تيديدإ األمريكية اإلدارةك  إسرائيؿ اقادة حماس مما دع

 (.26: 6020، . )ظاىرالفمسطيني
 موقف المجنة الرباعية: - ب

إلى "التخمي عف العنؼ ، دعت المجنة الرباعية الدكلية في أكؿ رد فعؿ ليا عمى فكز حماس
 حالن "أف  في بياف أصدرتو كزارة الخارجية األميركية كذكرت المجنة كالعتراؼ بحؽ إسرائيؿ في الكجكد".

ب يقـك عمى دكلتيف يستكجب تخمي جميع المشاركيف في العممية الديمقراطية عف العنؼ كاإلرىا
، )ككالة ركيترتيـ كما تكضح ذلؾ خريطة الطريؽ".كمكافقتيـ عمى حؽ إسرائيؿ في الكجكد كنزع أسمح

 (. 2/5/6025تاريخ الطالع 

بقكلو:   زىرم أبك سامي عالمياإل ياناطقعمى لساف  الرباعية المجنة حماس دعكة حركة رفضت
 تطالب أف ل، اإلسرائيمي كالعدكاف لالحتالؿ نياية كضع تطمب أف المجنة الرباعية عمى يجب كاف"

 الرباعية المجنة أف ،زىرم أبك كأضاؼ .العدكاف أماـ اليديف مكتكفة كتقؼ بالحتالؿ بأف تعترؼ الضحية

دلئو يمقراطيةلحقكقو الد ممارستو عمى الفمسطيني الشعب تعاقب كأف حماس حريصة عمى ، بصكتو كا 
 (.2/5/6025تاريخ الطالع ، مكقع الرياض) إقامة عالقات طيبة مع الدكؿ الغربية"

 ردكد أف شركط المجنة الرباعية عمى حماس كحككمتيا ىي شركط ظالمة، كأفترل الباحثة، ك 

 بأكممو شعب الفمسطيني، فحصار السياسي ـتأـز النظا عمى عممت كالدكلية كاإلقميمية الفمسطينية األفعاؿ

 المؤسسات عمى مباشران  تأثيران  اقتصاديان، أثر ـأ سياسيان  ىذا الحصار كافأ الديمقراطي، سكاء خيارهل نتيجةن 

 التشريعية، كالتعامؿ النتخابات بنتائج العتراؼ الدكلي المجتمع عمى الفمسطينية، فكاف ينبغي السياسية

 .ظالمة دكلية اشتراطات فرض عف ، عكضان نتخبة انتخابان حران كديمقراطيان الم نيةالحككمة الفمسطي مع
  موقف روسيا: - ت

بؿ ، حككمة فمسطينية تقكدىا حماس إزاءالرباعية المجنة  أطراؼلـ تكف سياسة ركسيا كباقي 
كالتي ، مف التعاطؼ في سياستيا بالتعامؿ مع حككمة حماس بدت نكعان أعمى العكس مف ذلؾ فقد 

كانتيجت ، في العممية السممية دمان لكي تتمكف مف السير قي ، ليذه الحككمة منح فرصةت بضركرة أرتا
حماس التي تعتبرىا  ضركرة الحكار مع حككمة إلىالرباعية كدعت  أطراؼمف باقي  اعتدالن  أكثر نيجان 

مف خالؿ  ،ان رىابيإ ان في المجتمع الفمسطيني باعتبارىا حركة شرعية كليست تنظيم فاعمةن  مكسكك قكةن 
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 إلى أكصمتياثقميا كفاعميتيا عمى الساحة الفمسطينية التي  أظيرتنجاحيا بالنتخابات الفمسطينية كالتي 
 (.22: 6020، نزيية )ظاىرالحككمة مف خالؿ انتخابات 

أف إبداء الترحيب كالتعاطؼ لعدد مف ىذه  الدكؿ يرجع إلى النتخابات التي تمت  الباحثة رلتك 
عالية مف النزاىة كالشفافية، كىذه النتخابات عكست الصكرة لممجتمع الدكلي عف مدل تشجيع  بدرجةو 

 كحركة مقاكمة، فكاف األجدري احتراـ ىذا الخيار كتأييده.  حماسكتأييد الشعب الفمسطيني لحركة 

بالتفاقات المكقعة بيف السمطة  الباحثة أيضا، أف حككمة حماس لـ تعترؼ رسميا رلتك 
ليذه  سطينية كالحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة، لكنيا أعمنت احتراميا ليذه التفاقات. فاحتراـ حماسالفم

يعني أف في ىذه التفاقات ما يستحؽ الحتراـ كالتقدير، لذلؾ قامت باحتراميا. لكف برغماتية  التفاقات
  حماس اقتضت منيا الكقكؼ في منتصؼ الطريؽ.

 :(2556)عام اسي بعد لتحوالت في النظام السيا

 كمستقبؿ الفمسطيني السياسي النظاـ حكؿ ىامة تساؤلت النتخابات التشريعية الثانية بعدبرزت 
خمقت ىذه لقد  .كمككناتو الفمسطيني السياسي النظاـ بإدارة يتعمؽ فيما خاصةو كب، القضية الفمسطينية

 حالة النتخابات نتائج  أثارت كما جديد. سياسي تيار إسالميالنتخابات كاقعان جديدان تمثؿ في بركز 

 ىذه .األخرل كالفصائؿ كضعؼ القكل حماسحركة  كفكز فتححركة  ىزيمة أسباب حكؿ التساؤؿ مف

، (%2.5) الحسـ كىي نسبة الكصكؿ مف الفصائؿ بعض تتمكف لـ عندما النتخابات كشفتيا الحقيقة
 (.55: 6002، الفمسطيني )عبد اليادم المجتمع داخؿ الفصائؿ ىذه ىامشية يؤكد الذم األمر

 مف حالة أحدثتك ، النتخابية العممية سبقت التي التكقعات حدكد تجاكزت النتخابات نتائجكما أف 

 خمقت النتائج ىذه أف نرل حيث، حد سكاء عمى السياسية كالقكل المكاطنيف صفكؼ بيف كاإلرباؾ القمؽ

 المشكمة لكف .النتخابات نتائج كتقبميـ لفمسطينيكفا بو م تحمىالذ مكعيل مؤشران  ذلؾ ككاف، جديدان  كاقعان 

 البرنامج حمؿ عمى الفائز بالنتخابات الفصيؿ أك الحزب مقدرة في تكمف قزمكز أصؼ الكاتب يصفيا كما

 كتحمؿ ،لمشعب الضركرية الحتياجات خالؿ تأميف مف، األماف شاطئ إلى بو كالعبكر كالكطني السياسي

 (.64: 6002، )قزمكز المسؤكلية ىذه عف ستنجـ التي ستحقاقاتكال النتائج

 حالة مف عكس مما، الفمسطينية الساحة عمى الكاحد الفصيؿ ىيمنة انتياء النتخابات أفرزتكقد 

 بيذه حماس فكز ككاف، السياسي الكاقع لتغيير كاألحزاب القكل بيف التنافس مبدأ عمى تقـك التي الشراكة

 إلى السمطة مف فتح حركة أخرج بأف، الفمسطيني السياسي النظاـ طبيعة في تغيران  ثحدأ قد النتخابات



  

 

 

 اضثاظيػاضفصل

ػاضدغاديػاضظظامػسيػاضتحوالت
ػاضحصارػسرضػرضىػوأثرعاػاضفضدطغظي

 ززةػشطاعػرضى

 

26 

 

 كبطريقة السمطة إلى إسالمية حركة أكؿ كصكؿ أدل إلى بأنو سياسيان  تغيران  أحدث كبالتالي، المعارضة

 (.202-202: 6004 ،)أبك عرب ديمقراطية

 أفبدالنسبية  المعارضة إلى سمطةال مف تتحمؿ حركة فتح خسارتيا لالنتخابات كخركجيالـ ك 
عاـ كانت السمة األبرز التي ميزت الكضع الفمسطيني الداخمي خالؿ ف، صراعيا مع حركة حماس

كالذم تجاكز ، ىي النقساـ السياسي كالجغرافي الناتج عف الصراع الفمسطيني الداخميك ، (6003)
حالة الخالؼ بأشكاؿ مختمفة  (6003) عاـ ؿ في مرحمة "كسر العظـ". حيث بدأالخطكط الحمراء كدخ

 الفمسطينية.كمف خمفيما الرئاسة كالحككمة ، بيف حركتي فتح كحماس

كتمكنت خالؿ ، " بمعركة الحسـ"حركة حماس عمى خكض ما أسمتو  فقد أقدمت، لذلؾ كتبعان 
مف السيطرة عمى قطاع غزة. كدافعت حماس عما قامت بو بأنو كاف  6003يكنيك 22-22الفترة 
كأنيا لـ تقصد في ، فتح حركة كأنيا لـ تستيدؼ إل فئة معينة محسكبة عمى، راران كليس اختياران اضط

تسمية ما  رافضةن ، كلكف األمكر "تدحرجت" إلى أف كصمت إلى ذلؾ الحد، البداية السيطرة عمى القطاع
فإف نتائجو ، بان""انقال أكقامت بو انقالبان. إل أنو كبغض النظر عف تعريؼ ما حصؿ إف كاف "حسمان" 

 (.22: 6003، التقرير الستراتيجي( كبيرة عمى الساحة الفمسطينيةكخيمة ك كانت 

 كمنع كاألماف األمف كمحاكلتيا لفرض غزة قطاع عمى طرتيايس في حماس حركة نجاح مف الرغـكب

 مف العديد تكقع فقد، تتكقؼ لـ فتح حركة أنصار بينيا كبيف مناكشات كاجيت أنيا إل األمني الفمتاف

 فعمتو غزة قطاع في حماس حركة فعمتو كما، كقتمى كجرحي باشتباكات تنتيي التي كانت المظاىرات

 فتح عناصر حركة وتكاجي ما حماس حركة عناصر كاجو فقد، الحركة عمى اهلل لمضغط راـ في السمطة

 (.206 :6020 ،)الدبس بالمثؿ المعاممة فكانت، غزة في

 في كاحدان  سياسيان  رابطان  بقاءه مف رغـال عمى التشريعي المجمس دكر عمى ـالنقسا حالة انعكستك 
 السياسية البنية في ضرران كبيران  ألحؽ مما ،كالتشريعات القكانيف سف كتعطيؿ ،غزة كقطاع الغربية الضفة
 متيفحكك  النقساـ أكجد فقد، السياسي الستقرار الفمسطيني السياسي النظاـ فقدأ، الفمسطينية لمسمطة

 إسماعيؿ برئاسة غزة قطاع في مقالة كحككمة فياض سالـ برئاسة الغربية الضفة في حككمة منفصمتيف

 (.225: 6005، )عكدة الفمسطيني السياسي النظاـ شكه مما ىنية

إلى مدل حالة التدىكر كالضعؼ التي كصؿ إلييا النظاـ السياسي  ،مف جانب آخر كنشير أيضان 
 السياسي كالتنافس الصراع السمبي في خمؽ كالذم كاف لو األثري  ،ـ الداخميالفمسطيني بسبب النقسا
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 مف بد ل ةمسؤكلية جسيم مقبؿ سياسي نظاـ أم كاىؿ عمى يمقي الذم األمر، الفمسطيني الداخمي
 في حماس حركة فكز أف ككذلؾ نرل .السياسية كالتكجيات الثكابت مع تتكيؼ بصكرة التعامؿ معيا

 خمؽ، المعارضة صؼ إلى فتح حركة كانتقاؿ، حككمة فمسطينية بتشكيؿ كتكميفيا، ريعيةالتش النتخابات

 .الفمسطيني السياسي النظاـ إدارة كحماس في فتح بيف الزدكاجية مف حالة

 ،حماس تقكده الذم كالبرنامج محمكد عباس الرئيس يقكده الذم  البرنامج بيف المصالح تضارب فإ
 ىذا مع لمتعامؿ الفمسطينييف أماـ جديدة عقبةن  شكؿ مما، كالحككمة الرئاسة بيف النفصاـ مف حالة خمؽ

 استمدت حيث، أكسمك بسقؼ المرتبط حركة فتح رفض برنامج عمى قائـ حماس برنامج كأف لسيما ،الكاقع

 كىنا .التحرير لمنظمة المرحمي البرنامج دائماي  جسد الذم فتح مع برنامج تعارضيا مف مبرراتيا حماس

 عباس نتخبأي  الذم متمسكة ببرنامجيا الرئاسة أف اعتبار عمى كالحككمة الرئاسة بيف قائمة المشكمة بقىت

 الجدؿ مف حالة خمؽ مما، عمى أساسيا أيضان  نتخبتاي  الذم ببرنامجيا متمسكة كالحككمة ،أساسيا عمى

نجازه تحقيقو مطمكب ىك بما يتعمؽ فيما  الرئاسة مف كؿ ساسوأ عمى نتخبتالتي اي  الثكابت كبيف كا 

 (.200: 6005، أبك عربكالحككمة )

 ممارستيا أثناء أماـ حماس كالتحديات اإلشكاليات مف العديدب لقد أصبح الكضع القائـ مثقالن 

دارتيا ، فتح حركة إلى ينتمي الفمسطينية السمطة فرئيس، الحككمة تشكيميا عقب لمعممية السياسية كا 
األجيزة  عمى فتح حركة تسيطر فيما، حماس حركة مف التشريعي لمجمسا كأغمبية كالحككمة الفمسطينية

 استقرار النظاـ عدـ في ساىـ الذم األمر، عباس محمكد السمطة رئيس إلى بعضيا تتبع التي األمنية

 فتح في ساىمت خالفات بركز إلى ذلؾ أدل (.2006، أزمة )محسف بكادر كبركز الفمسطيني السياسي

 عمى القالقؿ إثارة لمحاكلة إسرائيؿ إلى باإلضافة كالدكلية المحمية كاإلقميمية طراؼاأل بعض أماـ المجاؿ

 قدرة مف حد مما، الفمسطيني الشأف إلدارة حماس حركة أماـ العراقيؿ كضع مف خالؿ، الفمسطينية الساحة

)أبك  نيةالفمسطي الساحة داخؿ الخالفات حدة ازدياد إلى بدكره أدل الذم، برامجيا عمى تنفيذ حماس
 (.206: 6004، عرب

 ترتب ،أيضان  كطنية كحدة حككمة تشكيؿ في برئاسة حماس المنتخبة الفمسطينية الحككمة فشؿ إف

كىذا أدل ، القضية الفمسطينية كالحركة الكطنية طالت الفمسطينية الساحة عمى خطيرة انعكاسات عميو
إلى القتتاؿ الداخمي بيف  دفعتالفتنة التي كانتشار ، بدكره إلى تكسيع ىكة الخالؼ كالنقساـ السياسي
تسبب في مئات القتمى كالجرحى كالخسائر العامة  الفئات الفمسطينية ذكم النتماءات الحزبية كالذم

أف انعكس بدكره عمى مسار القضية الفمسطينية كالمكقؼ الدكلي تجاه تمؾ القضية. إلى  كالخاصة حيث
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غالؽ ،عمى قطاع غزة ان ؿ مفركضمازا كصمنا إلى الحصار الخانؽ الذم المعابر بصكرة شبو دائمة  كا 
 التجربة فشؿكيعني ذلؾ  ،كافة األصعدة السياسية القتصادية كالجتماعية كالثقافيةسمبان عمى ثر أمما 

 في فريدة ديمقراطية صكرة رسمت التي كنتائجيا جسدتو النتخابات بما، الفمسطيني لمشعب الديمقراطية

 (.23: 6020التقرير الستراتيجي ، العربي ) عالـال في مسبكقة ككانت غير، األكسط الشرؽ منطقة
بعدة سمات  النظام السياسي الفمسطيني بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية واتسم
 :أىميا

 السمات اإليجابية:  - أ

العريضة  الخطكط مف جممة عمى يحتكل الذم برنامجيا حماس برئاسة العاشرة الحككمة صاغت
التمسؾ بالثكابت الكطنية كتمسكيا  أبرزىا: كالتشريعية؛ كاإلدارية السياسية المجالت في كالتكجيات
 الماؿ استغالؿ عف كالترفع النزاىة كالشفافية قيـ تفعيؿك ، الفساد كمحاربة اإلصالح تعزيز بالمقاكمة ك

، كتطكيره الصحي كالىتماـ بالجانب كالبشرية اإلدارية لمتنمية مجتمعية استراتيجية صياغةك  ،العاـ
 تصبح أف إلى سعت حماس كما، كالكظيفي السياسي اإلقصاء كمحاربة، مكانة المرأة الفمسطينية كتعزيز

ا تنيج أف عمييا فكاف، بالفعؿ السمطة عف بديمة سياسية حركةن   العمؿ عمى مستكل فقط ليس، جديدنا نيجن

 مع في التعاطي المكاقؼ عف كالتعبير، اإلعالمي الخطاب لمستك  عمى أيضان  كلكف، كالعسكرم السياسي

 (.25: 6022، )داكد العربية كالدكؿ الدكلي المجتمع
 :السمبية السمات - ب

، الكطنية بالثكابت حماسحركة  تمسؾ أف إلى اإلشارة ينبغي السمبية السمات عف الحديث قبؿ
 سياسي حصار فرض إلى الدكلي معالمجت إسرائيؿ كجزء مف دفع، الدكلية الرباعية لشركط كرفضيا

تجربة  لقياس عامة مقاييس مع التعامؿ اإلنصاؼ مف يككف ل قد لذا، الفمسطيني الشعب كاقتصادم عمى
 الحصار سمة ىؿ جدلية في ندخؿ كقد، الفمسطيني السياسي النظاـ سمات كتحديد، الحكـ في حماس

، الحتالؿ لشعب تحت طبيعي شيء ىك العدك مف فكالعدكا الحصار أف اعتبرنا لك ألنو، سمبية أـ يجابيةإ
 أما، حماس لحركة التي تسجؿ يجابياتاإل مف ىي المقاكمة أشكاؿ كافة عبر الحصار ىذا محاربة فتككف

 معدلت كارتفاع،  الفمسطيني عمى الشعب المؤلمة الحصار نتائج أف اعتبار في تتمثؿ األخرل الصكرة

 لفكز سمبية سمات ىي، كتدني مستكل الخدمات الجتماعية ،ؽ المعابركاغال الفقر نسبة كزيادة، البطالة

 (.22: 6020،)الدجنيحماس
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كنستنتج مف ذلؾ أف ىذا النظاـ السياسي كاقع تحت الحتالؿ الذم كاف ىدفو ىك عممية  
بعد ىذه التجربة الديمقراطية الفمسطينية. باإلضافة إلى أنو كذلؾ لخنؽ  ،التضييؽ عمى أبناء قطاع غزة
 الفمسطينية التحرير منظمة، ىما قيادتافأصبح لمشعب الفمسطيني ، فكز حركة حماس فكزان ساحقان 

 تسيطر حيث، فتح حركة مع حماس كتتقاسميا حركة الفمسطينية كالسمطة، فتح حركة عمييا كتسيطر

 عمى طرتسي فتح حركة بينما، الفمسطينية تشكؿ الحككمة كبذلؾ ،التشريعي المجمس عمى حماس حركة

 ىذا كمو أدل إلى ضعؼ النظاـ السياسي الفمسطيني. ، سةالرئا مؤسسة
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 المبحث الثاني
 عمى استمرارهصور الحصار المفروض عمى قطاع غزة وانعكاسات االنقسام 

 مقدمة:
األمر الذم أدل إلى خمؽ أزمة ، الحصار الخانؽ الممتد منذ سنكات يعاني سكاف قطاع غزة مف

كالتي أدت إلى  حقيقة انعكست آثارىا عمى كافة األصعدة القتصادية كالسياسية كالجتماعية كالثقافية
 كقؼإلى  تأد التي، زماتمف األ دكظيكر العدي، تدىكر كتفاقـ الكضع في قطاع غزة بشكؿ كامؿ

فكز حماس  كىذا كمو يرجع إلى، كانسداد أفؽ عممية التسكية ،،الحركة بشكؿ شبو كمي في قطاع غزة
 .(6002)كتكلييا السمطة عاـ لنتخابات التشريعية الفمسطينية في ا

كبذلؾ تالحقت التداعيات كالمشػػكالت التي أدت إلى كقكع النقسػػػاـ السػػػياسي بيف قطاع غزة 
بعد ذلؾ تـ  .غزة كالضفة الغربية قطاع كتشكيؿ حككمتيف فمسطينيتيف في كؿ مف، كالضفة الغربية

كمنع التنقؿ كالحركة بيف القطاع ، كأغمقت جميع المعابػػػر، اع غػػزة تمامنا عف العالـ الخارجػػػيعػػزؿ قط
ليؤدم ذلؾ إلى خضػػكعو إلى أشد أنكاع الحصػػػار البرم كالبحرم كالجكم في التاريخ ، كمحيطو

نفذ الكحيد المكىك بعد أف قامت السمطات المصرية بإغالؽ معبر رفح  خصكصان ، لمعاصرالفمسطيني ا
كلـ تسػػمح بفتحو إل في فترات متقطعة كألعداد محدكدة مف ، لقطاع غزة عمى العالـ الخارجي

عمى القطاع  خصػكصان ، سمبية كحادة عمى سكاف القطاع المدنييف ىذا الكضع ترؾ آثاران ، المسافريف
منية عالمية لمتحرؾ مف كىك ما دفع حركات تضػا، كالحياة المعيشػػية لممكاطنيف، كاإلنتاجي، الصػػحي

أجؿ إنقاذ قطاع غزة كمكاطنيو مما يتعرضكف لو مف معاناة إنسػػػانية غير مسػػػبكقة. لكف تمؾ الجيكد 
ظمت تسػػػػتنزؼ في مكاجيات ىنا كىناؾ مع سمطات الحتالؿ بصػػػكرة أعاقت قدرتيا عمى إنياء ىذا 

 (. 2: 6022، أصدقاء اإلنساف الدكلية – )تقرير مركز حماية حقكؽ اإلنساف الحصػػػار عف غزة
كذلؾ سنمقي  ،كآثاره المختمفة، صكر كأشكاؿ الحصار المتعددةك  مفيـك سنتناكؿفي ىذا المبحث 

 .الحصار عمى استمرار التي ساعدت انعكاسات النقساـالضكء عمى 
 

 (.2015 2006 -) منذ عامال وصور الحصار عمى قطاع غزة أشك: األول المطمب
حماس في النتخابات  تجاه قطاع غزة منذ فكز حركة ئيميبير الحصار اإلسرابدأت تدا

 نو فرض بدرجاتو إالعيد بالحتالؿ اإلسرائيمي بؿ  التشريعية. كمع أف مثؿ ىذا الحصار ليس حديثى 
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إل أنو في ىذه المرة كاف مركزان كييدؼ إلى خنؽ  (6000-2555)عامي  متفاكتة في المدة الكاقعة بيف
 (.645: 6020، كعزلو عف العالـ الخارجي )األشعؿالقطاع 

 عتبر ىذا الحصار المفركض عمى قطاع غزة مف قبؿ الحتالؿ اإلسرائيمي بأنو حصاره كقد اي 
حيث أعمنت اإلدارة األمريكية كبتأييد مف  ،كانساقت فيو مع الحتالؿ الكثير مف القكل العالمية، شامؿ

مع ىذا  يتماى أيضان ، ديدة ككقؼ كؿ المساعدات المالية لياالككنغرس كقؼ التكاصؿ مع الحككمة الج
 الحتالؿ اإلسرائيمي قطاع غزة كيانان  عالفبإكبدأت أكلى معالـ فرض الحصار  ،المكقؼ التحاد األكركبي

كخفض كميات ، كفرض عقكبات عميو بما في ذلؾ كقؼ تحكيؿ المستحقات المالية لمسمطة الفمسطينية، ان معادي
 (. 65: 6022، كيرباء التي تغذم قطاع غزة )أحمدالكقكد كال

كاإلحاطة بو ، مجمكعة مف الفقياء المعاصريف بأنو " التضييؽ عمى العدك الحصار عرؼكقد 
بأنو " قياـ  أيضان  رؼكمنع الخركج كالدخكؿ حتى يستسمـ". كعي ، أك غيرىا، أك حصف، أك قمعة، في بمد

صاؿ مع غيرىا أك اتصاؿ غيرىا بيا بأم صكرة متاحة مف قكة أك أكثر بمنع جماعة أك دكلة مف الت
 (.65 :6022، سابؽالمرجع الصكر التصاؿ" )

 الحصار فتتمثل باآلتي: أما صور

رؼ الحصار البرم بأنو "عمؿ عسكرم ييدؼ إلى منع فئة أك بمد ما مف حرية عي  الحصار البري: -1
 رؼ الحصار البرم بأنو: الحصريمكف أف نعك  التنقؿ كقطع اإلمداد؛ ليحمميا عمى أمر ما".

 التضييؽ كالحبس عف السفر مف الدخكؿ كالخركج مف الدكلة المحاصرة.ك 
اًربة باإلضافة إلى قكاىا الجكية  الحصار البحري: -2 كىك قياـ كحدات األسطكؿ البحرم لمدكلة المحى

الحربية بمنع التصاؿ البحرم مع مرافئ كسكاحؿ بالد العدك المحاصر بيٍغية شؿ حركة السفف 
كما  (.20: 2540، المكجكدة فييا كمنع تمكينيا بالمكاد الغذائية أك المعدات الحربية )ناطكر

، رؼ أيضان بأنو " عمؿ عسكرم ييدؼ إلى منع فئة أك بمد ما مف حرية المالحة كرككب البحرعي 
قع يعكس عمى أرض الكا الداية بأف تعريؼ نرل(. 26: 6022، )الداية ما" ليحمميا عمى أمر

 عمى قطاع غزة. ضى رً صكرة الحصار البحرم الذم في 
بأنو: " عمؿ عسكرم ييدؼ إلى منع فئة أك بمد  الحصار الجكم كيمكف تعريؼ الحصار الجوي: -3

 (.20: 6022، سابؽالمرجع ال) ليحمميا عمى أمر ما"، ما مف حرية المالحة الجكية
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 فكز حركة حماس في النتخابات منذة الذم فرض عمى قطاع غز أشكاؿ الحصار  يمي فيماكسنناقش 
عزلو عف العالـ ك خنؽ القطاع  إلىكالذم أدل  حتى اآلفل ك (6002)ينايرالتشريعية في 

  .الخارجي
 

 :الحصار البري -أوال:
 تنقالتيـ عمى المفركضة القيكد جراء ،الحركة حرية في حقيـ مف محركميف اعالقط سكاف يزاؿ ل

سرائيؿ الغربية كالضفة الخارجي بالعالـ غزة قطاع تصؿ التي كالمعابر جميع المنافذ عبر كيتنقؿ األفراد  .كا 
أما البضائع كالمنتجات فيتـ ، كمعبر رفح جنكبان  لى قطاع غزة عبر معبرم بيت حانكف شمالن ا  مف ك 

دخاليا مف خالؿ المعابر التجارية.   نقميا كا 

 األفراد:  لتنقل المخصصة المعابرأ. 

 إيريز(:) حانون بيت معبر  

 الغربية الضفة إلى بالتكجو الراغبيف الفمسطينييف المكاطنيف أماـ إيريز" " حانكف بيت معبر غمؽأي 

سرائيؿك   كبيت القدس في المقدسة األماكف إلى الكصكؿ مف غزة قطاع سكاف ذلؾ كحـر جراء، كميان  إغالقان  ا 

 لاللتحاؽ الغربية الضفة مدف إلى كؿمف الكص كالطالبات الطالب منع كما، الدينية شعائرىـ ألداء لحـ

تقرير المركز )الغربية أك العكس الضفة في المقيميف كذكييـ أقربائيـ زيارة مف السكاف كمنع يا ،بجامعات
  (.22: 6022، الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف

 ؿحتاللالـ تسمح سمطات ، 6003يكنيك  22منذ سيطرة حركة حماس عمى قطاع غزة بتاريخ ك 
، األجانب الصحافييفك ، الخطيرة المرضية الحالت ىي: تالفئا كىذه، محددة باجتياز المعبر لفئات إل

 ىؤلء كيجتاز ،إلى األردف يجسر المنب كالمسافريف عبر ، اإلنسانية الدكلية المنظمات في العامميف
 المنع طاؿ لمحصار الخامس العاـ كفي .اإلنساف كرامةتسيء ل كمعاممة معقدة إجراءات ظؿ في المعبر

 جسر عبر كالمسافريف، اإلنسانية الدكلية المنظمات في كالعامميف، األجانب كالصحافييف، فئات المرضى

خالؿ اإلسرائيمية  السمطات سمحت فقد 2011عاـ  المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف. كحسب المنبي
مريض  66زيد عف بمعدؿ ل ي، مريضان باجتياز معبر بيت حانكف 250لػنحك  6022شير سبتمبر

% فقط مف المعدؿ الذم كانت تسمح بو السمطات المحتمة خالؿ النصؼ 22كيمثؿ ذلؾ نسبة ، يكميان 
  (.22: 6022، سابؽالمرجع ال) 6002األكؿ مف عاـ 
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 :معبر رفح 

بالغة لسكاف القطاع لمخركج  أىمية منفذ لو، يعتبر معبر رفح الذم يصؿ بيف قطاع غزة كمصر
بؿ ليصبح بكابة بيف القطاع كالعالـ ، ككنو قناة تصؿ بيف قطاع غزة كمصر، ؿ إليومف القطاع كالدخك 
عبر فيو ، حيف كاف يعمؿ بشكؿ منتظـ، عممان أف معبر رفحكحتى الضفة الغربية. ، الخارجي عمكمان 

 عشرات آلؼ األفراد في الشير الكاحد في كال التجاىيف. 

حماس عمى القطاع  سيطرة( ك 6002) يكنيك يف يط في األسرالكقكع الجندم جمعاد شكبعد 
 يكنيككمنذ  .ىذا العاـ أياـ مف% 42 بإغالؽ معبر رفح لمدة دامتمصر  قامت، (6003 يكنيك)

باستثناء بعض الحالت القميمة كغير المنتظمة التي تفتح ، يخضع معبر رفح إلغالؽ ثابت 6003
في سكل لنسبة قميمة فحسب مف حاجة سكاف التي ل ت كىي الحالت، السمطات المصرية المعبر فييا

 (.20/5/6025تاريخ الطالع  ،مكقع مسمؾ)القطاع لمخركج منو كالدخكؿ إليو 

إلى عزؿ ىذا القطاع عف  أدت، عكاقب كخيمة عمى سكاف القطاع غالؽ معبر رفحكاف إلك 
كعمى أثره  المحدؽ.حتى في ظركؼ الخطر ، كانعداـ الفرصة الحقيقية لمغادرة القطاع، العالـ الخارجي

تدىكرت األكضاع في القطاع كخاصة األكضاع الصحية. كازدياد اإلحساس لدل السكاف في كسط 
 ،سابؽال رجعمال) القطاع بالخنؽ كالعزلة بسبب افتقاد حرية الحركة كالتنقؿ لمقطاع مف كال التجاىيف.

 (.20/5/6025تاريخ الطالع 

 :التجارية المعابر . ب
 لقطاع كحيد تجارم كمعبر، رفح شرؽ جنكب، أبك سالـ معبر كـر تالؿالح سمطات تكرس   

كاف  كالذم، عكز ناحؿ معبر لمحصار الثالث العاـ بداية في الحتالؿ سمطات أغمقت، كتبعا لذلؾ .غزة
 أغمقت . كسبؽ ذلؾ أفسالـ أبك معبر كـر إلىىا تكريد بالكقكد كحكلت غزة قطاع إلمداد مخصصان 
 المكاد تمؾ كحكلت، البناء مكاد مف القطاع كاف مخصصان لكاردات كالذم، صكفا برمع الحتالؿ سمطات

 الرابع العاـ بداية كفي (.22/5/6025تاريخ الطالع ، سالـ )نيكز فمسطيف أبك كـر عبرم إلى المحدكدة

 جييزان كأفضميا ت، التجارية القطاع معابر أكبر المنطار)كآرني( معبر في العمؿ إسرائيؿ عرقمت، لمحصار

 شاحنة 400 نحك إلى تصؿ تشغيمية كبقدرة، القطاع احتياجات مف 75% عبره يكرد ككاف، البضائع لنقؿ

 ىدؼ سياؽ خطة في القرار ىذا جاء كقد. 6022مارس  6 بتاريخ نيائيا إلى أف انتيت بإغالقو، يكميا
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 لألغراض المالئـ غير، سالـ أبك معبر كـر كتكريس، غزة قطاع خنؽ إلحكاـ الحتالؿ خالليا مف

 (.22: 6022، لمقطاع )تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ككحيد كمعبر رئيسي، التجارية

( يوضح عدد شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع خالل العام األخير مقارنة 3) جدول رقم
 م(:(2007بعددىا قبل فرض الحصار في يونيو 

 البيان

قبل 
الحصار 
يونيو 
2557 

 مايو
2513 

 يونيو

2513 

يوليو 
2513 

أغسطس 
2513 

سبتمبر 
2513 

أكتوبر 
2513 

نوفمبر 
2513 

 ديسمبر
2513 

 يناير

2514 

فبراير 
2514 

مارس 
2514 

 أبريل
2514 

 152 136 154 158 138 145 168 166 167 212 181 174 575 المعدل اليومي

نسبة المعدل 
اليومي من المعدل 
اليومي قبل يونيو 

2557 

155% 35.5% 31.7% 37.2% 29.3% 29.2% 29.4% 25.4% 24.4% 27.7% 27% 23.8% 26.6% 

 2514 ،تقرير المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسانالمصدر: 
 

 ( 2) رقم شكل
 يوضح عدد شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع خالل العام األخير مقارنة بعددىا قبل فرض الحصار 

 :((2007في يونيو 

 
 2514 ،تقرير المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسانالمصدر: 
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 :الحصار البحري -:ثانياً 
 عاـ منذ، اإلسرائيمية البحرية القكات كيتمثؿ الحصار البحرم المفركض عمى قطاع غزة في منع

 غزة ؿعف ساح بحرية أمياؿ ثالثة لمسافة تبعد بحرية مناطؽ إلى مف الكصكؿ الصياديف، ( (2009

مما نجـ عنو ضرران جسيمان لمصياديف ، تكقؼ مكسـ الصيد المعتاد ذلؾكبسبب  .األسماؾ تكجد حيث
ككاف قطاع الصيد كغيره مف القطاعات ، الذيف يعتمدكف بشكؿ رئيسي في معيشتيـ عمى حرفة الصيد

كؿ ذلؾ ، راكبككذلؾ نقص المعدات كقطع الغيار كالمكاد الالزمة إلنشاء الم، متضرران بنقص الكقكد
 مما تسبب في تكسعة باب الفقر كالعجز بتقكيض ،ساىـ في تعطيؿ كتكقؼ الصياديف عف العمؿ

مقارنة  (6026)طف في عاـ  01750إلى  مقدار اإلنتاج السػمكيانخفض ك  شخص 25000 معيشة
دؿ كىك يشػػػكؿ ما يعا، طف 40000 قارب اإلنتاج السػمكيحيث  ((2006قبؿ الحصػار في عاـ بما 
 (. 24: 6022، تقرير مركز حماية لحقكؽ اإلنساف )مف حاجة سكاف قطاع غزة  % فقط25

كتعرض الصياديف ، %65انخفض مسػػتكل الدخؿ الشػػيرم لمصػػياديف إلى ما دكف لذلؾ  كنتيجةن 
طالؽ، لالعتداءات المتكررة الفمسطينييف صابة كقتؿ، النيراف كا   كتفتيشيـ كمطاردتيـ، الصياديف كا 

 .كالتدمير اإلغراؽ أك لممصادرة زكارقيـ تعرضت فيما، انتيـكأى

 2013وحتى عام  2006( يوضح مستوى الدخل الشيري لمصيادين من عام 4جدول رقم )

إلى العام  2006العام 
2008 

إلى العام  2008العام 
2012 2013 

 شيكؿ 100 -200 شيكؿ 300 شيكؿ 1500

 (2014أصدقاء اإلنسان الدولية ) –ان المصدر: تقرير مركز حماية لحقوق اإلنس
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 2013وحتى العام  2006( يوضح مستوى الدخل الشيري لمصيادين من العام 3رقم ) شكل

 

 (2014أصدقاء اإلنسان الدولية ) –المصدر: تقرير مركز حماية لحقوق اإلنسان 

 :الحصار الجوي -ثالثا:
ي في رفح بالقرب مف الحدكد المصرية بتمكيؿ مف الياباف كمصر أنشئ مطار غزة الدكل

سبانيا بحضكر  ـ(1998)نكفمبر 24كتـ افتتاحو في  ،مميكف دكلر 45كألمانيا بتكمفة بمغت  كالسعكدية كا 
كقد اعتبر افتتاح المطار في ذلؾ الكقت دليالن  .مريكي كمينتكفالرئيس الفمسطيني عرفات كالرئيس األ

 ،مسافر سنكيان  ألؼ 300قادران عمى نقؿ  حيث كاف المطاري  ،حك تككيف الدكلة الفمسطينيةعمى التقدـ ن
 .كىك المطار الكحيد في األراضي التابعة لمسمطة الفمسطينية ،السنةخالؿ عممو عمى مدار 

تكقؼ عف العمؿ في  حيث، الدكلي غزةتدمير مطار بقامت إسرائيؿ بحصار قطاع غزة جكيان 
فادحان. فقد دمر الجيش اإلسرائيمي محطة بو دماران  الجيش اإلسرائيمي بعد أف ألحؽ 2001 ديسمبر

، 6002ؼ كفي صي .(6006)بتمزيؽ المدرج إلى أجزاء في يناير  ةالرادار كقامت البمدكزرات اإلسرائيمي
لى مف حركة جكية تكجد ل الحيف ذلؾ كمنذ، قصفت إسرائيؿ المطار كخربت المبنى األساسي   قطاع كا 

 (. 25/5/6025 تاريخ الطالع ،مكقع أخبار العرب)غزة 

 .اآلثار المترتبة عمى استمرار الحصار -:المطمب الثاني
عمى كؿ  مدمرةن  ان لشؾ أف الحصار القاسي المفركض عمى قطاع غزة ترؾ كمازاؿ يترؾ آثار 

مرت كدي  الفمسطيني القتصاد الحصار القطاعات كالمجالت كاألمكر المعيشية لممكاطنيف. فقد أنيؾ
زاؿ مؿ العائالت كانتشر الفقر كالبطالة كأصبح قطاع غزة كالسجف الكبير. كما البنية التحتية كتشتت ش

http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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ـي  ل يزاؿ ىذا التشتت كالتمزؽ في النسيج ك ، الفمسطينيكف ـاأماألكبر العائؽ الفمسطيني يشكؿ  النقسا
كساىـ في تأخر قضيتيـ كتراجعيا ، الجتماعي كالسياسي الفمسطيني يؤرؽ الفمسطينييف أينما كجدكا

كرغـ ، كطي صفحة الماضي، كبالرغـ مف المبادرات الكثيرة التي قدمت لنزع فتيؿ األزمة، بشكؿ كبير
كىذا بدكره أدل إلى انعكاس حالة النقساـ ، الحكارات ألشير طكيمة ل تزاؿ حالة النقساـ عمى حاليا

نكاحي  حتى كصؿ الحصار إلى ذركتو كأثر بشكؿ كبير عمى جميع، عمى استمرار فرض الحصار
اآلثار الناجمة عف الحصار ىذه التطرؽ إلى سنقكـ بىنا ك . الحياة القتصادية كالسياسية كالجتماعية

 المستمر عمى قطاع غزة. 

 :السياسية اآلثار -:أوالً 
المجتمع  تجنيد إلى التشريعية النتخابات في مشاركتيا حماس حركة إعالف منذ إسرائيؿ سعت

شمعكف بيرس اإلسرائيمي  لرئيس الكزراء األكؿ النائب قاؿ فقد .النتخابات في حماس مشاركة ضد الدكلي
 إسرائيمية أىداؼ ضد نفذت التي اليجمات معظـ كراء تقؼ التي يسمح لحماس ل أف يجب":  2006عاـ

 في فكزىا كبعد .الكجكد" في إسرائيؿ بحؽ تعترؼ لـ ألنيا، في النتخابات بالمشاركة النتفاضة خالؿ

 سفرائيا جميع عمى الشركط ىذه 6002عاـ  تسيفي ليفني اإلسرائيمية الخارجية كزيرة عممت ،اباتالنتخ
 لـ طالما الفمسطينية السمطة في ككفست الحككمة التي مع اتصاؿ أم تجرمى  لف إسرائيؿ" بأف كقالت 

 عمى كتكافؽ ،اإلرىابية مف المنظمات األسمحة كتنزع ،كاإلرىاب العنؼ عف كتتنازؿ بإسرائيؿ تعترؼ

 .(26: 6020، )ظاىر الفمسطينية كالسمطة إسرائيؿ بيف عمييا التكقيع تـ التي التفاقيات
 بيانان تميؿ كأصدرت الرباعية المجنة اجتمعت ،قميمة بأياـ التشريعية النتخابات نتائج إعالف كبعد

ل المطركحة بالشركط لاللتزاـ شيكر ثالثة إلى شيريف بيف حماس حركة فيو  المساعدات ستكقؼ كا 

 .كقد قامت اإلدارة األمريكية بقطع المساعدات المقدمة لمسمطة الفمسطينية، الفمسطينية لمسمطة الممنكحة
كما لعبت ، مشعب الفمسطينيللممساعدات  األكبرككنو المانح  األكركبيالتحاد  األمريكية اإلدارةكتبع 
لمفركض عمى الحككمة الفمسطينية كبدعـ مف في تشديد الحصار ا ان بارز  ان دكر  األمريكية اإلدارة

الدكلية كالعتراؼ بكافة قرارات ال إلىالحككمة الفمسطينية بالنصياع  إرغاـيدؼ ب  اإلسرائيمييف
كسمك كالذم ترفضو حككمة حماس بشكؿ قاطع أمف اتفاؽ  انطالقان  ،التفاقيات المبرمة بيف الجانبيف

 (. 26: 6020، )ظاىر
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كالمكافقة  الدكلية الرباعية بشركط اللتزاـ حماس حركة طالبت فقد الفمسطينية ةبالنسبة لمسمط أما
تبنى حماس ىذه ت أفكالتي حرضت الجامعة العربية ، (2002)عاـعمى المبادرة العربية لمسالـ 

 حركة عمى التي طرحتيا لمشركط الدكلي التأييد حشد مف اإلسرائيمية الدبمكماسية تمكنت فقد، المبادرة

ظيار الفمسطينية الجديدة الحككمة عمى الضغط زيادة عمى شجع بدكره كالذم ،سحما  ليا العداء كا 
 (.202: 6020، )الدبس

، عسكريان أيضان  ليصبح حصارىا إسرائيؿ صعدت فقد السياسي الصعيد عمى الحصار يقتصر لـك 
 لممكاجية اكمة األخرلكقكل المق حماس حركة لجر الفمسطينية األراضي داخؿ العسكرية عممياتيا فزادت

 الغتياؿ مف عمميات اإلسرائيمية القكات كزادت ،الرد عف امتنعت حاؿ في شعبيتيا إسقاط أك العسكرية
 :العسكرية مثؿ األجنحة كقادة المقاكمة قادةفقد تـ اغتياؿ . الفمسطينية المقاكمة صفكؼ في كالعتقالت

 الشعبية المقاكمة لمجاف العاـ القائد كاغتالت ،(6002) مارس في اإلسالمي لمجياد العسكرم الجناح قائد
شاؤكؿ نائب رئيس الكزراء دعا ، . كأيضان حماس كزراء اغتياؿب إسرائيؿ ىددتك ، التنفيذية القكة قائدك 

 ىنية رئيس  فييـ فبم كقادة المقاكمة رمكز ضد الغتيالت سياسة لستئناؼ، 6004 سبتمبرفي  مكفاز

 (.203: 6020، )الدبس غزة الغربية كقطاع الضفة مخيماتل جتياحاتعف ال ناىيؾ. الكزراء

، ((2012عدكاف ك ، 2008عدكاف  كىي: إسرائيؿ ياتقطاع غزة لعدة حركب شنكذلؾ تعرض 
إسرائيؿ  كاستخدمت، مادية كبشرية كخسائرى  ان دمار  العتداءاتخمفت تمؾ قد ك . (ـ(2014 عدكافكأخيران 

كىك ضرب قطاع ، كاضحان  األخير عدكافمف الككاف اليدؼ ، نيا دكليان شتى أنكاع األسمحة كالمحرمة م
فشاؿ اتفاؽ المصالحة كتعطيؿ عمؿ حككمة التكافؽ الكطنيك  ،غزة كتصفيػػة المقاكمػػة دفع أبناء  . كلقدا 

 (.22/5/6025تاريخ الطالع ، كفا) كبيران جدان.ثمنان باىظان ك الشعب الفمسطيني في قطاع غزة 

كطالت ، سياسة ممنيجة كمستمرة مف قبؿ الحتالؿ اإلسرائيمي فمفمسطينييلالت العتقككانت 
كحسب  .اعتقاليـ كالزج بيـ في السجكف تـكؿ شرائح الشعب الفمسطيني كحتى نكاب المجمس التشريعي 

 نيايةب معتقالن  5200 بمغ اإلسرائيمية عدد األسرل الفمسطينييف في السجكف فإن ,مركز األسرل لمدراسات
  60أف األسرل مكزعيف عمى أكثر مف  :أكد رأفت حمدكنة مدير مركز األسرل لمدراسات. ك 6022 عاـ

كظركؼ مخالفة لشركط  ،إنسانيةدكلة الحتالؿ بظركؼ غير  فيسجف كمعتقؿ كمركز تكقيؼ كتحقيؽ 
معة كالثانكية ، كمنع امتحانات الجاعزؿ النفرادم كاألحكاـ اإلداريةكمنع الزيارات كال ،الحياة اآلدمية

 ، كالتفتيشات المتكاصمة كاقتحامات الغرؼ ليالن كنكعان  ، كسكء الطعاـ كمان ة، كمنع إدخاؿ الكتبالعام
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كلمف يحتاجكف لعمميات  ،األمراض المزمنة ملذك  كخاصةن  ،الطبي، كسياسة الستيتار  الجماعيكالنقؿ 
 (.22/5/6025، تاريخ الطالع اتاألسرل لمدراسمكقع ).في السجكف كمرضى السرطاف كالقمب كغيرىا

 :االقتصادية اآلثار -ا:انيث
البضائع مف كالى القطاع بشكؿ ك حركة األفراد  تشم 6003في عاـالخانؽ منذ بداية الحصار 

حركة البضائع  ؿسييبتيخالؼ كؿ التفاىمات كالتعيدات التي قطعيا الحتالؿ أماـ المؤسسات الدكلية 
يعتمد بشكؿ شبو كامؿ عمى  غزة  قطاعكحيث أف  .الفمسطينية كاألشخاص داخؿ كخارج المناطؽ
لـ يسمح الحتالؿ بإدخاؿ أم مف المكاد الخاـ إلى ، منذ حصارهف، استيراد البضائع مف كعبر إسرائيؿ

أدل إلى ارتفاع نسبة السكاف الذيف يعيشكف  مما ،كلـ يسمح بتصدير أم مف منتجات القطاع، القطاع
% 25إضافة إلى الزدياد الحاد في مستكل البطالة ليصؿ إلى مستكل ، %40تحت خط الفقر إلى 

ض مستكل ابجانب انخف ،األمر الذم حد مف قدرة المكاطنيف عمى تمبية احتياجاتيـ اإلنسانية األساسية
 (.2: 6004، )العيمة كحمد .دكلر سنكيان  250ما دكف  ىلإدخؿ المكاطف 

تفكيؾ البنياف السياسي كالقتصادم  ىكا الحصار ىذ، فاف ىدؼ قتصاديةال اتدراسال كحسب
يصالو إلى حالة مف اإلحباط كالفقر كالمعاناة كالحرماف، كالثقافي كالجتماعي لمشعب الفمسطيني ، كا 

لتصبح األكلكية تكفير الحد األدنى مف مستمزمات الحياة كلقمة العيش ليصبح الصراع كمقاكمة 
 (.6022، شقكرة) الحتالؿ أكلكية ثانكية

التراجع في الحركة اليكمية لمشاحنات التجارية األمر الذم في  لمحصار القتصادية اآلثاركتتمثؿ 
عمى قدرات القطاعات القتصادية المحمية عف تنفيذ العديد مف المشاريع القتصادية داخؿ  انعكس

ائر بمغت خمؼ الحصار خس فقد إحصائي لمجنة الشعبية لمكاجية الحصاركحسب تقرير قطاع غزة. 
ًن  مميكف دكلر 220حكالي   (.20: 6003 ،اإلنساف) تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ شيريان
غالؽ المعابر أصيب قطاع الستثمار  لسياسة الحصار المالي كالقتصادم اإلسرائيمي نتيجةن ك  كا 

ثار في فمسطيف بشكؿ عاـ كفي محافظات غزة بشكؿ خاص بانتكاسة كبيرة نتج عنيا العديد مف اآل
     ]          :كىي السمبية

 .ىركب رؤكس األمكاؿ المحمية لمدكؿ المجاكرة لمبحث عف الستقرار السياسي كالقتصادم (2

 ىركب العديد مف الشركات األجنبية العاممة في المجاؿ الستثمارم في فمسطيف. (6

 استثمارات أجنبية كفمسطينية كعربية كانت تحت اإلعداد النيائي. إلغاء (2
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 لعمؿ في تكسيع المناطؽ الصناعية الحرة كالعديد مف المشاريع الستثمارية.تكقؼ ا (2

كؿ ما أنفقتو السمطة الفمسطينية لتسكيؽ فمسطيف عالميان كتشجيع الستثمار لجذب  خسارة (5
 (.20: 6003،)تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ النساف المستثمريف.

بسبب ، % حسب التقديرات5إلى أقؿ مف  تراجعت مساىمة القطاع الصناعيكمف ناحية أخرل، 
 كإغالؽ "منطقة غزة الصناعية"  مثؿ % مف المنشآت العاممة في القطاع الصناعي50إغالؽ حكالي 

مف  %30أكثر مف  تبعة ىجرةعامؿ ك  4500إغالؽ منطقة بيت حانكف الصناعية التي كانت تشغؿ 
 ةمف المنشآت العامم الكثيرر تدمي، أيضا (.6020، الصكرانيأصحاب ىذه المصانع لمخارج )

انضماـ معظـ العماؿ  المنشآتترتب عمى إغالؽ ك ، تراجع القطاع الصناعيأدل إلى  بالصناعة
ككانت أكثر ، ألؼ عامؿ إلى صفكؼ العاطميف عف العمؿ 25العامميف في ىذا القطاع حكالي 

التي الناجمة عف الحرب إلى الخسائر إضافة  . القطاعات تضرران صناعة األثاث كالمالبس كالنسيج
منشأة  300استيدفت حكالي  كالتي ـ(6005)كبداية سنة  ،ـ(6004) إسرائيؿ عمى غزة في نيايةشننيا 

 (.6020،الصكراني) .مميكف دكلر 25بػ  كالتي قدرت صناعية
غالؽ المعابر أدل إلى كقؼ حركة استيراد  فافالقطاع الزراعي خص فيما ي أما الحصار كا 

إلنتاجية مثؿ األدكية الزراعية كاألسمدة كالحبكب كالنايمكف المستخدـ في الدفيئات المستمزمات ا
عاقة عممية تصدير المنتجات الزراعية، الزراعية القطاع كالتي  في ىذااألمر الذم أدل إلى الخسائر ، كا 

 (.6020سابؽ، المرجع ال) 2007( مميكف دكلر شيريان منذ منتصؼ حزيراف 12بحكالي ) تقدر 
. إمدادات الكقكد كالطاقة الكيربائيةالنقص في  ما نجـ عف حصارلم ةلقتصاديا راثف اآلكم
التيار الكيربائي بصكرة شبو يكمية ترؾ تأثيران سمبيان عمى كافة األنشطة القتصادية ككافة أكجو فانقطاع 

تعرض تالتي المباشرة الخسائر المادية المباشرة كغير  إضافة إلى، الحياة الصحية كالجتماعية كالنفسية
 ليا كافة الشرائح القتصادية كاألىالي بسبب انقطاع التيار الكيربائي كنقص الكقكد.

 الكيرباء تكليد محطة استيداؼ بعد طاحنة كيرباء ألزمة غزة قطاع ـ( تعرض6022كفي عاـ )
 أدل مما سرائيمياإل الحربي الطيراف قبؿ مف 6022يكليك  األخيرة الحرب أثناء غزة قطاع في الكحيدة

 انتياء مف أشير عدة كبعد كمى بشكؿ غزة قطاع عف الكيربائي التيار انقطع ك العمؿ عف تكقفيا إلى
 مركز تقرير)  يكميا ساعات 4 لبرنامج الكيرباء كعادت جزئي بشكؿ التكليد محطة إصالح تـ الحرب
الكيرباء خالؿ عامي ( يكضح عدد ساعات قطع 5كالجدكؿ رقـ ) .(6022،اإلنساف لحقكؽ حماية
6022-6022. 
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 م(2014 -(2013( يوضح عدد ساعات قطع الكيرباء خالل العامين 5جدول رقم )

 2013خالل العام  عدد ساعات القطع

 (1-10من شير )
 ساعات 8

 عدد ساعات الوصل

8 

 (11-12من شير )
 ساعات 12

6 

 (12شير) 
 ساعات 8

8 

 %53.4 195 2014 :عدد أيام القطع خالل العام

 %46 170 2014عدد أيام الوصل خالل العام: 

 (2014، المصدر: )تقرير مركز حماية لحقوق اإلنسان

 م(2014 -(2013( يوضح عدد ساعات قطع الكيرباء خالل العامين 4رقم ) شكل

 

 (2014، المصدر: )تقرير مركز حماية لحقوق اإلنسان

ف إفي قطاع غزة حيث  كالسكاف ىذه الساعات غير كافية لسد احتياجات العمؿ أفترل الباحثة ك 
كىذا يشير  .بنسبة كصمو مقارنةن  كبرأنسبة انقطاع التيار الكيربي كما ىي مكضحة في الجدكؿ نسبة 

اليكمية لمسكاف  يعاني مف أزمة حادة في التيار الكيربي تؤثر عمى كافة سبؿ الحياة غزة بأف قطاع
كنقص  نتيجة الحصاركىذا  و الخصكص القطاع الصناعي كالقطاع الصحي أكثر تضرران كعمى كج

 سكاف القطاع.  معاناة كزاد مف، الذم تسبب في خمؽ ىذه األزمة إمداد الكقكد

فإف الحتياجات اليكمية لمقطاع ، تقرير جمعية أصحاب محطات الكقكد في قطاع غزةحسب ك 
طف غاز باإلضافة إلى  250، ألؼ لتر بنزيف 260، سكلرال ألؼ لتر مف 250مف المحركقات ىي 
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نو في ضكء القرار أإل ، الكيرباء تكليد السكلر الصناعي لتشغيؿ محطة ألؼ لتر يكميا مف 250
فقد انخفضت كميات ، بخصكص تخفيض كميات المحركقات 6003إلسرائيمي في نياية نكفمبرا

ألؼ لتر فقط  65كانخفض البنزيف إلى ، %32خفاض لتر فقط بنسبة ان ألؼ90 السكلر اليكمية إلى
القتصادم  )المراقب %32طف بنسبة انخفاض  200كانخفض الغاز إلى ، %35انخفاض  بنسبة

 (.3: 6005، كالجتماعي

، يكمان  22أدل منع الحتالؿ اإلسرائيمي تكريد غاز الطيي إلى القطاع لمدة  ـ(6022)كفي عاـ 
كقد بمغت كمية الغاز التي . التي يعانييا قطاع غزة منذ أكثر مف عاـ لى استمرار أزمة غاز الطييإ

، طنان فقط 2،250قطاع غزة خالؿ ىذه الفترة  إلىسمحت سمطات الحتالؿ اإلسرائيمية بتكريدىا 
ككفقان لمصادر الييئة العامة لمبتركؿ في غزة فإف الكمية التي كردت  طف فقط. 250كبمعدؿ يكمي بمغ 

) تقرير المركز  طف 250كالتي تصؿ إلى ، % مف احتياجات السكاف اليكمية2624ادؿ إلى القطاع تع
 (.2: 6022،نسافالفمسطيني لحقكؽ اإل

مع  م(2014)خالل شيري يونيو وديسمبر لواردة ايقارن كميات الغاز  (6رقم ) جدول
 االحتياجات الفعمية لسكان القطاع

 م(2514) ،اإلنسانالمصدر: تقرير المركز الفمسطيني لحقوق 

 

 

 

 

 

 

 من االحتياجات الفعمية نسبة المعدل اليومي المعدل اليومي/ طن الشير

 %42.8 150 2014ديسمبر 
 %42.2 147.9 يونيو

 %100 350 االحتياجات الفعمية
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 واالحتياجات الفعمية لسكان القطاع م(2014)شيري يونيو وديسمبر يوضح كميات الغاز الواردة خالل ( 5رقم ) شكل

 

 م(2514)المصدر: تقرير المركز الفمسطيني لحقوق االنسان 

كالتجار  حركة األفرادإلى منع  أدل غزة الحتالؿ لممعابر المؤدية إلى قطاع إغالؽفي حيف إف 
% مف السمع كالبضائع خاصة مكاد 20أدل إلى منع دخكؿ أكثر مف  ككذلؾ، مف السفر إلى الخارج

، لصحية كالمكاد الخاـ باستثناء بعض السمع األساسية مف األغذية كاألدكيةالكيربائية كا البناء كاألدكات
تاريخ ، األمر الذم أدل إلى ارتفاع جنكني في أسعار مكاد البناء )المجنة الشعبية لمكاجية الحصار

قطاع اإلنشاءات حيث تكقؼ  في كمتكاصالن  حادان  كتدىكران  انخفاضان  كتبع ذلؾ (.60/5/6025الطالع 
كالحديد كالحصمة التي  سمنت% مف شركات المقاكلت عف العمؿ بسبب عدـ تكفر اإل50ف أكثر م
المشاريع التي  كمف أىـ ىذه، %400كجدت( إلى أكثر مف  إفأسعارىا في السكؽ السكداء ) ارتفعت

إجمالية تقدر بحكالي  أكقفت مشركع تطكير شارع صالح الديف الكاصؿ شماؿ القطاع بجنكبو بتكمفة
 باإلضافة (.6020)الصكراني، لنصر كالعديد مف المشاريع األخرلككذلؾ شارع ا، ميكف دكلرم (24)

نشير  كفي ىذا السياؽ .مميكف دكلر 52كالتي تقدر بحكالي  الكنركامشاريع التي تنفذىا التكقؼ  إلى
كع المطار دكلر كمشر  ( مميكف25إلى تكقؼ المشاريع المتعمقة بالمرحمة األكلى لميناء غزة بكمفة )

مميكف دكلر كمشركع تطكير ميناء ( 235( مميكف دكلر كمشركع الطريؽ الساحمي بكمفة )43بكمفة )
% مف 20ىبط عدد العامميف في قطاع اإلنشاءات مف حكالي ك  ( مميكف دكلر.20الصياديف بحكالي )

عات اإلنشائية كلحؽ الضرر بالصنا .6004% فقط نياية عاـ 2بالفعؿ إلى حكالي  مجمكع العامميف
  (.6020سابؽ،المرجع ال) عامؿ ك مكظؼ 2500المساندة لقطاع اإلنشاءات كالتي تشغؿ أكثر مف 
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 مى الحدكد المصرية الفمسطينيةعاألنفاؽ  أما الظاىرة التي صاحبت ىذه المرحمة فيي انتشار
 أصبحتاألنفاؽ  هكىذ. الشديد كالخانؽ عمى قطاع غزة ة الحصار نتيجة المقيد دخكليا السمع لتيريب
. كما في تخفيؼ كطأة الحصار المفركض عميو تساعدك الكحيد لسكاف قطاع غزة  سالمتنفتشكؿ 
عمى انتعاش الكضع القتصادم عمى صعيد التجار كشركات األعماؿ المختصة بالصادرات  تساعد

األنفاؽ دكف فتح نتيجة إغالؽ  قاصمةن  تمقى قطاع غزة ضربةن ف ىذا الكضع لـ يستمر ك أإل كالكاردات. 
المعابر التجارية مما تسبب بخسائر مباشرة لكافة األنشطة القتصادية في قطاع غزة بما يزيد عف 

 (.655: 6022، )أبك جامكس  6022مميكف دكلر خالؿ النصؼ الثاني مف عاـ  500

 اآلثار االجتماعية: -:اً ثالث

صمت معٌدلت فك ، كالجتماعية صاديةتفاقمت األكضاع الديمكغرافية كالقتلمحصار فقد  نتيجةن 
كانتشرت حالت الفقر المدقع بيف ثيمثي سكاف القطاع. ككفقان لتقارير برنامج ، %20البطالة إلى نحك 

مف األسر في قطاع غزة تعيش تحت خط الفقر منذ  %30يكجد أكثر مف ، األمـ المتحدة اإلنمائي
تراجع ك يـ داخؿ إسرائيؿ عمم العماؿظـ خسر معكنتيجة لمحصار  (.2013، )شقكرة 6003منتصؼ 

كما تركت  ارتفاعان حادان في األسعار.رافؽ ذلؾ ، الطمب عمى السمع كالخدمات في األراضي الفمسطينية
كعمى حصكلو عمى مستكل مالئـ ، سياسة اإلغالؽ آثاران مدٌمرة عمى حٌؽ الفمسطيني كأسرتو في العمؿ

حٌتى في صفكؼ الشباب  خاصة لبالغ في ارتفاع معٌدؿ البطالةاألمر الذم كاف لو األثر ا، مف المعيشة
 (.62: 6003 ،قرير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنسافت) .%40كصمت إلى ما يزيد عف 

كالفصؿ بيف ، ؼ إلى ذلؾ كٌمو تقطيع سيبؿ التكاصؿ بيف المدف كالقرل داخؿ البمد الكاحداضي
حيث أصبح مف غير الممكف تنٌقؿ ، ية بيف المكاطنيفعمى العالقات الجتماعكالحصار ، شطرٌم الكطف

بيدؼ زيارة أقاربيـ كعائالتيـ. كمنع ذلؾ استمرار التكاصؿ بيف ، األفراد مف غزة إلى الضفة كالعكس
 .تراجع ممحكظ في مدل عمؽ العالقات الجتماعية التي كانت سائدة مف قبؿك ، األسر الفمسطينية

 .كصؿ الناس إلى حالة مف اليأس مف تغيير ىذا الكضع المريرنتيجة استمرار الحصار كاإلغالؽ ك 
 (.62: 6004 ،حمد)

باإلضافة إلى ، بمدل القدرة القتصادية محككمةن  العالقات الجتماعية بيف أفراد المجتمع باتتك 
تأثير تراكمات الحصار السمبية كجرائـ الحتالؿ عمى مجمؿ الحياة الجتماعية كالنفسية لسٌكاف قطاع 

الذيف باتكا يعيشكف في دٌكامة العنؼ المغمؽ نتيجة كثافة كجسامة الضغكط الحياتية التي نجمت ، ةغز 
بحيث ، ككـٌ األعباء اليائمة الممقاة عمى عاتؽ المكاطف، عف ترٌدم األكضاع المعيشية كالقتصادية
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دـ الشعكر باألماف كع، أكجده الحصار في حالة دائمة مف التكٌتر كالنزاع األسرم كالعائمي كالعشائرم
مٌما أٌثر ، كزيادة العدكانية كسرعة النفعاؿ كالغضب كانخفاض الركح المعنكية كفقداف الثقة باآلخريف

 (.62: 6004 ،سابؽالمرجع ال) بشكؿ كبير عمى مجمؿ الحياة الجتماعية كالنفسية لممكاطنيف
كجو الخصكص كصؿ إلى إلى أف معٌدؿ البطالة كالفقر داخؿ قطاع غزة عمى الباحثة  شيرتك 

نسبة البطالة تؤدم إلى بركز العديد مف ارتفاع  . إفمستكيات يتعٌذر معيا حٌتى العيش عمى حٌد الكفاؼ
كأيضان ىذا يعكس بدكره ، خاصة عند الشباب لعدـ حصكلو عمى فرصة عمؿبالمشاكؿ الجتماعية ك 

باإلضافة إلى عزكؼ المجتمع عف ، اتكارتكاب الجرائـ كالنحراف، األسريةعمى ارتفاع ظاىرة المشاكؿ 
 الالزمة لممعيشة. األساسيةكالتفكير فقط نحك تكفير النفقات ، مكاكبة التطكر العممي كالتقدـ

 :الصحية اآلثار -:اً رابع
دخؿ قطاع غزة بمختمؼ قطاعاتو  ،قطاع غزة  عمى منذ فرض الحتالؿ الصييكني حصاره

الشاىد  مف أىميا كأبرزىا القطاع الصحي كالذم يعتبر حقيقةن كلعؿ  ،صعبة مف المعاناة ؿالحيكية مراح
الحصار فقد افرز  . الفمسطيني شعبالرتكب عمى مدار الساعة بحؽ كبر عمى تمؾ الجريمة التي تي األ

معظـ أركاف المنظكمة الصحية في غزة كىددت بتكقؼ  أثرت عمىزمات الصحية عناكيف معقدة مف األ
تمؾ العناكيف التي شابت المشيد  كلعؿ مف أىـ  .الرئيسة في القطاعالعديد مف الخدمات الصحية 

لى المستكيات إعديد مف األصناؼ اليامة كصمت الف ،دكية كالمستيمكات الطبيةالصحي أزمة نقص األ
طفاؿ دكية الطكارئ كحضانات األأدكية السرطاف كالكمى كالعناية المركزة كالعمميات ك أ مثؿالصفرية 

  .(2515)تقرير وزارة الصحة، المزمنةمراض دكية األأك 

% مف كاردات 20دل الى تكقؼ نحك أ كالذم غالؽ معبر رفح منذ سنكاتإ باإلضافة إلى
غالؽ المعابر سكاء المرتبطة إغاثية كالكفكد الطبية جراء تكقؼ القكافؿ اإل ،ناىيؾ عف ذلؾ .دكيةاأل

بمعبر رفح البرم كالذم يعتبر شرياف  مرتبطةجراءات األمنية المعقدة أك السرائيمي كاإلاإل بالحتالؿ
الحياة لقطاع غزة مما أدل إلى كفاة العديد مف المرضى كىـ ينتظركف فتح معبر رفح البرم لمكصكؿ 

التحكيالت الطبية لمعالج تقميص ضافة إلى إ ،لى المستشفيات التخصصية في جميكرية مصر العربيةإ
كف مف ثالثة أسابيع إلى ثالثة أشير حتى يتـ استخراج ينتظر  ف العديد مف المرضىإحيث  ،بالخارج

كالجدكؿ التالي يكضح عدد التحكيالت  (.عممية: مقابمة 6025،تحكيمة طبية لمرضى قطاع غزة) القدرة
 .(6022)كحتى عاـ  ـ(6022)عاـ ال ذمنالخارجية 
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 2014-2011يوضح عدد التحويالت لمخارج منذ العام   (7) جدول رقم
 المجموع 60فوق  60-41 40-18 17-4 3-0 جيالعال األجراء

 1107 0 3 20 417 667 األطفال
 356 31 90 101 81 53 األعصاب

 337 17 74 130 90 26 األنف واألذن والحنجرة
 3021 857 1،273 638 202 51 األورام

 292 85 93 62 40 12 األوعية الدموية
 500 83 137 170 76 34 الباطنة
 253 87 59 74 26 7 التأىيل

 208 1 15 28 83 81 التحاليل المعممية
 1707 175 602 585 222 123 التصوير بالرنين المغناطيسي

 653 128 247 236 33 9 الجراحة العامة
 132 0 45 35 15 11 الصدرية

 102 215 13 24 13 30 العناية المركزة
 1295 7 321 365 284 110 العيون

 168 127 21 43 70 27 الغدد الصماء
 552 18 160 117 72 76 القمب
 292 93 63 93 78 40 الكمى

 491 306 155 137 85 21 المسالك البولية
 1456 11 605 441 82 22 المسح الذري والطب النووي

 194 92 30 147 2 4 النساء والوالدة
 804 0 250 235 178 49 أمراض الدم

 89 154 1 3 39 46 جراحة االطفال
 924 1 331 302 98 39 راحة األعصابج

 69 2 3 28 29 8 جراحة التجميل
 1335 109 329 482 197 51 جراحة العظام
 645 21 144 48 103 241 جراحة القمب
 1332  693 61 24 24 قسطرة القمب

 18484 3،480 5،801 4،665 2،669 1،869 المجموع

 م(2514دائرة العالج بالخارج)
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 :ار التعميمية والثقافيةاآلث -:اً خامس
، ييعتبر الحٌؽ في التعميـ مف الحقكؽ األساسية التي كفمتيا جميع المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية

التي  كحصارىا لمقطاع مف أىـ العكامؿ ممارسات إسرائيؿ فقد كانت .كقانكف حقكؽ اإلنساف كغيرىا
يؿ إلى فرض سياسة تجييؿ رسمية عمى عمدت إسرائك أٌدت إلى انتياؾ حٌؽ الفمسطينييف في التعميـ. 

حيث يعتمد طمبة ، كسعت إلى عزؿ مؤسسات التربية كالتعميـ في الضفة الغربية عف غزة، السٌكاف
القطاع عمى جامعات كمعاىد الضفة الغربية في مكاصمة تعميميـ العالي. كيعكد السبب في ذلؾ إلى 

حيث يخضع سفر ، يؿ في حٌرية التنٌقؿ كالسفركتحٌكـ إسرائ، صعكبة الدراسة خارج المناطؽ المحتٌمة
ًرـ الطمبة مف التكٌجو إلى جامعاتيـ ، الطمبة في أحيافو كثيرةو لالبتزاز. كبفرض اإلغالؽ الشامؿ حي

 المركز) .ما يؤٌثر حتمان عمى تخٌرجيـ كمستكاىـ األكاديمي، كمعاىدىـ مف أجؿ تكممة تحصيميـ العممي

 (65/5/60252تارٌخ االطالع , الفلسطٌنً لحقوق اإلنسان
 جديدة مدارس بناء عمى القدرة عدـ جراء حقيقية أزمة يعاني التعميـ قطاع زاؿ الحصار ما كبسبب

 خالؿ تضررت التي المدارس ترميـ عمى القدرة عدـ بسبب أك، لزيادة الطالب الطبيعي التطكر تكاكب

 عدـ كذلؾ بسبب، سنكات 5مدرسة خالؿ  ((100 لبناء الغكث ككالة مشركع تكقؼ ضمنيا مف، العدكاف

 عممت ذلؾ المدارس كجراء بعض في الصفية الكثافة معدلت ارتفاع مما تسبب في البناء مكاد تكفر

 األدكات في نقصان  تعاني المؤسسات التعميمية زالت ل كما .الفترتيف دكاـ بنظاـ القطاع مدارس مف% 35
كمنع دخكؿ المكاد األساسية الالزمة لمبناء ، إغالؽ معابر القطاع بسبب، المختبرات كأجيزة عميميةالت

 (65/5/60252تارٌخ االطالع ، سابؽالمرجع ال)كالترميـ كالتجييز

كأظيرت دراسة أف الغالبية ، كما أثر الحصار عمى قدرة الطالب عمى دفع الرسكـ الدراسية
طاع غزة أثناء الحصار ل يستطيعكف تسديد كامؿ رسكميـ حتى بدء %( مف طمبة ق42262العظمى )

، أيضان  .%(24226ككانت النسبة قبؿ الحصار)، المتحانات النصفية كبعد انقضاء فترات السماح
 ( ساعة أثناء الحصار26( ساعة قبؿ الحصار إلى )2522انخفض متكسط عدد تسجيؿ الساعات مف) 

، ار عمى األكضاع القتصادية بشكؿ مباشر عمى طمبة الجامعاتكىذا يظير مدل سمبية آثار الحص
كيترتب عمى ذلؾ ، كىذا ينعكس عمى ميزانية الجامعات التي تعتمد بشكؿ أساسي عمى رسكـ الطمبة

منع عدد في كما تسبب الحصار  (.322: 6020، تأخر تخرج الطمبة في قطاع غزة المحاصر )عبده
 مف كانكا في زيارة لذكييـ في القطاع بخسارة مقاعدىـ الدراسية.مف الطالب الدراسييف في الخارج م

http://www.pchrgaza.org/
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كأشارت مؤسسة إنقاذ الطفؿ في تقريرىا إلى انخفاض معدؿ الدكاـ كاألداء المدرسي في المدارس 
ككذلؾ الكتظاظ كعدـ القدرة عمى الكصكؿ إلى المدارس  ،جة تيالؾ البنية التحتية لممدارسالحككمية نتي

 (.3: 6004،لعسكرية اإلسرائيمية ) تقرير مؤسسة إنقاذ الطفؿبسبب العمميات ا

 أثر الحصار عمى وسائل اإلعالم الفمسطينية في قطاع غزة  -:اً دسسا
يعمؿ اإلعالـ الفمسطيني في بيئة سياسية معقدة تسيطر فييا أطراؼ متعددة. كمنذ أف فرض 

ف العقبات التي أثرت عمى أداء اإلعالـ حصاران مشددان عمى القطاع ظير العديد م يالحتالؿ اإلسرائيم
في تكصيؿ الرسالة اإلعالمية بحرية كحالت دكف التكاصؿ المنتظـ بيف القطاع كالعالـ الخارجي أك 

برز العديد مف التأثيرات عمى العمؿ كلقد  ،لكطف الفمسطيني في الضفة الغربيةالجناح اآلخر مف ا
المية العاممة في القطاع كمنعيا مف ممارسة عمميا اإلعالمي كاستيداؼ الصحفييف كالمؤسسات اإلع

بؿ إف إسرائيؿ تصر عمى انتياؾ الحريات اإلعالمية لمصحفييف كالحد مف حركتيـ كتكاصميـ ، بحرية
 53 )مدل(  رصد المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعالمية ،بالعالـ الخارجي. كفي ىذا اإلطار
ارتكبتيا قكات  (6005)األراضي الفمسطينية المحتمة خالؿ العاـ انتياكان لمحريات اإلعالمية في 
 .(4: 6020، حماد)الحتالؿ اإلسرائيمي كالمستكطنكف 

كتعاني المؤسسات اإلعالمية مف افتقارىا لممعدات الصحفية جراء عدـ دخكؿ المعدات الالزمة 
 تكقفت حيث، غزة قطاع في كالنشر الطباعة حركة عمى الحصار لمبث كالتصكير كغيرىا. كذلؾ أثر

 منعت أف بعد، لمطباعة الالزمة كاألكراؽ األحبار في الحاد النقص بسبب النشر كالطباعة أعماؿ معظـ

التكاصؿ بيف الككادر اإلعالمية في غزة كمثيالتيا  منع، أيضان  .غزة قطاع دخكليا إلى الحتالؿ قكات
كالتطكر اإلعالمي. باإلضافة إلى منع قكات ضعؼ تبادؿ الخبرات كاكتساب الميارات أفي الخارج مما 

 الندكات في كحرماف الكثير منيـ مف المشاركة، الحتالؿ لمصحفييف مف الخركج مف قطاع غزة

ذاعات لفضائيات البث المخصصة مكجات كاستخداـ سرائيميةكذلؾ القرصنة اإل ,العالمية كالمؤتمرات  كا 

 المقاكمة عمى كتحريض بالقتؿ تيديد رسائؿ ـ ببثكالقيا الحتالؿ فمسطينية مف قبؿ قكات محمية

كما منعت قكات الحتالؿ الصحؼ الفمسطينية الصادرة في راـ اهلل كالقدس المحتمة مف ، الفمسطينية
 (.5: 6020 ،حماداألمر الذم أثر عمى متابعة السكاف لمصحؼ )، دخكؿ القطاع كبالعكس

 كاألجانب العرب الصحفييف مف ع غزة الكثيرالمتكررة في قطا اإلسرائيمية العتداءات كطالت

 دكف الصحفية الحتالؿ الطكاقـ قكات حيث استيدفت، كأجنبية عربية كسائؿ إعالـ لصالح يعممكف الذيف
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 كمصكرم األنباء ككالت مراسمي مف كزمالئيـ الفمسطينييف فطاؿ الستيداؼ الصحفييف، استثناء

 الكطنية لممؤسسات التحتية البنية تدمير إلى كعمدت، منيـ عددنا قتمت حيث، العالمية شبكات التمفزة

 العالمية ركيتر ككالة مصكر استيداؼ في ذركتيا الممارسات اإلسرائيمية كبمغت .منيا كبخاصة الصحفية

تكغؿو  أحداث تغطية في بعممو يقـك كىك استشيد الذم، عامنا 23 شناعة صبحي الصحفي فضؿ لألنباء
العتقاؿ كالحتجاز لإلعالمييف ، ذلؾ إضافة إلى، غزة مدينة شرؽ الديؾ جحر لمنطقة إسرائيمي

كىذه األجكاء تمس كبشكؿ مباشر حرية ، الصحفي أصبح ميددان الفمسطينييف في قطاع غزة. فالعمؿ 
كقدرة الصحفييف عمى التعامؿ مع ىذا الكاقع كالتصدم لو. كأظير التقرير السنكم ، العمؿ الصحفي

صحفيا أثناء قياميـ بتغطية  52أف إسرائيؿ قامت باحتجاز كاعتقاؿ ، ـ(6004))مدل( لعاـ لمركز
 (.20: 6020 ،سابؽالمرجع الاألحداث في مناطؽ مختمفة )

 :الحصار عمى استمرار االنقسامنعكاسات ا -:المطمب الثالث
ؿ حيث تشير مسيرة النضا نقساـ بدأت مبكران في المجتمع الفمسطينيالالحقيقة أف إرىاصات 

الفمسطيني منذ عيد النتداب البريطاني إلى الكثير مف الخالفات بيف القكل السياسية الفمسطينية 
كىذا  ،ـ(6003)الصاعدة إل أنيا لـ تكف بذلؾ العمؽ كالخطكرة عمى الساحة الفمسطينية كما حدث عاـ 

كما أثرت ، طف الفمسطينيطالت الكثير مف مناحي الحياة لممكا خطيرة كأثاره  النقساـ كاف لو انعكاساته 
 عمى معنكيات الشعب الفمسطيني عمى كؿ المستكيات. 

نو خمؼ حككمتيف فمسطينيتيف متنازعتيف في الضفة الغربية كقطاع أ نقساـإف أىـ انعكاسات ال
كازدياد التدخالت الخارجية في الشأف ، كتراجع الىتماـ العربي كالدكلي بالقضية الفمسطينية ،غزة

لتدمير مقدرات  إسرائيؿ النقساـاستغالؿ  أدل ذلؾ إلىك ، (263: 6003، كياليفمسطيني )الداخمي ال
خاصة في قطاع غزة عبر انتياجيا سياسات الحركب كالعتداءات القتصادية  الشعب الفمسطيني

 المتكررة كأعماؿ التجريؼ كالتدمير لممنشآت كذلؾ بحجج كذرائع كاىية.

عمى القتصاد الفمسطيني حيث استمر  سمبي اف لالنقساـ مردكده فك، أما مف الجانب القتصادم
تدىكر القطاعات اإلنتاجية بفعؿ انتياج سياسات اقتصادية مختمفة في كؿ مف الضفة كالقطاع )مركز 

ككذلؾ غياب األمف القتصادم ، (20/5/6025تاريخ الطالع ، الزيتكنة لمدراسات كالستشارات
قديـ التسييالت الئتمانية. ىذا باإلضافة إلى انعكاسات أخرل نكردىا في كالمالي كتراجع البنكؾ عف ت

 تي:اآل
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  مستكل المعكنات كالمساعدات الخارجية كالدعـ المالي لألرض الفمسطينية بفعؿ انخفاض
 الستقطابات الدكلية كاإلقميمية.

  بركز ظكاىر تفكيؾ النظاـ الرسمي السياسي الفمسطيني كالمؤسسات القتصادية الفمسطينية ك
 .الحتكار كتجارة األنفاؽ كتجارة السكؽ السكداء

  مف غزة كالضفة ؿو كالبطالة في كالتبايف في معدلت الفقر. 

 عدـ القدرة عمى تكحيد قاعدة بيانات اقتصادية مكحدة حكؿ الضفة كقطاع غزة. 

 في كحماس تحف حركتي بيف كقعت التي المؤسفة األحداث في تجاكزه تـ، أحمر خط الفمسطيني الدـ 

 ).ـ6003)مف عاـ  حزيرافمنتصؼ 

 مستقبؿ عمى خطيرة تداعيات مف لذلؾ كما، األمنية األجيزة في التعييف سياسة في المقيتة الحزبية 

 .األجيزة ىذه عمؿ

 الفمسطيني لالنقساـ نتيجةن  الغربية كالضفة غزة قطاع في الجتماعية العالقات تأثر. 

 غزة كقطاع الغربية الضفة في، كحماس فتح يحركت بيف الحاد الستقطاب حالة. 

 طرؼ كؿ فسر حيث، حماس فكز بعد طرأت التي اإلشكاليات معالجة في األساسي القانكف فشؿ 

بعيدان عف كجكد محكمة دستكرية عميا تشكؿ مرجعية  مصالحو ترتئيو ما حسب الدستكرية المكاد
 .لمفصؿ في مثؿ ىذه النزاعات

 النخب عند كالشخصية الحزبية المصالح غمبت حيث، السياسية النخب عند ةحالليكاإل الثأرية النزعة 

 (.25-22: 6020، )الدجني ةالكطني القضايا عمى السياسية

  خالصة:
بعد أف استعرضنا خالؿ ىذا الفصؿ التحكلت في النظاـ السياسي الفمسطيني كأثرىا عمى فرض 

مسطيني تعرض لمعديد مف التحكلت المفصمية يتضح أف النظاـ السياسي الف، عمى قطاع غزة الحصار
كالتي كانت في الغالب مرتبطة بالكاقع السياسي العربي الذم كاف يمكج بالتغيرات في األنظمة كالفكر 

عمى النظاـ السياسي الفمسطيني الذم ارتبط بيذه األنظمة حسب  الكاضح األثر لوكالتحالفات مما كاف 
في النتخابات التشريعية الفمسطينية كتكلييا السمطة عاـ ماس كاف فكز ح كأيضان  طبيعة المرحمة.

 كاف لو األثر الكبير كالتبعات الجساـ.، منعطؼ كتحكؿ كاضح في النظاـ السياسي الفمسطيني (6002)
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طراؼ مف العديد مف األ لـ يكف مقبكلن ، ىذا الفكز لحماس كرفضيا اللتزاـ بالعتراؼ بإسرائيؿإف 
الممتد منذ سنكات كل يزاؿ قائمان  ة كالدكلية. تبع ذلؾ حدكث النقساـ كالحصار الخانؽالمحمية كاإلقميمي

األمر الذم أدل إلى خمؽ أزمة حقيقة انعكست آثارىا عمى كافة األصعدة القتصادية ، حتى اآلف
 فإ .كالسياسية كالجتماعية كالثقافية كالتي أدت إلى تدىكر كتفاقـ الكضع في قطاع غزة بشكؿ كامؿ

إلى  القطاع ذلؾ إلى خضػػكع لأد، كمنع التنقؿ كالحركة بيف القطاع كمحيطو، جميع المعابػػػر إغالؽ
بعد أف قامت  خصكصان ، أشد أنكاع الحصػػػار البرم كالبحرم كالجكم في التاريخ الفمسطيني الحديث

 . لخارجيالمنفذ الكحيد لقطاع غزة عمى العالـ اكىك السمطات المصرية بإغالؽ معبر رفح 

ثر في أك  كممنيجه  ىك حصار شامؿه ، عمى قطاع غزة أف الحصار المفركض، ذلؾكؿ مف  تبيفي
. كذلؾ يتضح أف ىذا مختمؼ الجكانب كالمجالت التي تمس حياة المكاطف الفمسطيني في قطاع غرة

سكية مربع الت إلىالحصار لو أىداؼ كمآرب تسعى لكسر إرادة ىذا الشعب كقكاه المقاكمة كدفعيا 
 .كالتسميـ باستحقاقاتو

في رفع الحصار عف قطاع  الفمسطينية دكر الدبمكماسية الرسميةفي الفصؿ التالي سنتطرؽ إلى 
كمنظمة التحرير ، كالمجمس التشريعي، الرئاسة كالحككمة الفمسطينية الحالية كالمقالةفي  متمثالن  غزة

السنكات الماضية مف بداية فرض  السبعة الفمسطينية كما بذلتو تمؾ الجيات الرسمية مف جيكد طيم
 .فآلاكحتى  2007الحصار عمى قطاع غزة في عاـ 
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 الثالفصل الث
 دور الدبلوماسيت الرمسيت يف رفغ احلصار 

 ػن قطاع غزة
 .الرئاسة والحكومة الفمسطينيةدور  المبحث األول: -

 :دور مؤسسة الرئاسة -المطمب األول. 

 دور الحكومات الفمسطينية المتعاقبة - ثاني:المطمب ال. 

 :الفمسطينية. وزارة الخارجية -المطمب الثالث 
 .دور المجمس التشريعي المبحث الثاني: -

 :2556ابات التشريعية الثانية عام االنتخ -المطمب األول. 

 فعاليات وانجازات المجمس التشريعي في مواجية الحصار -:المطمب الثاني 
 

 : دور منظمة التحرير الفمسطينيةالمبحث الثالث -

 :أجيزة ومؤسسات م.ت.ف -المطمب األول 
  :جيود منظمة التحرير الفمسطينية في رفع الحصار عن قطاع غزة -المطمب الثاني 
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  :تمييد
الدبمكماسي المدخؿ  النشاط اليكـ جعؿ بيف األمـ إف التطكر الذم تشيده العالقات الدكلية

كتحقيؽ حماية كرعاية مصالح الدكؿ كاألفراد ات كاألىداؼ اسالسيلو تحقيؽ األساسي الذم يتـ مف خال
ضركرم في أية عالقة  عبر ىيئات كمجمكعات تمارس ىذه األنشطة انطالقان مف ككف أنيا عنصره 

منطقية بيف فرد كآخر كبيف دكلة كأخرل تيدؼ مف خاللو إلى تعزيز العالقات الكدية كالسممية بيف 
 كالصراعات. ب ك عمؿ عمى استبعاد خطر الحر الدكؿ كاألمـ كال

أعماؿ السيادة تمارسو الدكؿ باعتباره نشاطان ىك شكؿ مف  الرسمي ف العمؿ الدبمكماسيكأل
الدبمكماسية في حالتنا الفمسطينية استثناء لمقاعدة. فيي نشأت  إل أف، مؤسساتيان يمارس بعد قياـ الدكلة

جكد كياف فمسطيني في ظؿ عدـ ك ك ، معظـ دكؿ العالـ كتطكرت في ظركؼ مختمفة عف نظيراتيا في
العممية النضالية  مع تطكرخذ العمؿ الدبمكماسي الفمسطيني بالتكسع كالتطكر أكقد  .مستقؿ ذم سيادة
كرغـ الظركؼ الصعبة كالمراحؿ المعقدة  خالليا العمؿ العسكرم كالتنظيمي. ليكاكبكالثكرة الفمسطينية 

إل أف الدبمكماسية الفمسطينية استطاعت أف ، ي كالدبمكماسي الفمسطينيالتي كاجيت العمؿ السياس
فاستطاعت كسب األصدقاء كالرأم العاـ ، تحقؽ إنجازات كنجاحات كبيرة عمى صعيد العالقات الدكلية

 .الدكلي إلى صؼ القضية الفمسطينية كأثبتت عدالتيا لمجميع بما في ذلؾ شرائح المجتمع اإلسرائيمي

في تحديد اليدؼ الدائـ كالميمات الرئيسة  ان ميم ان صكصية القضية الفمسطينية دكر أف لخ كنرل
 ي الدبمكماسيات األخرل فيلمدبمكماسية الفمسطينية األمر الذم جعميا متميزة بخصكصياتيا عف باق

ككزارة ، الرئاسةكمؤسسة عف األداء الدبمكماسي الفمسطيني  المسئكلةالجيات  البالد. كتعتبر مختمؼ
كالبعثات الدبمكماسية كالقنصمية الفمسطينية الركيزة األساسية في نجاح العمؿ ، لخارجية الفمسطينيةا

 سياسية الخارجية كتحقيؽ أىدافيا.مف خالؿ مساىمتيا في تنفيذ ال، الدبمكماسي

إف الحصار المفركض عمى قطاع غزة كاآلثار المدمرة الناتجة عنو عمى كؿ المستكيات استدعت 
ككذلؾ المنظمات األىمية كالدكلية كالجيات الحقكقية مف  ،خالت الدبمكماسية الرسمية كالشعبيةنشاط كتد

 الحياتية. أمكرىـأك حتى تخفيفو عف سكاف القطاع كتيسير  هجؿ رفع الحصار أك كسر ا

كفي ىذا الفصؿ سنتطرؽ إلى دكر الدبمكماسية الرسمية في رفع الحصار عف قطاع غزة كالتي 
كمنظمة التحرير ، كالمجمس التشريعي، ئاسة كالحككمة الفمسطينية الحالية كالمقالةتتمثؿ في الر 

 .لرفع الحصار عف قطاع غزةو تمؾ الجيات الرسمية الفمسطينية كما بذلت
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 المبحث األول
 الرئاسة والحكومة الفمسطينيةدور 

فقد أجمع  ،جيير الشأف العاـ الخار في تدب كمحكريان  إف دكر الجيات الرسمية يبقى أساسيان 
الباحثكف في الحقؿ الدبمكماسي عمى أف رئيس الدكلة كرئيس الحككمة ككزير الخارجية كالمبعكثيف 

ىي األجيزة الرسمية المتخصصة في تنفيذ السياسة الخارجية مف خالؿ المقاءات ، الدبمكماسييف الدائميف
  العمكمية لممنظمات الدكلية.يات أك عبر الجمع، الرسمية كمؤتمرات القمة أك المؤتمرات الدكلية

بأذرعيا المختمفة في محاكلة  ظير دكر الرئاسة كنشاطاتيا، كفي ظؿ الحصار عمى قطاع غزة
تخفيؼ كرفع الحصار عف قطاع غزة مف خالؿ محاكلت عديدة مف قبؿ الرئيس كمنظمة التحرير ل

ل تعتبر خطكة صريحة تجاه ف ىذه الخطكة إحيث ، لكسب العتراؼ الدكلي بفمسطيف كدكلة ةالفمسطيني
رفع الحصار عف قطاع غزة كلكنيا تعتبر أحد الخطكات الميمة التي مف شأنيا تخفيؼ الحصار 

كىذا مف شأنو زيادة قكة  ،إلزامية فتح المعابر بالتجاىيفتحقؽ كالتي ، كالمطالبة بحؽ سيادة الدكلة
شكؿ دائـ حسب التفاقيات الدكلية بيف دكلة المطالبة الفمسطينية لالحتالؿ كالضغط عميو لفتح المعابر ب

سرائيؿفمسطيف  أك ،  2523 عاـ كما أف محاكلة كسب العتراؼ بالدكلة الفمسطينية عمى حدكد كا 
 . كلكؿو منو سيادتو الحدكدية ضمف إعالف استقالؿ دكلة فمسطيف ،بمعنى آخر العتراؼ بالدكلتيف

مجمكعة  ط الدبمكماسي الرسمي الذم نقصد بولمنشا اإلطار المؤسسي كفي ىذا المبحث سنناقش
 مؤسسة الرئاسةفي  ممثالن  كلي المسؤكليات كاألداء لمعمؿ الدبمكماسي بصكرة رسميةتالمؤسسات التي ت

 المتعاقبة كمحاكلتيا لرفع الحصار عف قطاع غزة.  الحككمات الفمسطينية ك

  :مؤسسة الرئاسةدور  -المطمب األول:
مف أىـ كأبرز المؤسسات الدبمكماسية الداخمية التي تشرؼ بشكؿ مباشر تعتبر مؤسسة الرئاسة 

ليس ، العمؿ الدبمكماسي كممارسةالعمؿ الدبمكماسي مف حيث التخطيط كالتكجيو  عمىمباشر  أك غير
في الداخؿ فحسب بؿ أيضان في الخارج مف خالؿ الصالحيات التي يمارسيا رأس ىذه المؤسسة كىك 

أك جماعة أك بمد أك ، أك شركة، لقيادة منظمة ليدؿ عمى منصبو لقب الرئيس دـ يستخك  ، رئيس الدكلة
ًئيس""ككممة ، أم جزء مف تمؾ الكيانات كمشتقة مف ( ًريىاسىة أك ًرئىاسىة) في العربية ىي مف المصدر رى

ذم كىك الشخص ال Presidentأما في المغة اإلنجميزية فالمرادؼ ليذا المقب ىك كممة ( رىأىسى ) الفعؿ
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 Presidentككممة " قاـ بمياـ الرئيس" بمعنى presideيقـك بمياـ الرئيس كىي كممة مشتقة مف الفعؿ 
في معظـ جميكريات  state Heads of اليكـ ىي لقب شائع الستخداـ لمدللة عمى رؤساء الدكؿ

ك عف طريؽ مجمع تـ اختيارىـ مف قبؿ ىيئة تشريعية ما أ كاف قد تـ انتخابيـ شعبيا أـأسكاء ، العالـ
 (.2/2/6025تاريخ الطالع ، كيكيبيدياائي )استثنانتخابي 

حيث يمارس رئيس الدكلة سمطات  ،في النظاـ الرئاسي، كيبرز دكر مؤسسة الرئاسة بشكؿ فاعؿ
كالنظاـ الممكي ، في النظـ األخرل أما، فيك الرئيس القانكني كالفعمي لمسمطة التنفيذية، تنفيذية كاسعة

ني فالكزير األكؿ أك رئيس الكزراء أك الحككمة يعتبر رئيس السمطة التنفيذية. كىنا ل بد أف كالبرلما
نكضح أف رئيس السمطة التنفيذية ل يعني إطالقان أنو رئيس الدكلة إل في النظاـ الرئاسي كالنظاـ 

 سؤكلياتتتكلى في إطار ما تقكـ بو مف مياـ كاختصاصات بالم، فمؤسسة الرئاسة إذف البرلماني
 (.52: 6020، )المجدلكمالمنكطة بيا 

 "عرفات مرئيس الراحؿل خميفة (أبك مازف)ظيكر الرئيس محمكد عباس كانت أكؿ فرصة لكلقد 
فرضتو قكات الحتالؿ اإلسرائيمي عمى عرفات في  الذمفي أعقاب الحصار ، (6002)مع بداية عاـ 

عرفات ياسر اشترط عدـ رفع الحصار إلى أف يكافؽ  قد "شاركف"ارئيؿ حيث كاف ، براـ اهلل "المقاطعة"
نذاؾ كمؤيديو آمحمكد عباس تقاطع مع دعكات  الذمكىك المطمب ، عمى تعييف رئيس حككمة لمسمطة
كشاركف عمى عدـ مكاصمة  البف بكش كباتفاؽ بيف حككمتي. بضركرة تعييف رئيس لمحككمة

خصكصان أف المؤىميف ، مية التفاكضكبديؿ براجماتي لعمعباس  ظير، المفاكضات مع عرفات
كرغبة المجتمع ، في السجكف اإلسرائيمية معتقالن  يقبعالذم البرغكثي كلمتفاكض عكضان عف عرفات 

 عباسالدكلي برجؿ مرف ليعيد إحياء عممية التفاكض. كلـ يخؼ شاركف كقتيا رغبتو الصريحة بتعييف 
بريؿ أ 65كفي تاريخ  (.6020شبانة،)ب ليو المنصفي حاؿ تك  بمساعدتو لحككمة السمطة متعيدان  رئيسان 

يعد أبك مازف الذم ك ، عباس )أبك مازف(أقر المجمس التشريعي الفمسطيني حككمة رئيس الكزراء محمكد 
 كآخر، الرجؿ الثاني بمنظمة التحرير الفمسطينية، اختير لتكلي منصب رئيس كزراء السمطة الفمسطينية

 .( /http://alarabnews.com) تحريرمنصب شغمو ىك أميف سر منظمة ال

كاف رئيس السمطة محمكد عباس كرئيس حككمتو ، غزةقطاع أما بخصكص رفع الحصار عف 
محصار اإلسرائيمي سالـ فياض في أكثر مف مناسبة يصرح عبر كسائؿ اإلعالـ المختمفة عف رفضيـ ل

كلكف القيادة ، غزةقطاع حصارىا عف " إسرائيؿ" مؤكديف ضركرة أف ترفع، عمى سكاف قطاع غزة

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/02-05-2003/palestinefile.htm
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إلنياء " مدخالن " الفمسطينية عادة كانت تربط دعكتيا بالتأكيد عمى ضركرة تحقيؽ المصالحة بكصفيا
 .( 2: 6022 ،الستراتيجيالتقدير ) الحصار

الرئاسة كالرئيس عباس في رفع كتخفيؼ الحصار  حكؿ دكرتعددت  قد اآلراء  كترل الباحثة أف
خر أنكر كالبعض اآل ،عف قطاع غزة. فبعض ىذه اآلراء أقرت بدكر فاعؿ لمرئاسة في تخفيؼ الحصار

 أف الرئيس بؿ ذىب البعض منيـ إلى التصريح عالنيةن  ،م دكر لمرئاسة في رفع أك تخفيؼ الحصارأ
كيسيـ بال شؾ المكف السياسي كالحزبي في تشكيؿ ىذه  مى غزة.شارؾ في فرض الحصار ع عباس

كلقد ظير ىذا التبايف في اآلراء بخصكص دكر الرئاسة في  ،اآلراء كمدل انحيازىا ليذا الرأم أك ذاؾ
مف خالؿ العديد مف المقابالت الشخصية التي أجرتيا الباحثة مع العديد مف الشخصيات  ،رفع الحصار

المقابالت شخصيات ذات مكاقع سياسية كمقربة مف مراكز صنع  كشممت أيضان  ،الحزبية كالمستقمة
 القرار.

أف "مف حركة حماس كمستشار لرئيس الكزراء السابؽ إسماعيؿ ىنية:  يكسؼ أحمد الدكتكر يقكؿ
في رفع الحصار عف قطاع  دكرو  كلـ يكف ليا أمي  ،سمطة راـ اهلل بحككماتيا المتعاقبة لـ تقدـ أم شيء

بعض اللتزامات الدكلية كالتي كانت بمثابة ميزانية لمسمطة خصكصا المساعدات الدكلية التي  لإغزة 
بؿ كانت تحاكؿ أف تضيؽ الخناؽ عمى  ،لمقطاع الصحي كالتعميمي كالشئكف الجتماعية كانت تأتي

 (.عمميةمقابمة  6025، )يكسؼ."غزة كتخمؽ نكع مف الغربة بيف غزة كراـ اهلل

 ،لمرئيس دكرى  لأعتقد أف كىك أستاذ جامعي كمحمؿ سياسي " دكتكر محمكد العجرميالقكؿ فيما ي
كبعد النتخابات  ،كىذا يعتمد عمى عدد مف الكقائع التي جرت منذ فرض الحصار عمى قطاع غزة

التي اتخذىا الرئيس تشير إلى أنو لـ يكف في كاردىا اتخاذ  اإلجراءاتكتمؾ  ،(6002)عاـ  التشريعية
كىذه  ،ات أك ممارسة أك ضغكطات في مفاكضاتو مع الحتالؿ لرفع الحصار عف قطاع غزةأم خطك 

قالتو لمحككمة الشرعية الفمسطينية دكف ا  الكقائع تتمثؿ في مقاطعتو لغزة كعدـ زيارتو ليا بعد الحصار ك 
ة أم كدعكتو لستفتاء كتجميد ألعمى سمط، اإلقالةأم مالحظة حتى لك كانت كاحدة عمى أسباب ىذه 

كلك كاف ىناؾ . كىك صاحب الكلية الممتدة دكف أف يعطي أم أسباب ليذا التجميد ،المجمس التشريعي
ليس مف الطبيعي أف يككف ك  ،يكمان  60ليذا فمف المفترض أف تجرم الدعكة لنتخابات خالؿ  أسبابه 

التشريعي  كحتى اآلف ظؿ المجمس ،عباسسياسي في ىذا الفراغ الذم فرضو الرئيس  ىناؾ نظاـه 
ألف القانكف األساسي كىك الدستكر  ،كتـ تعييف حككمة تمك األخرل دكف أف تككف شرعية ، مجمد

يسير عمى نحك جمي بأف أم حككمة حتى  (2005)الفمسطيني المؤقت بالتعديالت التي جرت عاـ 
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دكف العكدة  لمعديد مف القرارات س. كاتخاذ الرئيتصبح شرعية يجب أف يصادؽ عمييا المجمس التشريعي
 (.عمميةمقابمة  6025)العجرمي.  "ألم جية كانت

 مف قطاع غزة الذم عباسأف باريس كنيكيكرؾ ككاشنطف أقرب إلى الرئيس " كأضاؼ العجرمي
كمف المنطقي أف الرئيس حيف انتخب مف الشعب الفمسطيني في غزة  مميكف فمسطيني. 2يقطف فيو 

القطاع تعرض  فإحيث  ،نية كتمزمو بالمجيء إلى قطاع غزةفإف كليتو كلية قانك  ،كالضفة الغربية
مرجع ال" ) 1948عاـ كىي األخطر عمى المنطقة العربية منذ تأسيس ىذا الكياف ،اعتداءات لثالث

 ية(.عمممقابمة : 6025 ،سابؽال

لمرئيس في تخفيؼ  كبيره  كاف ىناؾ دكره حركة فتح: "أنو  القيادم فييرل أبك جكدة النحاؿ  بينما
التي تدفع ركاتب المكظفيف ىي السمطة . فمف خالؿ الحككمة الفمسطينيةلحصار عف قطاع غزة ا

لعالج بالخارج كالتحكيالت كا لصحةكا لمعمميفكا الشيداء كالجرحى كالشئكف الجتماعيةكركاتب أسر 
 تتكافالي لـ كبالتلقطاع غزة  فاتكرة المياه كالكيرباءالجزء األكبر لتدفع  أنيا إلى باإلضافة ،الطبية

الفمسطيني رغـ النقساـ  الشعب ألبناءعف تقديـ كمد يد العكف السمطة الفمسطينية كالرئاسة الفمسطينية 
الفمسطيني كرغـ عدـ سيطرة السمطة الفمسطينية عمى قطاع غزة في الكقت التي سيطرت فيو حركة 

 (.عمميةمقابمة : 6025،النحاؿ) "حماس

كىذا الحصار ىك حصار . ا الدكر خفؼ الحصار عف قطاع غزةإف ىذ" :كتابع النحاؿ مكضحان 
كما  ،6022 كحتى عاـ 6003لعجاؼ مف ا مستفيدة مف سنكات النقساـ إسرائيؿف إحيث  ،إسرائيمي

 عباسأف السمطة الفمسطينية كالرئيس بيتحجج  ف المحتؿ اإلسرائيميأل ،زلنا في ىذه السنكات العجاؼ
ذلؾ مف خالؿ رأينا كلقد  .لستمرار الحصار ان لتالي يككف ىناؾ مبرر كبا ،عمى قطاع غزة افل يسيطر 
عمى قطاع غزة كبالتالي المكاطف الفمسطيني ىك الخاسر شنيا الحتالؿ اإلسرائيمي  اعتداءاتثالث 
 (.عمميةمقابمة  6025، " )النحاؿا الصراع كالنقساـذفي ى األكبر

فقد أدانت السمطة العتداءات التي كانت ، يدان كفيما يخص المحاكلت الدكلية لكسر الحصار تحد
، كلكف مكقفيا كاف أقرب إلى بقية المكاقؼ الرسمية العربية كالدكلية، تتعرض ليا سفف كسر الحصار

بػإسرائيؿ  التي ترل أنو مف األجدل إدخاؿ المساعدات اإلنسانية لمقطاع عبر مصر أك األردف" مركران 
كاف قد كصؼ سفف كسر ، في بداية تمؾ المحاكلت، أف الرئيس عباس مع اإلشارة إلىكبالتنسيؽ معيا" 

 .(2: 6022،ستراتيجيالتقدير اإل) "لعبة سخيفة" الحصار بأنيا
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الرئيس محمكد عباس بذؿ جيكدنا جبارة عمى الصعيد أف  (كفا) نباء الفمسطينيةككالة األ لكتر 
ؿ اإلسرائيمي جكنا كبرنا كبحرنا عمى أبناء شنو الحتاليالمحمي كاإلقميمي كالدكلي لمجـ العدكاف الذم 

كلتجنيب القطاع المزيد ، صؿ الميؿ بالنيار لحقف الدـ الفمسطينيافك ، الشعب الفمسطيني في قطاع غزة
 6026 كعاـ 6004 مف الدمار كالكيالت الذم ما زاؿ يمممـ جراحو منيا منذ العدكاف اإلسرائيمي عاـ

 .(6/2/6025تاريخ الطالع ، ككالة كفا)

خر كاف لمرئاسة آإلى دكر  ،أشار مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات، كفى ىذا الصدد
كىك العتراؼ بدكلة  ،الفمسطينية عمى الصعيد الدكلي كالذم يساىـ في رفع الحصار عف قطاع غزة

 .(2: 6022، سابؽالمرجع الفمسطيف كحؽ النضماـ إلى محكمة العدؿ الدكلية )

عمى كسب العتراؼ مف قبؿ مجمكعة مف  عباسبالرئيس  متمثمةن سة الفمسطينية كقد عممت الرئا
حيث  ،لمكصكؿ لعتراؼ الدكؿ بدكلة فمسطيف مستقمة ان كبير  ان كبذؿ جيد الدكؿ كصكلن إلى األمـ المتحدة

% مف إجمالي 2525دكلة بنسبة  225إلى  (6022)كصؿ عدد الدكؿ التي اعترفت بفمسطيف عاـ 
لـ يالحظ كجكد أم أثر عمى ، كلكف كلألسؼ كرغـ كؿ ىذه الجيكدء في األمـ المتحدة. الدكؿ األعضا

دكلة اعترفت بفمسطيف دكلة مستقمة قبؿ قدكـ السمطة عاـ  52ف إحيث  ،رفع الحصار عف قطاع غزة
برز ما قاـ بو الرئيس الفمسطيني عمى ىذا الصعيد ىك الحصكؿ عمى مقعد الدكلة غير أكلعؿ  ،2552
 (.6/2/6025تاريخ الطالع  ،)نبأ  6026العضكية )المراقب( في األمـ المتحدة عاـ  كاممة

عمى الدبمكماسية اإلسرائيمية رغـ  يمكف القكؿ بأف الرئاسة الفمسطينية حققت فكزان  ،كبشكؿ عاـ
إل أنيا قد أعادت القضية الفمسطينية ، ضعؼ محاكلت الرئاسة لترجمة ذلؾ إلى مكاسب عمى األرض

في كجو  كدبمكماسيان  كسمميان  سياسيان  فمسطينيان  كاستطاعت أف تشكؿ حراكان  ،صدارة األحداث الدكلية إلى
الكياف اإلسرائيمي. كبالنظر إلى الدكؿ التي أيدت حؽ الدكلة الفمسطينية بالعتراؼ كاعترافيـ بيا ليك 

ميـ يعطي القيادة  كىك أمره ، كيدعـ قرارات األمـ المتحدة، دليؿ عمى دعـ الحقكؽ الفمسطينية
 الفمسطينية كالشعب الفمسطيني قكة لمتحرؾ عمى الصعيد الداخمي كالعربي.

المجتمع الدكلي ضركرة حؿ الصراع في الشرؽ األكسط في ضكء ، ناشد الرئيس عباسكقد 
في كممة ألقاىا نيابة عنو رئيس المجمس  جاء ذلؾ .كرفع الحصار عف قطاع غزة، القرارات الدكلية

في ندكة التي ، محمد اشتيو، (مؤسسة شبو حككمية) بكدار -ادم الفمسطيني لمتنمية كاألعمارالقتص
التعجيؿ " تحت عنكاف، نظمتيا لجنة األمـ المتحدة المعنية بحقكؽ الشعب الفمسطيني في فيينا
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 دعاك  6022عمى غزة عاـ العدكاف اإلسرائيمي بالمساعدات الدكلية إلعادة إعمار قطاع غزة ما بعد 
 (.2/2/6025تاريخ الطالع  ،) القدس العربي المجتمع الدكلي بالكفاء بالتزاماتو تجاه القطاع، اشتيو

، غزة ضمف الكثير مف الحكارات كالخطابات التي ألقاىا الرئيس عباسقطاع كاف حصار قد ك 
ة الياشمية الذم مكة األردنيمفي خطابو الذم ألقاه في الحتفاؿ بعيد الستقالؿ الػػػتاسع كالستيف لممف

ككفؽ ، مبادرة السالـ العربيةمدكدة لمسالـ عمى أساس أكد أف اليد لزالت مسفارتيا براـ اهلل، نظمتو 
كنيؿ دكلة فمسطيف استقالليا ، الذم يؤكد عمى إنياء الحتالؿ 25/23 قرار الجمعية العامة رقـ

 252 مقرارل شكمة الالجئيف كفقان كحؿ م، كعاصمتيا القدس الشرقية (2523) عاـ كسيادتيا عمى حدكد
طالؽ سراح األسرل ، كالكقؼ التاـ لالستيطاف بما في ذلؾ القدس، لمبادرة العربية لمسالـ كفقان  كأيضان  كا 

نياء الحصار عف قطاع غزة تاريخ الطالع  ،كفا كاإلفراج عف األمكاؿ المحجكزة )ككالة، كا 
2/2/6025.) 

 األمـ في" مراقب" عضك غير دكلة عمى فمسطيف حصكؿ كأثر الدكلي المجتمع صعيد كعمى
 الدكلية الساحة عمى بركزىا بعد غزة قطاع حكؿ الدكلية التضامف حمالت مف العديد ترتبت، المتحدة
 غزة قطاع عمى الحصار أزمة لحؿ الدكلي التدخؿ جاء كقد. مكحدة فمسطينية جية مف رسمي بتمثيؿ
 المنظمة مدير عنو نيابة ألقاىا كممة في، مكف كي باف ةالمتحد لألمـ العاـ األميف مف المرة كىذه
 عف ان معرب، غزة إعمار إلعادة المساعدات بتقديـ كالتعجيؿ، الدكلتيف حؿ ضركرة عمى شدد حيث، بفيينا
 القدس)كالحصار ألخيرةاإلسرائيمية ا الحرب بسبب القطاع في المتردية اإلنسانية األكضاع إزاء قمقو

 .(2/2/6025ع تاريخ الطال، العربي

 تبعات ىناؾف إ حيث، الحدعند ىذا  ببطء تسير التي الفمسطينية الرئاسةدبمكماسية  تقؼ كلـ
، 23/25 العامة الجمعيةحسب قرار  المتحدة األمـفي  عضك غيرو دكل عمى فمسطيف لحصكؿ عدة

 مع عمةفا بعالقات الدخكؿ عمى القدرة في الدكؿ كاجبات ضمف تدخؿ كاجبات عميو ترتبالذم ي
 الدكؿ بحقكؽ المتعمقة( مكنتيفيديك) لتفاقية كفقان ، الدكلية كالمنظمات الدكؿ مف الدكلي القانكفأشخاص 
 لعاـ األربع جنيؼ كاتفاقيات اإلنساني مجاؿال في مؿعت التي تمؾ مايكلس، ـ(2522) لعاـ ككاجباتيا

أف  شأنو مف كىذا. اإلنساني الدكلي القانكف كمضمكف أساس تشكؿ التي التفاقيات كىي ـ(2525)
 عف لمدفاع تؤىميا ككما، الفاعمة الدكلة مكانة كيكسبيا الدكلي المستكل عمى فمسطيف دكلة مكانة يعزز
، الدكلية العدؿ محكمة مف لكؿ النضماـ حؽ ىك التبعات ىذه كمف. عنو الحصار كرفع شعبيا

 (.6026،الغندكر) الدكلية الجنائيات كمحكمة
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فة تمثيؿ فمسطيف إلى دكلة غير عضك "مراقب" سيمكنيا مف أف تصبح طرفان في رفع صكما أف 
(. كالتي تختص في القضايا 6026، قضايا ينظر فييا مف قبؿ محكمة العدؿ الدكلية )عريقات

كبالتالي ، ف لمدكؿ كحدىا حؽ أف تككف طرفان في الدعاكم التي ترفع لياإحيث ، كالمنازعات الدكلية فقط
في فضح النتياكات اإلسرائيمية مف حصار لمقطاع كانتياكات عديدة  اسة أف يككنا ليا دكره تستطيع الرئ

تاريخ  ،سابؽالمرجع الأخرل أماـ المحكمة. كذلؾ حسب النظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدكلية )
 .(2/2/6025الطالع 

كد عباس نحك كنشير ىنا إلى عدـ اختالؼ الكثيريف عمى ثقؿ خطكات الرئيس الفمسطيني محم
كىك مقصده  ،كاقتصار دكره عمى السعي الدكلي لالعتراؼ بفمسطيف، غزة قطاع رفع الحصار عف

كلكف مما ل شؾ  األساسي ناىيؾ عف بعض المؤتمرات الصحفية حكؿ رفع الحصار عف قطاع غزة.
كت بعد كاف قكيان منذ فرض الحصار عميو، ثـ اخذ في الخف فيو بأف التضامف الدكلي مع قطاع غزة
بصكره  معبر رفح إغالؽ، كذلؾ بسبب 6022في مصر عاـ اإلطاحة بحكـ الرئيس محمد مرسي 

 .تامة

 :المتعاقبة الحكومات الفمسطينية دور -المطمب الثاني:
 :2556-1994الفمسطينية منذ عام حكومة ال .1

كبة بات مف الصع، 2525إلى منظمة التحرير الفمسطينية في عاـ “ فتح” منذ أف دخمت حركة
كأصبحت فتح ليس فقط ، فتح كالمنظمة كتكاممت سياسة المنظمة مع سياسة فتححركة الفصؿ بيف 

بؿ سمطة فمسطينية يجب عمييا أف ، مف الحتالؿ مسطينيان ييدؼ إلى تحرير فمسطيفتنظيمان فدائيان ف
كجدكا في  ميمة تسيير حياة الفمسطينييف حيثما، إلى ميمة النضاؿ مف أجؿ التحرير تتحمؿ إضافةن 

كذلؾ مف خالؿ الىتماـ بممفات التعميـ كالصحة كالتشغيؿ باإلضافة إلى أدؽ ، داخؿ فمسطيف كخارجيا
 (.20: 6026،)البرغكثي تفاصيؿ الحياة

احتالؿ" مكاقع ”كعممت عمى ، فتح بزيادة اىتماميا بساحة األراضي المحتمةحركة أخذت 
، منظمة التحريرل قيادتياكذلؾ مف أجؿ اإلبقاء عمى  ،المجتمع المدني مف نقابات كاتحادات كجمعيات

ككذلؾ ، كبخاصة بعد النتفاضة الفمسطينية األكلى، كالحفاظ عمى نفسيا سمطة لمفمسطينييف كممثمة ليـ
رفعت فتح مبكران شعار القرار  .كبخاصة في المخيمات الفمسطينية في لبناف كالبمداف األخرل، في الخارج
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مف أجؿ ذلؾ  .التحرير كالتمثيؿ بيفكربطت ، لذلؾ القرار كاعتبرت نفسيا ممثالن ، الفمسطيني المستقؿ
، تنافست فتح مع الفصائؿ الفمسطينية األخرل مف أجؿ الييمنة عمى الساحات الفمسطينية المختمفة

حماس بعد انتخابات حركة بقكة مع  كىذا دفعيا لمتصارعساحة األراضي الفمسطينية المحتمة.  خاصةو بك 
 (.22: 6026سابؽ،المرجع ال) كفكز حماس في تمؾ النتخابات ،(6002)مس التشريعي عاـ المج

في طميعة الحركات السياسية الفمسطينية منذ أف دخمت منظمة  عمى مكقعيا فتح حركة كحافظت
كتزعمتيا إلى أف فازت حماس بالنتخابات كشكمت الحككمة الفمسطينية. طكاؿ تمؾ الفترة  ،التحرير

الشرعية الثكرية في مرحمة ما قبؿ  :مثؿ ،فتح كسائؿ عديدة لمحفاظ عمى تفكقيا عمى اآلخريف استخدمت
 (.25-22: 6026، سابؽالمرجع ال) كشرعية صناديؽ القتراع بعدىا، السمطة

 الحككمات مف خمس ككانت، (2552) عاـمنذ تأسيسيا  مسمطة الفمسطينيةلكتشكمت حككمة 
 :التالي النحك ىمنيا عمتزا في كجاءت عرفات ياسر الراحؿ فمسطينيال الرئيسبرئاسة  الفمسطينية

 ؛2552مايك  4 إلى 2552مارس  5 مف: ىالحككمة األكل 
 ؛2554أغسطس  26 إلى 2552مايك 4 مف: الثانية الحككمة 
 ؛6006يكنيك 65 إلى 2554أغسطس  26 مف: الثالثة الحككمة 
 ؛6006برأكتك  65 إلى 6006يكنيك  65 مف: الرابعة الحككمة 
 6002أبريؿ  20 إلى 6006أكتكبر 65 مف: الخامسة الحككمة. 

 2 إلى 6002أبريؿ  20  مف مياميا كتسمـ، عباس محمكد رئاستيا فتكلى، السادسة الحككمة أما
 3 مف قريع أحمد فتح حركة في القيادم السابعة الحككمة رئاسة تكلى حيف في 6002، سبتمبر
 6002نكفمبر   26 مف الثامنة الحككمة قريعأحمد  ترأس كما .6002نكفمبر 26 إلى 6002أكتكبر

 .6002مارس  63الى 6005فبراير 62 مف التاسعة ككذلؾ 6005فبراير  62 إلى

 يناير 65 في حماس حركة فييا فازت التي النتخابات بعد كمتفشي ، العاشرة الحككمة أما
 6002مارس 65 بتاريخ مياميا تسممتك  ،ىنيةإسماعيؿ  الحركة عف كالنائب القيادم برئاسة ،6002

 .(5/2/6025تاريخ الطالع  ،)شبكة حكار بكابة األقصى

 :العاشرة الفمسطينية الحكومة .2
، (2006)المشاركة في النتخابات التشريعية الفمسطينية  (2005)قررت حركة حماس في عاـ 

مقعدنا مف أصؿ  32شريعي بكاقع في المجمس الت ان كبير  ان فكز قد حققت ك ، بقائمة كتمة التغيير كاإلصالح



  

 

 

 اضثاضثػاضفصل

ػرسعػسيػاضردطغةػاضدبضوطادغةػدور
 ػاضحصار

 ززةػشطاعػرن

 

34 

 

 حككمة في فتح حركة بما فييا الفمسطينية القكل مختمؼ إشراؾ عمي فكزىا بعد حركةال حرصتك ، 226
 البرلمانية التي الكتؿ كافة مع مشاكرات ستجرم حماس إف"ىنية:  إسماعيؿ القيادم قاؿك ، كطنية كحدة
 ما كسرعاف" كالصمة ذات الختصاص صياتالشخ مف عدد معك  فتح حركة كخاصة بالنتخابات فازت
 تشكيؿ حككمة أجؿ مف مشتركة قكاسـ إليجاد محاكلة في الفمسطينية القكل مع في حكار حماس دخمت
ثقة المجمس الجديدة  حككمةال كنالت. ( 2006،عككؿكاحد ) عمؿ برنامج عمى كالتفاؽ، كطنية

 الحككمة تألفت كقد ،التصكيت نائبيف عف اعكامتن ، ضدىا 36 مقابؿ، 94 األصكات بغالبية التشريعي
 ،مسيحيك  امرأة بينيـ غزة قطاع مف 10 ك الغربية الضفة مف منيـ 14، كزيران  24 مف حماس بقيادة
 (.92: 2013، كالتكنكقراط )الدبس المينية طابع الحككمة عمى ىذه كيغمب

ستغالؿ الشرعية كا ،جيكدىا الدبمكماسيةت الكثير مف بذلك  جاىدةن  حاكلت حككمة حماس
حيث سمحت دكلة  ،التكاصؿ مع بعض الدكؿ األكربيةك  ،الديمقراطية التي نالتيا مف نتائج النتخابات

لممشاركة في مؤتمر فمسطيني  ،كزير شئكف الالجئيف في حككمة حماس ،السكيد لمكزير عاطؼ عدكاف
ساء األحزاب السكيدية كلقائو العديد مف المسئكليف كرؤ  ،6002ي أكركبا في الرابع مف مايك ف

 اصطدمت الحككمة العاشرة بتحديات كصعكبات داخمية كخارجيةفقد كرغـ ذلؾ  (.35: 6025،)الخميمي
"  عبد البارم عطكاف: الكاتب كالصحفي يقكؿمف العزكؼ عف التعاكف معيا.  ككاجيت مزيدان  ،جمة

الحيات تنفيذية حقيقية ل ل تتمتع بأم ص ،معظمة أكقاؼتحكلت حككمة إسماعيؿ ىنية إلى كزارة 
كقضاء  ،منية خارج نطاؽ صالحياتوأكأجيزة  ،كيرث خزانة فارغة ،عمى اإلعالـ الكزراءيسيطر رئيس 
فكيؼ  ،ف يمنعو بأم لحظة مف السفرأكيمكف  ،ل يأتمر بأمره كمعابر يسيطر عمييا فريؽ ،تابع لمرئاسة

 (.33: 6025،سابؽالع مرجال) "لمقب الذم يحمموكيستحؽ ا ،سيؤدم مياـ مركزه
 الحادية ثـ ،العاشرة الفمسطينية الحككمةرئاسة  (6002) مارس 65 في ىنية إسماعيؿكتكلى 

 في أقيمت أف إلى، الفمسطيني التشريعي المجمس أغمبية بثقةت تمتعالتي " الكطنية الكحدة حككمة" عشر
 الفعمية سمطتيا كتقع، الفمسطيني األساسي لمقانكف طبقنا أعماؿ تسيير حككمة لتصبح (6003)يكنيك 22
 العالقة بينيا أـز مما، منفردة الحككمة تشكيؿ كىك األصعب الخيار لحماسكبقي  .فقط غزة قطاع في

، متكازييف خطيف في الغربية يسير الضفة في السياسي الكضع كبدأ، الفمسطينية السمطة رئيس كبيف
 قتيالن  90 مف بأكثر عصؼ الجمكد ىذا، لفمسطينيةالساحة ا في كالحتقاف الجمكد إلى أدل الذم األمر
الختطاؼ  مستكل كحماس فتح بيف العالقات بمغت فقد، فقط أسبكعيف في خالؿ جريح 300 مف كأكثر

 (.425: 2009، الفمسطينية )العمكر األزمة إلى األمكر ككصمت ،كالغتيالت المتبادؿ
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دأت بعد فكز حماس في النتخابات ف بكادر الحصار بإف، سمفنا في الفصؿ السابؽأككما 
، مما أـز المكقؼ ،كرفضيا الرضكخ لمشركط اإلسرائيمية كطمبات الرباعية الدكلية، (6002)التشريعية 

كبدأت "بكضع العصي  ،ىذا باإلضافة إلى عدـ تقبؿ حركة فتح خسارتيا القاسية لالنتخابات التشريعية
إلى النقساـ كالقطيعة كحدا بالحككمة العاشرة أف في دكاليب الحككمة". ىذه األمكر كأخرم أفضت 

أك عمى األقؿ  ،ف تطرؽ كؿ األبكاب في محاكلة منيا لرفع الحصار عف قطاع غزةأتسعى بقكة ك 
 (. 6002، تخفيؼ حدتو )باركد

كفى ذات السياؽ يقكؿ غازم حمد مف حركة حماس: "في فترة تكلي الحككمة العاشرة كبعد 
بعد النقساـ  كالذم أصبح أكثر شدةن ، جاد قنكات لتخفيؼ الحصار عف قطاع غزةالنقساـ كنا نحاكؿ إي

 الكزراءالمستشار السياسي لرئيس  (. فيما يكضح أحمد يكسؼعممية: مقابمة 6025 ،" )حمد6003عاـ 
: "بدأت حككمة حماس ف قائالن آلاجؿ رفع الحصار مف البدايات ك لحتى أتحرؾ حركتو مف  السابؽ

نساني المكجكدة في أكركبا كالكليات المتحدة إالمنظمات اإلسالمية التي كانت ذات طابع بالتكاصؿ مع 
ليا القدرة عمى ، ألف ىذه المنظمات تشرؼ عمييا جيات إسالميةكبريطانيا مف أجؿ تقديـ شيء لغزة، 

 ،ممارسة الضغط عمى البرلمانات مف أجؿ الضغط عمى إسرائيؿ لرفع الحصار عف قطاع غزة
سالمية باإلضا فة إلى أف ىناؾ جمعيات ذات عناكيف غربية لكف جذكرىا كقيادتيا مف أصكؿ عربية كا 

كما أف الكفكد المتضامنة تعرضت لمكثير مف ، قدمت بعض المساعدات مف أجؿ تخفيؼ الحصار
غالؽ األنفاؽ  إضافةن ، المضايقات في المطارات اإلسرائيمية إلى أف التغيرات السياسية في مصر كا 

 ،2524لمفمسطينييف في أراضي عاـ  ككاف ىنالؾ دكره ، الحصار عمى قطاع غزة شديدفي ت ساىمت
كما نشير إلى أف مؤسسة  ،بتقديميـ المساعدات اإلغاثية كاإلنسانية خالؿ الحركب عمى القطاع

بعد  فمسطيف الغد التي يرأسيا سالـ فياض قدمت الكثير مف المساعدات إلى قطاع غزة خصكصان 
 ة(.عممي: مقابمة 6025، يرة عمى القطاع" )يكسؼالحرب األخ

 :(الحكومة الحادية عشر) بعد اتفاق مكة حكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية .3
في إقناع المحيط المحمي كاإلقميمي  ،حككمة العاشرةثمر الجيكد التي بذلتيا حماس في اللـ ت

أف ما بذؿ في  ة العاشرة. كبات كاضحان التعامؿ مع الحككمك كالدكلي بالنتائج الديمقراطية لالنتخابات 
 . ككاف جميان في ىذه المرحمة الحتقاف السياسي كالصراع الداخمي حان ك كزاد كض، كموأي  الدبمكماسية لـ يأتً 
كفتح لـ تنجحا في تنفيذ أم مف بنكد التفاقات السابقة بالرغـ مف أف بعضيا تمت  إف حركتي حماس

ـٌ تكقيع اتفاؽ القاىرة 6005 عاـ ففي .عربيةرعايتو بشكؿ رسمي مف بعض الدكؿ ال  6002كفي ، ت
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فكاف لبد مف إعادة التحركات العربية باتجاه تخفيؼ حدة ، (كثيقة األسرل)اتفاقية الكفاؽ الكطني 
 فجاءت التحركات العربية في ىذا الشأف.، ب الصدع الحاصؿ في المشيد الفمسطينيأكر  ،التكتر

تشكيؿ حككمة كحدة  جؿأالتحركات مف  صاعد كتيرةت ،6003شيد مطمع شير أغسطس ك 
لتفاؽ مكة  ةكثمر  الكطنية كطنية فمسطينية إلى كاجية السياسة الفمسطينية. كجاءت حككمة الكحدة

مستقمة أخرل ك ، إذ تشكمت الحككمة مف شخصيات حزبية فصائمية، المكقع بيف الفصائؿ برعاية سعكدية
ألكؿ ك ، عالي المستكل ان يفمسطين نجازان إة الكحدة الكطنية الفمسطينية حككم عتبرتكقد اي ، يـتـ التكافؽ بين

كقد تضمف برنامج الحككمة ما ، التشريعية يتـ التكافؽ عمى برنامج سياسي عاـ مرة منذ النتخابات
 يمي:

 .احتراـ الحككمة للتزامات منظمة التحرير الفمسطينية 

  المفاكضات مع اإلسرائيمييف.تفكيض منظمة التحرير كالرئيس أبك مازف بإدارة 

 .الشركع بتطبيؽ الخطة األمنية مف أجؿ إنياء حالت القتتاؿ الداخمي بيف حركتي فتح كحماس 

  شكاليا بما فييا المقاكمة الشعبية.أالتأكيد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في المقاكمة بكافة 

 .رفض الدكلة ذات الحدكد المؤقتة 

عمى البرنامج السياسي الذم تاله رئيس  المجمس التشريعي بناءن  نالت حككمة الكحدة الكطنية ثقة
عمى الرغـ مف أف أغمب  .6003مارس 23كبناء عمى تركيبتيا كاممة بتاريخ ، الحككمة إسماعيؿ ىنية

أعضاء المجمس التشريعي في ىذه الفترة كانكا داخؿ السجكف اإلسرائيمية كعمى رأسيـ رئيس المجمس 
 (.250: 2009، لدكتكر عزيز دكيؾ )قاسـالتشريعي الفمسطيني ا

فإف عكدة الحديث عف تشكيؿ حككمة كحدة كطنية بعيدان عف رفع الحصار كاإلفراج  ،كمف ىنا
إنما يشكؿ خدمة غير مباشرة لبرنامج ، عف الكزراء الذيف اعتقمتيـ سمطات الحتالؿ إلى جانب النكاب

لضغط عمى حركة حماس لقبكؿ ما رفضتو سابقان كا أخرلكتشكيؿ ، رئيس السمطة لحؿ الحككمة الحالية
كيبدك أف التنازلت التي قدمتيا حماس في مفاكضات "كثيقة الكفاؽ الكطني" عمى ، مف شركط سياسية
قد أغرل بعض األطراؼ بابتزاز المزيد مف ىذه التنازلت إلى حد مطالبتيا بالتخمي  ،أكثر مف مستكل

 (.6002،)الحمد بناءن عمييا طينيالفمسعف الثكابت التي اختارىا الشعب 
 منظمة التحريركأككمت  ،عمى برنامج سياسي عاـ تتكافقكعمى الرغـ مف أف ىذه الحككمة 

ذه الحككمة مرت بدكف إل أف ى ،بإدارة المفاكضات مع اإلسرائيمييف " أبك مازفمحمكد عاس "كالرئيس 
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زادت  ؽف الحصار كالتضييإلعكس فبؿ با ،أك نشاط كاضح حكؿ رفع الحصار عف قطاع غزةأم تدخؿ 
  شدتو في فترة تشكيؿ حككمة الكحدة الكطنية بعد اتفاؽ مكة.

 

 حكومتا ما بعد االنقسام الفمسطيني: .4
أف أمر  كبات كاضحان ، سكل بضعة أشيرالناتجة عف اتفاؽ مكة  كطنيةالكحدة الحككمة لـ تدـ 

قاـ كؿ  أففكاف  فركض عمى القطاع شيئان ألنيا لـ تغير مف الكاقع كالحصار الم، الحككمة ىك شكمي
رض الكاقع كزاد مف حد الشقاؽ كالثمف أمما جسد النقساـ عمى  ،بإعالف حككمة خاصة بوفريؽ 

حككمة غزة كمف  ىلقاء الضكء عمإفي الجزء التالي سنحاكؿ ك سكاف قطاع غزة.  والباىظ الذم سيدفع
 الفمسطيني. ثـ حككمة الضفة كتداعيات ذلؾ عمى المشيد السياسي 

  حكومة غزة: . أ

في حككمة  حركة فتح بمشاركتيا خاصةو بحاكلت حماس إقناع الفصائؿ السياسية األخرل ك 
فأقدمت حماس ، بدعكل عدـ التفاؽ عمى البرنامج السياسي لمحككمة لكنيا رفضت، كطني ائتالؼ

ك"إسرائيؿ" فدعت المتحدة  كالكلياتاألمر الذم لـ يرؽ لػ"المجتمع الدكلي" ، عمى تشكيؿ حككمة بمفردىا
عادة سيطرة السمطة الفمسطينية كرئيس محمكد يا السمطة الفمسطينية كضغطت مف أجؿ إسقاط حماس كا 

ثر ذلؾ فرضت "إسرائيؿ" كالكليات المتحدة .عباس عمى الحككمة ، كحمفاءىا حصارنا عمى الحككمة، كا 
غالقات كمنع تحرؾ األفراد ي كاإلتمثؿ ىذا الحصار في العزؿ الدبمكماس .في محاكلة إلفشاليا

تحكؿ إلى ، مع حركة فتح عقب تشكيميا الحككمة كبيران  كما خاضت حماس صراعان كالبضائع. 
  .6003انتيت بسيطرة حماس عمى قطاع غزة في يكنيك ، اشتباكات مسمحة في قطاع غزة

ا تحكـ حركة فيم، حيث تحكـ حماس قطاع غزة، النقساـ أراضي السمطة ساد، كمنذ ذلؾ الكقت
كؿ  عمى الرغـ مف، كلـ تنجح كافة الجيكد العربية لرأب الصدع فيما بيف الحركتيف، فتح الضفة الغربية

الذم تكقيع اتفاؽ المصالحة في مدينة غزة  خرىاآالجيكد التي بذلت كالتفاقات التي كقعت كالتي كاف 
 (. 25/2/6025 تاريخ الطالع ،الرسالة نت) عرؼ باتفاؽ الشاطئ

ككاف يو عم اعتداءاتة ثالثاإلسرائيمي  الحتالؿشف  ،كفي ظؿ حككمة حماس في قطاع غزة
لى اعتقالت شرسة ثنائية مف إكما تعرضت الحركة ، ((2014معركة العصؼ المأككؿ في عاـ  هآخر 

كما تقـك ، قؿ رئيس المجمس التشريعي كعشرات النكابإذ اعتي ، قبؿ الحتالؿ كأجيزة أمف السمطة
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كتمنع نشاطات  ،كاستدعائيـحماس  طة بسياسة الباب الدكار بإعادة اعتقاؿ أبناء كككادر حركةالسم
فيما يتعرض أسراىا المحرركف إلى اإلبعاد عف مدنيـ إلى قطاع ، الحركة كتحاربيا في الضفة الغربية

لدكؿ مثؿ باإلضافة إلى أنو تـ قطع العالقات مع الجكار اإلقميمي مف ا غزة أك إلى بمداف خارجية
، تكاجو العداء غير المعمف مف دكؿ الخميج ككاف أبرزىا السعكديةالحركة كانت  إلى أف إضافةن ، مصر

تاريخ الطالع  ،سابؽالمرجع ال)فيو حماس عالقة متينة مع قطر ذم نسجتفي الكقت ال
25/2/6025.)    

صر سياسيان بالضغط عمى م، إلى كسر الحصار المفركض عمى القطاع حككمة غزةسعت كقد 
عالميان كجماىيريان  لتنفيذ التزاماتيا القكمية كاإلنسانية. ككاف يٍتبىع التكتيؾى السياسي كالجماىيرم ، كا 

يبدك انفعاليان بيدؼ كضع سقؼ "لمناكرة" الطرؼ ، تكتيؾه مصرم، الحككمةالذم تبنتو  المبادر
 (5: 6004 ،ستراتيجيالتقدير اإل)الفمسطيني لفٌؾ الحصار

 بنت حككمة غزة المتمثمة بحركة حماس، جؿ رفع الحصارأكمف ، مى ىذه المعطياتع كبناءن 
  :رؤيتيا كمكاقفيا كفؽ المعطيات التالية

  إقميمية ك بمكاقؼ ان مدعكم، فرض الحصار عمى القطاعاإلسرائيمي ي لحتالؿاأف حماس بأدركت 
كفؽ السقؼ تمييدان لفرض التسكية ، تستيدؼ إحداث حراؾ شعبي ضٌد حماس، عالمية

 .اإلسرائيمي األميركي

  بأف مصر تتباطأ في تخفيؼ حدة الحصار بذريعة أنو ليس بيدىا أكراؽ  حككمة حماسقٌدرت
 ضغط كافية عمى "إسرائيؿ". 

  يعاني فييا مف عدة مشاكؿ ، بأف نظاـ الحكـ في مصر يعيش حالة ضعؼ الحككمةقرأت
كبعضيا اآلخر نتيجة ، صادية كالجتماعيةبعضيا بدافع السخط مف فشؿ السياسة القت، داخمية

العداء لػ"إسرائيؿ" كمقاكمة التطبيع. كىك األمر الذم استثمرتو حماس بذكاء لتقديـ معطيات 
، عمى أف القاىرة قد تتصرؼ بدرجة مف الحٌدة كالتشنج، (6004)تكرار اجتياز الحدكد في يناير 

فؽ المعايير المصرية. كل يفكت حماس ك ، في محاكلة لجعؿ حماس تطالب بأمكر يمكف تمبيتيا
 .كالتكصؿ إلى حؿٌ ، الحرص عمى عدـ قطع )شعرة معاكية( مع النظاـ المصرم

  كليس بالضركرة رفع ، فتح معبر رفح يعني تخفيؼ الحصار كمصر أيضان أفحماس تدرؾ
د لكف "إسرائيؿ" ستظؿ متحكمة بتزكي، إذ سيسيـ أساسان في تيسير حركة المسافريف، الحصار
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كما ستظؿ مسيطرة عمى حركة النقؿ الجكم ، الكيرباء كالكقكد كالبضائع األساسيةبالقطاع 
 .(3: 6004،ستراتيجيالتقدير اإل).كالبحرم
 

حيث عممت عمى إيجاد البدائؿ الممكنة ، لـ تقؼ حككمة حماس في ىذه الفترة مكتكفة األيدم
التي أدت إلى ، ع غزة كجميكرية مصر العربيةلفؾ الحصار كمف بينيا األنفاؽ الرابطة بيف قطا أماميا

كعممت عمى تككيف  ،لـ تتكقؼ سياسيان كدبمكماسيان  نفسو الصعيدكاضح. كفي انتعاش اقتصادم 
مجمكعة مف العالقات الدكلية لكسب دعميا كالعتراؼ بيا. كلقت ىذه المحاكلت ردكد فعؿ جيدة مف 

نشطاء كمتضامنيف ، الصعبة التي يعيشيا سكاف غزة حيث دفعت األكضاع اإلنسانية ،المجتمع الدكلي
كبيره منيـ مف األتراؾ – دكلييف كىي ، لتسيير سفف تضامنية أطمؽ عمييا اسـ أسطكؿ الحرية – جزء ه

باإلضافة إلى سفينة ، كسفينتيف مف بريطانيا، منيا سفف تركية عبارة عف مجمكعة مف سفف تضامف
تحمؿ عمى متنيا مكاٌد إغاثة كمساعدات ، كالجزائر كالككيتمشتركة بيف كؿ مف اليكناف كأيرلندا 

 .بينيـ صحفيكف يمثمكف كسائؿ إعالـ دكلية، ناشطنا حقكقينا كسياسينا 350 باإلضافة إلى نحك، إنسانية
 

كقد . محمالن بالتجييزات كالمساعدات، (6020) مايك 65 انطمؽ األسطكؿ باتجاه قطاع غزة في
، سالـ عمى متف القكارب التابعة ألسطكؿ الحريةالرائيمي الخاصة نشطاء ىاجمت قكات الحتالؿ اإلس

معظميـ مف  – متضامننا مف حركة غزة الحرة 542 التي تحمؿ ”ةمرمر “ كبر سفف القافمةأكاقتحمت 
قتؿ تسعة مف أعضاء القافمة كتكفي العاشر  ككاف حصيمة اليجكـ، داخؿ المياه الدكلية – األتراؾ
حيث شيدت ىذه الفترة ظيكر العديد مف ، ىذا الحادث الضكء عمى حصار غزة كلقد سمط .لحقنا

ما دفع حككمة الحتالؿ لحقنا إلدخاؿ تسييالت جزئية عمى الحصار ، المكاقؼ المطالبة بفؾ الحصار
 .(24/2/6025 تاريخ الطالع ،)فمسطيف اليكـ.كحركة المعابر دكف أف تنيي المعاناة بالكامؿ

زيادة العتماد عمى األنفاؽ أسفؿ  ،فيؼ األكضاع في غزة خالؿ ىذه الفترةكمما أسيـ في تخ
كبقيت ، الحدكد الفمسطينية المصرية في تزكيد غزة بالبضائع التي تمنعيا سمطات الحتالؿ اإلسرائيمي

 .6022 يناير 65 في المصرم الشعبي الحراؾاألمكر عمى ىذه الحاؿ بيف شد كجذب حتى اندلع 
 حراؾفي أعقاب ف ،األكبر عمى قطاع غزة خالؿ جميع سنكات الحصار كاف ليا النعكاسي  كالتي بدكرىا

، 6022أبريؿ 63 كبعد تكقيع اتفاؽ المصالحة الفمسطينية في، كتنحي الرئيس حسني مبارؾ، يناير  65
غير أف ، 64/5/6022 عف فتح معبر رفح بصفة دائمة اعتبارنا مف 6022مايك 65 في أعمنت مصر

 (.25/2/6025 تاريخ الطالع ،لإلعالـ) أمد  منتظـ لـ يفتح بشكؿ المعبر
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كفي أعقاب فكز الرئيس المصرم  ،كشيدت ىذه الفترة زيادة في أعداد األنفاؽ كالعتماد عمييا
لكف ، جرت تسييالت جديدة عمى حركة المركر عبر المعبر، 6026 محمد مرسي في النتخابات عاـ

، ىذه المرحمة شيدت تسييالت كبيرة أماـ حركة حماس كحككمتيا بغزة غير أف .دكف فتحو بشكؿ كامؿ
 كما أتيح ليـ القياـ بجكلت خارجية، كجرل استقباؿ قادتيا في القصر الجميكرم بشكؿ رسمي ألكؿ مرة

 ،د الرسمي كالشعبييككسب التأي ،مكنتيـ مف شرح مكاقفيـ ،إلى العديد مف الدكؿ العربية كاإلسالمية
حككمة ل استمر مع اإلشارة إلى أف العتراؼ الرسمي، ي تخفيؼ آثار الحصار عمى غزةأسيـ ف امم

 (.25/2/6025تاريخ الطالع  ،سابؽالمرجع ال) السمطة الفمسطينية بالضفة الغربية
في  عقب اإلطاحة بالرئيس المصرم محمد مرسي، كسرعاف ما عادت األمكر لتسكء مف جديد

كاتيميا بالتدخؿ في  ،ـ المصرم الجديد مكقفنا عدائينا مف حركة حماسحيث اتخذ النظا، (6022) يكليك
كبالفعؿ فقد كصؿ الحصار عمى قطاع غزة أشده في الفترة ما بعد اإلطاحة  .الشأف المصرم الداخمي

كلكف  ،كالتي لـ تغير الكثير (6022)كذلؾ حتى تشكيؿ حككمة الكفاؽ الكطني عاـ ، بالرئيس مرسي
فتح معبر كـر أبك سالـ الذم كاف مغمقان بشكؿ كامؿ تقريبان خالؿ سنكات  استطاعت عمى األقؿ

 (.25/2/6025 تاريخ الطالع ،سابؽال المرجعالحصار.)
إل أنيا  ،كمة حماسككنشير ىنا إلى أنو رغـ الحصار السياسي كالدبمكماسي الذم تعرضت لو ح

ر األنفاؽ التي تربط بيف قطاع غزة سكاء بحف ،حاكلت ايجاد عدة بدائؿ لرفع الحصار عف قطاع غزة
التي أتت إلى  التضامنيةأك مف خالؿ استجالب الكفكد  ،كالتي أدت إلى انتعاش اقتصادم كبير كمصر

عبر القكافؿ البحرية أك مف كافة الدكؿ  (6026)كحتى عاـ  (6004)مف عاـ  خصكصان قطاع غزة 
 لرفع الحصار المفركض عمى قطاع غزة. ا مكاد إغاثية كمساعدات إنسانيةكالتي تحمؿ معيالبرية 

 

 حكومة الطوارئ في الضفة الغربية: . ب

رئيس السمطة شكؿ  ،(6003)سيطرة حماس عمى قطاع غزة في يكنيك كبعد، في الجانب اآلخر
 المجمس مف بالثقة تحظى  لـ حككمة ىىك ،  الفمسطينية محمكد عباس حككمة الطكارئ بقيادة سالـ فياض

ية مؤشرات نحك السعي إلسباغ ألـ تظير في األفؽ  (6022) عاـكعمى امتداد  ، الفمسطيني التشريعي
الذم استمرت حالة تعطيمو ، منحيا الثقة مف المجمس التشريعي عبر، الشرعية عمى حككمة فياض

فياض استقالتيا بطمب مف  سالـ حتى قدمت حككمة (6022)إذ لـ يكد ينتصؼ شير فبراير ، الرسمية
حككمة جديدة. كىكذا بدأ فياض جيكده لتشكيؿ حككمتو  ؿميؼ فياض بتشكيعباس الذم أعاد تك

إذا انقضت مع نياية األسبكع األكؿ ، فياض كفتحسالـ إل أف الخالفات أحكمت حمقاتيا بيف  ،الجديدة
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دكف أف يتمكف مف إنجاز التشكيؿ ، فياض )ثالثة أسابيع( ـمف مارس الميمة القانكنية األكلى أما
، كىك ما حدا بو إلى طمب أسبكعيف آخريف إلنجاز الميمة )التقرير الستراتيجي، مكبالكزارم المط

6022 :65.) 
مستفيدة مف  ،ةتابعت حككمة تسيير األعماؿ برئاسة سالـ فياض عمميا في الضفة الغربي

كتساكقت مع خريطة ، كتناغمت حككمة فياض مع اتفاقات أكسمك. العتراؼ العربي كالدكلي بيا
كرأت حككمة فياض في ذلؾ سياسة كاقعية  .كمتطمبات الدكر األمني إلدارة الحكـ الذاتي ،الطريؽ

كعدـ قدرة خط المقاكمة ، كضعؼ الكضع الفمسطيني كالعربي كاإلسالمي، تقتضييا طبيعة المرحمة
فإف حككمة فياض سعت لإليفاء ، كلذلؾ .مف تحقيؽ األىداؼ الكطنية، في الظركؼ الراىنة عمميان 
كتحصيؿ الحقكؽ الفمسطينية أك جزء منيا مف ، اماتيا لدفع الطرؼ اإلسرائيمي لإليفاء بالتزاماتوبالتز 

 .خالؿ مسار المفاكضات
، كركزت تكجيات حككمة فياض عمى تحسيف األكضاع القتصادية كالمعيشية لمفمسطينييف

يقكـ عمى أساس ، ـكذات فمسفة كمنطمؽ سياسي مقا" باعتبار أف التنمية القتصادية التي تعتمدىا
حتى يتـ تشكيؿ حككمة ، كأكد فياض أف حككمتو ستككف حككمة انتقالية، "تثبيت المكاطف عمى أرضو

كما أكد . كرفع الحصار، ككقؼ الجتياحات، كحدد أكلكياتيا السياسية بكقؼ الستيطاف، كفاؽ كطني
دير منظمة التحرير )التقىك برنامج الرئيس محمكد عباس كبرنامج  ،أف برنامج حككمتو السياسي

 (. 65: 6004،الستراتيجي
كعمى صعيد عالقة حككمة سالـ فياض مع الحككمة في غزة كرفع الحصار عنو فمـ يكف ليا 

 ،بؿ بالعكس كانت في بعض األحياف تعمؿ عمى الضغط عمى حككمة غزة بشكؿ مستمر ،كبيره  دكره 
ـٌ بناء تجربة ، كمة فياضنو قد سادت لدل أكساط الرئاسة الفمسطينية كحكإحيث  تكقعات بأنو سيت

تقابميا تجربة فاشمة كعاجزة عف حؿ مشكالت المعيشة في قطاع ، متطكرة كنامية في الضفة الغربية
 حككمة عمى بأف تقكؿ التي الرؤية تغمبتكقد  ، ك أف ذلؾ سيؤدم إلى سقكط حماس في غزة، غزة

 حركة عف األمكاؿ حجب في عمميا تحصر كأف، اعالقط تجاه المالية مسؤكلياتيا مكاصمة تحمؿ فياض
 الجماعي كالعقاب الحصار في بمشاركتيا اتيامات فياض حككمة تكاجو ل حتى كذلؾ. فقط حماس
 حككمة أنيا تؤكد الذم الكقت في، عنيـ تحجبيا كلكنيا، مالية مساعدات تتمقى كبأنيا، القطاع لسكاف
 تجفيؼ شعار تخدـ اإلجراءات مف سمسمة باتخاذ فياض حككمة بادرت، نفسو الكقت كفي .كمو لمشعب
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 في الكضع عمى حماس سيطرة إمكانية تعرقؿ إدارية قرارات إلى إضافةن ، حماس حركة أمكاؿ مصادر
 :اإلجراءات ىذه كمف، القطاع

، غزة في أعماليـ في المستمريف المكظفيف ركاتب دفع عف فياض سالـ حككمة استنكاؼ .2
 .غزة لحككمة يتبع كآخر اهلل راـ لحككمة عيتب مكظؼ بيف كتمييزىا

 منع كبيدؼ، الحككمية كالرسكـ الضرائب مف غزة قطاع سكاف جميع بإعفاء قرار إصدار .6
 .أخرل حككمة كألية، ليا أساسي تمكيؿ مصدر مف الميقالة الحككمة

 ".المالية حماس قنكات تقميص" كبيدؼ، األمكاؿ غسؿ لمنع خاص قانكف إقرار .2

 حرب أسفرت كما، فياض سالـ حككمة قبؿ مف كالمالية اإلدارية الحرب هىذ أسفرت كقد
تاريخ  ،لإلعالـ)المركز الفمسطيني  القطاع في صعبة اقتصادية حالة عف، "إسرائيؿ" قبؿ مف الحصار
  (.60/2/6025الطالع 

ار لة الحصأكالخاص بمس كنرل أف مكقؼ حككمة راـ اهلل )الطكارئ( مف ما تـ استعراضو سابقان 
إلى المساىمة في زيادة معاناة سكاف القطاع مف الناحية القتصادية قرب أىك مكقؼ ، عمى قطاع غزة

ف ىذه الحككمة لـ تخفؼ إكبالتالي ف ،مف مخرجات الحصار ان أساسي ان كىذا يمثؿ جزء،ة يكالمعيش
 الحصار.ة الحصار عف أىؿ القطاع بؿ أصدرت العديد مف القرارات كاإلجراءات التي زادت مف حد

 لوفاق الوطني:ا حكومة . ت
 حة( وتفاهمات الدو6022و 6005على اتفاق القاهرة ) اتوقعفتح وحماس قد حركتا كانت 

 كيكني 6 يـك كافو ( والذي أسفر عن تشكٌل حكومة الوفاق الوطن6022ً( واتفاق الشاطئ )6026)
كارثية طكاؿ  أضراران نية بالقضية الفمسطيحيث أنيى النقساـ الذم ألحؽ  ،حاسمان  يكمان  ـ(6022)

المجنة التنفيذية  رئيس كأعضاءالفقد تـ تشكيؿ الحككمة كتـ حمؼ اليميف أماـ  ،السنكات السبع الماضية
نياء إلالحدث بحد ذاتو أكؿ انتصار تسجميا حككمة المصالحة كالكفاؽ كاعتبر ، رلمنظمة التحري

قيادة الفمسطينية كفصائؿ العمؿ الكطني كترسيخ المصالحة تعد خطكة جبارة اتخذتيا ال، النقساـ
كبذؿ كؿ جيد  ،كاإلسالمي لترسيخ الشراكة السياسية بينيا مف منطمؽ تعيدىا العمؿ بإخالص

كالكطف  شعباللتكحيد  كصكلن  ،لالستمرار بقطار المصالحة حتى تنفيذ كافة متطمبات إنياء النقساـ
قامة الدكلة الفمسطينكالمؤسسات لتحرير فمسطيف  ككقؼ الستيطاف  ،ية المستقمة كعاصمتيا القدسكا 

 .كرفع الحصار عف قطاع غزة مف سجكف الحتالؿ كاإلفراج عف األسرل كالتيكيد
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 ما جاء في نص وثيقة الوفاق الوطني الفمسطيني بما يتعمق بإنياء الحصار:وكان أبرز 
مسطيني عمى كتكحيد الخطاب السياسي الف ،كضع خطة فمسطينية لمتحرؾ السياسي الشامؿ .1

لمشعب قرارات الدكلية المنصفة الأساس برنامج اإلجماع الكطني الفمسطيني كالشرعية العربية ك 
كالفصائؿ الكطنية ، كحككمة رئيسان  الفمسطينيةتمثميا منظمة التحرير كالسمطة  الفمسطيني
مف أجؿ استحضار ، كمنظمات المجتمع المدني كالشخصيات كالفعاليات العامة، كاإلسالمية

كدعمان  كتعزيز كحشد الدعـ العربي كاإلسالمي كالدكلي السياسي كالمالي كالقتصادم كاإلنساني
كلمكاجية خطة إسرائيؿ في فرض  ،في تقرير المصير كالحرية كالعكدة كالستقالؿ الشعبلحؽ 
لفمسطيني )مركز المعمكمات ا وكلمكاجية الحصار الظالـ عمي الشعب الفمسطينيعمى  حمكليا

 (.62/2/6025تاريخ الطالع  ،كفا

دانة الحصار الظالـ عمى  .2 سرائيؿ الشعب الفمسطيني رفض كا  الذم تقكده الكليات المتحدة كا 
كدعكة  ،كدعكة العرب شعبيان كرسميان لدعـ كمساندة الشعب الفمسطيني كسمطتو الكطنية

لمالية كالقتصادية كاإلعالمية الداعمة الحككمات العربية لتنفيذ قرارات القمـ العربية السياسية كا
الفمسطينية ممتزمة  كالتأكيد عمى أف السمطة ،الفمسطيني كصمكده كقضيتو الكطنية لمشعب

 باإلجماع العربي كالعمؿ العربي المشترؾ.

ؼ( كالسمطة  ت. دعكة الشعب الفمسطيني لمكحدة كالتالحـ كرصد الصفكؼ كدعـ كمساندة )ـ. .3
 ،كتعزيز الصمكد كالمقاكمة في كجو العدكاف كالحصار ،كحككمة رئيسان الكطنية الفمسطينية 

تاريخ  ،كفا نيكرفض التدخؿ في الشؤكف الداخمية الفمسطينية )مركز المعمكمات الفمسطي
  (.62/2/6025 الطالع

كأنيت النقساـ بدأت ، تمثميا كاحدةن  كأصبحت حككمةن  ،كبعد أف تكحدت السمطة الفمسطينية
ككضع العراقيؿ أماميا مف خالؿ إلغاء  ،مى حككمة الكفاؽع الؿ بممارسة الضغطسمطات الحت

كمنع الكزراء حككمة ، مف جميع المسئكليف في السمطة VIP"بطاقات الشخصية الميمة جدان  كسحب
 (.6022، الكفاؽ الفمسطينية مف التنقؿ بيف الضفة الغربية كقطاع غزة بيدؼ إفشاؿ الحككمة )العيمة

، اهلل الحمد رامي الكزراء رئيس كمة الكفاؽ في رفع الحصار عف قطاع غزة أكدكعف دكر حك
 المكظفيف قضية خاصةو كب العالقة غزة قطاع قضايا كافة لحؿ، شخصيان  كبمتابعتو الحثيث سعي حككمتو

كأكد  .الضفة الغربية كقطاع غزة بيف الكحدة تحقيؽ عمى بالعمؿ الحككمة لتزاـاعمى  كمؤكدان  .كالمعابر
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 كمعالجة، غزة كقطاع الضفة بيف المؤسسات تكحيد إعادة عمى تعمؿ الكطني الكفاؽ حككمة إف"أيضا 
 كبشكؿ تكاجدىـ أماكف جميع في المكاطنيف احتياجات لتمبية الجيكد تكحيد جانب إلى، النقساـ آثار

 (.65/2/6025تاريخ الطالع  ،)ككالة الرأم الفمسطينية لإلعالـ ".غزة في خاص

 بأف عمؿ الحككمة عمى حؿ مشكالت قطاع غزة ىك، اهلل الحمد رامي الكزراء كد رئيسكما أ
نساني أخالقي كاجب  اإلمكانيات كؿ ليا كنحشد السكاعد ليا كنشمر كطنية كميمة، سكانو تجاه كا 

 المصالحة تكريس في كشرعنا، كراءنا النقساـ سنكات كضعنا فقد، خمفيا الجيكد كنكحد، كالطاقات
، القطاع إعمار إعادة في مسؤكلياتو أماـ المؤثرة كقكاه الدكلي المجتمع لكضع، لمتقدـ كىريةج كخطكة

 فتح يعني ما، (6005) لعاـ كالحركة المركر اتفاقية كتفعيؿ، الظالـ لمحصار رفع مف ذلؾ يتطمبو كما
 األسمى اليدؼ ليكبالتا، أيضان  الضفة في الحركة قيكد كرفع، اآلمف الممر كتشغيؿ، القطاع معابر كافة
 (.64/2/6025تاريخ الطالع ، لإلعالـأمد ) "كامؿ بشكؿ الحتالؿ إنياء ىك

 هلل الحمد حككمة أف نجاة أبك بكر،عتبرت النائب في المجمس التشريعي عف حركة فتح فيما ا
 لمحككمةتر  كلـ .غزة بقطاع الكزارات مع التكاصؿ مف يمنعيا شيء كل بحؽ غزة كبير بشكؿ مقصرة

 .(64/2/6025 ،تاريخ الطالع ،)دنيا الكطفرفع الحصار  صعيد عمى في غزة دكر أم
نو كبرغـ التفاؤؿ الذم ساد األكساط الشعبية كالرسمية بعد التفاؽ عمى حككمة أكترل الباحثة 

نياء معاناة سكاف القطاع ،كاآلماؿ التي رسمت برفع الحصار ،الكطني الكفاؽ اإلخفاؽ ا زاؿ مف، كا 
ىك السمة الغالبة عمى تنفيذ كؿ  ر في تنفيذ التفاقات المكقعة بيف حركتي فتح كحماسالمتكر 

ف أم مف أكعدـ اإليماف ب ،مما أصاب أىالي قطاع غزة بحالة مف اليأس كاإلحباط، التفاقيات
كما زاؿ ، العميا لمشعب الفمسطيني عمى المصمحة الحزبية ةالحككمات لدييا النية في تغميب المصمح

 .صار قائمان الح

 :الفمسطينية وزارة الخارجية -المطمب الثالث:
تعتبر كزارة الخارجية أك الشؤكف الخارجية إحدل كزارات السيادة نظران ألىمية المجاؿ الذم 

كما تعتبر مف المؤسسات  في العالقات الدكلية. بالتحرؾفيي الجياز التنفيذم الذم يختص  .تغطيو
اقع العالقات الدكلية الذم أصبح يتسمـ بنمك ركح المصمحة المشتركة السياسية التي ظيرت مع تطكر ك 

كقد كانت أسبؽ  كتطكر كسائؿ التصاؿ كالتعاكف بيف الشعكب كاألمـ.، بيف الكحدات الدكلية المختمفة
مكات األكركبية في القرنيف الخامس عشر مالم، الدكؿ إلى إنشاء كتنظيـ مؤسسة الشئكف الخارجية
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نجمتراك، كالسادس عشر سبانيا كا  الفاعؿ الذم كانت تمعبو ىذه الدكؿ كقتئذ  كذلؾ بحكـ الدكر، فرنسا كا 
بسبب سياساتيا التكسعية  ،الخارجيةكتشعب مصالحيا كعالقاتيا  ،عمى مسرح األحداث الدكلية

 .(55-54: 2010المجدلكم، )
ار العمؿ الدبمكماسي كتضـ كزارة الخارجية العديد مف اإلدارات كالمكظفيف الذيف يعممكف في إط

منيا ، فيي تشمؿ إدارات كأقساـ تختص بالشؤكف اإلقميمية كالدكلية ،كيأتي عمى رأسيـ كزير الخارجية
كمنيا ما ييتـ بالمنظمات ، كمنيا ما يختص بشؤكف التفاكض كالمعاىدات، إدارة المراسـبما يتعمؽ 

، مصدر سابؽخ )القافية كاإلعالمية... كمنيا ما يتعمؽ بالشؤكف الث، اإلقميمية كالمنظمات الدكلية
2010 :54-55.) 

كؿ مف كزارة الخارجية في  دكر فسنعرج في الجزء التالي عمى ،لظركؼ النقساـ الحاصؿ كنظران 
مف الحككمتيف في رفع الحصار عف  كؿو كنحاكؿ أف نرصد دكر  ،غزةقطاع حككمة راـ اهلل كحككمة 

 قطاع غزة.
 رام اهلل: –طينية وزارة الخارجية الفمسأوال: 

 بمياـ لتقكـ الدكلي كالتعاكف التخطيط كزارة إنشاء تـ، (2552) عاـ الفمسطينية السمطة قياـ منذ
 ليان  كتدعيمان ، الخارجية الشؤكف كزارة إنشاءتـ  (6002) عاـ كفي، معان  كالتخطيط الخارجية الشؤكف كزارة
 ثـ كمف لو الناظمة التنفيذية كالمكائح (6005) لسنة( 22) رقـ الدبمكماسي السمؾ قانكف إقرار تـ فقد

 .6002عاـ  بداية لمكزارة التنظيمي الييكؿ إقرار
كطبيعة ، كضع ىيكؿ تنظيميٍّ جديد ييعيد ىيكمتيا مراعيان خصكصيتياعمى الكزارة  متعمك 
ة القاضية بإنشاء سمؾ دب، كأىدافيا، مياميا مكماسي كيتيح المجاؿ أماـ الستجابة لمضركرة الميًمحَّ

حكاـ، كييراعي التمييز، كنشط، فمسطيني حيىكمٍّ  كييميَّد ، بيف المستكييف الدبمكماسي كاإلدارم، بدقةو كا 
الطريؽ أماـ منح كزارة الشؤكف الخارجية ما يمـز مف تفكيض كصالحيات مف قبؿ الجيات المعينة في 

كذلؾ عبر ، كأداء المياـ المنكطة بيا، اتيمكِّنيا مف تحمُّؿ مسؤكلياتيالفمسطينية منظمة التحرير كالسمطة 
عمى جميع المكاتب كالسفارات ، أمكر عديدة في مقدمتيا اإلشراؼ السياسي كاإلدارم كالمالي الكامؿ

 (.2: 6005، )قانكف السمؾ الدبمكماسي ت الفمسطينية القائمة في الخارجكالبعثا
 غزة: -وزارة الخارجية ثانيا: 

غزة بعد أف أحكمت سيطرتيا عمى قطاع غزة قطاع رة الخارجية بتكلت حركة حماس مسؤكلية كزا
 فرض بداية معالتي تشكمت " الكفكد كاستقباؿ الحصار لكسر الحككمية المجنة"كعممت مف خالؿ 
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 عمى عممت، الكزراء رئاسة قبؿ مف مقررة حككمية لجنة كىي، (6002) عاـ غزة قطاع عمى الحصار
 تداعيات عمىكاطالعيـ ، الفمسطينية كالقضية الفمسطيني الشعب مع المتضامنة الكفكد استقباؿ تنظيـ

 كالسياسية اإلنسانية الناحية مف الفمسطيني بالشعب لحؽ الذم الدمار كحجـ ،كآثاره الحصار
يقكؿ  .الكفكد لستقباؿ الحككمية المجنة اسـ لتحمؿ تـ تغييرىا، (6026) عاـ مطمع كفي. كالقتصادية

 ،األربعةأصبحت حركة حماس محاصرة مف الجيات  (6003)أنو في عاـ " :الدكتكر أحمد يكسؼ
" كبسبب القطيعة بيف راـ اهلل كغزة جاءت فكرة تشكيؿ لجنة لحشد الطاقات لتحريؾ المجتمع الدكلي

 (.عممية: مقابمة 6025،)يكسؼ

 انتك المجنة كىذه، الفمسطينية الحككمة تمثؿ نياإ حيث ،حككمية لجنة ىي الكطنية المجنةك 
 كالحمالت الفرؽ مع كالتكاصؿ كاآلسيكية كاإلسالمية العربية لمدكؿ الزيارات مف العديد خالؿ مف تتحرؾ
 المادم الدعـ أشكاؿ كبعض كاألغذية كالطبية اإلغاثية بالمساعدات محممة كبحران  بران  تأتي كانت التي
ن فقط الحصار كسر في ليس فعاؿ دكره  ليا كاف كالتي، الشيداء ألسر  كطأتو مف التخفيؼ في ماكا 

 (.عممية: مقابمة 6025،)العجرمي

 عف الحصار رفع تحقيؽ أجؿ مف تعمؿ التي الصادقة الجيكد تدعيـ ككاف مف مياـ ىذه المجنة
طالؽ، الفمسطيني لمشعب كاإلنساني كالمادم النفسي الدعـ أجكاء كتكفير، الفمسطيني الشعب  العناف كا 
 الفمسطيني الشعب حقكؽ عف كالدفاع، الحتالؿ دمره ما كتطكير بناءل الفمسطينية كالمكاىب لمطاقات
 مف الذات ثباتا  ك ، العالـ شعكب باقي حاؿ ىك كما لمشعب الفمسطيني الفمسطينية اليكية عمى كالحفاظ
 .كعزة بكرامة الفمسطيني الشعب إحياء أجؿ مف الكفكد بيا قامت التي المساىمات مف العديد خالؿ

 الدكؿ في المتغيرات كجكدمع  خاصة جدان  كبيران  كاف غزة قطاع عمى ركضالمف الحصار لكف
 رفع ابتغت التي التضامنية الكفكد كصكؿ عمى أثر العربية مصر جميكرية :مثؿ الشقيقة العربية،
 محمكد عباس الرئيس اتخاذ خالؿ مف العقبات مف الكثير كجكد إلى باإلضافة ،غزة قطاع عف الحصار
 المظاىرات قمع مثؿ ،غزة قطاع عمى المفركض الحصار حدة مف تزيد كالتي ءاتاإلجرا مف العديد
 .بيا قامكا مف كاعتقاؿ الغربية بالضفة تحدث كانت التي

 يكزارت أماـ أننا"  كضع كزارة الخارجية بغزة كالضفة قائالن  العجرمي محمكد كتكرديصؼ الك 
 سياسي كاشتباؾ تنابذ كىناؾ غزة في الخارجية رةككزا ،اهلل راـ في المالكي رياض خارجية كزارة، خارجية
 كزارة بيف تنسيؽ ىناؾ كاف أخرل ناحية مف لكف ،كغزة اهلل راـ في الكزارتيف بيف كاضحة ألسباب
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 ، غزة قطاع عمى المفركض الحصار لرفع الحصار لمكاجية الشعبية المجنة كبيف غزة في الخارجية
، )العجرمي "لمكزارة السابؽ الدبمكماسي اإلرث لستثمار رؾكمشت مباشر ميداني تعاكف بينيـ كاف حيث

 (.عمميةمقابمة  :6025

 بيا قامت التي الجيكد مف الكثير إفشاؿ في ان سبب كاف عباس الرئيس أف، العجرمي .د أكد كقد
 ىؤلء فكاف، المختمفة األمنية األجيزة أفراد مستكل عمى أما ،الحصار لكسر الحككمية الكطنية المجنة

 القكة خالؿ مف الحصار كسر محاكلت في فاعؿه  دكره  ليـ ككاف، مياميـ كيسيمكف الكفكد حمكفي
 مف مكدص ىناؾ كاف كبالتالياإلسرائيمي.  الحتالؿ مع التيدئة اتفاقات إلى أدل بدكره كالذم العسكرية
، دعـ أم ليا ـيقد لـ الذم المركز عف انقطاعيا رغـ الكزارات عمؿ استمرار خالؿ مف المقاكـ الشعب

 في سبب كاف كمو كىذا .لممستشفيات العينية كالمكاد كالركاتب األمكاؿ منع خالؿ مف حاصرىا بؿ
 أكد نوأ كما .غزة قطاع عف الحصار رفع في جزئيا ساىـ كالذم، كالثبات الصمكد ليذا العالـ احتراـ
نساني أخالقي كاجب ىك غزة قطاع مشكالت حؿ في الحككمة عمؿ بأف ، غزة سكاف قطاع هتجا كا 

 فقد، خمفيا الجيكد كنكحد، كالطاقات اإلمكانيات كؿ ليا كنحشد السكاعد ليا كنشمر كطنية كميمة
 المجتمع لكضع، لمتقدـ جكىرية كخطكة المصالحة تكريس في كشرعنا، كراءنا النقساـ سنكات كضعنا
 الظالـ لمحصار رفع مف ذلؾ يتطمبو كما، القطاع إعمار إعادة في مسؤكلياتو أماـ المؤثرة كقكاه الدكلي

 : مقابمة شخصية(.6025،عف قطاع غزة ) العجرمي

 ،بينيما تكاصؿ ىناؾ يكف لـ كغزة اهلل راـ في الخارجية لكزارة بالنسبة أما غازم حمد "فيما يقكؿ 
 (.عممية: مقابمة 6025، " )حمدالمجيكؿ حكـ في غزة في الخارجية كزارة كاعتبرت

التي كانت  اإلسالميةبدأت حككمة حماس بالتكاصؿ مع المنظمات : "مد يكسؼلدكتكر أحكيقكؿ ا
لف  ،لعمؿ كتقديـ أم شيء لغزةاك المكجكدة في بريطانيا كأكركبا كالكليات المتحدة  إنسانيذات طابع 

قناع، ليا القدرة عمى ممارسة الضغط  إسالميةىذه المنظمات يشرؼ عمييا جيات  البرلمانات مف  كا 
أف ىناؾ جمعيات ذات عناكيف  إلىباإلضافة  المفركض عمى قطاع غزة. اإلسرائيميع الحصار أجؿ رف

قدمت بعض المساعدات لتخفيؼ الحصار عف  ،إسالميةغربية لكف جذكرىا كقياداتيا أصكؿ عربية أك 
 عمى البرلمانييف كالسياسييف لممشاركة في كلقد أثرت ىذه المؤسسات كالمنظمات الدكلية .قطاع غزة

 (.عمميةمقابمة : 6025،يكسؼ)كتخفيؼ الحصار عف قطاع غزة  حمالت رفع
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 ،كما عممت كزارة الخارجية بغزة عمى إطالؽ مناشدات عدة لفتح معبر رفح كالمعابر األخرل
العزيز آؿ سعكد بالضغط عمى األشقاء في جميكرية  سمماف بف عبد لمممؾ السعكدمككاف منيا مناشدة 

جميكرية مصر العربية كما ناشدت  ،ح معبر رفح البرم المغمؽ بشكؿ كامؿمصر العربية مف أجؿ فت
في خارج قطاع غزة  اإلقامةبضركرة فتح معبر رفح مف أجؿ دخكؿ كخركج المرضى كالطمبة كأصحاب 

: 6025،)يكسؼ كتسييؿ حركة القكافؿ كالكفكد التي تحاكؿ كسر الحصار اإلسرائيمي عف قطاع غزة
 (.عمميةمقابمة 

 عمى المفركض الحصار حدة تخفيؼ في مبارؾه  جيده  الحككمية لمجنة كافحمد: " ماز يقكؿ غ
 غزة قطاع أكضاع عمى كاطالعيـ زيارتيـ كترتيب معيـ كالتكاصؿ الكفكد استقباؿ خالؿ مف غزة قطاع
 قطاع في الكضع عف حقيقية صكرة لديو أصبح كالكؿ، الخصكص بيذا عمييـ تقارير عرض خالؿ مف
 سكاء المشاريع ببعض كتأتي أخرل مرة تعكدى  أف كالكفكد المؤسسات ىذه مثؿ شجع يضان أ كىذا، غزة

 لمحمالت باإلضافة كاإلماراتييف إفريقيا كجنكب الجزائرييف أك الماليزييف أك اإلندكنيسييف خالؿ مف كانت
 يركب حد إلى ساىـ كىذا ،غزة أغيثكا مثؿ المسميات بعض تحمؿ كانت كالتي أكركبا حمالت مثؿ

 المساعدات ىذه أغمب ـ(6022) عاـ بعد كلكف. كاألدكية اإلنسانية المساعدات مف الكثير إلدخاؿ
 الكصكؿ قبؿ طريقيا كاعتراض غزة إلى لممجيء الحمالت ىذه كمنع المعابر إغالؽ بسبب تكقفت
مع تكقؼ ، ما زاؿ معبر رفح مغمقان منذ ما يزيد عف الشيريفيتابع حمد حديثو بالقكؿ "ك  "غزة لقطاع

لى قطاع غزة يكمان منذ  620عممان بأف المعبر شيد إغالقان ألكثر مف ، كامؿ في حركة المسافريف مف كا 
ألؼ حالة إنسانية مف السفر لقضاء حاجاتيـ في  20كىك ما منع نحك ، ـ(6025) مطمع العاـ الجارم

 (.عممية: مقابمة 6025،حمد)" بجانب عشرات آلؼ الحالت األخرل، الخارج

المجنة الحككمية لكسر الحصار كاستقباؿ الكفكد التابعة لكزارة الشؤكف الخارجية أف  كقد أكدت
فقد استقبمت  ،مف جية استقباؿ الكفكد المتضامنة مع قطاع غزة اإلطالؽىك األقؿ عمى  ـ(6022)عاـ 

ييشكؿ كىك ما ، متضامف 223أعداد المتضامنيف  إجماليكفدان فيما كصؿ  22المجنة خالؿ العاـ 
، متضامف 2526 بإجماليكفدان  624كالتي بمغت  ـ(6022)% مف أعداد الكفكد التي كصمت عاـ 25

في  متضامنان. 26560 بإجمالي 223كالتي بمغت  6026% مف الكفكد التي كصمت عاـ 5كأقؿ مف 
، سابقتيفحيف تناقصت أعداد الكفكد في الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع غزة مقارنة بالحربيف ال

 فيما كصؿ إلى القطاع أكثر مف ستيف كفدان ، تضامنيان  عشر كفدان  أربعة مكضحةن أنيا استقبمت خالليا
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كفدان بصكرة  22كبمتكسط  ،متضامنان  2200كيشممكف نحك  ،ـ(6026)خالؿ العدكاف اإلسرائيمي عاـ 
 (.2/3/6025تاريخ الطالع ، )فمسطيف أكف ليف يكمية

كالدمار عدكاف بسبب ال ـ(6022)تناقص الكفكد إلى قطاع غزة في عاـ رنا تقديعزم السبب في نك 
باإلضافة إلى زيادة ممارسة إسرائيؿ الضغط عمى المجتمع الدكلي بقطع ، عدكافاليائؿ الذم خمفو ىذه ال

مغمقة كمعزكلة كاعتبار القطاع منطقة ، عالقاتو مع حككمة حماس في قطاع غزة كعدـ التعاطؼ معيا
عبد الغالؽ المستمر لمعبر رفح في عيد الرئيس المصرم الجديد  فضالن عف يـ الخارجعف العال

 .الفتاح السيسي

حاكلتا كؿ بطريقتو كىدفو العمؿ غزة قطاع كترل الباحثة أف كزارة الخارجية بشقييا في راـ اهلل ك 
، ناة عف السكافلرفع المعا غزة في محاكلة لكسب النقاط أكثر منو جيدان  عف قطاع حصارال رفع عمى

اؿ يرىؽ المكاطنيف في تغيير في الكضع القائـ لمحصار الذم ما ز  أملذلؾ لـ تفضي ىذه الجيكد إلى 
 قطاع غزة. 
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 انيالمبحث الث
 المجمس التشريعي الفمسطينيدور 

 مقدمة:
كيمثؿ السمطة  مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية أحدالمجمس التشريعي الفمسطيني ىك 

كىك الحقؿ ، الركائز األساسية في بنية النظاـ السياسي الفمسطينيكمف  ،التشريعية كالرقابية فييا
كيعبر عف اإلرادة الحرة كالكاممة  الفمسطينيالسياسي الكاسع الذم يشمؿ مختمؼ ألكاف الطيؼ السياسي 

خاب كحؽ أصيؿ الفمسطيني في ممارسة العممية الديمقراطية عبر ممارسة حؽ النت شعبالألبناء 
 ةكانتيت كلي 2552كانت النتخابات التشريعية األكلى في عاـ  .كمكفكؿ في كؿ التشريعات الفمسطينية

رئاسي صدر  لمرسكـ ة المجمس كفقان يل أف الرئيس عرفات مدد كلإ 2555المجمس المنتخب في مايك 
 .كالظركؼ الداخمية لشعبنا الثانية بمكجب صالحياتو القانكنية كبسبب النتفاضة 6006في مارس/

بعد انتياء فترة التمديد األكلى " ثالث أشير" تدخؿ المجمس المركزم لمنظمة التحرير لمتمديد 
، الستراتيجيالتقرير ) 6002لكلية جديدة لممجمس التشريعي ليستمر عمؿ المجمس بمكجبيا حتى يناير 

كأصر الرئيس الفمسطيني ، خابات التشريعيةالنت إلجراءمف أجؿ تييئة الظركؼ الداخمية ، (63: 6002
رغـ بعض األصكات الدكلية أك المحمية التي حذرتو  عباس عمى مشاركة حركة حماس في النتخابات

صدر مرسكـ رئاسي فمسطيني  6005/ 60/22كبتاريخ  .(64 -63: 6005، )أبك رمضاف مف ذلؾ
  .6002-2-65بتاريخ  ستجرل في مكعدىا الثانية أف النتخابات دحد

 2006عام  الثانية االنتخابات التشريعيةالمطمب األول: 
تكجو الشعب الفمسطيني في قطاع غزة كالضفة  (6002)في الخامس كالعشريف مف يناير سنة 

لختيار مثمييـ في المجمس التشريعي الفمسطيني في  الفمسطينية بما فييا القدس الشرقية لصناديؽ القتراع
كشكمت ىذه النتخابات  (2552)ية فمسطينية منذ قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ ثاني انتخابات تشريع

الييئة المستقمة تقرير )نقطة تحكؿ جكىرية في حياة الشعب الفمسطيني كفي تجديد شرعية المجمس التشريعي 
 .(5 :6020، لحقكؽ المكاطف
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% 2322الح حصمت عمى نسبة أف قائمة التغيير كاإلص، كبذلؾ فقد أظيرت نتائج النتخابات
% مف 5322الرغـ مف أنيا حصمت عمى نسبة عمى مف أصكات الفائزيف المجمس التشريعي الحالي 

في حيف ، %2622المقاعد. كفي المقابؿ فقد شٌكمت نسبة عدد مقاعد حركة فتح في المجمس التشريعي 
لمكاتب طالؿ  ان ككفق .% مف األصكات التي حصؿ عمييا أعضاء المجمس الفائزيف6624حصمت عمى 

نمافحسب  الفمسطينيةلمديمقراطية  كمان يلـ يكف  ـ(6002)ف مف يناير بعككؿ فإف الخامس كالعشر   كا 
، )عككؿالتعددية السياسية الفمسطينية بشكؿ جمي  إبرازبداية لمعمؿ السياسي المشترؾ مف خالؿ 

6002:60). 

 مواجية الحصار:ي المجمس التشريعي ف فعاليات وانجازات: نيالمطمب الثا
المجمس التشريعي الفمسطيني بأىميتو كقيمتو في سف التشريعات كمراقبة السمطة التنفيذية قد  إف

 كأصبح يمارس دكران  ،كالتجاذبات السياسية كالفصائمية انحرؼ عف دكره األساسي بفعؿ النقساـ
جمس التشريعي الفمسطيني منيمؾ يمكف أف نطمؽ عمية اسـ الدبمكماسية البرلمانية. فكاف الم دبمكماسيان 

كالعديد مف نكابو ، االغربية معمق في الضفةعممو غزة باستقباؿ الكفكد كالمجاف الشعبية ككاف قطاع في 
 ثر عمى أداء المجمس.أاإلسرائيمية مما يقبعكف في السجكف 

يصؼ الدكتكر فيصؿ أبك شيال عضك المجمس التشريعي عف حركة فتح دكر المجمس بقكلو: 
ف دكر المجمس دكر سمبي سكاء في قطاع غزة أك الضفة الغربية كجمد عممو بسبب النقساـ. كلـ "إ

مف النقساـ كباقي  ان ألف كتمة التغيير كاإلصالح في غزة أصبحت جزء ،يستطع المجمس القياـ بأم دكر
 عمى قابةر الالكتؿ ل تتعامؿ مع الكضع القائـ في قطاع غزة كالجميع يعمـ ذلؾ ألف دكر المجمس 

كاعتبر أبك شيال أف اجتماعات المجمس التشريعي التي تحدث في غزة لسمطة التنفيذية كسف القكانيف". ا
 (.عممية: مقابمة 6025،ىي فقط اجتماعات لكتمة التغيير كاإلصالح )أبك شيال

 ىك الفمسطيني التشريعي المجمس دكر"إف  :القيادم في الجبية الشعبية فيما يقكؿ كايد الغكؿ
 كتشجيع الدكلية جياتلم كالمخاطبات المناشدات في دكره يتجاكز لـ كبالتالي، ذاتو عمى منقسـ دكر
 المحافؿ إطار في يمارسو كاف قانكني برلماني سياسي دكر األساس في دكره كبالتالي التضامف فرؽ

 أك غزة في التشريعي المجمس ألعضاء سكاء تجرم كانت التي المشاركات خالؿ مف سكاء الدكلية
 رفع أجؿ مف الييئات ىذه مف القرارات لستصدار يسعى ككاف الضفة في التشريعي المجمس أعضاء
 .(عممية: مقابمة 6025،الغكؿ) "ذلؾ غير يستطيع ل كىك الحصار
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نو: أمف جيتو أكضح د. أحمد يكسؼ عند سؤالو عف دكر المجمس التشريعي في رفع الحصار 
 المجمس أعضاء مع يـئلقاخالؿ  مف البرلمانييف مع الحديث يتـ كاف البرلمانية الكفكدزيارة  عند"

 دكليـ خالؿ مف كالعمؿ لمتضامف يأتكا ألف ، تشجيعيـ كمحاكلة مشاكؿ القطاع كمناقشة، التشريعي
 لمثؿ مناشدات كتقديـ السياسية التكعية خالؿ مف أيضان  التشريعي المجمس دكر ككاف، الحصار لكسر
".  كأضاؼ غزة قطاع عف الحصار كسرلمتعاكف مف أجؿ  كالعرب األكربييف ييفالبرلمان مف ىؤلء

 بيف غزة قطاع في خصكصان  المقاءات مف ككثير التنسيؽ مف نكعه  ىناؾ كافيكسؼ في نفس السياؽ: "
. كبيرة أحداثان  ىناؾ يككف عندما الحصار لمكاجية الشعبية المجنة كبيف الحصار لكسر الحككمية المجنة
 المجنة غزة قطاع في ىنا كاف بؿ، المجاؿ ىذا في اهلل راـ في لمحككمة يذكر جيد ىناؾ يكف لـ لكف

 ىذه تعضيد في كمشككر طيبه  جيده   ليا كاف حيث الخضرم جماؿ  برئاسة الحصار لمكاجية الشعبية
   .(عممية: مقابمة 6025،يكسؼ" )الجيكد

التشريعي بقكليا:  المجمس دكر الشنطىة أكدت النائبة كالكزيرة السابقة جميمذاتو كفي السياؽ 
قطاع غزة بطريقة رقابية  كأدارلجانو ك رغـ الحصار في اجتماعاتو ك بجدارة  التشريعيالمجمس  استمر"

ف أل ،نو اشتغؿ بمكف كاحد أرغـ  ان عالية المستكل مف خالؿ رقابتو عمى المؤسسات كظؿ حاضر 
مانية مف المجمس التشريعي تحت ضغط سياسي ىذا المكف كخركج كؿ الكتؿ البرلكاف عمى الحصار 

كجمساتو  وئأدانفس المجمس التشريعي تعرض لحصار سياسي لكف استمر في  فإمف المقاطعة حيث 
إلى  : "لقد كقؼ التشريعيالشنطي(. كتابعت النائبة عممية: مقابمة 6025، الشنطى" )كلـ يتػأثر بشيء

كما ، ساىـ مع المجتمع أنولمشاكؿ كترميـ بيكت أم المكاطف مف خالؿ تقديـ المساعدات كحؿ اجانب 
نجازىا بسرعة ا  كساعد فييا مف خالؿ متابعتيا ك  كاألعمارالفقر كالبطالة  مثؿتبنى الكثير مف القضايا 

المجمس التشريعي كانكا  أعضاءف الكثير مف إحيث في اثراء الدبمكماسية البرلمانية  أيضان كشارؾ 
كالعالمية  كيتجكلكا فييا  لعرض ما يحدث في قطاع  كاإلسالميةؿ العربية الكثير مف الدك  إلىيسافركف 

كىذا جزء مف  كحث ىذه الدكؿ عمى تقديـ مساعدات ككانكا ينجحكا في ذلؾ.، غزة مف حصار خانؽ
 (.عممية: مقابمة 6025، مرجع سابؽ) "فؾ الحصار

ؾ الحصار عف قطاع أما إذا نظرنا إلى الجانب الرسمي لعمؿ المجمس التشريعي بخصكص ف
التي ارتبطت بعمؿ المجمس التشريعي  تإلى بعض القرارانستطيع أف نشير في ىذا المقاـ ، غزة

 كالخاصة بكسر الحصار عف غزة  كىي: 
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قبول تقرير المجنة السياسية حول جريمة القرصنة الصييونية عمى أسطول الحرية يوم  -:أوالً 
قرار توصيات تقرير المجنة31/5/2515  وكانت التوصيات كالتالي: ،السياسية . وا 

  كذلؾ امتثالن  ،الحتالؿضركرة اإلفراج الفكرم عف كؿ المتضامنيف الذيف تـ احتجازىـ مف قبؿ
 لمقرارات الدكلية كقرارات مجمس األمف.

  لزاميا بالقانكف الضغط عمى المجتمع الدكلي إلدانة إسرائيؿ ككضع حد لجرائميا كحصارىا كا 
 .يالدكلي اإلنسان

 ة لألبد كرفع الحصار عف الطمب مف جامعة الدكؿ العربية كمصر بفتح معبر رفح مرة كاحد
 قطاع غزة.

والترحيب باىتماميا لممساعدة  ،تثمين الدعم الذي تقدمو الدول العربية لمشعب الفمسطيني -:ثانياً 
 .لشعب الفمسطينيا في رفع الحصار عن

 ،بية لمعمل عمى رفع الحصار المفروض عمى قطاع غزةدعا المجمس التشريعي الدول العر  -:ثالثاً 
 فالحصار يعتبر أحد أدوات الحرب وىو جريمة سياسية وقانونية وال إنسانية وال أخالقية.

طالب األمم المتحدة بتحمل مسؤولياتيا القانونية واألخالقية من أجل الضغط عمى االحتالل  -:رابعاً 
ومطالبة المنظمات الدولية واإلقميمية عقد ، طينيلشعب الفمسالرفع الحصار بشكل كامل عن 

 .اجتماعات لمناقشة موضوع الحصار عمى قطاع غزة

 صحفياً  نظمت رئاسة المجمس زيارة تفقدية لممسافرين عبر معبر رفح وعقدت مؤتمراً  -:خامساً 
-6020،تقرير المجمس التشريعي الفمسطيني) 2513سبتمبر 2لممطالبة برفع الحصار وذلك بتاريخ 

6022 :25.) 

 ىذا ناىيك عن المناشدات والمطالبات الكثيرة من المجمس التشريعي ونوابو واألمثمة كثيرة منيا:

 رئيس الكزراء إسماعيؿ ىنية األسرة الدكلية لرفع الحصار. دعا -
رئيس المبادرة الكطنية مصطفى البرغكثي صرح بأف الذرائع التي كانت كراء فرض النائب  -

المجنة الرباعية الدكلية كالمجتمع الدكلي  زيمت مطالبان كحككمتو قد أي الحصار عمى الشعب 
 (.4/3/6025تاريخ الطالع ، ألىراـ المصريةبضركرة رفع الحصار )ا
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كخالؿ مداخالت ، لمجمس التشريعي كفد برلماني أكركبي لكسر الحصار عف شعبناخالؿ استقباؿ ا -
مف الجيد لرفع الحصار عف  ان ؿ مزيدذضركرة بالنكاب في المجمس التشريعي طالب ىؤلء النكاب ب

 (. 20/3/6025) مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات تاريخ الطالع قطاع غزة 
 مطالبة المجمس التشريعي الرئيس/ محمكد عباس بالعمؿ عمى رفع الحصار عف قطاع غزة. -

-6002 بيف عامية كترل الباحثة أف المجمس التشريعي الفمسطيني غيب عف الساحة الفمسطيني
بسبب إجراءات الحتالؿ بعدـ اإلقرار بنتائج النتخابات كتماىي المجنة الرباعية الدكلية مع  6003

كانقساـ المجمس التشريعي ، (6003)لالنقساـ بيف شطرم الكطف في حزيراف  إضافةن  ،شركط الحتالؿ
لى صعكبة ممارسة المجمس إذلؾ  كاعتقاؿ النكاب مف طرؼ الحتالؿ أدلعمى نفسو كانعقاده بكتمتيف 

لـ يستطع أف ينيي أك يخفؼ الحصار برغـ الجيكد كالمحاكلت المستمرة كفي غزة التشريعي لميامو ك 
 عمى كجو الخصكص. 
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 المبحث الثالث
 منظمة التحرير الفمسطينيةدور 

صبت اغتي ك  جرىي  بقضية شعب كنضالن  ان يعنكاف عريض اقترف تاريخ ،منظمة التحرير الفمسطينية
أرضو كضاعت حقكقو في أركقة صناعة القرار الدكلي تمؾ القرارات التي نيشت الحمـ الفمسطيني 

فعمى مدار محطات المنظمة كانت تحمؿ ىـ القضية كتمثيؿ الشعب  ،بالعكدة كالتحرير كتقرير المصير
. الكحيد لمشعب الفمسطينيكالكطف في مختمؼ المحافؿ الدكلية بعد أف أقر العالـ بأف تككف العنكاف 

دكر منظمة التحرير الفمسطينية في رفع  سنحاكؿ أف نمقي بعض الضكء عمى ا المبحثكفي ىذ
ـ كالنظاـ السياسي الجامح لمشعب الفمسطيني كالتي يناط باعتبارىا الكطف األ، الحصار عف قطاع غزة

كأكجد عمى طاكلة ، ار المطبؽالذم أدخؿ قطاع غزة في دائرة الحص اإلسرائيميالمكقؼ بيا مكاجية 
 . لرفع الحصار عف غزة كعربيان  دكليان  دبمكماسيان  كعمالن  تطمب منيا جيدان  جديدان  المنظمة ممفان 

  أجيزة ومؤسسات م.ت.ف: -المطمب األول:
 أساسان شكؿ يصدر قرار بالغ األىمية  العربيةأثناء انعقاد الدكرة الثالثيف لمجمس جامعة الدكؿ 

برازكقد نص القرار عمى تنظيـ الشعب الفمسطيني الفمسطينية منظمة التحرير  ءإلنشا عربيان  كيانو  كا 
ف لمجمس الجامعة العربية في أيمكؿ يالدكرة األربع دتكاستمر تطكير ذلؾ حتى انعق مكحدان  شعبان 

 .م جامعة الدكؿ العربيةدل لفمسطيفبتعييف أحمد الشقيرم ممثال  كالتي اتخذت قراران  ـ(2522)

منظمة التحرير  بإنشاءالعربية لمتفكير  المجتمعاتساىمت التحكلت السياسية في  قدكل
 2522مركزية كنضج األمر في مؤتمر القمة العربية عاـ  سمطةالفمسطيني  لمشعبليككف  الفمسطينية

 أثناء منظمة التحرير الفمسطينية بتشكيؿي مدفع الرئيس المصرم جماؿ عبد الناصر لتبني قرار عربي رسحيث 
مف إنشاء المنظمة ىك مكاجية إسرائيؿ كالحفاظ  ككاف الغرضي ، اإلسكندريةانعقاد مؤتمر القمة العربية في 

 (.22: 6004، )بدكاف الدفاع عف حقكؽ الشعب الفمسطينيك عمى الحقكؽ الفمسطينية 

ف منظمة التحرير الفمسطينية كنظاـ  ة لمشعب الفمسطيني شأنيا في ذلؾ شأف األنظم سياسيكا 
السياسية لمدكؿ كحركات التحرر مف اجيزة كمؤسسات لتحقيؽ أىدافيا كادارة شؤكنيا المحمية كالخارجية، 

دكائر المنظمة السياسية ، المجنة التنفيذية، المجمس المركزم، "المجمس الكطنيكمف أىـ مؤسساتيا 
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سنتطرؽ ، تكماؿ الصكرةكفي الجزء التالي كلس، " ..الخ، كالقكمية، كاإلعالمية كالمنظمات الشعبية
 .بإيجاز إلى مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية

 :المجمس الوطني الفمسطيني - أ

المجمس الكطني الفمسطيني ىك الييئة التمثيمية التشريعية العميا لمشعب الفمسطيني بأسره داخؿ 
منظمة كىك الذم يضع سياسة ال، فمسطيف كخارجيا كالذم يعتبر السمطة العميا لمنظمة التحرير

ؼ" كيختص  ت. كيشكؿ المجمس الكطني المرجعية العميا لكؿ ىيئات كمؤسسات "ـ.. كمخططاتيا
بكافة المسائؿ الدستكرية كالقانكنية كالسياسية العامة المتعمقة بالقضايا المصيرية لمشعب الفمسطيني ككؿ 

 ما يتعمؽ بمصالحة الحيكية العميا.

 :المجمس المركزي الفمسطيني - ب

كيشكؿ مف بيف أعضاءه  وأمام مسئكؿك ، ىك ىيئة دائمة منبثقة عف المجمس الكطني الفمسطينيك 
كيتككف مف أعضاء المجنة التنفيذية كرئيس المجمس الكطني كعدد مف األعضاء يساكم عمى األقؿ 

المقاكمة كالتحادات الشعبية كالكفاءات ضعفي عدد أعضاء المجنة التنفيذية كيككنكف مف فصائؿ حركة 
كيترأس ، يجتمع المجمس المركزم مرة كؿ شيريف عمى األقؿ بدعكة مف رئيسو. الفمسطينية المستقمة

كيقدـ تقريران عف أعمالو إلى المجمس الكطني عند ، جمسات المجمس كيديرىا رئيس المجمس الكطني
كتتخذ ، عمى طمب مف أعضاء المجنة التنفيذية اءن كيعقد المجمس الكطني جمسات طارئة بن، انعقاده

 قرارات المجمس بأكثرية أصكات الحاضريف.

 :المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية - ت

كقد ، بنية منظمة التحرير الفمسطينية تشبو السمطة التنفيذية في الدكؿ األخرل فيالمجنة التنفيذية 
كأعضاؤىا ، كتككف دائمة النعقاد، أعمى سمطة تنفيذية لممنظمةعرفيا النظاـ األساسي لممنظمة بأنيا "

كتتكلى تنفيذ السياسة كالبرامج كالمخططات التي يقررىا المجمس الكطني كتككف ، متفرغكف لمعمؿ
 أمامو مسؤكلية تضامنية كفردية. مسئكلة

مة عمى أف النظاـ األساسي لممنظ حسب المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية تكتأسس
، "ينتخب المجمس الكطني مف بيف أعضائو رئيس المجنة التنفيذية كيتكلى الرئيس اختيار أعضائيا
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 كينتخب ىؤلء مف بينيـ نائبان لمرئيس، كتؤلؼ المجنة التنفيذية مف خمسة عشر عضكان بما فييـ الرئيس
 .(32-22: 6022،)صالح

كقد اتخذ المجمس الكطني الفمسطيني في ، ةكلقد أقامت المنظمة عالقات مع أكثر مف مائة دكل
لشرعية عمؿ  قرار يفكض المجمس المركزم إصدار نظاـ أساس لدكلة فمسطيف يكفر إطاران  25/22/2544

لسيادة القانكف كمبدأ الشرعية  السمطة الكطنية الفمسطينية عندما تظير لمكجكد حيث كاف ذلؾ بمثابة انتصار
  (.65: 2555، الشقاقي)

لمبرنامج المرحمي الذم تبنتو  نظمة التحرير ىي مف أسس السمطة الفمسطينية كفقان كما أف م
-20لقرار المجمس المركزم خالؿ اجتماعو في تكنس في الفقرة مف  ككفقان  ـ(2532)المنظمة في العاـ 

الذم دعا إلى إقامة السمطة الكطنية الفمسطينية عمى كؿ األراضي التي ينسحب منيا  26/20/2552
تالؿ كتفكيض المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيؿ ىذه السمطة كتككف منظمة التحرير مرجعيتيا الح

 .(50: 6020، كيككف رئيسيا ىك رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية )البرغكثي

 :الحصار عن قطاع غزة رفعمنظمة التحرير في  جيود -المطمب الثاني:
لقرارات المجمس المركزم  ان ة الفمسطينية كفقمطلمس نية عمياطسطينية ىي مرجعية ك منظمة التحرير الفم

. (50 :6020، البرغكثي) 2552 أكتكبر 26 -20 ير خالؿ اجتماعاتو في تكنس في الفترة مفر لمنظمة التح
ى ة الفمسطينية عمى الحفاظ عمى السمطة كمبنة أكلطكعميو دأبت منظمة التحرير في بداية تككيف السم

ت مرحمة جديدة في بناء النظاـ السياسي أكبالتالي بد ؛الكطنيةيا عمى طريؽ بناء الدكلة كمؤسسات
غزة كالضفة بعكس ما حاكلت دكلة الحتالؿ ع بالتحديد في قطا األرضالفمسطيني القائـ عمى كحدة 

المرير في بعد النقساـ  كالتي نجحت ،كاقعال مراألكسياسة يما مف تكريسو مف سياسة الفصؿ بين
ة عمى قطاع غز  رافرض الحصمف  اإلسرائيمي تمكيف الحتالؿـ ذلؾ في ىكسا (6003)عاـ منتصؼ 

يا لدل المؤسسة الرسمية في قيك مف تس اإلعالمية اماكينتيبفعؿ  تتحت مبررات كحجج استطاع
لنفس  لتي تعرضت ىي األخرلاكلكف منظمة التحرير تداركت األمر ككذلؾ السمطة  ،المجتمع الدكلي

 . ؼ كالقيكدر الظ
نما ،6003/ 6002 يعام الحصار ليس كليدإف   ل تحبذ إسرائيؿعندما كانت  ظير جميان  كا 

في  6000عاـ  كندلؿ عمى ذلؾ أنو في أعقاب فشؿ قمة كامب ديفيد الثانية ،السياسات الفمسطينية
 أييكدفي حينو  ئيمياإلسراكرئيس الكزراء حضكر الرئيس عرفات عيد الرئيس األمريكي كمينتكف كب
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 ،بشدة كاإلسرائيميانصب عميو الغضب األمريكي ، مالءاترفات لإلعكحيف لـ ينصاع الرئيس  ،بارؾ
كزادت  ،كانخفضت المساعدات الدكلية ،كتعرض لممضايقات كالحصار في المقاطعة في راـ اهلل

 ،لدفع ركاتب المكظفيف دعـ المكازنة تقمصك  ،اإلسرائيميةؽ عمى المعابر كالحكاجز إجراءات التضيي
حينما قرر الرئيس عباس التكجو ، عرفات. أيضان  الرئيس كفاة أمكاؿ الضرائب لحيف إسرائيؿ تكحجز 

لمضغكط  األخيرتعرض ىك  ،6026عاـ يف في طلى األمـ المتحدة لطمب العضكية الكاممة لدكلة فمسإ
أمكاؿ الضرائب  إسرائيؿت كحجز  ،ككقع تحت سياسة العقاب الجماعي ،األمريكية كاإلسرائيمية

ة الحصار ىي كعميو فإف سياس ؛مكظفيف لعدة أشيرال اتبكلـ تستطع السمطة دفع رك ، )المقاصة(
تاريخ الطالع ، الرسالة نت) .قديمة حديثة كقد عاشتيا منظمة التحرير طكاؿ مشكار حياتيا

20/4/6025.)  
منظمة التحرير الكثير مف  بذلت (6003-6002)عاـ في  غزة قطاععمى  كمنذ فرض الحصار

 : يا التاليالجيكد مف أجؿ رفع الحصار عف قطاع غزة نذكر من
 تحرير لمنظمة ا يات فضرة شؤكف المفاك ئخالؿ مؤتمر صحفي لرئيس دا 6004يناير 62بتاريخ  -

ف العقكبات أصرح ب ،جية اليكلندم ماكسيـ فيرماجفر ات عقده مع كزير الخايقصائب عر 
أف استخداـ الغذاء  كأكد ،كض عممية السالـ قس ضد الشعب الفمسطيني تالجماعية التي تمار 

 إسرائيؿكدعا  العقكبات الجماعية المحرمة دكليان  إطاركالدكاء كالكقكد كأدكات ضغط يدخؿ في 
 .لمشعب الفمسطيني األساسيةاجات حالبلمس عدـ ال

 أغسطس 60عباس بتاريخ  في اجتماع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمكد -
  أكدت في بيانيا عمى ما يمي: 6020

  لضماف رفع الحصار إسرائيؿرحبت بكجكد مراقبيف دكلييف عمى معابر قطاع غزة مع. 
 التمسؾ بالمطمب الفمسطيني برفع الحصار كفتح المعابر. 
  عمى ضركرة تبادؿ السمع بيف غزة كالضفة كأكدت ،رفضت أم قيكد عمى الدكاء. 
 (20/4/6025تاريخ الطالع ، المرجع السابؽ) 6005 لعاـ اتفاقية المعابر احتراـ 

"العالقات اإلنسانية في  بأف صرحت دائرة العالقات الدكلية في المنظمة ،6020يكنيك 2كبتاريخ  -
كخالؿ بياف صحفي  ،لفؾ الحصار المفركض منذ أربع سنكات" ان دكلي غزة تستدعي تدخالن قطاع 

رسائؿ ألصدقاء الشعب الفمسطيني كمنظمات دكلية صديقة تكصييا  عدة تقالت بأنيا كجي
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تحمؿ  تيلرفع الحصار خاصة بعد حجز الحتالؿ لمسفينة )راشيؿ ككرم( ال بضركرة العمؿ حثيثان 
 .لقطاع غزة إنسانيةمكاد 

 ممنظمة ياسر عبد ربو بما يمي: ل صرح أميف سر الجنة التنفيذية ،6022يكليك 62-60بتاريخ  -

 " ة تدافع عف المشركع الكطني الفمسطينيغز أف". 
 ف عمى الحصار يلنتصار الفمسطيني أمؿبارقة  يانتصار غزة عمى الحصار ى "إف

 كالستيطاف".

 كالكؿ يدعـ ىذا ، كليس مطمب لفصيؿ دكف غيره يار ىك مطمب لكؿ فمسطينصالح "رفع
 المطمب".

 كدعا إلى تحييدىا مف  ،مسطينيلتدمير المشركع الكطني الف ةكط غزة ىك بدايقحذر مف أف س
 اإلقميمية" الستقطابات 

 " جؿ العمؿ لرفع الحصار" أمنظمة التحرير لعقد اجتماع مف  إطارفي  المنطكيةطالب الفصائؿ 

 اءج هللفي راـ ا ليا عقب اجتماعك منظمة التحرير صادر عف  في بياف 6022يكليك 62بتاريخ  -
كدعا إلى تحرؾ  ،رب ظالمة ضدىا كبيف حصار مدمر"العدكاف ضد غزة ل يتجزأ بيف حفيو: أف 

تاريخ ، ) قناة ركسيا اليكـ األخيرةأثناء الحرب  22/3/6022تضامنا مع غزة "بتاريخ  عشعبي كاس
 (.60/4/6025الطالع 

عضك  رأفتصالح  (6022)قاىرة لة بائلتيداات ضالمكحد لمفاك  سطينيك الكفد الفمضصرح عك   -
فؾ الحصار كفتح كبضركرة " ،أشكالو"الميـ ىك كقؼ العدكاف بكؿ " فأب ،المجنة التنفيذية لممنظمة

تاريخ ، سابؽال المرجع" )فتح الممر اآلمف بيف الضفة كغزة كما أكد عمى إلزاـ إسرائيؿ "، "المعابر
 (.60/4/6025الطالع 

 راضياأل في التحرير منظمة ذراع ىي الفمسطينية السمطةإف  " :يقكؿ الدكتكر فيصؿ أبك شيال
 المركزم المجمس مف بقرار الفمسطينية السمطة تأنشأ التي ىي التحرير كمنظمة ،الفمسطينية
 عاـ المحتمة األراضي داخؿ السكاف أكضاع عف المسؤكلية السمطة تكلت عميو كبناءن  ،الفمسطيني

أبك كالمنظمة" ) الفمسطينية السمطة بيف فصؿ يكجد كل ،المنظمة تمثؿ السمطة فإ حيث ـ(2523)
 (.عممية: مقابمة 6025، شيال
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 دكر مع متماىي دكر ىك كبير حد إلى التحرير منظمة يرل كايد الغكؿ "أف دكر في حيف
 في النقساـ مف جرل ما أف ترل كانت باإلجماؿ المنظمة ىيئات ألف ، اهلل راـ في السمطة أك الحككمة
 النقساـ" بإنياء يككف صارالح إنياء كبالتالي ،الحصار تشديد عف المسئكؿ ىك غزة قطاع
 (.عممية: مقابمة 6025،)الغكؿ

 لرفع جيكدان  التحرير منظمة : "بذلتدكر المنظمة في رفع الحصار قائالن  كتابع الغكؿ مكضحان 
 خالؿ مف المتحدة األمـ أك التحرير منظمة إطار في سكاء ،السياسي الخطاب في تمثؿ الحصار
 كالتي ،العربية الجامعة اجتماعات في أك المتحدة األمـ في فمسطيف دكلة مندكب أك المنظمة مندكب
 الدكؿ دعكة في  السمطة خالؿ مف المساىمة في أك ،الحصار مكضكع تغمؽ أف دائمان  تحاكؿ كانت

نياء غزة عمارإل المانحة في  تتقاطع  نظرة لمحصار السياسية النظرة أخرل مرة الحصار. كلكف كا 
 كبالتالي ، غزة قطاع عمى الحصار تشديد في إضافي سبب النقساـ أف في السمطة مع األحياف بعض

  عممية(.: مقابمة 6025،)الغكؿ الحصار" ينتيي حتى النقساـ إنياء مف بدى  ل

عمى تجميع أطياؼ العمؿ السياسي  جاىدةن  عممت منظمة التحريركنرل في ىذا المقاـ أف 
كعمى تحرير عنكاف كاضح ، كالضكابط القانكنيةكأسست لنظاـ سياسي قائـ عمى المؤسسات  ،الفمسطيني

ضركرة الىتماـ بمنظمة التحرير  لنر لذلؾ  ،لمشعب الفمسطيني في مختمؼ المحافؿ العربية كالدكلية
بعادىا عف المناكفات السياسية لمفصائؿ كاعتبارىا مرجعية كطنية عميا كرافعة أكلى لمعمؿ ، كا 

كمف ىذا  أـ لمسمطة الفمسطينية كحاضنة لمكؿ الفمسطيني.الدبمكماسي كالشعبي ككنيا تعتبر بمثابة 
أف لمنظمة التحرير دكر في رفع الحصار عف غزة. كلقد قامت بما تستطيع القياـ بو في  لالمنطمؽ نر 

العمؿ الداخمي مف  أكالدبمكماسية الدكلية  أكظؿ الظركؼ المحيطة سكاء مف خالؿ الخطاب اإلعالمي 
لـ تسفر ىذه الجيكد عف رفع الحصار أك  ،ر. لكف في المجمؿ كالمحصمةثر الحصاأجؿ التخفيؼ مف أ

 .  في قطاع غزةالتخفيؼ عمى المكاطف  حتى
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  خالصة:

استعرضت الباحثة خالؿ ىذا الفصؿ دكر الدبمكماسية الرسمية في رفع الحصار عف قطاع غزة 
كمنظمة التحرير ، جمس التشريعيكالم، الرئاسة كالحككمة الفمسطينية الحالية كالمقالةفي  متمثالن 

السنكات الماضية مف بداية فرض  السبعالفمسطينية كما بذلتو تمؾ الجيات الرسمية مف جيكد طيمة 
كيتضح مف خالؿ ىذا الستعراض عدـ مقدرة الدبمكماسية   (6003)الحصار عمى قطاع غزة في عاـ 

اف جؿ جيدىا مركز عمى العتراؼ فالرئاسة ك .فؾ الحصار عف قطاع غزة جيكدىاالرسمية كبرغـ 
 في حيف أف الحككمات المتعاقبة كاف محصمة جيكدىا في رفع الحصار متكاضع.، بدكلة فمسطيف

ا زاؿ مف الكطني كبرغـ التفاؤؿ الذم ساد األكساط الشعبية كالرسمية بعد التفاؽ عمى حككمة الكفاؽ
ىك السمة الغالبة مما أصاب  فتح كحماس اإلخفاؽ المتكرر في تنفيذ التفاقات المكقعة بيف حركتي
ف أم مف الحككمات لدييا النية في تغميب أأىالي قطاع غزة بحالة مف اليأس كاإلحباط كعدـ اإليماف ب

 العميا لمشعب الفمسطيني عمى المصمحة الحزبية. ةالمصمح

بطريقتو كىدفو غزة حاكلتا كؿ قطاع  ك الضفة الغربيةترل الباحثة أف كزارة الخارجية في ، أيضان 
لذلؾ ، لرفع المعاناة عف السكاف غزة في محاكلة لكسب النقاط أكثر منو جيدان قطاع العمؿ عمى حصار 

م تغيير في الكضع القائـ لمحصار الذم ما زاؿ يرىؽ المكاطنيف في قطاع أىذه الجيكد إلى  لـ تفضً 
 ،(6003-6002)نية منذ العاـ غيب عف الساحة الفمسطي فقد المجمس التشريعي الفمسطينيأما غزة.  
كانقساـ المجمس التشريعي عمى ، (60003)في حزيراف  كقطاع غزة  الضفة الغربيةلنقساـ بيف بسبب ا

صعكبة ممارسة المجمس  إلىنفسو كانعقاده بكتمتيف كاعتقاؿ النكاب مف طرؼ الحتالؿ أدل ذلؾ 
الجيكد كالمحاكلت المستمرة كفي غزة التشريعي لميامو كلـ يستطع أف ينيي أك يخفؼ الحصار برغـ 

يجابية في محاكلتيا لرفع إلذلؾ لـ تكف المحصمة النيائية لمدبمكماسية الرسمية عمى كجو الخصكص. 
 أك تخفيؼ الحصار عف قطاع غزة.

مف خالؿ  في رفع الحصار عف قطاع غزة شعبيةدكر الدبمكماسية الفي الفصؿ التالي سنناقش 
مع الحقكقية ة الشعبية لرفع الحصار كالفصائؿ الفمسطينية كمنظمات المجتفعاليات كأنشطة المجن
 كالمجتمعية كغيرىا. 
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 الرابغالفصل 
 دور الدبلوماسيت الشؼبيت يف رفغ احلصار

 ػن قطاع غزة
 

 .الفصائل واألحزاب السياسية الفمسطينيةدور  -المبحث األول:

 :مسطينية.واألحزاب السياسية الف فصائلال -المطمب األول 

 :دور الفصائل الوطنية الفلسطينية في رفع الحصار عن   -المطمب الثاني

 .قطاع غزة

 .المجنة الشعبية لمواجية الحصار-المبحث الثاني: 

 :وتشكيميا.نشأة المجنة  -المطمب األول 

 :أنشطة وفعاليات المجنة  -المطمب الثاني. 

 .منظمات المجتمع المدني -المبحث الثالث:

  وتأثيره المجتمع المدنيخريطة  -ول:المطمب األ. 

 :منظمات المجتمع المدني  فعاليات ومبادرات -المطمب الثاني. 
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 تمييد:
بدأت  ، ـ(6002عاـ) ررت حركة حماس المشاركة في النتخابات التشريعية الثانيةقمنذ أف 

كالدكلي مف أجؿ كضع  الحككمة اإلسرائيمية بحممة دبمكماسية كاسعة عمى المستكل المحمي كاإلقميمي
كشاركت آلتيا اإلعالمية في التحريض كالتشيير بحركة  ،في النتخاباتتيا العراقيؿ أماـ مشارك

مما ، إل أف حركة حماس مضت باتجاه المشاركة بالنتخابات كحققت نجاحان في النتخابات، حماس
كحؿ الجناح  ،كنبذ العنؼ ،سرائيؿدفع الحككمة اإلسرائيمية بحممة أخرل لحمؿ حماس لالعتراؼ بدكلة إ

 التي تبنتيا المجنة الرباعية الدكلية.  نفسيا كىي الشركط ،كالعتراؼ بالتفاقيات المكقعة ،العسكرم

مما دفع الحككمة ، إسرائيؿ كشركط الرباعية الدكلية إلمالءاترفضت حركة حماس النصياع 
مى سكاف قطاع غزة في أكبر عممية عقاب اإلسرائيمية لتنفيذ نكاياىا كفرض حصار ظالـ كقاسي ع

بما شممتو مف منع حرية الحركة كالتنقؿ  -اإلنساني كاتفاقيات جنيؼ الدكلي مخالفة لمقانكف -جماعي 
كمنع تكريد البضائع كالسمع األساسية كاألدكية كالمستمزمات الطبية. كىذا بدكره ساىـ في خمؽ أكبر 

 تحديدان ك مع القضية الفمسطينية كأبناء الشعب الفمسطيني كذلؾ  لمكاجية الحصار حالة تضامف شعبي
إلى قطاع غزة بمختمؼ الطرؽ  قدكـكبدأت الكفكد الشعبية مف مختمؼ أقطار العالـ بال، في قطاع غزة

 . سكاف قطاع غزةمف أجؿ تخفيؼ حدة الحصار عف 

 في الفصائؿ ك ةن مثمم الفمسطينية  في ىذا الفصؿ دراسة دكر الدبمكماسية الشعبية ارتأيتنالذلؾ 
التي المجتمع المدني  مؤسساتالمجاف الشعبية ك األحزاب الفمسطينية كلجاف التصدم ليذا الحصار 

األكؿ منيا سيتناكؿ  ةرفع الحصار عف قطاع غزة.  كذلؾ مف خالؿ ثالثة مباحث رئيس عممت عمى
قطاع غزة أما الثاني  دكر الفصائؿ كالحركات كاألحزاب السياسية الفمسطينية في رفع الحصار عف

فسيتناكؿ دكر المجنة الشعبية لمكاجية الحصار كالثالث سيمقي الضكء عمى دكر منظمات المجتمع 
 المدني في رفع الحصار عف قطاع غزة. 
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 لمبحث األولا
 الفصائل واألحزاب السياسية الفمسطينيةدور 

 مقدمة:
في دعـ القضية الفمسطينية  كمحكريان  أساسيان  لعبت الفصائؿ كاألحزاب السياسية الفمسطينية دكران   

مكانيات كقدرة عمى الحشد كالتنظيـ نظران  تطرؽ في ىذا المبحث ن. لذلؾ سلما ليا مف تجربة نضالية كا 
مع التركيز عمى الفصائؿ المؤثرة ، في رفع الحصار عف قطاع غزة كاألحزابإلى دكر مختمؼ الفصائؿ 

 .عمى الساحة الكطنية

 و األحزاب السياسية الفمسطينية:فصائل ال -:المطمب األول
كالجتياح اإلسرائيمي لقطاع غزة  (2524)ساعدت المأساة التي عاشيا شعبنا الفمسطيني عاـ 

أثناء العدكاف الثالثي عمى مصر في بركز الفكر المقاكـ الفمسطيني لمتحرر مف الحتالؿ  (2552)عاـ 
ظير  (2553)عاـ (. كفي 25: 6004، الن لالقتداء )بدكافمستدلن بالثكرة الجزائرية التي أصبحت مث

جيؿ جديد مف الشباب الفمسطيني يحممكف معتقدات جديدة أحد ىذه التيارات تأثر بما قامت بو الدكؿ 
خر فكاف مف خالؿ الجامعة العربية أما التيار اآل، العربية القكمية في اإلطار الرسمي البيركقراطي

عف غيره في مكاقع شتى مف تجمعات الفمسطينييف  في الخفاء حتى ظير مستقالن  كيعمؿ، كعفكيان  مختمفان 
 حديث بإيجاز لمختمف ىذه الفصائل المنضويةلموسنتطرق ىنا (. 220: 6002، في الشتات )فرسكف

أدوارىا في محاولة رفع الحصار عن قطاع  الحقاً لواء المنظمة، كما سنذكر  تحت وغير المنضوية
 غزة. 

 -لواء المنظمة: تحت منضويةالفصائل ال - أ
 (.فتح) حركة التحرير الكطني الفمسطيني -2

 .الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف -6

 .الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف -2

 (.الحزب الشيكعي الفمسطيني سابقا) حزب الشعب الفمسطيني -2

 .جبية النضاؿ الشعبي -5
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 جبية التحرير الفمسطينية -2

 .الجبية العربية الفمسطينية -3

 الصاعقة منظمة -4

 .جبية التحرير العربية -5

 (.فدا ) حزب التحاد الديمقراطي الفمسطيني -20

 .حركة المجمس الكطني الفمسطيني لالجئيف في السعكدية -22

 (:فتح)حركة التحرير الوطني الفمسطيني  -أوال:

(، كعمى رأسيـ ياسر عرفات 2552كانت البداية عمى يد قادة اتحاد طمبة فمسطيف في القاىرة عاـ )
فيؽ دربو صالح خمؼ "أبك إياد".  كفي حينو ظيرت إحدل الحركات السرية عرفت عف طريؽ نشرتيا كر 

لتكحد ىذا الحركة السرية فيما بعد المعنكنة "فمسطينا" تدعك الشعب الفمسطيني لستعادة ىكيتو الكطنية  
ت كخميؿ الكزير باسـ حركة فتح تقكدىا مجمكعة بارزة مف طمبة فمسطيف بالقاىرة أبرزىـ ياسر عرفا

(. كمف أىـ 222 6002،فرسكفكصالح خمؼ. ك"فتح" ىي اختصار لجممة "حركة تحرير فمسطيف" )
أىداؼ ىذه الحركة إبراز الكياف الفمسطيني كالدفاع عنو ككياف مستقؿ يسعى لتحرير أرضو عف طريؽ 

محددة )المصرم،  تكتكنيكيا استراتيجياتالكفاح المسمح طكيؿ األمد كالحرب الشعبية كفقان لعدة 
6004 :54.) 

بقيادة خميؿ   2552فشكمت حركة فتح النكاة األكلى ليذه الكياف كبدأت العمميات كالمقاكمة السرية عاـ 
فتح في قيادة العمؿ الكطني الفمسطيني إلى أف كصمت بو لقياـ السمطة  كاستمرت حركة، الكزير )أبك جياد(

 (.22: 6026غكثي،)البر  لفمسطينية في الضفة الغربية كغزةا
 الجبية الشعبية لتحرير فمسطين: -:نياً ثا

في الحركات الداعية إلى الكحدة العربية لدرجة أف حركة القكمييف العرب قد  يكفانخرط الفمسطين  
كذلؾ  ،أسسيا مجمكعة مف الطالب الفمسطينييف في الجامعة األمريكية ببيركت بزعامة جكرج حبش

كالبعثييف في كؿ مف مصر كسكريا كالعراؽ بعد أف أصبحت ىذه الدكؿ استجابة لنداءات الناصرييف 
تحكميا أنظمة قكمية كىكذا كجد الفمسطينيكف أنفسيـ نشطاء سياسيكف بالرغـ مف عدـ كجكد منظمات 

  فمسطينية مستقمة في عقد الخمسينيات.
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الثأر( كالجبية  كنتيجةن لالئتالؼ بيف حركة القكمييف العرب كجناحيا العسكرم منظمة )شباب   
كجبية القكمية لتحرير فمسطيف بقيادة د. كديع حداد، كمجمكعة الضباط األحرار بقيادة أحمد زعركر 

التحرير الفمسطينية بقيادة أحمد جبريؿ كمجمكعة أبطاؿ العكدة بقيادة فايز جابر كصبحي التميمي تشكمت 
بريؿ أـ عقد مؤتمر أحمد الشقيرم ث ىذه المجمكعات بغطاء مالي كعسكرم مف منظمة التحرير بزعامة

( الجناح العسكرم لحركة القكمييف العرب كالذم 2522مييف العرب في بيركت بقرار )( لحركة القك 2522)
نفذت أكلى العمميات الفدائية لمجناح  2522أكتكبر 62كبتاريخ عرؼ باسـ )إقميـ فمسطيف(. 

 2524بشماؿ فمسطيف المحتمة عاـ العسكرم الفمسطيني لحركة القكمييف العرب في الجميؿ 
أعمف الدكتكر جكرج حبش قياـ الجبية  2523يكنيك(. كبعد حرب 22-26: 6004)بدكاف، 

بعد أشير قميمة مف الحرب ككفقان لمبياف  2523ديسمبر  3الشعبية لتحرير فمسطيف بتاريخ 
ؼ الثكرم المضاد فقد تبنى كدعا إلى الكفاح المسمح كالعن ،التأسيسي المكجو لمشعب الفمسطيني

 (.22-26: 6004سابؽ، المرجع الضد الحتالؿ )

، كىك تحرير فمسطيف مف الحتالؿ استراتيجيأكليما،  :كلمجبية الشعبية ىدفاف   
قامة دكلة ديمقراطية عمى كامؿ التراب الكطني الفمسطيني، كعاصمتيا القدس أما . الستعمارم، كا 

اؿ، الذم تخكضو الجبية الشعبية، جنبان إلى جنب مع اليدؼ الثاني، فيك اليدؼ المرحمي لمنض
قامة الدكلة الفمسطينية "سائر قكل الثكرة الفمسطينية، كىك  انتزاع حؽ العكدة، كتقرير المصير، كا 

لقد انضمت "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف"، . ك المستقمة عمى ترابيا الكطني، كعاصمتيا القدس
ير الفمسطينية، كشاركت في أعماؿ المجمس الكطني ، إلى صفكؼ منظمة التحر 2524عاـ 

 (.22: 6004)بدكاف ، الفمسطيني، كالمجنة التنفيذية
 :الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين -ثالثا:

، بزعامة نايؼ حكاتمة، 2525فبراير   11تأسست "الجبية الشعبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف" في    
. ككاف معظـ المنشقيف ينتمكف إلى 2532رىؼ باسميا اآلف، حتى عاـ بعد انشقاؽ في صفكفيا كظمت تيع

 .2523"حركة القكمييف العرب" سابقان، أك ىـ ممف انضمكا إلى الجبية الشعبية، بعد تأسيسيا، في أكاخر عاـ 
ما  ،ةمتانة األطر التنظيميك تقدمية السياسية المكاقؼ كال، بية الديمقراطية الخبرة العسكريةامتمؾ أعضاء الج

أسيمت الجبية في الحكار ك  .أتاح ليا احتالؿ مكانة بارزة في صفكؼ الحركة الكطنية الفمسطينية المعاصرة
، كفي القيادة كفي المجنة المركزية التصدم لممؤامرات، كشاركت في المجنة التنفيذيةك  مكحدة الفمسطينيةلالفكرم 
 (.43: 6026)البرغكثي،المكحدة 
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، كتبنت  224ك 626قراطية جميع الحمكؿ السممية، كقرارىم مجمس األمف الرقمىيف كعارضت الجبية الديم  
الحرب الشعبية الطكيمة األمد، كذلؾ، عارضت الجبية فكرة الدكلة الفمسطينية، المقترح إنشاؤىا عمى  استراتيجية

الجبية يضا تبنت أجزء مف أرض فمسطيف؛ كرأت أنو ل يشكؿ حالن جديان، كل يفي بحقكؽ الشعب الفمسطيني. 
. كىكذا، تككف قد كافقت لتحقيؽ األىداؼ الكطنية تكازم األسمكب الدبمكماسي كالعمؿ العسكرم الديمقراطية

سعى إلى إنشاء الدكلة ي"حركة فتح"، كمنظمة التحرير الفمسطينية، في البرنامج السياسي المرحمي، الذم 
 بعد تحريره.الفمسطينية المستقمة، عمى أم جزء مف تراب فمسطيف، 

    
 (.الحزب الشيوعي الفمسطيني سابقا) حزب الشعب الفمسطيني: رابعاً 
، في ركسيا، أثره في انطالقة األحزاب 2523عاـ  كاف لنتصار الثكرة الشتراكية العالمية  

، 2562الشيكعية في كؿِّ بمداف العالـ، بما فييا فمسطيف، حيث اعترفت األممية الشيكعية، عاـ 
رب؛ لتمثيؿ طميعة النضاؿ ب الشيكعي الفمسطيني"، الذم ضـ ثكرييف مف الييكد كالعبػ"الحز 
 نضاليـ ضدالعربي كالييكدم في فمسطيف، كلتقديـ كافة أشكاؿ الدعـ لمسكاف العرب، في  العمالي

، كدافع عف 2522شارؾ الحزب في ثكرة  (.الصييكني )البرجكازية الييكدية -الحتالؿ البريطاني
  (.55: 6026)البرغكثي،كتعرض أبناؤه لالعتقاؿ كالتعذيب.فمسطيف، 

ر ك حضب، في قطاع غزة، 2552أعمف تأسيس الحزب الشيكعي الفمسطيني، في أغسطس   
كؿٌّ مف سمير البرقكني، كمعيف بسيسك، كخالد شراب، كمحمد نصر، كعيًرؼ بالمؤتمر األكؿ لمحزب 

نت المجنة المركزية األكلى، مف األعضاء الحاضريف،  الشيكعي الفمسطيني. كفي ىذا الجتماع، كيكِّ
طالب الحزب الشيكعي القكات اإلسرائيمية كالعربية ك  .كانتيخب معيف بسيسك سكرتيران عامان ليا

بالنسحاب مف المنطقة التي خصصيا قرار التقسيـ الصادر عف األمـ المتحدة لمفمسطينييف؛ 
مستقمة كديمقراطية تجمع الالجئيف الفمسطينييف مف إلتاحة الفرصة إلنشاء دكلة عربية فمسطينية 

 .(55: 6026سابؽ،المرجع ال) منافييـ

كما  ،2522عاـ  إنشاء منظمة التحرير الفمسطينيةبقرار  رٌحب الشيكعيكف الفمسطينيكف 
دعا الحزب قيادة منظمة التحرير إلى تبنِّي مكقؼ ثكرم كاقعي، مشيران إلى افتقاد شعار تحرير 

كذلؾ، إلى  لتي يمر بيا العالـ العربي. كدعامكاقعية في ظؿ الظركؼ الصعبة اليف كامؿ فمسط
ضركرة أف تككف حركة المقاكمة الفمسطينية، كثيقة الصمة بالحركة الثكرية العالمية، كقٌكتيا 

، ىي ، بأف منظمة التحرير2532عاـ  اعترؼ الحزب الشيكعيك . األساسية التحاد السكفيتي
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عمى برنامجيا المرحمي،  2532كالكحيد، لمشعب الفمسطيني. كما كافؽ عاـ الممثؿ الشرعي، 
دَّه مقبكلن إلى حدٍّ ما  (.200: 6026)البرغكثي، إل أنو في حاجة إلى كضكح أكثر ،كعى

ف الحزب الشيكعي الفمسطيني ىك التنظيـ الكحيد الذم اعترؼ بقرار أ ،يمكف القكؿ 
، كالقرارات الصادرة عف األمـ المتحدة 224ك 662قراريف كمف ثـ بال 2523التقسيـ الصادر عاـ 

ككاف يطالب بضركرة اعتراؼ منظمة التحرير الفمسطينية، كالتنظيمات الفمسطينية األخرل، . كافة
 .بتمؾ القرارات الدكلية لعتقاده أف ذلؾ سيكفر ليا دعمان، كقبكلن، كمساندة، عالمية كعربية

 :فمسطينيجبية النضال الشعبي ال: خامساً 

، أيعمف نشكء العديد مف المنظمات الثكرية الفمسطينية المسمحة، 2523بعد حرب يكنيو  
كمنيا "جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني"، بزعامة صبحي غكشة، أحد أبناء الضفة الغربية. كقد 

، في القدس، كمدف الضفة،، لتمتد، بعد ذلؾ، 2523أنشئت أكلى خالياىا، في منتصؼ يكليو 
أف "الحرب الشعبية الطكيمة األمد،  إستراتيجيةاتخذت جبية النضاؿ  باقي فمسطيف المحتمة. إلى
 (.252: 6003)برىـ،"  المختارة اإلستراتيجيةىي 

مركز الرئيسي لجبية النضاؿ إلى األردف؛ بعد أف فشمت في إنشاء قكاعد ليا في الانتقؿ   
، حينما انتقمكا إلى سكرية، ثـ إلى 2532يكليوفمسطيف المحتمة. كبقي فدائيكىا في األردف، حتى 

شاركت جبية النضاؿ في المؤتمر األكؿ لحركة المقاكمة الفمسطينية، المنعقد في القاىرة ك لبناف. 
حركة فتح"، كأعمنت ترحيبيا بإنشاء القيادة المكحدة الفمسطينية، "، كالذم دعت إليو 2524يناير 

سبتمبر  60صفكؼ منظمة التحرير الفمسطينية في ك سطيني، كانضمت إلى قيادة الكفاح المسمح الفم
المرجع ) كما اشتركت الجبية في المجنة المركزية، كالمجنة التنفيذية لممنظمة .2525
 (.252: 6003،السابؽ

أكدت جبية النضاؿ التمسؾ الكامؿ بحقكؽ الشعب الفمسطيني، كقاكمت كٌؿ الحمكؿ كالمشركعات 
في  يفمسطينالمشعب ل الحؽ المطمؽ شممتف ليا أىداؼ كميمات، الستسالمية. ككا التصفكية

كاف العمؿ عمى إبراز الشخصية الفمسطينية، كاستقالؿ الثكرة الفمسطينية، ، كضركرة تقرير مصيره
كأكدت اإلمبريالية كالصييكنية، كالرجعية، ىي العدٌك الحقيقي لشعب فمسطيف، كالشعب العربي، 
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رة ل بٌد منيا لتدمير قكة الخصـ. كل يمكف حسـ التناقض مع العدٌك، الثكرة المسمحة، ضرك  عمى أف
 (.252: 6003،برىـ( سممان، بؿ بثكرة مسمحة، كحرب شعبية طكيمة األمد

 :ا()فد : حزب االتحاد الديمقراطي الفمسطينيدساسا

" "الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف مف ،2545عاـ انشقاقان ، وعبد ربتزعـ ياسر    
كعمى ضكء ذلؾ تـ  (.256: 6003)برىـ، ا()فد حزب التحاد الديمقراطي الفمسطينيؤسسا م

صياغة البرنامج السياسي كالنظاـ الداخمي لمحزب، كتمت المصادقة عمييما في المؤتمر الكطني 
، كسميت بداية باسـ الجبية الديمقراطية 2552العاـ التأسيسي لمحزب الذم انعقد في سبتمبر

طيف/التجديد كالديمقراطية، كمف ثـ تـ اعتماد اسـ )التحاد الديمقراطي الفمسطيني لتحرير فمس
قامة  لمحزب مبادئ متعددة أىميا: البرنامج السياسيكيشمؿ  "فدا"(. الحرية كتقرير المصير كا 

الحفاظ عمى كحدة الشعب الفمسطيني كتطكير منظمة التحرير ، الدكلة الفمسطينية المستقمة
عكدة ، كاجية تيكيد القدس كالستيطاف كمصادرة األراضي كالقمع كالحصارم، الفمسطينية

 (.256: 6003سابؽ،المرجع ال) النازحيف كالالجئيف

 :ًا: جبية التحرير العربيةنامث

، بعد كصكؿ البعثييف إلى سدة 2524تككنت "جبية التحرير العربية"، في أكاخر عاـ   
رِّجت دكرة الم  200قاتميف كالككادر األكلى، في بغداد، كالتي ضمت نحك الحكـ في العراؽ، حيث خي

. كقد انبثقت "جبية 2525أغسطس  22متخرج. إٌل أف إعالف تشكيؿ الجبية، رسميان، كاف في 
كاتخذت جبية . مف الفرع الفمسطيني لحزب البعث العربي الشتراكي، في العراؽ "التحرير العربية

شكمت ك قكاعدىا. كاستخدمت معسكرات الجيش العراقي النظامية، التحرير بغداد مقران رئيسيان ليا كل
 قكاعد كبيرة ليا في لبناف، كأنشأت معسكرات خاصة، لتدريب مقاتمييا، منذ بداية السبعينيات

 (.223: 6026البرغكثي،(

لـ تنضًك الجبية إلى منظمة التحرير؛ كلكنيا انضمت إلى المجمس الكطني الفمسطيني،   
؛ بيد أنيا كانت قد انضمت إلى قيادة الكفاح الفمسطيني المسمح، في 2530تمبر إٌباف أحداث سب

؛ ما يناقض تمامان مكاقفيا السياسية؛ ألف قيادة الكفاح المسمح )القيادة السياسية(، 2525أغسطس 
لقد رفضت "جبية التحرير العربية" جميع الصيغ كاألشكاؿ التي ك . ىي منظمة التحرير الفمسطينية
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دَّتو حمكلن  إلى المشاركة في ما ى استدراج أمِّ قطاع مف قطاعات الشعب الفمسطينيترمي إل عى
تدعك إلى ، كمشركع ركجرز، كباقي القرارات، التي 626القرار ت رفضك كتصفكية.  استسالمية

 (.223: 6026،البرغكثي( العتراؼ بدكلة إسرائيؿ

 ينية: لواء منظمة التحرير الفمسط تحت منضويةالالفصائل غير  - ب

 حركة الجياد اإلسالمي: -أواًل:

دكران فعالن في  2543لـ تمعب جماعة اإلخكاف المسمميف حتى اندلع النتفاضة األكلى عاـ 
عالف الجياد  ،مقاكمة الحتالؿ اإلسرائيمي بؿ ظمت تعتبر أف الكقت لـ يمض بعد لمكاجية الحتالؿ كا 

الجيؿ اإلسالمي الذم سيقكد تحكؿ المجتمع إلى مجتمع  عميو كأف المرحمة ل تزاؿ مرحمة إعداد كتربية
(. كترتب عمى ذلؾ حالة مف 22: 2553إسالمي " كمقدمة إلعالف الجياد عمى إسرائيؿ" )البرغكثي، 

السخط في صفكؼ بعض قيادات اإلخكاف خصكصان الشباب الذيف ضغطكا عمى قيادة اإلخكاف مف 
جية كبرغـ ىذه الضغكط فإف قيادة اإلخكاف ظمت تصر عمى أجؿ المباشرة بإعداد كسيمة لمجياد كالمكا

 (.24: 6006أف منيجيا ىك الذم سيؤدم بالحركة لتحقيؽ أىدافيا )النكاتي، 

كأماـ ىذا العصؼ الفكرم تطكر فكر الحركة باتجاه الجياد العسكرم، حيث أسفرت في النياية ىذه 
مسطيف كأكؿ تنظيـ ديني في المناطؽ الفمسطينية الجيكد كاألفكار عف تأسيس حركة الجياد اإلسالمي في ف

( 2540عاـ )ككاف ذلؾ في (. 624: 6004يدعك لمعمؿ المباشر ضد الحتالؿ اإلسرائيمي )المصرم، 
عمى يد شابيف مف غزة ىما: فتحي الشقاقي كعبد العزيز عكدة المذاف كانا طالبيف بجميكرية مصر 

عة الزقازيؽ إضافةن لمدكتكر رمضاف شمح كمحمد (، بجام256-225: 2552العربية )أبك عمرك، 
كقد جرل تبني اإلسالـ الثكرم مف الجياد اإلسالمي كسيمة  (.662: 6004اليندم كنافذ عزاـ )بدكاف، 

(. 56: 6005لمتقدـ بالصراع المسمح ضد إسرائيؿ كككسيمة ألسمحة المجتمع الفمسطيني )مشعاؿ، 
لديف كالكطنية كآمنت بالكفاح المسمح ضد الحتالؿ أيضان مزجت حركة الجياد اإلسالمي بيف ا

 (.256: 2552)أبك عمرك،  اإلسرائيمي

 : (حماس)حركة المقاومة اإلسالمية  -:ثانياً 

استطاع مف تبقى مف قيادات كعناصر فاعمة مف جماعة اإلخكاف المسمميف بعد حرب حزيراف 
كليـ كنفكسيـ أمال في المحظة التي أف يحافظكا عمى فكر الحركة كمنيجيا عمى األقؿ في عق 2523
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كخالؿ عقد السبعينات بدأ نشاط ىؤلء القادة  .(622: 6004)المصرم،  ستسمح ليـ بمزاكلة نشاطيـ
، كبذلؾ (2535(، كمنح ترخيصان عاـ )2532تأسيس المجمع اإلسالمي عاـ )مف جديد حيث تـ 

ميامو بسيكلة مف داخؿ المساجد.  أصبح ىناؾ جسـه لإلخكاف المسمميف في غزة كيستطيع أف يمارس
ي الضفة كالقطاع حتى العاـ كظمت اىتمامات اإلخكاف المسمميف ف (.622: 6004، مرجع سابؽ)
( مقصكرة عمى نشاطات تربكية كجماىيرية غايتيا إصالح الفرد كل تتطرؽ إلى مقاكمة 2543)

 (.23: 6005الحتالؿ )مشعاؿ، 

تـ تأسيس حركة المقاكمة اإلسالمية  2543ديسمبر 64في  كعمى اثر اندلع النتفاضة الشعبية
مرجع الـ( )2544)حماس( انطالقا مف قطاع غزة ليمتد نشاطيا لمضفة الفمسطينية في يناير عاـ )

كالذم حدد  2544( كقد كزعت حركة حماس ميثاقيا في أغسطس مف العاـ 642: 6004، سابؽال
 منطمقات الحركة الفكرية كأىدافيا.

لنتفاضة ىي الفرصة المكاتية لإلخكاف المسمميف إلحداث ذلؾ المنعطؼ التنظيمي ككانت ا
كالنضالي الحاد بإنشاء حركة حماس فاإلخكاف المسمميف قبؿ اندفاع النتفاضة لـ يدخمكا معترؾ العمؿ 

: 2552السياسي كالكطني بفاعمية تظيرىـ كطرؼ فاعؿ في مقاكمة الحتالؿ اإلسرائيمي )أبك عمرك، 
(. كىكذا دفعت النتفاضة األكلى قادة المجمع اإلسالمي لتخاذ قرار المشاركة في أحداث 43

النتفاضة كمكاجية الحتالؿ تحت اسـ حركة حماس كليس تحت اسـ اإلخكاف ، كذلؾ بسبب تخكؼ 
الشيخ أحمد ياسيف مف تعرض اإلخكاف المسمميف كالمشركع اإلسالمي لضربة قكية تؤدم إلى تأخيره 

 (.24: 6006كاتي، )الن

 ثالثا: المبادرة الوطنية الفمسطينية

  مؤسسييا ك  2002، تأسست عاـ فمسطينيةالمبادرة الكطنية الفمسطينية حركة سياسية اجتماعية
بالضفة  راـ اهللمف مدينة  مصطفى البرغكثيكالدكتكر  قطاع غزةمف  حيدر عبد الشافيالراحؿ الدكتكر 

النيكض ىي  كأيديكلكجيتيا. إدكارد سعيد، كالراحؿ القدسمف مدينة  إبراىيـ الدقاؽ، كاألستاذ لغربيةا
)ككالة األنباء  زاىة كالعيش الكريـبالشعب الفمسطيني نحك الحرية كالستقالؿ كمف اجؿ العدالة كالن

 (.62/4/6025 الطالع تاريخكالمعمكمات الفمسطينية كفا، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
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كالعمؿ عمى استمرار  ئيميةاإلسرادعك إلى التصدم لمضغكط أما البرنامج السياسي لممبادرة الكطنية في
قامة  الديمقراطية المستقمة عمى  دكلة فمسطيفالكفاح الكطني مف اجؿ إنياء الحتالؿ كالستيطاف كا 

في العكدة، كالعمؿ عمى كسر الحصار  الالجئيف الفمسطينييفلفمسطينية كحماية حقكؽ كامؿ األراضي ا
فشالو. كما تطالب ب إصالح جذرم حقيقي كشامؿ كيتـ برؤية فمسطينية كفاحية متفائمة بيدؼ تعزيز كا 

عادة الثقة لممكاطنيف كالمناضميف الفمسطينييف كأبناء  في  الشعب الفمسطينيالصمكد الكطني كالكحدة كا 
 :تركز المبادرة في برنامجيا عمى . كالشتاتالكطف 

 يف في سجكف الحتالؿالكفاح لإلفراج عف األسرل كالمعتقم. 

 تفعيؿ دكر الجاليات كأبناء الشعب الفمسطيني في الشتات. 

 زتعزيز دكر منظمات المجتمع المدني 

 ريخ الطالع تا، المرجع السابؽ)تصعيد حممة التضامف الشعبية الدكلية مع الشعب الفمسطيني
62/4/6025.) 

  :لجان المقاومة الشعبية: رابعاً 

طار شعبي كفاحي مسمـ مستقؿ بذاتو تأسس منذ الشرارة األكلى ك ، ىي لجاف إسالمية  لندلعا 
ظ عمى جذكة كالحفاظ عمى راية اإلسػػالـ عػاليػػة خفاقػػة كالحفا الحتالؿيدؼ مقاكمة ب  2000انتفاضة

كالمقاكمة خيار استراتيجي كخيار الشعب  . كتعتبر لجاف المقاكمة أف النتفاضةكالمػقاكمػة النتفاضة
 مف ثكابت ىذه الحركة:ك  .شعبنػالىػداؼ المشػػركعة األكتحػقيؽ كػامؿ  الحتالؿ دحرالفمسطيني ل

 .مف التآكؿ الحرص عمى العقيدة اإلسالمية كالقضية الفمسطينية ك صيانة ثكابتيا .2

زيادة ك رفض مشركع أكسمك الذم لـ يجمب لمشعب الفمسطيني سكل مزيد مف تكريس الحتالؿ   .6
 .المستكطنات في ظؿ مستنقع مف المفاكضات العقيمة ك غير المنتيية

 .اعتماد المقاكمة في سبيؿ اهلل بكافة أشكاليا طريقا لتحرير فمسطيف ك دحر الحتالؿ .2

 جماىيريان  حيث انبثؽ عف لجاف المقاكمة الشعبية جناحان  ،ن جماىيريا ية بعدان أخذت لجاف المقاكمة الشعب
 .(62/4/6025 )مكقع الجزيرة نت، تاريخ الطالع يعمؿ بشكؿ منفصؿ عف اآلخر عسكريان  كآخر

رغـ استقاللية لجاف المقاكمة الشعبية التامة في ارتباطاتيا التنظيمية إل أنيا تميزت بعالقة ك   
طكرت لجاف ك . افة المؤسسات ك القكل اإلسالمية ك الكطنية عمى الساحة الفمسطينيةحميمة مع ك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.mofa.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=286&catid=29&Itemid=31
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كما حققت  كثر كضكحان األالمقاكمة رؤاىا اإلسالمية كالسياسية المستقبمية مف خالؿ بياناتيا ك نشراتيا 
ريخ سابؽ، تاالمرجع ال (عبر أغمب كسائؿ اإلعالـ المرئية كالمسمكعة كالمقركءة إعالميان  حضكران 
 (.62/4/6025 الطالع

 خامسا: الطريق الثالث )فمسطين(:

يطرح نفسو كبديؿ  كسطيكىك حزب  فمسطيني حزب سياسيالطريؽ الثالث ىك أحدث كأصغر  
 سالـ فياض، كقاد الحزب كال مف 6005 ديسمبر 22، تأسس الحزب في كفتح حماسلنظاـ الحزبيف 
حصؿ الحزب عمى  6002 ينايرفي  المجمس التشريعي الفمسطيني، كفي انتخابات كحناف عشراكم

 25. كفي 226اؿ المجمس التشريعي الفمسطينيمف مقاعد  باثنيف٪ مف األصكات الشعبية كفاز 6422
بمنصب  -أحد قادة الحزب- سالـ فياضبتعييف  محمكد عباسقاـ الرئيس الفمسطيني  6003 يكنيك

 (.62/4/6025، تاريخ الطالع مكقع الجزيرة نت) الجديدة حككمة الطكارئ رئيس كزراء
 

 :الفمسطينية األحرار: حركة ساساد

د كبير مف القيادات الفمسطينية المجمس التشريعي الفمسطيني بمدينة غزة، كبحضكر عدفي   
أعمنت الرسمية كالحككمية كالفصائمية كالجتماعية، باعتبارىا حركةن مقاكمةن فمسطينيةن كسطيةن تفتح 

كفي اجتماع تنظيمي ضـٌ قيادة الحركة عمى مستكل  6004كفي عاـ  عف انطالقتيا. حركة فتح الياسر
ير اسـ كراية الحركة مف حركة فتح الياسر إلى حركة القطاع كاألقاليـ كالمناطؽ تـ اتخاذ قرار بتغي

سالمية.  األحرار الفمسطينية، كحركة مقاكمة كطنية كا 

حياء المناسبات الكطنية،   خالؿ أعكاـ التأسيس كالبناء، قامت الحركة بالكثير مف الفعاليات كا 
لسياسية كاإلعالمية كشاركت في عشرات المسيرات كالعتصامات كالمقاءات كالميرجانات كالمشاركات ا

 (الفاعمة عمى صعيد خدمة القضية الفمسطينية كالدفاع عف حقكؽ شعبنا كثكابتو كمقاكمتو الباسمة

 (.62/4/6025سابؽ، تاريخ الطالع المرجع ال

 :دور الفصائل الوطنية الفمسطينية في رفع الحصار عن  قطاع غزة -المطمب الثاني:
رافضان لمحصار، كترجمت ىذه المكاقؼ مف خالؿ تنفيذ كاف لمفصائؿ بكجو عاـ مكقفان مكحد 

سمسمة مف الفعاليات سكاء كانت محمية أك بالتكاصؿ مع قكل صديقة كحميفة ليا في الخارج مف أجؿ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%28%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%81%D8%AA%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/16_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/2007
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6&action=edit&redlink=1
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نياء الحصار. كفي إطار سعييا إلنياء النقساـ  قدمت مبادرات  التعاكف مع الشعب الفمسطيني كا 
إيجاد صيغ يمكف أف تخفؼ مف ىذا الحصار المفركض عمى عديدة تشمؿ خطكات إلنيائو مف خالؿ 

(. كلقد كانت ىناؾ عدة اقتراحات مف قبؿ الفصائؿ بأف يدار عممية: مقابمة 6025)الغكؿ، قطاع غزة.
معبر رفح بعيدان عف النقساـ كيمكف أف يدار مف خالؿ ىيئة كطنية فمسطينية تتككف مف الكفاءات 

)مركز  إغالؽ معبر رفح ، كىذا ينطبؽ عمى المعابر األخرل بحيث يشكؿ ذلؾ كسيمةن في إنياء
(. كفي ىذا المطمب سنقـك بإيضاح دكر 20/5/6025الزيتكنة لمدراسات كالستشارات، تاريخ الطالع 

 كؿ فصيؿ في رفع الحصار عف قطاع غزة.

 :في رفع الحصار عن  قطاع غزة (فتح)أوال: دور حركة التحرير الوطني الفمسطيني 

نياء النقساـ انحص عدة دعكات بتكجيو ر دكر حركة فتح في رفع الحصار عف قطاع غزة كا 
كمنيا ما تحدث بو ناطقيا  ،كمطالبات مف خالؿ اإلعالـ منيا ما جاء عمى لساف رئيسيا الرئيس عباس

فمثالن حذر محمد دحالف خالؿ مؤتمر صحفي مف  .كمنيا ما جاء في أحاديث قياداتيا ،اإلعالمي
سانية في قطاع غزة بسبب الحصار المفركض عمى قطاع غزة.  فيما طالب أحمد عبد الرحمف كارثة إن

مجمس األمف الدكلي بالتحرؾ العاجؿ لرفع الحصار عف  22/5/6004الناطؽ باسـ حركة فتح بتاريخ 
 .لمشعب الفمسطيني قطاع غزة كفتح المعابر كتكفير الحماية

حصار ىك حصار لمشعب الفمسطيني بأكممو كحركة كيرل النحاؿ القيادم في حركة فتح إف ال
فتح ىي جزء مف ىذه الشعب، كأف حركتو قامت بدكر كاضح مف أجؿ تخفيؼ الحصار عف قطاع 
غزة. كأضاؼ أف "حركة فتح ىي مككف رئيس لمسمطة الكطنية الفمسطينية كالتي تمثؿ دكرىا في دفع 

رحى إضافةن لمشؤكف الجتماعية كنفقات ركاتب المكظفيف العمكمييف كمخصصات أسر الشيداء كالج
 224العالج بالخارج، ككذلؾ استطاعت السمطة الفمسطينية تحقيؽ العتراؼ بالدكلة الفمسطينية مف 

دكلة إضافةن إلى النضماـ إلى ما يقارب مائة مؤسسة كىيئة دكلية، كبالتالي تمكنت مف فضح 
قطاع غزة كىي بصدد تقديـ أكراؽ محاسبة  ممارسات الحتالؿ كعمى رأسيا الحصار كالعدكاف عمى

 (.عممية: مقابمة 6025ليذا الحتالؿ أماـ محكمة الجنايات الدكلية" )النحاؿ، 
 

أما الناشطة النسكية زينب الغنيمي، مديرة مركز األبحاث كالدراسات في غزة، فقد أفادت مف 
حركة فتح عمى المستكل الدبمكماسي خالؿ المقابمة التي أجرتيا معيا الباحثة بأنو "كاف ىناؾ جيكد ل

كفي المحافؿ الدكلية كالسفارات. كل نستطيع أف ننفي الجيد المبذكؿ خصكصان منذ تأسيس السمطة 
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كالذم يأخذ طابع استجالب الدعـ، كفي فترات الحصار يأخذ طابع المطالبة بفؾ الحصار كفي اشتداد 
اإلسرائيمية".  كأضافت  العتداءاتات بكقؼ ىذه اليجمات اإلسرائيمية يأخذ شكؿ المناشدات كالمطالب

الغنيمي، "انو كعند بناء الجدار العازؿ في الضفة الغربية أيضان كاف نفس القصة كنجحت الدبمكماسية 
الفمسطينية في استصدار قرار محكمة العدؿ العميا بعدـ مشركعية بناء الجدار العازؿ، كلكف إسرائيؿ 

الدكلية. فكـ مف قرارات استصدرتيا مجمس األمف كتصب في صالحنا، تضرب بعرض الحائط القرارات 
كلكف ل يتـ تنفيذىا ألف إسرائيؿ في ىذا المجاؿ ل تقيـ كزنان لكؿ ىذه العتبارات كبالتالي كفي ىذا 
السياؽ عندما نتحدث عف دبمكماسية فإننا نتحدث عف جيكد ذات طابع مكثؼ، لكف إلى أم مدل 

 ة يبقى محككـ بالظركؼ المحيطة". ممكف أف تأتي بنتيج

كاستطردت الغنيمي "بأف الجيكد الرسمية التي بذلتيا حركة فتح منذ البداية عبر ممثمييا 
كطكاقميا في كؿ العالـ كعبر الدبمكماسية التي بيا تزاكج ما بينيا كبيف السمطة لعبت دكران كبيران مف 

( 6022ميـ خصكصان بعد العدكاف األخير عاـ ) خالؿ مقاطعة لممنتجات اإلسرائيمية ككاف لذلؾ صدل
عمى قطاع غزة. كل شؾ أف الحممة الدبمكماسية جعمت كؿ الدكؿ تتعاطؼ معنا بما فيو رؤساء الدكؿ 

كؿ ىؤلء كاف ليـ مكقؼه إيجابي كمحتـر في مكاجية الحتالؿ لصالحنا"  .تحديدان في أمريكا الالتينية
 (.عممية: مقابمة 6025)الغنيمي،

عمى النقيض مف ذلؾ كاف ىناؾ كجية نظر مختمفة لمعجرمي كىك أستاذ جامعي لمعمـك ك 
)فتح( أصبحت حركة تفاكض، كمف ثـ تمزقت إلى حركات تبحث عف  أكد: "أف حركةحيث  ،السياسية

مصالحيا حتى أف البعض يتسارعكف عمى قاعدة مف يقدـ لالحتالؿ أفضؿ الخدمات كالمعمكمات، كل عالقة ليا 
ع الحصار كلكنيا كانت مف األدكات التي تكثؼ كتعزز الحصار، كالتي غابت عف الساحة تمامان. أم أنو برف

 (.عممية: مقابمة 6025ليس ليا أمي دكر يذكر في رفع الحصار، عف قطاع غزة" )العجرمي،

ذر  ىنا أف مجيكدات حركة التحرير الكطني الفمسطيني )فتح( في رفع الحصار كانت أقرب إلى نالحظك 
لى رفع العتب أكثر منو جيدان لر   فع الحصار أك تخفيفو عف قطاع غزة.الرماد في العيكف ، كا 

 :(حماس)دور حركة المقاومة اإلسالمية  -ثانيا:
ظير دكر حركة حماس بكضكح في المحاكلت المتكاصمة لفؾ الحصار كذلؾ ألنيا المتضرر 

ئكلية سكاف قطاع غزة. ككاف ذلؾ كاضحان مف األكبر مف استمرار الحصار باإلضافة إلى تحمميا مس
خالؿ الدعكات المتكررة كعقد العديد مف المؤتمرات. حيث دعا خالد مشعؿ رئيس الحركة خالؿ افتتاح 
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إلى فتح معبر رفح كعقب لقائو مع جيمي  6004يناير 62مؤتمر الفصائؿ في دمشؽ مصر بتاريخ 
دارة مصرية أكركبية كتسمـ السمطة لمعبر رفح شرط كارتر الرئيس األمريكي األسبؽ كافؽ مشعؿ عمى إ

عدـ تدخؿ إسرائيؿ. كأكد مشعؿ في مؤتمر صحفي مع منكشير متكي كزير الخارجية اإليراني بتاريخ 
عمى استمرار جيكد حركة حماس كقكل المقاكمة لكسر الحصار )سكام نيكز، تاريخ  6004مايك 65

 .(25/5/6025الطالع 

 ،3إسماعيؿ ىنية بأسطكؿ الحرية  المكتب السياسي لحركة "حماس"رحب نائب رئيس ككذلؾ 
كثمف ىنية في تصريح صحفي نشره المكتب اإلعالمي لحماس . الذم سيبحر مف أكركبا إلى قطاع غزة

يصاؿ رسالتو العادلة إلى  الرامية  الجيكد نياء الحصار عف الشعب الفمسطيني كا   العالـ،  إلى رفع كا 
  الحرية كالمجنة ضامنيف الدكلييف مع قطاع غزة كعمى رأسيـ تحالؼ أسطكؿحيث كجو التحية لممت

 (.15/9/2015)مكقع الرسالة نت ، تاريخ الطالع  الدكلية لرفع الحصار ككؿ أحرار العالـ
دعت حركة "حماس" القمة العربية، التي تنطمؽ أعماليا، في مصر، إلى رفع الحصار كما 

كقالت الحركة في بياف صحفي إٌف الدكؿ العربية  .2007عاـ ض منذ المفرك  اإلسرائيمي عف قطاع غزة
، "مطالبة بأف ت فتح معبر ك ،عمؿ عمى رفع الحصار عف قطاع غزة"المجتمعة، في القمة العربية اليـك

كتكفير شبكة أماف عربية إلعادة إعمار ما خمفتو الحرب  ، رفح البرم الكاصؿ بيف غزة كمصر
)جريدة النيار،  عمؿ عمى إنياء كافة أشكاؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزةاإلسرائيمية األخيرة، كال

 (.15/9/2015 تاريخ الطالع
 أقيمتطالب نكاب حركة حماس في المجمس التشريعي مف خيمة اعتصاـ كمف ناحية أخرل، 

حككمة معبر رفح الحدكدم مع مصر، برفع الحصار عف قطاع غزة الذم فرض بعد تشكيؿ  أماـ
كقاؿ أحمد بحر نائب رئيس المجمس التشريعي كالقيادم البارز  ذا المجمس قبؿ ثماني سنكات.حماس لي

في الشقيقة مصر بفتح معبر رفح  اإلخكةمف أماـ معبر رفح نناشد  إننا“ لو حماس في كممةو حركة  في 
 ”غزةني سنكات عمى شعبنا في قطاع كالبضائع لكي يكسر الحصار الظالـ المفركض منذ ثما لألفراد

  (.15/9/2015)مكقع صحيفة الغد، تاريخ الطالع 
التابعة لحماس  كاإلصالحكفي مداخمة عبر الياتؼ قالت منى منصكر النائبة عف كتمة التغيير 

في قطاع غزة كرفع الحصار المعيب  ألىمناالحياة الكريمة  بإعادةنطالب “في نابمس بالضفة الغربية 
ف تعمؿ أ كاإلسالميةلمتنا العربية  األكاف آف“نائب مشير المصرم كقاؿ ال ”.في كجو المجتمع الدكلي

مضاعفة لما  أضعافان نو حصار يعتبر إشد مراحمو، ألرفع الحصار عف شعبنا، الحصار اليكـ في  فكران 
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مطمكب مف النظاـ “ كأضاؼ ”.كاف عميو الحاؿ في عيد )الرئيس المصرم( المخمكع )حسني( مبارؾ
مف ناحيتو قاؿ اشرؼ . ك ”مؿ المسؤكلية تجاه الشعب الفمسطيني لرفع الحصاريتح أفالمصرم الحالي 

خيمة العتصاـ التي  اـأمحماس في مؤتمر صحافي حركة  العمؿ الجماىيرم في  مسئكؿزايد  أبك
المعبر لنطالب العالـ برفع  أماـندشف اليكـ العتصاـ المفتكح في خيمتنا “بكابة معبر رفح  أماـ أقيمت

عادةك الحصار    (.16/9/2015 تاريخ الطالع ،)مكقع البكابة ”فتح كؿ المعابر ا 
طالبت حركة "حماس"، ألمانيا، ببذؿ جيكدىا لرفع الحصار اإلسرائيمي عف كفي مناسبة أخرل، 

في الحركة في بياف لو، زيارة كزير الخارجية األلماني فرانؾ فالتر  مسئكؿككصؼ مصدر . قطاع غزة
تطمع إلى أف تمعب ألمانيا تككرد في البياف أف "حركة "حماس"  .""خطكة ميمة شتاينماير إلى غزة بػ

غزة، قطاع األكركبي كالدكلي، لرفع الحصار عف  ييفالدكر الذم يتناسب مع حجميا، عمى المستك 
نصاؼ الشعب الفمسطينيككقؼ   (.16/9/2015 )ككالة الرأم اإلخبارية، تاريخ الطالع العدكاف، كا 

نيمي دكر حماس مف منظكر مختمؼ حيث بينت مف خالؿ المقابمة التي كترل زينب الغ
أجريناىا معيا كفي إجابة لسؤاؿ عف دكر حركة حماس في رفع الحصار عف قطاع غزة حيث قالت: 
"أف حركة حماس كانت تعمؿ بشكؿ مكثؼ مف خالؿ عالقتيا مع حركة اإلخكاف المسمميف، كبالتالي 

( كبمجرد أف بدأ العدكاف 6005 – 6004اه كنذكر جيدان في عدكاف )كانت حممتيا تصب في ىذا التج
كاف ىناؾ تعاطؼ عربي كدكلي كحتى شعبي مع قطاع غزة كاستطاعت أف تستقطب الكثير مف 
المساعدات كالدعـ. كل شؾ أف حركة حماس استثمرت دبمكماسيتيا كجيكدىا السياسية باألساس لمعمؿ 

األكلى كركزت عمى قطاع غزة كأىممت الضفة الغربية".   عمى فؾ الحصار عف نفسيا بالدرجة
كأضافت أف جيكد حركة حماس في الضفة ىي ضد السمطة أكثر منيا ضد الحتالؿ، كتركيز جيكد 
حركة حماس يصب في صالحيا أكثر مف أنو ييصب في صالح الكؿ الفمسطيني. كىنا طبعان أنا ل أتيـ 

عادة المحمة لمبيت أحدان كحتى جيكد المصالحة الكطنية كا لتي تـ الكثير منيا في محاكلة رأب الصدع كا 
كنحف  (6020عاـ ) ذعممكا في مبادرة لممصالحة، كمنالفمسطيني كأنا كنت جزءان مف المستقميف الذيف 

 ، لكف كؿ فريؽ يرل المكحة مف منظكره كليس مف منظكر الكؿ الكطني".نبذؿ جيكد مع كافة األطراؼ

ترل أف تشدد حركة حماس في مكاقفيا كعدـ استيعابيا لمتغيرات التي  كالكاضح أف الغنيمي
طرأت عمى الصكرة ساىـ في إطالة أمد الحصار عمى الشعب الفمسطيني في قطاع غزة. تقكؿ الغنيمي 
أنو: "يكجد تشدد في حركة حماس رغـ التغيرات التي طرأت، كاآلف يكجد تغيرات عمى المستكل 

فة إلى التغيرات التي طرأت عمى حركة اإلخكاف المسمميف العالمية. لكف اإلقميمي كالدكلي باإلضا
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ت في الفترة لألسؼ حركة حماس لـ تعد ترل ذلؾ، كأنو لـ يعد ىناؾ قكة داعمة ليا بنفس القكة التي كان
( 6004عدكاف)  ( أكبر دليؿ حيث كاف ىناؾ دماره كبيره يتجاكز ما حدث في6022السابقة، كحرب )

ـ تأًت قكافؿ المساعدات بنفس الطريقة كلـ تأًت قكافؿ سفف الحرية كفؾ الحصار". كتضيؼ كرغـ ذلؾ ل
الغنيمي مكممة حديثيا بألـ كاضح: " لألسؼ حركة حماس مصرة عمى العتقاد أنيا قادرةه عمى 
الستمرار برغـ أف استعدادىا لممساكمة كاف ضعيفان كل يدخؿ في صفة العارؼ كالمقدر لما يجرم مف 
كيالت لمشعب الفمسطيني، بؿ أكثر مف ىذا، كبالرغـ مف الحصار الخارجي، كبالرغـ مف تقييد حرية 

(، 6022الناس كحركتيـ، كبالرغـ مف الكضع القتصادم الصعب كالمتردم، كبالرغـ مف نتائج عدكاف )
تراحة محارب، إل أف الالفت لمنظر أف حركة حماس بدؿ أف تعيد حساباتيا كتكازناتيا كتحاكؿ تأخذ اس

 (.عممية: مقابمة 6025)الغنيمي، ران جديدان عمى الشعب الفمسطيني"إل أنيا لألسؼ مارست حصا
 دور القوى الوطنية والسياسية األخرى: -ثالثا:

مكاقؼ الفصائؿ كانت باإلجماؿ ضد الحصار، كاتخذت سمسمة فعاليات محمية كأخرل بالتكاصؿ 
نياء الحصار. كأيضان مع قكل صديقة كحميفة ليا في الخار  ج مف أجؿ التعاكف مع الشعب الفمسطيني كا 

يجاد  في إطار السعي إلنياء النقساـ، قدمت الفصائؿ مبادرات عديدة تشمؿ خطكات إلنياء النقساـ كا 
 : مقابمة شخصية(.6025صيغ يمكف أف تخفؼ مف ىذا الحصار المفركض عمى قطاع غزة )الغكؿ،

طكاؿ سنكات الحصار في الكثير مف الفعاليات الكطنية مف أجؿ مكاجية الحصار شاركت الفصائؿ الفمسطينية و
كالمطالبة برفعو شممت مسيرات راجمة كمسيرات حدكدية عند معابر قطاع غزة أسفرت عف شيداء كجرحى 
كتجمعات أماـ المؤسسات الدكلية بغزة مثؿ الصميب األحمر الدكلي كككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف بيدؼ 

 (.6/20/6025)فمسطيف نيكز، تاريخ الطالع  لبة برفع الحصارالمطا

يكمان كطنيان لكسر الحصار عف  6022ديسمبر 64يكـ  فيما أعمنت القكل الكطنية الفمسطينية
( دعا خاللو جميؿ مزىر عضك زقطاع غزة، كذلؾ خالؿ مؤتمر صحفي قرب حاجز بيت حانكف )إيري

الحمد اهلل لزيارة غزة كما دعا الرئيس لممساعدة في فتح معبر رفح المجنة المركزية لمجبية الشعبية رامي 
 (.6/20/6025سابؽ، تاريخ الطالع ال رجعمال)

كفي نفس السياؽ، دعا عبد الرحيـ ممكح نائب األميف العاـ لمجبية الشعبية مصر إلى تخفيؼ 
ف في ي(. كيعتقد القيادي2/20/6025 تاريخ الطالع) مكقع الثكرة اإلخبارم، عف قطاع غزة  حدة الحصار

ة كالقطاع، كأف انقساـ الجبية الشعبية بأف اليدؼ اإلسرائيمي مف الحصار ىك تكريس الفصؿ بيف الضف
( ساىـ في تشديد الحصار عمى قطاع غزة. كما أف الجبية الشعبية قدمت مبادرات 6003صيؼ عاـ )



  

 

 

 اضرابعػاضفصل

ػرسعػسيػاضذعبغةػاضدبضوطادغةػدور
 اضحصار

 ززةػشطاعػرن

 

262 

 

يجاد صيغ يمكف أف تخفؼ مف ىذا الح صار المفركض عمى قطاع غزة، كعمى عديدة إلنياء النقساـ كا 
سبيؿ المثاؿ تـ القتراح بتشكيؿ ىيئة كطنية فمسطينية مف الكفاءات إلدارة معبر رفح، ككسيمة إلنياء 
إغالؽ معبر رفح نيائيان. كما تمت الدعكة لتشكيؿ حككمة كحدة كطنية، أيضان شاركت الجبية الشعبية 

ج مف أجؿ إدانة الحصار كالمطالبة برفعو كشاركت في في كثير مف الفعاليات الجماىيرية في الخار 
 (.عممية: مقابمة 6025حمالت التضامف مع غزة )الغكؿ، 

لو بخصكص الجيكد التركية لرفع ذك الفقار سكيرجك في تصريح الشعبية  كقاؿ القيادم بالجبية 
المكاطنيف  تدعـ محاكلة أم طرؼ عربي أك دكلي يعمؿ عمى تخفيؼ الحصار عف ، إف حركتوالحصار

كأضاؼ "إذا كاف اليدؼ مف ىذه الخطكة  في قطاع غزة كيتعامؿ مع القضية الفمسطينية بشكؿ متكامؿ.
دعـ الشعب الفمسطيني كرفع الحصار عف القطاع، دكف أف ندفع أم ثمف سياسي يمس بالثكابت 

)مكقع الكرامة  فنحف بال شؾ ندعمو بكؿ األشكاؿ" الكطنية كل يعمؿ عمى تدمير الحمـ الفمسطيني،
 (.3/10/2015 تاريخ الطالع ،برس

دكر كيرل خالد البطش القيادم في حركة الجياد اإلسالمي أف دكرى القكل الكطنية الفمسطينية ىك 
. كتحدث عف كىك يمارس فقط عممية ضغط عمى صناع القرار في الداخؿ كالخارج، شعبي غير رسمي

استطعنا أف نرتب حمالت ار مف خالؿ المقابمة بقكلة: "فعاليات القكل الكطنية في محاكلة كسر الحص
سالميةكجاءت إلى غزة كفكد كثيرة شعبية ، التضامف مع غزة لكف . لمتعبير عف التضامف مع غزة كا 
دكر غير رسمي كىك يمارس فقط عممية ضغط عمى صناع القرار في الداخؿ  ىكالدكر الشعبي 

فيي حمالت ، ألف دكرىا شعبي لو تأثير خارجي أكثر،  ل تستطيع أف تفعؿ أكثر مف ذلؾ، ك  كالخارج
ألف الحصار جاء بقرار رسمي دكلي كمف  ،مف عدة دكؿ لكنيا لـ تستطع اتخاذ قرار رسمي إغاثة

 (. عممية: مقابمة 6025)البطش، الجامعة العربية كبقبكؿ فمسطيني غير معمف.

لمشعب الفمسطيني في مسيرة  كيكمؿ البطش حديثة قائال: "الحصار يعتبر أسكأ ضربة كجيت
صراعو مع الحتالؿ كخمؽ معاناة قاسية لمشعب الفمسطيني، كبالتحديد لذكم الحتياجات الخاصة 
كالمرضى كالطالب كأصحاب األعماؿ، لقد تكاصمنا مع اإلخكة في راـ اهلل كغزة، ككذلؾ المصرييف مف 

كرة الستمرار في فتح المعبر، أجؿ فتح معبر رفح كأرسمنا رسائؿ عديدة لمجانب المصرم بضر 
كاستطعنا أف نرتب حمالت التضامف مع غزة كأكصينا بإنياء حالة النقساـ كمدخؿ إلنياء الحصار" 

ىي حركة  "الجياد اإلسالمي"البطش أف حركتو  كذكر (.عممية: مقابمة 6025سابؽ، المرجع ال)
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اس لكي ترعى شئكف الشعب الفمسطيني بقكلو:" نحف حركة مقاكمة تقاتؿ كىي غير مكمفة باألس مقاكمة
 (.عممية: مقابمة 6025سابؽ،المرجع ال) "كصحة كتعميـ إداريةمف ناحية 

 

أما الفصائؿ األخرل مثؿ جبية التحرير العربية، كحزب الشعب، كحزب فدا.. إلخ، كحسب 
يفان أنو المحمؿ السياسي العجرمي "دكرىا ضئيؿ كمتكاضع في محاكلة رفع الحصار عف قطاع غزة. مض

( كضح أنيا فصائؿه ل كزف ليا إطالقا حيث لـ يتعد عدد أعضائيا 6002عاـ ) كفي انتخابات
 (.عمميو: مقابمة 6025العشرات، لذلؾ كاف دكرىا الشعبي كالسياسي ضئيؿ جدا" )العجرمي،

كبرغـ كجية النظر الخاصة لممحمؿ السياسي العجرمي، فمقد كاف لبعض ىذه الفصائؿ أنشطة 
 يات كمكاقؼ خاصة برفع الحصار سنعرج عمى بعضيا. كفعال

عمى لساف أنكر جمعة ناطقيا اإلعالمي في قطاع غزة رحبت جبية النضال الشعبي الفمسطيني 
كأشادت الجبية بالمتضامنيف  بكؿ الجيكد التي تحاكؿ رفع الحصار عف شعبنا في قطاع غزة .

اإلسرائيمي  الحتالؿالجبية مف مغبة إقداـ قكات  المشاركيف في أسطكؿ الحرية القادـ إلى غزة، كحذرت
عمى المتضامنيف ك سفف أسطكؿ الحرية. كأكد جمعة أف استمرار  بالعتداءعمى أم حماقة جديدة 

فرض الحصار عمى نحك المميكف ك نصؼ المميكف إنساف فمسطيني ييدد بحدكث كارثة إنسانية في 
رتكب جرائـ حرب عبر فرض الحصار كممارسة العقاب قطاع غزة ، ك قاؿ أف الحتالؿ اإلسرائيمي ي

الجماعي، كطالب جمعة المجتمع الدكلي تحمؿ مسئؤلياتو تجاه شعبنا كالتحرؾ الفكرم لكقؼ عدكاف 
جباره عمى فؾ الحصار الظالـ المفركض عمى شعبنا. الحتالؿ دعت الجبية إلى كما  اإلسرائيمي كا 

الكطنية لمكاجية كافة المخاطر كالتحديات التي تكاجو الشعب  ضركرة إنياء النقساـ ك استعادة الكحدة
  (.4/10/2015)مكقع النضاؿ الشعبي، تاريخ الطالع  الفمسطيني ك قضيتو الكطنية

دفع تجاه تخفيؼ الحصار كالجيكد الدكلية التي ت ، الجيد التركيحركة األحرار الفمسطينيةثمنت ك 
مف شأنيا فتح نافذة إلى العالـ الخارجي ككسر طكؽ الحصار عف غزة، مؤكدنة أف خطكة إنشاء الميناء 

كعزا خالد أبك ىالؿ األميف العاـ لمحركة، رفض السمطة لمجيد  .الظالـ مف القريب كالبعيد عمى القطاع
إحدل الجيات التي تحاصر غزة ألىداؼ كاضحة كمعركفة سمفنا، تتقاطع مع أىداؼ "التركي لككنيا 

غالؽ المعابر كالدفع تجاه خمؽ الحتالؿ الرامية لتركي ع المقاكمة كخنقيا مف خالؿ افتعاؿ األزمات كا 
بقاءكأضاؼ أف السمطة تريد أف يبقى الحصار،  ."فجكة بيف المقاكمة كحاضنتيا الشعبية الشعب  كا 
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الفمسطيني تحت رحمة معابر الحتالؿ كمعبر رفح مع مصر المكصدة في كجو الفمسطينييف، كذلؾ في 
)مكقع .المحتؿ كضمف إطار التنسيؽ األمني كالتعاكف المستمر بيف السمطة كالحتالؿإطار خدمة 

 (.4/10/2015 الرسالة نت، تاريخ الطالع

 في رفع الحصار عف غزة، الدكلية كالتضامنية دك فأكٌدت أىمية الجي لجان المقاومة الشعبية،أٌما 
 ؿ.الحتالمقاكمة المكاطنيف كيدعـ صبرىـ في   بما يعزز صمكد

 غزة،قطاع  عف الحصار لكسر الرامية الجيكدب فمسطين لتحرير الديمقراطية الجبية كأشادت
 بإصدار ليا بياف في الجبية كطالبت. الحصار لفؾ العربية الدكؿ جامعة مف المبذكلة الجيكد مثمنة
 تحقيؽ لجنة كتشكيؿ غزة، قطاع عمى المفركض الحصار بإنياء العربية الدكؿ جامعة مف كاضح قرار
 ىامة مناسبة الزيارة ىذه في الجبية كرأت. الحرية أسطكؿ في المتضامنيف ضد اإلسرائيمية المجزرة في

 الكطنية الكحدة كاستعادة النقساـ إلنياء الشامؿ الكطني لمحكار كالعكدة المصالحة جيكد لستئناؼ
 (.4/10/2015، تاريخ الطالع المرجع السابؽ

ؿ الجيكد المبذكلة مف الفصائؿ الكطنية الفمسطينية كالتي ركزت عمى كتشير الباحثة أنو برغـ ك
رفع الحصار أك حتى التخفيؼ مف حدتو مف خالؿ العديد مف األنشطة كالفعاليات كمف ضمنيا 

كميا كبقى (، لـ تؤًت أي 6022، 6026، 6005اتفاقيات التيدئة المبرمة مع الحتالؿ خالؿ أعكاـ )
دة فقط، انتيت بتنصؿ الحتالؿ مف كافة اللتزامات المبرمة. إل أف الفصائؿ تأثيرىا لفترة زمنية محدك 

شاركت في الكثير مف الخطكات الرمزية مف أجؿ إيصاؿ الصكرة لممجتمع الدكلي حكؿ ضركرة رفع 
 الحصار عف قطاع غزة.
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 المبحث الثاني
 المجنة الشعبية لمواجية الحصار

 مقدمة: 
لفعاليات الشعبية مف األشكاؿ ذات األىمية في التعبير عف كجيات تعتبر الجيكد كاألنشطة كا
ك شرائح معينة مف ىذا المجتمع. كمف المؤكد أف الجيد أككؿ  عالنظر تجاه قضايا تيـ المجتم

ف تحقؽ مف المكاسب أك  ثران أكالدبمكماسية الشعبية المنظمة كالتي تتجو نحك ىدؼ محدد لقادرة اف تحدث 
 رىا كحيكيتيا في المجتمعات.التي تعكس أىمية دك 

بالنظر إلى تاريخ القضية الفمسطينية نجد أف الشعب الفمسطيني مف أكثر الشعكب في خمؽ ك 
يتمتع بحيكية كديناميكية  األخرل مختمؼ الشعكبب مقارنةالمبادرات مف أجؿ خدمة قضيتو الكطنية كىك 

 .ؿ بالمبادرات كاألعماؿ التطكعيةكتاريخو حاف، نظرا لخصكصية قضيتو في ىذا المجاؿ عالية جدان 
 المجنة المركزيةاإلشارة إلى دكر المجنة الشعبية لمكاجية الحصار باعتبارىا  ارتأت الباحثةعميو  كبناءن 
 عف قطاع غزة. الجائر رفع الحصارل بيدؼ حشد المكقؼ كالجيد الشعبي في قطاع غزة ئتنشأي التي 

 في رفع الحصار. شعبية كأنشطة كفعاليات المجنةنشأة المجنة الكفي ىذا المبحث سنتطرؽ إلى 

 :وتشكيميا نشأة المجنة -المطمب األول:
ميالد المجنة الشعبية لمكاجية الحصار  أعمف 6003عاـ  أكتكبرفي السابع كالعشريف مف شير 

القطاع  أبناءعمى يد النائب في المجمس التشريعي عف مدينة غزة ـ. جماؿ الخضرم كثمة مف 
عف التجاذبات السياسية في الساحة الفمسطينية كمنذ  تعمؿ بعيدان  ةىي لجنة شعبية مستقمالمخمصيف ك 

أنشطة المحظة األكلى لتأسيسيا دعا رئيسيا ـ. الخضرم كافة أطياؼ المجتمع الفمسطيني لممشاركة في ً 
ة كأكؿ جسـ المجنة الشعبي تأسيسعف  لإلعالفكمنذ المحظة األكلى  .ان كخارجي ان داخميكفعاليات المجنة 

ار كجؿ اىتماماتو كأكلكياتو تكرس في خدمة ىذا المجاؿ لقت صمجاؿ اختصاصو مكاجية الح، حقيقي
يت الكثير مف نً ي كالفصائمي كالشعبي في قطاع غزة كبي مالمستكل الرس دلل كبيران  كقبكلن  الفكرة استحسانان 

اة الشديدة كحجـ الككارث اإلنسانية التي لممعان نظران ا ماؿ حكؿ قدرة ىذه المجنة عمى القياـ بمياميعاأل
 كالالإنسانيالالمشركع  يعانييا أبناء شعبنا تحت كطأة ىذا الحصار الظالـ الالقانكني ك كل يزاؿ كاف

  (.5/20/6025المجنة الشعبية لمكاجية الحصار، تاريخ الطالع  مكقع)كالالأخالقي 
 

http://www.freegaza.ps/
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  :المجنة الشعبية لمواجية الحصارأىداف 

 األىداؼ اآلتية: المجنة الشعبية لمكاجية الحصارتبنت 

 رفع الغطاء الكامؿ عف مشركعية الحصار كفضح أىدافو. -1

 عريضة لمكاجية الحصار. فمسطينيةتشكيؿ جبية  -2
 تخفيؼ حجـ الكارثة اإلنسانية الكاقعة عمى سكاف القطاع بسبب الحصار. -3
 المكقؼ مف الحصار. إيضاحع القرار بغرض صنك  الخارجي كدكائر التكاصؿ مع العالـ -4
تاريخ  ،المجنة الشعبية لمكاجية الحصار مكقع)محاكلة بناء لكبي دكلي ضاغط لكسر الحصار -5

  .(5/20/6025الطالع 

 :أنشطة وفعاليات المجنة: الثانيالمطمب 
العديد مف الفعاليات  كحسب رئيسيا د. الخضرم لمكاجية الحصارالمجنة الشعبية  تظمن

السمسمة البشرية التي امتدت مف رفح ، الشعبية داخؿ قطاع غزة بدأت بمسيرات الشمكع كمقبرة المصانع
مرحمة السفف بالتعاكف  بدأتفي تحريؾ قضية الحصار ثـ  كبير جدان  ككاف ليا أثره  ،كحتى بيت حانكف

كاف ىناؾ  أيضان ، تـ تنظيـ مجمكعة مف الرحالت البحرية لختراؽ ىذا الحصارمع حركة غزة حرة ك 
منظمة ك مع جامعة الدكؿ العربية ك مع األمـ المتحدة ك  عالقات كاتصالت مع البرلماف األكركبي

سالمية كدكلية ككذلؾ مؤسسات حقكقية مف أجؿ العمؿ عمى  ، المؤتمر اإلسالمي كمؤسسات عربية كا 
المجنة أف استطاعت  لقد  .يقية عمى الحتالؿ اإلسرائيمي حتى ينتيي ىذا الحصارممارسة ضغكط حق

قضية الحصار كرفع الحصار عف غزة أ قضية تتداكؿ عمى أعمى  تضعتحرؾ الكاقع كاستطاعت أف 
المجاف التي تعمؿ في مجاؿ مكافحة  المستكيات كأصبح ىناؾ بعد ذلؾ العديد مف المؤسسات كأيضان 

حتى في  ،أخرللجاف ك شكمت عدة لجاف في دكؿ أكركبية ك  ،الحصار في دكؿ عربية الحصار أك كسر
مسيرة ضخمة ستتجو مف الكليات المتحدة كمف ستحشد أميركا اآلف ىناؾ لجاف تعمؿ لكسر الحصار ك 

مسيرة  دكؿ أكركبية إلى داخؿ إسرائيؿ تنطمؽ مف ىناؾ حتى معبر بيت حانكف كسيككف ىناؾ أيضان 
نفس المحظة تخرج لمالقاتيا حتى يدرؾ العالـ كيعمـ أف الحصار اإلسرائيمي ىك الذم فمسطينية في 

يجب أف ينتيي كىذا المعبر الذم فصؿ غزة عف الضفة الغربية يجب أف يفتح حتى ينتيي كؿ ىذا 
 (.عمميةمقابمة  :6025، )الخضرم الحصار

http://www.freegaza.ps/
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دير قضية الحصار لمرأم العالـ في تص ىامان  أف المجنة الشعبية لعبت دكران  كيضيؼ رئيس المجنة
ظيار الصكرة الحقيقية لتداعيات إحيث  نيا تعتبر أكؿ جية شعبية قامت بتبني مكضكع الحصار كا 

ف القانكف الدكلي منح ىذه الحقكؽ لكؿ إالحصار مف كافة المناحي الحياتية لسكاف قطاع غزة. حيث 
يمي سمب ات الدكلية إل أف الحتالؿ اإلسرائشعكب العالـ فيي حقكؽ مدنية كفمتيا التفاقيات كالمعاىد

خالقي األقانكني كغير ال غير مميكف مكاطف كانكا ضحية ىذا الحصار 6ىذه الحقكؽ مف قطاع غزة 
المفركض عمى سكاف قطاع غزة كنحف بدكرنا كمجنة شعبية لمكاجية الحصار قمنا كمنذ بداية ىذا 

ارير سكاء عمى المرضى الذيف تكفكا جراء ىذا تداعيات الحصار باألرقاـ كالتق ؿالحصار بتسجي
الحصار أك عمى المناحي الصحية كالبيئية كالجتماعية ككؿ ما يتعمؽ بتدىكر الكضع اإلنساني في 

ككنا نصدر التقارير لمجيات الحقكقية كالمؤسسات الدكلية كالى البرلمانات ككنا نخاطب  ،قطاع غزة 
تحاد األكركبي ككضعناىـ جميعا في صكرة ىذا الحصار مكف أك ال األمـ المتحدة سكاء باف كي

ف الحتالؿ اإلسرائيمي إفي ىذا التجاه كنقؿ الصكرة الحقيقية لمعالـ حيث  ىاـه  كتداعياتو فكاف لنا دكره 
 يقة  حقيقة معاناة سكاف قطاع غزة.حاكؿ أف يغيب ىذه الصكرة كىذه الحق

في استقباؿ الكفكد التي جاءت لقطاع غزة سكاء  الحصار جكلت مكاجيةكما كاف لمجنة الشعبية ل
عبر سفف كسر الحصار أك عبر الحمالت البرية التي كانت تدخؿ مف خالؿ جميكرية مصر العربية 

ككنا نقـك معيـ بزيارات إلى األماكف ، ككاف ىؤلء مصدكميف مف حقيقة الكضع في قطاع غزة
سكاء عمى مستشفيات أك عمى مناطؽ ، ع غزةثر الحصار كالعدكاف عمى قطاالمتضررة كالمدمرة اً 

ف قطاع غزة في إمدمرة. فنحف نتحدث عف حصار كعف ثالثة حركب شنت عمى قطاع غزة حيث 
السنكات الماضية كاف بيف فكي كماشة بيف مطرقة الحصار الصعب عمى سكاف  القطاع كبيف 

جد حالة مف األزمات المركبة ك أالحركب التي شنيا الحتالؿ اإلسرائيمي عمى سكاف قطاع غزة كىذا 
 (.عممية: مقابمة 6025، )النزلي لسكاف القطاع كدىكر الكضع بشكؿ خطير جدان 

كاف ىناؾ  أنو أحمد يكسؼ مف ناحيتو أكد الرئيس السابؽ لمجنة الحككمية لكسر الحصار ك
شعبية في قطاع غزة بيف المجنة الحككمية لكسر الحصار كبيف المجنة ال لقاءات خصكصان ك تنسيؽ 
، هلللكف لـ يكف ىناؾ جيد يذكر لمحككمة في راـ ا، كبيرة ية الحصار عندما يككف ىناؾ أحداثلمكاج

بؿ كاف ىنا في قطاع غزة المجنة الشعبية لمكاجية الحصار برئاسة األخ جماؿ الخضرم حيث كاف ليا 
 (.عممية: مقابمة 6025، كمشككر في تعضيد ىذه الجيكد )يكسؼ طيبه  جيده 
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ممت المجنة الشعبية لكسر الحصار عمى إصدار العديد مف التقارير اليامة التي بينت مف كلقد ع
خالليا اثر الحصار المدمر عمى جميع مناحي الحياة في قطاع غزة كالضرر المترتب منة عمى السكاف 
في معيشتيـ كأمكرىـ اليكمية. كسنحاكؿ ىنا أف نمقي الضكء عمى بعض ما جاء في ىذه التقارير 

كضح حجـ كشدة المعاناة التي يكاجييا سكاف القطاع نتيجة ليذا الحصار الظالـ. ففي تقرير لن
شير  22بعد مركر  6004أكتكبر 25عف المجنة الشعبية لمكاجية الحصار بتاريخ  إحصائي صادر

 جاء فيو: عمى حصار قطاع غزة

كمية مف المستمزمات % مف حاجة القطاع الي25ما يدخؿ إلى قطاع غزة في حينو لـ يتجاكز أف  -
 .الحياتية

بعد أف  (6003)% مع نياية نكفمبر 22نسبة السكاف الذيف يعيشكف تحت خط الفقر ارتفعت إلى  -
 .دكلر يكميان  6 لىإمستكل دخؿ الفرد تدني ف أك  (6002)% مع نياية عاـ 25كانت 

لتجارية الخاص أنشطتيا ا % مف مؤسسات القطاع22مف  أكثر إغالؽإلى  اإلحصائياتتشير  -
منشأة مما  2500الصناعية البالغ عددىا  آت% مف المنش53مف  أكثر إغالؽإلى  ك بالكامؿ

 .عامؿ مف عممو في ىذا القطاع 252500ساىـ في تسريح 

. أما مميكف دكلر 25بمغت الخسائر الشيرية المباشرة لمقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار نحك  -
ير منتجاتيـ دبسبب عدـ قدرة المزارعيف عمى تص ةائر اليكميبمغ معدؿ الخسالقطاع الزراعي فقد 

مميكف  2 التي بمغت خسائر قطاع الصيد البحرمافة إلى ض. باإلألؼ دكلر يكميان  250عمى 
 .آلؼ عامؿ بالصيد ألعماليـ 2كفقداف حكالي ، دكلر

لطبية كتعطؿ صنفا مف المستيمكات ا 220مف األدكية كنفاذ أكثر مف  صنفان  220نفاذ حكالي   -
شيداء الحصار إلى عدد لرتفاع  إضافةن جياز طبي بسبب عدـ تكفر قطع الغيار  50حكالي 

تاريخ ، )مكقع المجنة الشعبية لمكاجية الحصار غزة قطاع نعكا العالج خارجشييد ممف مي  656
 .(5/20/6025الطالع 

 البرنامج ةمقدم تاستضاف برنامج حكارم عمى قناة الجزيرةكفي ، 6020فبراير 25بتاريخ ك      
الذم تحدث في المقاء عف رئيس المجنة الشعبية لمكاجية الحصار النائب جماؿ الخضرم ، زيانيفيركز 

% مف سكاف غزة يقبعكف تحت الفقر 40دكر كأنشطة المجنة في رفع الحصار عف غزة. كما أكضح أف 
 فأ% ك 30 اآلف ىكمعدؿ البطالة أف  كأضاؼ .يكميان  دكلر 6معدؿ دخؿ الفرد الكاحد ل يتجاكز ف أك 

أشار إلى مشركع دعـ األسر ك  مصنع ككرشة مغمقة. 2500عامؿ عاطؿ عف العمؿ ك ألؼ 220
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أف مؤسسات تمكيؿ خيرية فتحت ليا فركع  ك ألؼ دكلر مف جمعية قطر الخيرية 200المنتجة بقيمة 
) قناة التركي  األحمريالؿ التركية كمؤسسة ياردممي ككذلؾ ال IHHفي غزة مثؿ مؤسسة  مؤخران 

 (.22/20/6025تاريخ الطالع  ،الجزيرة 

ا لألحداث التي أعقبت فرض الحصار عمى قطاع غزة نأنو مف خالؿ متابعت ترل الباحثةك 
فإف أعماؿ المجنة الشعبية ، رسمية في العمؿ مف أجؿ رفعواللممؤسسات الرسمية كغير  الدؤكبكالعمؿ 

عمى الساحة الفمسطينية بؿ ساىمت في  كحضكران  ر تميزان كاألكثر فاعميةن لمكاجية الحصار كانت األكث
كل تزاؿ  ،عمى الحتالؿ مف أجؿ رفع الحصارميالد أكبر حالة تضامف شعبي إقميمي كدكلي ضاغط 

 تكاصؿ عمميا كجيدىا حتى تاريخو.
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 المبحث الثالث
 منظمات المجتمع المدنيدور 

 مقدمة: 
مؿ الجتماعي كالتنمكم مف أىـ األنشطة التي تسيـ في تقدـ كنيضة المجتمعات في يعد الع

عصرنا الحالي بكصفو الكسيمة المستخدمة في سياؽ إقرار العدالة الجتماعية مف خالؿ تقميص الفجكة 
مف خالؿ دعـ كافة السبؿ كاإلمكانات التي تكفر ك ، بيف مكارد الحككمات كازدياد احتياجات الشعكب

 ، كمف ىذا المنطمؽ ظيرت جيات غير مؤسسات الحككمة لمساندة فرد المجتمع.ارفاىية كالرخاء لكؿ ال
 كتكممة دكر الحككمات في تمبية الحتياجات المجتمعية كالتنمكية.

ضكء مف قبؿ كسائؿ اإلعالـ عمى مفاىيـ كمسميات تـ لمتسميط  أف ىناؾ، حاليان  كمف المالحظ
كالمؤسسات ، المنظمات غير الحككمية، ية فاعمة مثؿ المجتمع المدنيإطالقيا عمى ىياكؿ اجتماع

 ا مكمالن حيث يقكـ اإلعالـ بإبراز دكر ىذه اليياكؿ في دفع عجمة التنمية عمى اعتبار أف دكرىى ، األىمية
لدكر الحككمات في مختمؼ القطاعات المدنية مف خالؿ تقديـ العديد مف الخدمات الحيكية في 

كالتنمية إلى جانب تقديـ المساعدات اإلغاثية كالخيرية ، التعميـ كالبيئة كالزراعةقطاعات الصحة ك 
إلى تغيير المجتمعات كترسيخ مفاىيـ الديمقراطية  إضافةن ، كمراكز البحث كتنمية القكل البشرية كالمينية

 كحقكؽ اإلنساف.

كؿ يتطرؽ إلى اقش في ىذا المبحث منظمات المجتمع المدني مف خالؿ مطمبيف: األننلذلؾ س
ىذه المنظمات في مجاؿ رفع الحصار  فعاليات كمبادراتكالثاني: سيتناكؿ ، المجتمع المدني خريطة

 عف قطاع غزة.

 :وتأثيره المجتمع المدنيخريطة  -:المطمب األول
د المجتمع المدني في األدبيات األجنبية كالعربية إل أف ىناؾ تفاكتان في تحدي عمى الرغـ مف شيكع مفيـك

كقد عرؼ الخطيب المجتمع المدني بأنو "جممة الركابط ، العناصر كالقكة التي يتشكؿ منيا المجتمع المدني
 كما كعرفت(. 225: 6002، خاضعة لسمطة الدكلة أك نفكذىا" )الخطيبالكالمنظمات األىمية كالحرة كغير 

الية كالنقابات المينية كىيئات التنمية "عناصر أك تنظيمات غير حككمية مثؿ األحزاب السياسية كالتحادات العم
"بأنيا منظمات أك مؤسسات اجتماعية غير ربحية ل  عرفت، كأيضا(.  5: 2555، الجتماعية" ) أبك عمرك
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كتستمد قكتيا مف الحريات الطبيعية لإلنساف  ، ليا بمؤسسات الدكلة الرسمية أك بمؤسسات القطاع الخاص صمةى 
 (.2: 2553، دنيكتعمؿ في مجالت مختمفة" )م

كما عرفيا محمد مصمح بأنيا "خميط مف أشكاؿ مختمفة مف الركابط التي تشمؿ النقابات كالنكادم 
كما (. 222 :2554، كالجمعيات الدينية كالتي تتفاعؿ كتتخاطب مع بعضيا البعض مف أجؿ التنمية" )ىالؿ

يان ما بيف العائمة كما بيف مؤسسات الدكلة" بأنيا "المؤسسات كالفعاليات كاألنشطة التي تحتؿ مركزان كسطت عرف
 (. 65: 6000، )الصبيحي

كىناؾ سمتاف تميزاف المجتمع المدني في الضفة الغربية كقطاع غزة السمة األكلى ىي أف ىذا 
س نشاطاتو بعد عاـ ر المجتمع المدني يتميز عف غيره مف المجتمعات العربية في أنو نشأ كتطكر كما

، في ظؿ غياب بنية مستقرة أك دكلة ذات سيادة أك كياف مستقؿ، ؿ اإلسرائيميتحت الحتال ـ(2523)
أما السمة الثانية فيي حالة الختالط النظرم الناجمة عف عدـ القدرة عمى التمييز بيف أشكاؿ النضاؿ 

كعمميات كأشكاؿ التنظيـ الذاتي المرتبط ، الكطني التحررم كالسعي لبناء الدكلة الكطنية مف ناحية
 (.62: 2555، نشاطات كخصائص منظمات المجتمع المدني مف ناحية أخرل )أبك عمركب

 كجسد الفمسطينية الحككمية غير الجمعيات كأىداؼ غايات الفمسطيني النضالي البعد طبع لقدك 
نشاء ال الحقيقي كالمحرؾ الباعث عمميان  البعد ىذا  المؤسسات مف كغيرىا لجمعياتمشعب الفمسطيني كا 

 الفعمي كالمعيار األساس الفمسطينية النضالية كالظركؼ السياسية الحاجة أضحت بحيث، المجتمعية

 .)2555:22، )سالـ كاألىمية المجتمعية لمجمعيات كتككينيـ الفمسطينييف بعث ءكرا الكامف

 في الفمسطيني المكاطف صمكد تعزيز فيان أساسي كران د الفمسطينية األىمية المنظمات لعبت كقد
 اإلغاثية خدماتيا خالؿ مف الفمسطينية الكطنية السمطة إنشاء قبؿ المتعاقبة لحتالؿا اساتسي مكاجية

 كجكدىا مف لمحد الحتالؿ أكجدىا التي قيؿعراكال القيكد مف المنظمات ىذه عانت المقابؿ كفي، كالحقكقية

 ممارسات كفضح الصمكد تعزيز في برسالتيا القياـ الجيكد مف كبكثير استطاعت أنيا إل المقاـك كنشاطيا

 غير المنظمات حظيت كقد. (4: 6003، )أماف الفمسطيني الشعب لحقكؽ اليكمية كانتياكاتو المحتؿ

 في ترجمتو الىتماـ ىذا كيجد، التنمكم بدكرىا ترافان اع الدكلي المستكل عمى كبير باىتماـ الحككمية

 مجراالب في بيا خاصة ان بنكد دىافراإ كفي، ماتالمنظ ىذه فييا تشارؾ التي كاإلقميمية الدكلية تاالمؤتمر 

، ةأر مبال المعني بكيف كمؤتمر، الجتماعية لمتنمية العالمي القمة مؤتمر مثؿ، المختمفة كاإلقميمية الدكلية
 التنمية تقارير مثؿ الىتماـ ىذا الدكلية كالتقارير ساتراالد تظير ككذلؾ، لمسكاف المتحدة األمـ كمؤتمر
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جمعية حسب إحصاءات  422(. ىذا كقد بمغ تعداد الجمعيات في قطاع غزة 2: 6005، البحيصي)
كزارة الداخمية في غزة كالجدكؿ اآلتي يكضح التكزيع القطاعي ليذه الجمعيات حسب األنشطة التي 

 تقدميا.

 يبين إحصائية لمجمعيات في قطاع غزة حسب موقعيا الجغرافي )المحافظات( (8جدول رقم )

 العدد لجمعياتموقع ا الرقم
 266 محافظة شماؿ غزة -2
 232 محافظة غزة -6
 55 محافظة الكسطى -2
 200 محافظة خانيكنس -2
 35 محافظة رفح -5

 422 اإلجمالي 

 (11/6/2513مديرية الشؤون العامة  –)وزارة الداخمية غزة 

 

 )المحافظات(( يوضح إحصائية لمجمعيات في قطاع غزة حسب موقعيا الجغرافي 6) شكل رقم

122

471

95

100

75

863

                

           

              

               

           

        

 
 (11/6/2513مديرية الشؤون العامة  –)وزارة الداخمية غزة 
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 :منظمات المجتمع المدنيفعاليات ومبادرات  -:المطمب الثاني
رض عمى قطاع غزة كمازاؿ قائمان حتى اآلف ازدادت في ظؿ الحصار كاإلغالؽ المشدد الذم في 

كمف ىنا ظير دكر منظمات المجتمع المدني بما فييا الجمعيات  ،شكؿ كاضح معدلت الفقر كالبطالة ب
 إلى إضافةن ، الجتماعية كالرعاية كالتعميمية الصحية الخدمات الخيرية اإلغاثية كالحقكقية بتقديـ

 شبكات كتشغيؿان جد الصغير ضقرااإل كتقديـ الفقر كمكافحة العمؿ فرص لخمؽ المكجية النشاطات

 الفمسطينية الحككمية غير المنظمات عمؿ شيد قدك ، الفمسطيني المجتمع كطبقات حشرائ مؼلمخت األماف

، اإلنساف حقكؽ مجالت عمى تركز أصبحت بحيث المنظمات ىذه عمؿ مجالت في كاضحان  ،ان كر تط
 مستكل كعمى غزة قطاع مناطؽ مختمؼ في المنظمات ىذه عممت كقد، كالطفؿمرأة ال كحقكؽ، طيةمقراكالدي

 .منيا المستفيديف أعداد كسع مما الفمسطينية المحافظات ميعج

لكؿ  كما قامت منظمات المجتمع المدني بتقديـ خدمات ميمة في مختمؼ مجالت الحياة طبقان 
كتطمح منظمات المجتمع المدني لتجاكز العمؿ الخيرم باتجاه التأثير في ، ظركؼ مجتمع كخصكصيتو

 (. 625: 6000، بشارةسياسات الدكلة في بعض المجالت )

الفمسطينية الفاعمة  األىميةمف المنظمات  العديدعميو تناكلت الباحثة في ىذا المطمب دكر  بناءن 
إلى المجالت كاألنشطة كالفعاليات الحصار عمى قطاع غزة مف خالؿ التطرؽ مكاجية في مجاؿ 

مثمة ليذه المؤسسات الصحية المتعددة كالمتنكعة التي مارستيا كالتي شممت القطاع الصحي كمف األ
في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالييئة المستقمة كالمركز  كاتحاد لجاف العمؿ الصحي. كأيضان ، اإلغاثة الطبية

غاثي مثؿ كشبكة المنظمات األىمية. كالمجاؿ اإل األكركمتكسطيالفمسطيني لحقكؽ اإلنساف كالمرصد 
بعض منظمات المجتمع الباحثة التالي ستتناكؿ  . كفي الجزءجمعية قطر الخيرية كالجمعية اإلسالمية

 الحصار عمى قطاع غزة كىي: في مكاجية كاف ليا دكره فاعؿه المدني كالتي 
 إطار تنسيقي بيف المؤسسات األىمية((شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية -1
 .المرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اإلنساف -2
 .الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف -3
 .يني لحقكؽ اإلنسافالمركز الفمسط -4

 .جمعية قطر الخيرية -5

 .الجمعة اإلسالمية  -6
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 :شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية -أوال:

قبيؿ قدـك  (2552)تأسست شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية في سبتمبر مف عاـ      
مجتمع الفمسطينية كىي تمارس أعماليا منذ ذلؾ التاريخ كإحدل المككنات الميمة في الالسمطة 

كمدل الدكر الذم يمكف أف تمعبو األطر المستقمة اليادفة ، الفمسطيني التي تعبر عف الكجية الديمقراطية
إلى تمكيف المجتمع كتحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة كحماية حقكؽ اإلنساف كتعزيز مفاىيـ العدالة 

. كتحظى شبكة المنظمات بغض النظر عف التمييز بسبب الديف أك الجنس أك العرؽ، الجتماعية
بمكانو عالية بيف المنظمات األىمية  إطار تنسيقي بيف المؤسسات األىمية كىي األىمية الفمسطينية

مؤسسة أىمية فمسطينية تعمؿ في حقكؿ مختمفة تتعاكف  222الفمسطينية حيث تضـ مظمتيا قرابة 
عادلة لشعبنا الفمسطيني كتتمحكر ال  جؿ مناصرة قضايا التنمية كالقضاياأكتتشابؾ في ما بينيا مف 

 األىداؼ العامة لشبكة المنظمات األىمية الفمسطينية حكؿ: 
 لقرارات الشرعية الدكلية.  دعـ حقكؽ الشعب الفمسطيني الغير قابمة لمتصرؼ كفقان  -2

 تعزيز الكحدة الكطنية. -6

 الحفاظ عمى الحريات العامة كالمكاطنة. -2

 ع التشريعات.المساىمة في رسـ السياسات العامة ككض -2

 ،نظمات األىمية )شبكة المكفؽ مبدأ استقاللية العمؿ األىميتمكيف الشبكة مف ممارسة أعماليا  -5
 (.62/20/6025تاريخ الطالع 

 

ىذا الدكر ينطمؽ رفع الحصار المفركض عمى قطاع غزة  في دكران  شبكة المنظمات األىمية كقد لعبت
شبكة المنظمات  حيث قامت. ؿ الكطني الفمسطينيالنضا إطارلمنظمات في ليذه ا مف جيد كطني 

كالتي تضـ ، في ظؿ الحممة الشعبية الدكلية لحماية الشعب الفمسطينيمارس يي  بجيدو متكاصؿ األىمية
إلى قطاع  األجانبمف استقداـ عشرات مف المتضامنيف  نتكتمك، مختمؼ حمالت التضامف في العالـ

كساىمكا في ، كتعزيز الحماية الشعبية عمى مختمؼ مستكياتيا، تضامف مع شعبنالمغزة كالضفة كالقدس 
 .اإلسرائيميفضح انتياكات الحتالؿ 

كربطو بالبعد الحقكقي  ، يتـ ربطو بالبعد المكاني بالقضية الفمسطينية الحثيث عمؿكىذا ال
، الضكء عمى قطاع غزة تلعمؿ مع عدة جيات دكلية كالتي قامت بإرساؿ أكؿ سفينة بحرية كسمطبا

جؿ فؾ أكشاركت الشبكة في كثير مف الفعاليات األىمية مف  المجتمع الدكلي بفؾ الحصار. كطالبت
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ألنو يضعؼ  ،الحصار عف قطاع غزة كمف أجؿ فضح ممارسات الحتالؿ كأكصت بإنياء النقساـ 
 (.عممية: مقابمة 6025، حمالت التضامف كيشكؿ مدخؿ إلنياء الحصار )الشكا

لرفع الحصار  مناسبة في العديد مف الندكات كالمؤتمرات كفي أكثر مف شبكةلكما شاركت ا     
 كجو في جميعاى  لنقؼ" عنكاف تحت العالمي الفقر يكـ بمناسبة اعتصاـالمشاركة ب عف قطاع غزة منيا

 الدكلية الرباعية لمجنة مكجية عريضة إرساؿ كتـ "الفمسطيني الشعب عمى المفركض الظالـ الحصار
 الحتالؿ حككمة لدل كالتدخؿ ، الفمسطيني الشعب عمى المفركضة القتصادية العقكبات بكقؼ تطالب

باإلضافة إلى عقدىا عدة اجتماعات مع العديد مف المنظمات ،  عميو الكاقع الحصار لرفع اإلسرائيمي
 ائيمياإلسر  لمحصار نتيجةن  الفمسطينية األراضي في كاإلنسانية الصحية األكضاع تدىكر بحثالدكلية ل
غالؽ المعابر ك تأثير ىذا اإلغالؽ ، الدكلية المساعدات كقطع  كالمنتجات المزارعيف عمىكالحصار كا 

 مناقشةلالزراعي  القطاع في مباشرةال كغير المباشرة الخسائر حكؿ كالتقارير المعمكماتكتقديـ  الزراعية
)مكقع  .كض عمى قطاع غزةاإلسرائيمي المفر  الحصار كآثار تبعات لمكاجية المشترؾ التحرؾ سبؿ

 (.62/20/6025تاريخ الطالع ، لمنظمات األىميةشبكة ا
 كبعض الحصار لفؾ الدكلية الفمسطينية كالحممة األىمية المنظمات شبكة نظمت، أيضان      
 مكاجية في  فالفمسطينيي الصياديف مع تضامنيان  اعتصامان  األىمية المنظمات بشبكة  المؤسسات
 62 بتاريخ  غزة مدينة في المتحدة األمـ مقر قبالة كذلؾ بحقيـ المستمرة رائيميةاإلس العتداءات

، كالشبكة الحصار لفؾ الدكلية الفمسطينية الحممة ممثمك سمـ العتصاـ نياية كفي .6004نكفمبر
 جراء الصياديف معاناة تكضح المتحدة لألمـ العاـ األميف إلى مكجيو مذكرة، الصياديف كجمعيات
عادة بحرية بالصيد تمكينيـ جؿأ مف بالعمؿ كتطالبو ، الحتالؿ تممارسا  ليـ الصيد مراكب كا 

 (. 62/20/6025تاريخ الطالع  ،سابؽال المرجع)
 لمدفاع الكطنية كالحممة النقساـ حالة إلنياء الشعبية لمحممة التنسيؽ في بقكة الشبكة  ساىمتك 

 لفؾ الدكلية الفمسطينية كالحممة بالخارج العالج ليةإشكا كحؿ الكطنية الكحدة كاستعادة الحريات عف
 كالشخصيات الكفكد مف العديد استقبمت. حيث الكطنية الفعاليات مف كغيرىا غزة قطاع عف الحصار
 منع الذم الحصار مف الرغـ عمى كذلؾ ، دكلية منظمات ليا دعت اجتماعات في شاركت كما الدكلية
 دكلية فعاليات في المشاركة مف الشبكة ممثمي حرماف كذلؾ القطاع ىإل الدكلية الكفكد مف الكثير دخكؿ

قميمية  مع المقاءات مف العديد نظمتباإلضافة إلى أنيا ، القطاع عمى كضر المف الحصار جراء كا 
 Association of  تجمع مع كبخاصة الفمسطينية األراضي في العاممة الدكلية المنظمات
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International Development Agencies (AIDA)  كىك تجمع لممؤسسات الدكلية العاممة في
 مع الشراكة عالقة كتعزيز الحصار رفع تجاه لمضغط جيدىا بتكثيؼ مطالبتيا بيدؼ كذلؾفمسطيف 
 رجع السابؽمال) .تنمكم طابع ذات برامج في كالبدء كاضحة أسس كفؽ الكطنية األىمية المنظمات

 (. 62/20/6025تاريخ الطالع  ،سابؽ ال
 

 كسر" سفف باستقباؿ الحصار لفؾ الدكلية الفمسطينية الحممة إطار في الشبكة شاركتكقد 
 منظمات كممثمي السالـ دعاة مف العشرات متنيما كعمى غزة شاطئ  إلى كصمت كالالتي" الحصار
 المتضامنيف كلقاءات زيارات برامج كنظمت. الدكلية كالشخصيات التضامف كحركات اإلنساف حقكؽ
 حاشدة مسيرة الشبكة نظمت كما. الحصار كسر سفف عبر غزة قطاع إلى كصمكا الذيف نباألجا

 بيت حاجز عند األمريكية Code pink  منظمة مع كبالتعاكف المجتمعية القطاعات مختمؼ بمشاركة
 .بالحصار لمتنديد (يرزإ) حانكف

 

 غزة قطاع عف رالحصا برفع المطالب المدني المجتمع منظمات دكر تفعيؿ الشبكة كاصمت
 التظاىرات في الحممة شاركت كما الحصار جراء شعبنا قطاعات كافة معاناة عمى الضكء كتسميط
 غزة عف الحصار لفؾ الكطنية الحممة أحيت ككذلؾ  الحرية أسطكؿ بحؽ الحتالؿ بجريمة المنددة
 في كالكركد لزىكرا أكاليؿ إلقاء تـ حيث الحرية أسطكؿ لو تعرض الذم اليجكـ عمى شير مركر ذكرل
 عقدت كما. الحرية أسطكؿ لو تعرض الذم اليجـك حكؿ تحقيؽ بإجراء المشارككف كطالب، البحر
 كبالتعاكف الحممة نظمت كما، الحصار إلنياء الدكلية المحاكلت تجاه مكقفيا عف لمتعبير مؤتمر الحممة

 مع متضامنيف كاألطفاؿ نساءال مف العديد شارؾ حيث، غزة ميناء في شمكع مسيرة المرأة قطاع مع
 مف كبير عدد إلى باإلضافة ىذا لبناف مف قادمة غزة تصؿ أف المفترض مف كاف كالتي مريـ سفينة

تاريخ الطالع  ،سابؽ ال رجعمال).الصحفية كالتقارير البيانات إصدار بينيا كمف الفعاليات
62/20/6025.) 

 

 بأسطكؿ كلمترحيب، "2" الحرية أسطكؿ عمى اليجكـ عمى عاـ مركر ذكرل الشبكة أحيت كقد
 ممثمي مف المئات بمشاركة البحرم غزة ميناء في نظمتيا التي التظاىرة خالؿ مف كذلؾ، "6" الحرية
 لجاف كأعضاء كالشباب كالعماؿ المرأة كقطاعات المدني المجتمع كمنظمات السياسية القكل مف عدد

 الفمسطينية األعالـ العتصاـ في المشارككف رفعك  الزراعي العمؿ لجاف لتحاد التابعة الصياديف
 جريمتيـ عمى الحتالؿ مجرمي بمحاسبة كتطالب الحتالؿ بجريمة تندد التي كاليافطات كالشعارات

 الضغطب المتحدة لألمـ العاـ األميف كبخاصة الدكلي لممجتمع المطالبة ككذلؾ 2 الحرية أسطكؿ بحؽ
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 قبالة ضخمة اعتصاـ مسيرة الشبكة كأقامت .غزة قطاع عف ئرالجا اإلسرائيمي الحصار لرفع الجدم
 النطالؽ  تـ حيث كصكلو كتأميف( 6) الحرية أسطكؿ بحماية لممطالبة( اليكنسكك) المتحدة األمـ مقر
مكقع شبكة ) المتحدة لألمـ العاـ األميف مكف كي باف لمسيد رسالة كتسميـ المتحدة األمـ مقر إلى

 (.62/20/6025اريخ الطالع ت ، المنظمات األىمية
 

 فريؽ' أطمقو كالذم' أكليفا' الدكلي القارب إنشاء حكؿ أجنبية كفكد مع بمقاءات الشبكة كشاركت
 القطاع في الفمسطينية المياه في اإلنساف حقكؽ انتياكات لمراقبة' غزة في المدنييف كسالمة خدمة
 الحتالؿ قكات تقميص بعد، الفمسطينية مياهال في المدنييف كخدمة السالمة لميمة القارب ىذا كأنشئ

 كميات انحسار إلى أدت حيث، بحرية أمياؿ ثالثة إلى غزة حرب بعد الصيد مساحة اإلسرائيمية
 حيث أكليفا القارب عمى رحالت تدشيف في الشبكة شاركت كقد، الصياديف حياة كتيديد، األسماؾ
 اإليطالي الناشط المشركع بيذا اكساعدك  اساىمك  فالذي المتضامنيف بيف كمف، البحر عرض إلى انطمقكا

 ىذا ضمف مف -في ظركؼ غامضة كمؤسفة - قتمو تـ كالذم، أريغكني فيتكريك اإلنساف حقكؽ في
، بالشبكة اجتماع في شارؾ قد أريغكني المتضامف لرغبتو ككاف كفقا' أكليفا' السـ إطالؽ كتـ الفريؽ
 أف أمجد السيد أكضح كقد، «أكليفا» عمؿ تدشيف مكعد تحديد وخالل تـ، كقتمو خطفو مف كاحد يكـ قبؿ

 الفمسطينييف حب بمدل لمعرفتو القارب عمى «أكليفا» اسـ كأطمؽ الفكرة اقتراح في شارؾ أريغكني
 كذلؾ أريغكني فيتككر اإليطالي المتضامف بتشييع الشبكة شاركت. بيا كاعتزازىـ الزيتكف لشجرةى 

  (. 62/20/6025تاريخ الطالع ، سابؽال رجعمال) عةكاس كشعبية رسمية بمشاركة
 شعبنا بمطمب تمسكيا عمى كأكدت الفمسطينية الدكلية لفؾ الحصار الحممة إدارة الشبكة كاصمت

 كالسماح ، غزة لقطاع الحدكدية المعابر كافة كفتح الحصار إنياء باتجاه المدني المجتمع كمنظمات
 كقد، لمشبكة األجنبية الكفكد بيا تقكـ التي التضامنية الزيارات تعزيزكب، كاألفراد لمبضائع الحركة بحرية

 كاقع عمى غزة لقطاع زياراتيا خالؿ مف اطالعيا تـ كالتي الكفكد ىذه مف العديد الشبكة استقبمت
 الضكء تسميط ضركرة عمى كأكدت، المفركض اإلسرائيمي الحصار جراء الصعبة اإلنسانية األكضاع
  .الغربية الضفة أك غزة قطاع في سكاء الحصار جراء شعبنا قطاعات كافة معاناة عمى الدكلي لممجتمع
كما زالت الشبكة تبذؿ جيكدىا كتحاكؿ عمؿ التنسيؽ لتسير القكافؿ لكسر الحصار " إطالؽ  

صدار بياف في الذكرم السنكية الثالثة لجريمة الحتالؿ بحؽ ، ـ"6022قارب فمؾ غزة مطمع عاـ  كا 
رية. كقد شاركت الشبكة كزارة التخطيط لمتحضير لدراسة بعنكاف " اآلثار المترتبة عمى قدـك أسطكؿ الح

 (.62/20/6025تاريخ الطالع ، المرجع السابؽالقكافؿ المساندة إلى قطاع غزة " )
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 :المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان -:ثانياً 
ؿ في منطقة الشرؽ األكسط تعم (6022)منظمة دكلية مستقمة تأسست في نكفمبر عاـ ىك 

كبالتحديد في األقاليـ كالدكؿ التي  ،كشماؿ أفريقيا كمجاؿ اختصاصيا الرئيس ىك قضايا حقكؽ اإلنساف
لنظاـ  يسكد فييا انتياؾ حقكؽ اإلنساف بشكؿ كبير سكاء كانت تخضع ىذه الدكؿ لحتالؿ أجنبي أك

 داخمي.ديكتاتكرم قمعي أك دكلي تعاني مف الفكضى كالضطراب ال
كيقع مقر المنظمة الرئيس في جنيؼ بسكيسرا باإلضافة لكجكد مقر إقميمي في األراضي 

ابتعاث ممثميف في بعض الدكؿ العربية مثؿ مصر كليبيا كالعراؽ كلبناف كالعديد إضافةن إلى الفمسطينية 
نظمات الحقكقية بغرض الىتماـ بقضايا حقكؽ اإلنساف لدل ىذه الدكؿ كتكثيقيا كتشجيع الم، مف الدكؿ

الدكلية كذات الشأف كالختصاص كدكائر صنع القرار في العالـ بالعمؿ الجاد لكضع حد ليذه 
في القارة  مما يتمتع بو مف مزايا كحصانة خصكصان  النتياكات أك باألقؿ التخفيؼ مف حدتيا كمستفيدان 

راقيؿ كالممارسات التي يفرضيا األكركبية فإف المرصد يمارس أعمالو كنشاطاتو بعيدان عف الضغكط كالع
 ، الحتالؿ أك بعض األنظمة القمعية خصكصان كىك يعتمد عمى القانكف الدكلي عند ممارسة أعمالو

 كىك ما يبقيو خارج دائرة الستيداؼ المباشر مف قبؿ األطراؼ التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف.
 

 المرصد: وأنشطة أىداف
 ير مف الدكؿ مف خالؿ المتابعة الميدانية.تكثيؽ انتياكات حقكؽ اإلنساف في الكث -2

 تكجيو مؤسسات حقكؽ اإلنساف الدكلية لالىتماـ بقضايا حقكؽ اإلنساف في البؤر الساخنة. -6

 لفت انتباه بعض الدكؿ لنتياؾ بعض قضايا حقكؽ اإلنساف عندىا. -2

 تشجيع الدكؿ عمى سف التشريعات التي تكفؿ كتصكف حقكؽ اإلنساف. -2

سائؿ السممية كالقانكنية كنشر الكعي الجماىيرم لمتخمص مف ىذه تحفيز استخداـ الك  -5
 (.63/20/6025تاريخ الطالع  ،)مكقع المرصدالنتياكات.

المشدد عمى قطاع غزة  ييكنيالحصار الص اإلنساف أفلمرصد األكركمتكسطي لحقكؽ اعتبر اك 
مميكف فمسطيني  244 يعتبر شكالن غير مسبكؽ مف أشكاؿ العقاب الجماعي لنحك (6002)عاـ منذ 

ف إ حيث يعيشكف في القطاع المعزكؿ عف العالـ الخارجي في ظؿ أكضاع إنسانية كمعيشية متدىكرة.
سمطات الحتالؿ الصييكني تمارس سياسة اإلغالؽ كالحصار عمى قطاع غزة كمنيج مستمر منذ 

منع المكاطنيف مف ك ، كذلؾ مف خالؿ السيطرة عمى المعابر التجارية كغير التجارية، تسع سنكات
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، كمنع الصياديف مف الدخكؿ إلى المساحة المسمكح بيا قانكنيان ، السفر لمخارج لمعالج كالدراسة كالعمؿ
عاق  (.6025، ي)تقرير المرصد األكركمتكسطة عمؿ المزارعيف عمى حدكد القطاعكا 

عمى اإلنساف العديد مف التقارير التي ركز فييا لمرصد األكركمتكسطي لحقكؽ ا صدرأك 
العدكاف ككاف منيا التقرير الخاص ب، األزمات المتكاصمة في القطاع كالناتجة عف الحصار اإلسرائيمي

فاقـ مف أزمة القطاع  .  كاعتبر أف ىذا العدكاف(6022)األخير عمى قطاع غزة صيؼ  الصييكني
ألكضاع كأدل إلى تردم ا، حيث تسبب بدمار غير مسبكؽ لمبنية التحتية، عمى كافة المستكيات

عمى يعتمد % مف سكاف القطاع 40حكالي كأف ، القتصادية المتدىكرة أصالن بفعؿ الحصار
فقد تراجع النمك القتصادم عقب اليجـك األخير عمى القطاع ، المساعدات الدكلية. إلى جانب ذلؾ

زة معدؿ األشخاص الذيف يعيشكف تحت خط الفقر في قطاع غكأف  ، لحكالي سبع سنكات إلى الكراء
شخص يعيمكف حكالي نصؼ مميكف  40،000حيث فقد أكثر مف ، أكثر بمرتيف منو في الضفة الغربية

في الربع األخير مف  %2644كصؿ معدؿ البطالة إلى حكالي كما . (6003)فرد أعماليـ منذ عاـ 
فيما تسبب ، % مف المشاريع في القطاع50كتسببت القيكد الصييكنية بتكقؼ حكالي ، (6022)عاـ 

 (.6025،المرجع السابؽ) منشأة 522األخير عمى غزة بالتدمير الكمي أك الجزئي لػ  اليجـك الصييكني

ف ك عف ما يعانيو الصياد اإلنساف أيضان لمرصد األكركمتكسطي لحقكؽ كتحدثت تقارير ا
طف  2،524طف مترم إلى  2،250انخفض متكسط الثركة السمكية مف أنو قد  ف مكضحان ك كالمزارع
إلى ، % مف الثركة السمكية سنكيان 23ىك ما يعني أف القيكد الصييكنية تتسبب في خسارة نحك ك ، مترم

صياد  2500إلى  20000جانب أنيا أدت إلى انخفاض عدد الصياديف المسجميف في قطاع غزة مف 
منطقة عازلة تمتد بعمؽ ثالثة كيمكمترات داخؿ أراضي  كنتيجة لفرض الكيافكما  .6022حتى العاـ 

حيث ، أعيؽ عمؿ المزارعيف، % مف األراضي الزراعية لدكافع أمنية25مقتطعةن نحك ، اع غزةقط
لذلؾ فإف  كصكليـ ليا. كنتيجةن  في تمؾ المناطؽ شبو مستحيؿ في ظؿ منع الكياف أصبح الستثماري 

المرجع ) % مف العائالت في غزة تكاجو صعكبات في تكفير احتياجاتيا األساسية45نحك 
 (.6025،السابؽ

 غالبيةى الصحي في القطاع حيث أشارت التقارير إلى أف  بكلـ تغفؿ تقارير المرصد الجان
حيث كمع نياية شير يكليك ، المرضى ل يتمقكف العالج المناسب بسبب الحصار كقمة اإلمكانيات

نحك كما  نكع( مف األدكية قد انعدمت تمامان في مستشفيات قطاع غزة 264% )63كاف نحك ، 6022
% منيـ 30حيث كاف حكالي ، % مف سكاف قطاع غزة يعانكف مف انعداـ أك سكء األمف الغذائي30
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لكف ىذه ، (6022)األخير صيؼ  يعتمدكف عمى المساعدات الغذائية قبؿ اليجكـ الصييكني
المساعدات ما لبثت أف انخفضت أك انعدمت بعد اليجـك ليصبح معظميـ عاجزيف عف تكفير 

 (.6025تقرير المرصد األركمتكسطي،) ةالحتياجات األساسي
% مف المياه في غزة ل تطابؽ معايير منظمة 55حكالي تقارير المرصد أف  كذكرت أيضان 

، % مف السكاف شراء مياه الشرب40حيث يضطر نحك مف ، الصحة الدكلية لممياه الصالحة لالستخداـ
كما  ب لتغطية كافة احتياجاتيا اليكمية.فيما تعجز العائالت الفقيرة جدان عف تكفير مياه صالحة لمشر 

 ، % مف طاقتيا التشغيمية الكاممة بسبب أزمة الكقكد22تعمؿ محطة الكيرباء الكحيدة في غزة بنسبة 
؛ نتيجة القيكد الصييكنية 6022مميكف دكلر خالؿ عاـ  20تكبد القطاع الزراعي خسائر تقدر بػ كما 

. كفيما يخص إعمار غزة بعد الحرب األخيرة قاؿ زارعيفالتي تفرضيا عمى القطاع كعمى حركة الم
 العمار% فقط مف المبمغ الذم تعيد بتقديمو في مؤتمر إعادة 23تـ تقديـ نحك نو إتقرير المرصد 

 رجعمال) مميار دكلر 5،2حيث تعيدت الدكؿ المشاركة بتقديـ ، الذم عقده المجتمع الدكلي في القاىرة
 (.6025:سابؽال

 

دكؿ التحاد األكركبي لمعمؿ الجاد عمى إنياء الحصار اإلسرائيمي  المرصددعا لؾ كذك      
كعدـ التكيؼ في البرامج عمى األرض مع ىذه الحالة ، كعدـ التساكؽ معو، المستمر عمى قطاع غزة

العمؿ عمى إنياء الحتالؿ اإلسرائيمي طكيؿ األمد لكافة األراضي الفمسطينية ، الشاذة. كبشكؿ عاـ
فيما يتـ مف جرائـ حرب كعقكبات جماعية في قطاع غزة كباقي األراضي  سان باعتباره سببان رئي، حتمةالم

كأكصى السمطة الفمسطينية بضركرة تضميف ممؼ حصار قطاع غزة ضمف . الفمسطينية المحتمة
رب كل الممفات المقدمة إلى المدعي العاـ لممحكمة الجنائية الدكلية عمى اعتبار أف الحصار جريمة ح

كممارسة ، عف استمرار حصار قطاع غزة المسئكليفمحاسبة كمحاكمة ك ، بد مف معاقبة المتسببيف فيو
باعتبار ىذه األفعاؿ تمثؿ ، المدنية فيو حياءاأل تدمير ك، كتجكيع السكاف المدنييف، العقاب الجماعي

لضمكع بالمسؤكليات الممقاة داعيان المجتمع الدكلي لحث قكات الحتالؿ اإلسرائيمي عمى ا .جريمة حرب
المرجع ) ككفقان للتزاماتيا بمكجب القكانيف الدكلية ذات العالقة، عمى عاتقيا كقكة احتالؿ

 (.6025السابق,
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 :الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان -ثالثا:
ة فمسطينية تعني بحقكؽ المكاطف الفمسطيني كتتمتع بالعضكية الكامم رسمية ىي مؤسسة كطنية

الييئة  أنشئت في المجنة التنسيقية الدكلية لمييئات الكطنية لحقكؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة.
مجاؿ ك  ،عف الرئيس ياسر عرفاتبمرسكـ رئاسي صادر  كييئة مستقمة اإلنسافالمستقمة لحقكؽ 

ىا لمرئاسة كرفع تقارير  ،اختصاصيا متابعة قضايا حقكؽ اإلنساف في المؤسسات الرسمية الفمسطينية
في الجريدة الرسمية  ـ(2555)( لعاـ 55كلممجمس التشريعي عف ذلؾ كقد نشر ىذا المرسـك تحت رقـ )

 .لمسمطة الفمسطينية "الكقائع الفمسطينية"
 

 الييئة:  ومسؤولياتميام 
خالؿ سف التشريعات كالقكانيف  مف مع الجيات المختصة اإلنسافمتابعة قضايا حقكؽ  -1

 الفمسطينية.

 الكعي القانكني لذم مختمؼ فئات المجتمع حكؿ حقكقيـ في التشريعات الفمسطينية كالدكليةنشر  -2
 (.60/4/6025تاريخ الطالع ، )الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف

 

كحسب ما جاء في حديث األستاذ جميؿ سرحاف رئيس الييئة خالؿ المقابمة الشخصية التي 
تقـك بالعمؿ عمى ، ة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في فمسطيفف الييئة بصفتيا المؤسسأىا معو بيناأجر 

فإف الحؽ في تقرير ، تعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف في فمسطيف. كألف حقكؽ اإلنساف مترابطة ل تتجزأ
المصير كالحرية كالكرامة ىك في صمب اىتماـ الييئة التي تعتبر المصدر الرسمي لمييئات الكطنية 

كذلؾ مف  ، في معرفة آخر التطكرات المتعمقة بانتياكات حقكؽ اإلنسافلحقكؽ اإلنساف عبر العالـ 
كتقاريرىا حكؿ ، خالؿ التقارير التي تصدرىا حكؿ انتياكات حقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة

الذم ، (6022)عدكاف العاـ  هالعدكاف اإلسرائيمي المتكرر خالؿ سنكات ماضية عمى قطاع غزة كآخر 
قطاع غزة عف الكفاء بالتزاماتيا تجاه حقكؽ اإلنساف بسبب الحصار المفركض في  ةالسمط ةشؿ قدر 

 (.عممية: مقابمة 6025، كتقكيض البنية التحتية فيو )سرحاف، عمى قطاع غزة

كثقت الييئة المستقمة لحقكؽ  (6022)كحتى عاـ  (6003)كفي تقاريرىا الممتدة مف عاـ 
 كتداعياتو اإلسرائيمي لقطاع غزةالحصار عمى  ان اإلنساف أنشطتيا في مجاؿ تخصصيا كركزت أيض

عف ىذا  الناتجة اإلنسانيةالمعاناة  أشكاؿكؿ  إلىالتقارير  ىذهكتطرقت في  عمى حياة السكاف.
، ازدياد معدلت الفقر كالبطالة كسكء التغذية لدل األطفاؿ مثؿ:، الحصار كالى اآلثار المترتبة عميو
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إلى تقمص نسبة الكاردات في ظؿ تحكـ إسرائيؿ  باإلضافة، يرةض قيمة الصادرات لدرجة كباكانخف
أماـ  ان كالحصار شكؿ معكقان رئيس اإلغالؽ كما أكضحت ىذه التقارير أف بالمعابر كمنع الحركة.

بسبب تدمير المقرات  أماـ المحاكـ الفمسطينية اياقضالحيث تراكمت أكثر مف  ،المحاكـ الفمسطينية
ف الحصار المك  كالسجكف. العشرات مف  إغالؽحيث تـ  ،فركض عمى قطاع غزة خمؽ خسائر فادحةا 

تدمير جزء كبير مف ىذه المصانع تدميران كميان  إلىباإلضافة  ،المصانع كالكرش كشركات المقاكلت
استمرار استيداؼ  إلىككذلؾ تطرقت التقارير  ،الثالث التي شنت عمى القطاع العتداءاتبسبب 

حالة  252ت عاـ حيث سجم ،كأيضان المزارعيف في المناطؽ الحدكدية ،الصياديف في عرض البحر
ارتفاع عدد شيداء  إلىكما تطرقت تقارير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف  .6022استيداؼ عاـ 

إلى نفاذ مئات األصناؼ  باإلضافة ،كنفاذ عشرات األصناؼ الدكائية مف المستشفيات  ،الحصار
 (.6022-6003 ،الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف )تقريرالستيالكية الطبية 

 :المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان -رابعا:

مف ثمة مف القانكنييف الفمسطينييف ك  (2555)عاـ  في تأسسفمسطيني  إنسافىك مركز حقكؽ 
 حقكؽ اإلنساف كسيادة القانكف كيتمتع امجاؿ اختصاصو الىتماـ بقضاي، يتمتع بالستقاللية الكاممة

بصفة استشارية في المجمس القتصادم كالجتماعي التابع لألمـ المتحدة كىك عضك في لجنة 
باريس كعضك الشبكة األكركبية  في ؽ اإلنسافحقك جنيؼ كعضك الفيدرالية الدكلية لبية لالحقكقييف الدك 

تاريخ  ،اإلنساف)المركز الفمسطيني لحقكؽ  .ككبنياجفبالمتكسطية لحقكؽ اإلنساف 
 (.2/5/6025عالطال
 المركز: وميام أىداف

 .تعزيز سيادة القانكف كالىتماـ بحقكؽ اإلنساف كفقا لممعاير المطبقة دكليان  -1

 الىتماـ بتطكير أعماؿ المؤسسات القانكنية الفمسطينية كتعزم الثقافة القانكنية. -2

 ية.رات الشرعية الدكلرالق في تقرير مصيره كفقان  مساعدة الشعب الفمسطيني قانكنيان  -3

 .الدراسات حكؿ قضايا حقكؽ اإلنساف في المجتمع الفمسطيني إعداد -4

 .رفع التكصيات لمجيات المختصة بسف التشريعات حكؿ قضايا حقكؽ اإلنساف -5

 ،)المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنسافتكثيؽ انتياكات حقكؽ اإلنساف مف طرؼ دكلة الحتالؿ  -6
 (.2/5/6025تاريخ الطالع
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عمى فضح الممارسات اإلسرائيمية التي تنتيؾ األعراؼ  لحقكؽ اإلنساف المركز الفمسطينيعمؿ 
كالمكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف ككثؽ ذلؾ في تقاريره الدكرية. ككاف لمحصار المفركض عمى قطاع 

جؿ الضغط عمى إسرائيؿ مف خالؿ المجتمع الدكلي كالمنظمات أفي التقارير مف  كاضحه  غزة ظيكره 
التقارير الصادرة عف المركز ة لفؾ الحصار عف غزة. كسنتطرؽ إلى بعض الدكلية في محاكل

 الحصار عمى قطاع غزة. الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ذات الصمة بمكضكع 

 إغالؽبمغ عدد أياـ ، (6003)عاـ ل ممركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنسافل حسب التقرير السنكم
المركز استشياد ككثؽ  أجمالي أياـ السنة.% مف 4222أم بنسبة ،  6003يكما عاـ  204معبر رفح 

خالؿ نفس  ير األدكية ليـكفمف مرضى القطاع الذيف لـ يسمح ليـ بالعبكر لمعالج أك ت شييدان  62
% 22% كقدرت البطالة في حينو بػ 42مستكل العائالت تحت خط الفقر بمغت كأكد التقرير أف . العاـ

 (.22: 6003،طيني لحقكؽ النساف)المركز الفمسمف جراء الحصار. في قطاع غزة

حكؿ تخفيؼ الحصار المفركض عمى  ممركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنسافل كرقة مكقؼكفي      
األخيرة حكؿ تخفيؼ  اإلسرائيميةدحض المزاعـ  كالتي ىدفت إلى، 6020يكليك 2قطاع غزة بتاريخ 

 ا يمي: في الكرقة م أثيرتكأىـ النقاط التي كانت قد  عف قطاع غزة الحصار
 % مف القكل العاممة عاطمكف عف العمؿ.55 -2

 % يعتمدكف عمى المساعدات.40ك  ر% مف السكاف يعيشكف تحت خط الفق25 -6

 % يعانكف مف انخفاض في دخؿ األسرة سنكيا.25 -2

 . (6005)% مقارنة بالعاـ 4انخفاض الناتج المحمي بنسبة  -2

 .المنشآتي لتمؾ % مف العدد الكم50منشأة صناعية مغمقة كالتي تمثؿ  2350 -5

% مف مناطؽ القطاع تعاني مف انقطاع 20% ك 22ىناؾ  عجز في الكيرباء بالقطاع تقدر بػ  -2
 الكيرباء في أم كقت.

صنؼ في  5500ع إلى القطاع مف أصؿ ئصنؼ مف البضا 222الحتالؿ يسمح بمركر  -3
 (.6002)منتصؼ يكنيك 

شاحنة  655  طحتالؿ فقحصار سمح اللشاحنة تصدير مف القطاع قبؿ ا 300مف أصؿ  -4
  (.2: 6020 ،المرجع السابؽ)6003يكنيك تصدير منذ 
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اإلنساف مف خالؿ المقابمة التي  المركز الفمسطيني لحقكؽ كيرل راجي الصكراني مدير     
كعبارة عف عقكبة جماعية لمشعب الفمسطيني الحصار يشكؿ جريمة حرب أجرتيا معو الباحثة "أف 

النساف كبالذات الصميب الحمر الدكلي عمى اتفاقيات الدكلية كبالذات  كاجمعت كؿ منظمات حقكؽ
كيجب رفعو بشكؿ  اإلنسانيةنو يشكؿ جريمة ضد أ األربعةجنيؼ  اتكبالذات اتفاقي ، اتفاقية جنيؼ

كيقينا يندرج تحت الجرائـ التي تنص عمييا اتفاقيات ، بشكؿ كمي كليس جزئي دكف أم تأخيرك  مباشر
، اإلسرائيمي الشعب الفمسطيني في قطاع غزة يقع تحت الحتالؿ" :كأضاؼ الصكراني  ة.األربعجينيؼ 

كلكف ما يحدث  ، اإلسرائيميتكفير لو الحماية مف عقكبات الحتالؿ  أف كمف حؽ الشعب الفمسطيني
اليـر منقمب عمى أف أم ، الحتالؿ يبحث مف خالؿ ىذا الحصار عف كسيمة لحماية نفسو أفىك 

كثؽ كؿ ما يتعمؽ مف حصار كانتياكات اإلنساف  المركز الفمسطيني لحقكؽأف  :أكد الصكرانيرأسو. ك 
مقابمة  6025، )الصكراني الخ ...ةالصحيك  ةالجتماعيك  ةكؿ مناحي الحياة القتصاديفي إسرائيمية 

  (.عممية
تدكينيا يتـ ك ىي كارثية  النتائج الخاصة بالحصارأكضح الصكراني بقكلو: " وفي حديثك      

 الدكلية اإلنسافكمنظمات حقكؽ  األمميةعبر تقارير متخصصة كيتـ نشرىا كتعريؼ كؿ المنظمات 
األمكر قؿ أكىي  نفسو بأربع لغات في الكقت التقارير كتكزع، بما يحدث التي عممت في ىذا المجاؿ

مف كسيمة  رأكثكتمكنا عبر  مف حصار كخنؽ لقطاع غزة. متعريؼ حكؿ ما يدكرالتي يمكف عمميا ل
نعمؿ  أففي  دكليان  أك إقميميان  أك كليس فقط التقارير بؿ مف خالؿ المشاركة في الندكات سكاء محميان 

  (.عممية: مقابمة 6025،المرجع السابؽ)".مف قرار كأكثرمف جية  أكثريد نعمى تج
كلية التضامف الد اتحركمع برز ما ساىـ فيو المركز ىك التنسيؽ أمف  "أف الصكرانيكأضاؼ 

ضميرية متقدمة  مف يشكمكا حالةىـ حيث مف جاءكا ، مف مركب لمحاكلة كسر الحصار أكثركحضكر 
بأسمائيـ كبذاتيـ كالبعض منيـ تعرض لمقتؿ كالمكت بالذات  الضمير الدكلي اإلنسانيالضمير  في

إطار األمـ في تكزيع التقارير كالنشاط في ، ركاب سفينة مرمره. كىذا شكؿ مف عممنا كالشكؿ الثاني
المتحدة كالتعاكف مع لجاف التضامف الدكلية حتى في الدكؿ المختمفة عبر فعاليات كنشاطات في مجاؿ 

العمؿ عمى إحضار ممؼ الحصار عمى قطاع غزة  أماـ ، المقاطعة  كشجب لما تمارسو إسرائيؿ. كذلؾ
   شخصية(. مقابمة 6025، مرجع السابؽمحكمة الجنايات الدكلية كما ىك جارم اآلف )ال

 عمى قطاع غزة صادر عف المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلسرائيميتقرير حكؿ أثر الحصار  كفي
 .(6026)كالذم غطى مجمؿ أكضاع القطاع خالؿ العاـ  بعنكاف "ما زاؿ الحصار مستمرا" اإلنساف
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 التقريريا أكضحالنقاط التي برز أكمف ، رصد ىذا التقرير تدىكر األكضاع المعيشية لسكاف قطاع غزة
 إضافةن  .% مف األطفاؿ25% مف سكاف قطاع غزة يعانكف مف انعداـ األمف الغذائي مف بينيـ 20أف 
% مف العائالت 2424إف ، . كجاء في التقرير أيضان ارتفاع مستكيات سكء التغذية كتأخر النمك إلى

حقكؽ )تقرير المركز الفمسطيني ل % يعانكف فقر مدقع6222فقر منيـ تعيش تحت خط ال
 (.22: 6026،النساف

حرماف طمبة الجامعات بالقطاع مف اللتحاؽ بجامعات  كأكضح التقرير أف الحصار أدل إلى
مسجميف في الجامعات الفمسطينية بالضفة قبؿ فرض ل% مف مجمكع الطمبة ا62الضفة بعد أف كانت نسبتيـ 

لذم كانت ضى لمعالج الخارجي العبكر المر انخفاض المعدؿ اليكمي كذلؾ نكه التقرير إلى  الحصار.
بو عاـ  % مف المعدؿ الذم كانت تسمح22إم بنسبة  حالة يكميان  62تسمح بو قكات الحتالؿ إلى 

كالفمسطينية  اإلسرائيميةمريض لمعالج بالمستشفيات  322كما عرقمت قكات الحتالؿ عبكر ، (6002)
 .تتعمؽ بالمرافقيف كأخرلبالضفة ألسباب أمنية 

القتصاد الفمسطيني عاجز عف ذكر التقرير أف ، كمف الجانب القتصادم، أخرل كمف ناحية
% مف مياىو الجكفية كقمؽ شديد مف التبعية القتصادية إلسرائيؿ 46% مف أراضيو ك20الستفادة مف 
% مف 42% مف المبادلت التجارية الفمسطينية كبمغ العجز التجارم مع إسرائيؿ 40كالتي كصمت 

سطيني الشامؿ. ىذا باإلضافة إلى ارتفاع معدؿ البطالة في قطاع غزة بثالثة أضعاؼ العجز الفم
% مف المنشآت 30. كتدمير حكالي المعدؿ اإلقميمي أم أف نسبة البطالة ىي األعمى إقميميان 

القتصادية خالؿ العمميات العسكرية ضد القطاع. كلـ يغفؿ التقرير قطاع الصيد حيث أشار إلى فقداف 
 202كذلؾ تعرضيـ إلطالؽ نار بكاقع ، % مف دخميـ بسبب حصر منطقة الصيد45ديف لػ الصيا

حادثة مصادرة كتدمير  22ى صياد إضافة إل 45ككذلؾ اعتقاؿ ، حالت نتج عنيا شييد كعدة إصابات
  (22: 6026 ،المرجع السابؽقكارب)

تقرير العديد مف النقاط كثؽ ال 6022اإلنساف لعاـ  ممركز الفمسطيني لحقكؽحدث تقرير لأكفي 
ر استمرار الحصار كنتائجو عمى مجمؿ النكاحي التي تمس حياة السكاف اجتماعية أثالتي تكضح 
 : اآلتيمعيشية كغيرىا. كقد رصد التقرير  كاقتصادية ك

% مقابؿ 2625% في األراضي الفمسطينية كفي القطاع كصؿ 6223أف معدؿ البطالة كصؿ  -
   % في الضفة. 2522
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مف مرضى القطاع كالمحكليف إلى المستشفيات اإلسرائيمية أك  مريضان  22244ة لحكالي عرقم -
 الضفة ألسباب أمنية.

 % مف عدد أياـ السنة.22أم بنسبة  يكمان  622لمدة  6022إغالؽ معبر رفح خالؿ العاـ  -

% مف عدد أياـ 22أم بنسبو  يكمان  622لمدة  6022إغالؽ معبر كـر أبك سالـ خالؿ العاـ  -
 لسنة.ا

شاحنة  250شاحنة يكميا لمتصدير إلسرائيؿ كأسكاؽ الضفة بعد أف كانت  5،0معدؿ دخكؿ  -
 قبؿ فرض الحصار. يكميان 

قبؿ الحصار  % مف عدد الشاحنات المكردة لمقطاع يكميان 25ا بمعدؿ شاحنة يكمين  600تكريد  -
 .شاحنة في حينو 530كالبالغة 

% مف احتياجات السكاف كالتي 20ه الكمية طف فقط مف غاز الطيي كتعادؿ ىذ 220تكريد  -
 (.52-50: 6022 ،تقرير المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف) . طف يكميان  250تقدر 

 

 :الخيرية جمعية قطر -خامسًا:
 في اإلنساني العمؿ في كتنشط ـ 2542 عاـ في تأسست رائدة حككمية غير خيرية ىي جمعية

 المجمس بعضكية الخيرية قطر تتمتعك . المستدامة يةالتنم جيكد في لإلسياـ قطر خارج ك قطر
 في مشاريعيا ك برامجيا تنفذ ك عاـ2553 منذ المتحدة لألمـ  ECOSOC كالجتماعي القتصادم

 في أعماليا بدأت. دكلة 23 في ميدانية مكاتب ليا ك، العالـ أنحاء مختمؼ في دكلة 20 مف أكثر
 ضمف كالمميزة المتنكعة المشاريع أىـ مف ككاحد"  حثاب"  منحة تأتي حيث 2552 عاـ منذ فمسطيف
 ك المياه ك الصحة ك التعميـ مجالت في خاصة بتنفيذىا الخيرية قطر تقكـ التي العديدة البرامج

 مكقع )لمككارث الستجابة ك التأىب مجاؿ ك القتصادم التمكيف ك الدخؿ كتحسيف البيئي اإلصحاح
 .(2/5/6025جمعية قطر الخيرية، تاريخ الطالع 

 

 وقد قدمت الجمعية عدة مشاريع منيا:

 دكلر. 220،365،22مدارس بتكمفة  2تـ استيداؼ ، عماؿ صيانة مدارس متضررة مف الحربأ 

 245،554مدارس بتكمفة  5حيث تـ استيداؼ ، مرافؽ صحية مدرسية جديدة 5نشاء إ أعماؿ 
 دكلر.

 دكلر. 202،544،55مدرسة بتكمفة  22حيث تـ استيداؼ ، عماؿ صيانة مرافؽ صحية مدرسيةأ 

http://www.ibhath.ps/pages/index/3
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 دكلر. 25،550مدرسة بتكمفة  22حيث تـ استيداؼ ، جراء الحرب األنقاض إزالةعماؿ أ 

 حيث تـ استيداؼ دكائر كزارة ، عماؿ تزكيد مرافؽ الخدمة التعميمية باألجيزة كالمعدات الضركريةأ
تـ تزكيد الكزارة بأجيزة حاسكب كطابعات كماكينات ، دكلر 222،250تربية كالتعميـ بتكمفة ال

 .تصكير كأجيزة الخادـ الرئيس ) السيرفر( كتطكير شبكة الكمبيكتر في الكزارة

ـ كىي مكضحة في الجدكؿ 6022العديد مف المشاريع كالتي نفذتيا الجمعية عاـ  إلىباإلضافة 
 التالي:

 ( يوضح المشاريع التي نفذتيا جمعية قطر الخيرية وتكمفتيا9)جدول رقم 

 تكمفة المشروع )دوالر( اسم المشروع م
 4800000 مشروع تزويد مستشفيات قطاع غزة -1
 3401464 مشروع المساعدات الطارئة بقطاع غزة -2
 800000 غزة " مسمخ البمدية" إعمارمشروع  -3
 310232 مشروع توسعة مدارس قائمة -4
 17400 مشروع فيضانات وادي غزة -5

 2515دائرة الجمعيات: ،مديرية الشئون العامة ،المصدر: وزارة الداخمية
 

كقد تميزت أنشطة قطر الخيرية بطيؼ كاسع مف الخدمات التي تعزز صمكد المكاطف الغزم 
عانة المؤسسات الفمسطينية عمى الصمكد كالستمرار في تقديأبتخفيؼ  ـ الخدمات ثر الحصار كا 
 (.2/5/6025جمعية قطر الخيرية، تاريخ الطالع  مكقع ) الضركرية.

 
 :الجمعية اإلسالمية -:سادساً 

لتقديـ خدمات اإلغاثة كالتنمية  ـ(2535)أسست عاـ ، ىي جمعية فمسطينية أىمية غير حككمية
كبالشراكة المبنية عمى ، معتمدة إستراتيجية اتكفؽ خطك  حافظات قطاع غزةلممجتمع الفمسطيني في م

في التحرر مف الفقر كالجيؿ الثقة المتبادلة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تؤمف بحؽ الشعكب 
أحد فركع الجمعية اإلسالمية في محافظات غزة كالبالغ  يىك الجمعية في مدينة جباليا  تقعك  .كالمرض
كؿ بعد تأسيس الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا األاإلسالمية كيعد فرع الجمعية  .رعان ف 22عددىا 

 .(2532)التي تأسست عاـ  في محافظات غزة

http://www.ibhath.ps/pages/index/3
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كتعمؿ عمى ، المفتعمة األزماتكتيدؼ الجمعية إلى إغاثة الفقراء كالمنككبيف كالمتضرريف مف 
 ،التعميمي كالثقافي لمطمبة الفقراء كاليتاـكما تسيـ في تحسيف المستكل ، تحسيف مستكل دخؿ األسرة
الخدمات كالمنتجات التي تقدميا الجمعية إلى المجتمع المحمي مف خالؿ  كتعمؿ عمى الرتقاء بمستكل

كتشمؿ الخدمات التي تقدميا . المشاريع اإلنتاجية التي تقيميا الجمعية طبقان لمعايير الجكدة العالمية
 غزة.الجمعية كافة محافظات قطاع 

 مقدمتيـ األيتاـ كالمعاقيف كطمبةكفي  كتقدـ الجمعية خدماتيا لجميع فئات كمككنات المجتمع
عبر تبنييا العديد مف برامج اإلغاثة كالتنمية التي مف شأنيا أف تسيـ في  كاألسر الفقيرة كالمرضى العمـ

 أىميا: تحقيؽ التنمية في المجتمع الفمسطيني مف خالؿ مجمكعة مف البرامج

 برنامج الدعم اإلغاثي واإلسناد المجتمعي  -1

غاثة الشعب الفمسطيني عند كقكع  يعمؿ ىذا البرنامج عمى الستجابة الطارئة كالفاعمة إلسناد كا 
كالدعـ النفسي  كذلؾ مف خالؿ تقديـ المساعدات العينية كالكفالت النقدية األضرار كالككارث كما بعدىا

كيشتمؿ ىذا  إضافة إلى تنفيذ حمالت التطكع لدعـ المجتمع.، عبر فرؽ الطكارئ الشبابية المؤىمة
كاستجابة  العاـالبرنامج عمى مجمكعة مف المشاريع اليامة التي تعنى الجمعية بتنفيذىا عمى مدار 

كالتي بدكرىا تساىـ بفاعمية في اسناد الشعب الفمسطيني عبر تقديـ  ،حقيقية لحاجة األسر الفقيرة
 لعينية كالنقدية كاإلسناد المجتمعي خاصة أليتاـ كاألسر المتضررة كالميمشة.المساعدات اإلغاثية ا

كالجدكؿ التالي يكضح عدد المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالؿ 
 :6022 ك 6022برنامج الدعـ اإلغاثي كاإلسناد المجتمعي لعامي 
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 (10جدول )
 2014و  2013 عاميخالل  مدينة جباليالجمعية اإلسالمية في يوضح المشاريع التي نفذتيا ا 

 عدد المستفيدين المشروعاسم  الرقم
 أسرة 525 مشركع اإلغاثة العاجمة لألسرة الفقيرة 2
 يتيـ 2350 مشركع كفالة األيتاـ 6
 منازؿ20 مشركع ترميـ بيكت الفقراء 2
 مسجد 26 مشركع ترميـ المساجد 2
 شاب 50 اج لمشباب غير المقتدرمشركع تيسير الزك  5
 أسرة 5200 مشركع رمضاف الخيرم 2
 أسرة 4500 مشركع تكزيع لحـك األضاحي 3
 أسرة2600 مشركع السمة الغذائية 4
 طفؿ/ة 200 مشركع كسكة الشتاء 5
 طفؿ/ة 2600 العيد مشركع بسمة 20
 أسرة 500 القرض الحسف( ،األغناـمشركع كف منتجان)تكزيع  22
 أسر 2 مشركع كفالة األسرة الفقيرة 26

 2515 ،المصدر: الجمعية اإلسالمية 

 :الصحي والدعم الغذائي األمنبرنامج  -2

في يعتمد ىذا البرنامج عمى تقديـ الكقاية كالرعاية الصحية كالمساىمة في الحد مف سكء التغذية 
ائي لألسر كتغيير السمككيات كتدعيـ األمف الغذككذلؾ الحكامؿ كاألميات كالمرضعات ، أكساط األطفاؿ

 باإلضافة إلى دعـ كتأىيؿ ذكم الحتياجات الخاصة.، التغذكية الحالية مف خالؿ الخدمات الصحية

نيا المساىمة في تحسيت المستكل أكيحتكم ىذا البرنامج عمى مجمكعة مف المشاريع مف ش
 .كالنساء الحكامؿ لألطفاؿ مف الغذائي خاصةن الصحي كتحقيؽ األ
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كؿ التالي يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالؿ برنامج كالجد
 :6022 ،6022مف الغذائي لعامي ألالدعـ الصحي كا

 ( 11جدول رقم )
 واألمنخالل برنامج الدعم الصحي  مدينةيوضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في 

 2014 و 2013الغذائي لعامي 

 عدد المستفيدين المشروع مالرق

 مريض/ة 200 مشركع صندكؽ المريض الفقير -2

 /ةطفؿ 235 األطفاؿمشركع معالجة سكء التغذية لدل  -6

 مستفيد/ة 20 ذكم الحتياجات الخاصة كتأىيؿمشركع دعـ  -2

 مراكز 2 مشركع دعـ مراكز الرعاية الصحية بالمعدات كالدكية -2

 أسرة 2522 كاألجباف كاألسماؾكجبات المحـك مشركع تكزيع الخبز ك  -5

ىدايا  ،مشركع اإلسناد النفسي كالدعـ المعنكم )احتفالت كميرجانات -2
 جمسات التفريغ النفسي( ،كرحالت

 أسرة500

 2515 ،المصدر: الجمعية اإلسالمية 

 :برنامج الدعم التعميمي والثقافي -3

ؿ المحكر األكؿ تعزيز القدرات التعميمية يمث، ةسمحاكر رئي ةيقكـ ىذا البرنامج عمى ثالث
المحكر كيمثؿ . المشاركيف لمكصكؿ إلى التفكؽ العممي كالثقافية لدل فئة الطالب كتطكير ميارات

كيمثؿ المحكر الثالث تفعيؿ دكر  .الثاني دعـ كتمكيف طمبة الجامعات مف مكاصمة العممية التعميمية
كتعزيز أدكارىـ كالتشجيع عمى البحث العممي لزيادة  الشباب في المجتمع مف خالؿ بناء قدراتيـ

 مشاركتيـ في اإلنتاج المعرفي كالمشاركة في العممية لمتنمكية لمكصكؿ إلى الرقي المجتمعي.

كالجدكؿ التالي يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالؿ برنامج 
 :6022 – 6022الدعـ التعميمي كالثقافي لعامي 
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 (12جدول رقم )
خالل برنامج الدعم التعميمي  مدينة جباليايوضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في  

 2014 – 2013والثقافي لعامي 

 عدد المستفيدين المشروع الرقم

 شاب/ة 500 مسابقات ثقافية( ،)دكرات تدريبية مشركع دعـ المركز الثقافي -2

 طالب/ة 200 لمساند لطمبة المدارسمشركع التعميـ ا -6

 طالب/ة 200 مشركع صندكؽ المنح لمطالب الجامعي -2

 طالب/ة 505 مشركع الزم المدرسي كالحقيبة المدرسية -2

 طالب/ة 200 مشركع األنشطة الصيفية -5

 طفؿ/ة 250 مشركع تكريـ أكائؿ الطمبة -2

 طالب/ة 30 لممكىبيف األدبيةمشركع الرابطة  -3

 طالب/ة 36 مشركع المكتبة الثقافية -4

 مستفيد 200 مشركع دعـ مراكز تحفيظ القرآف الكريـ -5

 2515 ،المصدر: الجمعية اإلسالمية

 :برنامج خطوات نحو التنمية -4

يتمحكر دكر ىذا البرنامج في العمؿ عمى تنفيذ مشركعات ذات قيمة يستفيد منيا المجتمع      
حيث نفذت الجمعية  ،مساىمة في تنمية المجتمع كتعزيز مفاىيـ المنتج كالمكاطف لتقكـ بدكرىا في ال

يا أف تساىـ في الحد مف أناإلسالمية سمسمة مف المشركعات التنمكية اإلنتاجية كالخدماتية التي مف ش
  التبعية القتصادية كالمساىمة في التطكير المجتمعي.

خطكات نحك اإلسالمية خالؿ برنامج  كالجدكؿ التالي يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية
 :6022-6022التنمية لعامي 
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 (13رقم ) جدول
 يوضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية خالل برنامج خطوات نحو التنمية  

  2014-2013لعامي 

 المشروع الرقم

 مشركع المنتج البستاف السياحي -2

 سات المجتمع المدني()بالشراكة مع مؤس مشركع مركز جباليا الطبي -6

 مشركع مزرعة جناف لألبقار كالماشية -2

 مشركع مسمخ ذبح الماشية -2

 مشركع مركز نجـ الديف اربكاف -5

 بار كاستصالح الراضي الزراعيةمشركع حفر اآل -2

 مشركع جناف لمثركة السمكية -3

 مشركع صالت لالحتفالت كالمناسبات -4

 مشركع ممعب رياضي -5

 2515 ،مصدر: الجمعية اإلسالميةال

قد امتدت لتشمؿ خميط مف الخدمات  الجمعية اإلسالمية بمدينة جباليا كنالحظ أف أنشطة
خر إنتاجي. كؿ كالبعض اآل، كثالثة تطكير قدرات، تنمكيةل كأخر ، غاثيإالمتنكعة بعضيا ذات طابع 

درات المحمية كخفؼ مف آثار ىذا الطيؼ مف المشاريع بال شؾ أسيـ في تعزيز الصمكد كدعـ الق
 الحصار كأعاف سكاف القطاع كالمؤسسات الفمسطينية عمى الستمرار في تقديـ الخدمات الضركرية.

 

لمؤسسات المجتمع المدني سابقة الذكر  الدؤكبكترل الباحثة مف خالؿ الطالع عمى العمؿ 
صدار التقارير كالنشرا ممثالن  ت كالمكاقؼ كعممت بشكؿ حثيث طكاؿ باألنشطة كالفعاليات كالمشاركات كا 

لرصد النتياكات اإلسرائيمية لمقانكف الدكلي اإلنساني كاتفاقيات جنيؼ األربعة  سنكات الحصار. إضافةن 
ف المكاطف الفمسطيني لمس ىذا الدكر إكتزكيد المنظمات الدكلية بالتقارير حكؿ تمؾ النتياكات. حيث 

  ه المؤسسات.برغـ الصعاب الجمة التي كاجيت عمؿ ىذ
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عالـ المحمي الذم ل يصؿ إلى العالـ إف دكر مؤسسات المجتمع المدني أكثر فعالية مف دكر اإل
الخارجي. كيؤكد ىذا ما جاء عمى لساف مدير عاـ صحيفة فمسطيف األستاذ إياد القرا حكؿ محدكدية 

 لفمسطيني حيث قاؿ "في فضح الممارسات اإلسرائيمية بحؽ الشعب ا وسائل اإلعالم الفلسطٌنًدكر 
الكثير مف ادعاءات  كفند اإلسرائيميفي فضح ممارسات الحتالؿ  ان ميم ان لعب اإلعالـ الفمسطيني دكر 
عمى الرغـ مف  كاإلنسانيكالبراىيف عمى ذلؾ مف خالؿ الكاقع المعيشي  األدلةالحتالؿ مف خالؿ تقديـ 

 اإلعالـالتي يعاني منيا  باإلشكاليةرتبط م األمرفاف  األمانةلكف كمف باب  ، اإلمكاناتمحدكدية 
، " )القراعمى الحتالؿ التأثيركىي محدكدة الكصكؿ كخاصة لمجميكر الغربي كىك صاحب  ،الفمسطيني

 .(عمميةمقابمة ، 6025
 

 خالصة:

الفصؿ دكر الدبمكماسية الشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزة. كىكذا فقد ناقشنا في ىذا 
كبدكف كمؿ  رسمية عممت جاىدةن الغير تعراض أف الدبمكماسية الشعبية ك ىذا السخالؿ  كظير كاضحان 

كفضح ، المتمثمة في استجالب الكفكد التضامنية اجؿ رفع الحصار. ككانت أنشطتيا كفعالياتيأمف 
حداث كالتكاصؿ مع كتكثيؽ األ، كرفع التقارير إلى المؤسسات الدكلية، جرائـ الحتالؿ اإلسرائيمي

عمى الساحة الفمسطينية بؿ  كحضكران  أكثر تميزان كاألكثر فاعميةن  ت القانكنية كالحقكقية الدكليةالمنظما
قميمي كدكلي ضاغط عمى الحتالؿ مف أجؿ رفع  ساىمت في ميالد أكبر حالة تضامف شعبي كا 

ف ىذا التضامف الشعبي كاإلقميمي كالدكلي عبر عف اىتماـ كتعاطؼ مع قطاع إالحصار. كبال شؾ ف
كقضيتو العادلة مما عزز مف معنكيات سكاف القطاع كدعـ صمكدىـ عمكمان غزة كالشعب الفمسطيني 

 كأمميـ في كسر سالسؿ الحصار كالعكدة إلى الحرية كممارسة حياتيـ الطبيعية كباقي شعكب العالـ.
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 الخاتمة

حكلت السياسية في نقطة فاصمة في الت (6002) عاـ كانت النتخابات التشريعية الفمسطينية
مقاكمة ف خيار الشعب الفمسطيني بانتخاب حركة الإالنظاـ السياسي ك المشيد الفمسطيني. حيث 

مما ، كحتى مف بعض الفصائؿ الفمسطينية كل إقميميان  كل دكليان  إسرائيميان  قبكلن اإلسالمية "حماس" لـ يمؽى 
ساـ كفرض الحصار الجائر كالخانؽ عمى قطاع أدل إلى تدحرج كرة الثمج التي  كبرت كنتج عنيا النق

حقو الطبيعي في ممارسة  مباشرةعمى كجو الخصكص  ل وككأنو عقاب لمشعب الفمسطيني كسكان ، غزة
 الديمقراطية.

 

تطكر المشيد الفمسطيني في أعقاب النتخابات إلى أف كصؿ إلى حد القتتاؿ ، كلألسؼ
حركة  والذم تسميسيان عمى قطاع غزة كمؤسساتو ك كسيطرة حركة حماس عسكريان كسيا الفمسطيني

ف ما حدث أدل إلى نتيجة مؤلمة إحماس بالحسـ كتسمية حركة فتح بالنقالب. كأم كانت المسميات ف
دمي قمكب كؿ أبناء الشعب الفمسطيني في كؿ أالذم  الضفة الغربية كقطاع غزةأل كىي "النقساـ" بيف 

 قطاع كاحدة في ،ف بقيادتيفاحككمتىناؾ ند ىذا الحد بؿ أصبح لنا أماكف تكاجدىـ. كلـ تقؼ األمكر ع
كأعطى الفرصة لمكثير مف ، مما أدل إلى إضعاؼ مكقفنا السياسي ةة الغربيغزة كاألخرل في الضف

 األرض كتحرير الدكلة الفمسطينيةعف بناء  ةبكصمالتجاه قضيتنا كانحرفت  ـمف مسؤكلياتي ـنفض يدى
كيفرض ، لفرصة إلسرائيؿ أف يمتيـ األرض كيتنكر لكؿ التفاقيات التي كقعتمما أعطى ا ،المحتمة

 الحصار عمى قطاع غزة.
 

شكاؿ متنكعة ألفقد تعرضت الكثير مف الدكؿ ، الحصار ليس بالظاىرة الغريبة أك الفريدة تاريخيان 
 نوإ حيث المفركض عمى قطاع غزة مختمؼ مفالطكيؿ . إل أف الحصار كحديثان  مف الحصار قديمان 

مما  ،مف خالؿ إغالؽ معبر رفح البرم كجميكرية مصر العربية  فرض مف قبؿ الحتالؿ اإلسرائيمي
. إف القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية تعتبر أف الحصار جريمة مخالفة لكؿ كمرىقان  مؤلمان  جعمو حصاران 

، الحياتية لمشعب المحتؿ ف الحتالؿ اإلسرائيمي مسئكؿ عف تكفير كتسيير األمكرأك ، األعراؼ الدكلية
 العقاب الجماعي لسكاف قطاع غزة. كىك ما يتنكر لو الحتالؿ اإلسرائيمي الذم يمارس أبشع أنكاع

 

الشعب الفمسطيني ييدؼ بو الحتالؿ اإلسرائيمي إلى تركيع ىذا  ىىذا الحصار الجائر عم
ضعاؼ عزيمتو كتشتيت جيده عف تحقيؽ حممة بالتحرر م ف الحتالؿ كقياـ دكلتو الشعب الصامد كا 

كفي كؿ  كاجتماعيان  كاقتصاديان  المستقمة. كلقد نتج عف ىذا الحصار العديد مف اآلثار القاسية سياسيان 
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مما جعؿ المكاطف الفمسطيني يميث كراء تكفير متطمبات حياتو اليكمية مف السمع كالكقكد ، مناحي الحياة
رىاؽ مستمر. كزاد األمكر كالدكاء. كؿ ىذا أدل إلى أف المكاطف الغزم أص بح في حالة نفسية سيئة كا 

الدمار الذم خمفتو الحركب الثالث التي شنيا الحتالؿ اإلسرائيمي عمى قطاع غزة خالؿ فترة  تعقيدان 
 الحصار كالدمار الكاسع الذم حؿ بالمباني السكنية كالمنشآت الصناعية كالتجارية كاألراضي الزراعية. 

 

عف الحصار أفرزت العديد مف المشاكؿ الجتماعية مثؿ الزدياد في نسب ىذه اآلثار الناجمة 
كنقص في الخدمات الصحية ، الفقر بشكؿ غير مسبكؽ كارتفاع مستكل، كتدني دخؿ الفرد، البطالة

معبر رفح كتقييد حركة  خاصةو بإغالؽ المعابر الحدكدية ك ، كاألدكية كالمستمزمات الطبية. أيضان 
لعالقات الجتماعية كانقطاع التكاصؿ بيف شطرم الكطف. باإلضافة إلى تيجير المكاطنيف كتفتتت ا

ثناء العدكاف اإلسرائيمي أالمكاطنيف عف مساكنيـ التي دمرت مف القصؼ اليمجي لممناطؽ السكنية 
طالة ، كتفريؽ شمؿ األسر كمنع مكاد البناء مف الدخكؿ إلى غزة مما أدل إلى تعطيؿ إعادة العمار كا 

 السكاف.  معاناة
 

كبخصكص دكر الدبمكماسية الرسمية كالشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزة كىك المحكر 
 كتحميؿ، كمف خالؿ البحث الذم اعتمد عمى التتبع التاريخي لمكضكع البحث، الرئيس ليذه الدراسة

لمقابالت التي كجمع اآلراء المتعددة مف خالؿ ا، الدبمكماسية التي مكرست بشقييا الرسمي كالشعبي دكر
كمراجعة األدبيات ، أجريت مع عدد مف الشخصيات الرسمية كالشعبية كقيادييف في الفصائؿ المختمفة

السابقة بالخصكص نخمص إلى أف جميع األطراؼ بذلت الجيكد كقامت بالعديد مف األنشطة 
دبمكماسية الرسمية الذم قامت بو الكر ف الدأكنستطيع القكؿ ب ،كالفعاليات المتنكعة حسب ما ىك متاح

مف الرئاسة كالحككمتيف بسبب أف ما يحكـ أدكارىا ىك  ان متكاضع ان جؿ رفع الحصار كاف دكر أمف 
خر أف كالىما يتيـ اآلغريب كاألمر ال ،المردكد الحزبي كلـ تكف البكصمة متجيو نحك الكؿ الفمسطيني

لقاء المسئكلية عف معاناة بأنو طرؼ في الحصار المفركض عمى قطاع غزة. كتبادؿ الطرفاف التي ـ كا 
عادة إعمار القطاع، كتقص الكقكد، في الجكانب المتعمقة بانقطاع التيار الكيربائي خاصةو بالمكاطف ك  ، كا 

طالة أمد الحصار.  كا 
 

في رفع  كدكرىا الدبمكماسية الشعبية كمنظمات المجتمع المدني، خرأما عمى الجانب اآل
عمى الساحة الفمسطينية مف الدكر  ثر فعالية كحيكية كحضكران فنرل أف ىذا الدكر كاف أك، الحصار
جؿ رفع أكلقى استحساف المكاطف الفمسطيني حيث عممت ىذه المؤسسات كبدكف كمؿ مف ، الرسمي
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كرصدت النتياكات ، كأصدرت التقارير كالنشرات كالمكاقؼ، فاستجمبت الكفكد التضامنية، الحصار
كزكدت المنظمات الدكلية بالتقارير حكؿ ، نساني كاتفاقيات جنيؼ األربعةاإلسرائيمية لمقانكف الدكلي كاإل

 النتياكات كالجرائـ اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني. 
 

كنستطيع أف نعزم النجاح النسبي لمدكر الشعبي كمؤسساتو في مكاجية الحصار إلى أف ىذه 
لخسارة لممكاسب السياسية كالحزبية. فيي عف حساب الربح كا ان المؤسسات تعمؿ مف منطمؽ إنساني بعيد

كتحمؿ ىمـك الناس لتسكقيا لممجتمع الدكلي كالعالـ الخارجي لتجمب العكف ، تشعر بآلـ المكاطف
حفز الشعكب الصديقة  أجؿ كتجير كؿ ىذه األمكر مف القضية الفمسطينيةكالتعاطؼ كالتضامف مع 

جؿ ممارسة الضغكط الدبمكماسية أحككماتيا مف  كالمتعاطفة كالمتفيمة لجريمة الحصار بالضغط عمى
 الرسمية إلجبار إسرائيؿ لفؾ الحصار عف قطاع غزة.  

 

. ف المشيد القائـ اآلف يقكؿ بكضكح أف الحصار عمى قطاع غزة ما زاؿ مستمران إف، في الختاـ
فع أك تفكؾ ف كؿ الجيكد التي بذلت سكاء كانت شعبية أك رسمية لـ تؤتي أكميا كلـ تستطيع أف تر أك 

ف معاناة المكاطف الغزم ما زالت متكاصمة مع يأس مف أف تنتيي أىذا الحصار الظالـ عف قطاع غزة ك 
 ىذه المعاناة في أمد قريب.
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 النتائج والتوصيات والمقترحات
نمخص ما تكصمنا لو مف نتائج البحث الخاص بدكر ، في ىذا الجزء األخير مف الدراسة

ككذلؾ سنقترح بعض التكصيات المبنية ، سمية كالشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزةالدبمكماسية الر 
كفي النياية سنقترح بعض الدراسات المستقبمية ذات العالقة بمكضكع الدراسة ، عمى نتائج الدراسة

 الحالية.
 :نتائج الدراسة -:أوالً 

دكار التي مارستيا كؿ مف خمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج التي برزت بعد التحميؿ لأل
ف ىذه النتائج تعطي إالدبمكماسية الرسمية كالشعبية في محاكلة لفؾ الحصار عف قطاع غزة. حيث 

صكرة مكضكعية لمدكر الذم مارستو كؿ مف الدبمكماسية الرسمية كالشعبية في مكضكع الحصار يمكف 
 :اآلتيكككانت النتائج  ،أف يستفاد منيا في التخطيط لمعمؿ المستقبمي

م مف الدبمكماسية الرسمية أك الشعبية في رفع الحصار عف أكلـ تفمح  ل يزاؿ الحصار قائمان  -2
 قطاع غزة كيعكد ذلؾ لألسباب اآلتية:

 .غياب الكحدة الكطنية -
 .طغياف المصالح الحزبية عمى المصمحة الكطنية الفمسطينية -
 .ضعؼ المكقؼ العربي -
  .ؤثر عمى إسرائيؿعدـ ممارسة المجتمع الدكلي الضغط الم -

، ككاف سببان رئيسيان لستمرار ضعؼ المكقؼ الفمسطيني كأالنقساـ الفمسطيني شتت الجيكد  -6
كأعطى فرصةن إلسرائيؿ لمتيرب مف ، كتسبب في تراجع دعـ الدكؿ العربية كاألجنبيةالحصار 

طيني يمكف اللتزامات الدكلية كعممية السالـ كحؿ الدكلتيف تحت شعار عدـ كجكد عنكاف فمس
 تطبيؽ التفاؽ معو أك تسميمو األرض التي سينسحب منيا الحتالؿ كالتذرع بو لرفع الحصار.

في التأثير عمى المجتمع الدكلي  أكثر فعاليةن  أنوالنشاط الشعبي كاألىمي غير الرسمي  أثبت -2
 كاستقطاب الدعـ كالتضامف مع الشعب الفمسطيني كقضاياه العادلة. 

استثمار تضحيات اآلف السياسية لمشعب الفمسطيني مف بداية القضية كحتى  القيادةع لـ تستط -2
 الشعب الفمسطيني كصمكده كصبره لتحقيؽ مكاسب عمى األرض. 
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كغير قادر عمى الغربية غزة كالضفة قطاع عمى نفسو في كالن مف  المجمس التشريعي منقسـه  -5
باإلضافة إلى افتقار المجمس ، القكانيف كمراقبة السمطة التنفيذية تكحيدممارسة دكره في 

فتح كحماس كبفعؿ الحتالؿ اإلسرائيمي  حركتي التشريعي لمنصاب القانكني بفعؿ النقساـ بيف
 مف خالؿ عمميات العتقاؿ لمنكاب.

مف أىـ التحكلت في النظاـ السياسي الفمسطيني ما طرأ عمى مكقؼ حركة حماس ىك العتراؼ  -2
كلذلؾ دخمت ىذا النظاـ مف ، ـ السياسي الفمسطيني أمر كاقعبأف السمطة الفمسطينية كالنظا

كىذا شكؿ مف ، ـ(6002)خالؿ العممية النتخابية التي جرت في الخامس كالعشريف مف يناير
 أشكاؿ التكيؼ السياسي المرحمي مع البنية السياسية الفمسطينية.

 .ة كقطاع غزةلمتنسيؽ بيف عمؿ مؤسسات السمطة الكطنية في الضف ضعؼ كاف كاضحان  -3

عمميات ل ضعؼ البنية األساسية لمنظاـ السياسي ككجكد السمطة تحت الحتالؿ جعمو عرضةن  -4
 كفرض الحصار بسيكلة كقتما تقرر حككمة الحتالؿ ذلؾ. ،المالي كالسياسي الضغط

البيئة السياسية الفمسطينية بشكميا الحالي ىي بيئة مالئمة لنمك كتطكر الحصار كىذا  -5
 .صالح الشعب كالقضيةيتعارض مع م

دخؿ أمناحي الحياة السياسية كالقتصادية كالجتماعية ك  كافةبشكؿ كاضح عمى  أثرالحصار  -20
كزاد مف معدلت البطالة ككصؿ الفقر إلى مستكيات غير  المكاطف في العديد مف األزمات

 .إنسانيسيما بالنسبة لمكيرباء كالكقكد كالمياه كالتي ىي عصب الحياة ألم مجتمع  مسبكقة

أبدت حركة حماس نكع مف التكيؼ السياسي مع متطمبات المجتمع الدكلي دكف المساس  -22
بثكابت الحركة اإلسالمية. كأبدت قدران مف التكيؼ الجزئي كالمركنة السياسية األكثر كاقعية مف 

 خالؿ ربط مكقفيا السياسي بالثكابت الكطنية الفمسطينية.
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 : توصيات الدراسةثانياً 
كمحاكلة ، جؿ رفع الحصار عف قطاع غزةأكاصمة العمؿ الدبمكماسي الرسمي كالشعبي مف م

 ، مف خالؿ:كمجتمعيان  كسياسيان  إعالميان  لتطكيره جديدةكأدكات ابتكار أساليب 

ضركرة اإلسراع في إنياء النقساـ لما لو مف آثار سمبية عمى قضية الحصار كمجمؿ الكضع  -1
 الفمسطيني.

دارة النظاـ السياسي إلايير صحيحة لختيار الكفاءات كالصفكة كالنخبة ضركرة تطبيؽ مع -2
 الفمسطيني كضخ دماء جديدة داخمو.

جؿ فتح معبر رفح لما لذلؾ مف أىمية لسكاف القطاع فيك المنفذ أتكثيؼ العمؿ كالضغط مف  -3
 كالتكاصؿ بيف غزة كالضفة. ،فرادألالكحيد لحركة ا

دارة األزمات كحؿ المشكالت نشر مفاىيـ الديمقراطية كالمشار  -4 كة كالتداكؿ السممي لمسمطة كا 
 بالطرؽ السممية في مختمؼ األكساط المجتمعية كمفاىيـ نبذ العنؼ السياسي كالجتماعي.

إعادة تكحيد الخطاب السياسي كتناغـ تكزيع األدكار بيف الضفة كغزة كفقان لمقتضيات المرحمة  -5
 ىداؼ المشركع الكطني.السياسية الراىنة كبما ل يتعارض مع أ

عادة استئناؼ جمساتو. -6  ضركرة إعادة تكحيد المجمس التشريعي كا 

عادة تفعيميا كتطكيرىا كالتأكيد عمى أنيا مرجعية عميا لمسمطة  -7 رد العتبار لمنظمة التحرير كا 
 الكطنية الفمسطينية فعميان ل نظريان.

عف ؿ القضايا المدنية كاإلنسانية الناتجة رفع دعاكم قضائية أماـ المحاكـ الدكلية كاإلسرائيمية حك  -8
 كتدكيؿ قضية الحصار لتصبح قضية رأم عاـ دكلي تمس صمب القضايا اإلنسانية.  ،الحصار

اتجاه رفع بالشعبي في الساحة العربية ىدفو تنظيـ العمؿ  الرسمي ك صناعة إطار مكحد لمعمؿ -9
 الحصار. 

يراعي المحددات التي تحكـ  ،فمسطيني ببناء نظاـ سياسي فمسطينيان  كصي أصحاب القرارن -10
نما أيضان كبرنامج كمشركع سياسي  النظاـ السياسي الفمسطيني ليس فقط كمؤسسات كعالقات كا 

 .لمرحمة الحتالؿ كما بعد الحتالؿ

الشعبية ، استمرار التنسيؽ كالتكاصؿ مع المؤسسات كالمنظمات الدكلية كالعربية كاإلسالمية -11
 حيكية األنشطة كاستمرار المطالبة برفع الحصار عف قطاع غزة. كالحقكقية منيا إلدامة

 ضركرة تفعيؿ الدكر السياسي كالجتماعي لألحزاب السياسية . -12
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تفعيؿ الجياز الدبمكماسي الفمسطيني مف خالؿ السفارات كالقنصميات كالبعثات الدبمكماسية  -13
 لتعريؼ بالحصار كالتصدم لو.

 : مقترحات لدراسات مستقبميةثالثاً 

 األسباب الكامنة كراء عدـ نجاح الدبمكماسية الرسمية كالشعبية في رفع الحصار عف قطاع غزة. -1

 إذابة الستقطاب الحزبي الحاصؿ في المجتمع الفمسطيني. إمكانية -2
العكامؿ التي تحد مف مقدرة القيادة السياسية مف استثمار تضحيات الشعب  إلىالتعرؼ  -3

 .الفمسطيني
سطيني بيف مطرقة النقساـ كسندياف اعتقاؿ نكابو مف قبؿ سمطات المجمس التشريعي الفم -4

 الحتالؿ اإلسرائيمي.

 .. تنافر أـ تكامؿ.التعددية السياسية الفمسطينية -5

 . خمفيات كأسباب..فشؿ المصالحة الكطنية -6

 حصار قطاع غزة جريمة حرب قانكنية. -7

 معالجة اآلثار المختمفة لمحصار مستقبالن. -8

 ار قطاع غزة.المصرم في حصالدكر  -9
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، ةصراع الصالحيات بين فتح وحماس في ادارة السمطة الفمسطيني(: 6004يتاني، مريـ.)ع .26

 .2، مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات، بيركت، ط2556-2557

االنقسام الفمسطيني في عيد االنتداب البريطاني وفي ظل السمطة (: 6026فيصؿ، نعماف.)  .22
 ، القاىرة ، مصر.2قكمية، ط، دار الكتب كالكثائؽ الالوطنية الفمسطينية

،  2طركائع مجدلكم لمنشر، ، الدبموماسية بين الحرب والسالم(. 2010المجدلكم، فاركؽ ) .22
 األردف.، عماف

مكقع التيار الثالث، في التيػار الثالػث  ،أزمة النظام السياسي الفمسطيني (.6002)حسف، تيسيرم .25
 في التنمية كالديمقراطية. برنامج دراسات التنمية،فػي السياؽ الفمسطيني، حكؿ المفيكـ كالتطبيقات 

 .، فمسطيفاهللجامعة بيرزيت، راـ 

، اتجاىات الفكر السياسي الفمسطيني بين الكفاح المسمح والتسوية(: 6004المصرم، زىير.) .22
 ، غزة، فمسطيف.2مكتبة اليازجي لمنشر كالتكزيع، ط
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 -دالية الكرمؿ –يؼ. مكتبة الطميعة . اصطالح كتعر موسوعة األلفيات(. 1980ناطكر، سميح ) .23
 ، فمسطيف.القدس

،  غزة، 2دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط حماس من الداخل،( " 6006النكاتي، مييب. ) .24
 فمسطيف.

ما بعد األزمة: التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفمسطينية وآفاق (: 2550نكفؿ، ممدكح.) .25
 لفمسطينية لدراسة الديمقراطية.المؤسسة ا -، راـ اهلل، مكاطفالعمل

 السياسي النظاـ نشكء ،والخارج الداخل بين السياسي النظام دراسة .(1999)ممدكح نكفؿ، .20

ما  ، 1998 أكؿ تشريف 23-22 المؤتمر السنكم الرابع لمؤسسة مكاطف كقائع كتطكره، الفمسطيني
 ،مؤسسة مكاطف لديمقراطية أفاؽ العمؿك  الفمسطينية، السياسية الحياة في البنيكية التغيرات األزمة بعد

 .كأفاؽ العمؿ،  راـ اهلل، فمسطيف

المؤسسة الفمسطينية  -مكاطفالنظام السياسي الفمسطيني بعد أوسمو، ـ(: 2554ىالؿ، جميؿ. ) .22
 ، راـ اهلل ، فمسطيف.لمدراسة الديمقراطية

الفمسطينية إلى ما  تكوين النخب الفمسطينية منذ نشوء الحركة الوطنيةـ(: 6006ىالؿ، جميؿ.) .26
، راـ اهلل، 2، طالمؤسسة الفمسطينية لمدراسة الديمقراطية -مكاطفبعد قيام السمطة الوطنية، 

 فمسطيف.

مطابع الييئة  (،1995-1917التطورات الدستورية في فمسطين )(: 2552الكحيدم، فتحي.) .22
 ، غزة، فمسطيف.6الخيرية، ط

مى التنمية السياسية في السمطة الوطنية أثر ازدواجية السمطة ع(: 6005يكسؼ، سعيد.) .22
 . الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية

، بيت الحكمة 2، طتجربة حماس السياسية: مربعات الرؤية والحسابات(: 6020يكسؼ، أحمد.) .25
 لمدراسات كالستشارات، غزة، فمسطيف.
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 الرسائل العممية: -ثانيًا:
 

. رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية دراسة شرعية-حصار غزةجريمة (.6022) أحمد ، ضياء .2
 الشريعة كالقانكف ، الجامعة السالمية، غزة.

، رسالة الدولة قيام في المؤسسات بناء الفمسطينية نموذج الدولة(. 6026إسماعيؿ، ىنادم ) .6
 ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.

، إبراىيـ ) .2 الفمسطيني:   السياسي النظام تشكيل في التشريعية االنتخابية النظم أثر(.2014البـز
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية، ( دراسة ميدانية2012-1996)

 جامعة األزىر، غزة.

 ةالداخمية الفمسطيني السياسة عمى العربية واإلقميمية التغيرات تأثير(. 2013بشير، عمر ) .2

رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية، جامعة األزىر،  (.2011-2000)
 غزة.

، رسالة إشكالية الييكمية والبرامج–اصالح منظمة التحرير الفمسطينية (. 6003برىـ، عبد اهلل) .5
 ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس، فمسطيف.

 غير ماجستير رسالة .الفمسطيني السياسي الفكر في االستراتيجية التحوالت ( 2008 ) ىيثـ ثابت، .2

 جامعة القدس، فمسطيف. –منشكرة 

المسؤولية الدولية المترتبة عمى حصار االحتالل اإلسرائيمي (.2014، نبياف ) جامكس أبك .3
العربية في  األكاديميةيػػػة، رسالة دكتكراه منشكرة، كػػػميػػة القػػػػػػػانػػػػػػػػكف كالعػػػمػػكـ السياس لقطاع غزة.
 الدانمرؾ.

 الحكومية الخدمات الصحية مستوي تحسين في التركية المساعدات دور(. 6022حماد، محمكد ) .4

، رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة، غزة قطاع في
 فمسطيف.

 دراسة -الحرية  سفينة اإلسرائيمي عمى لعدوانا(. 6022الحكلي، ماىر كجرادة، عبد القادر ) .5

، 25اإلسالمية، مجمد الدراسات اإلسالمية، سمسمة الجامعة مجمة والقانون، الشريعة بين مقارنة
 .252-225، ص6عدد
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الضفة الغربية  الصحافة في حرية عمى وأثره الفمسطيني السياسي الصراع(. 2011داكد، محمد) .20
ة ماجستير غير منشكرة ، كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية، رسال (.2006-2008وقطاع غزة )

 جامعة األزىر، غزة.

. كمية الشريعة، الجامعة دراسة: جريمة حصار غزة في ميزان الشريعة(. 2014الداية، سمماف ) .22
 اإلسالمية، غزة.

اإلسالمية حماس  المقاومة حركة عمي أثرىا و الداخمية التطورات(. 2010الدبس، معتز ) .26
رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية القتصاد كالعمكـ اإلدارية، جامعة األزىر،  .2000).-2009)

 غزة.

التشريعية  )حماس( في االنتخابات اإلسالمية المقاومة حركة فوز. (2010) الدجني، حساـ  .22
 جامعة األزىر، غزة.-رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية  الفمسطينية.

السمطة الوطنية “دراسة عممية محّكمة؛ وقد أ جيز نشرىا في كتاب (. 2014سعد الديف، نادية ) .22
 محمد محسف. د بتحريره قاـ الذم ،″2513-1994الفمسطينية: دراسة في التجربة واألداء 

 ف مركز الزيتكنة لمدراسات كالستشارات في بيركت. ع العربي نصو سيصدر كالذم صالح،

، رسالة حصار الشعب الفمسطيني ومحاوالت إسقاط حكومة حماس(. 6005سعد، كائؿ) .25
 ماجستير، بيركت: مركز الزيتكنية لمدراسات كالستشارات.

، رسالة حماس –اإلسالمية  المقاومة لحركة الدولية العالقات تطور(. 6022الشيخ عيد، صادؽ ) .22
 ، غزة، فمسطيف.ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

. التحاد العربي دراسة: موقف الرباعية الدولية من القضية الفمسطينية. (2010)ظاىر، فارس  .23
 بيف الكاقع كاآلماؿ، مدكنة.

أثر االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية عمى التحول الديمقراطي (: 6004عرب، خميؿ.) أبك .24
 ة النجاح، نابمس، فمسطيف.رسالة ماجستير غير منشكرة، جامع الفمسطيني،

 الحصار الصحية أثناء األزمة إدارة فيفي الفمسطينية الدبموماسية دور(. 6022عمارة، مكسى ) .25

رسالة ماجستير غير منشكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة  م(،2513-2556غزة ) محافظات عمى
 لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.

في قطاع غزة وتأثيرىا عمى المشروع الوطني  2557أحداث حزيران (: 6005عكدة، كفاح.) .60
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح، نابمس،، فمسطيفالفمسطيني استراتيجيًا وتكتيكياً 
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تأثير الحصار اإلسرائيمي عمى الواقع االجتماعي  .(2008)العيمة، رياض كحمد، جياد  .62
 .واالقتصادي والنفسي لمفمسطينّيين في قطاع غزة

. البحريني النظام السياسي عمى وأثرىا واالجتماعية السياسية المتغيرات.(2014) درة، أحمدالق .66
 غزة. األزىر، بجامعة -اإلنسانية كالعمـك ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب رسالة

دراسة  غزة: قطاع من اإلسرائيمي لالنسحاب واألمنية السياسية اآلثار(. 2013المشيراكم، عالء ) .62
رسالة ماجستير ، 2005أيمول  في اإلسرائيمي االنسحاب لواقع واألمنية السياسية لمنواحي تحميمية

 كمية القتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة األزىر، غزة. ، غير منشكرة

، رسالة دور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ السياسة الخارجية(. 6005منيرة، بكدردابف ) .62
 قسنطينة، منتكرم. ماجستير غير منشكرة، جامعة

، رسالة الدبموماسية وفن التفاوض وأثرىما عمى اتخاذ القرار السياسي(. 6022نتيؿ، ريـ ) .65
 ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر غزة ، فمسطيف.

. مركز المسارات المتعددة الدبموماسية الرسمية والدبموماسية(. 2013كادم، عبد الحكيـ )   .62
 كمتابعة العدالة الدكلية. اإلنسافؽ راشيؿ ككرم الفمسطيني لحقك 

أثر ازدواجية السمطة عمى التنمية السياسية في السمطة الوطنية (: 6005يكسؼ، سعيد.) .63
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الفمسطينية بعد االنتخابات التشريعية الثانية

 لوطنيةا السمطة في السياسية التنمية عمى السمطة ازدواجية أثر .(2009)غساف يكسؼ، .64

دراسة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا،  .بعد االنتخابات التشريعية الثانية الفمسطينية
 جامعة النجاح الكطنية.

 الدوريات: :رابعاً 
، مقالة منشكر بتاريخ فتح.. مكابرة وعزة نفس في غير وقتيا(. 6002باركد، رضكاف) .2

 ، مكقع دنيا الكطف.2/2/6002

التكوينات السياسية والفدائية  صفحات من تاريخ الكفاح المسمح، (.6004بدكاف، عمي) .6
 صفحات لمدراسات كالنشر، دمشؽ. المعاصرة النشأة والمصائر،

. مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ العممانية السياسية والمسألة الدينية(.2012البرغكثي، إياد ) .2
 اإلنساف، راـ اهلل ، فمسطيف.
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مستقبل القضية الفمسطينية بين حكومة حماس منشكرة بعنكاف:  مقالة(. 6002الحمد، جكاد) .2
 ، متكفر عمى الرابط:22/15/2556وحكومة الوحدة الوطنية ،

https://www.palinfo.com/news/2006/10/22/  
مازن: تمت تصفية كل  قصة صعود أبوبعنكاف  2010/ 15/6شبانة، فيمي، مقالة نشرت بتاريخ  .5

 متكفر عمى الرابط:  22/2/6025، 80العدد ) معارض عرفات ليواصل عباس الصعود.

 http://www.hekayaty.com/articles/friends/80-article80 

والعدوان  أبرز األضرار الناتجة عن الحصار.30/12/2011مقالة نشرت في شقكرة، فتحي، .2
مكقع اإللكتركني لحركة التحرير الكطني الفمسطيني )فتح( مفكضية  اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،

 .http://www.fatehorg.ps، متكفر عمى الرابط /التعبئة كالتنظيـ

، مجمة دراسات أكسطية،  النظام السياسي بعد االنتخابات التشريعية(.6002) ادم، مياعبد الي .3
 ، األردف ،مركز دراسات الشرؽ األكسط.25-22عدد

. في قطاع غزة اإلعالموسائل  عمى اإلسرائيميثر الحصار بعنوان: أ بحث(.6020حماد، أحمد) .4
 المركز الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعالمية مدل.

دارة األزمة(. 2555اليادم، محمد ) عبد .5 ، المجمة العربية المعمومات ودورىا في اتخاذ القرار وا 
 .202لممعمكمات، العدد 

أثر الحصار عمى قدرة طمبة جامعات قطاع غزة في تسديد الرسوم (.6020عبدك، مصطفى)  .20
عة اإلسالمية، مجمة الجام الجامعية وتسجيل الساعات الدراسية حالة)الجامعة اإلسالمية بغزة(،

 .6020المجمد الثامف عشر، العدد األكؿ يناير 

، سمسمة أبحاث مؤسسة األفؽ الدبموماسية الشعبية في أجندة الشعوبعطكات، لنية )بدكف(.  .22
  .لمدراسات كالتدريب

،" )القاىرة، مجمة السياسة سوريا وأزمة غزة، موازنة الفرص والقيود(: 6003كيالي، ماجد ) .26
 (.263، أكتكبر، ص26المجمد  230 الدكلية، العدد

الفمسطيني )ماس(   السياسات القتصادية أبحاثمعيد  – االقتصادي واالجتماعي مجمة المراقب  .22
 .– 2009 أيار –راـ اهلل  – 22العدد 

http://www.alzaytouna.net/permalink/5295.html).مقالة
http://www.hekayaty.com/articles/friends/80-article80
http://www.hekayaty.com/articles/friends/80-article80
http://www.fatehorg.ps/
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دور اإلعالم الحزبي في تأجيج الصراع الداخمي الصحافة اإللكترونية (:  6003محسف، سميح ) .22
 ، السنة السادسة حزيراف،.62ددد، مجمة تسامح، عنموذجاً 

 ، الحكارالفمسطيني السياسي النظام في البنيوية التحوالت أفاق مقال (.6002)تيسير محسف، .25

 .12/6/2006، (1579).المتمدف

حمقة نقاش تداعيات فوز حماس في االنتخابات (: 6002مركز دراسات الشرؽ األكسط.) .22
، كعمى إسرائيؿ، ة والصراع في المنطقةعمى مستقبل القضي 2556التشريعية الفمسطينية 

 األردف: مركز دراسات الشرؽ األكسط.

قراءة إحصائية وسياسية في نتائج االنتخابات (: 6002مركز دراسات الشرؽ األكسط.) .23
 (.2556كانون الثاني/ يناير  25التشريعية الفمسطينية الثانية )

ة في الحياة السياسية الفمسطينية وآفاق ما بعد األزمة: التغيرات البنيوي(. 2555نكفؿ، ممدكح ) .24
 المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية. -راـ اهلل، مكاطف العمل،

 : التقارير وأوراق العمل:امساً خ
الدبموماسي الدولي،  القانون أحكام ضوء عمى الفمسطيني الوضع(. 6022أبك صكم، محمكد ) .2

معيد إبراىيـ أبك لغد لمدراسات الدكلية،  ، عربي،24/6022، بيرزيت جامعة عمل أوراق سمسمة
 جامعة بيرزيت، بيرزيت، فمسطيف.

المعايير الدولية والوطنية لإلدارة المالية في المنظمات األىمية" (: 6005البحيصي، عصاـ ) .6
 .ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول تطوير اإلدارة المالية في المنظمات األىمية

ؤتمر الدولي العالقة بين الحكومة الفمسطينية والمنظمات الم(: 6000البرغكثي، مصطفى ) .2
 .بإشراف تجمع مؤسسة التعاون بالتشاور مع البنك الدولي األىمية

 ،البرلمان وحسبة الميدان حسابات بين الفوز استحقاقات" بعنكاف مقاؿ. (6002أصؼ) قزمكز، .2
 .6002-2-64. ، الفمسطينية األياـ صحيفة

 ، بيركت.مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات(.6022)23التقدير الستراتيجي .5

 ، بيركت.مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات(. 6002التقرير الستراتيجي ) .2

 ، بيركت.مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات(. 6003التقرير الستراتيجي ) .3

 يركت.، بمركز الزيتونة، لمدراسات واالستشارات(. 2011التقرير الستراتيجي ) .4
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حول أثر الحصار االسرائيمي عمى  (.6026التقرير السنكم لمركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف ) .5
 ، غزة.بعنوان " ما زال الحصار مستمرا "، قطاع غزة 

شير أبريل و مارس -حالة المعابر  (.6022)ممركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنسافلالتقرير الشيرم  .20
 .2014عام 

 .شير عمى حصار قطاع غزة 16بعد مرور  (.6004)ارصاجية الحتقرير المجنة الشعبية لمك  .22

حكؿ تداعيات الحصار  (.2514) لمرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسانتقرير ا .26
 ، غزة. المفركض عمى قطاع غزة الصييكني

،  قوات حماس تسيطر عمى معظم المواقع األمنية في غزة(: 6003تقرير جريدة الشرؽ األكسط.) .22
 ـ.2007يكنيك  14

 ، غزة ، فمسطيف.وزارة الصحة(.6022تقرير دائرة العالج بالخارج) .22

كانون الثاني  25: االنتخابات التشريعية الثانية(: 6002تقرير لجنة النتخابات المركزية.) .25
 راـ اهلل، فمسطيف. -.2556

، المشيد الصحي خالل عشر سنوات من الحصار(. 6025تقرير كحدة العالقات العامة كاإلعالـ) .22
 رة الصحة، غزة، فمسطيف.كزا

"، كرقة مقدمة لبرنامج النظام السياسي الفمسطيني والتيار الثالث(: 6003تيسير، محيسف.) .23
 التنمية في جامعة بيزيت.

. مركز الدراسات اإلرادةانتفاضة األقصى طموح الفكرة وأزمة (.6006عماد، كآخركف) جاد، .24
 السياسية كالستراتيجية ،القاىرة.

: البرنامج االنتخابي لقائمة التغيير واإلصالح(: 6002اإلسالمية )حماس(.)حركة المقاكمة  .25
 انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني )الدكرة الثانية(.

، المركز أثر الحصار اإلسرائيمي عمى وسائل اإلعالم في قطاع غزة(. 6020حماد، أحمد) .60
 الفمسطيني لمتنمية كالحريات اإلعالمية، غزة.

" معيد أبحاث المنظمات المجتمعية التطوعية والسمطة الوطنية الفمسطينية(: 6005سالـ، كليد ) .62
 ماس، راـ اهلل.

، مركز الزيتكنة االستراتيجي الفمسطيني الممخص التنفيذي لمتقرير .(2007) ، محسفصالح .66
 لمدراسات كالستشارات، بيركت.
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سمسمة أطركحات عربي. مستقبل المجتمع المدني في الوطن ال(: 6004الصبيحي، احمد شكر ) .62
 ( مركز دراسات الكحدة العربية.23الدكتكراه)

 -الشرق األوسط  تجاه األمريكية الشعبية الدبموماسية طاب(. خ6002عبد الفتاح، معتز باهلل ) .62
العربي  العالـ تجاه األمريكية العامة الدبمكماسية ندكة إلى مقدمة بحثية ، كرقةوالفعالية التحميل
 ، القاىرة، مصر.6002 مايك 24 الخميس

، جريدة األياـ، من مفاجأة االنتصار إلى مفاجأة النجاح مقال بعنوان:. (6002عككؿ، طالؿ.) .65
 غزة، فمسطيف.

، السمطة الكطنية الفمسطينية، منظمة التحرير الفمسطينية(.6005قانكف السمؾ الدبمكماسي) .62
 فمسطيف.

 . ت من العطاء رغم الحصارأربعة سنوا(: 6020-6002المجمس التشريعي الفمسطيني ) .63
المؤتمر الثاني  تشريعات وقوانين المنظمات األىمية العربية،(: 2553مدني، أميف مكي ) .64

 لممنظمات األىمية العربي، القاىرة.

موقف حول تخفيف الحصار المفروض عمى ورقة  (.6020) اإلنسافالمركز الفمسطيني لحقكؽ  .65
 .قطاع غزة

وتداعياتو عمى  اإلسرائيميأثر الحصار تقرير حول (.6003)فاإلنساالمركز الفمسطيني لحقكؽ  .20
 ، غزة.والضمان االجتماعي في قطاع غزة" العملالحق في 

 اإلسرائيمي الحصار سياسة أثر حولتقرير   (.6022-6020)المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف .22

 .غزة،   غزة اعقط عمى اإلسرائيمي العدوان من أعوام ثالثة غزة بعد قطاع في المدنيين عمى

إصالح النظام السياسي الفمسطيني بين المطالب الداخمية والضغوطات (: 6020مطر، محمد) .26
 فبراير(.  5)كرقة بحثية منشكرة في مكقع باؿ ثينؾ لمدراسات الستراتيجية بتاريخ  الخارجية،

 . ة المتحدةالمراجعة السنوية لحقوق الطفل، المممك تقرير بعنوان:(.6004مؤسسة انقاذ الطفؿ.) .22

وتداعياتو عمى  اإلسرائيميأثر الحصار تقرير بعنوان:  (.6003)اإلنساف الييئة المستقمة لحقكؽ  .22
 .الحق في العمل والضمان االجتماعي في قطاع غزة

"اثر االنتياكات اإلسرائيمية عمى أداء  ير بعنوان:تقر (.6004الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف) .25
 .ية"السمطة الوطنية الفمسطين
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خمس سنوات عمى الحصار: الوضع اإلنساني في (. 6026كرقة حقائؽ األمـ المتحدة)يكنيك/  .22
 . قطاع غزة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، األراضي الفمسطينية المحتمة

 
 المقابالت الشخصية: -ادساً س
 ، عضك المجمس الثكرم لحركة فتح ، 6025، فيصؿ:أبو شيال .2

 صباحا. 5600، 22/20/6025ي حركة الجياد اإلسالمي ك،قيادم ف6025خالد: ،البطش .6

 صباحا. 20600،  23/5/6025ككيؿ كزارة الخارجية الفمسطينية ، ،6025:غازي حمد، .2

رئيس المجنة الشعبية لمكاجية الحصار كعضك المجمس التشريعي  ،6025:جمال الخضري، .2
 .ظيران  26600، 66/20/6025 الفمسطيني،

 ظيران. 26600،  25/20/6025لييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف،، رئيس ا6025:جميل سرحان، .5

 ظيرا. 26600، 6/26/6025، النائب في المجمس التشريعي ، 6025:الشنطي، جميمة .2

 ظيران. 26600،  5/20/6025،شبكة المنظمات األىمية 6025:أمجد الشوا، .3

 ظيرا. 26600، 24/22/6025،رئيس المركز الفمسطيني لحقكؽ النساف،6025:راجي الصوراني، .4

 صباحا.20600، 26/20/6025، عميد كمية اإلعالـ بجامعة فمسطيف، 6025:محمود العجرمي ، .5

 5600، 3/26/6025، مديرة مركز األبحاث كالستشارات القانكنية لممرأة، 6025:الغنيمي، زينب .20
 صباحا.

 صباحان  20600،  4/20/6025،قيادم في الجبية الشعبية ، 6025:كايد الغول، .22

 صباحا.20600، 60/20/6025،الناطؽ الرسمي باسـ كزارة الصحة ،6025:أشرف ،درةالق .26

 ظيران. 26600،  60/20/6025،مدير عاـ صحيفة فمسطيف،6025إياد: القرا، .22

 صباحا.5600، 24/20/6025قيادم في حركة فتح ، 6025:النحال، أبو جودة .22

 20600، 66/20/6025،، نائب ريس المجنة الشعبية لمكاجية الحصار6025:النزلي، عمي .25
 صباحا.

، مستشار رئيس الكزراء السابؽ، كرئيس مجمس إدارة بيت الحكمة 6025:أحمد يوسف، .22
 عصرا.02600، 4/5/6025الفمسطيني، أكؿ رئيس لمجنة الحككمية لكسر الحصار، 
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 :اإلنترنتمواقع : ابعاً س
 بالحفاظ الدكلي عالمجتم يطالب عباسبعنكاف:  22/2/6025 ، مقالة نشرت فيالعربي القدس .2

 ، متكفر عمى الرابط: األناضكؿ فينا -غزة عف الحصار كرفع الدكلتيف حؿ عمى

http://www.alquds.co.uk/?p=319482 

 غير دكلة) صفة عمى فمسطيف حصكؿ خطكة حكؿ قانكنية دراسة(. 6026) ، يعقوبالغندور .6
 ، متكفرة عمى الرابط:المتحدة األمـ لدل مراقب بصفة( عضك

http://alray.ps/ar/post/101676 

غزة، . األثار القتصادية لمحصار عمى قطاع 2/2/6020 ، مقالة نشرت فيالصوراني، غازي .2
 متكفرة عمى الرابط:

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2010/01/03/843726.html 

ؽ كبدأت بعنكاف: تشكمت حككمة الكفا 2/2/6022(.مقالة نشرت في 6022)العيمة، رياض .2
 متكفر عمى الرابط: الشراكة الكطنية،

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/547525.html 

مقاؿ منشكر  دكلة ثنائية القكمية في فمسطيف أـ في الضفة الغربية؟(: 6004.)إبراىيـأبراش،  .5
 ، متكفر عمى الرابط:24/4/6004بتاريخ 

 htt://www.grenc.com/a/ibrach/show-Myarticle.cfm?id=13251 

 ، متكفر عمى الرابط:25/2/6025تقرير بعنكاف حماس محطات المصالحة كالجيكد ، نت الرسالة .2

 http://alresalah.ps/ar/post/105248 

 :، متكفر عمى الرابط 62/2/6025تاريخ الطالع  موقع لجنة االنتخابات المركزية، .3

https://www.elections.ps/portals/30/pdf/Final-Report-PLC-Elections-2006---

Text.pdf 

 :متكفر عمى الرابط ،60/2/6025، تاريخ الطالع  لإلعالمقــــع المركــــز الفمســــطيني مو  .4

http://www.palestine-info/arabic/books/2006/5-2-06/5-2-06.htm  

 ، متكفر عمى الرابط:2/5/6025الع ، تاريخ الط موقع جمعية قطر الخيرية .5

http://www.ibhath.ps/pages/index/3 
 :، متكفر عمى الرابط 60/2/6025تاريخ الطالع  موقع المركز الفمسطيني لإلعالم، .20

https://www.palinfo.com/news/2010/11/21 

http://www.palestine-info.info/arabic/books/2006/5_2_06/5_2_06.htm
http://www.ibhath.ps/pages/index/3
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، مركز الزيتكنة  مصر كاحتمالت رفع الحصار عف قطاع غزة (.2558) 2التقدير االستراتيجي  .22
 :لمدراسات كالستشارات ، متكفر عمى الرابط

 http://www.alzaytouna.net/2008/06/28 
 

، 62/2/6025: تاريخ الطالع ـــى اإلنترنـــتالمركزيـــة الفمســـطينية عم االنتخاباتموقـــع لجنـــة  .26
  :متكفر عمى الرابط

www.elections.ps/pdf/new-law2pdf 
 :، متكفر عمى الرابط2/5/6025: تاريخ الطالع موقع جريدة الرياض .22

http://www.alriyadh.com/2006/02/01/article127219.html 
 ، متكفر عمى الرابط: 6/5/6025الع : تاريخ الطموقع وكالة معًا اإلخبارية .22

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=19081 

 ، متكفر عمى الرابط/22/2/6025، تاريخ الطالع اإلخباريموقع أجناد  .25

http://www.news.com/site/ajnad/details.aspx?itemid=18381 

 :، متكفر عمى الرابط 60/4/6025، تاريخ الطالع بالعربية قناة روسيا اليوم الفضائيةموقع  .22

https://arabic.rt.com/news/752986 

 :متكفر عمى الرابط 63/2/6025، تاريخ الطالع الموسوعة الفمسطينيةموقع  .23

http://www.palestine-info.info/arabic/books. 
 :موقع جريدة الصباح لألخبار .24

http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=print&sid=2016

1 .63/2/6025، تاريخ الزيارة: 22/20/6022تاريخ النشر:   
 :، متكفر عمى الرابط64/2/6025، تاريخ الطالع  موقع الجزيرة نت .25

http://www.aljazeera.net/news/arabic    

 :متكفر عمى الرابط 22/5/6025، تاريخ الطالع،موقع األسرى لمدراسات .60

http://alasra.ps/ar//index.php?act=post&id=7167 
 20/2/6025، تاريخ الزيارة: نت موقع الجزيرة .62

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/30 
، متكفر عمى 20/5/6025الطالع ، تاريخ  مركز لمدفاع عن حرية الحركة -موقع مسمك  .66

 :الرابط

http://gisha.org/UserFiles/File/publications-/Rafah-Summary-Arab.pdf 

http://www.alriyadh.com/2006/02/01/article127219.html
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=19081
http://www.ajnad-news.com/site/ajnad/details.aspx?itemid=18381
http://www.palestine-info.info/arabic/books
http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=print&sid=20161
http://www.alsbah.net/new1/modules.php?name=News&file=print&sid=20161
http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/5/30
http://gisha.org/UserFiles/File/publications_/Rafah_Summary_Arab.pdf
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 ،متكفر عمى الرابط/  2/2/6025تاريخ الطالع  موقع ويكبيديا: .62

http://ar.wikipedia.org/wiki:  

  :، متكفر عمى الرابط65/5/6025الطالع : تاريخ نسانموقع المركز الفمسطيني لحقوق اإل  .62
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com 

 :، متكفر عمى الرابط20/5/6025، تاريخ الطالع موقع الزيتونة لمدراسات واالستشارات .65

http://www.alzaytouna.net/permalink/4348.html/15/9/2011 

 :، متكفر عمى الرابط24/2/6025، تاريخ الطالع  اليومفمسطين  .62

http://paltoday.ps/ar/post/138687/ 
  ، متكفر عمى الرابط:2/2/6025الع ، تاريخ الطموقع محكمة العدل الدولية .63

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/ 
 :، متكفر عمى الرابط25/2/6025، تاريخ الطالع لألعالمأمد   .64

http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=69517 

، متكفر عمى 20/2/6025 الطالعمكقع الزيتكنة لمدراسات كالستشارات، تاريخ  – فمسطين اليوم .65
 http://www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday :الرابط

 :متكفر عمى الرابط، 20/2/6025 تاريخ الطالع: موقع أمد .20

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=47762 

  :، متكفر عمى الرابط 62/2/6025 الطالع، تاريخ موقع د. جمال الخضري .22

http://www.jamalkh.ps/uc/Arabic/menu.htm 

  20/2/6025مركز حماية لحقكؽ اإلنساف، تاريخ الزيارة: – موقع أصدقاء اإلنسان الدولية .26

http://www.friendsofhumanity.info/ar/news/plugins/spaw/uploads/files/his.pdf 

 :،متكفرة عمى الرابط 5/2/6025، تاريخ الطالع شبكة حوار بوابة األقصى .22

http://alaqsagate.org/vb/showthread.php?t=2922 
  :، متكفر عمى الرابط64/2/6025، تاريخ الطالع، دنيا الوطن 222

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/03/613538.html 

  :عمى الرابط ، متكفر 64/2/6025، تاريخ الطالع  أمد لإلعالم 252

http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=45056 
 ، متكفر عمى الرابط/   65/2/6025، تاريخ الطالع لإلعالم الفمسطينيةوكالة الرأي  .22

http://alray.ps/ar/post/134499/uploads/documents/Minfo-

150427080737L3E7.pdf 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com
http://www.alzaytouna.net/permalink/4348.html/15/9/2011
http://paltoday.ps/ar/post/138687/
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/
http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=69517
http://www.alzaytouna.net/arabic/PlsToday
http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=47762
http://www.jamalkh.ps/uc/Arabic/menu.htm
http://www.friendsofhumanity.info/ar/news/plugins/spaw/uploads/files/his.pdf
http://alaqsagate.org/vb/showthread.php?t=2922
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/03/613538.html
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 :، متكفر عمى الرابط26/2/6025يخ الطالع ، تار موقع المجنة الشعبية لمواجية الحصار .23

http://www.freegaza.ps/ 
 

 ي لممجتمع المدني بالمغة العربية:موقع البنك الدول .24

http://www.albankaldawli.org/civilsociety 
 :، متكفر عمى الرابط 2/3/6025،  تاريخ الطالع الينفمسطين أون  .25

http://felesteen.ps/details/news/108182/ 

 ، متكفر عمى الرابط/  2/6/2015، تاريخ الطالع  وكالة نبأ .40
https://www.naba.ps/arabic/   

 ، متكفر عمى الرابط/     2/6/2015، تاريخ الطالع  وكالة وفا .41
 متكفر عمى الرابط/    1/5/2015،تاريخ الطالع  لألنباء رويترز وكالة .42

http://ara.reuters.com/ 

 ، متكفر عمى الرابط/15/9/2015، تاريخ الطالع نيوز سكاي شبكة .43
 

http://www.skynewsarabia.com/web/home 

 ، متكفر عمى الرابط/  3/10/2015، تاريخ الطالع  االخباري الثورة موقع .44
http://www.thawra.ps/ar/  

 ، متكفر عمى الرابط/ 15/5/2015، تاريخ الطالع موقع أخبار العرب .45
http://arabic.news.cn/2015-12/18/c-134931703.htm 

  :، متكفر عمى الرابط 30/5/2015 ، تاريخ الطالع االستشارية لمدراسات الزيتونة مركز .46
http://www.alzaytouna.net/permalink/3056.html 

 :، متكفر عمى الرابط8/7/2015، تاريخ الطالع  ستشاراتمركز الزيتونة لمدراسات واال  .47
www.alzaytouna.net/arabic/.../Palestine-Today-663-17-3-2007 

 :، متكفر عمى الرابط26/10/2015طالع ال تاريخ،  شبكة المنظمات األىميةموقع  .48
http://pngoportal.org/pngo /   

https://www.naba.ps/arabic/
http://ara.reuters.com/
http://www.skynewsarabia.com/web/home
http://www.thawra.ps/ar/
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 http://www.euromedmonitor.org/ar                            ت     األور     صد .25

 ، متكفر عمى الرابط/ 62/4/6025، تاريخ الطالع وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا .50

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4321 
 ، متكفر عمى الرابط/ 62/4/6025تاريخ الطالع  ، موقع الجزيرة نت .52
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