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 رئيس هيئة التحرير
 د. حممد إبراهيم املدهون 

 رئيس أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا
 

 هيئـة التحــرير

 د. محمـــــــــــــــــــــــــــــد  بـــــــــــــــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــــــــــــــز ا  ر  ـــــــــــــــــــــــــــــ ي
 

 نائــــــــــ  الــــــــــرئ س 
 

 أ.  د. يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 أ.  د. مـاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد محـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 أ. د. محمــــــــــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــــــــد ال  ــــــــــــــــــــــــــا   ســــــــــــــــــــــــــ و  
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 أ. د. معيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أ. د.  أســـــــــــــــــــــــــــــــــامة محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــــــــــــو نحــــ
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 د.  بـــــــــــــــــــــــــــــد النا ـــــــــــــــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــرورأ. 
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 د. نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبان  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانأ. 
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 أ. د. ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمير  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 حســـــــــــــــــين  بـــــــــــــــــد ا  ميـــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــ    أ. د.
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 اء إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهي  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــو د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأ. د. ســــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 د. نهايـــــــــــــــــــــــــــــــــة  بــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ال لبــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 د. ســـــــــــــــــــــــــــــــيف الـــــــــــــــــــــــــــــــدي  يوســـــــــــــــــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــــــــــــــــودة
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 د. مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروان ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي  ا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدج ي   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 د. بســــــــــــــــــــــــا   بــــــــــــــــــــــــد ا  ــــــــــــــــــــــــواد أبــــــــــــــــــــــــو حمــــــــــــــــــــــــد
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 د. محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو  
 

  
 
  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
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 تعليمات وقواعد النشر يف جملة اإلدارة والسياسة
: التعريف باملجلة: 

ً
 أوال

مجلة اإلدارة والسياسة ه  مجلة دورية نصف سنوية محكمة تصدر بإدارة هيئة تحرير م نية مس  لة وبإ راف 

اسة للدراسات العليا. تعم  امل لة  لى نشر البحوث كام  م   ئون البحث العلمي    أكاديمية اإلدارة والسي

ا  يلة    امل االت السياسية واإلدارية وال انونية واإل المية وا منية باللغ ين العربية واإلنجليزية م  ن اج 

اء الباحثين م  دا   ا كاديمية و ارج ا والتي ل  يسبق نشرها م   ب ، وتع ر املواد امل شورة    امل لة    آر 

 -مؤل يها ون ائج   ف ط وال ت شر امل لة ما ي عارض 
 
 أو تلميحا

 
مع فلس ة ا كاديمية و ي  الشع   -تصريحا

 ال لسطي ي.

: تعليمات للباحثين:
ً
 ثانيا

 أن ي س  البحث با  الة وال يمة العلمية واملعرفية وبسالمة ود تها اللغوية. -1

، أو م د  لل شر أال -2
 
 ساب ا

 
 بذلك. يكون البحث م شورا

 
  طيا

 
    مجلة أ رى، وأن ي د  الباحث إ رارا

  حة( بما    ذلك ا  كا  والرسو  وا  داو  والصور  30تزيد  دد   حات البحث    ) أال -3

 أن املالحق ال ت شر وإنما توضع لغرض ال حكي  
 
واملراجع، أما املالحق فُ درج بعد  ائمة املراجع،  لما

 ف ط.

 و أية إ ارة له    متن البحث، وذلك لضمان سرية  ملية ال حكي .ُيذكر اس  الباحث أ أال -4

أن ي و  الباحث ب عبئة طل  ال شر املوجود  لى الص حة االلكترونية لوحدة البحث العلمي، وأن يلتز   -5

 بالد ة ال امة    تعبئ ه.

أال ي جاوز ك   أن ي ضم  البحث ملخصين للبحث أحدها باللغة العربية واآل ر باللغة االنجليزية،  لى -6

 ( كلمة، مع ضرورة ك ابة  نوان البحث باللغة االنجليزية.150منهما )

اآلراء الواردة    ا  ما  امل دمة وامل شورة تع ر    وج ات نظر أص ابها ف ط، وال تع ر بالضرورة     -7

 وج ة نظر امل لة.

 

: تنسيق البحث:
ً
 ثالثا

 س (.29×21( بأبعاد )A4الورق: م  ح   ) -

 س  لل انبين ا يم  وا يسر. 3س  لأل لى وا س  ، و 4مش: ال وا -

 املسافة بين ا سطر: م ردة -

 



 

 كما يل : (Windowsتحت نظا  ال شغي  ) (Wordا خطوط: م  برنامج وورد ) -

  :اللغة العربيةSimplified Arabic( غامق 13( غامق للعنوان الرئ س، )14، ح   ا خط )

 لباق  النصوص وا  داو  وتر ي  الص حات.(  اد  12للعناوي  ال ر ية، )

  :اللغة اإلنجليزيةTimes New Roman( غامق 13( غامق للعنوان الرئ س، )14، ح   ا خط )

 (  اد  لباق  النصوص وا  داو  وتر ي  الص حات.12للعناوي  ال ر ية، )

 

: إجراءات النشر:
ً
 رابعا

   امل االت السياسية واإلدارية وال انونية واإل المية ت شر امل لة البحوث التي ت ميز با  الة وا  داثة  -

س      ت د  ال كر اإلنساني، وت وافر فيها  روط البحث العلمي، و وا ده.
ُ
 وا منية، وت

لغة ال شر    امل لة ه  اللغة العربية، إال إذا ا  ضت طبيعة البحث أن تكون بلغة أ رى فيك   البحث  -

  ندئذ باللغة االنجليزية.

 لومات املؤل ين بحيث تش م   لى أسمائه ، وأماك   مل   وبريده  اإللكتروني.مع -

ال ت ب  امل لة البحوث التي سبق نشرها، كما ال يجوز إ ادة نشر املادة العلمية امل شورة بامل لة، أو  -

 امل بولة لل شر بها إال بعد ا  صو   لى املواف ة م  رئ س ال حرير.

 للنظا  امل بع    امل لة.تخضع ا  ما  امل دمة لل  -
 
 حكي  العلمي السر  وف ا

 ي    رض البحث  لى محكَمين أو أكثر. -

 ي   نشر ا بحاث امل بولة    مطبو ات ور ية و لى املو ع اإللكتروني. -

ي و  الباحث بعم  ال عديالت التي ي ترح ا امل كمون، أو ي ومون بالرد  ليها، فإن ل  يس ج  ملا طل   -

 صرف النظر     بو  البحث لل شر.منه،  ندئذ ي

دوالر( مصاريف تحكي  وطبا ة  60يلتز  الباحثون م   ارج أكاديمية اإلدارة السياسة بدفع مبلغ ) -

 دوالر( للباحثين م  دا   ا كاديمية. 30ونشر، ودفع مبلغ )

 ترت  ا بحاث  ند ال شر وفق ا  بارات فنية ال  ال ة ل ا بمكانة البحث أو الباحث. -

( 5د نشر البحث ُيزود رئ س هيئة تحرير امل لة، الباحث أو الباحثين ب سخة واحدة م  امل لة و دد )بع -

 مس الت.

رد إلى امل لة ال تعاد إلى أص ابها سواء  بلت لل شر أ  ل  ت ب . -
َ
 البحوث التي ت

 

 

ااءعععععيجميعععععكار فيعععععلةافععععععارآماءعععععياا والععععع ااعععععةاعةرواهلاويرعععععلا  اا وععععع ا لآ ععععع  ة ااعععععةا جرعععععيا  ععععع ارآم
ا
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 ملخص الدراسة:

م. حيث تعرض 1993م حتى 1948تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الكيانية الفلسطينية بين      
فهوم وما واكبه من تطورات. ثم تتناول محاولة تشكيل أول كيان سياسي فلسطيني وطني على أرض إشكالية الم

 م عرف بـ " حكومة عموم فلسطين"، وكيف تم إجهاض هذه المحاولة. 1948فلسطين التاريخية في غزة في أكتوبر 

رهاصات بعث الكيانية الفلسطينية من جديد في فترة       الخمسينيات، وما تم الحقًا منوتناقش الدراسة جذور وا 
ية التي تمخضت عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كجسم كياني يقوم على ينمحاوالت إلبراز الكيانية الفلسط

البعد المؤسسي. وتعرض الدراسة تطورت الفكر السياسي الفلسطيني باتجاه تكوين كيانية فلسطينية على األرض 
قاط العشرة، ثم تطور الفكر السياسي الكياني باتجاه الدولة الفلسطينية المستقلة. الفلسطينية من خالل برنامج الن

وتتناول ما حدث من تطور في الفكر السياسي الفلسطيني في الثمانينيات بفعل المتغيرات السياسية وعلى رأسها 
يانية فلسطينية ذاتية مرتبطة االنتفاضة الفلسطينية وصواًل إلى تسوية مدريد واتفاقية أوسلو التي أدت إلى تكوين ك

 باتفاقيات مع الجانب اإلسرائيلي. وانتهت الدراسة بمجوعة من النتائج والتوصيات. 

وستستخدم الدراسة المناهج المناسبة للوصل لغايتها ومنها المنهج التاريخي في تتبع فكرة الكيانية الفلسطينية،     
ر والوثائق التاريخية المعاصرة، هذا إضافة إلى الدراسات التي والمنهج الوصفي التحليلي. وستعتمد على المصاد

 تناولت الموضوع.
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Abstract: 

The Palestinian entity between 1948-1993 

     This study aims to led light on the Palestinian entity between 1948-1993 as it 

discusses the matter of concept and its developments. It addresses the attempt to erect 

the first  Palestinian national and  political entity named  " the General government of 

Palestine" on the land of historical Palestine in Gaza in October 1948 and the frustration 

of this attempt. Moreover, it explains the roots and indications of the resurrection of the 

Palestinian entity and the subsequent attempts of raising this entity which has been 

resulted from the Palestine Liberation Organization as an entity corpus entity based on 

the institutional dimension.  

     Furthermore, this Study investigates the development of the Palestinian political 

though  towards the erection of Palestinian entity on the Palestinian land throw the 

program of ten- points program in 1974, then  towards the independent Palestinian state.  

     The study also discuses the development of the Palestinian political thought in the 

eighties as a result of  some political changes among which the most important are the 

Palestinian intifada, Madrid settlement, and Oslo Accords which led to erection of a self 

- Palestinian entity connected with the Israeli side by agreements . Finally, the study 

concludes with some findings and recommendations. 

     The study uses many approaches, such as the historical, descriptive analytical 

approaches.  It depends on many resources.                
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 :مقدمة

تحاول هذه الدراسة تتبع فكرة الكيانية الفلسطينية في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصًا في الفترة بين      
م نقطة تحول في التاريخ الفلسطيني بتشظي فلسطين التاريخية إلى 1948م. حيث شكلت سنة 1993م حتى 1948

م، وقطاع غزة 1950ا  الحقا لمملكة شرق األردن سنة ثالثة أقسام: الدولة العبرية، والضفة الغربية التي تم ضمه
التي وضع تحت اإلدارة المصرية. وتشتت الشعب لفلسطيني بهويته وقيادته في المنافي وأماكن اللجوء داخل الوطن 
التاريخي وخارجه. وشهدت الحركة الوطنية التقليدية برئاسة الحاج أمين الحسيني أول محاولة لتأسيس كيانية 

م، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل الذريع بسبب ضعف الحركة 1948وطنية فلسطينية في غزة في أكتوبر سياسية 
الوطنية الفلسطينية، وتأمر المجتمع الدولي على المشروع وعلى رأسه بريطانيا، وتواطؤ العديد من الدول العربية 

الكيانية من جديد من قبل الحركة الوطنية وعلى رأسها مملكة شرق األردن. وجرت الحقًا محاوالت إلعادة بعث 
المعاصرة تمخض عنها تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كجسم كياني مؤسسي تمثيلي. ثم العودة للكيانية 

 السلطوية في برنامج النقاط العشر واالنتقال الحقًا للكيانية االستقاللية في دولة ذات سيادة.

هوم أوال، ومن ثم اإلشكالية القائمة في تعامل الفكر السياسي الفلسطيني مع وتنطلق الدراسة من إشكالية المف    
موضوع الكيانية الفلسطينية، ومراحل هذا التعامل. وتقاطع عدة أبعاد في موضوع الكيانية تتمثل في: إدراك الذات، 

 .(1وتحديد العالقة مع المحيط العربي، ووعي الفلسطيني باألخر )الصهيوني( وصراعه معه )
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 أواًل: مفهوم الكيانية:
يعد مفهوم الكيانية غير واضح وال محدد وهو غير متفق عليه بين من استخدموه. فلم يحمل الكيان المضمون     

ذاته في مختلف المراحل والتطورات التي مرت بها القضية الفلسطينية. فقد بدأ شعارًا مبهمًا غامضًا يتعلق بالهوية 
بير سياسي قد يرادف االستقالل السياسي والدولة. ويبدو أن ضبابية المفهوم وتدرج الوطنية ثم تحول إلى تع

مضمونه يعود إلى خصوصية الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني، والتطورات االستثنائية التي واكبت نضاله 
 الوطني. 

تاريخ األمم والشعوب التي  فتعبير الكيان تعبير جديد في المصطلحات السياسية وغريب، وال سابق له في     
ناضلت من أجل حريتها ووحدتها واستقاللها. فالشعوب التي ناضلت في سبيل حريتها واستقاللها كانت مستقرة في 
أوطانها، في ظل حدود سياسية محددة ومعترف بها. ويحافظ عليها من قبل القانون والشرعية الدولية. بينما الشعب 

هوية الوطنية، وُهجر عن أرضه، وُشتت في مخيمات الالجئين. وعكست الظروف الفلسطيني واجه تحديات في ال
التي مر بها الشعب الفلسطيني نفسها في المصطلحات السياسية التي رافقت نضاله الوطني. ويمكن القول إن 

لوطني مفهوم الكيانية هو تعبير فلسطينًي خاص تفرد به الفلسطينيون، وال نظير له في مجرى تاريخ النضال ا
للشعوب األخرى. واتخذ المفهوم بعدًا سياسيًا يراد به المحافظة على الهوية الفلسطينية أكثر من كونه اصطالحًا 

 (.2قانونيًا محددًا )

ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي العام عرف أشخاصه العامين، ولم ينظر إلى تعريف "الكيان" باعتباره       
القانونية المعتمدين دوليًا. فالدولة بحسب القانون هي مؤسسة سياسية مقننة، تنشأ حين من غير أشخاص األسرة 

تقطن جماعة من الناس بصفة دائمة في حدود إقليم معين، وتخضع لسلطة تمارس السيادة. والدولة من حيث 
إقليمية محددة، وتنتهج طبيعتها إما تكون بسيطة أو مركبة، والبسيطة منها هي التي تمارس سيادتها في إطار وحدة 

سياسة خارجية مستقلة عن غيرها من الدول. أما الدولة المركبة فتشمل الدول الكونفدرالية والفيدرالية التي لها الحقوق 
ذاتها وعليها الواجبات نفسها. وتتعدد أشخاص القانون الدولي العام لتشمل أيضًا الدولة ناقصة السيادة. وهي التي 

اصات الدولة البسيطة باستثناء ما تحجره عنها دولة أو عدة دول أخرى من صالحيات، حيث تتمتع بمختلف اختص
تصبح دولة ناقصة السيادة أو في حالة تبعية لدولة أو دول أخرى. ومع ذلك تبقى تتمتع بوصف دولة األمر الذي 

اكتمال سيادتها، وعدم كمالية  يقر بها القانون الدولي وذلك بالرغم من عدم اً يترتب عليه واجبات ويجعل لها حقوق
 (. 3شخصيتها الدولية )
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وتطور المصطلح من مجرد محاولة الخروج من متاهة القومية إلى الهوية الوطنية النضالية. والتعبير عن   
الشخصية الفلسطينية طيلة فترة االنتداب البريطاني. ومن الجدير بالذكر أن الهوية الوطنية الفلسطينية لم تتبلور 

 (.  4ل واضح إال بتشكيل فلسطين التاريخية ككيان جغرافي سياسي إداري عرف باسم فلسطين )بشك

و قد خضع تطور الفكر السياسي الفلسطيني لتأثير أربعة تيارات عقائدية ظلت تتبادل مواقع التأثير والنفوذ فيه     
خصوصية الوطنية إلى تأكيد الشخصية حتى اآلن وهي: القومي واإلسالمي والوطني واليساري. وتطور من إبراز ال

الوطنية إلى السعي لبلورة الكيانية الوطنية الفلسطينية. ولكن الحركة الوطنية الفلسطينية بفكرها التقليدي وزعامتها 
العائلية اإلقطاعية لم تتمكن من بلورة مشروعها السياسي الوطني الوليد المناقض للمشروع الصهيوني االستيطاني، 

التدخالت البريطانية والعربية وظروف الحرب العالمية الثانية، وحولته الحقًا إلى مجرد ملحق للعامل  وذلك بسبب
( وبالرغم من محاولة إبراز الشخصية الوطنية الفلسطينية خالل فترة االنتداب البريطاني،  فإن الحركة 5العربي )

ككيان مستقل إذا كان التوجه نحو حكومة وطنية  الوطنية الفلسطينية لم تتخلص من ضبابية فكرة استقالل فلسطين
(. هذا إضافة إلى تراوح الفكر السياسي الفلسطيني آنذاك بين القطرية الوطنية والقومية 6مسؤولة أمام مجلس نيابي )

 العربية. 

ار ويمكن القول إن الكيان السياسي هو تعبير سياسي أكثر مما هو اصطالح قانوني محدد، وفهم على أنه شع   
كفاحي ضد واقع اللجوء والتشتت الفلسطيني، وعنوان تجدد بعث الشعب، وشخصيته الوطنية الموحدة المستقلة. وقد 
اتخذ الحقًا معنى إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني، وبناء مؤسساته السياسية ومنظماته النقابية والشعبية، والحفاظ 

براز قضيته الوطنية، واعتماد ممثلين  شرعيين له في نطاق جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات على وجوده وا 
اإلقليمية والدولية. وبعد أن حققت الحركة الوطنية الفلسطينية منجزات سياسية ومادية، وأنجزت المؤسسة الفلسطينية 

ق تقرير ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية مشروعية وجودها، ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني على قاعدة ح
المصير وهدف االستقالل الوطني، عملت على تعريف أهدافها وتحديد غاياتها، وبدأ مفهوم الكيان يتراجع من كونه 

وأوضح في الشخصية القانونية ويعنى بذلك شعار " الدولة الفلسطينية المستقلة"  ،شعارًا باتجاه شعار أكثر تحديداً 
(7  .) 
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 :ولىثانيًا: الكيانية الفلسطينية ال 
م جرى التعامل مع الكيانية الفلسطينية على جزء من فلسطين بمثابة 1947بسبب صدور قرار التقسيم سنة      

للمؤامرة على عروبة فلسطين. ومن هنا كان الرفض القاطع للتقسيم بعد  اعتراف بالمشروع الصهيوني واستكمال  
 بية. الفشل في إقامة حكومة وطنية برلمانية على فلسطين االنتدا

يناير  5وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة العربية العليا كانت قد اتخذت قرارا بصدد إقامة حكومة فلسطينية في     
م، أي قبل خوض حرب المتطوعين، وقبل انتهاء االنتداب البريطاني ودخول الجيوش العربية لفلسطين غير 1948

دة أن " السبب هو البطء الذي هيمن على كل تحركات الهيئة". أن القرار لم يأخذ طريقه للتنفيذ. وقد ذكر أحد القا
وربما اضطرت الزعامة الفلسطينية لمراعاة المعارضات العربية لقيام هذه الحكومة، أو احتمال أن هذه الزعامة آثرت 

أشهر  التريث إلى أن تنجلي األمور في البالد في وقت كان قد تأكد فيه دخول الجيوش العربية إلى فلسطين بعد
 (.  8وأنها ستعمل إلبقائها عربية. وقد تجدد االهتمام بعد الهدنة األخيرة وتوقف القتال بإنشاء حكومة فلسطينية )

م، سقطت الكيانية الفلسطينية الوطنية بقيام دولة إسرائيل وتشريد 1948وبعد هزيمة الجيوش العربية عام     
ية لما يعرف بفلسطين التاريخية. وقد بحثت اللجنة السياسية الشعب الفلسطيني. وبذلك تشظت الهوية الفلسطين
م مشروع إقامة إدارة مدنية مؤقتة في فلسطين تحت مظلة 1948لجامعة الدول العربية في الثامن من يوليو عام 

روع جامعة الدول العربية، وذلك في بيان أصدره األمين العام للجامعة السيد عبد الرحمن عزام. ولم ينجح هذا المش
 (.9بسبب الدعم الفاتر من الهيئة العربية العليا، والرفض القاطع من الملك عبد هللا )

وكان الوضع في فلسطين قد تكشف عنه وجود جيش وأطماع أردنية في الضفة الغربية، ووجود عسكري      
عة الدول العربية للجيش المصري مع الجئين مشردين في شريط حدودي في غزة. ثم نشطت اللجنة السياسية لجام

لتحقيق مشروع إقامة كيانية فلسطينية تتمثل في حكومة عربية فلسطينية. وقد جاء هذا االهتمام من مصدرين: رغبة 
جامعة الدول العربية في إيجاد ممثلين لشعب فلسطين يتولون الحديث باسمه في المحافل الدولية المعنية بقضية 

م فكرة 1948ثت اللجنة السياسية لمجلس جامعة الدول العربية  في أيلول فلسطين، وهذا ما تجلى بوضوح عندما بح
قيام كيان فلسطيني يتولى تمثيل عرب فلسطين أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة التي كانت ستعقد دورتها في 

هيئة العربية م. وكان يفترض أن تناقش هذه الدورة أمورًا تتعلق بفلسطين. والمصدر الثاني: رغبة ال1949أوائل 
العليا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد االنهيار الشامل، ومن ضمن ذلك الحيلولة دون إلحاق القسم الذي لم يسيطر 

 (. 10عليه الجانب اليهودي في شرق فلسطين بشرق األردن، ومنع ضمه لمملكة الملك عبد هللا )
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لعليا_ عواصم البالد العربية لشرح هذا المشروع وتنفيذه وزار جمال الحسيني_ العضو البارز في الهيئة العربية ا    
على أرض الواقع بعد أن وافقت الدول العربية التي كانت تعاني من هزيمتها في فلسطين. ولم يستثن من ذلك سوى 
الملك عبد هللا الذي كانت له أطماع واضحة في الضفة الغربية بعد فشل مشروعه السياسي حول سوريا الكبرى 

الرفض السوري واللبناني. وقد حاولت الحكومات العربية إقناع الملك عبد هللا بإيفاد رياض الصلح إلى عمان بسبب 
 ولكنه لم يوافق. 

م برئاسة الحاج أمين الحسيني بعد عودته من 1947وأصدرت الهيئة العربية العليا_ التي أُعيد تشكيلها سنة      
سبتمبر  22ية في محاولة إلعادة لملمة القيادة الوطنية الفلسطينية_  بيانًا في ألمانيا مع نهاية الحرب العالمية الثان

م تعلن فيه تأسيس حكومة عموم فلسطين. حيث نص البيان على " أن سكان فلسطين بحكم حقهم الطبيعي 1948
لة مستقلة"، في تقرير مصيرهم، وتمشيًا مع قرارات جامعة الدول العربية قرروا إعالن فلسطين بكاملها ... دو 

وباإلضافة لبيانها الرسمي بثت نداءًا إلى عرب فلسطين تدعوهم لاللتفاف حول حكومتهم الوطنية والمساعدة في 
(. وقررت الهيئة العربية العليا عدم االكتفاء باالستقبال الحافل بالفرح واإلثارة الذي لقيه الحاج 11تحرير وطنهم )

بمسيرات التأييد العام المتفرقة، والسعي إلنشاء جمعية تأسيسية بهدف إعطاء أمين عند وصوله لغزة، وعدم االكتفاء 
الشرعية للحكومة، وحتى تدحض كل مزاعم الملك عبد هللا فقامت بدعوة أعيان البالد من أعضاء الهيئة العربية 

عماء األحزاب العليا، ورؤساء بلديات، ورؤساء مجالس محلية، ورئيس الغرفة التجارية، ورؤساء النقابات، وز 
(. حيث وجهت الدعوة من قبل الحاج أمين 12السياسية، وقادة عسكريين لحضور مؤتمر وطني يعقد في غزة )

الحسيني وأحمد حلمي عبد الباقي وعبد الرحمن عزام وعدد من أعضاء اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية إلى 
 ئهم حيث تم اعتبار أعضا1/10/1948لمؤتمر في شخصية. وتم عقد ا 85شخصية فلسطينية حضرت منها  150

مجلسًا وطنيًا. وانتخب المجلس حكومة اسماها حكومة عموم فلسطين. وهي بذلك أول حكومة فلسطينية على أرض 
فلسطين حيث تجسد الكيانية الوطنية الفلسطينية السياسية. واعتبرت حكومة عموم فلسطين نفسها مسؤولة عن كل 

القرار الذي أصدره المجلس الوطني على لسان رئيسه المنتخب الحاج أمين الحسيني " نعلن  فلسطين. حيث جاء في
قامة دولة حرة ديموقراطية ذات سيادة يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم  استقالل فلسطين كلها ... استقالاًل تامًا وا 

 (. 13وحقوقهم... الخ" )

لى جمال الحسيني وزارة الخارجية، وميشال ابكاريوس وزارة وقد رأس الحكومة أحمد حلمي عبد الباقي، وتو    
المالية، وعوني عبد الهادي وزارة الشؤون االجتماعية، ورجائي الحسيني وزارة الدفاع، والدكتور حسين فخري 
الخالدي وزارة الصحة، وسليمان عبد الرازق طوقان وزارة المواصالت، والدكتور فوتي فريج وزارة االقتصاد، وعلي 
حسن وزارة العدل، ويوسف صهيون وزارة الدعاية، وأمين عقل وزارة الزراعة، وأنور نسيبة سكرتارية مجلس الوزراء. 
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وقد أصدر رئيس الوزراء بيانًا عندما تشكلت الحكومة ذكر فيه الحق الطبيعي بتشكيل حكومة واتخاذ القدس عاصمة 
ن كانت (. وبذ14لفلسطين. وأن تستقر الحكومة مؤقتًا في غزة ) لك احتضنت غزة أول كيانية سياسية فلسطينية، وا 

هذه الكيانية ذات أبعاد مشوهة حيث ال يتوفر هناك سيادة على كل فلسطين، والشعب الفلسطيني أصبح الجئا في 
 ثالثة تجمعات داخل فلسطيني التاريخية وتجمعات أخرى خارجها.

م ثم تبعتها لبنان وسوريا والمملكة 15/10/1948ريخ وقد اعترفت مصر والعراق بحكومة عموم فلسطين بتا    
العربية السعودية. ومما يلفت االنتباه أنه تألفت في غزة قيادة إلدارة شؤون القتال في المنطقة الجنوبية لمتابعة تحرير 

به، ووجود جبهة  االعتراففلسطين. وقد ولدت حكومة عموم فلسطين كجسم كياني سياسي مشوه من خالل ضيق 
اديه وهي األردن التي كانت تستولي على الضفة الغربية بحكم الواقع. ولذلك لم تعترف الحكومة األردنية بحكومة تع

عموم فلسطين. وعبر الملك عبد هللا _ ملك شرق األردن_ عن ذلك برسالة إلى محمود فهمي النقراشي _ رئيس 
نا ومركزها من أية دولة ضعيفة قد تتكون في الوزراء المصري آنذاك_ جاء فيها " إننا نخشى على سالمة بالد

فلسطين تنتسب إلى العرب، فتضعف عن البقاء أو يستحوذ عليها اليهود، أو بمجرد تكيفها تعترف بها منظمة األمم 
التي اعترفت باليهود، فيكون التقسيم أمرا واقعا األمر الذي حاربنا ضده". وبذلك قدم الملك عبد هللا ذرائعه لعدم 

بحكومة عموم فلسطين. مخفيًا أطماعه في ضم الضفة الغربية التي تشكل بحد ذاتها تكريسًا لقرار  افاالعتر 
 م.1948ًا باألمر الواقع الناجم عن كارثة اعترافالتقسيم، و 

وقد هدد الملك عبد هللا بمحاربة حكومة عموم فلسطين والقائمين عليها  بالقول: " إننا تفاديًا من تسبب هؤالء      
حركاتهم وأعني بهم أمين الحسيني ومن معه من أن تشبثاتهم ستجر إلى ما فيه إخالل عصمة الجامعة العربية ب

(. ولم تتلق حكومة عموم 15واتحادها. أقول إنني سأحارب هؤالء حيث ما كانوا كما أحارب اليهود أنفسهم" )
مة أمام هجمة الملك عبد هللا وضعف موقف فلسطين الدعم من جامعة الدول العربية التي لم تدافع عن هذه الحكو 

 االعترافالدول العربية األخرى. وبالرغم من أن جامعة الدول العربية لم تستجب لطلب الحكومة األردنية بسحب 
من حكومة عموم فلسطين ولكنها قررت اإلبقاء عليها ضعيفة. حيث اقتصر تشكيلها على رئيس الحكومة، 

، وأربعة موظفين هم تحسين الحوت ويشرف على شؤون الالجئين واإلعانات، وعبد وسكرتيرها العام جميل السراج
حسان سرور ويشرف على جوازات السفر، وكاتب هو أديب  الفتاح الشريف ويشرف على شؤون الطلبة، وا 
األنصاري. أما وزراء الحكومة فذهب كل منهم في طريقه للعمل الحر بعد أن لوحق الكثير منهم من النظام 

ردني. ولذلك فإن جامعة الدول العربية التي ساهمت في إقامة هذا المشروع الكياني لم تكن قوية ومتحدة الموقف األ
إزاء ذلك، ولذلك لم تقدم الدعم الكافي السياسي والمادي لنجاح المشروع. أما القيادة الفلسطينية فقد كانت ضعيفة 

رذم سياسي وجغرافي وعائلي على أرض الواقع. ويمكن على الصعيد الشعبي واإلمكانيات. وتعاني من حالة تش
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القول إن هذا الكيان كان محكومًا بالفشل سلفا على اعتبار أن األرض الفلسطينية التي كان ينبغي على حكومة 
عموم فلسطين أن تمارس سلطتها عليها قد خرجت عن نطاق أي سيطرة فلسطينية، وأصبحت خاضعة إما للسيطرة 

سيطرة جيوش الدول العربية. ولم تكن األنظمة العربية متحمسة رغم التناقض بينها لقيام كيان اإلسرائيلية أو 
فلسطيني مستقل، وترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه. كما لم يتوفر للفلسطينيين وعي عميق بحاجتهم إلى 

شكل من أشكال الحكم الذاتي.  كيان سياسي مستقل خصوصًا أنهم لم يمارسوا طوال عهد االنتداب البريطاني أي
وأن حماية المناطق الفلسطينية التي لم تخضع للسيطرة اليهودية يجب أن تتقدم على هدف إقامة كيان سياسي 

 (. 16فلسطيني مستقل )

أكتوبر بنقض الهدنة الثانية، وشنت  15وقد قامت الدولة العبرية بعد تشكيل الحكومة بفترة قصيرة وذلك في    
كريا على القوات المصرية، وأجبرتها على التراجع على طوال الساحل حتى غزة. ولم يتلق الجيش هجومًا عس

(. وقد عبر جلوب باشا_ قائد الجيش 17المصري أي مساعدة من الجيش األردني الذي تلقى أوامر بعدم التدخل )
 (. 18تلقين المصريين درسًا )األردني_ سرًا عن أمله في أن يؤدي العدوان اإلسرائيلي إلى ضرب حكومة غزة، و 

ولم تحظ الحكومة بدعم من مصر حيث قام النقراشي بتهديد المفتي، وأمره بالعودة إلى مصر فورًا. ولما رفض      
المفتي جاء إليه ضابط مصري يدعى حسين سري عامر وأجبره بالقوة على السفر للقاهرة لمقابلة النقراشي. وتبين 

قد استجابت لضغوط بريطانية بإفشال حكومة عموم فلسطين وأوعزوا بسحب المفتي من  الحقًا أن حكومة النقراشي
غزة. ويبدو أن الحكومة البريطانية تقاطعت سياستها مع الدولة العبرية ومملكة شرق األردن برفض قيام كيان 

ي األقسام الباقية من سياسي فلسطيني حيث أعلنت الحكومة البريطانية أنه ال يمكن أن تقوم وتعيش حكومة عربية ف
السرية التي  االتفاقيات(.  ويتوافق ذلك مع 19فلسطين، وأن الحل المعقول هو الضم والدمج مع شرق األردن )

 م حول تقسيم فلسطين برعاية بريطانية.1948عقدها الملك عبد هللا والحركة الصهيونية في لندن في فبراير 

ضعافها لم توجه     معانا في تقزيمها وا  م إلى حكومة 1949الدعوة من قبل جامعة الدول العربية في دورتها عام وا 
عموم فلسطين للحضور. وتم إهمال جميع تقاريرها ومشاريعها ومطالبها بالقروض والمساعدات. وبذلك بقيت حكومة 

أحمد عموم فلسطين التي لم تعقد جلسات رسمية بكامل هيئتها، ولم تصدر قرارات، وبقيت اسما يحمله رئيسها 
جواز سفر في الفترة بين بدء تكوينها حتى عام  11400حلمي في نوادي مصر السياسية. ولم يصدر عنها سوى 

 (. 20م، حيث اعترفت بهذه الجوازات جميع الحكومات العربية عدا األردن )1954

ح رئيسها م تجميد أعمال حكومة عموم فلسطين، وأصب1952 /23/9وقد قرر مجلس الجامعة العربية في      
(. وهكذا تالقت مصالح بريطانيا التي بقيت تحتفظ 21م )1963مندوبًا لفلسطين في الجامعة حتى وفاته عام 
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باحتالل أو بنفوذ قوي في العديد من البالد العربية مع الدولة العبرية ومملكة شرق األردن وبعض الدول العربية في 
 (. 22إجهاض أول محاولة كيانية سياسية في فلسطين )

م اعتبار حكومة 1948وعلى الصعيد الدولي رفضت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها في خريف عام      
عموم فلسطين حكومة رسمية، مما حرمها أن يكون لها صوت مسموع في المحافل الدولية. وترافق مع نزع السيادة 

يدها من أداتها العسكرية التي تمثلت بجيش الجهاد السياسية لحكومة عموم فلسطين على األراضي الفلسطينية تجر 
 (. 23المقدس. حيث قام الجيش األردني بحل وحدات جيش الجهاد المقدس بالقوة، ونزع سالحها )
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 :ثالثا: قطاع غزة كحاضن للهوية الوطنية
وقضاء السبع ما م جزءًا من قضاء غزة خالل االنتداب البريطاني، وشكل هو 1948شكل قطاع غزة قبل عام      

م 1947% من مساحة فلسطين التاريخية. وبلغ عدد سكانه عام 51عرف باللواء الجنوبي الذي بلغت مساحته نحو 
م لحكم القوات 1948% من مجموع عدد سكان فلسطين. وقد خضعت منطقة غزة بعد حرب عام 11حوالي 

القطاع الحالية وفق خطوط اتفاق الهدنة الذي المصرية وذلك بتكليف من جامعة الدول العربية. وتم تحديد حدود 
 526م في رودس. وكانت تبلغ مساحته وفق خطوط الهدنة نحو 1949وقع بين مصر والدولة العبرية في فبراير 

 360كيلو متر مربع، ولكن الدولة العبرية سيطرت على جزء كبير من أطرافه الشرقية حتى وصلت مساحته إلى 
كيلو متر مربع. وكان عدد سكان منطقة غزة سنة  12-6يلو متر وعرض يتراوح بين ك 45كيلو متر مربع بطول 

ألف نسمة ولكنه استقبل خالل الحرب وبعدها ثالث أضعاف سكانه من الالجئين الفلسطينيين.  80م يبلغ 1947
" حتى أصبح م بـ " المناطق الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المصرية1954وبقيت منطقة غزة تعرف حتى سنة 

 يعرف بـ " قطاع غزة". وتم إدارته من قبل حاكم إداري مصري مركزه في القاهرة، ونائبه في غزة. 

وقد بقي قطاع غزة حاضنًا للهوية والشخصية الفلسطينية ولذلك قاوم سكان قطاع غزة مشاريع التوطين التي     
والشيوعيين في إسقاط مشروع التوطين في سيناء كانت تهدف لطمس قضية الالجئين. ونجحوا بتحالف بين اإلخوان 

م،  والذي تم التوقيع عليه بين الحكومة المصرية ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 1955في مظاهرات مارس 
م. إضافة دور الحركة الوطنية في قطاع غزة في إفشال محاوالت تدويل قطاع غزة بعد 1953الالجئين في حزيران 

اإلسرائيلي في الفترة بين نهاية  االحتاللم. حيث وقع قطاع غزة تحت 1956ثي على مصر سنة العدوان الثال
 م. وتم إعادة اإلدارة المصرية للقطاع.1957مارس  7م حتى 1956أكتوبر 

يب كما شهد قطاع غزة نشاطًا عسكريًا مقاومًا تمثل بالتسلل للدولة العبرية والقيام بعمليات فدائية. وتم ذلك بترت    
شراف من قبل اإلدارة المصرية. حيث أوكلت السلطات المصرية مهمة تنظيم الفدائيين في القطاع لضابط  وا 

حافظ. وشكلت العمليات الفدائية رافدا مهما للنشاط الوطني الفلسطيني إضافة  فيالمخابرات المصرية المقدم مصط
واإلخوان المسلمين، والبعثيين. مما ساهم في الحفاظ لنشاط األحزاب السياسية والمتمثلة بشكل رئيسي في الشيوعيين 

(. هذا بخالف ما كان 24على خصوصية قطاع غزة كحاضن للهوية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني )
م. 1950يحدث في الضفة الغربية التي ُضمت لمملكة شرق األردن تحت مسمى " المملكة األردنية الهاشمية" سنة 

األردنية رأت أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الوطنية األردنية تتمثل في منع رعايا األردن في الضفة حيث أن المملكة 
 (. 25الغربية من اإلشارة ألنفسهم بأنهم فلسطينيون )
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م حدثين مهمين ضمن محاوالت إبراز الكيان الفلسطيني: األول يتمثل في تأسيس 1958وشهد قطاع غزة سنة     
قطاع غزة، والذي شكل امتدادا للتنظيم السياسي الوحيد لدولة الوحدة. وظل ذلك هامشيا بسبب االتحاد القومي في 

سعي السلطات المصرية ألن يكون االتحاد بديال عن األحزاب والتنظيمات السياسية في قطاع غزة. والحدث الثاني 
قرار  ها.وبالرغم من محاوالت اإلدارة تمثل في تأسيس مجلس تشريعي في حزيران يقوم بسن القوانين ومناقشتها وا 

المصرية إخضاع المجلس لهيمنتها ولكنه لعب دورا هاما في إغناء الحياة الدستورية في القطاع. وقد جاء تأسيس 
االتحاد القومي والمجلس التشريعي بمثابة تفاعالت وطنية ونضالية تراكمت باتجاه تهيئة األرض الصالحة لتأسيس 

 (.  26ة )منظمة التحرير الفلسطيني
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 :رابعًا: بعث الكيانية الفلسطينية المؤسساتية
شكلت النكبة حالة من حاالت طمس وتذويب الشخصية الوطنية الفلسطينية. وجرت محاوالت فلسطينية عدة     

م، حيث ناقش الحاج أمين الحسيني الفكرة 1948إلحياء الكيان الفلسطيني بعد تجربة حكومة عموم فلسطين سنة 
م_ ثم تم مناقشتها بعد جالء اإلسرائيليين عن غزة 1955مجلس قيادة الثورة المصرية_ كمال رفعت عام مع عضو 

م، ثم الحقًا بعد الوحدة المصرية السورية حيث رفع الحاج أمين الحسيني مذكرة تطالب 1957في آذار مارس 
 (.  27باالنضمام لدولة الوحدة. ولكن هذه المحاوالت باءت بالفشل )

م تأسيس االتحاد العام لطلبة فلسطين. وهو أول مؤسسة 1959ومن إرهاصات الكيانية أنه تم في سنة      
فلسطينية علنية تضم فلسطينيين من كافة أماكن تجمع الفلسطينيين في البلدان العربية. وشكلت إطارا نقابيا 

ر اتحاد طلبة فلسطين أول مؤسسة كيانية وسياسيًا، ومكونًا من مكونات الشخصية الوطنية الفلسطينية وبالتالي يعتب
 علنية للشعب الفلسطيني حصلت على تأييد عربي ودولي في المنابر العالمية. 

وبرزت محاوالت لبعث الوعي الكياني الفلسطيني في إطار القومية العربية من خالل حزب البعث العربي     
امة كيان سياسي نضالي لشعب فلسطين لتنظيم كفاح االشتراكي الذي دعا إلى " إطالق الحرية للفلسطينيين إلق

الشعب الفلسطيني في سبيل العودة". ورأى البعثيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مكانًا طبيعيًا إلقامة ذلك الكيان، 
وطالبوا بوضع تلك المناطق تحت تصرف الوطنيين الفلسطينيين. أما القوميون العرب فقد دعا الفرع األردني 

يني منسجمًا مع توجهات الزعامة الناصرية إلى إبراز الشخصية الكيانية الفلسطينية لكن " في اإلطار القومي الفلسط
العربي وبعيدًا عن منطق التوريط القطري". كما دعت حركة فتح في أدبياتها وشعاراتها إلى إحياء العامل الذاتي 

براز الشخصية النضالية للشعب الفلسطيني )  (.  28وا 

وقد حاولت السياسة الرسمية العربية بعث الكيانية الفلسطينية من جديد. وكانت أولى هذه المحاوالت التوصية      
م من أجل العمل على 1959التي قدمتها وزارة الخارجية المصرية لمجلس جامعة الدول العربية في آذار مارس 

عة الدول العربية إعادة تنظيم الشعب الفلسطيني إبراز الكيان الفلسطيني. وهي المرة األولى التي تبحث فيها جام
براز كيانه شعبًا موحدًا ال مجرد الجئين. يسمع العالم صوته عبر ممثلين يختارهم الشعب الفلسطيني. ولكن مجلس  وا 

م ولم يتم 9/9/1959جامعة الدول العربية عقد دورته التالية في الداء البيضاء على مستوى وزراء الخارجية في 
م في مجلس الجامعة 1960يت نتيجة اختالف الرأي بين الدول العربية. وأعيد بحث الموضوع من جديد سنة التصو 

م عندما قرر الموافقة على توصية 19/9/1963العربية. وحدث تقدم في مجلس الجامعة في دورته األربعين بتاريخ 
 لجنة الشؤون السياسية التي أوصت بي:



 

  944 من 18

 

ي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين، وأن من حقه أن يسترد وطنه، " التأكيد على أن الشعب العرب
ويقرر مصيره، ويمارس حقوقه الوطنية كاملة. والتأكيد على أن الوقت قد حان ليتولى أهل فلسطين أمر قضيتهم، 

طية". وتم اختيار وأن من واجب الدول العربية أن تتيح لهم الفرصة، وأن تمكنهم من ممارسة ذلك بالطرق الديموقرا
أحمد الشقيري ممثل لفلسطين بداًل من حلمي عبد الباقي الذي توفاه األجل. وتم في المؤتمر األول للقمة العربية في 

م موافقة الزعماء العرب ألول مرة على إنشاء الكيان الفلسطيني. وطمأن الشقيري في 1/1964/ 16-13الفترة بين 
ى قيام الكيان ومنها المملكة األردنية الهاشمية حيث قال: " أريد أن يكون واضحًا خطاب له أطرفًا لم تكن موافقة عل

نما  أن الكيان الفلسطيني ليس حكومة وال يمارس سيادة، وال يهدف إلى سلخ الضفة الغربية عن الكيان األردني، وا 
ل العربية على طبيعة الكيان هو تنظيم للشعب الفلسطيني يتعاون مع جميع الدول العربية". وأمام عدم اتفاق الدو 

وأهدافه فقد صدر البيان الختامي المشترك من دون ذكر للكيان الفلسطيني مكتفيًا بدعوة الشعب الفلسطيني إلى 
تنظيم نفسه ليشارك في تحرير وطنه. ويعترف الشقيري بأن قرارات مؤتمر القمة كانت هزيلة بخصوص القضية 

ز الصالحيات التي أعطيت له في المؤتمر حيث قال: "لقد رضيت ... بهذه الفلسطينية، ولكنه اعترف بأنه تجاو 
الصيغة الهزيلة ألنني كنت أريد أن أضع قدمي على أول الطريق، وأن يبرز الكيان الفلسطيني كأمر واقع ثم ينمو 

سيعقد في  ويكبر بصورة ذاتية". ولذلك عمل الشقيري على فرض الكيان كأمر واقع في مؤتمر القمة الثاني الذي
م في القدس انبثق عنه 28/5/1964م. وتمت الدعوة لمجلس وطني في 1964اإلسكندرية في شهر أغسطس 

تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، ووضع ميثاق ونظام أساسي. وهنا يبرز أن مفهوم الكيان هنا كان يعني شكاًل 
مفهوم هنا أي مضامين قانونية تتعلق بدولة أو من أشكال تنظيم الشعب الفلسطيني، وتوحيد تمثيله، ولم يحمل ال

سيادة. وأن هذا الكيان قد تم إنشاؤه بدعم عربي رسمي ربما بدافع التخلص من عبء القضية الفلسطينية، وقذفها 
 (. 29في وجه الشعب الفلسطيني وقيادته )

ل عبد الناصر كان بحاجة وقد دعمت جمهورية مصر العربية برئاسة جمال عبد الناصر هذا التوجه ألن جما    
إلى إيجاد مؤسسة فلسطينية تكون رديفًا له في معركته على الصعيد العربي إزاء المزايدة الكالمية، وسالحًا سياسيًا 
في مواجهة إسرائيل وحلفائها الذين قالوا بعدم وجود شعب فلسطيني، وبافتعال العرب مشاكل حدودية مع جارتهم 

 (.30الصغيرة )

ت منظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة للفلسطينيين الهوية والشخصية والكيان الوطني مقابل فكر التشتت وقد شكل    
واللجوء الذي ساد قبل ذلك. فتأسيس المنظمة تعتبر نقطة تحول في تاريخ الشعب الفلسطيني وتاريخ البناء الكياني، 

لسطينيين كانت فاتحة عهد للتطورات الكيانية في فالمنظمة إلى جانب كونها المؤسسة الكيانية المعترف بها للف
مراحل الحقة. ومركز استقطاب للوعي الكياني فيما بعد. حيث كان للمنظمة دور حاسم في كل التطورات الكيانية، 
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وفي كل التحوالت النوعية التي طرأت على الوضعين السياسي والقانون. وكذلك في كل التبدالت الجذرية في 
راف الصراع الرئيسيين بالشكل السياسي والعسكري. قال الشعيبي: "إن تاريخ منظمة التحرير العالقة بين أط

 (.31الفلسطينية بكليته كان تاريخ النضال الكياني للشعب الفلسطيني" )

وقد أجمعت كافة القوى السياسية الفلسطينية الوطنية التي كانت قائمة آنذاك على ضرورة بعث الكيان الفلسطيني    
لرغم من تعارض الرؤية فيما بينها حول طبيعته ودوره. ويدل ذلك على وجود درجة من الوعي الكياني النازع إلى با

تجسيد ذاته في شكل مؤسسي جامع. وكانت الجهة التي عارضت ذلك حزب التحرير الفلسطيني الذي كان له رؤية 
 مختلفة تقوم على أساس المشروع اإلسالمي.

على رفض  21م أي مس بكامل التراب الفلسطيني حيث نصت المادة 1968الوطني سنة  وقد رفض الميثاق     
" كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريرًا كاماًل، ورفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية 

عقدت في القاهرة في سبتمبر أو تدويلها". وتم التأكيد على ذلك في دورة المجلس الوطني الفلسطيني السادسة التي 
م حيث اتفقت الفصائل الفدائية على " رفض شعب فلسطين للحلول السلمية والتصفوية واالستسالمية بما فيها 1969

 (. 32المؤامرات الرجعية االستعمارية إلقامة دولة فلسطينية على جزء من األراضي الفلسطينية )

الفلسطينية الديموقراطية، حيث جاء في ميثاق وقرارات المؤتمر  م فكرة الدولة1968ثم تبنت حركة فتح في سنة 
م، والذي دعت إليه وتزعمته حركة 20/1/1968-17األول للمنظمات الفلسطينية المنعقد في القاهرة في الفترة بين 

طينيون فتح، في كراسها الموجه للصحافة األجنبية أن هدفها إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية "يعيش فيها الفلس
مرة أخرى، بانسجام وجنبًا إلى جنب مع أصحاب األرض األصليين الفلسطينيين العرب". وقد أدرجت حركة ،واليهود

من النظام الداخلي للحركة. وكانت تعني هنا دولة ديموقراطية على كامل  13فتح هذا المفهوم للدولة في المادة 
إسرائيل والواليات المتحدة وغيرها. وقد رفضت أدبيات حركة فتح التراب الفلسطيني. ولم تلق هذه الفكرة قبواًل من 

م الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من فلسطين، 1973خالل فترة الستينيات وحتى حرب أكتوبر 
واعتبرت من يسعى بهذا االتجاه متهاونًا في حقوق الشعب الفلسطيني يستحق "عقوبة تستهدفه في شخصه 

 (. 33)وممتلكاته" 

م نوعًا من التوازن العسكري بين العرب والدولة العبرية مما أوجد حراكًا سياسيًا دوليًا 1973لقد أحدثت حرب      
ومعطيات سياسية جديدة تتحدث عن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع العربي_ اإلسرائيلي تستند في 

على قاعدة تنفيذ بنود القرار  338م وحمل الرقم 22/10/1973جوهرها على القرار الذي اتخذه مجلس األمن في 
م السيما البند المتعلق بانسحاب إسرائيل من )أراض( األراضي المحتلة عام 1967الصادر في سنة  242الدولي 
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م. وقد أدى ذلك إلى حراك سياسي عربي وفلسطيني. وتهيأت حركة فتح ومن ورائها منظمة التحرير لتحقيق 1967
اسية، وتقديم خطاب سياسي مقبول من المجتمع الدولي لذلك طرحت فكرة الحل المرحلي، ووجد قبواًل من مكاسب سي

بعض الفصائل مثل الصاعقة والجبهة الديموقراطية. وانعقدت في هذا المناخ الدورة الثانية عشرة للمجلس الوطني 
لي لمنظمة التحرير الفلسطينية" الذي عرف الفلسطيني، وأبرز ما تمخضت عنه الدورة هو البرنامج السياسي المرح

الحقًا "ببرنامج النقاط العشر". ويعد تطورًا وتغييرًا في النهج الفلسطيني السياسي والعسكري تجاه مفهوم التحرير 
والدولة. وتم تبني مرحلية التحرير بمعنى التراجع عن الموقف القائم بتحرير كامل التراب الفلسطيني مرة واحدة. 

ي البرنامج السياسي المرحلي "إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة على كل جزء من األرض التي يتم وجاء ف
تحريرها". وهنا جرى الحديث للمرة األولى في التاريخ السياسي الفلسطيني المعاصر حول تبني هدف إقامة السلطة 

ع استمرار رفض أي مشروع كيان (. وذلك م34الوطنية فوق األرض الفلسطينية التي ينسحب منها العدو )
(. وقد مثل هذا التوجه التيار الرسمي المتمثل في قيادة 35والصلح والحدود اآلمنة ) االعتراففلسطيني يكون ثمنه 

منظمة التحرير الفلسطينية وتزعمته حركة فتح والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ومنظمة الصاعقة البعثية في 
ي تزعمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعها الجبهة الشعبية القيادة العامة، وجبهة مقابل تيار الرفض الذ

النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية. وهنا تم استبدال "فلسطين" باألرض الفلسطينية، والدولة الفلسطينية ب 
نيف، وبدء االتجاه نحو تسوية "السلطة الوطنية".  وبالرغم من فشل التحركات السياسية الدولية لعقد مؤتمر ج

سياسية مصرية إسرائيلية منفردة إال أن المرحلية السياسية للتحرير قد أصبحت جزءًا من الواقع السياسي الفلسطيني 
قامة الدولة  فكرًا وممارسة. ومع ذلك بقيت فكرة المرحلية تنطلق من أن الهدف النهائي هو تحرير فلسطين كاملة، وا 

 الفلسطينية عليها.

بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في  االعترافوقد تبع برنامج النقاط العشرة     
م. ويقول رائف زريق: " لكن الحقيقة المهمة أيضًا فحواها أن يتم التزاوج بين إقرار برنامج 1974مؤتمر الرباط 
ممثاًل شرعيًا للشعب الفلسطيني. ولعل هذا التزاوج إشارة إلى أن  بمنظمة التحرير الفلسطينية االعترافالنقاط العشر و 

اللحظة التي ولدت فيها المنظمة كحركة مستقلة هي اللحظة نفسها التي كانت مستعدة للقبول، ضمنا، بدولة على 
افقا مع التحول من جزء من التراب الفلسطيني، أي أن والدة الحركة الوطنية وقبولها دوليًا باعتبارها جسمًا تمثيليًا تر 

مشروع التحرير إلى مشروع الدولة. وعالوة على ذلك يمكن اعتبار هذه النقطة عالمة فارقة في تحويل الصراع من 
 (.  36إسرائيلي" ) -إسرائيليًا إلى صراع فلسطيني -كونه صراعًا عربياً 

( بإجراء تعديل في صيغة النقاط م1977وقد قام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة )آذار      
العشر باإلشارة إلى الدولة وليس إلى السلطة الوطنية. ومع ذلك بقي هذا الشعار فضفاضًا وفي دائرة الغموض. 
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ولكن تضمن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني 
ذلك حيث أكد البند األول من البرنامج على "التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة  ( تم توضيح1979)كانون ثاني 

قامة دولته  لشعبنا في وطنه فلسطين، وحقه في العودة إليه وتقرير مصيره على أرضه دون تدخل الخارجي، وا 
 (. 37المستقلة فوق ترابه الوطني دون قيد أو شرط" )

م. وحاولت قيادة 1982وانقسامًا وضعفًا سياسيًا وعسكريًا بعد حرب بيروت ثم واجهت منظمة التحرير مأزقًا         
المنظمة التأقلم مع المتغيرات الجديدة. وقد وافقت المنظمة على مشروع قمة فاس الذي عقد في المغرب في 

 االعترافم مقابل 1967م، وهو مشروع سالم عربي يقوم على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 6/9/1982
(. وهذا يعني دخول منظمة التحرير في دائرة 38بإسرائيل. واعتبرت ذلك الحد األدنى للعمل السياسي العربي )

 الرؤية األمريكية التي تقوم على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية. 

االتفاق  م تعبيرا عن حالة التأقلم واألزمة. ولحق به1984وجاءت دورة المجلس الوطني الفلسطيني في عمان 
م الناجم عن أفكار وسياق مشروع التسوية األمريكية الذي نسف فكرة الدولة 1985الفلسطيني األردني المشترك سنة 

الفلسطينية وربط المصير بالكونفدرالية مع األردن. ويشكل ذلك تجاوزا للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة 
 طرح هو استمرار للمشروع للمملكة المتحدة القديم. (. وأن ما 39واالستقالل وتقرير المصير )

التعسفية، واستمرار االستيطان  االحتاللوأدى التراكم النضالي الوطني واإلسالمي في قطاع غزة، وممارسات      
م في مخيم جباليا في قطاع غزة ثم انتقالها إلى باقي المناطق 9/12/1987إلى اندالع االنتفاضة الفلسطينية في 

القطاع ثم الضفة الغربية. وقد شكلت االنتفاضة نقطة تحول في تاريخ الحركة النضالية الفلسطينية المعاصرة. في 
قامة السلطة،  حيث أبرزت دور غزة كحاضن للعمل النضالي الفلسطيني. وتال ذلك إعالن الدولة واتفاق أوسلو وا 

حول في موقف الشعب الفلسطيني من خالل نقل وبالرغم من مغزى ومجرى األحداث ونوعيتها إال أنها أدت إلى ت
مركز ثقل الصراع من كونه صراعًا شاماًل يشارك فيه الشعب برمته إلى صراع يتركز في األراضي المحتلة التي 

م. فاالنتفاضة رسمت حدودا بين ما يمكن اعتباره احتالاًل وما جرى التسليم به ضمنًا باعتباره أنه 1967احتلت سنة 
من هذا السياق يمكن فهم قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإعالن الدولة في دورة المجلس الوطني إسرائيل، وض

 (.40م )1988نوفمبر  15-12الفلسطيني التاسعة عشرة الذي عقد في الجزائر في الفترة 

تحرير الفلسطينية وشكلت االنتفاضة متغيرًا هامًا في الحركة النضالية الفلسطينية حيث بعثت من جديد منظمة ال    
م في الجزائر 1988بعد أن تراجعت مكانتها. وبالرغم من أن دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشرة سنة 

قد أعادت التأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية 
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، وعزمها على الوصول إلى تسوية 338و 242لى قراري التقسيم وقراري المستقلة إال إنها بإعالن موافقتها ع
سياسية شاملة للصراع العربي اإلسرائيلي كما جاء في المبادرة الدبلوماسية الفلسطينية وا عالن االستقالل. وبذلك 

ر للشعب حدث تراجع في الموقف الفلسطيني عن الثوابت الوطنية الفلسطينية مثل حق العودة وحق تقرير المصي
 (. 41الفلسطيني وبناء دولته المستقلة )
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 :خامسًا: الكيانية في أوسلو
نص االتفاق على مرحلة تمهيدية ثم المرحلة النهائية. وقد خال نص االتفاق ومالحقه من استخدام مفاهيم     

اإلشارة إلى أي منها.  معروفة ومستقرة في القانون الدولي مثل السيادة، القوة المحتلة، تقرير المصير. ولم يتم
وتجنب النص المفاهيم التي تلزم اسرائيل بمرجعية قانونية دولية كما خالل االتفاق من ذكر جميع قرارات األمم 
المتحدة المتعلقة بمختلف جوانب القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتقسيم فلسطين، وعودة الالجئين 

 (.  42م )1948منذ عام 

و أن اتفاق إعالن المبادئ قد أضر حتى بصيغة مدريد على الرغم من كونه نابعًا منها. وأن المفاوضات ويبد     
الثنائية قد أخرجت المفاوضات بين الطرفين من المرجعية القانونية الدولية. وبذلك خضع الكيان الوليد للسيطرة 

لسطينية ال تزال تواجه التحديات. فهي سلطة ذات حكم اإلسرائيلية وجعله تابعًا إلسرائيل. وهذا يعني أن الكيانية الف
ذاتي محدود. وأن القضايا الجوهرية التي تمس الثوابت الفلسطينية من إزالة االستيطان، والحدود والقدس والالجئين 
ة قد تم المس بها. وأن الكيانية الفلسطينية لم تتطور وتصل إلى مراحلها النهائية وفق تطور المفهوم وهي الدول

المستقلة. وأن وجود حكومة فلسطينية ذات صالحيات غير سيادية يجعل الشعب الفلسطيني يبقى في حالة من 
 الدوران في حلقة مفرغة بخصوص نضاله الوطني. وأن المفاهيم ال تزال ملتبسة بين النظرية والتطبيق.

م يتحدث في ثنايا نصوصه عن دولة فاتفاق أوسلو لم يتحدث عن سيادة وال عن التوقف االستيطاني، بل ل       
 فلسطينية. ومن هنا فإن هذا االتفاق شكل فخًا إسرائيليًا، ونجاحًا استراتيجيًا كبيرًا إلسرائيل.

م 1993أيلول  13اإلسرائيلية في  –فمنذ توقيع اتفاق أوسلو األول الذي ولدته المفاوضات السرية الفلسطينية  
تصوره للعالقة بين المرحلي واالنتقالي، والحل النهائي الدائم. وحاول حاول كل طرف أن يقدم فهمه الخاص و 

الجانب الفلسطيني أن يرى المرحلة االنتقالية بأنها خطوة أولية تؤسس لقيام سلطة فلسطينية على أرض فلسطينية 
لفلسطيني. محررة، تقوم بالتفاوض من موقع الندية والمساواة مع الطرف اإلسرائيلي على تحقيق حقوق الشعب ا

وبالتالي أبدى الجانب الفلسطيني أنه اضطر لتقديم تنازالت ومساومات في المرحلة االنتقالية لن تؤثر على الحقوق 
الوطنية ولن تمس القضايا المرحلة للمرحلة الدائمة. ولكن الجانب اإلسرائيلي حرص على التأكيد على أن حق 

ووجهات النظر في مفاوضات الوضع النهائي ال يلزم إسرائيل  الجانب الفلسطيني في أن يطرح ما شاء من قضايا
بأي تنازل جوهري في قضايا القدس والالجئين والمستوطنات والسيادة والحدود. وأثبتت السياسة اإلسرائيلية الالحقة 

ات إلى أن سياسة إسرائيل تقوم على فرض األمر الواقع، وتكريس قضايا الوضع الدائم قبل حلول موسم المفاوض
 (. 43النهائية )
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قال إدوارد سعيد في وصف اتفاق أوسلو: " دعونا نسمي الصفقة باسمها الحقيقي، وسيلة االستسالم        
م. 1948الفلسطيني، فرساي الفلسطينية"، وأن اتفاقية أوسلو مست بالحقوق القومية الفلسطينية وبحقوق الجئي عام 

حركة تحرير إلى حكومة بلدة صغيرة، واحتفظت حفنة من الناس وأضاف "لقد حولت منظمة التحرير نفسها من 
بالسلطة. وقال سعيد عن اتفاق أوسلو السري: "كل الصفقات السرية بين طرف قوي وطرف ضعيف البد أن تنطوي 
على تنازالت ُيغلفها الخجل من جانب الطرف الضعيف... والصفقة التي أمامنا تظهر إعياء منظمة التحرير 

(. وقال أيضًا: " وهكذا نجد بفضل عبقرية التكتيكات التفاوضية 44، وعزلتها، ودهاء إسرائيل" )الفلسطينية
الفلسطينية، قد حققنا إلسرائيل حلمها الصهيوني بمنح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا على شعبهم، ال على األراضي". 

اصة بإدارة شؤون المجالس البلدية وأضاف " ولهذا نجد أن الفلسطينيين حصلوا على سلسلة من الصالحيات الخ
داخل بانتوستانات )معازل عرقية( تتحكم فيها إسرائيل، بينما حصلت إسرائيل على إقرار فلسطيني رسمي باحتاللها 

ن بأشكال أكثر تنظيمًا وأجدى اقتصاديًا" )  (. 45لألراضي الفلسطينية الذي يتواصل، وا 

وأن ذلك يشكل  338و 242ونه يستند في المفاوضات على قراري ومع ذلك فقد واجه اتفاق أوسلو معارضة ك    
م، 1991ضربة لفكرة الدولة الفلسطينية. فإعالن االستقالل في الجزائر وما تبع ذلك من مؤتمر مدريد في أكتوبر 

م يجعل مرجعية المفاوضات مرجعية هزيلة ال تكفل ضمان 13/9/1993واتفاق إعالن المبادئ في أوسلو في 
يانية فلسطينية مقبولة حيث تم إنجاز حكم ذاتي فقط. فقد قدم الفلسطينيون كل ما يملكون من أوراق متمثلة تشكيل ك

بإسرائيل، وفي نبذ اإلرهاب والتخلي عنه، أي التخلي عن األدوات التي تتيح للشعب الفلسطيني  االعتراففي 
هذين. ففي  االعترافإسرائيلية واضحة إزاء التخلي و ، ولم يحفظوا في المقابل بإنجازات أو التزامات االحتاللمقاومة 

قامة دولته المستقلة على حدود سنة  م، 1967المقابل لم تعترف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وا 
واعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية في نهاية المطاف. لقد خرج الشعب الفلسطيني من منطق الثورة ولكنهم لم 

(.  وحيث إن 46منطق الدولة. وسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية تعد تعبيرا عن هذه الثنائية المستحيلة ) يدخلوا
إعالن المبادئ يشير إلى أن هدف المفاوضات هو " إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية في الضفة الغربية 

و  242سوية دائمة على أساس قراري مجلس األمن وقطاع غزة لفترة انتقالية ال تتجاوز خمس سنوات، وتؤدي إلى ت
ن كان الواقع يشير إلى أن هناك دولة واحدة هي 338 . فإن خيار الدولتين هو أساس السياسة الفلسطينية وا 

(. وساهم اتفاق أوسلو في تضاعف 47إسرائيل، وفي مقابلها سلطة فلسطينية عديمة الصالحيات وعديمة القوة )
دس كي تخلق إسرائيل حقائق على األرض، وفرض سياسة أمر واقع قبل خوض مفاوضات االستيطان وتهويد الق

الحل النهائي. حيث منحها اتفاق أوسلو مزيدا من الوقت لتنفيذ سياساتها االستيطانية. ولذلك يمكن القول إن اتفاق 
 (.48أوسلو كان أكبر خطأ استراتيجي وقعت به منظمة التحرير الفلسطينية )



 

  944 من 25

 

أت بمؤتمر مدريد وعلى رأسهم رضت العديد من الفصائل الوطنية واإلسالمية العملية السلمية التي بدوقد عا    
م. ثم تم تشكيل 29/9/1992حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية، وشكلت الفصائل العشرة في  احركت

ملية السلمية ومرجعيتها م. وقد استمرت هذه الفصائل بمعارضة الع16/1/1994تحالف القوى الفلسطينية في 
واتفاق أوسلو بالرغم من أنها لم تنجح في وقفها. كما عارض اتفاق أوسلو أعضاء في اللجنة التنفيذية منهم عبد هللا 

 الحوراني، ومحمود درويش.

 طؤ دول أخرى السيما في االتحاد األوروبياوبعد أن نجحت إسرائيل بدعم من الواليات المتحدة األمريكية وتو     
في إطالة الفترة االنتقالية بحيث أصبحت بال نهاية، تحولت السلطة الفلسطينية إلى سلطة حكم ذاتي مقزم، بل 

من مسؤولية إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين، فيما تمنحه الفرصة لالستمرار في  االحتاللسلطة وظيفية تعفي 
ربة قوية للكيانية الفلسطينية. وبالتالي لم تحقق السلطة االستيطان والتهويد. وفرض سياسة األمر الواقع مما شكل ض

الفلسطينية الكيانية الفلسطينية في شكلها النهائي وهي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ولم تبق على منظمة 
التحرير الفلسطينية كجسم مؤسساتي يشكل هوية حاضنة للجميع في داخل فلسطين التاريخية وخارجها. وبالتالي 
تغولت السلطة الفلسطينية على مهام وصالحيات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. وتقزمت المنظمة لصالح 
السلطة. كما لم تنجح المنظمة في كسب قوة جديدة مؤثرة على الساحة الفلسطينية مثل حركتي حماس والجهاد 

نيته السياسية سواء الدولة أو حتى الحفاظ اإلسالمي. ولذلك يعاني المشروع الوطني الفلسطيني من عدم تحقيق كيا
 على كيانيته المؤسساتية الحاضنة الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.
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 سادسًا: نتائج الدراسة:
إن مفهوم الكيانية هو مفهوم يفتقر للتحديد السياسي والقانوني، وهو خصوصية فلسطينية رافقت التطورات 

 اسي الفلسطيني، وتطورات القضية الفلسطينية.والمتغيرات في الفكر السي

إن مفهوم الكيانية كان يعني خالل فترة االنتداب البريطاني الحفاظ على الهوية الفلسطينية في مقابل المشروع 
م. وظهر الحقا عند 1948الصهيوني. وأنه ظهر بعد الدولة واالستقالل في حكومة عموم فلسطيني في أكتوبر 

ير الفلسطينية بعدا مؤسساتيا ينقل الشعب الفلسطيني من حالة اللجوء إلى حالة التمثيل تأسيس منظمة التحر 
السياسي. ثم بدأ يتبلور في سبعينيات القرن الماضي باتجاه سلطة وطنية على أرض فلسطين قبل أن يتحدد الحقًا 

 بشكل أوضح بحيث أصبح يعني دولة فلسطينية مستقلة.

طنية قوية للشخصية والهوية الفلسطينية. وكان محور النضال الوطني السياسي شكل قطاع غزة حاضنة شعبية وو 
 م. وأن دوره كان أكبر من مساحته الجغرافية.1993-1948والعسكري 

إن ضعف األداء السياسي والعسكري الفلسطيني، والصمت بل التواطؤ العربي كان سببا في إخفاق الجانب 
المرتبطة بالكيانية الفلسطينية. وبذلك فإن عجز القيادة وضعف إرادتها وأدائها  الفلسطيني في تحقيق أهدافه السياسية

 السياسي جعل هناك تناقضًا بين الثوابت وبين الفعل السياسي على أرض الواقع.

شكل االنقسام في القيادة الفلسطينية عاماًل من عوامل اإلخفاق في األداء السياسي الفلسطيني، والتراجع في التمسك 
 لثوابت الوطنية الفلسطينية.با

م، لم يحظ اتفاق أوسلو 1948بينما كانت حكومة عموم فلسطين تجسد حالة قبول فلسطيني بسبب نتائج حرب 
والذي ال يتضمن الحديث الصريح والواضح  338و  242)غزة أريحا أواًل( بقبول كبير بسبب استناده على قراري 

 إقامة دولة فلسطينية مستقلة.عن كيان فلسطيني يجسد المطلب السياسي ب

إن إطالة المرحلة االنتقالية وعدم وجود سقف لها إلى اآلن يجعل من وجود السلطة كسلطة وظيفية تعفي إسرائيل 
من مهام إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين فيما تستمر إسرائيل بفرض سياسة األمر والواقع من استيطان وتهويد. 

 ( 49سطيني بين حل الدولتين، أو الدعوة لدولة واحدة ثنائية القومية )وتاهت خيارات الشعب الفل
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 سابعًا: توصيات الدراسة:

 وجوب تحديد المفاهيم السياسية ووضوحها في الفكر السياسي الفلسطيني ألن وضوح المفهوم يعني وضوح الهدف.

اسي. ومزاوجة الفكر والسياسة مع العمل ضرورة تحقيق االنسجام بين الفكر السياسي الفلسطيني وبين األداء السي
المقاوم. وهذا يتطلب برنامجًا سياسيًا يلتصق بالثوابت الفلسطينية وحل الخالف بين الخطاب الرسمي و الخطاب 

 الشعبي.

أن يتم التمسك بما حدث من تطور في مفهوم الكيانية باتجاه الدولة المستقلة، والعمل على إنجاز ذالك كثابت من 
 لفكر السياسي الفلسطيني في مراحله األخيرة والناضجة.ثوابت ا

ضرورة الحفاظ على الترابط السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة في المشروع الوطني، وعدم تجزئة قضايا قطاع 
 غزة ومقاومته عن باقي المشروع الوطني النضالي.

لق بأبعاد المفاهيم المتعلقة بالدولة وشخصيتها القانونية ضرورة إجراء األبحاث والدراسات السياسية والقانونية التي تتع
 واإلدارية.

ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس استمرار الربط الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
 وتطويق أي توجهات تهدف إلى تجزئة الحلول السياسية المتعلقة بغزة والضفة الغربية.

رؤية إستراتيجية فلسطينية تتضمن برنامجًا سياسيًا توافقيًا من أجل استعادة المشروع الوطني لمكانته ضرورة وضع 
 في الفكر والوعي الفلسطيني.
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أثر حصول فلسطين على دولة غير عضو 

مراقب في األمم املتحدة على قضية 

 األسرى الفلسطينيين

 

 خالد رجب شعبان د.

   أنور موس ى صالح أ.
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  الملخص:

األممي بفلسطين دولة غير عضو مراقب على قضية األسرى  االعترافإلى الكشف عن نتائج  هدفت هذه الدراسة
وقد وجد الباحثان  ،التي تمارسها ضد األسرى الفلسطينيين غير القانونيةاالسرائيلية  االنتهاكاتالفلسطينيين، ودراسة 

قوق اإلنسان في التوصيف القانوني الدقيق كبيرا بين السياسيين والقانونيين والعاملين في مجال ح اختالفاأن هناك 
ذلك  نتج، وقد ؟فهل هم مدنيون معتقلون ورهائن، أم أسرى حرب ،للفلسطينيين المحتجزين في السجون اإلسرائيلية

ات جنيف األربع وتطبيقها على المعتقلين الفلسطينيين األمر الذي جعلهم تحت يإسرائيل باتفاق اعترافعن عدم 
 االعتراف ه رغمدولية، وقد خلصت الدراسة إلى أنالمعايير الضوابط و اللعسكرية التي ال تخضع إلى القرارات ا ائلةط

إال أن ذلك ال يعني أن  ات جنيف األربع على المحتجزين الفلسطينيينيتطبيق اتفاق ال زالت اسرائيل ترفض األممي

 .راالمركز القانوني لألسرى الفلسطينيين بقي كما هو بل تغير تغيرا كبي

Abstract: 

 The study aims to reveal the impact of the United Nations’ recognition of Palestine as a 

non-member observer state on the Palestinian prisoners’ issue. It also examines the 

Israeli non-humanitarian violations against the Palestinian prisoners.  

The researchers find out that there is a big difference, among politicians, legal experts 

and the workers in the field on human rights, in the accurate legal description of the 

Palestinians who held in the Israeli jails, if they are civilians detainees and captives or 

war prisoners. This difference comes as a result of the Israeli misrecognition of the four 

Geneva conventions, so Israel does not apply them on the Palestinian prisoners which 

make them under the military decisions that do not take into consideration any 

disciplines or international criteria. The study concluded that although the UN to 

recognize Israel still rejects the application of the four Geneva agreements on 

Palestinian detainees, but that does not mean that the legal status of Palestinian 

prisoners stayed the same but changed dramatically. 
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 :المقدمة
تشكل قضية األسرى الفلسطينيين إحدى القضايا الهامة بالنسبة للشعب الفلسطيني  باعتبارها قضية جامعة للكل 

 االحتاللالفلسطيني منطلقة من الثوابت الوطنية الفلسطينية، حيث ارتبطت قضية األسرى الفلسطينيين بمقاومة 
اإلسرائيلي  االحتاللمهما من مسيرة المقاومة الفلسطينية ضد  اجزء شكلوا ألراضي الفلسطينية، فقدا في اإلسرائيلي

قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. االستقاللعلى مدار سنوات النضال الفلسطيني من أجل   وا 

لمقاومة الفلسطينية ضد ل هاحرصت إسرائيل على استخدام اإلعتقال على نطاق واسع بل كان أبرز أدوات قمع
مئات اآلالف من  اإلسرائيلي االحتاللاإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت سلطات  هالاحتال

تفتقر ألدنى مقومات الحياة اإلنسانية  ف اعتقاليةو ظر  فيالسجون والمعتقالت ليعيشوا  فيالفلسطينيين وزجت بهم 
 . والمعتقلين سرى األالمخالفة للقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية 

 

 مشكلة الدراسة : 

كافة القضايا الفلسطينية غير  فيبفلسطين دولة غير عضو مراقب في األمم المتحدة للنظر  االعترافأدى لقد 
على اعتبار أن فلسطين هي الدولة الوحيدة التي يبلغ عدد  ،وأهمها قضية األسرى  ،القابلة للتصرف بشكل مختلف

 ما يقارب سبعة آالف أسير  وعلى ذلك تطرح الدراسة التساؤل الرئيس التالي: لاالحتالأسراها في سجون 

 المستوى  بفلسطين دولة غير عضو مراقب في األمم المتحدة يخدم قضية األسرى الفلسطينيين على االعترافهل 
 . العملية كنتيجة لذلك؟ الناحية القانوني واإلنساني ومن ثم من

 ل بالتالي :أما التساؤالت الفرعية فتتمث

 ما هي ايجابيات وسلبيات االعتراف األممي بفلسطين دولة غير عضو مراقب؟ -1
 التي ترتبت على حصول فلسطين دولة غير عضو على قضية األسرى؟ اآلثار القانونية والسياسيةما هي  -2
 ما هي اآلثار العملية للقرار األممي على قضية األسرى الفلسطينيين؟  -3
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 أهداف الدراسة :

بفلسطين دولة غير عضو مراقب  االعترافاألسرى الفلسطينيين بعد  لقضية سعى الدراسة لفهم اآلثار المترتبةت -1
 في األمم المتحدة.

 الال إنسانية التي تستخدمها إسرائيل ضد األسرى الفلسطينيين. االنتهاكاتالكشف عن  -2

 األسرى.المتعلقة بالدولية  االتفاقياتبالكشف عن سبل إلزام اسرائيل -3

 

 منهج الدراسة:

يقوم على أساس تحديد خصائص الذي التحليلى  فيالوصوالمنهج  القانوني،  المنهجاستخدمت الدراسة 
المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة ووصف طبيعتها ونوع العالقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها للوصول إلى 

ة بين النصوص النظرية إلتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى نتائج حولها، حيث يعالج هذا المنهج العالق
  .الحرب وبين تطبيق إسرائيل لها

 

 م الدراسة إلى ثالثة محاور كالتالي : يقست د تموتبعا لذلك فق

 بفلسطين دولة غير عضو مراقب في األمم المتحدة عترافاآلثار القانونية والسياسية لال أوال:

 لمترتبة على حصول فلسطين دولة غير عضو مراقب على قضية األسرى اآلثار ا :ثانيا

 األمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو مراقب. اعترافالوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين في ظل  :ثالثا
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 :بفلسطين دولة غير عضو مراقب في المم المتحدة عترافلالاآلثار القانونية والسياسية  :أوالً 

األمم المتحدة ومجلس األمن بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني  عترافا بالرغم من 
،  والذى 14/10/1974الصادر بتاريخ  3210وحصولها على عضوية مراقب في األمم المتحدة استنادًا الى القرار

طرف األساسي المعني بقضية نص على أن الجمعية العامة لألمم المتحدة ترى أن الشعب الفلسطيني هو ال
وعليه دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة  منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني إلى  ،فلسطين

لقد تم رفع قضية فلسطين إلى  ،االشتراك في مداوالت الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة
 االحتاللإال أنه لم يغير من حقيقة استمرار  ،لوماسيًا للشعب الفلسطيني في حينهالمحافل الدولية وأعتبر إنتصارًا دب

على األراضي الفلسطينية بقدر ما فتح الباب أمام تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين )وادي، 
2013.) 

ضو مراقب يثير الجدل في بفلسطين دولة غير ع 29/11/2012الجمعية العامة لألمم المتحدة في  اعترافال زال 
بين اإليجابيات  ،بين مؤيد ومعارض ما ،االعترافأوساط السياسيين والقانونيين حول اآلثار التي نتجت عن هذا 

تلك المخاطر  فريق معارض يوضح أو ،اإليجابيات التي سيحصل عليها الفلسطينيين فريق مؤيدي بين ،والسلبيات
 من سيغير على أرض الواقع االعترافوهل هذا  ،البيئة االقليمية والدولية التي يمكن أن يواجهونها في ظل تباين

 شيء في ظل استمرار السياسات اإلسرائيلية المعارضة للقرار ؟.

األممي، وما  االعترافلقد بذلت القيادة الفلسطينية جهودا مضنية على المستوى اإلقليمي والدولي للحصول على  
في التوجه  "أبو مازن "ة )الداخلية( التي توحدت خلف قيادة الرئيس محمود عباس ساعدها في ذلك البيئة المحلي

حيث كان هناك إجماع فلسطيني من الفصائل الفلسطينية سواء المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير  ،األممي
خطوة نحو الفلسطينية أو خارجها، وقد شكل هذا اإلجماع دعما واضحا من الشعب الفلسطيني للرئيس أبو مازن ك

 الكامل بفلسطين كدولة كاملة العضوية في األمم المتحدة . االعتراف

 اآلثار القانونية:  -أ

فيينا وتتبادل التمثيل الدبلوماسي  اتفاقيةاألممي أن تصبح طرفا في  االعترافيحق للدولة الفلسطينية بعد -1
اتها ودبلوماسييها في كل دول العالم مثل لبعث وامتيازاتوالقنصلي مع اآلخرين بحرية تامة، وهو ما يعطي حصانة 

 الدول كاملة العضوية ويساهم بالنتيجة في رفع تمثيل المكاتب التمثيلية الفلسطينية إلى قنصليات وسفارات  .
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الدولية اذا توافرت  الجنائية ةرفع دعاوى عبر محكمة العدل الدولية أو المحكم مبدئيا يحق للدولة الفلسطينية-2
كما يحقق لها هذا االنضمام  ،فيما يتعلق بقضايا االستيطان والمياه والحدود والالجئين واألسرى  ى الشروط االخر 

مالحقة أي فرد مهما كانت صفته الرسمية أو الفردية إذا ثبت ارتكابه جرائم دولية خصوصا الجرائم التي تدخل 
 إلبادة الجماعية. ضمن اختصاصات المحاكم الجنائية الدولية مثل جرائم الحرب والعدوان وا

وهو ما يدفع  االحتاللاألممي للشعب الفلسطيني داخل األراضي المحتلة وضع شعب تحت  االعترافيمنح -3
يعتبر القرار وبالتالي  بالمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إذا كان أحد أعضائه شعب محتل من قبل دولة أخرى 

ادرة عن المجتمع الدولي التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة األممي بمنزلة أثر كاشف للقرارات السابقة الص
وهو  ،العديدة والكثيرة وغيرها من القرارات ،194 ،338 ،242دولته المستقلة على ترابه الوطني ومنها القرارات 

  (38 ،أكد على القرارات الدولية السابقة الخاصة بالقضية الفلسطينية )الطراونة االعترافعنى أن ماي

باعتبارها دولة،  1967االسرائيلي عام  االحتاللالوحدة الجغرافية لألراضي الفلسطينية التي وقعت تحت -5
وشخص من أشخاص القانون الدولي، واعتبار أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة هي أراضي محتلة وليست أراض 

 متنازع عليها .

تشترط في  االتفاقياتالدولية، خصوصا أن أغلب هذه  اتلالتفاقيلدولة فلسطين االنضمام  االعترافيعطي -6
 االتفاقياتالجهة الراغبة باالنضمام لها أن تكون بمكانة ومركز الدولة، وبالتالي يحق لفلسطين استخدام آليات هذه 

لتحمل  االتفاقياتوالتجاوزات اإلسرائيلية ومن ثم الضغط على الدول األطراف في هذه  االنتهاكاتفي طرح 
ميثاق األمم  االتفاقياتولياتها القانونية التعاقدية بمواجهة الممارسات والتصرفات اإلسرائيلية ولعل من أهم هذه مسؤ 

وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت  ،1949المتحدة، اتفاقيات جنيف األربع لعام 
الدولية المتعلقة بمحكمة الجزاء  االتفاقيةعلى كافة أشكال التعذيب، و الدولية للقضاء  االتفاقية، و االحتاللالحرب و 

 ( .2012الدولية )الريس، 

 اآلثار السياسية   -ب

تعد الدولة الفلسطينية الناشئة بعد التصويت األممي من حيث الصفة الرسمية في األمم المتحدة على قدم -1
موجودة على أراضيها تعتبر إرثا مشتركا للبشرية جمعاء، ( وأن بعض األماكن ال41 ،المساواة مع الفاتيكان )حسني

وبذلك تستطيع فلسطين مقاضاة أي طرف يقوم باالعتداء على مقدساتها مثل المساجد والكنائس، وأماكن أخرى 
 . 1952محمية بموجب اتفاقات الهاي 
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ية العامة لألمم األممي، بات يحق لها حضور اجتماعات الجمع االعترافبعد حصول دولة فلسطين على -2
رئيس  المتحدة دون أن يحق لها التصويت، إال أنها تحضر االجتماعات وتتبادل الوثائق مع اآلخرين، كما يعامل

 كرئيس دولة . دولة فلسطين

في العالم،  ةالوحيد االحتاللمن المجتمع الدولي بأن اسرائيل هي دولة  ضمني  األممي إقرار االعترافيعتبر -3
ر ضمني بالظلم التاريخي الذي مارسته إسرائيل والمجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني منذ عام وهو أيضا إقرا

 . (2013،7،)المدللوحتى اآلن 1948

يتيح القرار األممي لفلسطين الحصول على عضوية المنظمات الدولية والوكاالت المتخصصة مثل منظمة العمل -4
بحيث يمكن  ،فلسطينيةاألخرى التي لها برامج حاليا في األراضي ال الدولية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات
ال سيما أن تطوير الغذاء والدواء والتعليم وكل ما يلزم  من دول العالم تطوير هذه البرامج وكأنها مع أي دولة أخرى 

 (  39-37 ،2013والمجتمع الدولي )الطراونة، االحتاللالبقاء ونماء السكان في اإلقليم المحتل مسؤولية دولة 

كما أنه يعني أن  ،اإلسرائيلي مثل الوطن البديل االحتالل السياسية المطروحة من سقوط مجموعة من الحلول-5
جريمة دولية، حيث يتحمل المجتمع يعتبر التهجير القسري للسكان من فلسطين إلى أي من دول الجوار األخرى 

 .(37، 2013،الدولي جزء من المسؤولية )الطراونه

وهي  ،خطوات انتقاليةها باعتبار  ،نقطة تحول هامة في حلقات الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي االعترافيعتبر قد -6
 من دولة مراقب الى دول كاملة العضوية. ،ذات الخطوات التي مرت بها العديد من الدول

سرائيلية كبيرة-7 على كثير من الدول التي وافقت  شكلت بيئة تقديم الطلب الدولية واإلقليمية ضغوطات أمريكية وا 
بالدولة  االعترافاحباط الواليات المتحدة مشروع  استمرار كما أن ،على التوجه الفلسطيني لتعدل عن قرارها

 االعترافيؤكد أن هناك شكوكا كبيرة في تطبيق   2014ثم ديسمبر  2011الفلسطينية في مجلس األمن في أيلول 
 وسلطاتها على أرض الواقع في ظل التعنت االسرائيلي ورفضه للقرار األممي .بالدولة الفلسطينية  لسيادتها 

اعتبرت إسرائيل التوجه الفلسطيني نحو األمم المتحدة خطوة أحادية الجانب، تتعارض مع المفاوضات الجارية -8
األممية  القراراتو ، ولذلك عارضت إسرائيل التوجه الفلسطيني، سلمي لى حلابين الطرفين من أجل التوصل 

لها، حيث إن  استراتيجيا اتهديد يعتبر أن التوجه الفلسطيني معتبرةالصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
ولذلك فإن سياستها في مواجهة  ،هدف التوجه الفلسطيني هو الدولة ووجود هذه الدولة يقلق إسرائيل سياسيا وقانونيا

 . ، وترسيخ وقائع جديدة على األرض والمقدساتسياسة االمر الواقع راستمراهذا التوجه الفلسطيني سيتمثل في 
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األممي بفلسطين دولة غير عضو مراقب مؤشر على تحوالت في الموقف الدولي تجاه الصراع  االعترافيعتبر -9
لن يتم  العالم بأن الصراع في المنطقة حكوماتوعكس حالة من القناعة لدى غالبية  ،العربي اإلسرائيلي في المنطقة

 ( 2014،حله إال بقيام دولة فلسطينية مستقلة.)ابراش

فقهاء  اختالففلسطين لألسرة الدولية بصفة مراقب أمر يحتاج الى العديد من البحوث في ظل  انضمامإن    
وفي ظل االنضمام لمنظمة دولية كاألمم المتحدة  ،القانون الدولي والسياسيين حول سلبيات وايجابيات هذه الخطوة

 .االحتالللى وجود دولة وفلسطين الزالت تحت إيحتاج 

في القانون الدولي بقوله "أنه  االعترافذهب الدكتور محمد النحال رئيس مركز حماية لحقوق اإلنسان حول طبيعة  
 االعترافالمنشئ أو  االعترافوهما  االعترافيدور حول نوعين من  اعترافمن المعروف في الفقه الدولي أن أي 

مقرر وليس منشئ للدولة. لكن ما يمكن مالحظته في موضوع  االعترافرر، وتذهب غالبية الفقه إلى أن المق
 أساسافكالهما يتوقف على توافر عناصر الدولة  ،سواء كان منشئًا أو مقرراً  االعترافهو أن  ،بالدولة االعتراف
بالدولة بدون  االعترافتوى العالم التي يتم الحالة الوحيدة على مس فلسطين هيالسيادة، واإلقليم .و  الشعب،وهي 

الدولية التي حدثت في التاريخ على  اتاالعترافتوافر عناصرها الثالثة، حيث إن السيادة الفلسطينية مسلوبة. إن كل 
بدول اكتملت عناصرها. وفي حالة غياب عنصر من عناصر  اتاعترافالمستوى الدبلوماسي والمستوى الدولي كانت 

 االعترافأو  ،بالمحاربين االعترافبالثورة أو  االعترافكبالدولة،  االعترافردت مسميات أخرى غير الدولة، و 
األمر الذي يحتاج منا إلى وقفة، فالمنظمة األممية ألول مرة  االعترافباألمة. وعليه كيف نكّيف هذا النوع من 

لمتحدة أن تساعد الشعب الفلسطيني في تعترف بوجود دولة دون أن تكتمل عناصرها، وكان ينبغي على األمم ا
، 2013،)مركز حماية لحقوق اإلنسان" الحصول على استقالله وسيادته أواًل وهو العنصر الثالث من عناصر الدولة

 (.14ص

األمم المتحدة أعطى لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية قانونية و دبلوماسية كبرى،  اعترافيتضح مما سبق أن 
يجابيات، تكاد  عترافي حالة دولة طور التكوين، لكن يمكن القول أن لالف اعتبرتوالتي  بمنظمة التحرير سلبيات وا 

بالدولة الفلسطينية عضو مراقب في األمم المتحدة. مع اإلشارة الى أنه ال  االعترافتتماثل مع سلبيات وايجابيات 
عة ومكانة الدولة المراقب في األمم المتحدة، يوجد نصوص أو مواد قانونية في ميثاق األمم المتحدة تشير إلى طبي

نما عرفت التجربة والمكانة وآلية التعامل معها داخل أجهزة األمم المتحدة عبر الوقائع على األرض والممارسة  وا 
 (.5، ص2013العملية)الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، 
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بدولة فلسطين أن الفلسطينيين حققوا انجازا  األممي عترافيتضح من استعراض اآلثار السياسية والقانونية لال 
خالل مسيرته النضالية المستمرة منذ عدة عقود، حيث حددت هذه الخطوة  ،سياسيا وقانونيا هاما للشعب الفلسطيني

المسار الفلسطيني نحو الدولة الفلسطينية كاملة العضوية، ولذلك فإنه مهما كانت المواقف المعارضة للتوجه 
وخطوة نحو إنجاز  ،الخيار الفلسطيني في التوجه األممي باعتبار فلسطين دولة كباقي دول العالم الفلسطيني فإن

 المشروع الوطني الفلسطيني .
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 :ة غير عضو مراقب على قضية السرى ثانيًا: اآلثار المترتبة على حصول فلسطين دول

 بين فقهاء القانون الدولي والمهتمين أثار حصول فلسطين على عضوية مراقب في األمم المتحدة نقاشًا وجدالً 
بالدفاع عن حقوق األسرى الفلسطينيين، فالبعض اعتبر تغيير وضعية فلسطين القانونية تحتم تغيير وضعية األسرى 
الفلسطينيين القانونية إلى أسرى حرب، والبعض أكد أنه لم يغير في واقع األسر وال في معاملة) إسرائيل( لهم، 

فقهاء القانون الدولي اعتبر اطالق أسرى حرب على الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل خطأ، واتجاه ثالث من 
 مدنيين في وضعية رهائن ومختطفين. االحتاللويجب اعتبار الفلسطينيين في سجون 

 :الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين في القانون الدولي اإلنساني -أ

تعتقلهم )اسرائيل( والوضعية القانونية لهم في القانون الدولي يسود قضية األشخاص الفلسطينيين الذين 
اإلنساني جدال وخالفا بين فقهاء القانون الدولي، منذ أن بدأت)اسرائيل( تعتقل أناس مدنيين فلسطينيين 
وتضعهم رهن اإلعتقال ألسباب تتعلق بالقضية الفلسطينية، وازدادت حالة الجدل بعد احتالل إسرائيل لباقي 

بفلسطين  االعترافاستنادا الى الوضعية القانونية لهذه األراضي خاصة بعد  1967اضي الفلسطينية عام األر 
دولة غير عضو مراقب في األمم المتحدة، فهل يمكن اعتبار األسرى الفلسطينيون أسرى حرب تنطبق عليهم 

ن االحتجاز واالعتقال القسري، اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب، أم اعتبارهم مدنيون ره
كرهائن ومختطفين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وخاصة أنه عند 

حيث إن  ،الذي احتل أرضهم؟ االحتاللكن حربًا بين جيوش نظامية لدولتين بل هم مدنيون قاوموا تاعتقالهم لم 
ثيق األمم المتحدة كفلت حق الشعوب في مقاومة المحتل وحقها في تقرير القانون الدولي اإلنساني وموا

 (.32، ص2013مصيرها.)شبير،

 . 1967الوضعية القانونية لألراضي الفلسطينية المحتلة عام  -1

أكدت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب على سريان أحكامها في حالة الحرب 
أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم المعلنة أو 

الجزئي أو الكلى إلقليم  االحتاللفي جميع الحاالت سواء  االتفاقيةيعترف أحدهما بحالة الحرب، وتنطبق أيضا 
ذا ل االحتاللأحد األطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا  م تكن إحدى دول النزاع طرفا في مقاومة، وا 

 وقت السلم االتفاقيةعلى سريان هذه  االتفاقية، كما أكدت المادة الثانية من الباب األول في االتفاقيةهذه 
 .(183، ص2005)اللجنة الدولية للصليب األحمر .
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 عندما يصبح فعاًل "يعتبر اإلقليم محتالً ما يلي حالة الحرب ب 1907من اتفاقية الهاي لعام  42وعرفت المادة 
إال إلى األقاليم التي تقوم فيها السلطة وتكون قادرة على  االحتاللخاضعا لسلطة الجيش المعادي، وال يمتد 

الحربى بأنها" مرحلة من مراحل الحرب تلي الغزو  االحتاللتدعيم نفوذها"، ويعرف فقهاء القانون الدولي حالة 
من دخول إقليم العدو، ووضعها لألقاليم تحت سيطرتها الفعلية بعد أن  مباشرة وتتمكن فيها القوات المتحاربة

ترجح كفتها بشكل ال منازع فيه، ويتوقف النزاع المسلح ويسود الهدوء تماما األراضي التي جرى عليها القتال" 
 (.4، ص 2010)مركز الميزان لحقوق االنسان، 

ي الفلسطينية، ورفضت تطبيق اتفاقيات جنيف األربع وقد أنكرت ) اسرائيل( هذه الوضعية القانونية لألراض
(  35، استنادا الى األمر العسكري)رقماالحتاللفي بداية  االتفاقياتعليها، بالرغم من أنها قبلت تطبيق هذه 

، وتبنت نظرية  فراغ السيادة 1949آب 12)اإلسرائيلي( بتطبيق اتفاقية جنيف المؤرخة في  االحتاللالذى يلزم 
صفة شرعية أو قانونية، ولم يعترف بسيادتهما على الضفة  امن بأن األردن ومصر لم يكن لهمالتي تتض

  (.6، ص2010)حمدان، .وغزة

تنطلق )إسرائيل( من رفضها تنفيذ وتطبيق اتفاقيات جنيف األربع على األراضي الفلسطينية من تفسيرها كما 
التي تسري في وقت السلم،  "عالوة على األحكام ( المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على:2للمادة)

في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف  االتفاقيةتنطبق هذه 
 االحتاللأيضًا في جميع حاالت  االتفاقيةالسامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.  تنطبق 

 مقاومة مسلحة. االحتالللي إلقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الجزئي أو الك

ذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفًا في هذه   ، فإن دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها االتفاقيةوا 
 االتفاقيةة إذا قبلت هذه األخيرة أحكام إزاء الدولة المذكور  االتفاقيةفي عالقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم ب
حيث يستند التفسير اإلسرائيلي لهذه المادة على  (.184، ص2010وطبقته)اللجنة الدولية للصليب االحمر،

الفصل بين الفقرتين األولى والثانية والتعاطي مع الفقرة األولى على أنها ال تنطبق على جميع حاالت 
االت احتالل جزء أو كل أقليم ما، شرط أن يكون تابعًا لسيادة أحد األطراف ، والثانية تنطبق في حاالحتالل

ال تنتمى ولم  1967السامية المتعاقدة، فعلى هذا األساس تعتبر )إسرائيل( األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 ،وهبه)األراضي تقع تحت سيادة إحدى الدول األطراف في اتفاقيات جنيف األربع وقت سيطرتها على تلك 

 .(15، ص2011
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الدولية حددت الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة على أنها  االتفاقياتويتضح مما سبق أن   
غير الوضع القانوني لألراضي تبالرغم من تشكيل السلطة الفلسطينية لم ي االحتاللأراضي تقع تحت 

بين منظمة التحرير الفلسطينية  1993و عام حسب اتفاقية أوسل الفلسطينية الفلسطينية، ألن وجود السلطة
نما سلطة محلية إلدارة بعض المرافق المحلية الفلسطينية االحتاللوحكومة  قد و  ،ال يعني وجودها كدولة وا 

بفلسطين دولة  االعترافلوضعية األراضي الفلسطينية بعد  االحتاللمن قبل  يختلف األمر في التطبيق الفعلي
اصبحت االراضي  ،الدولي االعتراف، غير ان القانون الدولي بعد هذا م المتحدةغير عضو مراقب في األم

وبالتالي فإنه بهذا التوصيف  ،االحتاللأراضي دولة محتلة تحت  1967الفلسطينية المحتلة في حدود عام 
على  القانوني الجديد يمكن لدولة فلسطين اتخاذ اجراءات قانونية سواء على مستوى المنظمات الدولية أو

مستوى االتفاقات والمعاهدات الثنائية والجماعية من حيث قدرتها على االنضمام لها والمشاركة في أعمالها 
 .وهذا األمر لم يكن متوفرا أو ممكنا لمنظمة التحرير الفلسطينية

 أسرى حرب ومعتقلين أم رهائن ومختطفين.-2

إسرائيل في سجونها بسبب الصراع الفلسطيني يدور جدل حول المكانة القانونية لألشخاص الذين تعتقلهم 
األمم المتحدة بفلسطين دولة في  اعترافمنذ احتالل )إسرائيل( لألراضي الفلسطينية وحتى في ظل اإلسرائيلي، 

وضع عضو مراقب واستبدالها بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في كافة 
قررت)اسرائيل( كدولة محتلة عدم خضوع األشخاص الفلسطينيين المحتجزين  1967فمنذ عام أماكن تواجه، 

لديها التفاقية جنيف الثالثة على الرغم من توقيعها عليها، األمر الذي جعلهم تحت سياط القرارات العسكرية 
، والذي يفترض تحديد الوضعية القانونية لألشخاص التي ال تخضع إلى أي ضوابط أو معايير دولية

االسرائيلي، وتحديد المصطلحات القانونية السليمة التي تنطبق  االحتالللفلسطينيين المحتجزين في سجون ا
 عليهم، استنادًا للقوانين والمعاهدات الدولية.
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 والقوانين الدولية. االتفاقياتأسرى الحرب في -ب

قوم على مبدأ صيانة وحفظ كرامة والمعاهدات الدولية، ت االتفاقياتيفترض أن القانون الدولي اإلنساني و 
اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، وتعتبر ظاهرة األسر ظاهرة مالزمة لجميع الحروب القديمة والحديثة، ويرتبط 
نظام األسر في القانون الدولي اإلنساني بالشخص المقاتل الذي يجب أن تتوفر فيه شروط محددة لخوض 

، بالرغم من أنه ليس كل من يقع في قبضة العدو يعتبر أسير الحرب والحصول على معاملة أسير حرب
 (.4، ص2010)مركز الميزان لحقوق االنسان، . حرب، وغالبًا ما يتم الخلط بين أسير الحرب والمعتقل

 أسير الحرب حسب الئحة الهاي. -1

ذين يحق لهم اإلنتفاع أسرى الحرب في المادة الثانية بأنهم األشخاص ال 1907حددت الئحة اتفاقية الهاي لعام
بمعاملة أسير الحرب بأنهم أفراد القوات المسلحة لطرفي النزاع وأعضاء الميلشيات وفرق المتطوعين المنتمين 
لهذه القوات، وأفراد الميلشيات األخرى، وأعضاء فرق المتطوعين األخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة 

في داخل أو خارج أراضيهم، حتى ولو كانت هذه األراضي محتلة،  المنظمة المنتمية لطرف في نزاع والعاملين
منظمة تتوفر فيها الشروط بشرط أن تكون هذه الميلشيات أو فرق المتطوعين بما فيها حركات المقاومة ال

 :التالية

 أن تكون تحت قيادة شخص مسئول عن مرؤوسيه. -أ

 أن تكون لها عالمة مميزة يمكن معرفتها عن بعد.-ب

 تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.أن -ج

 أن تقوم بعملياتها وفقًا لقوانين وتقاليد الحرب.-د

أما السكان التابعين لألراضي غير المحتلة ويشاركون في عمليات الدفاع عن أراضيهم بشكل عفوي أو على 
الحرب. شكل هبة يجب أن يحملوا السالح علنًا ويحترموا قواعد الحرب وأعرافها، حتى يحظوا بمعاملة أسرى 

 (.3، ص2012)عموري،
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 مفهوم أسرى الحرب حسب اتفاقيات جنيف. -2

 .1929اتفاقية جنيف لعام  1-2

نص اتفاقية  يضمن تحسين حال الجرحى والمرضى 1929أقر المؤتمر الدبلوماسي الذى عقد في جنيف عام 
ضافة إلى إتفاق يضمن حسن المعاملة ألسرى الحرب وتوسيع فئة ال مقاتلين الذين تنطبق عليهم العسكريين، وا 

هذه الصفة، بعد أن طالبت الدول الصغيرة إدخال تصنيف على القواعد المقننة للحرب يوسع مفهوم المناضلين 
الذين يحق لهم حمل صفة المحارب، ولكنها اصطدمت بمعارضة الدول الكبرى، إال أنها نجحت  في تحديد 

ركات المقاومة المنظمة، على أن تتوفر فيهم الشروط التي أقرتها المناضلين التابعين للمليشيات والمتطوعين وح
، حيث شكلت هذه المادة انجازا للدول التي ال تمتلك قوات نظامية. )المجذوب، 1907اتفاقية الهاي للعام 

 (.74، ص2009

 1949اتفاقية جنيف لعام 2-2

لم  1929لحرب في اتفاقية جنيف لعام إن التغيير في مفهوم المقاتل الذى تنطبق عليه شروط معاملة أسير ا
التي حدثت خالل الحرب  االنتهاكاتيعد كافيًا بعد أن طرأ تغيير على العمليات العسكرية ولتزايد خطورة 

العالمية الثانية أثناء وقوع األفراد التابعين للقوات المقاتلة في األسر، والتغير في العالقات الدولية، حتمت علي 
، توسيع مفهوم المقاتل والمناضل الذي تنطبق عليه شروط معاملة 1949ف الثالثة لعام واضعي اتفاقية جني

فقد حددت اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة  ،(7، ص 2010)مركز الميزان لحقوق االنسان، . أسير الحرب
تمون الى ( أسرى الحرب بأنهم األشخاص الذين يقعون في قبضة العدو وين4بحماية أسرى الحرب في المادة )

 الفئات التالية:

أفراد القوات المسلحة لحد أطراف النزاع والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التى تشكل جزء من القوات  -1
 المسلحة.

أفراد المليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين  -2
لون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا األقليم محتاًل، على أن تتوفر ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعم

 الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

 أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. -)أ( 
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 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد. -)ب(

 أن تحمل األسلحة جهرا -)ج(

 أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. -)د(

 أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والءهم لحكومة أو سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة. -3

المدنيين  األشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزء منها، كاألشخاص -4
الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو 
 الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.

ون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية أفراد األطقم المالحية، بمن فيهم القادة والمالح -5
 التابعة ألطراف النزاع الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.

سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات  -6
يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السالح جهرًا وأن يراعو  الغازية دون أن

 (.96ص، 2005اللجنة الدولة للصليب االحمر، )قوانين الحرب وعاداتها

 :مشروعية النضال الوطني التحرري في القانون الدولي-ج 

ى حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن كفاح أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في العديد من قراراتها عل
هذه الشعوب الخاضعة للسيطرة االستعمارية واألجنبية والنظم العنصرية، هو كفاح مشروع يتفق ومبادئ القانون 
الدولي، وقد أصدرت قرارات تؤكد حق الشعوب وحركات التحرر في استعمال القوة المسلحة في النضال من 

الذى يعتبر اعالن حق منح  1960( في العام 25) 1514قرار الجمعيةأجل تقرير مصيرها، فقد كان 
وينص على حق الدول في 1987الذى صدر في العام  103االستقالل للدول والشعوب المستعمرة"، والقرار رقم

دعم حق تقرير المصير ينطوي على حق كل من هذه الشعوب في استخدام الكفاح السياسي والمسلح. )قبعة، 
 .(62، ص2013
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الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين في ظل اعتراف المم المتحدة بفلسطين دولة غير :ثالثاً 
 عضو مراقب.

شهد العالم تحرر عدد كبير من الشعوب وممارستها لحقها في تقرير مصيرها بعد الحرب العالمية الثانية، حيث 
حرر الوطني على أنه حق شرعي في أصبح ينظر الى النضال المسلح الذى تخوضه الشعوب وحركات الت

وحقها في تقرير مصيرها،  الستقاللهافي سبيل تحقيق هذه الشعوب  االستعماراألجنبي أو  االحتاللمقاومة 
واعتبار أفراد المقاومة لهذه الحركات هم مقاتلين تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى 

فيهم، وال  االتفاقيةعدو، وتوفر الشروط التي وردت في المادة الرابعة من هذه الحرب إذا ما وقعوا في قبضة ال
شك أن هذا التوصيف ينطبق على مقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية التي تحتجزهم )إسرائيل( في سجونها 

 (.40-39، ص2012بهم ومعاملتهم كأسرى حرب .)الطهراوي،  االعترافوترفض 

 "مة لألمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني حسب الجمعية العا اعترفت لقد
 2672رقم  وقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة1974تشرين األول/أكتوبر  14بتاريخ  3210ر رقم القرا

تي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتغيير، السيما وال 1970كانون األول/ديسمبر 8بتاريخ 
، ومنح منظمة التحرير 1974تشرين الثاني/نوفمبر 22بتاريخ  3236حقه في تقرير مصيره" القرار رقم 

 (.2010)القلقيلي، 1974تشرين الثاني/نوفمبر  22بتاريخ  3237القرار رقم الفلسطينية مركز المراقب حسب 

 اعترافيتضح من قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلقة بمنظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية أن 
المجتمع الدولي ممثاًل في الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي 

بمقاتلي  االعترافالممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل االستقالل وتقرير مصيره وبالتالي 
بموجب القواعد واألعراف الدولية كأسرى  الشعب الفلسطيني هم مقاتلين شرعيين، يتمتعون بالحماية المقررة لهم

 (.42، ص2012حرب حال وقوعهم في قبضة العدو.)الطهراوي، 

الدولية بشأن االسرى والمعتقلين وهي تسوق عددا من  االتفاقياترغم ما سبق فإن اسرائيل في رفضها تطبيق      
وفي بعض األحيان  ،ى مختلف فئاتهم العمريةالحجج والذرائع في تنفيذها لعمليات االعتقال والسجن للفلسطينيين عل

أو  االحترازي  كاالعتقال ،يتم اعتقالهم لمجرد تقديرات أجهزة األمن اإلسرائيليين بخطر متوقع منهم ودون توجيه تهمة
على كافة  لالعتقاللسنوات. وبالتالي ال يمكن تعميم سبب واحد  االعتقالومع ذلك يستمر  ،اإلعتقال اإلداري 

عتقال وتطبيق القانون الدولي أو اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب، فعدد قليل من حاالت اإل
جنيف الثالثة بشأن األسرى  التفاقيةاألسرى الفلسطينيين تم أسرهم أثناء عمليات للمقاومة وهم بذلك يخضعون 

http://fanack.com/fileadmin/user_upload/Documenten/Links/UN/Negotiations/UNGA-Resolution_3210___PLO_-_representative_Palestinian_people___October_14_1974_.pdf
http://fanack.com/fileadmin/user_upload/Documenten/Links/UN/Negotiations/UNGA-Resolution_3210___PLO_-_representative_Palestinian_people___October_14_1974_.pdf
http://fanack.com/fileadmin/user_upload/Documenten/Links/Occupied_Palestinian_Territories/UNGA-Resolution_2672_.pdf
http://fanack.com/fileadmin/user_upload/Documenten/Links/Occupied_Palestinian_Territories/UNGA-Resolution_2672_.pdf
http://fanack.com/fileadmin/user_upload/Documenten/Links/UN/Negotiations/UNGA-Resolution_3237__XXIX___UN_Observer_Status_PLO___November_22__1974_.pdf
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ة انتمائهم لفصائل مقاومة ولكن ليس أثناء ، والكثير من المعتقلين تم اعتقالهم على خلفي1949والمؤرخة في عام 
جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح أو  اتفاقيةعمليات المقاومة، وهؤالء يخضعون إلى 

ه ثم وجهت له تهم دون أدلة أو استنادًا الى الملف السري الذى تقدمه أجهزة عتقالوالبعض منهم تم ا  االحتالل
وتم اعتقاله اداريا النتمائه لفصيل فدائي أو سياسي وهناك من لم يتم توجيه تهمة محددة  ،اإلسرائيلية االستخبارات

(وبالتالي يتضح أن المعتقلين الفلسطينيين تنطبق عليهم اتفاقيتي جنيف الثالثة 82 ،2010 ،فلسطيني )حلس
المعنية بحقوق االنسان  االتفاقياتمل بهذه والرابعة لتوافر شروطهما وبالتالي يجب اجبار اسرائيل على تنفيذ الع
بفلسطين دولة  االعترافخاصة بعد  االعترافوهذه االليات تتمثل في االجراءات الفلسطينية في األساس لقرار 

 . مراقب غير عضو في األمم المتحدة
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 على قضية السرى الفلسطينيين لقرار االعتراف الممي العملية اآلثار: 

الحقوقيين والعاملين في مجال حقوق اإلنسان في التوصيف القانوني للفلسطينيين و لسياسيين يختلف كثير من ا
فالبعض يعتبرهم مدنيين معتقلين ورهائن وبذلك تنطبق عليهم اتفاقية جنيف  ،المحتجزين في السجون اإلسرائيلية

المقررة لهم في اتفاقية جنيف  فيعتبرهم أسرى حرب تنطبق عليهم الحماية بعض اآلخر، أما ال1949الرابعة لعام 
: األول هم أسرى حرب: ويشمل هذا التوصيف األشخاص الذين يتم اعتقالهم  الثالثة. وهناك من يقسمهم إلى قسمين

إلى أحدى الفصائل الفلسطينية التي  النتمائهم، أو االحتالللمشاركتهم في العمليات العسكرية، أو في مقاومة 
 يعتبرهم معتقلون كالذين يتم اعتقالهم ألسباب جنائية.تحظرها إسرائيل، والثاني: 

ألنهم  ،وتؤكد الدراسة على أن معظم المعتقلين الفلسطينيين يخضعون التفاقية جنيف الثالثة بخصوص أسرى الحرب
 ،اعتقلوا أثناء عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو أنه اعتقل النتمائه لفصيل عسكري يحمل السالح ويقاتل به

الدولية من عدم جواز محاكمته  االتفاقياتالي فأنه يتمتع بجميع حقوق أسرى الحرب كما هو مقرر في القانون و وبالت
ويتم االفراج عنه فور انتهاء العمليات العسكرية وحماية حياته وكرامته االنسانية أثناء فترة  االحتاللفي محاكم 

  (.2013)فرنسيس، األسر.

نيين والعاملين في مجال حقوق االنسان والدفاع عن األسرى، تصنف األسرى القانو  معظمأن  مما سبق يتضح
 ات :فئ  ثالث الفلسطينيين إلى

مسلح وبالتالي تنطبق عليهم اتفاقية  اشتباكأسرى الحرب وهم عدد قليل ممن اعتقلتهم إسرائيل أثناء   -1
 . 1949، حسب اتفاقية جنيف لعام جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب

 ن وهم األكثر عددًا ممن اعتقلتهم إسرائيل ألسباب انتمائهم السياسي ألحد التنظيمات الفلسطينيةو معتقل  -2
 التي تقاتل وتحمل السالح وبالتالي تنطبق عليهم كذلك اتفاقية جنيف الثالثة. 

ة جنيف مدنيون معتقلون لنشاطات سياسية أو جماهيرية كأعضاء المجلس التشريعي تنطبق عليهم اتفاقي -3
 الرابعة

وهنا تجدر اإلشارة الى أن غالبية الدراسات واألبحاث وحتى المؤسسات العاملة في شئون حماية حقوق األسرى لم 
، وربما حد التجرؤ بعدم الحديث عنهم أو المطالبة 1948تول أهمية لألسرى الفلسطينيين من األراضي المحتلة عام 

م المتحدة بقبول فلسطين دولة غير عضو مراقب حدد حدود الدولة بإطالق سراحهم على إعتبار أن قرار األم
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 1948، وبالتالي أصبح الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967الفلسطينية على حدود العام 
 .االحتاللولسكانها الفلسطينيين ينطبق عليه القانون المطبق داخل دولة 

  



 

  944 من 51

 

 :خاتمةال

ن الدولي االنساني وتطورت , هذا التطور الذي شهده النظام القانوني الدولي في السنوات لقد تغيرت مفاهيم القانو 
صبح في مقدور الفرد والمؤسسات والدولة في التوجه ألمحكمة الجنايات الدولية , حيث  تأسيسهخيرة , وخاصة األ

و سلطة أو جماعة أفردا  لهذه المحاكم للدفاع عن حقوقه ومحاسبة ومعاقبة منتهكي حقوق االنسان سواء كان
جاز لها التوقيع واالنضمام على جميع أمم المتحدة , ن حصول فلسطين على دولة غير عضو في األأسياسية , و 
ثناء فترات أسرى والمعتقلين ربع السامية التي تتناول األمن معاهدات جنيف األ ابتداءالدولية  االتفاقياتالمعاهدات و 

ين ممثال لجميع مواطنيها في المحاكم الدولية وخاصة في محكمة الجنايات فلسط فأضحتالحرب والصراع , 
 الدولية.

والمعاهدات على المعتقلين الفلسطينيين ليس بالقطع  االتفاقياتن المحدد لمدى انطباق هذه أكما تجدر االشارة الى 
قانونية وغير شرعية حسب هي اجراءات غير  االحتاللهو اسرائيل بل ان جميع االجراءات التي تتخذها سلطات 

رض محتلة , وقد كون جماعات مسلحة وسياسية أن شعب فلسطين لهم أنصوص القانون الدولي االنساني و 
ات حوالمعدلة بشرو  1949فراد هذه الجماعات التفاقيات جنيف السامية لعام أبما يؤكد خضوع  االحتالللمواجهة 

نهاسرى الحرب , أومعاهدات الحقة بخصوص  ن محاكمتهم وأقيات تنطبق على معظم المعتقلين الفلسطينيين اتفا وا 
ن هذه المحاكمات العسكرية هي مخالفة صريحة للقانون الدولي او  ،ن يرتكبوا جرائم حربأدون  االحتاللفي محاكم 

 .اإلطارالدولية في هذا  االتفاقياتو 

المجاالت ,  جميعدولية المختلفة في وانضمامها لالتفاقيات ال االعترافعد حصول فلسطين على هذا بومن هنا 
وغيرها من المؤسسات  ،واالنضمام لمحكمة الجنايات الدولية العالمي لحقوق االنسان واإلعالنحقوق الطفل والمرأة 

صال لحماية البشرية والمجتمعات االنسانية أوالمعاهدات وجدت  االتفاقياتن هذه إحيث  واإلقليميةالدولية  والهيئات
ن تتقدم بالشكاوي ضد اسرائيل حول أحرية االنسان وكرامته االنسانية وبالتالي يمكن لدولة فلسطين  والحفاظ على
ومخالفة وانتهاك لمضمون وحريته, وكرامته االنسانية, الفلسطيني بحق االنسان  االسرائيلي االحتاللممارسات 

التقدم بالدعاوي الجنائية لمحكمة الجنايات ثم والمعاهدات التي انشأت من أجلها،  االتفاقياتوأهداف ومساعي هذه 
مر يستلزم بيوت خبرة عالية المستوى في تجميع المعلومات ولكن هذا األ ،الدولية في كل حالة من حاالت االنتهاك

مثل هذه القضايا تتطلب رسوما مالية  حيث إن على مستوى وتمويل ماليأ ومكاتب محاماة على  وتأصيلهاوتوثيقها 
 و الدعوى.أمان جدية الشكوى جدا لض باهظة



 

  944 من 52

 

بثمارها سواء عن طريق ادانة اسرائيل من خالل هذه  نأتين أوان هذه الجهود قد تستمر عدة سنوات حتى يمكننا 
الى التعامل مع  باإلضافةسرى حرب, أسرى كقضية و اجبار اسرائيل على التعامل مع قضية األأالمحكمة , 

م محميين باتفاقية هاعتبار ب،السماح باعتقالهم بدون أسباب حقيقية لالعتقالم المدنيين بالشكل القانوني السليم بعد
 . اداري او احترازي ألمر و عدم مشروعية اعتقالهم بدون توجيه تهم لهم لعدة سنوات أجنيف الرابعة , 
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 :التوصيات

سات الرسمية ضرورة توحيد المصطلحات والتصنيفات القانونية للمحتجزين الفلسطينيين في كافة المؤس  -1
 وغير الرسمية التي تعنى بشئون األسرى. 

 .1948تحديد الوضعية القانونية للمحتجزين الفلسطينيين من سكان األراضي التي احتلت في العام  -2
ضرورة االستفادة من كافة االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها أن تضمن اطالق سراح األسرى  -3

 أو تحسين شروط حياتهم. 
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 :المصادر والمراجع

، الدولة الفلسطينية نموذج بناء المؤسسات في قيام الدولة، رسالة ماجستير، 2012اسماعيل، هنادى، -1

 جامعة النجاح، نابلس، فلسطين. 

 . 2012ديسمبر  –نوفمبر  64العدد  ،مجلة لدبلوماسي ،فلسطين ماذا بعد الدولة ،حسني، رجب  -2

والمعتقلين في األراضي الفلسطينية دراسة تحليلية تطبيقية في ، حماية اسرى الحرب 2010حلس، علي،  -3

 ، دراسة ماجستير، جامعة األزهر غزة، فلسطين.1949اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 

، حماية المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح 2010حمدان، أمينة،  -4

 ن.الوطنية، نابلس، فلسطي

جل بناء الوطن أخالد، ليلى، االنجاز الدبلوماسي واالعتراف بالدولة بحاجة الى نضال متواصل من  -5

 .7/12/2012، 6139العدد  ،الفلسطيني، الحياة الجديدة

مم ، التداعيات القانونية والحقوقية لقبول فلسطين دولة غير عضو في األ2013شبير، عبد الكريم،  -6

 فلسطين. ،ماية لحقوق االنسان، غزةمركز ح ،ورشة عمل المتحدة،

 . 2013يناير  فبراير  ،65العدد  ،مجلة الدبلوماسي ،االعتراف بفلسطين ماذا يعني ،محمد،الطراونة -7

، أحكام أسرى الحرب دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية 2012الطهراوي، هاني،  -8

 السعودية. جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض،

عالونة، ياسر، االستحقاقات القانونية المترتبة على حصول فلسطين على دولة مراقب في االمم المتحدة،  -9

 فلسطين ،، رام هللا79الهيئة المستقلة لحقوق االنسان سلسلة تقارير رقم

ل عموري، ياسر، الوضع القانوني للسجناء السياسيين الفلسطينيين في القانون الدولي، ورقة عم -10

 مقدمة الجتماع االمم المتحدة الدولي المعنى بقضية فلسطين، جامعة بير زيت، رام هللا، فلسطين.
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، 252،الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين، مجلة شئون فلسطينية، العدد 2013قبعة، كمال،  -11

 مركز االبحاث منظمة التحرير.

، 1949آب/اغسطس 12رخة في ، اتفاقيات جنيف المؤ 2005اللجنة الدولية للصليب االحمر،  -12

 جنيف، سويسرا.

، القانون الدولي االنساني، منشورات الحلبى 2009المجذوب، محمد، المجذوب، طارق،  -13

 الحقوقية، بيروت، لبنان.

اآلثار السياسية لحصول فلسطين على صفة دولة مراقب في األمم  ،2013 ،المدلل، وليد -14

 ،( مركز الدراسات السياسية والتنموية2أم دولة )ندوة رقم  القضية الفلسطينية مشروع تحرر ،في ،المتحدة

 غزة .

، الوضع القانوني لدولة االحتالل الحربي ومسئوليتها في 2010ز الميزان لحقوق االنسان، مرك -15

 ، رام هللا، فلسطين.5األراضي المحتلة، سلسلة القانون الدولي االنساني، العدد 

أسرى الحرب في النزاعات المسلحة، سلسلة القانون ، 2010مركز الميزان لحقوق االنسان،  -16

 ، رام هللا، فلسطين.6الدولي االنساني، العدد 

 .مؤسسة عامل الدولية ،اإلسرائيليةسرى والمعتقلين في السجون وهبة، يوسف، وضعية األ -17

 الشبكة العنكبوتية:

وقبول 1967لى حدود العام ، االعتراف بإقامة دولة فلسطين ع2011منظمة التحرير،  ،* مكتب المفاوضات

 www.nad-plo.org انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في االمم المتحدة.

*وادى، عبد الحكيم، وضعية دولة فلسطين في األمم المتحدة على ضوء أحكام القانون الدولي. االستحقاقات 

 ، دنيا الوطن.9واالستثناءات، الحلقة رقم

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/303077.html 

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/303077.html
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، أمد لألعالم، بفلسطين دولة مراقب االعترافمستقبل السلطة الوطنية بعد ، 18/5/2014*ابراش، ابراهيم،

http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=24386 

فلسطين  الكريم، حصول فلسطين على صفة مراقب"السلبيات وااليجابيات، وكالة*شبير، عبد 

 http://paltoday.ps/ar/post/155046 اليوم،2014/11/6

بالدولة الفلسطينية في هيئة األمم المتحدة: الفرص والبدائل واألثر، مؤسسة  ترافع،ال2012*الريس، ناصر، 

الحق، 

7/11/2014 http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article

&id=587:2012-07-14-13-35-31&catid=86:2012-05-09-07-29-49&Itemid=201 

، وكالة النبأ االخبارية نون الدولي اإلنساني واالراضي الفلسطينية المحتلةقواعد القا ،2013*عيسى، حنا، 

2014/11/15 http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=22259 

.2/12/2014. 41جريدة حق العودة العدد ، منمة التحرير واالمم المتحدة،2010عبد الفتاح،  القلقيلى، * 

04-art-http://www.badil.org/ar/article74/item/1528 

، 53، االسرى الفلسطينيون ما بين القانون الدولي والواقع السياسي، جريدة حق العودة، العدد 2013فرنسيس، سحر، 

 ، فلسطين.لمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئينا،بديل

  

http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=24386
http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=24386
http://paltoday.ps/ar/post/155046
http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=22259
http://www.badil.org/ar/article74/item/1528-art-04
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ة   –واقع املفاوضات الفلسطينيَّ

ة ة وحتمية اإلسرائيليَّ  الدولة الفلسطينيَّ

 

 د. سامي محمد األخرس
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 ملخص:
اإلسرائيليَّة تتراوح في مكانها، وَلم تحقق أّي تقدم عما تّم اإلتفاق عليه في  –ال زالت المفاوضات الفلسطينيَّة 

، وبين شّد وجذب منذ أكثر من عقدين، حيث َلم تحقق أّي تقدم، بل زادت 1993اتفاق إعالن المبادئ أوسلو عام 
العميقة اّلتي حدثت في البيئتين المحليتين الفلسطينيَّة واإلسرائيليَّة، أزمتها وعقمها رغم كّل المتغيرات والتحوالت 

، واحالل شخصيات وقوى، وظروف  وغياب موقعي اإلتفاق "اسحق رابين" و"ياسر عرفات" عن المشهد السياسيِّّ
 أّن كلَّ شيء تغير مستجدة على هذا الواقع. كذلك التحوالت المؤثرة اّلتي حدثت في البيئتين اإلقليمية والدولية. إالَّ 

اإلسرائيليَّة َلم يؤثر به أّي عوامل من عوامل التغيير، وَلم تمنحه ترياق الحياة  -إالَّ واقع المفاوضات الفلسطينيَّة
والتجدد والفاعلية، كما وَلم يحقق للشعب الفلسطينيِّّ سوى مزيًدا من األزمات وتراجع حلمه في نيل حقوقه الوطنية، 

قامة دولته الم  ستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير.وا 

وعليه فإّن ما خلصت إليه دراستنا الحالية أّن المفاوضات بواقعها ومواقفها الحالية، واستراتيجية "إسرائيل" ورؤيتها 
لتسويف لعملية السالم أبعد بكثير عن حلم الشعب الفلسطينيِّّ وأهدافه، وأّن هذا الواقع تناطحه رياح المماطلة وا

 اإلسرائيليَّة، وتطحنة طواحين الضعف والشرذمة الفلسطينيَّة.

 

  



 

  944 من 59

 

Abstract: 

Palestinian - Israeli negotiations didn't achieve any progress on what has been agreed in 

the Declaration of Principles of the Oslo agreement in 1993, for more than two 

decades negotiations are still at a standstill, instead; it increased its crisis and fruitless 

despite all the variables and deep transformations that have taken place in the 

Palestinian and Israeli local environments, the absence of persons who signed the 

agreement, "Yitzhak Rabin" and "Yasser Arafat" from the political scene, the 

emergence of forces and other dignitaries in the political scene, and the circumstances 

of this emerging reality. As well as affecting the transformations that have taken place 

in the regional and international environments. However, everything has changed, but 

the reality of negotiations didn't, and did not give him the antidote life and renewal, 

and did not achieve to Palestinian anything, instead; further crises and decline his 

dream of national rights and establish their independent state with Jerusalem as a 

capital city, and the right of return and self-determination. Accordingly, the findings of 

the current study that negotiations with its current positions, and the strategy of 

"Israel" and its vision for the peace process, are so far from the dreams of Palestinian 

people, ambitions and aspirations , and that this fact is affected by Israeli 

procrastination and misinformation, also affected by weakness of Palestinian and 

fragmentation.  
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 :المقدمة

ُتدرك "إسرائيل" حقيقة واحدة أّن السماح للفلسطينيِّّين بإقامة دولة مستقلة هو الحقيقة اّلتي يمكن أّن ُتسهم ببدء 
الخطوات الفعلية والعملية لزوال هذا الكيان الصهيونيِّّ الذي ُأقيم على أسس غير شرعية، وغير قانونية، أهمها؛ 

تاريخ وحضارة، وأصول، دون أّي إسناد  يطن وأرض لشعب موجود ذاقتالع شعب عنوة من أرضه، واغتصاب و 
نما استناًدا لقانون استعماري فرضه االستعمار الحديث.   قانوني أو ديني أو شرعي، أو سياسيِّّ وا 

 242،181،194،338أّي أّن اعتراف "إسرائيل" بدولة  فلسطينيَّة هو اعتراف بالقرارات الدوليَّة، وأهمها قرارات 
من وأهم نصوص هذه القرارات )حق العودة لالجئين( وهو الحق الذي يمثل المعضلة األساسية واألخطر في ومن ض

الذهنية التلمودية اّلتي تقوم على أساسها دولة "إسرائيل" وكذلك الذهنية السياسيَّة اّلتي أسست عليها فكرة الوطن 
واّلتي صاغت الواقع، والتحديات، والمعيقات اّلتي تواجه أمن  القوميِّّ البديل، واستراتيجية الحركة الصهيونية العالمية،

واستقرار، ووجود هذا الكيان أو هذه الدولة اإلسرائيليَّة. بما يعني الخطر الديموغرافي الفلسطينيِّّ الداخلي من جهة، 
يونية، وكذلك في والخطر الديموغرافي العربيِّّ المحيط من جهة أخرى، وهو الهاجس الرئيسي في االستراتيجية الصه

ستراتيجي لحكماء بني صهيون الذين صاغوا نظرية" أرض ائم والمستديم، وجوهر التخطيط االالفكرة الصهيونيِّّ الد
لتصبح "أرض أقل أمن  1990ستراتيجية في مؤتمر هرتسليا عام إالَّ أنهم أعادوا صياغة هذه اال أكثر أمن أكثر"

لمحيطة بِـّ"إسرائيل"، وعليها كان اإلنسحاب اإلسرائيليِّّ األسبق من جنوب أكثر" بناء على القاعدة الديموغرافية ا
الذي  194أّي أّن أّي إعتراف إسرائيليِّّ بدولة  فلسطينيَّة مستقلة يعني اإلعتراف مبدئًيا بقرار  لبنان، وقطاع غزة.

ير اإلسرائيليَّة لما لهذا القرار، ينص على حق الالجئين الفلسطينيِّّين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم، وهو أهم المحاذ
وهذه العودة من مخاطر ديموغرافية على أمن واستقرار ومن ثم وجود "إسرائيل"، أما العامل اآلخر في الذهنية 
اإلسرائيليَّة التلمودية هو مدينة القدس اّلتي تعتبر مكانة مقدسة لهيكلهم، ومعتقداتهم الدينية، وهنا فأّي اعتراف بدولة  

يَّة يعني اإلعتراف بالشطر الشرقي كعاصمة للدولة الفلسطينيَّة، بما أّن الشطر الشرقي يقع في حدود ما قبل فلسطين
 واّلتي تعتبر وفق القرارات الدولية ضمن حدود الدولة الفلسطينيَّة. 1967عام 

لتفاف والتجاهل على واالن هما من أهم العوامل اّلتي تدفع "إسرائيل" لمحاوالت المماطلة، ان المسببن العامالاهذ
فتح قنوات تفاوضية جدية مع الفلسطينيِّّين تنتهي بدولة  فلسطينيَّة مستقلة ذات حدود، حسب القرارات الدولية، أو 

وفق البرنامج المرحلي أو  1967وفق الرؤية الدولية، والرؤية الفلسطينيَّة اّلتي اعترفت وأقرت بدولة على حدود عام 
، وما تاله من فتح قنوات غير مباشرة مع 1974الذي اقره المجلس الوطني الفلسطينيِّّ عام  برنامج النقاط العشر

 1994عالن المبادئ "أوسلو" عام إ نتهت جميعها إلى ما يعرف باتفاق القوى والشخصيات والهيئات اإلسرائيليَّة، ا
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نيَّة. إالَّ أّن هذه تنتهي بدولة فلسطيالذي نص على منح الفلسطنيِّّين حكم ذاتي إدراي لمرحلة انتقالية خمس سنوات 
دون أّي تقدم في مساراتها، وآفاقها، مّما يؤكد الحقيقة  2015نتقالية امتدت وال زالت ممتدة حتى عام المرحلة اال

 الحتمية على ما جئنا عليه في سياق هذا التقديم.

اإلسرائيليَّة وحتمية الدولة  –ة بناًء على ذلك فإّن هذا البحث يناقش ويحلل واقع المفاوضات الفلسطينيَّ 
 الفلسطينيَّة.

 

 مشكلة البحث:
 تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:

 اإلسرائيليَّة؟ -ما حتمية الدولة الفلسطينيَّة في واقع المفاوضات الفلسطينيَّة

 

 أهمية البحث:
بشكل مباشر بين  1994المستمرة منذ عام اإلسرائيليَّة  -تأتي أهمية البحث من أّن المفاوضات الفلسطينيَّة

"إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينيَّة َلم ُتقدم أو تحقق للشعب الفلسطينيِّّ سوى ما جاء عليه إعالن المبادئ الموقع 
، بين م . ت. ف و"إسرائيل" دون رعاية دولية، ليمنح "إسرائيل" الحرية، والقوة في المماطلة، 1993في أوسلو عام 

لتزامات تمنح الفلسطينيِّّين حقوقهم الوطنية المشروعه، اّلتي نصت عليها قرارات األمم المتحدة اهرب من أّي والت
وأيدتها القوى الدولية بما فيها الواليات المتحدة األمريكية. بل إّن "إسرائيل" استخدمت الورقة التفاوضية كسالح  فعال 

عليها،  ون م، وأّن الفلسطينيِّّين من يعتدة متسامحة، ومحبة وساعية للسالفي يدها أمام الرأي العام الدولي بأّنها دول
تقديم أّي ضمانات وتنازالت لمتطلباتها األمنية، بالرغم من تجريدها الكامل لكلِّّ ما يملكه الفلسطينيِّّين من  ن ويرفضو 

فلسطينيَّة إلى سلطة حكم قوة تفاوضية وثوابت، سواء بالجانب العملي الذي استطاعت من خالله تحويل الثورة ال
. من هنا  ذاتي إداري، والبندقية الفلسطينيَّة الثائرة إلى بندقية حراسة، وشطب وتعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطينيِّّ
 –تأتي أهمية هذا البحث الذي يقدم تحليل سياسيِّّ وتأريخي لواقع وآفاق حتمية الدولة في المفاوضات الفلسطينيَّة 

 ، وأهداف "إسرائيل" اإلستراتيجية من المماطلة, إطالة أمد المفاوضات.اإلسرائيليَّة

 ف البحث: اأهد
 يستهدف البحث التالي:
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 أواًل: استدراك حقيقة وواقع النوايا اإلسرائيليَّة من المفاوضات مع الفلسطينيِّّين.

 ثانًيا: قراءة المعطيات السياسيَّة اّلتي تدور بها المفاوضات.

 اهية النهاية االستراتيجية لهذه المفاوضات.ثالًثا: إدراك م

 رابًعا: استقراء الفكر الفلسطينيِّّ الذي يقود عملية المفاوضات.

 

 منهجية البحث:
في ضوء مشكلة البحث وأهدافه فإن منهجيته تعتمد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف 

ث على منهج صناعة القرارات لما لهذا المنهج من أهمية وتحليل الظاهر بشكل علمي وموضوعي، كما ويعتمد البح
في تفسير وتحليل القرارات اّلتي يستند إليها عملية التفاوض واستراتيجيتها. وكذلك االعتماد على نظرية الصراع في 

. –تفسير مالمح ومسببات ونتائج الصراع الفلسطينيِّّ     اإلسرائيليِّّ

 

 تقسيم البحث:

 اإلسرائيليَّة -يخية لقنوات التفاوض الفلسطينيَّةأواًل: الخلفية التار 

.  ثانًيا: الرؤية الفلسطينيَّة للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيليِّّ

.  ثالًثا: الرؤية اإلسرائيليَّة للمفاوضات مع الطرف الفلسطينيِّّ

 اإلسرائيليَّة. –رابًعا: مستقبل المفاوضات الفلسطينيَّة 
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 :تمهيد

الكيانية الفلسطينيَّة البحث عن مخارج تكتيكية للتخلص من بعض مواد ميثاقها اّلتي  بدأت م. ت. ف اّلتي تمثل
, عّبر وسائل أخرى تحاكي المتغيرات السياسيَّة اّلتي  تنص على تحرير فلسطين, والقضاء على الكيان الصهيونيِّّ

السياسات الدولية واإلقليمية اّلتي  بات يؤمن بها الواقع السياسيِّّ القائم على سياسة األمر الواقع, هذه السياسة أو
 ارتآت في دولة "إسرائيل" أمر واقع ال بد منه.

وعليه فإّن القيادة المتنفذة في م. ت.ف رأت ضرورة االستجابة والتعامل مع هذا الواقع, وهذه المتغيرات من 
لة الفلسطينيَّة, ومفهوم في الفهم الفلسطينيِّّ لمفهوم الدو  -حسب وجهة نظرها -خالل بعض التحوالت الضرورية 

االعتراف بدولة "إسرائيل", أّي التعامل مع الواقعية وسياسة األمر الواقع, فكانت المبادرة اّلتي طرحتها الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين الفصيل الثالث بمنظمة التحرير الفلسطينيَّة في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطينيِّّ 

ّلتي أطلق عليها حينذاك برنامج النقاط العشر, أو البرنامج المرحلي, هي المدخل الرئيسي أو , وا1974المنعقد عام 
المنقذ لقيادة منظمة التحرير الفلسطينيَّة من الثوابت اّلتي تعيدها, ووجدت نفسها قد تحررت من أّي غضب شعبي 

 يَّة الهيئة التشريعية العليا.عّبر المجلس الوطني الفلسطين اً وطني اً وجماهيري, حيث أصبحت تمتلك قرار 

هذا البرنامج مهد الطريق للقيادة الفلسطينيَّة لفتح بعض القنوات غير المباشرة في عملية المفاوضات مع دولة 
"إسرائيل" أو مع القوى اّلتي تدعي إّنها قوى سالم في الدولة اإلسرائيليَّة, أو المؤسسات اليهودية الخارجية, كما مهد 

الدولة اّلتي كانت وفق المنهجية السياسية الفلسطينيَّة تقوم على مفهوم دولة وديمقراطية, إلى دولة  لصياغة مفهوم
. وهنا بدأت عملية النزف في المواقف الفلسطينيَّة, وكذلك عملية التنازالت, والخضوع 1967على حدود عام 

ابت الوطنية إلى أّن تّم توقيع اتفاق إعالن للضغوطات األمريكية والغربية, وبعض الدول العربية للهبوط بسلم الثو 
, ّلم يصل في حدوده إلى حكم ذاتي, ومن خالل اً إداري اً , والذي منح الفلسطينيِّّين حكم1993المبادئ في أوسلو عام 

كّل منطقة لها صالحيات وسلطات محددة, وضمن المفهوم  c ,b ,Aتقسيم الجغرافيا الفلسطينيَّة إلى مناطق 
الذي سلب من المنظمة كّل ما يمكن سلبه من تنازالت, مع مماطلته في االلتزام بالمرحلة االنتقالية اّلتي  اإلسرائيليِّّ 

 دون أن تتقدم خطوة واحدة. اً حدى وعشرون عامإالت المفاوضات تراوح مكانها منذ حددت بخمس سنوات, حيث الز 

لفلسطينيَّة واإلسرائيليَّة إمكانية قيام الدولة من هنا فإن هذا البحث أو هذه الدراسة تتناول واقع المفاوضات ا
 الفلسطينيَّة المستقلة.
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 اإلسرائيليَّة: -أواًل: الخلفية التاريخية لقنوات التفاوض الفلسطينيَّة
عشر ساعات قطعها الوفد الفلسطينيِّّ على طائرة الملك الحسن الّثاني الخاصة, ملك المغرب, من تونس إلى 

ر من سبتمبر )أيلول( ألف وتسعمائة وثالثة وتسعون, في رحلة وضعت أوزار مالمح حل واشنطن في الّثاني عش
لصراع  طويل, وعنيف بين الفلسطينيِّّين و"إسرائيل", حيث لخصت هذه الرحلة اّلتي استمرت عشر ساعات ونصف 

د وجذب, ومعارك سياسي اً مستمر  اً صراع نية, ة, وعسكرية, وقانو لمدة قرن من الزمن, شهد تشرد, ولجوء, ومذابح, وشَّ
 في الجانبين في باحة البيت األبيض لتوقيع إعالن المبادئ بين م.ت.ف و"إسرائيل". ون ليقف المتنفذ

, وكيان غاضب  من هنا نبحث في خلفية هذا الصراع التفاوضي ما بين ثورة ذات كيان يمثل الشعب الفلسطينيِّّ
ت إلى الوصول في رحلة قطعت البحر األبيض المتوسط لتحط ممثل بدولة "إسرائيل" لنستدرك, خلفيات ومراحل أد

من حقوقه المشروعة, أو الثابتة رغم مرور اثنان وعشرون  اً , َلم يمنح الشعب الفلسطينيِّّ أيرحالها بحكم ذاتي إداري 
 عام على توقيع هذا اإلعالن.

 منظمة التحرير الفلسطينيَّة ومشاريع التسوية: .أ
باعتبار قيام دولة "إسرائيل" باطل من أساسه, مهما طال  1964ينيِّّ األّول عام صادق المجلس الوطني الفلسط

عليه الزمن, حيث انصب الفكر السياسيِّّ الفلسطينيِّّ في هذه المرحلة على عملية تحرير األرض انطالًقا من رفض 
, هذا 1ني أّي حلول مرحليةأّي حلول سياسية أو سلمية, منطلًقا من حتمية تحرير األرض كاملة, دون االعتماد أو تب

يؤكد أّن بؤرة االهتمام في الفكر السياسيِّّ الفلسطينيِّّ في هذه الحقبة التاريخية تجاوب مع المزاج السياسيِّّ والعسكري 
العام في الذهنية الشعبية والجماهيرية العربية عامة, والفلسطينيَّة خاصة اّلتي كانت ال تقبل مجرد فكرة التنازل أو 

للعدو ومعه. وعليه فقد غاب عن صناع السياسة الفلسطينيَّة آنذاك وضع تصورات لبعض القضايا التفاوض 
 الرئيسية واألساسية؛ أهمها:

 معالجة شرعية "إسرائيل" وتجاهل وجود اليهود في فلسطين. -
 وضع تصور لمفهوم الدولة اّلتي تعقب عملية التحرر. -

و الشيء" حيث رفضت م.ت.ف مشروع الرئيس التونسي وتجلى ذلك في بناء الموقف على قاعدة " الكل أ
, كما استمر هذا الفكر سائد إلى ما بعد هزيمة 1965الحبيب بورفيبه" اّلتي قدمه في مبادرة في آذار )مارس( ”

                                                           
 .25ر )مارس(, بيروت, لبنان, ص, مركز األبحاث التابع )م.ت.ف(, آذادليل حركة المقاومة الفلسطينية(: 1971غازي خورشيد ) 1
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, من خالل تقديم أحمد الشقيري رئيس اللجنة التنفيذية لِّـ م.ت.ف الءاته األربعة لمؤتمر 1967حزيران )يونيه( 
 .2وهي: " ال صلح, ال تفاوض, ال تعايش, وال انفراد بالحل"الخرطوم 

واستمرت م.ت.ف في رفضها ألّي حلول أو أنصاف حلول؛ واعتبرت أن هذه الحلول تسعى إلى تصفية الكفاح  
, وضع الشعب الفلسطينيِّّ من مواصلة نضاله, وهو ما تمثل بالموقف الحاسم والحازم من فصائل الفعل  الفلسطينيِّّ

, واعتبرته تهديدًا الستمرار 1967( الصادر في تشرين ثان )نوفمبر( 242ينيِّّ من موقف مجلس األمن رقم )الفلسط
 .3الكفاح الفلسطينيِّّ على طريق التحرير وتحقيق األهداف الوطنية

ها حرب هذه المواقف تؤكد أّن الفكر السياسيِّّ الفلسطينيِّّ وقواه النضالية تجاهلت الحقائق, والوقائع اّلتي طرحت
حزيران )يونيو( والهزيمة اّلتي لحقت بالدول العربية عسكرًيا, وسياسًيا, وأّن هذا االنتصار الذي حققته "إسرائيل" َلم 
يكن انتصاًرا عسكري فقط, بل فرض وقائع جديدة في الفهم السياسيِّّ لألنظمة العربية الّتي خرجت من هذه الحرب 

مكانية القضاء  ُتدرك أّن هزيمتها العسكرية هي هزيمة سياسية لفهمها وتصورها, ومعتقداتها بحتمية إزالة "إسرائيل" وا 
عليها, وعلى وجودها وبدأت هذه األنظمة ترسم سياساتها واستراتيجياتها وفق هذا التصور والفهم الذي أحدثته هزيمة 

تغيرات الجيوسياسة, وحاولت أّن حزيران )يونيه(, وكان على م.ت.ف والقيادة الفلسطينيَّة تستدرك هذه العوامل والم
تتعامل معها فطرحت شعار"الدولة الديمقراطية في فلسطين" وهي ضيقة في تفسيرها العام تؤكد على التعايش في 
دولة ديمقراطية بين الشعب الفلسطينيِّّ واليهود, وهذا الشعار استطاع أّن يعترف ويميز بين وجود اليهود في 

, وهو محاولة الستدراك المآزق الذي وضع باعتراف الرئيس فلسطين, وبين طبيعة وحقيقة ا لكيان الصهيونيِّّ
(, ّمما فرض على م.ت.ف البحث عن شعارات ومتغيرات تنحي بها عن 242المصري "جمال عبد الناصر" بقرار )

 . 4التناقض مع المواقف العربية

اّلتي استسلمت إلى أّن حل القضيَّة  إّن التطورات اّلتي طرحتها هزيمة حزيران والمواقف العربية الرسمية
الفلسطينيَّة تتطلب البحث عن تسوية سلمية, وأّن الحسم العسكري َلم يعد هو الحل, وأّن "إسرائيل" حقيقة قائمة, وأمر 
واقع البد من التعامل معه, أدى إلى خلخلة المواقف الفلسطينيَّة اّلتي كانت تتمترس خلف رفض كّل مشاريع 

العتراف بِـّ "إسرائيل" وبدأت تبحث وتتعامل مع ما يتم طرحه من حلول, بل ذهبت بعيًدا في تبني التسوية, أو ا
                                                           

, قراءة جديدة, مجلة نشأة م.ت.ف بين المصالح العربية والطموح الفلسطيني(: 2009د. أسامة أبو نحل, ود. مخيمر أبو سعدة ) 2
 .81()خاص(, ص1, العدد)11جامعة األزهر, سلسلة العلوم اإلنسانية, المجلد

, مركز البحوث والدراسات 1, ط1993-1908في الفكر السياسي الفلسطيني  دراسة –البحث عن كيان ( : 1995ماهر الشريف ) 3
 .179المحدودة للنشر, نيغوسيا, قبرص, ص  F.K.Aاالشتراكية في العالم العربي, شركة 

, رسالة 1996-1982(: تأثير المحددات والبعاد االقليمية والدولية على سياسات م.ت.ف من عام 2009د. سامي األخرس) 4
 .38غير منشورة(, جامعة األزهر, صير )ماجست
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, وتحول ألمرر 1973برنامج النقاط العشرة )البرنامج المرحلي( الذي كان يطرح قبل حرب )أكتوبر( تشرين أول 
السياسية, وخاصة مع صدور قرار واقع بعد هذه الحرب اّلتي دعت بعض القوى الفلسطينيَّة الستغالل نتائجها 

, والذي دعا في فقرته التالية إلى مفاوضات بين األطراف الفلسطينيَّة 1973تشرين أول )أكتوبر(  22( في 338)
بهدف إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط, حيث حاولت قيادة م.ت.ف إليجاد موطئ قدم لها في المؤتمر 

(, وعليه فقد تقدمت ثالث قوى فتح والجبهة الديمقراطية والصاعقة بورقة عمل الدولي لحل النزاع )مؤتمر جنيف
 :5, تضمن أهداف مرحلية هي1974شباط )فبراير(  16للمجلس المركزي التاسع لِـّ م.ت.ف في 

 إجبار "إسرائيل" على االنسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. -
 عودة هاتين المنطقتين تحت قيادة م.ت.ف. -
 صير واالستقالل الوطني والسيادة الكاملة على أراضيه المحررة .تقرير الم -

هذه الورقة اّلتي تّم اعتمادها وأطلق عليها فيما بعد )البرنامج المرحلي( أو برنامج النقاط العشر الذي أقره 
ير في تبين وتوضح التغير الكب 1974حزيران )يونيه(  9المجلس الوطني في دورته الثانية عشر في القاهرة في 

الفكر السياسيِّّ الفلسطينيِّّ الذي كان يرفض قطًعا االعتراف بالمرحلية أو بِّـ"إسرائيل", كما يوضح أّن م.ت.ف فتحت 
 األبواب مشرعة لبدء التداول والتعامل مع أّي حلول سلمية تعالج المسألة الفلسطينيَّة.

ت أو جلسات سواء بشكل آحادي أو عّبر بدأت عملًيا قيادة م.ت.ف تبحث عن نافذة تتسرب منها لبدء مفاوضا
مؤتمرات دولية, حيث طرحت الواليات المتحدة األمريكية صيغة مؤتمر جنيف للسالم, وضرورة حل النزاع العربيِّّ 

يؤكد على هذه الضرورة ويدعو كّل أطراف الصراع بما  -سوفيتي–واإلسرائيليِّّ سلمًيا, وصدور بيان مشترك أمريكي 
, إالَّ أّن "إسرائيل" رفضت حضور ممثلين فلسطينيِّّين واستعاضت عنهم بممثلين 6ب الفلسطينيِّّ في ذلك ممثلي الشع

دعوة للعالم من خالل  1974يضم عرًبا فلسطينيِّّين كما قدم "ياسر عرفات" رئيس اللجنة التنفيذية لِـّ م.ت.ف عام 
مع بندقية الثائر, فال تسقطوا الغصن األخضر  الجمعية العامة في األمم المتحدة, قائاَل:" إنني جئتكم بغصن الزيتون 

بذلك تكون م.ت.ف قد بدأت مرحلة جديدة في  7من يدي... الحرب تندلع من فلسطين والسلم يبدأ من فلسطين"

                                                           
 245ماهر الشريف, مرجع سبق ذكره, ص 5
(, كانون أول )ديسمبر(, مركز األبحاث التابع لـ 73, العدد )إستراتيجية التسوية", مجلة شؤون فلسطينية(:" 1997محمود سويد) 6

 .21، صم.ت.ف
دمشق, سوريا, إللتزام بالمبادئ, عدم المصداقية في الحمارشه(, وأد م.ت.ف )الفردية والهيمنة, عدم ا جميل خرطبيل )ب.ت( : 7

 .30ص
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تقديم نفسها كشريك في السلم, واستعدادية للسالم مع "إسرائيل", وَلم تعد المادة التاسعة من الميثاق القومي اّلتي 
 .8 الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين, وهو بذلك إستراتيجية, وليس تكتيًكا...إلختنص على أنّ 

إذن فالتطورات السياسيَّة اّلتي حدثت في م.ت.ف فتحت لها أفاًقا دولية, وبدأت بعض القوى اإلسرائيليَّة تتجه 
ّن كان بشكل غير رسمي, أو بشكل فردي, كم ا بدأت السياسات األمريكية والدولية صوب فتح قنوات مع م.ت.ف وا 

تتعامل بليونة مع م.ت.ف, وهنا يؤكد الرئيس الفلسطينيِّّ "محمود عباس" في كتابه )طريق أوسلو( على ذلك قائاًل: 
"كانت أعقد قضية يواجهها المعتدلون اإلسرائيليون هي مشكلة الالجئين بحيث كانوا يرفضون فكرة الحديث عن 

المرجعية الدولية لحل هذه المشكلة وقد تعطلت مفاوضات بيننا وبين حزب راتس حول نقطة  الالجئين أو عن طريق
الالجئين ألّن المفاوض باسمهم "ديدي تشوكر" رفض بإصرار اإلشارة إلى المرجعية الدولية الخاصة بهذه المشكلة, 

في  1989انون ثان  )يناير( ك 31وذلك بعده عدة جوالت من المفاوضات تمت بيننا وبينهم "أخرها كان بتاريخ 
 .9مدينة براغ ثشيكوسلفكيا )سابقًا(

اإلسرائيليَّة ذو جذور ومقدمات ما قبل البرنامج المرحلي, يؤكد  –وما يؤكد أّن باب المفاوضات الفلسطينيَّة 
, جاء 1968"محمود عباس" على ذلك أيًضا من خالل ذكره بأّن شعار الدولة الديمقراطية اّلتي أطلقته فتح عام 

, وهو كان نقطة البداية, البد أّن نصل إلى السالم  .10كمتطلب للتعايش مع المجتمع اإلسرائيليِّّ

وهنا ضرورة التوضيح أّن لفظ "إسرائيلي" غير لفظ "يهودي" أّي أّن شعار الدولة الديمقراطية, وضع صيغة 
وما طرحه "محمود عباس" من كلمة لفظ  الحلول المرحلية في باطنه, حيث ترك فضفاض َلم يحدد حدود هذه الدولة,

المجتمع اإلسرائيليِّّ وليس اليهودي يؤكد أّن التعايش ال يمكن تحديده بدولة واحدة فقط, بل هناك إمكانية التعايش 
 لمجتمعين في صياغة حدود مفتوحة أو مغلقة ولكن في إطار كيانين منفصلين.

لف" )أبا إياد( في زيارته للمجر شرًحا عن أسهب "صالح خ 1983وفي الحادي عشر من مارس)آذار( 
اللقاءات مع القوى اليهودية, أعجب المجريين, الذين رتبوا له لقاء مع حركة السالم اآلن اليهودية, وثم اللقاء بحضور 

 .11الصحافية )حنا زيمر( وعدد من أركان حزب العمل

                                                           
", رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة النجاح, نابلس, إصالح م.ت.ف" إشكالية الهيكلة والبرنامج(: 2007عبد أحمد محمود برهم) 8

 .53ص فلسطين,
 .13بيروت, لبنان, ص , شركة المطبوعات للتوزيع والنشر,طريق أوسلو(: 1994محمود عباس) 9
 محمود عباس: نفس المرجع السابق. 10
 .14محمود عباس: مرجع السابق, ص 11
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قيادة م.ت.ف إلى المشاريع السلمية والتوجهات واستدراًكا لجملة العوامل والدوافع الموضوعية اّلتي استقطبت  
. قامة كيان فلسطينيِّّ  السلمية, إضافة لرغبتها السياسيَّة في التعايش مع "إسرائيل" وا 

, هناك عوامل دافعة ال يمكن تجاهلها أو تجاوزها كان لها بالغ األثر في انحراف مسيرة 1967على حدود عام 
, وأهمها 1973هي جملة المتغيرات اّلتي أعقبت حرب تشرين أّول )أكتوبر( اإلصرار على التحرير الكامل, أاًل و 

ل, وزيارة الرئيس ال1979اإلسرائيليَّة عام  –اتفاقية السالم المصرية  خطاًبا في  قائهمصري "أنور السادات" للقدس وا 
, وما تالها من متغيرات تمثلت في حرب لبنان  ت.ف من لبنان وخروج قوات م. 1982الكنيست اإلسرائيليِّّ

وابتعادها عن ساحة المواجهة المباشرة, وهي عوامل َلم تكن أساسية في توجهات قيادية م.ت.ف للتفاوض أو تغيير 
, ولكنها سارعت من وتيرته, وحفزت قيادة م.ت.ف للتثبت بأّي باب يمكن أّن يفتح لها طريق  الفكر السياسيِّّ

َلم تكن دوافع أساسية هو إقرار البرنامج المرحلي من قبل المجلس ّنها أالتفاوض مع "إسرائيل", وما يؤكد حقيقة 
, أّي أّن النية والعزيمة, واليأس مًعا توفرت له العوامل في عقل وفكر م.ت.ف ولكنها 1974الوطني الفلسطينيِّّ عام 

المبرر الذي فتح  وجدت في جملة المتغيرات التابعة مبرًرا راسًخا بأّن طريق النضال والكفاح لن يحقق شيًئا, وهو
األمور على مصراعيها لتقديم أّي تنازالت لفتح قنوات حوار سواء مباشرة أو غير مباشرة, هذا االستعداد للتفاوض 
نما جاء غاية من  والحوار َلم يبن على أسس واستراتيجيات ثابتة, ومخطط لها جيًدا, ضمن حدود وخطوط عامة, وا 

اتضح من تسلسل اللقاءات غير المعنونة, وغير الهادفة  مع قوى  أجل غاية, وليس غاية من أجل هدف, كما
نما لبناء قاعدة ترسخ لنهج جديد ثبتته القيادة الفلسطينيَّة بعنوان  إسرائيليَّة متعددة, وغير مؤثرة في القرار اإلسرائيليِّّ وا 

عليه سابًقا في طرح "محمود  "التعايش", دون تحديد أّي فهم لمعنى ومفهوم التعايش, الذي يستدل عليه مّما جئنا
، ولكن تبقى لهم تحديد كيف؟ ومتى؟ وتركزت مرحلة اللقاءات ما قبل  عباس" "التعايش مع المجتمع اإلسرائيليِّّ

حول نقطة واحدة وهي كيف يمكن تحقيق تعايش مع اإلسرائيليِّّين وليس كيف يمكن  1991مؤتمر مدريد عام 
ّن كان ضمن حدود  صياغة حل سلمي يرتكز على تحقيق الحقوق   .1967الثانية للشعب الفلسطينيِّّ وا 

اإلسرائيليَّة كانت عفوية  -إن الحتمية التاريخية األساسية تؤكد أّن الخلفية التاريخية للمفاوضات الفلسطينيَّة
 بديهية غاب عنها صناعة القرار, أو إدراك األهداف, وهو ما يستوحي من اللقاء الذي عقد في توليدو )خليطلة(
 -المدنية اّلتي شهدت تعايش إسالمي يهودي في العهد األندلسي, حيث عقد هذا االجتماع بين وفدين فلسطينيِّّ 

, حيث كان الوفد اإلسرائيليِّّ مكون من يهود شرقيين 1989يهودي ما بين الثالث والخامس من يوليو )تموز( 
جاع لذاكرة هذا التعايش بين األسالف قبل خمسمائة حائزين على الجنسية اإلسرائيليِّة, وكان اللقاء عبارة عن استر 
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سنة, وكان الفلسطينيُّون يستمعون إلى مشاعر وعواطف أولئك اليهود وهم يتناولون شجون حياتهم الناجحة مع 
 . 12أسالفهم العرب

وقع أربعة وعشرون عضًوا من أعضاء الكنيست  1991وفي الّثاني والعشرين من أيلول )سبتمبر( عام 
ائيليِّّ المنتمين لحزب العمل, راتس, مابام, شينوي نداًء موجًها إلى المجلس الوطني الفلسطينيِّّ يطلب أعضاءه اإلسر 

 .13بتليين مواقفهم والموافقة على عقد مؤتمر السالم

سارت قيادة م.ت.ف في نهجها رغم حالة التعارض بين فصائل م.ت.ف واستجابت لكلِّّ الطلبات اإلسرائيليِّة 
ة, حيث وافقت م.ت.ف على استعدادها للمشاركة في مؤتمر دولي ضمن وفد أردني مشترك, وتسوية ضمن األمريكي

(, وتشجيعها ورفضها لإلرهاب وهو ما حدث فعاًل في إعالن 242اتحاد كونفرالي مع األردن, وموافقتها على قرار )
 .1985القاهرة في تشرين ثان  )نوفمبر( 

ته ق.م.ت.ف في البحث عن تسوية, بدأت مالمحه في تصريح لرئيس اللجنة هذا هو الخط األساسي الذي اتبع
م, قائاًل: " أنه يجب مواجهة األمور وعدم 1968كانون ثان  )يناير(  3التنفيذية لِّـ م.ت.ف "يحيى حمودة" في 

ايش حًقا؟ : تريدون السالم والتع1948المطالبة بالمستحيل, نحن نقول لليهود حتى الذين أتوا إلى فلسطين بعد 
 .14تحرروا من الصهيونية كحركة سياسيَّة وعقيدة متزمتة عنصرية ودينية...إلخ"

بدأت الخطوات السياسية تأخذ منحى  1967ومع إندالع اإلنتفاضة الشعبية الفلسطينيَّة في األراضي المحتلة 
لمتحدة األمريكية من جهة جديد في فتح أبواب التفاوض المباشر بين م.ت.ف و "إسرائيل" من جهة, والواليات ا

أخرى, وبدأ قادة "إسرائيل" في تمييع مواقفهم السياسية حول م.ت.ف, مّما أنذر بأّن هناك تحول في المواقف 
اإلسرائيليَّة الرسمية, كما بدأت ليونة في المواقف األمريكية أيًضا, وبدأت التحضيرات واالستعدادات الفعلية إلطالق 

 .ت.ف والواليات المتحدة األمريكية.عملية تفاوض رسمية بين م

استعدت م.ت.ف لهذا الماراثون, وهذه المفاوضات وبدأت تتخذ خطوات معينة لذلك, أهمها فك االرتباط مع 
, واعالن االستقالل في الجزائر, أّي ما يعني أّن م.ت.ف أرادت من هذه الخطوات 1988األردن في تموز )يوليه( 

                                                           
 .15محمود عباس: مرجع سابق, ص 12
 نفس المرجع السابق. 13
مركز األبحاث م.ت.ف, بيروت,  ,30/6/1968إلى  1/1/1968, من 7المجلد اليوميات الفلسطينية, مؤسسة الدراسات الفلسطينية:  14

 .12-11, ص1968انوان أول )ديسمبر( ك
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ستقلة في أّي مفاوضات مستقبلية, رغم موافقة م.ت.ف على إعالن عمان الذي يؤكد على االستباقية إبراز هويتها الم
 وحدانية التمثيل األردنيِّّ والفلسطينيِّّ في وفد مشترك.

هذا التسارع, وهذه المفاوضات غير المباشرة, وفتح قنوات مع الجاليات والشخصيات اإلسرائيليَّة, يؤكد أّن رفض 
, إنما 1988دمتها اإلدارة األمريكية وخاصة مبادرة )شولتز( وزير الخارجية األمريكي عام م.ت.ف للمبادرات اّلتي ق

جاء لتجاهل اإلدارة األمريكية لقيادة المنظمة, وليس ألّنها ال تحمل في جعبتها الحقوق الفلسطينيَّة, وما قدمته 
ادة حيدر عبد الشافي في مدريد يؤكد لتفافها على الوفد الفلسطيني بقياف وقيادتها في قادم المفاوضات, و م.ت.
 .15ذلك

حمل "ياسر عرفات" رئيس اللجنة التنفيذية لِـّ م.ت.ف مشروع السالم الذي أقره المجلس في دورته التاسعة عشر 
أمام  اً , إلى األمم المتحدة, وألقى "عرفات" خطاب1988تشرين ثان  )نوفمبر(  15-12المنعقدة في الجزائر ما بين 

مومية في جنيف حيث أشار فيه إلى خطة السالم الفلسطينيَّة والمؤتمر الدولي للسالم في الشرق الجمعية الع
األوسط, وبناًء على هذه التوجهات قررت الواليات المتحدة األمريكية إقامة اتصال وحوار سياسيِّّ مع م.ت.ف, وهو 

انهيار المنظومة االشتراكية واالتحاد  تزامن مع تغيرات أخرى جاءت لصالح الواليات المتحدة و"إسرائيل" أهمها
 .1991السوفيتيِّّ من جهة, ونتائج خرب الخليج الثانية اّلتي انتهت بهزيمة العراق عام 

ويمكن إجمال موقف حركة فتح وقيادة م.ت.ف من المفاوضات فيما ذهب إليه "صالح خلف") أبا إياد( في 
 تنتهي من سلبية وفريدات الماضي! فالـ" ألن التقليدية في الحركة كتابه" فلسطينيِّّ بال هوية" من حيث قال:"ينبغي أنّ 

الفلسطينيَّة ليست ثورية وجوًبا, وال الـ "نعم" شكل من أشكال الخيانة ضرورة, بل قد يكون الرفض على العكس, 
أنه بعد عام . كما وأكد "محمود عباس" 16طريقه من الهروب من المشاكل وفي التزين بزي النقاء العقائدي المخول"

تّم عقد عشرات اللقاءات, وحضور عشرات المؤتمرات اّلتي تضم إسرائيلييِّّن من مختلف االتجاهات سواء من  1977
 .17حركة السالم اآلن, أم من اليهود الشرقيين

يِّّ بدأ إذن من خالل هذا االستعراض الذي تناولناه في عجالة, فإّن الرغبة أو التغيير في الفكر السياسيِّّ الفلسطين
 يتمظهر على األرض, واالنطالق في فتح ثقب في الجدار اإلسرائيليِّّ لبدء مفاوضات فعليه معه.

                                                           
، أيلول 210مجلة شؤون فلسطينيَّة، العدد  (: صراع اإلدارات على فلسطين) قراءة في نداءات اإلنتفاضة(،1990أحمد شاهين ) 15

 .16)سبتمبر(، مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيَّة، بيروت، ص
، لقاء مع الصحفي إريك رولو، ترجمة: نصير مروة، نشر وتوزيع لقاءات مع صالح خلف -فلسطيني ِّ بال هويةصلح خلف )د.ت(:  16

 .215مؤسسة صيام للدعاية والنشر، المكتب الفلسطينيِّّ للخدمات الصحفية، القدس، ص 
 .26محمود عباس: مرجع سبق ذكره, ص 17
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وبلورة سياسات م.ت.ف نحو التوجه صوب هذا المسار الثنائي أّي مع "إسرائيل" من جهة والواليات المتحدة 
اليات المتحدة األمريكية في تونس عام األمريكية من جهة أخرى, وهو ما حققته م.ت.ف بفتح قنوات مباشرة مع الو 

, كما وجهت الدول العربية وخاصة مصر والمغرب الشخصيات الفلسطينيَّة الرسمية لعقد لقاءات سرية مع 1991
بعض الشخصيات اإلسرائيليَّة, وبدأت حركة نشطة من ممثلي م.ت.ف في أوروبا في عقد لقاءات مع الشخصيات 

 لرسمية.اإلسرائيليَّة الرسمية وغير ا

, 1977آذار )مارس(  16الفلسطينيَّة تنطلق على قاعدة ما حـدده " كارتر" في  -بدأت المفاوضات األمريكية
, وعليه فقد اعترفت م.ت.ف 18وهو االعتراف بِـّ"إسرائيل" إقامة حدود ثانية لِـّ"إسرائيل", معالجة المشكلة الفلسطينيَّة

, وانطلقت المفاوضات 19( ونبذ اإلرهاب338(, )242فيها قراري )بكلِّّ االشتراطات األمريكية بما  1988عام 
األمريكية الفلسطينيَّة على قاعدة تصريح "شولتز" وزير الخارجية الذي قال :"إن أول قضيَّة مطروحة للبحث على 

, واستمرت المفاوضات محصورة في دوائر ضيقة, وعبارة عن اجتماعات 20جدول األعمال, هي موضوع اإلرهاب"
, وهو ما عبر عنه "صالح خلف" بالقول: "فإّن هذا الحوار ي طرح بها الجانب األمريكي أسئلة على الوفد الفلسطينيِّّ

ظّل محصوًرا في أسئلة يوجهها "روبرت بللترون" السفير األمريكي في تونس تباًعا, وأجيب عليها" ويضيف: " فقد 
نا أسئلة ونجيب عليها, ثم ال نعرف نتيجة االمتحان وهل نجحنا كنا نواجه امتحاًنا كّل أسبوعين أو ثالثة, توضع أمام

 21في اإلجابة, أو أننا رسبنا في االمتحان؟"

هذا التصريح من "صالح خلف" إّن دل فإنه يدلل على أّن الواليات المتحدة األمريكية, و"إسرائيل" حاولت 
خراج ما في جعبتها استغالاًل لحالة هذه القيادة اّلتي أرادت فتح قنوات  استنزاف كّل ما لدى القيادة الفلسطينيَّة, وا 

نهيار المنظومة االشتراكية واالتحاد السوفيتي, وكذلك حالة  تفاوضية في ظل حالة االنقسام والشرذمة العربية, وا 
طب الشرذمة واالنقسام اّلتي كانت عليها الساحة المحلية الفلسطينيَّة, والتناقض بين فصائل م.ت.ف, إضافة إلى ش

صيغة التحرير عّبر الكفاح من قاموس القيادة الفلسطينيَّة, وهو ما أدركته الواليات المتحدة األمريكية, و"إسرائيل", 

                                                           
: صحيفة نيويورك تايمز" نموذجًا", مجلة المستقبل م المريكيفي اإلعال اإلسرائيلي ِّ  – الصراع الفلسطيني ِّ (: 2009مخيمر أبو سعدة ) 18

 .180, أيلول )سبتمبر(, ص376العربي, مركز دراسات الوحدة العربية, العدد 
, مجلة جامعة النجاح لألبحاث مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسلحة(: 2006عثمان عثمان ) 19

 .4, نابلس, فلسطين, ص 21انية(, المجلد )العلوم اإلنس
، مركز 1، ط1967دراسة توثيقية عن عملية السالم ومناورات واشنطن منذ  –أمريكا الخصم والحكم (: 2007نصير عاروري ) 20

 .116دراسات الوحدة العربية، ترجمة وتقديم: منير العكش، حزيران )يونيه(، بيروت، ص
 .208نفس المرجع السابق, ص 21
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ومهدتا الفرصة واألرضية الخصبة للدعوة إلى مؤتمر مدريد وفق إشتراطات, والءات "اسحق شامير" رئيس الوزراء 
 :22اإلسرائيليِّّ واّلتي تلخصت في

 .338, 242األطراف العربية و "إسرائيل"؛ على أّن تجرى المفاوضات الثنائية على أسس القرارين, االتفاق مع  -
إجراء مفاوضات متعددة األطراف العربية, تتركز على قضايا متنوعة مثل: الرقابة على األسلحة, األمن والمياه  -

 والالجئين, البيئة والتنمية االقتصادية ... إلخ.
, 1991تشرين أول أكتوبر  18عوة من الواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتي في وعليه تّم توجيه الد

لى الجانب  الدعوة لعقد مؤتمر مدريد, وكذلك توجيه الواليات المتحدة األمريكية رسالة تطمينات إلى "إسرائيل" وا 
 .23الفلسطينيِّّ 

لفلسطينيِّّ برئاسة "د. حيدر عبد الشافي" إلى , جاء الوفد ا1991في الثالثين من تشرين أّول )أكتوبر( عام 
أردني مشترك, وتحت رئاسة أردنية,  -مدريد لينضم إلى الوفد األردني, حيث أّن الفلسطينيِّّين تمثلوا بوفد فلسطينيِّّ 

ومن ممثلين من داخل األراضي المحتلة )الضفة الغربية وقطاع غزة( باستثناء مدينة القدس. وعلى الرغم من ذلك 
, وحذر "إسحاق شامير" أّن أّي ذكر لِـّ م.ت.ف سينسحب من إالَّ   أّن "إسرائيل" رفضت الجلوس مع الوفد الفلسطينيِّّ

, والحقوق  المؤتمر, بل وركز في مفاوضاته مع الجانب األردني والمسارات العربية األخرى متجاهاًل الوفد الفلسطينيِّّ
 .24الفلسطينيَّة

فاوضية دون أّي تقدم أو تطور في الموقف اإلسرائيليِّّ الرافض ألّي حديث استمر مؤتمر مدريد في جوالته الت
عن الحقوق الفلسطينيَّة أو االعتراف بِّـ م.ت.ف, إضافة لحالة الوفد الفلسطينيِّّ المنقسمة على ذاتها, حيث قال 

, وكّل عضو فينا وفد حيدر عبد الشافي: "نحن وفد منقسم على نفسه, وفي الحقيقة فنحن أربعة عشر وفًدا فلسطينًيا
, وهو ما يؤكد على أّن هذا المؤتمر, وهذه المفاوضات 25مستقل, وكّل واحد يمثل نفسه, وله اتصاالته, وله ميادينه"

سلمية مع الدول واألطراف العربية, وأّن تتفرد في كلِّّ وفد عربي على حده دون أّن  اً سارت إليها" إسرائيل" لتفتح آفاق
 د الفلسطينيِّّ أو الحالة الفلسطينيَّة.تولي أّي أهمية للوف

                                                           
 .205, دار الشروق, القاهرة, ص1, طأريحا -الطريق إلى غزة -المواجهة والسالم في الشرق الوسط(: 1995طاهر شاش ) 22
، الكتاب الثالث، دار وما قبلها وما بعدها –المفاوضات السرية بين العرب و" إسرائيل" وسالم الوهام (: 1996محمد حسنين هيكل)  23

)نوفمبر 10الشروق،   .229(، القاهرة، ص تشرين ثان 
24 ): the Madrid conference ,the process and product of meeting between schar ,howard (1993

Israel and her art from 1991 to 1993, gorge whasington unersity , U.S.A.P.H. 
 .247هيكل : مرجع سابق, ص 25
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في ظّل مفاوضات مؤتمر مدريد, وحالته التفاوضية كانت م.ت.ف وقيادتها تتسرب خلف ستائر سرية في ظلمة 
 , عن األضواء المسلطة على الوفد الفلسطينيِّّ في العاصمة األسبانية, وواشنطن, لتخترق جدار التعنت اإلسرائيليِّّ

ع "إسرائيل", وهي محاوالت قديمة جديدة, حيث قام السيد "محمود عباس" بمحاوالت كبيرة وتضع موطئ قدم لها م
حداث خلحله في المواقف اإلسرائيليَّة, اّلتي تكللت هذه التسربات والمحاوالت إلومتعددة لفتح هذه القنوات, وفعاًل 

كانت, وأّنها مستعدة ألّي شيء يمكن أّن  أدركت أّن القيادة الفلسطيينَّة َلم يعد في جعبتها سوى تحقيق أّي تسوية
, 1992يطرح من "إسرائيل". وهنا يذكر "محمود عباس" عن هذه القنوات قائاًل: " في أوائل كانون أول )ديسمبر( 

عاودنا الحوار مرة أخرى مع الجهات اإلسرائيليَّة المرتبطة بالليكود والقريبة من شارون, بشأن إعادة االتصال 
مكانية فتح  قناة خلفية للمفاوضات المتعثرة في واشنطن" ويضيف: "في هذه األثناء بدأت قناة أوسلو عملها األولي؛ وا 

وعولنا على هذه القناة على الرغم من أّنها بدأت بشكل متواضع, وأخذت طابًعا غير رسمي على األقل من الناحية 
. بارقة األمل هذه هي اّلتي 26 نفرط بها أو نشوش عليها"اإلسرائيليِّة؛ إالَّ إننا رأينا فيها بارقة األمل؛ ال يمكن أنّ 

مثلت بدء المفاوضات المباشرة الفعلية بين قيادة م.ت.ف و"إسرائيل" وانتقالها من الشكل السري إلى الشكل العلني 
من في واشنطن لتبدأ مرحلة أخرى  1993أيلول )سبتمبر(  13الذي إنتهى بالتوقيع على اتفاق إعالن المبادئ في 

 اإلسرائيليِّّ وال زالت َلم تنته حتى كتابة هذا البحث. –مراحل التفاوض الفلسطينيِّّ 

 

  

                                                           
 .81عباس : مرجع سابق, ص 26
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:  ثانًيا: الرؤية الفلسطينيَّة للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي ِّ
تناول الرؤية الفلسطينيَّة للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيليِّّ ُبفهم منه النظر للجانب أو الرؤية الرسمية اّلتي ترى 
بالمفاوضات سبياًل لحل القضيَّة الفلسطينيَّة, وصممت برنامجها على هذه الرؤية, وهذا اإلتجاه وهو بالضرورة 
يتطلب البحث في متجهات هذه الرؤية دون إهمال أو تنحيه الرؤية االنعكاسية للصورة والممثلة بالمعارضة 

واعد األساسية اّلتي تبنى عليها المعارضة بشقيها الوطني الفلسطينيَّة, ورؤيتها للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيليِّّ والق
. وعليه فإننا في هذا الجزء من البحث نتناول الرؤية  الممثل باليسار, واإلسالمي الممثل بحركات اإلسالم السياسيِّّ

 الفلسطينيَّة للمفاوضات مع "إسرائيل" بشقيها الرسمي والمعارض.

:الرؤية الفلسطينيَّة الرسمية للمفاوض .1  ات مع الطرف اإلسرائيلي ِّ
تناولنا في جزء سابق من هذا البحث المنطلقات اّلتي بدأت منها اللحظة التاريخية في اتجاهات القيادة 
قرار البرنامج  , واّلتي وجدت التعبير الفعلي لها من خالل طرح وا  الفلسطينيَّة للحول السلمية مع الجانب اإلسرائيليِّّ

العشرة الذي ارتكز على مفهوم الدولتين, وتطور األمور بشكل تدريجي نحو جنوح المرحلي أو برنامج النقاط 
م.ت.ف للمفاوضات, والتعايش مع "إسرائيل" كواقع قائم, وشر البد منه, وهو ما جاء عليه برنامج حركة فتح كبرى 

نوات مباشرة وغير مباشرة مع فصائل م.ت.ف وقائدة الثورة الفلسطينيَّة, واّلتي انطلقت بدبلوماسيتها وقيادتها لفتح ق
القوى اإلسرائيليَّة, كمرحلة تمهيدية لفتح قناة رئيسية مع الحكومة اإلسرائيليَّة, والبدء بطرح ومناقشة الحلول السليمة, 

 أريحا )أوسلو(. -وهو ما تحقق لها عبر مؤتمر مدريد للسالم, ومن ثم اتفاق غزة

ووسمتها بالمذلة واالستسالمية, إالَّ إّنها َلم  1979مب ديفيد فإّن كانت قيادة م.ت.ف قد رفضت اتفاقيات كا
تتأخر في إعالن تراجعها عن هذا الوصف عندما قرر "ياسر عرفات" الرسو بسفينة في القاهرة بعد الخروج من 

ليس هو الخط السياسيِّّ ما قبل  1982, وهي رسالة ضمنية بأّن الخط السياسيِّّ الفلسطينيِّّ بعد 1982لبنان 
, وعليه فإّن توجه "ياسر عرفات" للقاهرة, وكسر المقاطعة العربية عليها كان جوهر استكمال مشروع البرنامج 1982

 المرحلي من القرار إلى الفعل, ومن الورق إلى أرض الواقع.

نه خيار لقد رأت القيادة الفلسطينيَّة بما حققته من المفاوضات " إنجاًزا تاريخًيا "وسالم الشجعان, وأكدت على ا
 .27استراتيجي, ومحصلة منطقية لميزان قوى محلي واقليمي ودولي فرض نفسه على الطرفين

                                                           
 أغسطس، مجلة العربي  30، تفكيك السياسة الرسمية الفلسطينيَّة(: 2015يد)مهند عبد الحم 27
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وفي هذه العبارة يتضح الموقف والرؤية االستراتيجية للقيادة الفلسطينيَّة أو الرؤية الرسمية للمفاوضات مع 
, بل بررت هذه الرؤية بعبارة " فرض نفسه على الطرفي ن", وهنا شخصت القيادة الرسمية األمر الجانب اإلسرائيليِّّ

, أّي كان يمكن  بأنه فرض على الطرفين, في حين أّن الواقع يؤكد أّن الفرض كان على الجانب الفلسطينيِّّ
للتشخيص أّن يكون أكثر دقة وموضوعية لو استبدلت جملة " فرض نفسه على الطرفين بجملة " فرض نفسه على 

"شلوميت أولوني" الوزيرة اإلسرائيليِّة حينما قالت: "لو كان البريطانيُّون قد فرضوا على الفلسطينيِّّين", وهو ما تؤكده 
اليهود شروًطا قبل االنسحاب من فلسطين مشابهة للشروط اّلتي يفرضها اإلسرائيليُّون على الفلسطينييِّّن لما قامت 

ي بررت فيه القيادة الرسمية الفلسطينية رؤيتها . هذه العبارة تؤكد ما ذهبنا إليه بأن التشخيص الذ28دولة "إسرائيل""
 للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي جانبها الصواب بالجمع بين الطرفين بفرضية " الفرض" سابقة الذكر.

تراوحت الرؤية الفلسطينيَّة الرسمية حول المفاوضات, ورؤيتها للمفاوضات بعدما تبنت االستراتيجية النهائية 
بين الشّد والمرونة حسب الحالة التفاوضية, بل ذهب كبير المفاوضين الفلسطنيِّّين "صائب "بالحلول السلمية" 

عريقات" إلى كتابة كتاب "الحياة مفاوضات", في المقابل فإّن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينيَّة 
. هذا 29قادمة ال تعترف بحل الدولتين" قد صرح" بأّن الجانب الفلسطينيِّّ لن يتفاوض مع أية حكومة إسرائيليَّة

نة بل وحالة المزاج غير المتفائل, أّي حالة التبرم والتململ من مماطلة و التصريح بحد ذاته يعبر عن حالة الشّد والمر 
, كذلك يعبر عن ضرورة الخط التفاوضي, وغياب الخطوط االستراتيجية, والخطط األساسية اّلتي  الطرف اإلسرائيليِّّ

بشكل مباشر,  اً ن عاميعليها الرؤية الفلسطينيَّة في المآل النهائي لهذه المفاوضات المستمرة منذ أحدى وعشر يعتمد 
 وعقود سالفة بشكل غير مباشر.

, إلى دولتين أو حل بدولتين, هذه  إذن فقد صاغت مالمح الرؤية الفلسطينيَّة للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيليِّّ
طرف ثالث أو راع دولي قوي يفرض على "إسرائيل" هذه الرؤية, وهو ما يوضح أّن  الرؤية اّلتي لن تتحقق دون 

لمدة زمنية االعتماد على هذه الرؤية يؤدي في ظّل العقلية والرؤية اإلسرائيليِّة إلى استمرار عملية المفاوضات 
يمين, في حين أّن التجربة  نتظار جوالت االنتخابات اإلسرائيليِّة وما تفرضه من يسار أوامفتوحة, متأرجحة بين 

 العملية تؤكد أنه الفرق بين يمين ويسار.

علينا في خضم بحثنا العلمي واألكاديمي أّن نتساءل, ونحن بصدد تحليل الرؤية الفلسطينيَّة للمفاوضات مع 
, في اآلليات اّلتي استندت إليها القيادة الفلسطينيَّة في صياغة رؤيتها هل بنت ذلك على تحليل  الطرف اإلسرائيليِّّ
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ور حول األرض حمداية وحتى اآلن وهو الصراع المتالصراع القائم على أرض فلسطين مع الحركة الصهيونية منذ الب
 وما عليها من سكان, وبالتالي هي معركة جغرافيا وديموغرفيا؟

قنوات المباشرة وغير هنا يمكن االستناد في معرض اإلجابة لما جاء عليه اتفاق أوسلو, وما قبله محاوالت فتح ال
المباشرة مع "إسرائيل" بل ومع اليهود, وكذلك ما ارتكزت عليه القيادة الفلسطينيَّة من سياسة )قصر النفس( في تلقف 

 كّل ما يعرض عليها.

ولنبعد قلياًل في التحليل وخالل قراءة مسيرة ما يقارب القرن من الصراع الذي ذهبت به "إسرائيل" بعيًدا في 
والمذابح, والتعامل مع المقررات الدولية, والنظرة إلى الفلسطينيِّّين, وفي المقابل ما جاءت عليه كلمات الحروب, 

الرئيس الفلسطينيِّّ "محمود عباس", والذي كان في الواجهة التفاوضية المباشرة مع "إسرائيل" في افتتاحية كتابه 
تفصل بين تونس وواشنطن أّن تلخِّص رحلة التشريد  "طريق أوسلو", حيث قال:"هل يمكن لرحلة العشر ساعات اّلتي

اّلتي استمرت لقرن؟ وهل يمكن أّن يغيب عن ذاكرتنا أولئك الذين سطروا بدمائهم خيارات وأوسمة بارزة على تربة 
الوطن؟ وهل يمكن ونحن على أبواب إنجاز تاريخي أّن تنسى األجيال المتعاقبة وقوافل الشهداء اّلتي أسهمت 

أّي إنجاز الذي يوصف هنا في حالة تصوير معنى ومفهوم الصراع الفعلي مع الحركة  30ذا اإلنجاز؟"بتحقيق ه
 محمود عباس" في مداخلته هذه؟”الصهيونية, ودولة "إسرائيل " الذي قصده الرئيس 

امة تتمحور كّل اإلجابات الممكنة في الدور المحوري الذي تلعبه مراكز الفكر في عملية صنع السياسات الع
بالجانب الفلسطينيِّّ ومساهمتها في رسم السياسات واالستراتيجيات اّلتي تحدد وتوضح معالم ومالمح الرؤية 
الفلسطينيَّة للصراع الجيوديمغرافي مع "إسرائيل", واألهداف المتوخاه من هذه الرؤية في إطار حدود سقف زمني, 

 وحدود الخارطة الجفرافية لمفهوم التفاوض والحل.

المبادرات والحلول اّلتي قدمت من الفلسطينيِّّين واإلسرائيليِّّين والعرب واألسرة الدولية افتقدت لعامل مهم جميع 
وهام, وهو الحلول النهائية, ومفهوم حل الصراع نهائي كرزمانة واحدة, دون تقطيع أوصاله لمراحل ومرحليات, 

ث أكدت التجربة أّن هذه المراحل تخضع للمتغيرات لتزامات وثوابت, حياتكاز على الحلول االنتقالية دون واالر 
 والمتقلبات البيئية والسياسية في المنطقة, وكذلك في العالم المحيط.

وكانت كّل الحلول المصاغة هي أن تقدم مريًدا من الليونة والمرونة, وعلى سبيل المثال المبادرة اّلتي طرحها 
, خطة خارطة الطريق, وأعلنها الرئيس األمريكي "جورج 2001مؤتمر رئيس الوزراء اإلسرائيليِّّ "أرئيل شارون" في 
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, حيث تناولت تحديد مراحل تاريخية إلنجاز تقدم  -كحل  للصراع الفلسطينيِّّ  2002بوش" اإلبن في يونيو  اإلسرائيليِّّ
تسوية النهائية بين نحو التسوية السياسية الفلسطينيِّة, وأجلت الحديث عن قضايا الوضع النهائي, أّي َلم تتناول ال

 .31الطرفين, ووضعت شروًطا للتقدم نحو التسوية

األّول: شرط قيمي "اعتراف الفلسطينيِّّين بامتناعهم عن األعمال اإلرهابية )المقاومة( والتزامهم بها, ويحاربونها 
 بأنفسهم, وينفذون إصالًحا بالسلطة الفلسطينيَّة ويغيرون قيادتهم.

ا نفذ الفلسطينيُّون الجزء األّول يستطيعون تأسيس دولة مؤقتة تحصل على استقاللها عام الّثاني: شرط تنفيذي؛ إذ
 .1967وفًقا لحدود  2005

 لتزام الدول العربية بوضع نهاية لإلرهاب الفلسطينيِّّ للتقدم نحو التسوية.االثالث: يشير إلى 

عم والال, أّي "لعم" وهي )اللعم( بالعرف عقبت القيادة الفلسطينيَّة الرسمية على هذه الخطة تراوحت بين الن
السياسيِّّ تعني عدم الوضوح مّما يؤكد غياب اإلسناد المركزي االستراتيجي أو التكتيكي للمفاوضات في المطبخ 
, واعتماده على الفعل وردة الفعل, وغياب الخيارات المتعددة في التعامل الطارئ إّن تّم تحييد الثابت أو  الفلسطينيِّّ

, فكّل ما تّم طرحه من م.ت.ف حتى اآلن ال يعتبر بدائل أو خطط بل محاوالت تحسين شروط المفاوضات, تجاوزه
, وهذا إّن دل على مؤشرات فإنه يدلل عن مواقف ضعف, ويجسد خلاًل استراتيجًيا 32والحفاظ على العملية السلمية

على التعامل مع التحديات الكبرى الداخلية,  في الّنظام السياسي الفلسطينيِّّ عنوانه غياب الرؤية, وعدم القدرة
.  واإلقليمية, والدولية, وكذلك مع الطرف اإلسرائيليِّّ

بخيار التسوية للصراع مع "إسرائيل", ورفع شعار " ال  1991إلتزام العرب والفلسطينُّيون منذ مؤتمر مدريد 
المقاومة, وكذلك غياب أهداف ومرجعية سياسة بدون مفاوضات", وتّم إلغاء وسائل حل الصراع األخرى بما فيها 

المفاوضات, واألطراف المفاوضة والصفة التمثيلية للمفاوضين, أّي ما يمكن استخالص منه أّن الّنظام السياسي 
خياًرا بدياًل للتسوية السلمية فال يجوز رفض المفاوضات من  -أو ال يريد–الرسمي الفلسطينيِّّ والعربي ال يملك 

 .33حيث المبدأ

                                                           
"، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه دور مراكز الفكر في عملية صنع السياسة العامة، دراسة حالة "إسرائيل(: 2014هبة جمال الدين) 31

 .22في العلوم السياسية، القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ص
،ى ورقة بحثية لمؤتمر مركز مسارات، رام هللا، ديلة( ومستقبل السلطة الفلسطينيَّةالمفاوضات والخيارات )الب(: 2011ابراهيم إبراش) 32
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في المبدأ, ذلك ال نحتكم سريًعا للحكم, يصنع السؤال التالي هل هناك  ه العبارة السابقة تؤكد أّن هناك خلالً هذ
 خلل في المبدأ أم في التطبيق؟!

ال يوجد حركة تحرر عالمي َلم تمارس المفاوضات, كما ال يوجد في التاريخ حل أّي صراع أو قضيَّة باالبتعاد 
 ولكن كيف تمارس هذه المفاوضات؟ وكيف تقوم السياسة بدورها؟عن السياسة والمفاوضات, 

ستراتيجية وطنية تجمع ما بين المفاوضات والمقاومة, اطار إاوضات وفق التجربة التاريخية في ُتمارس أّي مف
قيادة وعليه تحقق انجازات سياسيه, أما في الحالة الفلسطينيَّة فإّن المفاوضات كجزء  من نهج التسوية الذي تبنته 

م.ت.ف جاء في ظروف مغايرة, وفي ضوء خلل يكمن في منطلقات التسوية واتفاقاتها, وآليات تطبيقها. ويمكن 
 تحديد هذا الخلل في عدة نقاط, منها: 

من زخمها  1987, وكذلك سلب االنتفاضة عام 1982تغييب المقاومة الفلسطينيَّة منذ الخروج من لبنان عام   .1
.الجماهيري, أّي غياب م  صادر القوة في يد المفاوض الفلسطينيِّّ

العربيَّة, الفلسطينيَّة واالشتراكيَّة بعد حرب الخليج الثانية, وانهيار االتحاد السوفيتي  -انهيار التحالفات الفلسطينيَّة .2
 والمنظومة االشتراكية.

التحديد الجبهة  ف وعلى وجه0ستراتيجية الوطنية الشاملة, حيث وقفت فصائل المعارضة داخل م.تغياب اال .3
الشعبية لتحرير فلسطين ضد المفاوضات, وكذلك حاربت القوى الفلسطينيَّة خارج المنظمة مثل حركة حماس 

.  والجهاد اإلسالمي العملية التفاوضية, مّما أضعف وقزم الجبهة الفلسطينيَّة في مواجهة المفاوض اإلسرائيليِّّ
حة, حيث المراجع التفاق أوسلو ال يجد أّي ذكر للدولة عدم قيام التسوية على أسس واضحة ومرجعيات واض .4

الخاص بالالجئين أو بقرار التقسيم أو بحق الشعب الفلسطينيِّّ بتقرير مصيره  194الفلسطينيَّة أو القرار 
 .341967السياسيِّّ أو عن انسحاب إسرائيليِّّ من األراضي المحتلة عام 

لتزامات ملزمة, بل كان دور غياب المرجعية الدولية, أو مفاهيم مؤتمرات ا .5 لسالم الدولية اّلتي ينتج عنها قرارات وا 
 , وُعرف العقد شريعة المتعاقدين أّي ال يمكن تحقيقه إالَّ بموافقة الطرفين.اً أو شاهد اً األمم المتحدة فقط شاهد

مدت على منهج إدراك "إسرائيل" ضعف الموقف الفلسطينيِّّ وشرذمته, وبالتالي عدم جديتها في التسوية, واعت .6
 المماطلة والتسويف, ودفع الفلسطينيِّّين للخروج منها.

سوء أداء السلطة الفلسطينيَّة والفريق المفاوض, ومراهنتهم على االتفاق )أوسلو(, مع سوء أداء وفساد وصفقات  .7
, فأصبح بين رجاالت السلطة وسلطات االحتالل, وعدم تغيير المفاوض الفلسطينيِّّ أو تطوير أداؤه منذ أوسلو

. وأّن كبار المفاوضين مع "إسرائيل" كانوا هم كبار 35نفسًيا وسياسًيا وفكًرا أمام المفاوض اإلسرائيليِّّ  اً مكشوف
 المستثمرين االقتصاديين معها.
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, وتحريك العمليات االستشهادية ضد االحتالل  .8 الضغط من قوى المعارضة الفلسطينيَّة على المفاوض الفلسطينيِّّ
 جوالت التفاوضية.أثناء عقد ال

فخالصة األمر أن الرؤية الرسمية للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيليِّّ اعتمدت على رؤية القوى المسيطرة في 
السلطة والمنظمة وحركة فتح, الذين تعاملوا مع المفاوضات كخيار وحيد, مع عدم وجود حاضنة شعبية لهذا الموقف 

ية لمفهوم المفاوضات ومصيرها النهائي, وعدم القدرة على التعامل مع ستراتيجعنه الرؤى اال تالرسمي الشرعي, غاب
الّنظام السياسيِّّ بعيًدا عن الفردية واالستفراد واعتماده فقط على السيطرة على م.ت.ف اّلتي تمثل الشعب الفلسطينيِّّ 

ى المعارضة, وليس أمام المحافل اإلقليمية والدولية والتصرف بناء على ذلك كمصدر قوة لها في مواجهة القو 
 مواجهة "إسرائيل".

2. :  الرؤية الفلسطينيَّة غير الرسمية للمفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي ِّ

ّن اختلف الشكل في ابداء  َلم يميز اختالف الطيف الفلسطينيِّّ المعارض لتمايز في الموقف من المفاوضات, وا 
قوى وتيارات رئيسية هي القوى اليسارية والقوى المعارضة, وآليات المعارضة, حيث تبلور موقف المعارضة بثالث 

اإلسالمية, وبعض المستقلين من المثقفين والسياسيِّّين, واختلفت هذه القوى في مسمياتها, ولكنها اتفقت في معارضة 
التسوية السياسية بمفهومها السائد أو المطروح, وكذلك في التفرد بالتفاوض دون أّي مرجعيات وطنية شاملة, حيث 

ب القوى اإلسالمية الممثلة بحركتي حماس والجهاد اإلسالمي على المفاوضات بإنهاء الفريق التفاوضي, أو عات
ّن كان يعتمد على مرجعية م.ت.ف, بما أّن  أصحاب نهج التسوية َلم يضع اإلجماع الوطني في حساباته, ورؤيته وا 

 الوطني أم بمنظمة التحرير. الحركتين خارج المؤسسة الوطنية التمثيلية, وليس عضو في المجلس

لحلول التسوية من خالل تشكيل تحالفات وأطر نيَّة أّن توحد مواقفها ورؤيتها حاولت القوى المعارضة الفلسطي
فيما بينها, إالَّ أّن هذه المحاوالت َلم يكتب لها النجاح, أو بلورة جسد يعارض بقوة الموقف وهذا نتاج محاولة كّل قوة 

الحزبية, وموقفها الخاص على حساب الموقف الوحدوي, وذهبت كّل قوة تعارض بأسلوبها التمسك بشخصيتها 
ّن كان تتوافق مع  الحزبي والفكري, وبأدواتها الخاصة, وعلى وجه التحديد حركتي حماس والجهاد اإلسالمي, وا 

لحلول التسووية. فحماس وحركة ّنهما اختلفا في الفهم العام لأير فلسطين بشعار المقاومة, إاّل الجبهة الشعبية لتحر 
الجهاد اإلسالمي َلم يعترفا بالحلول المرحلية وَلم يوافقا على البرنامج المرحلي, وحل الدولتين, كذلك الجبهة الشعبية 

 لتحرير فلسطين اّلتي الزالت تتنازع بين مفهوم الدولة الديمقراطية العلمانية, وبين مفهوم أو شعار الدولتين.
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في المعارضة َلم تختلف عن اإلرباكات في فريق المفاوضات, فكال التيارين غاب عنهما الرؤية  هذه اإلرباكات
المعارضة الفلسطينَّية البدائل لما هو مطروح, وهنا ما يقصد البدائل هو "الحلول والخطط والبرامج" البديلة اّلتي يمكن 

 المتصارعة.تقديمها لألسرة الدولية, وللقوى اإلقليمية, وللبيئة المحلية 

المفاوضات معركة مثل أّي معركة يتم خوضها, يجب االستعداد لها, وتسليحها باألدوات القادرة على الصمود, 
والنصر, أو الثبات, لذلك فإّن أهم عنصر من عناصر المفاوضات قد غاب عن الفلسطينيِّّين  ألـّا وهو عنصر 

شراك كّل قوى الشع , ولكن المفاوضات تحولت لعنصر خالفي اإلستراتيجية الوطنية الشمولية, وا  ب الفلسطينيِّّ
قصاؤهم,  إضافي بين الفريق المؤمن بالمفاوضات, والفريق غير المؤمن بالمفاوضات, وبدأت مالحقة المعارضين, وا 

 .وتفسخ فلسطينيِّّ داخلي أضعف المفاوض والمعارض مًعا

نحت التحرير جانًبا, وأضعفت م.ت.ف على رأت المعارضة أو القوى المعارضة للمفاوضات أّن قيادة م.ت.ف 
ن", نائب األمين يالتأثير بالعملية التسووية الصحيحة, وفي مقتطف من كتاب الطريق الوعر لِـّ"قيس عبد الكريم وآخر 

ها اليمين المحافظ في قيادة م.ت.ف يقول:" إّن السياسة اّلتي انتهج العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين,
م.ت.ف على التأثير في عملية السالم وتصحيح مسارها, بغض النظر عن التبريرات اّلتي كانت  أضعفت قدرة

 .36تتستر بها هذه السياسة في كلِّّ مرحلة من مراحل تطور عملية السالم"

هذه العبارة توضح وبشكل جلي أّن االختالف مشترك على النهج التفاوضي من ناحية, وعلى القوة المفاوضة 
ى, وهو ما بنت قوى المعارضة الفلسطينيَّة رؤيتها عليه, ووقفه, أّي أّن الرؤية للمفاوضات اتخذت من جهة أخر 

مساران يوضحان مدى الصراع الداخلي بين القوى الفلسطينيَّة, والتنافر فيما بينهما مّما غيب الرؤية االستراتيحية 
 ستراتيجية العملية لمفهوم وشكل )حل الصراع(.مع "إسرائيل", ورسم السياسات اال لمفهوم )حل الصراع( األساسي

ويمكن تلخيص موقف المعارض وخاصة جزء من اليسار في العبارة التالية "إّن عملية أوسلو وبعد انقضاء ما 
يزيد على أربع سنوات على انطالقتها, واالتفاقيات التسع اّلتي عقدت في إطارها, َلم تؤد إلى تطوير العملية 

لها بل خففت سقفها المخفوض أصاًل, كما أّنها لن تعد إلى مقدمات الدولة المستقلة على التفاوضية من داخ
, ناهيك عن سائر الحقوق الوطنية, والمؤكد أّنها لن تقود إليها إّن َلم 1967األراضي الفلسطينيَّة المحتلة عام 

                                                           
، شركة دار اإلسرائيليَّة من مدريد إلى أوسلو -نظرة على المفاوضات الفلسطينيَّة -الطريق الوعر(:1991قيس عبد الكريم وآخرون  36
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ستراتيجية تفاوضية ستراتيجيتها اتستعص عن السياسة الفلسطينيَّة الرسمية المتبعة حتى اآلن, و  التفاوضية بسياسة وا 
 .37أخرى"

 -إّن القارئ والمحلل للفقرة السابقة يرى أّن المعارضة الفلسطينيَّة قد صاغت رؤيتها للمفاوضات الفلسطينيَّة
لن  ستراتيجيتها وسياساتها العامةااإلسرائيليَّة من خالل جزمها وقراءتها للواقع بموضوعية, وأّن المفاوضات الحالية ب

ّنها طرحت أ, في حين 1967تؤدي لدولة مستقلة, كما حددت حدود هذه الدولة وجغرافيتها باألراضي المحتلة عام 
ضرورة تغيير السياسة التفاوضية, وهو أحد المآخذ الهامة على المعارضة اّلتي فشلت في تحديد البدائل الممكنة من 

ّن كانت للتأثير  أو للتعديل في المسار التفاوضي, وتوعية المفاوضين, وتفرد جهة, ونأت بنفسها عن المشاركة وا 
طرف أخر, أّي بما معناه أّن المعارضة اعتمدت على النهج النظري أو التنظيري في صياغة رؤيتها للمفاوضات, 
مع غض نظرها عن أهم عامل أاّل وهو التأثير في المزاج الشعبي الجماهيري  الذي ال تعارض التسوية السياسية 

لسالم والمفاوضات, ولكن تريد سالًما عاداًل, وتسوية منصفة ومفاوضات محددة المرجعية والسقف الزمني وتشترط وا
. وهي األغلبية اّلتي ال ترى مشكلة في 38وقف االستيطان أواًل, ويمكن أن نطلق عليها مسمى )األغلبية الصامتة(

 طنية حول مفهوم هذا السالم.ستراتيجية و أرفع شعار السالم, بل ترى المشكلة في غياب 

إذن فالمعارضة الفلسطينيَّة وكما أسلفنا سابًقا وقفت في منتصف الطريق)ال سالم, ال مقاومة, ال بدائل( المقاومة 
كمنهجية لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي على وجه التحديد, ومع نفسها ثانًيا, حيث إّنها عملًيا تمارس المقاومة 

ي كانت تتزامن مع جوالت المفاوضات من خالل العمليات االستشهادية مّما منح المواطن الموسمية وخاصة اّلت
 الفلسطينيِّّ الشعور واإلحساس بأّن هدف هذه العمليات منكافة فقط.

ستراتيجية ا  وعليه يمكن لنا أّن نخلص بأّن المعارضة الفلسطينيَّة افتقدت للشكل المنظم والموحد في طرح رؤية و 
لى أسس واضحة ومنهجية, مّما عمق من إحساس المواطن الفلسطينيِّّ من صالحية هذه المعارضة بديلة تقوم ع

ّن كان ساعدها في التفاف الجماهير حولها فساد السلطة فقط, وعبثية مؤسساتها, في حين منحت هذه  وعشوائيتها, وا 
الهبوط بسلم متطلباته حفاًظا على ما العشوائية والالوضوح فريق التفاوض فرصة االستمرار في مسيرته التفاوضية, و 

 حققه من مصالح خاصة.
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 :  ثالًثا: الرؤية اإلسرائيليَّة للمفاوضات مع الطرف الفلسطيني ِّ
إّن ما تحتكم إليه "إسرائيل" في رؤيتها للمفاوضات مع الفلسطينيِّّين بل والعرب عامة هو وجود ضمان بقاء 

و ما تعتمد عليه بنفوذ قوتها العسكرية, وقدرتها على الردع من خالل لكيانها كقوة لها هيبتها, ولها سطوتها, وه
إجراءات عسكرية وأمنية, وهو الحكم األساسي, أو الثابت في العقلية اإلسرائيليَّة بيمينها ويسارها, ومنظومتها 

ت يعتمد على الشمولية . وعليه فإّن "إسرائيل" تنتهج سياسات واستراتيجيات واضحة, ومرسومة في ملف المفاوضا
 أسس منها على سبيل المثال:

 التفرد بكلِّّ قوة عربية على حدة. .1
 تأمين حدودها مع دول المواجهة. .2
 تحييد بعض القوى مثل مصر واألردن. .3
 المماطلة ومد أحد المفاوضات قدر المستطاع. .4
 التعامل مع سياسة األمر بواقع المفروضة على األرض. .5
 داخلي واالنقسام بين القوي الفلسطينيَّة.استغالل حالة الضعف الفلسطينيِّّ ال .6

وعليه فإّن السياسة اإلسرائيليَّة تقوم على محاولة التأثير على الرأي العام الغربي, بأّن الخطر الداهم 
على"إسرائيل" هو خطر وجودي يستدعي التصدي له, من خالل خلق ساحات متوترة وأعداء افتراضين كقوى 

يران, وحزب هللا اللبناني. ويحاولالمقاومة الفلسطينيَّة, وسور  ن دعم وجهة النظر و اإلسرائيل ون الكتاب والسياسي يا, وا 
هذه بلفت الرأي العام العالمي للخطر الديموغرافي العربي الذي يهدد الوجود لدولة "إسرائيل" وهو ما قدمه الكاتب 

وهو نفس المسار الذي سار عليه "ألون بن . 39اإلسرائيليِّّ "أدبراين" في مقال حدد به جزيئات الخطر الديموغرافي
مائير" في مخاطبته للجمهور األمريكي بصفته مجنس أمريكي, حيث وضح أّن الخطر الحقيقي الذي يواجه 
"إسرائيل" هو الخطر الديموغرافي )مدعًما بإحصاءات مقارنة للنمو السكاني بين الفلسطينيِّّين واإلسرائيليِّّين( وزوال 

تحدث "بنيامين نتنياهو" في نفس المحور قائاًل:" الخطر الديموغرافي الذي تواجهه "إسرائيل" يكمن  يهودية الدولة كما
% من إجمالي تعداد السكان, لن يكون هناك 45-35في المواطنين اإلسرائيليِّّين العرب, فإّن وصل تعدادهم إلى 

 .40دولة يهودية بعد اآلن"

, واتفاق هذه اآلراء جاءت كتقديم تمهيدي لبناء رؤي ة تحليلية موضوعية وعلمية على آليات الفكر العام اإلسرائيليِّّ
الكتاب والسياسيِّّين على المنهجية في تحديد رؤى وسياسات "إسرائيل" لمستقبل كيانهم, ودولتهم, والقدرة على تسخير 
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كما أنه يوضح مدى  كّل القدرات في هذا السبيل بغض النظر عن اختالفاتهم الفكرية, والسياسية, والمجتمعية,
استعداد "إسرائيل" للمفاوضات, ومسارها ونهايتها, وحدود ما يمكن أّن تقدمه للفلسطينيِّّين في ضوء هذا االتفاق العام 

 على سالمة وأمن كيانهم مستقباًل وليس حاضًرا.

عن األمم رفضت "إسرائيل" منذ إعالنها االعتراف بالمقررات الدولية, ضاربة بعرض الحائط كّل ما صدر 
, وكذلك تسخير كّل قواها ومقدراتها في  المتحدة والمنظمات الدولية, رافضة أيًضا االعتراف بحقوق الشعب الفلسطينيِّّ
بناء مؤسسات دولة قوية تعتمد على اآللة العسكرية, واألمنية, وبناء تحالفات قوية مع قوى االستعمار العالمي. وفي 

عالء( على ذلك بالقول:" إّن ما يمكن أّن نأخذه على طاولة المفاوضات من هذا الصدد يؤكد "أحمد قريع" )أبو 
كوكالء عن  اإلسرائيليِّّين أكبر وأهم ّمما يمكن أّن نأخذه من األميركيين الذين كانوا يبدون لنا في معظم األحيان

ى عالمية في صياغة سياساتها, . ما جاء عليه "أحمد قريع" يؤكد بأّن "إسرائيل" تعتمد على قو 41ن"يحلفائهم اإلسرائيلي
ستراتيجياتها العامة, ورؤيتها لعملية السالم مع الفلسطينيِّّين خاصة, وساهم في ذلك أيًضا نجاحها في تحييد القوى او 

 العربية الكبرى مثل مصر واألردن, وتدمير العراق, ولجم سوريا ولبنان.

سرائيليَّة للمفاوضات, وحل الصراع في تلخيص الباحث يمكن لنا في هذا الجزء من البحث أو في قراءة الرؤية اإل
نتصار اإلسرائيليِّّ كان مطلًقا والهزيمة الفلسطينيَّة كانت فينسي" التفاق أوسلو بالقول:" االاإلسرائيليِّّ "ميرون بن

ن ما ذهبت إليه . أما األبلغ واألعمق في حسم اإلتجاه أو الفهم اإلسرائيليِّّ لعملية التفاوض مع الفلسطينيِّّي42ساحقة"
الوزيرة اإلسرائيليَّة في حكومة رابين "شوالميت ألوني" قائلة: " لو كان البريطانيُّون قد فرضوا على اليهود شروًطا قبل 

. 43االنسحاب من فلسطين مشابهة للشروط اّلتي يفرضها اإلسرائيليُّون على الفلسطينيِّّين لما قامت دولة "إسرائيل"
دولة "إسرائيل", فهذه الفقرة تحمل في طياتها رؤية "إسرائيل" الشاملة والشمولية لمفهوم حل  نتأمل فقرة " لما قامت

 الصراع مع الفلسطينيِّّين, بأّنها في ضوء هذه الحقيقة القائمة لن يكون دولة فلسطينيَّة.

ة اّلتي تقوم على أّن استطاعت "إسرائيل" أّن تضع الرأي العام العالمي, والمجتمع الدولي بوجهة النظر اإلسرائيليَّ 
قضية فلسطين نزاع حدودي وليست نزاًعا استعمارًيا بين حركة تحرر ونظام استعماري. وساهم في ذلك التنازالت 
, بل ذهبت  بحق الفلسطينيِّّين بدولة, بل كان االعتراف مقابل االعتراف بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطينيِّّ

, 1991الشعب الفلسطينيِّّ بوفد مشترك تحت قيادة األردن في مؤتمر مدريد عام  المنظمة إلى الموافقة على تمثيل
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واالنصياع الشتراطات "إسرائيل" اّلتي نسخت حق الشعب الفلسطينيِّّ بمسمى مفاوضتها, أّي ليس عدم االعتراف 
 بالحقوق فقط بل عدم االعتراف بالشعب الفلسطينيِّّ كجسد حي وله شخصيته المستقلة.

, وتوقيع العديد 1994وعودة قيادة م.ت.ف إلى األراضي الفلسطينيَّة عام  1993تفاق أوسلو عام ا رغم توقيع
نه َلم يتحقق أّي تقدم يذكر في تحقيق أمن االتفاقيات السياسية واالقتصادية بين السلطة الفلسطينيَّة  و"إسرائيل", إاّل 

بين الفينة واألخرى, برؤى ومبادرات تحمل في جوهرها الحقوق الفلسطينيَّة األساسية, بل كانت تخرج "إسرائيل" 
جهاض أّي توقعات فلسطينيَّة بدولة مستقلة, وكانت مجمل ما تقدمه األطراف  السياسية اإلسرائيليَّة رسمية أو غير إ

 إدارية أكثر منها حلول رسمية ال يخرج عن نطاق الحلول لمشكلة السكان فقط دون األرض, وفي أبعد مآله حلوالً 
 شتباك فقط.اللصراع أو فض سياسية للصراع, بل هي مجرد تسكين 

والقارئ لذلك ُيدرك العديد من الحقائق, فقد طرح رئيس الوزراء اإلسرائيليِّّ آنذاك "آرائيل شارون" في مؤتمر عام 
, وهي الخطة اّلتي تناولت تحديد مر  -خطة خارطة الطريق كحل  للصراع الفلسطينيِّّ  2001 احل تاريخية اإلسرائيليِّّ

إلنجاز تقدم نحو التسوية السياسية, دون أّن تتنازل القضايا الرئيسية وقضايا الحل النهائي, بل جاءت في مجملها 
, والحصول على مزيد  من التنازالت منه, والتعامل معه بصفة الطرف المعتدي, والمهزوم . 44على الجانب الفلسطينيِّّ

 حدد معالمها في ثالث مراحل, هي: 2001كما طرح "شارون" خطة أخرى عام 

حداث إصالح هيكلي في هيكل  - ضرورة وجود قيادة فلسطينية جديدة مسئولة وغير فاسدة بدون "ياسر عرفات", وا 
يقاف اإلرهاب, وقيام الّنظام الفلسطينيِّّ  السلطة الفلسطينيَّة, وخاصة فيما يتعلق بالشؤون األمنية, وا عادة إنشائه وا 

األسلحة غير القانونية للجماعات اإلرهابية, وتطوير تعاون اقتصادي مدني, ووضع نهاية بمحاربته وجمع كّل 
لدعم اإلرهاب عبر تبني مناهج تعليمية مدعمة للسالم, وا عادة تأهيل الالجئين الفلسطينيِّّين  برعاية أمريكية 

 كاختبار للقيادة الفلسطينيَّة الجديدة.
ؤقتة في المناطق أ وب ماعدا المناطق األمنية, على أّن تكون هذه الدولة إعالن الدولة الفلسطينيَّة على حدود م -

بدون أسلحة, وقواتها العسكرية منزوعة السالح, لديها فقط قوات شرطة مسلحة بأسلحة خفيفة, فـ "إسرائيل" 
ولة ستكون مسئولة عن الحدود الخارجية, ومتحكمة فيها وكذلك الحال بالنسبة للمجال الجوي, وال يحق للد

الفلسطينيَّة توقيع أي اتفاقيات أو الدخول في أية تحالفات مع أية دولة أخرى وليس لديها عالقات سلم مع 
 "إسرائيل".

 .45بدء مفاوضات الوضع النهائي وتحديد الحدود الدائمة للدولة الفلسطينيَّة -
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عديالت ألبعد من ثم وضع تعديل على خارطة الطريق, حيث ذهبت هذه الت 2003وبعد حرب العراق عام 
الضغط على الفلسطينيِّّين كما كانت عليه الخط الرئيسية لخارطة الطريق, بل ضغطت على الدول العربية, وقضت 
هذه التعديالت إلى أّن تدعم الدول العربية الدولة الفلسطينيَّة اّلتي ال يجب أّن تولد في ظّل اإلرهاب, ومسئولية القادة 

, وا عالن قادة العرب أّن "عرفات" شخص خدم  القضيَّة الفلسطينيَّة, ولكن عهده العرب عن حالة الالعنف الفل سطينيِّّ
ولى يجب إحالل رئيس أخر محله, وا عالن القادة العرب للرأي العام اإلسرائيليِّّ ترحيبهم بالتطبيع مع "إسرائيل" ومن 

أما "إسرائيل" فإّنها تقدم أو ستقدم تنازالت حمل ثقيل,  همفإّن القادة العرب يقع على كاهل ثم وفًقا لهذا السيناريو
. كما تّم بعد ذلك تطوير لهذه المبادرة تضمن عدة شروط 46مؤلمة, هذه التنازالت هي منح الفلسطينيِّّين حقوقهم

 لتحقيق تسوية مرحلية منها:

 الشرط األّول: تغيير القيادة الفلسطينيَّة.

 لفلسطينيَّة بعد تغيير قيادتها.الشرط الّثاني: المساعدة االقتصادية للسلطة ا

الشرط الثالث: نزع التسلح بشكل كامل من األراضي المحكومة بواسطة السلطة الفلسطينيَّة واّلتي يتحكم فيها السلطة 
 اإلسرائيليَّة عبر الحدود.

سقاط حق العودة.  الشرط الّرابع: إعادة تأهيل الالجئين الفلسطينيِّّين تحت رعاية أمريكية وا 

رؤى األخرى اّلتي تّم طرحها إسرائيلًيا للمفاوضات ومفهوم التسوية النهائية أو المرحلية, دولة تحت ومن ال
الوصاية أّي أّن تقوم دولة فلسطينيَّة مؤقتة )أو مشروطة( تحت الوصاية األمريكية, على أّن تكون هذه الدولة 

جانب واحد, أّي أّن هذا يرتكز على خطة  باألردن أو شبه جزيرة سيناء. ومن األطروحات األخرى االنفصال من
انفصال من جانب واحد على مسلمة أّن االنفصال عن الفلسطينيِّّ من جهة, والحفاظ على صفتها الديمقراطية, 

 .2005وترسيم حدود الدولة اإلسرائيليَّة, وهو ما فعلته في غزة عام 

 وتستند "إسرائيل" على هذه الخطة عدة مبادئ من أهمها:

 حدود الفاصلة وذلك للعديد من االعتبارات األمنية والديمغرافية.رسم ال .أ
 الرغبة القومية والدينية. .ب
 تحديد مناطق عازلة. .ت
 اإلبقاء على إمكانية فتح مفاوضات مستقبلية في حال وجود شريك فلسطينيِّّ كما تريد "إسرائيل". .ث
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صير توزيع الموارد وفًقا لألجندة المدنية, أما على وعليه فإّن هذه الخطة )النفصال( تفتح لِـّ "إسرائيل" على المدى الق
المدى البعيد يسمح للحفاظ على الهوية اإلسرائيليَّة والّنظام الديمقراطي, وتنفيذ هذه الخطة ال يحتاج للفلسطينيِّّين بل 

 يكون في يد "إسرائيل" لوحدها.

ع هذه ة, أو غير مباشرة أو عّبر وسطاء وجميعديدة هي الخطط واألفكار اّلتي طرحتها "إسرائيل" سواء بطريقة مباشر 
إسرائيليِّّ خلقها, كما إّنها ترفض نهائًيا فكرة وجود دولة فلسطينيَّة بجوارها, أو  اً داخلي فريقاً األفكار أو الخطط تجد 

, مّما يؤكد 1967ضمن حدود معينة, دون أّن تأتي في أّي فكرة أو خطة على لفظ أو ذكر مصطلح أراضي عام 
امة دولة فلسطينيَّة غير مطروح ضمن إستراتيجية "إسرائيل" بعشوائية, ومفاوضات ألجل مفاوضات, دون أن إق

سنادية له, مع شرذمة الواقع الفلسطينيِّّ الداخلي, مّما يمنح "إسرائيل" إ التسلح بأّي استراتيجيات أو رؤى, أو قوى  
.   مريًدا من القوة في االستقرار بالمفاوض الفلسطينيِّّ

راءة عميقة للنظرية اإلسرائيليَّة فيما يتعلق بالمفاوضات والصيغة النهائية لحل الصراع، فإّنها في أبعد تقديراتها وبق
، دولة فلسطينيَّة مستقلة كاملة  واحتماالتها في ظّل المعطيات الحالية لن تكون بما يطمح فيه الشعب الفلسطينيِّّ

ّن فرضنا أّن "إسرائيل" ستوافق على ما يتم طرحه تحت شعار أو مبدأ "تبادل  السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وا 
األراضي" فإّن الفكرة أو النظرية اّلتي تقوم على هذه الرؤية تقوم باألساس على إمكانية إعادة رسم الحدود الدقيقة 

لمتجاورة وخاصة في للمنطقة على اعتبارات ديموغرافية وأمنية، وهو يستهدف نقل السيادة على التجمعات السكانية ا
فتراضية تقوم كما وأسلفت نيِّّين عن السكان اليهود. هذه االالضفة الغربية، ووجود ضرورة لفصل السكان الفلسطي

على مبادلة المناطق تبًعا لخصائصها السكانية حل "الدولتين" وفق أسس طويلة األمد، ومن فكرة الدولتين لشعبين 
ا إلى جوهر فكرة التقسيم اّلتي قامت على أسس التقسيم العرقي والثقافي، إلى فكرة دولتين لشعب واحد استنادً 

بل على سكان، وتركوا للديموغرافيا أّن ُتشكل   المبدأ العام ال يقوم على أراض  والمعيار الديموغرافي. أّي أنّ 
 الجغرافيا.

اوضات الحالية أّن تضع وَترسم هذا ما ُنريد الخلوص إليه بأّن "إسرائيل" تسعى من خالل مد يدها للسالم والمف
الحلول النهائية للصراع على أسس ديموغرافية، وربما طرح دولة غزة مع بعض األجزاء من سيناء طرح يأخذ جوانب 
جس النبض التمهيدية إلختبار مدى وقدرة التساوق فلسطينًيا وعربًيا بل واقليمًيا، ودولًيا مع هذه الفكرة للبدء في 

 التفاوض عليها.
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 اإلسرائيلية: –بًعا: مستقبل المفاوضات الفلسطينية را
بعد تحليل البعدين والرؤيتين الفلسطينيَّة واإلسرائيليَّة حول المفاوضات المستمرة منذ أكثر من عقدين بشكل 
مباشر بينهما، ومتجهات كّل طرف نحو هذه المفاوضات واستراتيجيته نحوها، وأهدافه منها ال بد وأّن نستشرف 

بل ونصيغ السيناريوهات المستقبلية لهذه المفاوضات، وتحليل الرؤية المستقبلية لها في ضوء ما حدث في المستق
العقد الحالي من متغيرات ومتحوالت هامة وكبيرة، ومؤثرة في المنطقة العربية، ممثلة في الحّراكات العربية، وأثرها 

وكذلك ما سبق هذه الحّراكات من انقسام جيوسياسي بين غزة على القضيَّة الفلسطينيَّة والبيئة اإلقليمية المحيطة، 
والضفة الغربية، وانعدام أّي أفق للمصالحة الوطنية الفلسطينيَّة تعيد اللحمة لطرفي الوطن، وجمع الفرقاء. كما ال 

، 2011يمكن القفز أو تجاوز نتائج وآثار ما حدث على وجه التحديد في جمهورية مصر العربية بعد ثورة يناير 
واقصاء الرئيس المصري المنتخب "محمد مرسي"، وأحداث سوريا أهم دول محور الممانعة، واتخاذ حركة حماس 

للّنظام السوريِّّ الذي دعمها واحتضنها في العقود السابقة، وأيًضا اآلثار والنتائج اّلتي خلفتها حروب  اً مناهض اً موقف
 .2008،2012،2014غزة الثالث أعوام 

، واإلقليمي وكذلك الدولي ال يمكن جملة هذه األ حداث وتفاعالتها المختلفة على المستوى المحلي الفلسطينيِّّ
تجاوزها في استشراف المستقبل، خاصة وأّن الحكومات اإلسرائيليَّة المتعاقبة ال زالت تنتهج نفس السلوك، ونفس 

ندما أعلنت أّن "ياسر عرفات" ّلم يعد الشريك االليات اّلتي تعاملت بها منذ انطالقة المفاوضات، بل ذهبت بعيًدا ع
الذي يمكن معه عقد سالم، وانتهى األمر باغتياله، وهو نفس السيناريو الذي يتم اسقاطه على الرئيس "محمود 
عباس" حالًيا. حيث َلم َتعد ترى فيه "إسرائيل" شريًكا يمكن عقد اتفاقية سالم معه في الوقت الذي تنظر فيه إلى 

قوة ارهابية راديكالية ال يمكن التعامل معها دون أّن تقدم تنازالت على غرار التنازالت اّلتي قدمتها  حركة حماس
منظمة التحرير الفلسطينيَّة، مثل اإلعتراف بدولة "إسرائيل" ونبذ اإلرهاب، وتخليها عن سالحها، وهي نفس 

ا، وبدأت بإبتزازها حتى أفرغتها مّما في جعبتها، وَلم االشتراطات اّلتي وضعتها أمام منظمة التحرير الفلسطينيَّة سابقً 
 َيعد ضرورة لوجودها.

هذه األحداث ومجرياتها ساهمت في فهم أوضح، وتحليل أعمق لماهية المستقبل للمفاوضات المجمدة، ولماهية 
تنبؤات المستقبلية، حل الصراع نهائًيا، والذي يمكن تناوله من خالل عدة سيناريوهات، تحاكي التطورات واألحداث وال

 نجملها في التالي:
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ل: اإلبقاء على المفاوضات معطلة مع خطوات  السيناريو  حادية في الضفة الغربية:أ  الو 

يستند هذا السيناريو على المصالح اّلتي تحققها األطراف من هذه الحالة اّلتي تسمى بالالتفاوض، ومدى نجاح 
 سالم والسياسات اّلتي عتمد عليها الفريقان.كّل طرف في استغالل حالة السالم والال

وهو يمارس سياسة إطفاء جذوة  2009فالفريق اإلسرائيليِّّ ومنذ استالم بنيامين نتنياهو الحكم منذ مارس) آذار( 
عملية السالم في المنطقة، واطالق يد اإلستيطان وتهويد القدس، وتحريك آلته العسكرية لضرب غزة تارة، واقتحام 

، مع األخذ بعين االعتبار شرط آخر وهو اإلبقاء أو االحتفاظ بالكتل ى ى الضفة الغربية تارة أخر مدن وقر 
خراج القدس من أجندة أّي تفاوضات، واعتبار موضوع الالجئين غير ذي صلة لِـّ" إسرائيل"، وطرح  اإلستيطانية، وا 

 اخل.يهودية الدولة اّلتي تعني نزع شرعية المواطنة عن الفلسطينيِّّين بالد

أضف لجملة هذه االشتراطات والعوامل هناك عامل هام ومؤثر جًدا وهو استغالل األحداث في المنطقة العربية 
من تونس واستمرارها حتى راهن اللحظة دون أّي  2010بعد الحّراكات اّلتي قادتها الشعوب العربية أواخر عام 
حداث وتطوراتها بل ذهبت إلى مواجهة الرئيس األمريكيِّّ بوادر لحلول قريبة، وقدرة "إسرائيل" على استغالل هذه األ
 .472011مايو )حزيران(  19في خطابه يوم  1967"باراك أوباما" عندما تحدث عن الدولة الفلسطينيَّة وحدود 

في المقابل َلم تفلح تحركات الجانب الفلسطينيِّّ في تغيير أو تحريك الرأي العام الدولي واألسرة الدولية للضغط 
على "إسرائيل" سواء بتوجه السلطة الفلسطينيَّة لهيئة األمم المتحدة لنيل االعتراف بدولة فلسطينيَّة أو بالتهديد 
والتلويح بالتوجه  للمنظمات الدولية لطلب االعتراف بعضوية فلسطين بصفة دولة، مع مرونة وضعف الطرف 

 اً روحات المتعلقة بالعودة للمفاوضات دون أّن يضع سقفالفلسطينيِّّ الذي كان يوافق ويرحب بكلِّّ المبادرات واألط
 للتنازالت وكذلك سقف زمني للمفاوضات. اً معين

فالوضع الحالي يعتبر جوهر الرؤية اإلسرائيليَّة اّلتي تستغل حالة السلطة الفلسطينيَّة والضغوطات الداخلية اّلتي 
لشديد مع تيار النائب "محمد دحالن" أو الصراع مع تواجه الرئيس "محمود عباس" سواء داخل حركة فتح والصراع ا

 حركة حماس اّلتي تستقل بغزة. 

                                                           
"، ترجمة زهيرعكاشة، مجلة إسرائيلات ال تي تواجه الفلسطيني ِّين و"الدولة الفلسطينية من النظرية إلى التطبيق، التحديأفرايم هليفي:  47

، العدد التخطيط الفلسطين  .144،ص2011، غزة، مركز التخطيط الفلسطنّي، 31-30يِّّ
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عليه فإّن هذا السيناريو يتمثل في منح الفلسطينيِّّين بأقصى حاالته حكم ذاتي إداري بال أّي سيادة سيادية، 
 من جهة، وعلى المنطقة واحتفاظ "إسرائيل" بكلِّّ مفاتيح ومدخالت األمور ومخرجاتها، على الموضوع الفلسطينيِّّ 

برمتها من جهة أخرى مّما يحررها من الضغوطات الديموغرافية في حدود تحركات آحادية الجانب تزيد من عبء 
 السلطة الفلسطينيَّة، والضغوطات عليها.
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 السيناريو الث اني: فتح قنوات مفاوضات مع حركة حماس كبديل للسلطة الفلسطينية: 

تي تحدث بين الفينة واألخرى، والتداخل التركيِّّ بنسج عالقات مميزة مع حركة حماس يبقى في ظّل التسريبات الّ 
هذا السيناريو مطروًحا، وامكانياته قائمة وواردة، وامكانية إحداث خلخلة في مواقف "إسرائيل" على فتح قنوات 

وَلم تستطع لجم قوى المقاومة حروب،  ركة حماس بعدما شنت على غزة ثالثاتصاليه مباشرة أو غير مباشرة مع ح
الفلسطينيَّة أو كسر شوكتها، وبدء تعالي أصوات إسرائيليَّة تتحدث عن ضرورة فتح األبواب المغلقة لحماس اّلتي 
 اً ُتسيطر على غزة منذ ثمانية سنوات. حيث إّن هذا السيناريو يفتح لِـّ" إسرائيل" قنوات جديدة، ويحقق لها أهداف

لى الرئيس "محمود عباس" بايجاد بديل فلسطينيِّّ قوي له، وأيًضا ابتزاز حركة حماس عديدة، منها الضغط ع
وتجريدها من قوتها العقائدية، والسياسية، والعسكرية كما فعلت سابًقا مع منظمة التحرير الفلسطينيَّة، كذلك التوافق 

الصراع في المرحلة الحالية، ولكن بينهما إّنهاء  نفي الرؤية للصراع بين حركة حماس و"إسرائيل" في أّنهما ال يريدا
قاسم مشترك بالرغبة في هدنة طويلة األمد. أضف لذلك أّن "إسرائيل" يمكن لها أّن تحقق هدف آخر من هذا البديل 

عتبار وجزء من سيناء، مع األخذ بعين االأو هذا السيناريو وهو منح الفلسطينيِّّين دولة مؤقتة مشروطة في غزة 
متغيرات الدرماتيكية في الحالة المصرية، واإلجراءات اّلتي بدأ الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" التحوالت وال

بتنفيذها في سيناء، تحت شعار محاربة القوى المتطرفة. وكذلك تالقي الهدف اإلسرائيليِّّ بمنح الفلسطينيِّّين دولة 
خوان المسلمين في محاولتها إلنجاح تجربة اإل ماس فيمؤقته مجردة من كلِّّ مقومات السيادة، مع رغبة وهدف ح

 لنمطية حكمها مثل غزة. اً منطقة جغرافية تكون مستقر 
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 السيناريو الثالث: خلق مرجعية دولية للضغط على "إسرائيل":

نتزاع إلحاولت السلطة الفلسطينيَّة والرئيس"محمود عباس" التوجه لمجلس األمن والجمعية العمومية لألمم المتحدة 
 األوروبية في مراهنة غير مضمونة النتائج.  -عتراف بدولة  فلسطينية  اعتماًدا على الوعود أو اإللتزامات األمريكية ا 

عتراف الدول األوروبية بالدولة فلسطينيَّة، أّي التحرك دولًيا اليمكن أّن يضع هذا التحرك كأحد السيناريوهات ال
ث بدأت بعض الدول األوروبية اتخاذ مثل هذه الخطوات، كما أّن فرنسا الفلسطينيَّة، وكذلك المنظمات الدولية، حي

 -األلماني –ن يدرسون فكرة اإلعتراف بقيام دولة فلسطينيَّة، كما ولمح البيان الثالثي الفرنسي يعبرت بأّن األوروبي
 البريطاني لمثل هكذا اعتراف.

ن أن يشكل هذا السيناريو أحد الحلول للضغط على ه التحّركات والمواقف المستجدة أوروبًيا يمكذإذن في ضوء ه
"إسرائيل" من خالل اللجوء لألسرة الدولية، وفرض الشرعية الدولية كمرجعية للعملية السلمية، وهو يعتبر تصحيًحا 

 .1993للخطأ الذي ارتكبته القيادة الفلسطينيَّة في اتفاق إعالن المبادئ في أوسلو عام 

السيناريو كأحد الخيارات المطروحة في ظّل ضبابية المشهد إالَّ أّن التجربة رغم موضوعية ومنطقية هذا 
الفلسطينيَّة في التعامل مع األحداث وتكتيكاتها، وكذلك استراتيجيتها ال يؤكد على امكانية إنجاحه أو التعويل عليه، 

اإلسرائيليِّّ أو  –ع الصراع العربيِّّ كذلك مواقف الهيئات الدولية اّلتي اصدرت عشرات القرارات الدولية في تعاطيها م
، وقرارات 242،338، 181،194حّول القضية الفلسطينيَّة بدًءا من قرار التقسيم وحق العودة مروًرا بقرارات 

المنظمات الدولية المختلفة دون القدرة على لجم أو إجبار "إسرائيل" أو دفعها للخضوع لإلرادة الدولية ومقرراتها. 
اللوبي الصهيونيِّّ بالتأثير على مواقف أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، وتغيير المواقف وفق  كذلك قوة وقدرة

تغيير نوعية الّنظام السياسيِّّ القائم، وغياب الغطاء العربيِّّ الرسمي القوي لمثل تدعيم هذه التحّركات ومنحها ترياق 
لسطينيَّة على الصمود أمام الضغوطات الممارسة عليها الصمود، مع عدم قدرة القيادة الفلسطينيَّة والسلطة الف
 لالستمرار في االندفاع قدًما بهكذا خطوات وتكتيكات.

 

 

 

 السيناريو الر ابع: حل السلطة الوطنيَّة الفلسطينيَّة:
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ينيِّّ يعتبر هذا السيناريو أحد السيناريوهات المطروحة في ظّل حالة الجمود الحالية، وتأزم الواقع المحلي الفلسط
، وعدم وجود أّي أفق النفراجه قريبة في تحريك عملية السالم بين  بين انقسام جيوسياسي، وتجاهل إسرائيليِّّ
الفلسطينيِّّين واإلسرائيليِّّين. هذا السيناريو ال يمكن له التحقق بإرادة فلسطينيَّة أّي بقرار من السلطة الفلسطينيَّة 

يتحقق من انهيار تلقائي للسلطة المأزومة بأوضاعها ووضعها العام،  ومؤسساتها، بل امكانية تحقيقه يمكن أنّ 
 سياسًيا، واقتصادًيا، واجتماعًيا وكذلك أوضاع سلطة غزة اّلتي ال تعتبر أحسن حااًل من نظيرتها في رام هللا.

ذلك هزيمة أصبحت السلطة الفلسطينيَّة في واقع سياسيِّّ معقد خاصة بهد أّن نخرها الفساد والبيروقراطية، وك
، وسيطرة حركةة حماس على أجهزة السلطة بالقوة، واستغالل 2006حركة فتح في االنتخابات التشريعية عام 

"إسرائيل" لهذه العوامل ومحاوالتها الضغط على الرئيس"محمود عباس" بتقديم مزيد  من التنازالت، وعدم قدرة هذه 
الفلسطينيَّة وملفاتها المتعددة والمعقدة المفروضة عليها. كذلك  السلطة الفلسطينيَّة التعامل مع متطلبات القضيَّة

فشلها في ملف المصالحة الداخلية، وملف المفاوضات، والملف االقتصادي والمجتمعي الداخلي، وتأثرها ببروز 
 فلسطينيَّة.التحالفات اإلقليمية الجديدة. هذه المسائل فرضت جداًل وأسئلة كبيرة وعديدة أمام مبرر وجود السلطة ال

تعتبر منظمة التحرير الفلسطينيَّة المرجعية األساسية والرئيسية القانونية للسلطة الفلسطينيَّة، وهي صاحبة الحق 
في حل السلطة، خاصة وأّن تأسيس السلطة جاء بقرار من المجلس المركزي الفلسطينيِّّ في دورته المنعقدة من 

من توقيع اتفاق اعالن المبادئ )أوسلو(. وعليه فإّن الحق القانوني  ، أّي بعد شهر1993سبتمبر )أيلول(  12 -10
والتشريعي في حل السلطة يعود لمنظمة التحرير الفلسطينيَّة ومجلسيها الوطني والمركزي في اتخاذ أّي قرار يتعلق 

أّن تقدم على قرار حل بالسلطة الفلسطينيَّة، ولكن السؤال هل منظمة التحرير الفلسطينيَّة بمكوناتها الحالية يمكن 
 السلطة؟ 

إّن هذا السيناريو يتوقف على سؤال أعم وأشمل هل الخلل في السلطة الفسطينيَّة أم في الّنظام السياسيِّّ 
الفلسطينيِّّ عامة؟ في ضوء اإلجابة عن السؤال يتم تحديد مستقبل هذا السيناريو. فالخلل ال يتوقف عند حدود 

لل أصاب الّنظام السياسيِّّ الفلسطينيِّّ بكلِّّ مكوناته، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينيَّة، السلطة الفلسطينيَّة بل إنه خ
بل وأصبح الّنظام السياسيِّّ الفلسطينيِّّ بناء  يخدم مصالح حزبية وشخصية معينة، بعيًدا عن أّي استراتيجيات 

الفلسطينيَّة أّن يكون مخرًجا لهذه الحقيقة  وطنية. فواقعنا ونظامنا السياسيِّّ يعيش أزمة عميقة ال يمكن لحل السلطة
القائمة، بل إنه يعمق األزمة ويجذر وجودها وتجلياتها. فالحديث عن مستقبل هذا السيناريو يمكن أّن يكون أكثر 

، وعدم منح "إسرائيل" ذرائع ومبررات اض افية عمًقا وايجابية إّن تّم تحليل األزمة بأبعاد  أكثر فهًما للواقع الفلسطينيِّّ
يمكن أّن تحققها من حل السلطة الفلسطينيَّة دون توافق وطني على إعادة البناء اإلستراتيجي الشامل والشمولي لكلِّّ 
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مؤسسات الّنظام السياسيِّّ الفلسطينيِّّ من السلطة، ومنظمة التحرير الفلسطينيَّة، واألحزاب والحركات السياسية، 
 ومؤسسات المجتمع المدني.
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 النتائج:
م.ت.ف لم تلتزم أو تبني مفاوضاتها مع " إسرائيل" على استراتيجية ثابتة وواضحة تحدد الثوابت التفاوضية، أّن  .1

مّما أدى إلى التخبط والعشوائية التي ترتب عليها الخضوع للماطالت اإلسرائيلية والضغوطات من الواليات 
 المتحدة األمريكية،واستنزاف كل ما في جعبة م ت ف.

اوض الفلسطيني غيرالمؤهل وغير المسلح بالخبرات التفاوضية وعدم مقدرتة لمواجهة المفاوض استنزاف المف .2
 اإلسرائيلي والخبرات افسرائيلية في المفاوضات.

المفاوضات اآلحادية مع األطراف العربية والتفرد بكل محور ساهم في إضعاف المفاوض الفلسطيني، وتسويف  .3
 حقوقه التفاوضية.

ابي لقوى المعارضة الفلسطنية مّما منح " إسرائيل" فرصة للتفرد بوفد المنظمة الضعيف، غياب الدور اإليج .4
 المستعد لتقديم كل شيء مقابل أي شيء.

 غياب القطب الدولي الّثاني الذي يستطيع ممارسة ضغوطات على الواليات المتحدة األميكية و" إسرائيل". .5

قلية األيديولوجية التي يمكن لها أن تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه تؤكد الدراسة كذلك أن " إسرائيل" لم تمتلك الع .6
 بدولة مستقلة.

استدراك " إسرائيل" والمفاوض اإلسرائيلي حالة التية وغياب الرؤية الفلسطينية لماهية المفاوضات، وعدم وجود  .7
 نًيا وجغرافًيا.اآلليات التي تستند إليها المنظمة والمفاوض، وكذلك عدم تحليل الصراع تاريخًيا ودي

لبعض  ةاسي واحد، واعتماد أسلوب المراضاالتفرد من قبل المنظمة بتشكيل الوفد واللجان التفاوضية من لون سي .8
ستعانة بالخبرات المحلية والعربية في العملية التفاوضية منح " إسرائيل" فرصة إخضاع الشخصيات وعدم اال

 الوفد لمواقفها.

 اوض اقتصادًيا مع " إسرائيل" مّما منحها وسائل ضغط قوية.ارتباط بعض أعضاء الوفد المف .9

 غياب المرجعية الدولية التي يمكن لها إلزام " إسرائيل" بالمقررات الدولية واإلتفاقيات التي توقع عليها. .10

تخلي الثورة عن أساليب المقاومة بكل أشكالها، مّما ترتب عليه تغييب ورقة ضغط قوية في يد المفاوض  .11
 ي، منح " إسرائيل" مساحات من التسويف والمماطلة والتنكر للحقوق الفلسطينية.الفلسطين
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أداء اسلطة الفلسطينية وفساد مؤسساتها ووجود قيادتها على األرض المحتلة منح " إسرائيل" أوراق سوء  .12
مالء اشتراطاتها، وتقييد حركة القيادة والتأثير على قراراتها.  ضغط وا 

العربية وخاصة مع مصر واألردن منح " إسرائيل" هامش أمان في التنكر لحقوق  –إلسرائيلية تأمين الحدود ا .13
 الشعب الفلسطيني.
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 التوصيات:
 توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

حدد سرائيل" وتإأواًل: ضرورة تبني استراتيجية فلسطينية ثابتة تبنى على أسس زمانية ومكانية في التفاوض مع " 
 أهداف المفاوضات وسقفها.

 لتزام المفاوض الفلسطيني بالقررات الدولية، والتشريعات الدولية الملزمة لِـّ" إسرائيل".اثانًيا: 

ثالًثا: تشكيل حلف أو فريق قوي ومؤهل وقادر على مواجهة " إسرائيل" في المفاوضات، ويكون هذا الحلف من 
 م في هذا الحقل.خبراء محليين وعرب، لهم خبراتهم وتجاربه

 رابًعا: تشكيل وبناء قوة ضغط شعبية تدعم مواقف المفاوض الفلسطيني، وحقوق الشعب الفلسطيني.

خامًسا: دعم المفاوضات بكل أشكال النضال والكفاح، وبلورة شبكة أمان اقتصادية عربية لمواجهة الضغوط 
 االقتصادية اإلسرائيلية على الفلسطينيين.
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 المراجع:
 كتب:أواًل ال

. جميل خرطبيل )ب.ت( : وأد م.ت.ف )الفردية والهيمنة, عدم اإللتزام بالمبادئ, عدم المصداقية في الحمارشه(, 1
 دمشق, سوريا.

لقاءات مع صالح خلف، لقاء مع الصحفي إريك رولو، ترجمة:  -. صالح خلف )د.ت(: فلسطينيِّّ بال هوية2
 لنشر، المكتب الفلسطينيِّّ للخدمات الصحفية، القدس.نصير مروة، نشر وتوزيع مؤسسة صيام للدعاية وا

, دار الشروق, 1أريحا, ط -الطريق إلى غزة -(: المواجهة والسالم في الشرق األوسط1995. طاهر شاش )3
 القاهرة.

(: دليل حركة المقاومة الفلسطينية, مركز األبحاث التابع )م.ت.ف(, آذار )مارس(, 1971. غازي خورشيد )4
 نان.بيروت, لب

، شركة التقدم العربي للصحافة والطباعة 1(: الدولة المستقلة والسيادة الوطنية، ط1999فهد سليمان وآخرون ) .5
 والنشر، بيروت.

اإلسرائيليَّة من مدريد  -نظرة على المفاوضات الفلسطينيَّة -(:الطريق الوعر1991قيس عبد الكريم وآخرون)) .6
 ، بيروت.1حافة والطباعة والنشر، أيلول)سبتمبر(، طإلى أوسلو، شركة دار التقدم العربي للص

, مركز 1, ط1993-1908دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني  –( : البحث عن كيان 1995ماهر الشريف ) .7
 المحدودة للنشر, نيقوسيا, قبرص.  F.K.Aالبحوث والدراسات االشتراكية في العالم العربي, شركة 

وما قبلها وما  –وضات السرية بين العرب و" إسرائيل" وسالم األوهام (: المفا1996محمد حسنين هيكل)  .8
)نوفمبر(، القاهرة. 10بعدها، الكتاب الثالث، دار الشروق،   تشرين ثان 

 (: طريق أوسلو, شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, بيروت, لبنان.1994محمود عباس) .9
 

 ثانًيا: البحاث والرسائل المنشورة وغير المنشورة:
(: المفاوضات والخيارات )البديلة( ومستقبل السلطة الفلسطينيَّة، ورقة بحثية لمؤتمر مركز 2011براهيم إبراش)ا .1

 مسارات، رام هللا.
(: صراع اإلدارات على فلسطين) قراءة في نداءات اإلنتفاضة(، مجلة شؤون فلسطينيَّة، 1990أحمد شاهين ) .2

 لتابع لمنظمة التحرير الفلسطينيَّة، بيروت.، أيلول )سبتمبر(، مركز األبحاث ا210العدد 
(: نشأة م.ت.ف بين المصالح العربية والطموح الفلسطيني, 2009د. أسامة أبو نحل, ود. مخيمر أبو سعدة ) .3
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 :ملخص
لم تتوقف الخيارات المطروحة في التسويات السياسية للقضية الفلسطينية . وظلت هذه الخيارات تتراوح ضمن دوائر 

 وصوالً  االسرائيلي. وتعددت هذه الخيارات بشكل متتال  -محكومة في الغالب بموازين القوى في الصراع الفلسطيني
قليمية ودولية. نزلت باالستحقاقات السياسية ا لى المرحلة الراهنة التي تكشفت خاللها تغيرات جذرية محلية وا 

 .الفلسطينية إلى أقصى حدودها الدنيا

يناقش البحث جملة من السيناريوهات المتوقعة ذات األبعاد الممكنة والمحتملة لتسوية القضية الفلسطينية خالل 
من أهمية البحث في إظهار التحديات والمخاطر المتوقعة في سيناريوهات حل القضية السنوات القادمة. تك

الفلسطينية التي تبلع حدود الجغرافيا السياسية الفلسطينية.وتفكك الثوابت الفلسطينية التاريخية المرتبطة بمفهوم الدولة 
للدولة الفلسطينية ضمن  اً وحة حاليمن وجهة النظر الفلسطينية.ويهدف للوصول إلى فهم موضوعي للخيارات المطر 

أو  اً والوقوف على ما يمكن قبوله مرحلي.قراءة واعية للمتغيرات الموضوعية والذاتية التي تحيط بالقضية الفلسطينية
 .التصدي له بقوة -فلسطينيا–وما يجب ًا.استراتيجي

توضيح مالمح المسارات التي يمكن يتبنى البحث أسلوب السيناريوهات المستخدم في الدراسات االستشرافية بهدف 
على معطيات  اً أن تؤدي الى الوضع الفلسطيني المستقبلي.واإلمكانات المستقبلية البديلة للدولة الفلسطينية.اعتماد

  .الوضع الراهن
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Abstract:  

Political Compromise options of the Palestinian state and possible scenarios 

The suggested choices in the political compromise to the Palestinian issue didn't stop. 

These choices remained within the range of governed circleAnd remained within the 

range of these options is governed circles often the balance of power in the Palestinian-

Israeli conflict ,these options are numerously sequentially down to the current 

phasewhich discovered radical local, regional and international changes .It got the 

Palestinian political benefits to themaximum minimal . 

The search discusses a number of  expected scenarios of possible dimensions for the 

settlements of  Palestinian issue during the coming years. The importance of research 

appears in showing the expected anticipated challenge and risks in the scenarios of 

resolving Palestinian issue which swallow the Palestinian political geography boards. 

Disintegration of  historical Palestinian settlements associated with the concept of state 

from the Palestinian point of view. It aims to reach an objective understanding to the  

current suggested options to PalestinianState within a conscious reading to the objective 

and subjective that surround the Palestinian cause. And stands on what is accepted 

interim or strategically. And what must be –Palestinian- strongly addressed.  

The research adopts the method used in outlook studies scenarios in order to clarify the 

track features that could lead to a future Palestinian situation. And potential alternative 

for the Palestinian state future. Depending on the status quo data. 
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 :المقدمة
 أدرك وقد(. لشعبينين دولت) أو (الدولتين حل (مبدأ على ناآل وحتى النكبة منذ الدولية الحلول أغلب ارتكزت
، لذا  .م1937 بيل لجنة منذًا تحديد واحدة، دولة في والعرب اليهود بين التعايش مكانيةإ بعدم اً مبكر  البريطانيون 

 ةالممكن الحلول أفضل هو لشعبين دولتين لىإ لبالدا وتقسيم ن.الشعبي بين االنفصال أن رتأواإ
.(Kaufman,1998, pp 120- 156) العامة الجمعية عن الصادر (181) قرار في الدولتين حل مبدأ وترسخ 

 (1379) األمن مجلس وقرار  (338) و (242) األمن مجلس وقرارات 1947-11-29. في المتحدة األمم لهيئة
 صحيفة(.2014\9\25: الحياة الجديدة، 2003 . (الثاني تشرين  (1515) قمر  والقرار 2002. مارس/آذار

 خالل من إلسرائيل اليهودية الهوية على للحفاظ هو الطريق الدولتين حل أن لىإ ناإلسرائيليي غلبأ  وينظر
 (.96 :1999علي،  (القومية ثنائية دولة إسرائيل تصبح ال وحتى .واإلسرائيلي الفلسطيني الشعبين بين الفصل
 هذا حول مستفيضة دراسة نشرت 2000    عام ففي ،الوجودية اسرائيل هواجس أحد الديمغرافي الهاجس ويعد

مكانيات مخاطر  2020-2000 ديموغرافيا :إسرائيل" بعنوان الموضوع  اليهود، من فقط %42 أن إلى توصلتو  "وا 
 15.2 مجموع من 2020. سنة في البحرو  األردن بين الواقعة المنطقة في سيعيشون  العرب، من %58 مقابل
 من لذلك،  .سنوات خالل الخريطة عن اسرائيل ستختفي الفصل، دون  من أنه الدراسة حذرت لذلك نسمة، مليون 
 فلسطينية دولة وجود إلى بحاجة هي والخلقي، السكاني الصعيد على يهودياً  بلداً  إسرائيل تكون  أن أجل

 الدولتين حل (و  (الدولتين حل) بين كبير جوهرياً  فاروقاً  هناك أنبار، األخذ باالعت مع(. 208: 2005)مرسي،
 الضفة مناطق في – أقيمت إذا – ستقام التي الفلسطينية الدولة أن للشعبين الدولتين بحل تعني فإسرائيل(.  للشعبين
 للشعب قومية دولة تكون  نأ يجب حالياً  القائمة اسرائيل دولة وأن الفلسطيني، للشعب قومية دولة بمثابة الغربية
 : ندوة(.  2015شلحت،) اليهودي

 الفشل من اً عام عشرين مرور بعد الفلسطينيين لدى مصداقيته الدولتين حل سيناريو فقد هذا، كل رغم
 الفلسطينية المدن بعض تطويق .االسرائيلية المستوطنين كشبكة ع.الواق أرض على التغيرات بسبب  اً كلينيكإ ومات.
 قابلة فلسطينية دولة نشاءإ ضد جراءاتإ وكلها. الغربية الضفة خلاد الجدار وبناء. جديدة طرق  ظمةنأ نشاءإ.

 اليسار وحتى .(53: 2012 اسماعيل،) قيام دولة فلسطينية بشروط اسرائيلية أو.  (7: 2007براون،) للحياة
 إسرائيلية حكومة أن فكرة يطرح لم. ائيلياالسر  للكنيست خيرةاأل االنتخابية الحملة الوسط خالل اليسار أو الصهيوني

 في أبًدا يظهر ولم. الفلسطينيين مع الدولتين تتوصل التفاق حل قد " ليفني تسيبي"وغ" تسحاق هرتسو "ا  بقيادة
 إضافةً     (the new york times, 23/5/2015)   1967 حدود أساس على اً تفاقا) الصهيوني االتحاد (خطاب
ب على حدود الرابع من انسحا أي ستحبط الصهيونية األحزاب داخل العميقة األيديولوجية ماتاالنقسا فإن ذلك، إلى

 حكومة أية تحاول ولماالنسحاب الجدي.  من إسرائيلية حكومة ةأي تتمكن لن واقفالم هذه ظل وفي.  حزيران
 في السالم عنائيلية االسر  حكوماتال كافة تحدثت أوسلو، عملية سنوات مدار فعلى .الماضي في ذلك صهيونية
. 2005 :18)تيلي،( هائلة بسرعة الغربية الضفة في المستوطنات بناء تواصل كانت بينما األجنبية، العواصم
 وعقيدية منيةأ عديدة العتبارات 1967 عام حدود الى العودة عدم على سرائيلياإل الجانب صرارإ عن ناهيك

  (Inbar,Sandler, 1997 : 23-41). وسياسية
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 (242) رقم المتحدة األمم قرارُ  ُطبِّّق لو فحتى .أخالقًيا حالً  يوماً  يكن لم البعض برأي الدولتين حل نإ
 فلسطين أرض ُخْمس من أقلّ  على الفلسطينيّ  الشعب ثلث من ألقلّ  المشروعة الحقوق  في َيْبحث فهو .بحذافيره
 2009: 106). ،)البرغوثيسرائيلإ دولة داخل العنصري  التمييز نظام ويؤيد. العودة حق مع ويتناقض. االنتدابية
 الشعب قطاعات من مهمين قطاعين لمصير شافية إجابات توفير عن الدولتين حل طرح يعجز ما وعادة

 ومصيرهم قضيتهم تتعلق والتي ،الفلسطينيون  والالجئون  إسرائيل، داخل المواطنون  الفلسطينيون : وهما .الفلسطيني
 2005).  عمل، ةورق1967 (وليس مباشرة     1948 بعام

تنفيذه ضمن  انه لم يعد ممكنً أ لالعتقاد عوتد .ن كل المعطيات والمؤشرات المتصلة بتسوية حل الدولتينإ
واهتزت قواعده التي بنيت عليها ضمانات حل  .مرحلة سابقة الطرف الفلسطيني في به ذي قبلصورته المثلى ال

سرائيلي الذي يتجلى بوضوح في نما الموقف اإلإ االعتقاد.هذا  هو الذي يبلور -فحسب–وليس الواقع . الصراع
سرائيلية مريكي يتقبل المالحظات اإلأفضال عن تعاطي  ن.فشال هذا الخيار وفقا للرؤية التي قبل بها الفلسطينيو إ

دنى من الحد األوتنتزع منه جوهره القائم على منح الشعب الفلسطيني . الجوهرية التي تفقد هذا الخيار قابليته للحياة
 .أفق حل الدولتين انسدادتقوم على  .لهذا الفهم يستعرض سيناريوهات مختلفة اً وفق ن بحثناإلذلك، ف. حقوقه السياسية

 .ال سيناريوهات حل للقضية الفلسطينية ة.وهي في مجملها سيناريوهات أزم
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 :بحثال مشكلة
 عملية طارإ في الفلسطينية ةللدول المحتملة والسيناريوهات المقاربات هي ما :التالي الرئيسي السؤاليطرح البحث 

 االسرائيلية؟ الفلسطينية التسوية
 :التالية فرعيةال سئلةاأل وتتضمن
لتسوية القضية  المستقبلية السيناريوهات بناء في  دوراً  تلعب التي الرئيسة والمحددات المتغيرات هي ما -

 ؟الفلسطينية
 ؟ سلمياً  الفلسطينية القضية لتسوية قترحةالم السيناريوهات برزأ هي ما -

 
 بحث:ال أهمية
 في المطروحة السيناريوهات جملة على تترتب التي والنتائج المشاكل طبيعةل الفلسطيني القرار صناع تنبيه -

 والتحديات السلبية النتائج لمواجهة الفلسطينية السياسية القرارات وتكييف صالحإ في لإلسهام البحث
 .المتوقعة

 لمواجهة التقويم او التخطيط في القرار صناع تفيد التي المعلومات من كافي كم تقديم في الدراسة اهمتس -
 .مستقبالً  الفلسطينية لوياتو األ وترتيب. التصفوية سرائيليةاإل المشاريع

 تواجه التي المخاطر دون  والحيلولة. الفلسطينية للقضية عادل لحل المستقبلية البدائل الكتشاف السعي -
 .سرائيلياإل االحتالل مع الصراع دارةإ في مناسب منهجبلورة  خالل من قضيتنا
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 :بحثال هدافأ
 هذه مع للتعامل واالستعداد .الفلسطينية قضيتنا تواجه التي بالتحديات الفلسطيني الوعي مستوى  رفع -

 .الوسائل بأفضل التحديات
 عرض خالل من .الفلسطينية الدولة لمستقبل يةالفلسطين الخيارات فضلأ حول الدائر النقاش في المساهمة -

 التي والعربية الدولية الجهود وبقية .الرسمية وغير الرسمية سرائيليةاإل التسووية المشاريع حزمة ومراجعة
 .الصراع لحل تصوراتها قدمت

 نضم السيناريوهات كافة لمراجعة اآلفاق وفتح .الفلسطيني السياسي الفكر إغناء إلى الدراسة تهدف -
 .راهنةاال والدولية قليميةواإل المحلية المتغيرات

 مدى دراسةو  ،وحالياً   سابقاً  المقترحة ستراتيجيةاال والخيارات السيناريوهات حول تفصيلية إضافات تقديم -
 .الفلسطينية القضية مستقبل على ضررها وفائدتها مدى و. أواقعيتها

 
 :بحثال منهجية
 الدراسات في المستخدمة السيناريوهات أسلوب على القائم .بليمنهج التحليل المستق بحثال تبنىي
 من . انطالقاالمستقبلي الفلسطيني الوضع الى تؤدي أن يمكن التي المسارات مالمح تبيين بغرض االستشرافية
 .مفترض ابتدائي وضع تحديد وأ الراهن الوضع معطيات
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 :السيناريوهات متغيرات
 تضعف، وأخرى  تقوى  ومتغيرات وتنتهي، تتحول وأخرى  وتبقى، تستمر اتمتغير  على السيناريوهات تعتمد

. وتحاول عادة أطراف الصراع أن ومتداخلة كثيرة عوامل الحال بطبيعة وهي محلية، أم إقليمية أم عالمية كانت سواء
 لسيناريوهاتا لبناء المحددات ورصد ا.مصالحه خياراتها وتحقيق لفرض األهم أنها تعتقد بعينها متغيرات تختار

 العناصر في سواء .المستمر والتغير الدائمة بالحركة تتميز المحددات بيئة أن باالعتبار تأخذ أن بد ال وتحليلها
 تجمع شاملة نظرّية توّفر عدم في الصعوبة وتكمن 2005) جابر، أبو)منها لكل النسبية األوزان في أو والمكونات

 التوقعات نجاح نإف ذلك، رغم. المنطقة صورة استشراف على قادرة تكون  علمّية، معادلة ضمن المتغّيرات كلّ  بين
 للعقلية الدقيق الفهم على يعتمد نأ يفترض ضوئها في والعمل سرائيلياإل الفلسطيني الصراع لمستقبل الفلسطينية

 القوى  دور وفهم  -وجدت إن-  الفلسطينية االستراتيجية في التام والوضوح. المستقبلية ستراتيجيتهااو  سرائيليةاإل
 يكتنفه الدولة الفلسطينية مفهوم وأن خاصة: مؤتمر(2015: غضية،) سرائيلياإل الفلسطيني الصراع حل في الدولية
 أطروحات أمام فنصبح .الدولة من هذه المقصود بخصوص المعنية األطراف بين الرؤى  تباين بسبب شديد غموض
، اسماعيل) سيادة دون  للحياة أو قابلة ،للحياة وقابلة سيادة ذات أو ،السيادة منقوصة أو ممسوخة دولة بين مختلفة
2012 :55.) 

 .متغيرة معطيات هي بل. ثابتة أبدية معطيات ليست الفلسطينية الدولة سيناريوهات ومعوقات فرص إن
 يف نستعرضو  .المحتملة وأ الممكنة السيناريوهات تصنيف في موضوعية مقاربة الى الوصول نستطيع ولكي

 بفرضيات وتزويدنا. لمعطياتها وفقا البحث سيناريوهات لبناء تدعونا التي المتغيرات من جملة التالية الصفحات
 :المتوقعة السيناريوهات ومالمح
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 :: فلسطينياً أوالً 
 سياسيين برنامجين يظهر منه اشتقاقاً  أو األيديولوجي الخالف على وبناء الفلسطينية، الداخلية الجبهة في. 1

 غزة في السلطة وبرنامج ،"مفاوضات الحياة"  أن حول يتمحور هللا رام في السلطة فبرنامج .متصادمين أو مناوئين
 .متكاملتين ال متعاكستين حياتين الى رأسيا الوطنية األجندة تنقسم وعندما. "مقاومة الحياة"أن حول يتمحور

 يرى  من وثمة  2009: 103).الحروب،) جديدة يجياتستراتإ الجتراح مساحة هناك يبقى ال .ومقاومية مفاوضاتية
 تسوية أية اليوم بعد يتيح ال وجوهرياً   دراماتيكياً   تحوالً  الفلسطيني التشرذم وفي غزة قطاع على حماس استيالء في
 الموقف قدرات امتالك عن يكون  ما أبعد الراهن الفلسطيني والحال2008: 20). شلحت،) واحد فلسطيني كيان مع
 الضعف من الدولي الصعيد على الفلسطيني الموقف ويعاني .هجومية استراتيجيات لتبني يؤهله الذي اسيالسي

  2009: 101).الحروب،) برأسين سياسي نظام بروز مع خاصة االنقسام، ولده الذي المريع
 .التشريعي المجلسو  الرئيس من كل والية انتهاء السلطة، بعد مستوى  على القائم السياسي النظام شرعية تآكل. 2

 الوطن في الفلسطيني دورها ومكانتها التمثيلية للشعب تراجع لظ منظمة التحرير في مستوى  وعلى
 بزمام اإلمساك في عجزها بسبب انهيارها دون  الفلسطينية السلطة تراجع وازدياد (.2012: 231شاهين،)والشتات
 المتواصلة اإلسرائيلية االعتداءات ومواجهة معاناته، فوتخفي الفلسطيني، الشعب ومطالب احتياجات وتلبية األمور،
 .عليه

 والموارد األراضي من  %70حوالي ضم على تقوم الغربية للضفة جديدة وديموغرافية سياسية خريطة تبلور. 3
 دون  ذلك ليحول ببعضها المتصلة غير األراضي من  %30حوالي في الفلسطينيين وحصر ناحية، من إلسرائيل
اإلسرائيلية في  وطناتعدد المست تبلغفقد  .أخرى  ناحية من سياسي كيان لتشكيل االجتماعي أو لجغرافيا التواصل

تلتهم و  جديدة. يطانيةبؤرة است 257، باإلضافة إلى ستوطنةم 205أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 
وتغلق هذه المستعمرات ما مساحته  .طينيةدونمًا من األراضي الفلس 200,000والبؤر حوالي  وطناتهذه المست

دونمًا؛ بحجة األمن؛ وتعتبر هذه المساحات احتياطي استيطاني قد سقطت بقبضة االحتالل  435,000 حوالي
طول الطرق االلتفافية كما أن  .وطنمست 750,000حوالي ويقطن في هذه المستوطنات  .بحكم األمر الواقع

مساحة األراضي التي التهمتها هذه الطرق االلتفافية و   .كم980حوالي  وطناتالتي تربط هذه المست يطانيةاالست
عدد الحواجز األمنية واإلغالقات التي تحاصر المدن والقرى الفلسطينية وتقطع وتصل  .دونم 196,000حوالي 

 467كم؛ نفذ منه حتى اآلن 780طول جدار العزل العنصري حوالي و . حاجًزا 468م 2014أوصالها حتى عام 
دونم من األراضي  724,000عزل هذا الجدار خلفه حوالي وقد  .كم244كم قيد اإلنشاء،  ومخطط  63كم، و

تجمًعا  43تجمع سكاني فلسطيني منها  96عزل هذا الجدار حوالي كما  .الفلسطينية ومعظمها مزروعة باألشجار
نسمة  65,665( نسمة، منهم حوالي 514,500يبلغ عدد الفلسطينيين الذين عزلهم الجدار حوالي )و  .عزاًل  كامالً 
وطرقها والجدار تها مجموع مساحات األراضي الضائعة من الفلسطينيين بسبب االستيطان وحمايويصل  .عزاًل تاماً 

)مركز أبحاث األراضي، % من مجموع مساحة الضفة الغربية 33( كم وهذه تشكل ما نسبته 1864العازل حوالي )
  إلى 250,000  من 1993 مالعا في المبادئ إعالن توقيع منذ المستوطنين عدد تضاعفكما  .(2014

 عام كل المحتلة الفلسطينية األرض في المستوطنين عدد 2000 عام ارتفع كما 2001. العام في  500,000
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 المفاوضات، شؤون  دائرة) إسرائيل في النمو السكاني معدل ضعافأ ثالثة أي %5.7. و %5 بين تتراوح بنسبة
.(2012 

 وغير .واالنضواء تحتهما الدولية والمساعدات اإلسرائيلي االقتصاد االعتماد على على هيكلًيا ُمجَبر اقتصاد  . 4
 غزة، والطيف الكهرومغناطيسي، قطاع البحر قبالة في الطبيعي كالغاز موارده استغالل على قادر  

. المستدام وغير وغير التنموي  المتذبذب الفلسطيني صادياالقت والنمو  .  Bahour,1) 2013)نت:والمحاجر
 لتمويل الخارجية والمعونات المنح على . واالعتمادالعامة الموازنة في المزمن والعجز الداخلي لتوازن ا واختالل 

 .الجاري  العجز من بالمتوسط %83 حوالي المساعدات هذه السنوات األخيرة غطت فخالل. الموازنة العامة عجز
 مجزء الفلسطيني االقتصاد أن كما. السلعي اإلنتاج قطاعات حساب على والتجارة الخدمات قطاعات سيطرة عاظموت

-139). عبدالكريم،(عالية إلسرائيل انكشاف درجة من ويعاني. الخارجي العالم عن كبيرة بدرجة ومعزول
 2003). عطياني، ب،النقي( المائية والموارد األراضي على سرائيلياإل واالستيالء 171:2014

 
  

                                                           
1 https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2012/02/defeating-dependency-creating-resistance-

economy.pdf. 



 

  944 من 109

 

 :سرائيلياً : إاً ثاني
 استراتيجيًا، إسرائيلياً  خياراً  باعتبارها قراراً  هناك فليس التسوية، عملية تجاه إسرائيل داخل الموقف حسم عدم. 1

 فترات وضمن متسارع بشكل حكوماتها تغير مع.معها التعامل وكيفية وشروطها، العملية هذه حول الخالفات وبقاء
 في قراراتها على بآخر أو بشكل انعكس مما - مدتها إسرائيلية حكومة تكمل لم 1992 سنة فمنذ-  قصيرة زمنية

 توازن  واستمرار أي حكومة جديدة. حسب السالم عملية تعريف إعادة ذلك في بما التسوية، موضوع مع التعامل
 اليمين صعيدي على تحالفاتها على ذريةج تغييرات حدوث دون  القائمة الحزبية القيادات بين الكنيست داخل القوى 

دولة  السماح بقيام-كلهم يكن لم نإ–سرائيلإ قادة غلبأ  ويعارض بشدة : مؤتمر(2005جابر، أبو) السياسي واليسار
مع أنها مازالت  .من دون قصد عن قصد أو الواليات المتحدة اتمعه حكوم فلسطينية ذات سيادة، وهوما تماشت

 المنظورو  طالمتوس المدى في سرائيلإ في الحزبية الخريطة تتغير نأ المحتمل من وليس .نحّل الدولتي ترفع شعار
 دولة فكرة يطرحون  اإلسرائيليين معظم وسيظل 2014: 49-31).  فولك،) قيام الدولة الفلسطينية تأييد لصالح

 من الدولة جريدوت ، 1967حدود وتعديل العودة، حق عن نالفلسطينيي بتخلي طرفهم من مشروطة فلسطينية
 Report of a)وغيرها، المبكر اإلنذار أجل من القوات بعض ونشر الجوي، المجال على اإلشراف وحق السالح،

JCSS Study Group, 1989) حقيقية فلسطينية دولة قيام فرصة  اً عملي تلغي التي االشتراطات من. 
هه مما الرغم على جدية تسوية عملية في مباشرةلل جاهزة غير أنها الحالية نتنياهو لحكومة المؤشرات تؤكد. 2  تواجِّ
 لرفض القوي  المستوطنين ضغط يدعم موقفها. التسوية عملية الستئناف وأوروبا أميركا من-حياناأ– ضغوط من

 الدولتين بحل عملياً  نتنياهو يقبل لن لذلك،و  .يمينية ائتالف حكومة وتشكيل. الفلسطينيين مع السياسية التسوية
 .محدودة لمّدة الستيطانا وبوقف

 ولن. الفلسطينيين مع التسوية حلول في دوراً  ستلعب عوامل ثمة هناك نأ سرائيليون اإل والمفكرون  السياسيون  يقر. 3
 الذي األمر .سرائيلإ لصالح التقليدية وغير التقليدية القوة في التفوق  مبدأ تحقيق مثل. المنظور المدى في تتغير
 االسرائيلي المفهوم نأ المعلوم، ومن. التسوية اتفاقيات عن العودة ويمنع اإلسرائيلي، التصور وفق األمن يضمن
 التوسع عقيدة على المفهوم هذا ويقوم االستيطانية، والنشأة الطبيعة ذات الصهيونية بالدولة خاص مفهوم هو لألمن

 الدقيق التقدير على منيةاأل ئيلسراإ نظرية وتواصل .1983: 25) خرون،آو  لمشاط،)ا سيأوالر  فقياأل بجانبيها
 بشكل التطبيع أبواب فتح  في والنجاح 52:1991). ،رطاه) العربية للبلدان الضعف وأ القوة لجوانب والمتواصل

 الصهيونية األيديولوجيا على والتأكيد. الفلسطيني بالشعب لتتفرد واإلسالمي، العربي العالمين دول كافة مع فعلي
 وجود نأو  .المياه منابع على والسيطرة(. خالصة يهودية دولة) العرب من نظيفة إسرائيلية دولة الى تتطلع التي
 عليه ستراهن ما وهو. ومعنوياً  ومادياً  عسكرياً  لها الداعم األمريكي بالموقف عضوياً  مرتبط المنطقة في سرائيلإ
 .طويلة لفترة سرائيلإ

 العمق وتوسيع .والبقاء األرض على السيطرة في هام وعامل سرائيلإ دولة مكونات أهم االستيطان سيظل. 4
يجاد إلسرائيل االستراتيجي  للدولة أولية دفاع خطوط وا 

 كيانات في العرب أمة تذويبل لنفوذل ورسماً  .األوسط الشرق  خريطة تقسيم عادةستظل المراهنة اإلسرائيلية على إ 5. 
 . (8-7: 1998 حافظ،" )يرسب" بها وبشر لها تحمس التي أوسطية كالشرق  أوسع إقليمية
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 ال يمكن مرحلة ألية التخطيطي األفق أن: منها قواعد، على تتأسس-عموما–اإلسرائيلي االستراتيجي التفكير ن. إ6
 صيغة أية وأن. المتوقعة التغييرات ضخامة بسبب – مثالً  أعوام كخمسة – الزمن من قصيرة فترة يتجاوز أن

 ضم مبدأ على ومرحلية عامة بصورة تقوم أن يجب لدولتها إسرائيل تحددهاس التي المعينة للمساحة  مستقبلية
 .   116-95): 1994الدجاني،)يقطنونها الذين السكان بال األراضي
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 :ودولياً  اً قليمإ :ثالثا
 نإلسرائيل. أل االنحياز لصالح تغيرات إيران، سيشهد مع االّتفاق بعد الفلسطينّية بالقضّية العالم هتمام. إن ا 1

لما  تزعمها بحكم أو للمقاومة ودعمها .مريكاأو  إلسرائيل معادية دولة باعتبارها ايران تشكله كانت الذي الضغط
 يرانإ منح على يقوم يرانيإ -مريكيأ اتفاق مشروع لحساب سيتراجع يرانياإل الدور هذا". الممانعة دول" يسمى بـ

 من  اسرائيل من العدائي موقفها تراجع مقابل .االوسط الشرق  في امؤثر   اً حضور  لها يضمن  اً ونفوذ  اً اقليمي  اً دور 
 اتفاق ليس يرانياإل مريكياأل االتفاق . إنخرى أ جهة من للمقاومة المركزي  الداعم بدور القيام عن والتوقف جهة،
إقليمية  ةكقو  رائيلإس عنه تغيب لن .وسطاأل الشرق  في القوى  مراكز ترتيب يعيد سياسي اتفاق حسب. بلف اً نووي

 .فريد طراز من ستراتيجيإ ريكيأم وحليفكبرى 
 في الفلسطينية لةأللمس حل يجادإ بأهمية الرسمي شبه باالعترافالمعلن  موقفه على مريكياأل الموقف سيظل. 2

 مع هو الصراع نأ اعتبار على التسوية، هذه مركزية من التقليل محاولة مع الممكنة، وأ المطروحة التسوية نطاق
 والعمل .ف ت م و الفلسطينية لةأالمس بين والفصل. الفلسطينيين مع وليس وسوريا، مصر خاصة العربية، دولال

 للقضية حل إليجاد وعبرها معها التعامل يجري  للمنظمة موازية وأ بديلة ومراكز أطر تنمية وأ يجادإ على
 التي وسطاأل الشرق  في  السياسية لتسويةا خطة نأ اعتبرنا اإذ نبالغ وال 17:1976-8). الخليلي،) الفلسطينية

 : Spigel , 1985)مستقلة فلسطينية دولة امةإق  وصريح مباشر بشكل رفضه تتضمن التي "ريغان رونالد" قدمها
 .وسطاأل الشرق  في قليميةاإل المتغيرات ظل في قادمة طويلة سنوات خالل مريكياأ سيستمر الذي الطرح هو(419

 العربي الربيع مرحلة وانتهاء تداعيات وبعد .ناآل السائدة القوى  موازين ظل في يحدث نأ يمكن تغيير أي ن. إ3
 تغييرات وأ ةنقل حداثإ طارإ في وليس ع.الصرا  ألطراف التكتيكية المرونة طارإ في تأثير مكانيةإ له  اً تغيير  سيظل
 .لها عداداإل يتم التي التسوية معادلة يقلب جذرية
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 :ترحة في إطار عملية التسوية السياسيةالسيناريوهات المق
 

 :قليميةاإل الحلول سيناريو:  أوالً 
 الحلول على قائمة سياسية تسويات تقديم من الرسمية وغير الرسمية سرائيليةاإل المحاوالت تتوقف لم

 وسياسياً   اً أمني التزاماً  إلسرائيل يضمن .االطراف متعدد قليميإ حل صياغة في الجوار دول اشراك أي .االقليمية
 هذه وتستند 1967. عام راضيأ على سيادة وذات مستقلة فلسطينية دولة قامةإ فكرة عمليا وتلغي .الدول هذه من

 الدول هذه وتربط .السياسية التسوية قليمي الذي يدعماإل االقتصادي التعاون  فكرة على - اً غالب– اإلقليمية الحلول
– ستكون  التي إسرائيل على اعتمادها في زيادة عليه سيترتب مما .سرائيلإ مع االقتصادي للتعاون   مغرية بحوافز
 .األوسط الشرق  في االقتصادية التنمية محور -المخطط ضمن
 ما لكن. فقط واحدة صيغة ضمن وليس .متعددة مقاربات ضمن الدولة ونهاية قليميةاإل الحلول سيناريوهات تندرج
 منًا جزء العربية الدول واعتبار .المستقلة الدولة فكرة لغاءإ على لقائما جوهرها هو والمقاربات الصيغ هذه يجمع
 :تياآل النحو على تصنيفها حاولنا كما المقاربات هذه بعض ونستعرض .السياسية التسويات في العملي الحل

 
 :راضياأل تبادل مقاربة .أ

 ديمغرافية اعتبارات على بناء للمنطقة الدقيقة الحدود رسم إعادة فرص على باألساس  المقاربة هذه ترتكز
 سرائيلياإل الطرح هذا ويأتي .المتجاورة السكانية التجمعات على السيادة انتقال يتيح لألرض تبادل وتتضمن .وأمنية

 ضرراً  يضر لشعبين، دولتين إلقامة الفلسطينيين مع األراضي من الضيقة المساحة تلك فاقتسام .عديدة العتبارات
 مئات ويهدد أخرى، جهة من الهائل، الفلسطيني الديمغرافي الواقع ويتجاهل جهة، من اإلسرائيلي ناألم بنظرية بالغاً 

 ستراتيجي،اال عمقها من إسرائيل ويحرم باهظة، اقتصادية تكلفة خالئهمإ على يترتب الذي .المستوطنين من األالف
 يهودية على اً خطر  ويمثل .اإلسرائيلي للشعب بالنسبة الضفة تمثلها التي والروحية الدينية الخصوصية وينتهك
 وفق الحدود تقسيم على االعتماد بمعنى .للحدود والعرقي الثقافي التقسيم مبدأ على السيناريو هذا ويعتمد .الدولة
 (.Arad, 2006:working paper) والثقافية الديموغرافية الروابط

 األراضي تبادل)  مشروع العبرية، للجامعة سابقال الرئيس "آريه بن يهوشعاإلسرائيلي " البروفيسور قدم وقد
 أراضي فمساحة . هنظر  لوجه طبقاً  اآلخر، على منها كل يتأسس أساسية، مقومات عدة على يرتكزاإلقليمي( 

 مصرية أراض   على الحصول هو الحل فيكون  وعليه .السيادة كاملة فلسطينية دولة لقيام كافية غير وغزة الضفة
 نفسه والقطاع غزة، قطاع إلى الالجئين نزوح في سبباً  وكانت 48 حرب في شاركت مصر أن  خاصة األزمة، لحل
  مقال في " بوست جيروزاليم" صحيفة وعرضت. 2 نت( :2013)خالد،   عاماً   19لمدة المصرية اإلدارة تحت كان

 - العربي الصراع إلنهاء ااقتراحً  ،"روزنبرج جبريل ستيفن  "األثرية للبحوث اإلسرائيلي أولبرايت بمعهد للباحث
 سيناء شرق  األخير والثلث غزة، غرب في ثلثاها يكون  غزة قطاع غرب فلسطينية دولة إقامة أساس على اإلسرائيلي
 المتنقلة الدبلوماسية جهود هو والمطلوب هناك، متاحة والمساحة هناك، متوافر فالمال ،"روزنبرغ "وبرأي .المصرية
 ،"بلير توني" األوسط الشرق  في للسالم الدولية الرباعية اللجنة ومبعوث ،"كيري  جون " األمريكي الخارجية لوزير
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 بنيامين "مستشار "أراد عوزي  "قدم كذلك .3: نت(2015 عراقي،)واإلسرائيليين والعرب المصريين من الحسنة والنوايا
 سيناء من جزًءا مصر طيتع بحيث. ثالثي بتبادل يقضي 2004 عام" هرتسيليا"  رمؤتم  مقترحا في "نتنياهو

سرائيل .للفلسطينيين  تعمل أرض على مصر تحصل المقابل، وفي .الغربية الضفة من األكبر الجزء على تحصل وا 
 الليكود حزب وعضو اإلسرائيلي الكنيست رئيس "فيجلين موشي" به نادى ذاته والحل .لألردن النقب في بري  كممر
 (.85: 2008)أراد،  القطاع في الفلسطينيين على األخيرة الحرب اءأثن سيناء إلى غزة سكان بنقل طالب الذي

 اإلسرائيلي القومي األمن مستشار قدمها التي الدراسة هي الصدد بهذا قدمت التي المشاريع أبرز أن إال
 تعويض مقابل .الغربية الضفة من ضخمة مساحات على إسرائيل سيطرة استمرار تضمنت"  إيالند جيورا"  السابق

 .والمنافسة النمو على وقادرة مستقرة فلسطينية دولة إلنشاء سيناء جزيرة شبه من ضخمة بمساحات فلسطينيينال
 سيادة إلى المتوسط األبيض البحر شاطئ طول على غزة جنوب في منطقة بنقل مصر تقوم المشروع هذا وبموجب
 إلى كيلومترا 30 تمتد مربع، وهي متر يلوك 600 حوالي مساحتها تبلغ المنطقة هذه .الجديدة الفلسطينية الدولة

 .اً عصري ميناء تحتضن أن تستطيع مساحة ستوفر األبعاد هذه .الساحل من كيلومترا20  ذلك في بما .الجنوب
 .اإلمكان بقدر اإلسرائيلية راضياأل عن اً الغربي، بعيد الجنوب في  اً واسع  اً ومطار  .ساكن لمليون  جديدة ومدينة
 (.إسرائيل إلى ستضمّ  التي المنطقة حجم) الغربية الضفة من %13 بنسبة الحجم في ساويةم المنطقة وستكون 
 لفلسطينية الدولة سيادة إلى الغربية الضفة من%5  تساوي  بمساحة األردن نهر بجانب  اً أرض ردناأل وستنقل
  إسرائيل ضيفت سوف ،جهتها من .الفلسطينيين مكتّظة بالسكان لمنطقة األولوية تكون  وسوف .الجديدة
 للجدار األصلي المسار تتبع سوف ستضمّ  التي والمنطقة .سيادتها تحت أراض   إلى الغربية الضفة من  %13حوالي
 على النقب، جنوب في مساحة المصرية السيادة لىإ اسرائيل تنقل أن ذلك، إلى يضاف. بآخر أو بقدر األمني
 نفق بحفر إسرائيل تسمح وسوف. طرافاأل متعددة مفاوضات خالل سيتقّرر المنطقة هذه حجم. سيناء حدود امتداد
 هذا .العربي الخليج بدول أرضيا اتصاال األخيرة يمنحومصر،  األردن بين يصل( إيالت شمالي (أراضيها داخل
قطار،  طرق، وخطّ  بشبكة النفق المصرية، سيتصل الناحية ومن. الكاملة المصرية السيطرة تحت سيكون  النفق

 على الجديدة والمدينة والمطار بالميناء الفلسطيني مرتبطة النهاية في ستكون  البنية التحتية وهذه .وغاز طنف وأنابيب
 سيحصل الفلسطينيون على مساحة تساوي  المقابل، في .(الموسعة غزة) ضمن المتوسط بيضاأل البحر شاطئ

 (.الغربية الضفة في إلسرائيل ون الفلسطيني عنه سيتنازل لما المساوية) مصر من المنقولة راضيواأل 105%
 اً اقتصادي اً فرق ستخلق المضافة راضيواأل (.الغربية الضفة من %5 لحوالي المساوية) ردناأل من المنقولة راضيواأل
   يالند،إ( الكبرى  غزة في اً مضيئ مستقبال كثيرينال بمنح الالجئين مشكلة حل وتسهل. الفلسطينيين لدى  اً كبير  

.(59-88 :2009 
 هذه لمثل لالستجابة جاهزة غير -المتوسط المدى وفي حاليا– المصرية السياسة الساحة نأ عتقادنا،إبو 

 اً حشد يتطلب كهذا ومشروع. والدولي قليميواإل الداخلي المصري  السياسي الوضع لتعقيدات نظرا .السياسية الحلول
 ولوياتأ لديها مصر إضافة إلى أن .به للقبول ريةالمص السياسية والنخب العام يأللر  هائلة عالميةا  و  سياسية وتعبئة

 .الراهن الوقت في خرى أ
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 :الفيدرالي االتحاد أو-القومي الكومنولث  مقاربة .ب
 البحر مماثلة من حدود هناك يكون  بحيث. نفسها رضاأل على "وفلسطين اسرائيل": مقترح دولتين يتكرر

 مماأل في كدولة وتمثيل ،الوطني ونشيدها ،وعطالتها لخاصة،ا حكومتها والية لكل ويكون  .ردناأل نهر إلى المتوسط
 .رادواأ مكان أي في العيش سرائيليينللفلسطينيين واإل ويمكن .المتحدة

 "جامعة في السالم دراسات برنامج مدير "جوتليب جيدون  "اقترح فقد ،تاريخية جذور المقاربة ولهذه
 فلسطين رضأ وحدة يتضمن ".فلسطيني كومنولث" إلنشاء نيويورك جامعة مشروع سمإب مشروعا 1971 "نيويورك
 للقانون  وطبقا .واليهودي العربي للشعبين القومي الوطن هي فلسطين وكون  .ردناأل نهر ضفتي تشمل التاريخية
 كيان) بإقامة الصراع أطراف قبول هو فالحل .الوطن نفس على متساوية سيادةا لهم دولتين قيام يمكن ال. الدولي
 عربية سيادة، ذات متساوية دول عدة من يتكون " فلسطيني كومنولث" هو دولية شخصية له (سيادة يذ شرعي

 يمنع وال .مصيره تقرير حق ممارسة في فلسطين في واليهودي العربي الشعبين من كل حق ساسأ على .واسرائيلية
 الكومنولث "في ثالثة كدولة ردناأل رلنه الغربية الضفة في مستقلة فلسطينية دولة قامةإ من ردناأل دولة االتفاق

 القومي وطنه في أنه يهودي أو عربي فلسطيني أي ويعتبر. المتحدة مماأل في  اً عضو  بدورها تكون  "الفلسطيني
 تحديد في بحقها الكومنولث دول من دولة كل وتحتفظ ". الفلسطيني الكومنولث "من جزء أي في يقيم نأ يريد حيثما
 نأ يمكن ".الفلسطيني الكومنولث "دول من دولة كل رعايا أن كما. فيها المقيمين على سلطتهاو  فيها قامةاإل شروط
 الوقت نفس في يعتبرون  فهم - ونيوزيالندا كندا رعايا مثل- ذاتها الكومنولث لدولة رعايا الوقت نفس في يكونوا
 القومية الدولة ةفكر  مع المقترح هذا ويقترب(.  1972: 50-45الدين، بهاء) بريطانيين رعايا

 يذهب أينما أو القسري  االقتصادي المهاجر أن فكرة على القائمة  (Extraterritorial Nation-State)االمتدادية
 دالة تكون  ال مثاًل، الفلسطينية األراضي في يعيشون  الذين األفراد وواجبات حقوق  نّ أ بمعنى .معه تتحرك فدولته

 فلسطيني، التمّتع أصل من يتحّدرون  مّمن خارجًا، يعيشون  فراد الذيناأل بإمكان الوقت، ذات وفي .جنسيتهم
 الدولة الممتّدة حلّ  وسيمكن .الفلسطينية األراضي في دائمة بصورة مقيمين  يكونوا لم لو والواجبات، حتى بالحقوق 

 والمصرية رائيليةواإلس الفلسطينية الجنسيات يحمل مواطن إلى يتحّول أن مصر مثاًل، من في الاّلجئ الفلسطيني
 - مثالً  -العيش يمكنه حيث .منها أيّ  في والعمل ،الثالثة الفضاءات هذه في مكان أيّ  في اإلقامة من تمّكنه التي
الالجئين  مشكلة إدارة يتجاوز أنه المقترح هذا نصارأ ويرى  .العكس أو يافا، في والعمل فيها السكن لرخص غّزة في
نسانياً  دولياً  مشروعاً  قومياً  حقاً  بصفته لها حالً  وليطرح .واإلقامة الهجرة نينقوا بواسطة لها حلول إيجاد إلى  .وا 

 نموذج هو. والفلسطينية اإلسرائيلية االمتداديتين القوميتين الدولتين تخّص  متداديةا قومّية  دول فنموذج باختصار،
 للدولة حاّل  أو. القوى  ميزان تكافؤ عدم إلى نظراً . عنصري  فْصل نظام إلى يؤّدي الذي الدولتين، حلّ  بين متوّسط
عاصمتهما  ،امتداديتين ينقوميتين دولت إنشاء يكون  وقد .اً رسمي قبوالً  تلقى ال التي القومّية المزدوجة الواحدة

 البعض نظر في المقترح وهذا .مختلفتين دولتْين لألرض، تقسيم نفسه، ودون  الوقت في المشتركة القدس، تشكِّالن
 من .سرائيلا  و  فلسطين في نسانيةالدولة اإل فكرة على يركز ورقة عمل(.  2012:)حنفيالقومية بعد ما مرحلة يمثل
 حكومة مقر ويكون  واحدة وسياسية نقابة اقتصادية في تشترك يهودية سرائيليةإ ودولة عربية فلسطينية دولة خالل
 بوتقة يعتبر ال االتحاد وهذا. والغربية يةالشرق القدس مدينة تشمل والتي .كعاصمتهما القدس محافظة في النقابة

 والفكرة .المجتمع خالقياتأ فيها كل لسلطة وعاء ولكنه. الواحدة الدولة حلول في اقتراحات الحال هو كما نصهارا
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 ومنع الهجرات االعتداء وعدم .الدول بين الحرة والتجارة المفتوحة والحدود .بين الدولتين التناظر على تقوم ساسيةاأل
 : صحيفة(.29/11/2011)الحياة الجديدة، جباريةإلا

 ثالثياً  فيدرالياً  حالً ه طرح في في أوساط أكاديمية أو غير رسمية البعض ينطلق الفكرة، نفس من وقريبا
 تترابط اإلسرائيلية، بحيث – والفلسطينية اإلسرائيلية – العربية. التاريخية الصراع لعملية جذري  حل إليجاد كمحاولة
 الوطنية السياسية الكيانات مصالح  على تحافظ رؤية ضمن (واإلسرائيلي واألردني، الفلسطيني،( الثالثة فاألطرا
 في بينهم فيما والمرغوب المفضل الممكن، التكاملي الجانب والتقاط .بينها جوهري  تناقض أي إحداث دون  .الثالث
 في صيغة-ثالثتهم– يرتبطوا أن على. مستقل بشكل منهم كيان لكل الذاتي الحكم يوفر موحد، فيدرالي دوالني إطار

 الثالثة، األطراف بين للعالقة المستقبلية الصيغة هذه من الهدف ويتجسد.  موحدة فيدرالية دوالنية وقانونية دستورية
وذلك بحكم  .الراهنة وضعيتها بقيت قائمة علىو لكيانات التي تتناقض مصالحها فيما لا هذه  وحماية صيانة في
، خاصة. الشعب الفلسطيني المتواجدين في هذه األطر الكيانية الدوالنية يعة التداخالت الديمغرافية بين مكوناتطب
وعودة  الفلسطينية في حق العودة وتقرير المصير،- الثوابت– يمكنها تحقيق المطالب ال خرى األ الخيارات أن

لذا تمظهر خيار  .ب الفلسطيني في دولة إسرائيلالشع أو تقرير مصير أبناء الالجئين المتواجدين في األردن،
الخيارات التي تقدم حاًل  كأحد  )إسرائيل، فلسطين، األردن( الفيدرالي الثالثي الوطنيات بين الكيانات الثالثة االتحاد

انات لكل من هذه الكي وتراعي الجانب المصلحي تبددها، وتصون اإلطار الدوالني لهذه الكيانات وال .جذرياً للصراع
 ( 2014: 42-7المصري،)التجزيئية وفق تصور شمولي يتجنب. الوطنية

 وليس ردنية،األ– ةالفلسطيني الثنائية الفدرالية هي وراهنة سابقة مراحل في تداوالً  كثراأل الحلول نأ ونرى 
 العربية ملكةالم مشروع مع ردنيةأ فلسطينية لفدرالية الرئيسة المحاولة بدت وقد الثالثية، الوطنية الفدرالية
 وتتكون  .االسم بهذا وتسمى متحدة عربية مملكة الهاشمية ردنيةاأل المملكة تصبح نأ تضمنت التي ،1972المتحدة

 أهلها ويرغب .تحريرها يتم أخرى  فلسطينية أراض   وأي الغربية الضفة من ويتكون  ،فلسطين قطر :ولاأل :قطرين من
 ويرتبط (.1973: 123-84القاضي،) الشرقية الضفة من ويتكون  ،ردناأل قطر: والثاني .ليهاإ االنضمام في

 . الملك سلطة تحت فدرالية بوحدة القطران
 

 :الدولة فكرة نهاية  -ج
 حلول عدة وهناك .سيادة وذات مستقلة فلسطينية دولة إقامة فكرة نهاءإ مبدأ ضمن السيناريو هذا يندرج

 .خرى أ دول مع داريةا  و  سياسية ارتباط عمليات ضمن .فلسطينيةال الدولة فكرة لنهاية طرحت وسيناريوهات سياسية
 .األردنية-المصرية السيطرة سيناريو :همهاأ 

 باتخاذ اسرائيل أو األردن أو مصر تقوم حيث مختلفة، أساسية تغييرات يطرح) الدولة فكرة نهاية) خيار إن
 اً جذاب الحل هذا ويعتبر. التوالي على الغربية ةوالضف غزة من كل في األمنية والمسؤولية السيطرة من مختلفة تدابير
 .الفلسطينية الديمغرافية المشكلة حل يتم عبره ألن إلسرائيل بالنسبة

 خطر تشكل التي  .مستقلة فلسطينية دولة قامةإ التزام من لصخللت إلسرائيل فرصة السيناريو هذا يوفر
لى .الدولة لهذه واألمنية الحيوية حهامصال تعتقده عما التنازل إلى وستضطر .وجوده وعلى عليها  عن تنازلها وا 
لى يقطع وهو.  القطاع في خاصة الدولة هذه لتوسيع" إسرائيل دولة" من أراض  الغربية الضفة بين العالقة األبد وا 
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 التوازن  ويضعف فلسطيني، ونصف مليون  من أكثر اتجاه مسئولياتها تحمل من إسرائيل ويعفي غزة، وقطاع
 أغلبية ذات دولة إلى"  إسرائيل دولة  "تحويل في ويساهم .فلسطين كل في العرب وبين اليهود بين يالديموغراف
 مفاوضات أية في العالم في بالسكان مكتظة منطقة أكثر في للفلسطينيين أراض عن التنازل من ويعفيها يهودية،
 .فلسطين لسكان أراضيها من دالمزي تخصيص على ردنواأل مصر سيجبر مما .الغربية الضفة حول مستقبلية
 (.43 2007:)الهندي، األطراف لجميع المزعجة الفلسطينية القضية األبد إلى وينهي

 ظل األردني الحكم أن خاصة .الغربية الضفة في إلسرائيل بالنسبة الخيارات أفضل األردني الخيار ويعد
 عام الهاشمية األردنية للملكة ضمها بعد افيه األردنية القوانين وطبقت 1967-1948. عام من المنطقة هذه في

 خاصة عالقة هناك أن كما. غزة قطاع في المصري  القانون  تطبيق رفضت التي مصر عكس على 1950.
 1974 عام "ألون  يغيئال" عرض قد. و الغربية والضفة الهاشمية األردنية المملكة بين وسياسية واجتماعية اقتصادية

سرائيل األردن بين القوات لفصل خطة األردن على  مشاركة عدم رغم . وسوريا مصر مع االتفاقات غرار على وا 
 ف.ت.م بـ اعترف الذي العربي القمة مؤتمر بعد رفضها حسين الملك لكن 1973 عام أول تشرين حرب في األخيرة
 األردن نلك 1982 عام الوظيفي التقاسم األردن على إسرائيل وعرضت .الفلسطيني للشعب ووحيدا شرعيا ممثال
)الهندي،  حسين الملك قول حد على الغربية الضفة في "والحراسة بالكناسة" يرغب ال ألنه العرض هذا رفض

 المشكلة تسوية في إلسرائيل شريكا حسين الملك يكون  أن طويلة، لفترة س" بير   "تطلع وقد(. 43 2007:
 لألردن يكون  أن تضمن "لندن اتفاقية  "مباس عرف حسين الملك مع تفاهم إلى 1989 عام توصلو   .الفلسطينية

 األردني البديل األمريكية الدراسات أحد وطرحت.  1998: 36)،سبير)الفلسطينية المشكلة حل في المركزي  الدور
 الشرقية الضفة على األردنية األمنية للسيطرة المحتمل التوسيع إلى مشيرة السياسية، للتسوية الممكنة الخيارات كأحد
 أن إال .الماضيين العقدين في األردنة نحو األردني التوجه ورغم.  (Crouch, et al, 2008)الغربية فةالض لتشمل
 على األردني الخيار إحياء بمحاولة األقصى انتفاضة واندالع ديفيد كامب مفاوضات فشل بعد بدأت إسرائيل
 حركة تحويل من ذلك على أدل يسول. الخيار هذا تقبل على والفلسطينيين األردنيين إجبار جلأ من .األرض

 من وغيرها أريحا منطقة إلى األردنية الكهرباء شبكة ومد األردن إلى اللد مطار من الفلسطينيين المسافرين
 .اإلجراءات
 .أردنياً  قبوالً  يالقي يعد لم ألنه ر.الخيا هذا تنفيذ صعوبة تؤكد .التاريخية حداثواأل العالقة حساسية  نإ

 النسيج أن كما .الوطنية هويته وحدانية على والمحافظة .األردن أردنة نحو الجديد األردني التوجه مع ،خاصة
 في الفلسطينيين أردنة من الً بد األردن فلسلطنة يعني ألنه بديل، كخيار األردن مشروع ضد األردن في الديمغرافي

 ا.حالي القائمة األردن
 . تبعياتها وتحمل الفلسطينية الدولة فكرة إنهاء مسئولية بتحمل يرغب ال نهأ على فيقوم المصري  الرفض أما
 المصري  التخوف وهذا .مصر وليس لها مخرج إيجاد إسرائيل وعلى إسرائيلية مشكلة هي المشكلة هذه أنيعتبر و 

 الداخلي السياسي الحراك من حالة تواجه دولة فمصر مني،أ هوما  انهوم سياسي هو ما منها عديدة، اعتبارات مرده
 .إسرائيل مع عالقتها بسبب أصال المصرية الدولة سياسة تعارض التي والنشطة، الفاعلة واإلسالمية الوطنية لقوى ل

 ة.واقتصادي ةوسياسي ةمنيأ ،داخلية متاعب لها يخلق مما إليها، الفلسطينيين مع أزمتها إسرائيل تصدير عن فضال
 من يكون  أن قبل مصر داخل  تياراً  ضدها سيجندالخيار  وتعلم الدولة المصرية أن قبولها لهذا أخرى، ناحية من
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 األعباء من مزيدا يعني مما الدولة المستقلة. فلسطين فكرة عن يتخلوا لن الذين .واإلسالميين الوطنيين الفلسطينيين
 هذه مثل على عمليا وللرد .أوسطي والشرق  العربي واإلقليمي القوميها  دور إضعاف الى ؤدييس مصر على
 بمدينة المحيطة المنازل هدم خالل من وذلك .المصرية رفح من العازلة المنطقة توسيع على مصر دأبت ولالحل
 .المنطقة نفس في فترتين على مترا 50 بعمق عازلة منطقة أقامت أن بعد كم 2 عمق على الفلسطينية رفح

 ونضال ووجود هوية يمحي ببساطة ألنه. فإن هذا السيناريو غير مقبول  لهم ومن المنظور الفلسطيني،
 الفلسطينية الدولة التأكيد على ستراتيجي هواإل الفلسطيني الهدف زال وما .والجغرافي التاريخي الفلسطيني الشعب
 .المستقلة

 
 

 :الصراع إدارة سيناريو :اً ثاني
إلى مساعدة األطراف المشتركة في الصراع  (Conflict Management) الصراع دارةإ أسلوب يهدف

وال يخاطب التدخل  .أو عنيف قيام أطراف الصراع بسلوك معاد   صول إلى وجهة نظر أو سلوك يعمل على وقفللو 
 هذا وفرضية(. 2010: 27الصمادي،(في هذه الحالة مصادر الصراع، ولكن يركز على تعديل سلوك الصراع

 المنطقة، في األزمة بإدارة ينهح المفوض مصر في مبارك نظام وسقوط العربي، الربيع ظهور بعد السيناريو تعززت
 للبحث واسرائيل أمريكا شجع مما  .بمشكالتها العربية قاليماأل غلبأ  وانشغال والجذري، العميق الفلسطيني واالنقسام

 وزير أقر وقد. جدية تسوية مشاريع عن بالبحث تسمح تغيرات حدوث لحين الفلسطيني-الصهيوني للصراع دارةإ عن
 مواقف في الهوة بسبب فشلت، سرائيليينواإل الفلسطينيين بين المفاوضات أن" يعلون  موشيه" االسرائيلي الدفاع

 حاليا ممكنا ليس هذا نأل دائم اتفاق لىإ التوصل ىإل العمل وليس الصراع دارةإ لىإ االنتقال يجب نهأو  .الطرفين
 5/5/20114: ،)القدس الصراع دارةإ لىإ االنتقال يستدعي مما ن.الفلسطينيي مع للنزاع حل الى التوصل واستبعد.

 بل الصراع؛ تسوية نحو طريقها في ليست نهاأب الرسمية االسرائيلية السياسة في السائدة المقاربة وتتضحصحيفة(. 
 لم السياسيين المحللين حتى أو األبحاث مراكز أو المسؤولين لسان على سرائيلييناإل نأ ونالحظ للصراع، دارةإ في

 فأصبحت العربي، العالم في الحاصلة االضطرابات مع تبدل المشهد لكن المقاربة، بهذه علناً  يجاهرون  يكونوا
 سيئة إدارة أو جيدة إلدارة التنظير لصالح الدولتين حل خطاب وتوارى  .الصراع بإدارة علنية االسرائيلية المجاهرة
 على نسبواأل قدراأل حول نماا  و  ذاتها بالتسويةليس  واالهتمام. الصراع دارةإ مقاربة وميدانيا يوميا وتترسخ. للصراع

 منيةاأل بالحالة يسمى ما على وللمحافظة سرائيليةاإل السياسة لصالح فضلأ بصورة الصراع دارةإ
المبادئ  على سرائيليةاإل الرؤية ضمن الصراع دارةإ استراتيجية وتتضمن. : ندوة(2015،شلحت(سرائيليةاإل

  2008: 42):  شلحت،)التالية
 .البعيد المستقبل في الوضع الستقرار الظروف تهيئة وسط وتعزيزها سرائيليةاإل المصالح على الحفاظ -
إسرائيلية بموجب  التزاماتوالتنصل نهائيا مما تبقى من . الفلسطينية والسلطة سرائيلإ بين السياسي الفصل تعميق -

تختلف من حيث الجوهر عن  ال  )أ( لمنطقةوا عادة فرض ترتيبات جديدة لوظائف السلطة ضمن ا .اتفاق أوسلو
 .عندما يتعلق األمر باألمن )ج( وأحيانا ،)ب( في المنطقة الواقع القائم
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 الفصل لىإ سعي مع العملية، خالل نسانيةإ أزمة خلق دون  غزة وقطاع اسرائيل بين التام التدريجي االنفصال -
عن السكان  االنفصالوتكريس  ه،شاب وما ،البضائع ونقل ،الكهرباء المياه، مجاالت في التحتية البنى بين التام

 .منعزلة الفلسطينيين في الضفة الغربية في كانتونات
شريطة أن تخدم إدارة الصراع وليس  .المفاوضات الثنائية باستئناف إسرائيل ويحتمل هذا السيناريو قبول

حتى  .لص إلدارة الشؤون المدنية للفلسطينيينلحكم ذاتي مق حله، بالتركيز على التفاوض حول الترتيبات الجديدة
من صيغة التنسيق األمني إلى الوكيل األمني  االنتقالمع فرض  ت".حل مؤق" ن تم ذلك في سياق التوصل إلىا  و 

أي أن االحتياجات األمنية للمجتمع . في سياق إقليمي األمنية اإلسرائيلية االستراتيجية ضمن. ذي المهمات المدرجة
العامل المحدد لسياسات ومهمات األجهزة األمنية الفلسطينية، باستثناء المهمات الشرطية لحفظ  لن تكون الفلسطيني 

  :تقرير(  2015:،شاهين(الداخلي األمن
 الستئناف هذا السيناريو إمكانية الضغط من قبل الواليات المتحدة، وربما بعض الدول األوروبية، ويرجح

قد تهدد  تطور مواجهة فلسطينية إسرائيلية هدفها ملء الفراغ وقطع الطريق على ضمن مقاربة .المفاوضات الثنائية
الوقائع بقوة االستيطان والتهويد، وبخاصة في  نهيار مؤسسات السلطة في حالة مواصلة إسرائيل لسياسة فرضإب

 ق المقاومة والمقاطعة،وتوسيع نطا ،الجنائية الدولية تحول الفلسطينيين باتجاه خيار التدويل والمحكمة القدس، أو
عن  اختلف كثيرا من حيث نتائجهت عملية تفاوضية وهمية ال الصراع عبر احتواءاألحوال، فإن هدف  كل وفي

 .يتم توظيف المفاوضات كإحدى األدوات لتحقيق هذا الهدف بل، إلدارة الصراع الهادف الهدف اإلسرائيلي
 باستئنافسواء تم ذلك  وع الوطني الفلسطيني،وينطوي هذا السيناريو على مخاطر جمة تهدد المشر 

 .توظيف مبدأ إدارة الصراع انطالقا من الوضع القائم "نتنياهو"حيث تسعى حكومة  المفاوضات أم من دونها،
من  سرائيل وعددإ القائمة على فتح آفاق جديدة للتعاون اإلقليمي بين "نتنياهو"كوسيلة لتحقيق تقدم في تطبيق رؤية 

الواقعة بين  ة وفق ترتيبات أمنية، يندرج في إطارها توسيع السيطرة األمنية المباشرة على مجمل المنطقةدول المنطق
مواصلة مخططات  مع .بما في ذلك المناطق الخاضعة إلدارة السلطة الفلسطينية .نهر األردن والبحر المتوسط

بل  .الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة اآلمالى سيقضي نهائيا عل مما. واالستيطان والتهجير القسري  االحتاللتعميق 
بترتيبات حكم ذاتي مقلص ضمن  االستيطاني العنصري، وقبوالً  االستعماري  فلسطينيًا بنتائج المشروع اً مويعني تسلي

  تقرير(.  2015:،شاهين( االستعمارية منظومة السيطرة الصهيونية
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 :المؤقتة الفلسطينية الدولة وسيناري: اً ثالث
 من هنأ على يقوم مفهوم وأ فكرة وهي. المدى بعيدة االنتقالية التسوية اسم السيناريو هذا على لقيط

 الالجئين قضايا خاص بشكل .الدائم الوضع قضايا عنوان تحت تندرج التي القضايا لكافة حلول يجادإ الصعب
 اتفاقية رسمتها التي الحدود ضمن ضعالو  يستمر نأ يمكن ال الوقت، نفس وفي. المعقدة القضايا من وغيرها والقدس

 (.187:2007 عبدالكريم،)المؤقتة نتقاليةاال وسلوأ
المخططات اإلسرائيلّية بأشكالها  وتطبيق االستيطانالدولة ذات الحدود المؤقتة توسيع  سيناريو ويتيح

الشائع بين  االعتقادحسب  ليس ر.ختيابحيث يترتب على الفلسطينيين اال. الدولتين حل المتنوعة، وتقديمه بدياًل عن
نما بين قبول هذا والسعي إلى تحسينه وتقليل - بوصفه الحل المتاح-الحل خيار الدولتين أو الدولة الواحدة، وا 

 وفق الغربية الضفة من تكتيكي بانسحاب القيام نأ (. بيد9:2012  المصري،( رفضه أو بين مخاطره وأضراره،
 فلسطينية دولة إنشاء يتضمن" نتنياهو "حكومة أقطاب ضبع إليه يدعو الذي "ةالمؤقت الفلسطينية الدولة" سيناريو
 توحي لكنها (.دائمة مؤقتة دولة) وستكون  .دائما وتابعة منفصلة كانتونات إلى ومقسمة .أقل جغرافية بمساحة
 من إسرائيل يعفي مما .الدولي المجتمع أمام ،األقل على (.الشكلي الدولتين حل) سمإب يعرف بات ما بتحقيق

 يسمى لما إسرائيل رفض استمرار على متفرًجا الوقوف حرج من الدولي المجتمع يعفي كما .محتلة كدولة مسؤولياتها
 تهديًدا ذلك يمثل أن دون  .السلطة ضد واالبتزاز الضغط من أشكال ممارسة السيناريو هذا ويتطلب(. الدولتين حل)

 واقتصادي وأمني إداري  وكيل إلى السلطة تحويل في االستمرار من إسرائيل يمكن بما لكن .السلطة لوجود جديا
 أمام المتاح الوحيد الواقعي الخيار) المؤقتة الدولة) سيناريو تجعل وقائع فرض إلى الرامية االحتالل سياسة يخدم

 .4(نت: 2015)المصري، الفلسطينيين

في ضوء تقدمه على  األكثر واقعية ارالخي السيناريو قوته من عوامل عديدة ربما تجعل منه يكتسب هذا
والضغط  .وقائع ديموغرافية وآليات سيطرة وتحكم يصعب التراجع عنها بفعل اإلجراءات اإلسرائيلية لخلق .األرض
االستيطان، والقدس،  كمصير .في تسوية تفاوضية تقفز عن حل عناصر الصراع لالنخراطالجانب الفلسطيني  على

-السيناريو ويقضي هذا .ضمن حدود مؤقتة )دويلة( إقامة وتدفع نحو .ة، والالجئين، وغيرهاوالمياه، والحدود النهائي
 دارة شؤون الفلسطينيين فيواالقتصار على إ .فرص قيام الدولة وفق الرؤية الفلسطينية على-من الناحية الواقعية

 لسكان.ا أو سلطة جديدة بأموروتفويض إسرائيلّي للسلطة الحالية  .على أرض الواقع يجري ترسيمها .كانتونات
 االنسحاب اإلسرائيلي من بعض مناطق الضفة بعد الطريق لقيام دولة فلسطينّية مؤقتة وهدنة طويلة األمد تفتح

 .األسرى، إلى إشعار آخر المياه، األمن، ،ينالالجئ االستيطان، الحدود، ،كالقدس الحل النهائي وتأجيل قضايا.
لى .بين الموقفين الفلسطينيّ واإلسرائيلي الساحقة ما إلى الهوة الخيارويستند هذ  خطورة استمرار الواقع الحالي  وا 

 كانت انتقالية ومبادرات وجهود وحلول حتى لو .مفاوضات دون  أو سواء بمفاوضات من أجل المفاوضات، .هو كما
                                                                                                                                     29). :2012  المصري،)

بشكل يعزز  السيناريو إعادة تشكيل السلطة من حيث البنية والدور والوظائف هذا يتطلب خرى،أ جهة من
 نهأ كما .فلسطينياً  هالصراع والحيلولة دون تفجر  وبما يمّكنها من تيسير عملية إدارة .بدون سيادة الدوالني مظهرها
 تشير حين في مؤقتة، بحدود فلسطينية دولة قيام إلى الثانية المرحلة في دعت الطريق خريطة أن أساس على يرتكز
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 االعتبار بعين أخذنا ولو(. مؤقتة) أيضاً  الدولة هذه تكون  أن ضرورة إلى الخريطة، على اإلسرائيلية التحفظات
 دولة قيام في يتمثل سوف الحالة هذه في الراجح السيناريو فإن .اإلسرائيلية اتللتحفظ األمريكية اإلدارة مراعاة

  242:2012-241). شاهين،(دائمة غير حدود ذات مؤقتة، فلسطينية
 ). مثال حماس)الفلسطينية القوى  بعض قبول المدى طويلة هدنة ظل في المؤقتة الدولة مفهوم ويحظى

االستيطاني والضغوط  بسبب تقدم المشروع وأ .بإسرائيل لالعتراف تفضى تسوية على اعتراضي كمشروع ربما
 .يسهم في تفادي سيناريو انهيار السلطة .مؤقت فلسطيني التي نادي بتحويل مثل هذا السيناريو إلى خيار الخارجية

التفاوض  مع مواصلة .لباب أمام عضوية فلسطين الكاملة في األمم المتحدةل  وفتحاً  .أرض وفي إنقاذ ما تبقى من
 .الحقًا حول القضايا المؤجلة

وقد ذكر  "بنيامين نتانياهو" (. المؤقتة للدولة موفاز خطة) االسرائيلية الجهات بعض لدى قبوال ويلقى
وأنه " في ظل الثورات في العالم العربي يجب  ،بوضوح أنه يدرس خطة لتسوية مؤقتة مع السلطة الفلسطينية..

:  Paltoday.ps)، 2011   شأن "عملية السالم"، ودراسة إمكانية التسوية المؤقتستراتيجية بدراسة تغيير اال
 .5نت(

    

 أشكالها بكل المقاومة ستغيب التي الطويلة الهدنة ظل في دائم إلى المؤقت تحول السيناريو مخاطر ومن
 واالهتمام الصراع افلمح عن الفلسطينية القضية تغيب أن مخاطر معه يحمل كما .المؤقتة الدولة لبناء للتفرغ
 تتحملها التي واالقتصادية واالخالقية والقيمية السياسية والقيود األعباء من بالتخلص إلسرائيل وسيسمح .الدولي
خيار الدولة المؤقتة قائم على  ويعد. العربي المحيط مع عالقاتها في الختراقويحفزها  .احتالل دولة أنها بحكم

إلسرائيل حقًا وال ُينشئ التزامًا على الفلسطينيين إال إذا وافقوا على  يعطي ع ذلك المومرشح للتقدم، لكنه  .األرض
ذاتي محدود أو واسع ستقوم على جزء  وهي حكم .تملك من مواصفات الدول شيئاً  ال المؤقتة الدولة كون  .هذا الحل

حاً إلمكانية قفز إسرائيل نحو استكمال وُتبقي الطريق مفتو  .إسرائيلّية وهي أشبه بمحمية .من الضفة الغربية المحتلة
 .لها بذلك ظروف أو تطورات في المستقبل تسمح ةإذا جاءت أي .األصلي بإقامة إسرائيل الكاملة مشروعها

 
  

                                                           
5 http://paltoday.ps/ar/post/102929 
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 :الراهن الوضع بقاء  سيناريو:  اً رابع
 الوضع في تغيير يبأ القيام وعدم. حاليا القائم الوضع على إسرائيل تحافظ أن السيناريو  هذا يعني

 مما. تغيير بدون  قواته تمركز على باإلبقاء اإلسرائيلي للجيش يسمح بحيثو . وغزة الغربية للضفة والسياسي القانوني
 .الردعو  الحرب مزايا يضمن وما الغربية الضفة توفرهذي ال ستراتيجياال العمق على السيطرة إلسرائيل يضمن
االتفاق على عقد اتفاق انتقالي  واستبعاد .لعملية السالم والمفاوضاتعلى عدم االنهيار التام  السيناريو هذا ويرتكز

 (.2014)شاهين، "نتنياهو"اإلسرائيلّية  الحكومة الموقف يتبّناه رئيس وهذا. جديد أو اتفاق دائم
 حقوقهم من الفلسطينيين الالجئين حرمانُ  .أ: هي جوهرية سمات بثالث القائمُ  السياسي الوضعُ  ويّتسم

 ضد (األپارتهايد) العنصريّ  الفصل من صهيونية   نسخة   تطبيقُ  ـ ج .وغزة الضفة احتالل استمرار ـ ب. المشروعة
 . 2005: 22)البرغوثي،) 1948 حدود داخل الفلسطينيين الموطنين

 خالل من. وموجه ستراتيجيا بشكل  لتكريسه تسعى حيث .إلسرائيل المفضل هو السيناريو هذا ويعد
خفاء.  وتفسيراتها لمعاييرها ووفقاً . حقيقية هدافأ  أو نهاية بال المفتوحة المفاوضات خيار بتبني قيامها  معالم وا 

 المالية األرباح على الحصول مواصلةو  .تدريجيا الفلسطينية األراضي من المزيد والغتصاب .احتاللها استمرار
 توافق وجود لعدم .السيناريو هذا لىع اإلسرائيلية الحكومات تبقي أن المرجح ومن .االحتالل الستمرار نتيجة

 ويقبلون . نضالهم من المطاف نهاية في الفلسطينيون  يتعب أن إسرائيل وتأمل .األخرى  البدائل بشأن إسرائيلي
 تحسن بانتظار .القائم الوضع مع التعايش األثناء هذا في إسرائيل وتستطيع .إسرائيليا المطروحة الخيارات بإحدى

 .الوضع الراهن على حاله بقاء نأ كماتقرير(  2015: شاهين،(الفوائد بجني تستمر حين يف .اإلقليمية الظروف
 بموجب ةالفلسطيني السلطة والتزامات وظائف بعض في النظر مع إمكانية إعادة إلسرائيل المثلى الوضعية مثلي

  2012: 238). شاهين،(واألمنية االقتصادية وملحقاته أوسلواتفاق 
 الدفع وقوة الخيار هذا مضمون  تشكالن إسرائيليتين استراتيجيتين الراهن الوضع بقاء خيار ويتضمن

 عن اإلسرائيلية المسؤولية فصل مع الراهن الوضع بقاء خيار ينسجم حيث ،الفصل ستراتيجيةا :هما فيه، الرئيسة
 وتجنب .الدولتين حل ارخي على القائمة الفلسطينية االستحقاقات وتقزيم .الفلسطينيين للسكان الرئيسية المراكز
 قادرة غير إسرائيل نأ ،خاصة. إسرائيل دولة يهودية بقاء على الفلسطينيين أعداد تشكله الذي الديمغرافي التهديد
 تملك ال ،وبالتالي (.الكبرى  إسرائيل) سيناريو تحت الفلسطينيين بحق الجماعي الطرد عمليات من بالمزيد القيام على
 الفريق 1967 (عام حدود خارج الفلسطينية السكانية الكثافة مناطق نع بآخر أو بشكل نفسها فصل سوى   خياراً 

  .سابقا لها شرناأ التي الصراع دارةإ ستراتيجية، اوثانيا 2008). االستراتيجية، للدراسة الفلسطيني
ى صعيد المنظور على حاله عل السياسي الفلسطيني في المستقبل المشهد بقاء مع السيناريو هذا ويتعزز

أو على صعيد العالقة مع  قيادة وهيكلية النظام السياسي الفلسطيني، ملف المصالحة الوطنية، أو على صعيد ملف
 هو المرحلة هذه في و" نتنياه "إليه يطمح ما لذلك، 2014: 171-139). عبدالكريم،)والمجتمع الدولي إسرائيل
 يكون  فقد المدني الحصار أما. غزة في للمقاومة العسكرية اتالقدر  تراكم يمنع الذي والحصار التهدئة على اإلبقاء
 المحتلة األراضي جنوب استقرار إلى تؤدي تنازالت مقابل عليه المساومة اإلسرائيلي، المنظور وفق المجدي، من
 راً كثي التي الجبهة هذه بتحييد .دولية بضمانات اتفاق عبر وشرعنتها غزة جبهة على التهدئة تكريس يسمح وبحيث.
 إسرائيلية أولويات من تفترضه ما مع تتالءم ال وسياسية أمنية مسارات عليه وفرضت واستنزفته االحتالل أشغلت ما
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 إلى التوصل شأن من أن": هرئيل عاموس" "هآرتس" صحيفة في العسكري  المعلق أوضح وقد .المرحلة هذه في
 القطاع في وحماس إسرائيل بين والعالقات القوى  توازن  في يؤثر أن دولية، وبضمانات سنوات لعدة تهدئة اتفاق

 في ستحصل حماس أن إلى" هرئيل" ولفت. مصر مع الوثيقة العالقات في مفاعيله على فضال .الفلسطينية والسلطة
 بناء إمكانية على الحقاً  إسرائيل توافق وقد. الحصار تخفيف مع لغزة مهمة اقتصادية تسهيالت على الحالة هذه
 تقديم من سيمكنه ذلك ألن .حماس مع التهدئة اتفاق بفكرة معجباً  يكون  قد "نتنياهو "وأن .دولية قابةر  تحت ميناء
 في للخالف وتخضع منجزة غير مهمة كونها من بدالً  .األمد طويل كإنجاز 2014 صيف في غزة في الحرب
 : صحيفة(.2/5/2015)الحياة الجديدة، .اإلسرائيلية الساحة

 .واإلسرائيليين الفلسطينيين بين السلمي التعايش فرص انعدام يعني الراهن وضعال بقاء سيناريو نإ
 قامت إذا لحرج، تتعرض أن يمكن دولتهم أن سرائيلييناإل المحللين بعض يخشى لذا،. الفلسطيني نضاللل واستمرار
 على مفروضاً   تغييراً  يعني مما .سياسي التفاق التوصل نجازإ جلأ من حقيقية بضغوطات المتحدة الواليات
  .خصوصاً  الفلسطينيين ومع ،عموماً  العربي صراعها في محددة ستراتيجيةا وفق تمضي التي اإلسرائيلية األجندة

 التخاذ الحاجة على يقضي أنه أي .جسيمة قرارات اتخاذ على إسرائيل يجبر ال السيناريو هذا نإف  ،المقابل في
 من والحماية المعقول األمن على تحصل األسلوب بهذا إسرائيل أن ة:يالثان والميزة .الهامة السياسية القرارات

 إمكانية في تتمثل :رابعةال ميزةالو . الفدائية النشاطات مكافحة مجال في تكمن: الثالثة والميزة. المحتملة التهديدات
 يكرس اليهود من يرةكب نسبة وجود إلى حاسمة عربية أغلبية من وتحويله الغربية الضفة في السكاني الوضع تغيير

 .مخططاتها لفرض أمر واقع احتاللي استكمالسرائيل من إ وتتمكن(. 1983: 62 هوربين،(سياسي مغزى  وجودهم
                                                                                                                                                                                                                               ويحافظ على استمرار السلطة                                      .لمبادرات والحلول والخيارات غير المفّضلة لديهااويقطع الطريق على كل  الفراغ يسدّ 

داري يعفي ا على  ويخّفف من الضغوط والعزلة المتزايدة .مسؤولياته الحتالل منكوكيل أمني واقتصادي وا 
 2012: 24-23).  المصري،)إسرائيل

 عالقاته في المأزوم واقعه وبحكم حاليا، الفلسطيني الشعب بها يمر التي األزمة ظروف في إسرائيل نإ
 بين السياسي الخالف نتيجة ة،غز  وقطاع الغربية الضفة بين حدث الذي السياسي االنشطار وتحديداً  الداخلية،
 نإف فلسطينيا، عليها متفق سياسية أو نضالية بمبادرة للقيام فلسطيني عجز من ذلك تبع وما وحماس، فتح حركتي
 لمواصلة فرصة الراهن الوضع خيار في ترى  التي العبرية، الدولة تاريخ في األفضل هي ربما ،الظروف هذه

 العربي اإلطار وبكون  المنقسم، الفلسطيني الموقف ثرأ على سياسي، أو نيمأ لتهديد تتعرض أن دون  ،احتاللها
 لمدة أمريكية حكومة مرور وبحكم نفسه، الفلسطيني االنقسام واقع من أعمق وتشظي انقسام حالة يعيش األوسع
   .الفلسطيني بالشع ضد والقمعية واألمنية السياسية إسرائيل إلجراءات تأييدا األكثر الحكومة كانت أعوام ثمانية
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 :والقطع الفصل دولة سيناريو :اً خامس
 تخدم مشاريع باعتبارها .األجانب أحادي الفصل لىإ تهدف التي االسرائيلية المشاريع تتوقف لم

 األدنى حدها في حقوقهم للفلسطينيين تضمن عادلة حقيقية تسوية على لاللتفاف سرائيليةاإل الوقائية ستراتيجيةاال
 بموجبه يتم إسرائيلي بتصور المشاريع هذه وارتبطت 338 و 242 االمن مجلس قراري  ساسأ ىعل جاءت كما

 القانونية مسؤوليتها خالله من تزيح .وجغرافي وقانوني داري ا  و  سياسي فصل مع جانبها من حادياً انسحابًا أ
 قلأو  دولة من قلأ نطاق في اودوره وصالحياتها تخومها  تحدد ميتة جغرافيا وتمنحهم .الفلسطينيين عن خالقيةواأل
  .معنوي  وأ سياسي كيان من قلأو  ذاتي حكم من

" رابين اسحق" ماستخدفقد  .سرائيليةاإل الحكومية ستراتيجياتاال في جديدا سرائيلياإل الفصل مشروع يعد ال
 1995 ريناي شهر أواخر في حدثت التي االستشهادية العملية على فعله رد معرض في مرة ألول الفصل مصطلح

 "سنيه أفرايم "نذاكآ وكلف 2000. رأكتوب شهر مطلع في لفصلا خطة على "باراك"  أكدو  .ليد بيت مفترق  في
 األراضي عزل مخطط  "شارون "  حكومة وأقرت .واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين بين للفصل خطة بإعداد

 المناطق في اإلسرائيلية للقوات االنتشار بإعادة الفصل حول "شارون  "فكارأ وتلخصت سرائيل،إ عن الفلسطينية
 "وقدم .العربي العمق في موجودة كانت ولو حتى إسرائيلية مستوطنة أي عن التخلي وعدم  .إلسرائيل الحيوية
 للسلطة التابعة )أ (مناطق كل يشمل اً أمني جداراً  يشمل .مزدوج جدار إقامة فكرة على تقوم خطة" إيتان ميخائيل

 بين رأيه حسب فتحدد الدائمة الحدود أما مؤقت، كجدار يعرف الذي األخضر الخط قرب آخر روجدا. الفلسطينية
 قبل استيطانية كتل إلى االنسحاب عنر" مريدو  دان" وتحدث (. أ( مناطق حول األمني الخط وبين 1967 خطوط
 في المستوطنات تجميع يثح من "مريدور"و "باراك" خطتي مع مبدأياً  "رامون " خطة واتفقت .الفاصل الجدار إقامة
 التي األراضي بين فاصل جدار إقامة ثم ومن الغربية، الضفة من اإلسرائيلي الجيش انسحاب بعد استيطانية كتل

 رئيس "غلعادي عيبال" العميد واقترح .(19-15: 2002البابا، ) سرائيلا  و  االستيطانية والكتل إسرائيل منها انسحبت
 علىنصت  2002.   معا خطة للفصل اإلسرائيلي الجيش في التخطيط يئةه في االستراتيجي التخطيط قسم

 األمر .الفلسطيني الجانب مع التشاور دون  من غزة قطاع أو الغربية الضفة من معينة منطقة من إسرائيل انسحاب
 في ضىالفو  وسيادة السلطوي  الفراغ حالة بذلك ليتجنبوا فيها المسئوليات تولي على الفلسطينيين سيجبر الذي

 الضفة عن غزة قطاع وفصل ة. الغربي الضفة في العنصري  الفصل جدار وبناء .إخالؤها سيتم التي المنطقة
 رئيس عهد في سميت خطة وهي .إسرائيل عن الغربية الضفة من أجزاء فصل  على الخيار هذا وتضمن .الغربية
 في "شارون  أريئيل"  بقيادة اإلسرائيلية الحكومة اتخذت كما .االنطواء بخطة" اولمرت إيهود  "اإلسرائيلية الحكومة

 تسوية أية في الجدار داخل الفلسطينيين حشر أجل من الغربية الضفة في الفاصل الجدار بإقامة قراراً  2002 عام
 مناطق أراضي كل على بالسيطرة تحتفظ إسرائيل ظلت الجدار إلى ضمتها التي المناطق إلى وباإلضافة .مستقبلية

(C) وغرب وجنوب شمال في فاصلة اً جدران بنت حين في .الغربية الضفة أراضي من %58 يقارب ما تشكل التي 
 فإن الغربية الضفة من الشرقية المناطق في الواقعة باألراضي يتعلق وفيما .الكبرى  القدس وحول الغربية الضفة
 عمليات أية من فيها لفلسطينيينا تمنع أمنية إلجراءات إخضاعها أو فيها فاصل جدار إلقامة تخطط إسرائيل
 الجانب اديأح فصل إلحداث التحتية البنية هيئت قد إسرائيل تكون  الفاصل الجدار بناء من االنتهاء وبعد  .تطوير
 وضعتها التي الحيوية المصالح خارطة وفق (C) مناطق من بينهما وما (B) و (A) مناطق في الغربية الضفة في
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 من %57 عزل يتم بحيث .بعد فيما" أولمرت إيهود"و "شارون  أريئيل"  وتبناها 1996 عام" نتنياهو بنيامين" حكومة
 .إليها المناطق هذه من %43 إسرائيل وتضم. إسالمي أو عربي محيط أي وعن إسرائيل عن الغربية الضفة
 بأنفاق بينها مافي ترتبط كانتونات إلى مقسمة " شارون "  رسمه الذي المخطط وفق حينها الغربية الضفة وستكون 
 في لها بالنسبة الخيارات أفضل هو الخيار هذا إسرائيل وتعتبر. 41-40 :2007))الهندي، التفافية وشوارع وجسور
 من العازلة المنطقة وتوسيع .رفح في مائي نفق بحفر المتمثل غزة قطاع في مشروعها الستكمال القادمة السنوات

 متر 5000  -1500 من غزة شمال في العازلة المنطقة وسيعوت غزة، قطاع شرق  طول على متر  200-500
 التوسيعات هذه وراء من والهدف .حانون  بيت ومدينة الهيا بيت بلدة تدمير التوسعة هذه خالل من يمكن حيث.

 أمنية تسويات ووضع .غزة قطاع من إسرائيل على الصواريخ منها تطلق التي المناطق وكشف .نفاقاأل حفر منع
 وقطاع الغربية الضفة تقسيم تم وقد .41-40 :2007))الهندي، نهائية حلول أية عن الحديث عند ائيلإسر  تناسب
 شبه وسياسية اقتصادية بصفات منها واحدة كل تحتفظ البعض بعضها عن منفصلة أجزاء 10 يقارب ما إلى غزة

 ورشة عمل(.: 2003)شوبرا، وآخرون، ممكناً  غير أمراً  مركزية سيطرة فرض يجعل مما مستقلة

من معنى وأكثر  وتتضمن أكثر. المتعددة عدم وجود خطة فصل إسرائيلية واحدة محددة المشاريع هذه تبين
ويصل  .االنتفاضة لكن التصورات والمواقف المتنوعة جميعًا تنطلق من الهاجس األمني الذي أحيتهر. من تصوّ 

 الفصل خطط تصنيف ويمكننا (.54-38: 2001)عايد، بعضها إلى مقوالت العزل العنصري السافر وتطبيقاته
 دون  األمني البعد على ترتكز خطط ل:األو  النوع: رئيسيين نوعين إلى االسرائيليين الساسة قبل من طرحت التي

 جزءاً  األمني البعد يحتل :الثاني والنوع .اإلسرائيلي – الفلسطيني الصراع لحل مستقبلية سياسية رؤيا على احتوائها
 .اإلسرائيلي-الفلسطيني للصراع السياسي الحل جوانب لبعض تصورات وضع مع الخطط، هذه في واضحاً 

 تضعها األجهزة األمنية اإلسرائيلية أن الصيغ المنشورة لخطط الفصل إنما هي أساسًا صيغ ومن المعلوم،
ُتنشر في  لية المالحق تفصي ويكون لهذه الخطط بالتعاون مع المستوى السياسي. والجيش الشرطة والشاباك مثل
نما يتم تنفيذها .العادة  النظام أقامها التي" بانتوستانات"  الـ لصيغ أقرب صيغ مجملها في وهي .على األرض وا 

 التمييز نظام  أقام حيث. الماضيمن القرن  الثمانينيات وأوائل السبعينيات أواخر في أفريقيا جنوب في العنصري 
 ي(.وسيسكا وفندا، وبوفوثاتوانا، ترانسكاي،)  فريقياأ جنوب ساحةم داخل سوداء دول ربعأ هناك العنصري 
المتحدة في  لألممالخاص  المقرر أكد وقد16:2005). )تلحمي،  العالم  دول من دولة أية اعتراف تلق لم  ولكنها

 ظامن أن اسرائيل قد خلقت 2004: آب في تقريره" غارد جوندو" راضي الفلسطينيةنسان في األموضوع حقوق اإل
 .الفلسطينية والذي يتضمن وضَع اليد على األراض. للمستوطنات النظام يتمثل في التوسع المستمر هذا ".بارتهايد"أ

أن الحالة الفلسطينية هي  واعتبر .في ذلك األطفال منهم للفلسطينيين بما اليومي والقتل. الملكيات بتدمير ويستمر
 (.9 2008:اصي، ")عأبارتهايد"أجنبي و واحتالل استعمارحالة 

 أن لدرجة منها أي يرتق ولم. أمنية لدواعي جاءت بالفصل الخاصة والخطط المقترحات جميع أن يالحظو 
 الخطط جميع تتضمن ولم .اإلسرائيلي-الفلسطيني للصراع وسياسياً  أمنياً  حالً  يحقق للتنفيذ قابالً  متكامالً  تصوراً  تمثل

 عبور حركة خالل من األخضر الخط جانبي على الحركة لتواص عن تحدثت بل مطلق، فصل عن المطروحة
 إنجاز أمام كبيرة عقبة الفلسطينية األراضي في المكثفة اإلسرائيلية المستوطنات وتمثل. باالتجاهين واألفراد للبضائع

 المستوطنات تجميع بعد استيطانية لكتل إسرائيل ضم افتراض  مع حتى .المعلنة األهداف يحقق فصل مخطط أي
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 .الحالي الخط ضعف يماثل حدودي خط لحماية مضطرة إسرائيل يجعل وضعاً  يخلق الذي األمر ا.فيه لنائيةا
 الكتلة فإن ،المثال سبيل فعلى ة.االستيطاني الكتل هذه ضمن ضمها سيتم التي العربية القرى  مشكلة إلى إضافة

 من مجموعة مقابل في .مستوطن ألف 23 نحو يستوطنها إسرائيلية مستوطنة 11 تضم هللا رام غرب االستيطانية
 بين جدي فصل تحقيق إمكانية من تجعل األمور هذه كل .فلسطيني مواطن ألف 40 نحو تضم الفلسطينية القرى 

 رؤية ووفق  .(19-15: 2002البابا، ) مستحيالً  يكن لم إن الصعوبة غاية في أمراً  واسرائيل الفلسطينية األراضي
يدعم  الفصل بكون  ،القصير المدى على االنفصال خطط مميزات تتمثل اإلسرائيلي جيةواالستراتي السياسة معهد
 قلب تمثل التي -االجتماعية والقضايا التعليم خاصة- المدنية لألجندة وفقا الموارد بتوزيع إلسرائيل وسيسمح ،األمن
 والنظام إلسرائيل اليهودية ةالهوي على بالحفاظ سيسمح ،الطويل المدى وعلى. اليهودية للدولة القومية القوة

 وقد .2015))جمال الدين،  الفلسطينيين على عتمدت وال اسرائيل أيدي في الخطة تطبيق وسيكون  .الديمقراطي
على  عرضها ."الكانتونات" خطة والقطع ُعرفت باسم الفصل فكرة ضمن خطة للتسوية الدائمة "شارون "طّور

". بنيامين نتنياهو"التحتية في حكومة  عندما كان وزيراً للبنى القومية 1997نوفمبر-األميركيين في تشرين الثاني
 تصال بين هذهوسيقطع اإل .جغرافي بينها التصالالفلسطينيين مناطق حكم ذاتي ال وجود  تقوم على أساس منح

  ن.ألمضرورية لدواعي ا المناطق بواسطة طرق عرضية تصل بين السهل الساحلي والقدس وغور األردن، باعتبارها
يقطع  (فصاًل بالعرض (وعليه فهو اقترح ينفع، أي خط لم أن "أفيغدور ليبرمان"ى أر  السياق نفس وضمن

 لالنفصالفكرة مفاجئة " المفدال  "من "يغآل بيبي" وعرض عضو الكنيست. الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كانتونات
ونقل مئات اآلالف من  اإلسرائيلية، تحت السيادة توسيع قطاع غزة إلى داخل األراضي الواقعة .عن الفلسطينيين

أّما  . والكيبوتسات الواقعة على امتداد خط الحدود مع القطاع الفلسطينيين من يهودا والسامرة إلى المستوطنات
ذلك سيكون فصاًل بين الشمال اإلسرائيلي  أن ويعتبر  .مستوطنون إسرائيليون  المنطقة التي يخليها العرب فيسكنها

 (.54-38: 2001عايد، (الفلسطيني جنوبوال
 التنفيذ ممكنة أنها إال .ظرفي بشكل جاءت كونها ومن ،الفصل خطط  تنفيذ صعوبة من الرغم وعلى

 أن لنا ويظهر .األمريكية المتحدة الواليات من بالمطلق مدعومة متعاقبة اسرائيلية حكومات ظل في خصوصاً 
 أكثر أو %50 نحو إلى تصل الفلسطينية األراضي من كبيرة أجزاء ضم هو الفصل خطط وراء من الحقيقي الهدف
 نأ ويتبين. الفلسطينية األراضي على فلسطيني سيادي كيان أي إقامة منع أو وعرقلة .نهائي بشكل إسرائيل إلى

 مبرر نأو  .الفلسطيني للشعب اليومية الحياتية والمسائل االقتصادي الجانب على تركز لم الفصل خطط مجمل
 وتحت تشاء وقتما عليهما االعتداء خالله من إسرائيل تستطيع كيانين إقامة األساسي هدفها اسرائيلية خطوة لفصلا

 الحيوية المصالح على الفلسطينيين موافقة أخذ يمكن ال أنه إلسرائيل اتضح كما .الخسائر من أدنى وبحد ر،مبر  أي
 بالنسبة المفاوضات تعد لم ،وبالتالي. الثانية ديفيد كامب مفاوضات ذلك بينت كما. بالمفاوضات اإلسرائيلية
 (.130-119: 2002)أبو عمرو،  الجانب أحادي الفصل خيار في للبحث دفعها الذي األمر .فائدة ذات إلسرائيل
 حول المفاوضات تجددت حال في نهائي حل أي في تجاهلها الفلسطينيون  يستطيع ال األرض على حقائق ووضع
 أن  2004. صيف في "هآرتس" لصحيفة "فايسغالس دوف "" المقربشارون " مساعد ذكر وقد. الغربية الضفة
 الشرعية قرارات وفق الفلسطيني -اإلسرائيلي للنزاع نهائية تسوية أية على الطريق لتسدّ  جاءت االنفصال خطة
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 إسرائيل دولة على فظةوالمحا الفلسطينيون  يشكله الذي الديموغرافي للخطر والتصدي2005: 9). )شلحت،  الدولية
 .يهودية أغلبية ذات كدولة

 عن تتحدث .مريكيةأو  وعربية سرائيليةا  و  فلسطينية عديدة تحليالت لىإ شارةاإل المهم من ،طاراإل هذا وفي
 تشكل غزة نأ المعلومفمن  ( الخ..، غزة دويلة) وأ ( أو )غزة الموسعة(غزة مارةإ (وأ (الكبرى  غزة) أو( غزة دولة)

 فلسطينية محلية تكهنات بين تتراوح التحليالت هذه مثل نأ جدأو . التاريخية فلسطين مساحة من فقط %1.5 مساحة
 حماس يستهدف عالميوا    سياسي هجوم وأ.  الفلسطينية القضية على سرائيليةاإل المؤامرة قاعدة على للفكرة تؤسس

 اليمين غالة تمثل سرائيليةإ صواتأ وبين .ضمن سجال الخصوم والمناكفات الداخلية الوطنية غزة على المسيطرة
 صواتاأل بعض حتىو . االخضر الخط داخل وأ الضفة في العرب من نقية اسرائيل دولة يريد الذي. الصهيوني

 ساسأ على تقوم ال تبريرات تقدم اآلراء هذه غلبأ و  إلسرائيل. ةوالعقائدي ةيدلوجياأل الصلةب منحازةة المريكيألا
 الدولة هذه مثل إلنشاء المصري  الرفض :منها عديدة، العتبارات غزة في فلسطينية دولة سيسلتأ وواقعي موضوعي

القومي.  األمن ستراتيجيةا على -أي كانت طبيعتها-نظرا لمخاطر حل القضية الفلسطينية واختصارها في غزة.
 التصدي له. لىإ مصر تسعىس ما وهو .الحل هذا من جزءاً  سيناء يعتبر غزة في اإلسرائيلي الحل نمصر أ دراكا  و 

 . سيناء في االرهابية الجماعات مع المصري  النظام صراع بعد خاصة
 الجنوبية خاصرتها في فلسطينية دولة تكون  نأ تقبل لن سرائيليةاإل منيةاأل العقيدة نفإ من جهة أخرى،

لسياسية أنها توسع من حدودها . فالمعلوم في االستراتيجيات اإلسرائيلية العسكرية واألمنية واحماس حركة تقودها
اآلمنة. وتفتت الكتل الصلبة المعادية المجاورة لها. ودون اشتراطات أمنية وسياسية قاسية على الفلسطينيين لن تقبل 

 إسرائيل بخلق بيئات على غرار "تورا بورا" متاخمة لمدنها الحيوية.
 جهة من ؟غزة في المتفاقمة السكانية لكثافةا استيعاب من لةيالدو  هذه ومن الناحية الموضوعية، هل تتمكن 
 قرن  نضال ينتهي نأ خضراأل الخط وداخل والشتات غزة وقطاع الغربية الضفة في الفلسطينيون  يقبل هل خرى،أ

 فلسطيني عاقل أي يرضى وهل ؟ربعاأل الجهات من ومحاصرة الجغرافيا محدودة دويلة جلأ من النضال من ونيف
 نأ ،خاصة؟   سوالقد والحدود العودة حق يهدر الذي النحو هذا على الفلسطينية ةالقضي تنتهي نأ عربي وأ

 دويلة جلأ من كله بهذا لنفرط 338 و 242 قراري  ساسأ على دولة يمنحنا الدولي والمجتمع الدولية القرارات
  ؟عاجزة
 يستمر نأ ممكن  اً إسرائيلي تكتيكاً  نأ نفترض ما بقدر )غزة لةيدو ) قامةإ  وواقعياً  موضوعيا نستبعد ما وبقدر
 بها تقوم نأ ممكن سياسية مناورة قصىأ نوأ (. التنمية مقابل األمن) معادلةب فيما يمكن تسميته سياسية كمناورة

 ومطار ميناء توفير مع .موسع ذاتي بحكم القبول لىإ متأزمة ظروفا تعيش التي حماس استدراج هي سرائيلإ
 تأزيم  بهدف .والضفة غزة بين نهائي انفصال إلى االنقسام تحويل على والمراهنة .سرائيليةإ منيةأ وشروط بضمانات
سقاط سياسية استحقاقات من والتهرب .جهة من الفلسطيني االنقسام  من كاالنسحاب ا.كله النهائي الوضع قضايا وا 

ـ ب التهديدي المشروع في بالمناورة جديدة سياسية حقائق وفرض، والحدود ،والقدس ،العودة وحق .المحتلة راضياأل
 الرئيسي النزاع بحل المطالبة من فبدالً ". النزاع تحويل" ستراتيجيةا تبني من سرائيلإ تتمكن وبحيث (.غزة دولة)

 تلجأ .الدولية الشرعية قرارات على القائمة السياسية التسوية بأسس سرائيلإ والتزام سرائيلياإل باالحتالل المتمثل
 .)غزة لةيدو ) اسمها جديدة متاهة في الفلسطيني الطرف دفع في اسرائيل
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 :والتوصيات النتائج

 الجهات ومصالح وفلسفات خلفيات من انطالقاً  الطرح في تباينات البحث استعرضها التي السيناريوهات تعكس-
 هذه جعل مما. الفلسطينية القضية بتسوية ارتبطت التي الرسمية وغير الرسمية طرافاأل وتقديرات .اقترحتها التي

 كما وظروفه، الصراع آلليات الفعلية التطورات رهن كونها .افتراضية تقديرات الى تكون  ما أقرب السيناريوهات
 تراوحت التي السيناريوهات من العديد بلورة لىإ ودوليا قليمياا  و  محليا الفلسطينية بالقضية المرتبطة التعقيدات أسهمت

 .والمستحيل والصعب الممكن بين
 بناء سيناريوهات عدة تتشكل أن يمكن لكن. الفلسطينية القضية لمستقبل واحد سيناريو رسم على االتفاق كنيم ال-

 تتسم كمنطقتنا منطقة في المتوقعة والتحوالت التغيرات وحجم .وتحليلها المتغيرات دراسة في االختالف على
 التدخل وحجم. تعيشها التي السياسي االستقرار عدم وحالة الداخلية بناها لهشاشة نظرا .الدراماتيكية بالتغيرات
 على التعديل وأ الزيادة وأ خذاأل على المقترحة السيناريوهات كل تقوم ما اً غالب ثانية، جهة من .فيها الدولي

 اً جديد حالً  لتشكل السيناريوهات بعض تتداخل و. أالقائمة للظروف اً وفق مالمحها تعديل يتم أو .سابقة  تسيناريوها
 . اً مسبق مطروحة وسيناريوهات حلول من قامشت
 هذه مجمل نأ مفاده خطر منحنى لىإ تؤشر التقاطها استطعنا التي المقترحة والسيناريوهات الخيارات تصنيف نإ-

 الجهات ختالفا  و . السيناريوهات هذه صناع سماءأ ختالفإ رغم .سرائيليةإ سياسية منتجات هي السيناريوهات
 هذه نأ  يعني بما .بحتةال سرائيليةاإل المصالح تصورات تعكس النتيجة في لكنها .ليهاإ ون ينتم التي المؤسساتية

  .تقدمها التي المسارات تعدد رغم جندتهاأ لىإ وتنحاز سرائيلإ ولوياتأ تفاضل  السيناريوهات
 سيناريوهات رسم عن عجزت التي الفلسطينية زمتناأ يلخص السيناريوهات هذه استعراض في الحقيقي الخطر نإ-

 خيار حول تتمترس التي الرسمية الفلسطينية العقلية جوهر وتعكس .دبلوماسياً  وأ عالمياً إ  وأ سياسياً  لتسويقها بديلة
 القبول عليها قام التي الرئيسة سسهأ من الخيار هذا جردت التي الجذرية التغيرات عمق غفالإ  ممكناً  يعد ولم. واحد

 مدروسة ستراتيجيةإ ضمن يتصرف سرائيليإ بطرف مرتبط ألنه .صعبة تنفيذال في حظوظه وباتت .الفلسطيني
 .االن الحال هو كما مضمونه من لتجريده تهدف

 التفاوض تقبل التي لألطراف يقدم ولن. حقيقية سياسية تسوية جهاضإ في مستمراً  سيظل اإلسرائيلي الطرف نإ-
 المقاومة برنامج مصلحة في بالتالي يصب ما وهو .االحتالل بإنهاء يتعلق فيما قيمة ذات تنازالت أي معه

 .السياسية التسوية مسارات وانغالق .المواجهة واتجاهات
 .الداخلية عالقاته في المأزوم واقعه وبحكم حاليا، الفلسطيني الشعب بها يمر التي األزمة ظروف في إسرائيل أن-

 في األفضل هي ربما الظروف، هذه نإف . اً فلسطيني يهاعل متفق سياسية أو نضالية بمبادرة لقيامفي ا وعجز قيادته
 أو منيأ لتهديد تتعرض أن دون . احتاللها لمواصلة فرصة الراهن الوضع خيار في ترى  التي العبرية، الدولة تاريخ

 .سياسي
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 .قائمة غير -ودولي قليميا  و  فلسطيني بقبول حظىي ذيال -الدولتين حل رؤية وفق السياسي الحل عناصر نإ-
 سياسية تسوية عناصر توفر ال وكل المقترحات اإلسرائيلية .مسدودة الرؤية هذه مثل تحقيق مامأ الطريق نأو 

 .االسرائيلي الفلسطيني للصراع منصفةو  متوازنة
 لىإ اليائس والقفز .واالرتجالية العشوائية بين يتراوح السابقة المراحل خالل الفلسطيني السياسي السلوك مجمل نإ-
 على ال الفردي االجتهاد على يعتمد وتجريبي انتقائي  محدود تفكير ضمن التسوية مستقبل في والتصرف .ماماأل

 .وتخوفاتها ومالحظاتها غلبيةاأل يأبر  خذاأل تتجنب فئوية مواقف وعلى .راسخة مؤسساتية قواعد
 

 :يلي بما نوصي فإننا وعليه
 دولة بإقامة الكفيلة سسواأل بالثوابت التفريط دون  .الممكن الحل عن البحث الفلسطيني الطرف من المطلوب -

 الحقوق  من دنىاأل الحد تكفل التي السياسية التسوية بين المقترحة الحلول في التمييزو  .للحياة قابلة فلسطينية
  التصور االسرائيلي للتسوية السياسية. لفرض اشتراطات نهاأ عنها يقال ما قلأ تسووية حلول وبين. الفلسطينية

 مكانياتهمإ من ستفادةلإل ودوليين وفلسطينيين عرب وسياسيين واستراتيجيين مفكرين من ستراتيجيةإ لجنة تشكيل-
 سياسية خيارات تبني ذلك من همواأل .سرائيلإ مع السياسية التسوية بمستقبل يتعلق فيما وتوصياتهم ومقترحاتهم
 عادلة للشعب الفلسطيني.الحقوق ال تصفية التي تستهدف مشاريعال كل لمواجهة واضحة

 السياسية المطالب من األدنى الحد على االتفاق قلاأل على وأ . الفلسطينية القوى  لكافة توافقية صيغة عن البحث-
 وطني مفهوم على واالتفاق .اتجاهها الفئوي  التصرف وأ تجاوزها فلسطينية جهة ألي يجوز ال التي الفلسطينية
 .للصراع دارتناإ تحسين على يتفق فلسطيني لموقف تؤسس شاملة وطنية مرجعيةو   .الفلسطينية للثوابت

 في هائلة وخسائر كوارث وتكرس سرائيلإ مع التفاوض تدير التي الحالية  الفلسطينية ستراتيجيةاال مراجعة ضرورة-
 كل فيها كتشتر  خرى أ خيارات لىإ والنظر .اسرائيل نحو واحد استحقاقي اتجاه في تمضي التي السياسية العملية
 .الفلسطينية القوى 

 ووفق .مؤصل فكري  بحث عمليات ضمن المعروضة وأ المقترحة والسيناريوهات والبدائل الخيارات دراسة هميةأ -
  .متوقعة سيناريوهات وأ حلول ألية المرشدة والمرجعية النظري  طاراإل تشكل علمية ومقاربات استراتيجية رؤية
 توصيات وتقديم تسوية.ال سيناريوهات تناقش التي كاديميةواأل الدراسية الحلقات وتتطور تستمر وأخيرا، نوصي أن-

 تجتمع الذي سرائيلياإل السنوي  "هرتسيليا" مؤتمر غرار على وذلك .الفلسطيني القرار لصانعي خالقة فاقاآو  ورؤى 
 .عوالمواضي المجاالت كافة في سرائيلإ مستقبل معالم لتحديد االسرائيلية العقول كل فيه
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 :الملخص
من خالل الدراسة بأن اإلستراتيجية تناولت الدراسة الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي اإلسرائيلي، وتبين       

اإلسرائيلية قامت على أساس عدم السماح بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة بجانب إسرائيل، وتسعى إسرائيل في 
 المحافظة على متطلبات أمنها القومي.

افة األحزاب السياسية في وبينت الدراسة رؤية الدولة الفلسطينية من خالل األحزاب السياسية اإلسرائيلية، بأن ك     
إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باإلضافة إلى رفضها التخلي عن بعض المناطق بالضفة الغربية 

 ألسباب دينية وجيوسياسية.

وخلصت الدراسة إلى أن القيادة اإلسرائيلية وما طرحته من مشاريع لحل القضية الفلسطينية ال ترقى إلقامة      
لسطينية، وتهدف تلك القيادة إلى إيهام للرأي العام العالمي بأن إسرائيل تريد السالم، وفي المقابل تعمل عكس دولة ف

ذلك، أما الرأي العام اإلسرائيلي والذي تبين بأنه ال يمكنه القبول بدولة فلسطينية، وال يختلف طرح الرأي العام للدولة 
 ي إسرائيل.الفلسطينية عن األحزاب السياسية والقادة ف

 
Abstract: 

     The study addressed the topic of the Palestinian in the Israeli political thought. It 

appeared that the Israeli Strategy had been established on refusing to create a full-

sovereign state side by side to Israel, and that Israel endeavored to maintain its security 

requirement. 

        The study shed lights on the vision of the Palestinian State in the context of the 

Israeli political parties, and it cleared that all parties do appose creation of any 

Palestinian State as well as its refusal to relinquish any parts in the West Bank for 

religious and geopolitical reasons. 

        The study concluded that the Israeli leadership through its presentation of schemes 

to resolve the Palestinian issue do not tantamount to establishing a Palestinian state, In 

contrast the Israeli leadership mislead the international public opinion by alleging that 

Israel seeks for peace, In reality she does the opposite, The study made clear that 

presentation of the Israeli public opinion does not differ from its leadership especially in 

refusing creating an independent Palestinian State.     
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 المقدمة:
قامة إسرائيل لم تكن وليدة       مرت فكرة الدولة الفلسطينية عبر العديد من المراحل، مرحلة تقسيم فلسطين وا 

نما كانت ذات خلفيات وأبعاد تاريخية، ظهرت من خالل تصريح وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور في  اللحظة وا 
امت بريطانيا بنقل الملف إلى األمم المتحدة والذي كانت خاضعة م، وق1917الثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر عام 

تشرين  29الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 181تحت الضغط األمريكي، وهذا ما نتج عنه القرار 
 م، بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية. 1947ثاني/ نوفمبر عام 

قرار وتخليها عن تطبيق الجزء اآلخر جعل كل التصرفات المستندة إلى هذا قامت إسرائيل بتنفيذ جزء من ال      
القرار غير شرعية، ألن إسرائيل رفضت االعتراف بإقامة دولة عربية في فلسطين، وذلك خوفًا من الخطر 

اتفاق أوسلو الديموغرافي وتوفير األمن للسكان اإلسرائيليين، بدأت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية والتي توجت ب
وتم التوصل إلى  338، 242على االستعداد الفلسطيني باالعتراف بدولة إسرائيل على أساس قراري مجلس األمن 

م، ولم تحل المسائل الجوهرية والمتمثلة بالحدود والالجئين 1993أيلول/ سبتمبر عام  13اتفاق إعالن المبادئ في 
 والقدس والمستوطنات.

م، والتي على إثرها 2000الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد اندالع انتفاضة األقصى عام احتدم الصراع بين      
توقفت المفاوضات بين الجانبين وعادت األوضاع إلى ما كانت عليه، بدأت الواليات المتحدة األمريكية بإيجاد 

ران/ يونيو عام حزي 24طريقة لحل الصراع والتي أعلنت من خالل الرئيس األمريكي جورج بوش االبن في 
م، عن رؤية أمريكية للتسوية في منطقة الشرق األوسط والتي تضمنت إقامة دولة فلسطينية إلى جانب 2002

إسرائيل، ولم تتطرق تلك الرؤية مساسًا ببعض الثوابت الفلسطينية، لكن بعد نحو عقدين من الزمن لم يتمكن 
فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، حيث رأت إسرائيل بأن فكرة الطرفان للوصول إلى تسوية تقود إلى إعالن الدولة ال

 إقامة دولة فلسطينية ليس خيارًا واقعيًا يحقق لها األمن واالستقرار.
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 مشكلة الدراسة:
تمثلت مشكلة الدراسة في مماطلة إسرائيل في تنفيذ االتفاقيات التي وقعتها، وتعثر العملية السلمية وانسداد        
لسياسي للتسوية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والتي لم تحرز المفاوضات بين الجانبين والتي امتدت منذ األفق ا

أوائل التسعينيات من القرن الماضي أى تقدم بخصوص العديد من القضايا التي تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
 المستقلة ذات السيادة.

 

 تساؤالت الدراسة:
 سرائيلية لفكرة قيام الدولة الفلسطينية سواء من المنظور الرسمي وغير الرسميما هي الرؤية اإل

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ما مدى تأثير الفكر السياسي اإلسرائيلي على الدولة الفلسطينية؟ -1
 ما مدى تقبل األحزاب السياسية اإلسرائيلية المختلفة للدولة الفلسطينية؟ -2
 مدى تقبل القيادة السياسية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية؟ما  -3
 ما مدى تقبل الرأي العام اإلسرائيلي للدولة الفلسطينية؟ -4

 

 أهمية الدراسة:
ترجع أهمية الدراسة من كونها تلقي الضوء على الرؤية اإلسرائيلية الرسمية وغير الرسمية للدولة الفلسطينية     

 ومنها:

 سي اإلسرائيلي على الدولة الفلسطينية.تأثير الفكر السيا -1
 تقبل األحزاب السياسية اإلسرائيلية المختلفة للدولة الفلسطينية. -2
 القيادة السياسية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية. -3
 تقبل الرأي العام اإلسرائيلي للدولة الفلسطينية. -4
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 منهج الدراسة:
منهج الوصفي التحليلي لبيان وتحليل مدى تقبل الدولة الفلسطينية بناًء على طبيعة الدراسة استخدم الباحث ال      

من المنظور اإلسرائيلي الرسمي وغير الرسمي، ومن ثم العمل على وصفها وصفًا دقيقًا وتفسيرها بداللة الحقائق 
 المتوفرة، وتحليل المتغيرات السياسية الماضية والحالية وعالقتها بمتغيرات الدراسة.

دم المنهج التاريخي لرصد األحداث والوقائع من خالل أسس علمية وأخذ العبر والدروس المستفادة كما استخ     
 منه وتوظيفها للحاضر لتفسير األحداث الجارية.

 

 تقسيم الدراسة: 

 قسمت الدراسة إلى ثالث محاور وهي:

 المحور األول: الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي اإلسرائيلي.

 : الدولة الفلسطينية من منظور األحزاب اإلسرائيلية.المحور الثاني

 المحور الثالث: الدولة الفلسطينية من وجهة نظر القادة والرأي العام اإلسرائيلي.
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 :المحور الول: الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي اإلسرائيلي
االنطالق لصناعة القرار السياسي في ظلت السياسة اإلسرائيلية تعبيرًا عن عوامل محددة تشكل قاعدة       

إسرائيل، رغم طبيعة التحوالت التي طرأت على الفكر اإلسرائيلي في ظل العملية السلمية، إال أن األهداف بقيت كما 
هي دون تغيير وهي حماية وجود إسرائيل وأمن مواطنيها، وقد ركزت الحكومات اإلسرائيلية على الفوائد التي من 

تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأهميته في ضمان األمن اإلسرائيلي، وهذا أثر  الممكن جنيها من
بشكل كبير في متطلبات عناصر السياسة اإلسرائيلية، والتي لم تتغير بل تطورت وتغلفت بما يسمى متطلبات األمن 

 الزاوية في السياسة اإلسرائيلية.القومي اإلسرائيلي، ونستطيع القول بأن ثالثة عوامل أساسية تعتبر حجر 

 ستراتيجية اإلسرائيلية:أواًل: الهداف اال

م، تسعي إسرائيل إلى إقامة الدولة اليهودية، تكون 1948أيار/ مايو عام  15منذ اإلعالن عن قيام إسرائيل في 
لم، وكانت األحزاب نقطة االنطالق نحو السيطرة على المزيد من األراضي واستحضار اليهود من كافة أنحاء العا

ستراتيجية إلسرائيل هي محاولة الدينية والعلمانية اإلسرائيلية نموذجًا واضحًا لهذه السياسة، ومن ضمن األهداف اال
إحياء الحضارة العبرية العتقاد اليهود بأنهم أبدعوا الحضارة القديمة في الشرق األوسط، ثم تجاهلها من قبل التاريخ 

ستراتيجية اهية األمم لهم، وتسعي إسرائيل من خالل سياستها بأن يكون لها دور فاعل في االالعالمي نتيجة حقد وكر 
العالمية وفي موازين القوى العالمية، مستغلة في ذلك المصلحة الحيوية مع الواليات المتحدة األمريكية في وجود 

ة الختصار الوقت والتكاليف في أي إسرائيل لمواجهة الحدود الجنوبية لالتحاد السوفيتي السابق كقاعدة متقدم
سرائيل.   مواجهة قد تنشأ بين أي من الدول ذات الصراع مع الواليات المتحدة األمريكية وا 

م، التي أخفق خاللها 1973ستراتيجية اإلسرائيلية لتغيرات هيكلية بداية من حرب أكتوبر تعرضت ثوابت اال      
ن ترتب عليها تحييد مصر من معادلة الصراع اإلقليمي، وبداية توظيف مبدأ الحرب والوقائية واإلنذار الم بكر وا 

م التي ُأطلق عليها حرب سالمة 1982التغير في وضع إسرائيل في محيطها اإلقليمي، والحرب على لبنان عام 
تهدد أمن الجليل بما أثبتته من أن حروب االختيار، كما أطلق عليها مناحيم بيغن، قد يترتب عليها تداعيات سياسية 

إسرائيل، وتعقد من عزلتها اإلقليمية، مع تصاعد الضغوط الدولية إلنهائها إذا ما لم يتم تحديد أهدافها من جانب 
، حددت إسرائيل سقف الخيارات ببقاء األمر الواقع وهذا له (6)المستوى السياسي وتقديم المبررات الكافية لبدئها

اعيات تلقائية عفوية لذا سوف يزيد عدد الفلسطينيين في إسرائيل، ويتهدد تداعياته السلبية على إسرائيل، بأنها تد
التوازن الديموغرافي وهوية الدولة اليهودية، وغالبًا يكون انفجار األوضاع في األراضي الفلسطينية، لذا فإن الباب 

                                                           
6Inbar Efraim,"Israels National Security Issues and Challenges Since the Yom Kippur 

War" New York Routledge  2008, pp 59-61 
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ذي دفع لتغير هيكلي في سيظل مفتوحًا لخيار التعايش والتسوية عبر صيغة األرض مقابل السالم، الحدث األبرز ال
م، التي أسقطت مبادئ الحدود 1991ستراتيجية اإلسرائيلية تمثل في حرب الخليج الثانية في كانون الثاني عام اال

اآلمنة والعمق االستراتيجي على أثر اختراق صواريخ سكود العراقية للمجال الجوى اإلسرائيلي، بما دفع اسحق رابين 
تعد أحد عوامل تحقيق األمن مع انتشار الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لدى الدول للتأكيد بأن الجغرافيا لم 

يران  .(7)العربية وا 

ستراتيجية اإلسرائيلية العديد من التحوالت نتيجة لتغير طبيعة التهديدات مع تضاؤل احتمالية نشوب شهدت اال      
راتيجية اإلسرائيلية في تحقيق أهدافها، وهو صراعات مسلحة مع دول الجوار، كإحدى تبعات نجاح ثوابت اإلست

فرض بقاء إسرائيل كأمر واقع على دول الجوار، وتثبيت اختالل توازن القوى اإلقليمي لصالح إسرائيل، من خالل 
تفوقها العسكري واحتكارها المتالك السالح النووي، فضال عن التطبيق النموذجي لمبادئ الحرب الخاطفة ونقل 

ض العدو والحدود اآلمنة، الذي جنب الجبهة الداخلية اإلسرائيلية تبعات المواجهات العسكرية، المعركة إلى ار 
وحروب االستنزاف طويلة األمد التي تختبر قدرة الدولة على تحمل تكلفة مادية وبشرية ال تتحملها في ظل افتقادها 

 للعمق االستراتيجي.
 

 ثانيًا: المن القومي اإلسرائيلي:

بمقدورها تحديد طبيعة األخطار المركزية التي تهدد وجودها، وتستهدف مصالحها الحيوية، ووضع  الدولة     
تقديراتها واحتياجاتها في المجاالت األمنية والعسكرية والدبلوماسية، لذلك فاألمن اإلسرائيلي يقوم على ثالثة أسس 

وحسم المعركة بسرعة إذا وقعت الحرب، تحتل مركزية وهي التنبيه االستخباري للمخاطر، وردع العدو عن الهجوم، 
اإلستراتيجية األمنية اإلسرائيلية محورًا مركزيًا في الفكر األمني اإلسرائيلي، لكن العامل العسكري هو أحد العوامل 

رب األكثر حسمًا على صعيد الصراع العربي اإلسرائيلي، وتردد كثيرًا على لسان القيادات اإلسرائيلية المتعاقبة بعد ح
م عبارة الحدود اآلمنة، وهدفت القيادات من ذلك المحافظة على األراضي التي احتلتها عام 1967حزيران عام 

م، فقد قالت غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة بأنه لو وافق زعماء العرب على توقيع اتفاق كامل 1967
آمنة، فالحدود اآلمنة بالنسبة  اً م، ألننا نريد حدود1967 للسالم مع إسرائيل لن تعيد كل األراضي التي احتلتها عام

                                                           

7  Gold Dore," Defensible Borders for Israel ". Jerusalem : Jerusalem Center for Public 

Affairs. July 2003.    
  http://jcpa.org/article/defensible-borders-for-israe 
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، وتكمن أهمية (8)إلسرائيل تعتبر من المفاهيم المتغيرة والقابلة للتمدد بما يتماشي مع متطلبات األمن اإلسرائيلي
ن الدفاع عن الدولة دون اللجوء إلى الحرب الوقائية، لذا فإن فكرة الح دود اآلمنة أتاحت الحدود اآلمنة في أنها ُتؤمِّّ

 .(9)إمكانية التخلي عن إستراتيجية الضربة الهجومية األولي

تقوم فكرة إسرائيل من خالل رؤيتها للحل في األراضي الفلسطينية المحتلة على وضع الضرورة األمنية في       
وليس في عالقاتها مع  مقدمة الحل، وقد تضعها في مقدمة التهديد العسكري اإلستراتيجي الذي تشكله دول المنطقة،

ستراتيجيًا في االفلسطينيين ألنها تتفوق على الفلسطينيين عسكريًا، لذلك تعتبر إسرائيل نفسها في وضع مختلف 
إطار الشرق األوسط، فإسرائيل تتطلع إلى العديد من المزايا األمنية التي تحققها من السيطرة على مرتفعات الجوالن 

ستراتيجي، اإلسرائيلي من الضفة الغربية يعتبر خسارة إسرائيلية وانحسار في العمق االوالضفة الغربية، فاالنسحاب 
ألن موقع الضفة الغربية والمتميز بارتفاع الجبال المطلة على المنطقة الساحلية والتي يتركز أكثر من نصف 

دة في منطقة الساحل، اإلسرائيليين في تلك المنطقة، كذلك كافة الصناعات التي تعتمد عليها إسرائيل موجو 
ذا ما وقعت تلك المنطقة تحت المدفعية  باإلضافة إلى أن تلك المنطقة ستكون في مرمي النيران والمدفعية العربية، وا 

ولقد  كم،15العربية سوف تقسم الساحل إلى شطرين ألن المسافة الواقعة بين جبال الضفة والساحل تتراوح تقريبًا 
نِّّع وُمطوِّر الدبابة ميركافاه إلى ضرورة قيام إسرائيل بهجوم استباقي في حال تمركز أكد العميد يسرائيل تال ُمص

 .(10)حشود عربية عدائية على الحدود اإلسرائيلية أو أي تهديد لألمن القومي اإلسرائيلي

مرونة إلى أرض العدو، وهذا يتضمن يعتمد الفكر اإلسرائيلي على القيام بضربات وقائية ونقل المعركة        
كي تحافظ على سالمة المنطقة  ،(11)ستراتيجية التي قد تواجه إسرائيلوديناميكية تجعله يتناسب أكثر مع المواقف اال

الساحلية وخاصة أمام الهجوم العربي من الشرق، ألن المنطقة الساحلية تتركز فيها الكثافة السكانية واالقتصادية في 
ستراتيجي ويؤدى إلى حماية السكان والمنشآت االقتصادية داخل العمق االإسرائيل، فاحتالل الضفة الغربية يوفر 

إسرائيل، وا عطاءها الوقت الكافي للرد على أي تهديد قد تتعرض له إسرائيل من القوات العربية، إسرائيل استطاعت 

                                                           
ركز الفلسطيني للبحوث والدراسات اإلستراتيجية، رام هللا، نظرية األمن اإلسرائيلي، الم (:2008.)المصري، محمد  -8

 .26ص
المؤسسة العسكرية في إسرائيل "تاريخ، واقع، إستراتيجيات وتحوالت"،  (:2009، فادي.)منصور،جوني، ونحاس -9

 .259المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار، رام هللا، ص

، مركز الزيتونة للدراسات 1ن اإلسرائيلي الواقع والمستقبل، طآفاق األم (:2007.)محمود، خالد وليد -10
 .64واالستشارات، بيروت، ص

 .258منصور، جوني، ونحاس، فادي، المؤسسة العسكرية في إسرائيل، مرجع سابق، ص -11
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يث الجبال في ستراتيجي الالزم، والمتمثل بالحاجز الطبوغرافي من حم من اكتساب العمق اال1967بعد حرب عام 
الضفة الغربية، ولهذا تكون إسرائيل أخرجت األماكن السكانية والمنشآت الحيوية لديها من أي هجوم بري 

 .(12)مفاجئ

معظم اإلسرائيليين يعتقدون بأن التسليم بالدولة الفلسطينية سينطوي على مخاطر عدة من وجهة النظر        
عي اإلسرائيلي، عدد من االستراتيجيين اإلسرائيليين يرى باستطاعة األمنية، وخطر التماسك في النسيج االجتما

إسرائيل أن تسحب إدارتها ومعظم قواتها من األراضي المحتلة دون اإلخالل بمقتضيات أمنها، واعتبر المفاوض 
تعاون  اإلسرائيلي أن الترتيبات األمنية هي أساس وشرط إقامة الدولة الفلسطينية، فبدون ترتيبات أمنية وبدون 
ستراتيجي إسرائيلي فلسطيني في هذا المجال يلقي معارضة إسرائيلية، ألن قيام دولة فلسطينية يقلص من العمق اال

، وكانت تلك الرؤية بأن يرابط الجيش على الطرق الرئيسية التي تربط نهر األردن بالضفة الغربية، (13)إلسرائيل
ض جو بهدف إعطاء الوقت الكافي لتعبئة القوات اإلسرائيلية في ووضع أجهزة لإلنذار المبكر وبطاريات صواريخ أر 

حال أي هجوم عربي محتمل، عملت القيادة اإلسرائيلية في التسعينيات من القرن الماضي إلعادة تخطيط وهيكلة 
ة، ستراتيجية على وجود جيش أصغر حجمًا وأشد تطورًا وسرعالجيش اإلسرائيلي وبناء مقوماته، وقد تركزت تلك اال

ستراتيجية األمنية اإلسرائيلية، والتغير في القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل إال أن برغم التحوالت في اال
، ثمة أربعة مبادئ رئيسية (14)األهداف الرئيسية للمشروع الصهيوني وخططته التوسعية تبقي ثابتة دون تغيير

ستراتيجي، ونزع السالح والتعاون األمني دئ في العمق االلالنسحاب من األراضي الفلسطينية، وتتركز هذه المبا
والسيطرة على األجواء والمنافذ البرية والبحرية والجوية في إطار األمن أوال قبل السالم، ومن دون تحقيق هذه 
 المبادئ فال حل للصراع والتحول إلى إدارة الصراع لكسب الوقت والعمل على تصفية القضايا طبقا لسياسة األمر

 .(15)الواقع

                                                           
 ، دار1األمن القومي العربي ونظرية تطبيقه في مواجهة األمن اإلسرائيلي، ط (:1990.)العملة، محمد يوسف -12

 .98ص عمان، الجليل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطينية،
، عدد صامد االقتصاديوجهة نظر إسرائيلية: شروط مسبقة إلقامة الدولة الفلسطينية،  (:1999.)شيف، زئيف -13

 .207، ص118
شر، القاهرة، ، سينا للن1م، ط2000اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية عام  (:1993.)شعبان، أحمد بهاء الدين -14

 .13ص
عبد العال، حسين خلف، محددات سياسة األمن القومي اإلسرائيلي في ضوء الثورات العربية، المركز العربي  -15

 الديمقراطي.
http://democraticac.de/wordpress/?p=219 

http://democraticac.de/wordpress/?p=219
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خالء المستوطنات إلى أفكار جديدة مثل       بدأت فكرة االنسحاب من غزة وبعض المناطق في الضفة الغربية وا 
زالة البؤر االستيطانية وضم المستوطنات إلسرائيل في سياق عملية  وقف االستيطان ومنع التوسع االستيطاني، وا 

قة بين الجانبين وخصوصًا القضايا الرئيسية المتمثلة في القدس تبادل األراضي، وهناك العديد من القضايا العال
والالجئين والمياه واألسري، كل ذلك بسبب تعنت المفاوض اإلسرائيلي، ومماطلة إسرائيل في الحقوق الفلسطينية 

دود لى حوالتي تمثل عصب الدولة الفلسطينية، وتجاهل إسرائيل الدعوات الدولية واإلقليمية إلى انسحاب إسرائيل إ
 م.1967الرابع من حزيران عام 

 ثالثًا: االستيطان:

تقوم السياسة الصهيونية منذ القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر على الهجرة اليهودية، ويعتبر االستيطان        
جوهر المشروع الصهيوني في فلسطين الذي يقوم على االستيالء على األراضي، وتعتبر قضية االستيطان من 

لقضايا الرئيسية الستمرار الصراع لبقاء إسرائيل على األراضي التي احتلتها واالحتفاظ بها لمتطلبات األمن ا
 اإلسرائيلي. 

حباط        كان الهدف الحتالل واستيطان األراضي هو ضمان سيطرة إسرائيل على كافة األراضي التي احتلتها، وا 
لة الفلسطينية، حتى بعد اتفاق أوسلو ترسخ مفهوم الحدود اآلمنة لدي أي محاولة مستقبلية للتنازل عن األراضي للدو 

الجانب اإلسرائيلي من خالل عدم التنازل عن األراضي والحدود والمعابر لسيطرة السلطة الفلسطينية، وعندما اعتلى 
نات في م ووضع خطته إلخالء المستوطنات واالنسحاب من قطاع غزة وأربع مستوط2001شارون سدة الحكم عام 

الضفة الغربية، للهروب من خطة خارطة الطريق ووضع اهتمامه للمحافظة على المرتكز األمني، والسيطرة على 
كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية في قطاع غزة، وتقطيع أواصر الضفة الغربية من خالل الجدار العازل 

 م.1967نية على حدود الرابع من حزيران عام إلجهاض أي مشروع يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطي

يعتبر االستيطان في الضفة الغربية عقبة أساسية أمام إقامة الدولة الفلسطينية، فاالستيطان في الضفة الغربية       
مستوطنة في الضفة الغربية، وعملت إسرائيل على عزل تلك  144موجود في أماكن متفرقة، يوجد أكثر من 

% من مساحة الضفة الغربية، ويعيش في 42ها بالجدار الفاصل، وتسيطر إسرائيل على حوالي المناطق عن بعض
% من مجموع السكان في الضفة الغربية، أما 9.5ألف يهودي يشكلون حوالي  250تلك المستوطنات حوالي 



 

  944 من 144

 

، وقامت (16)ة% من مساحة الضفة الغربي60مليون فلسطيني يعيشون بأقل من  3.5الفلسطينيين فيشكلون حوالي 
 إسرائيل ببناء الجدار الفاصل بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع إقامة وحدة فلسطينية بين مناطقها.

مع  ئهأخذ الموقف اإلسرائيلي يتشدد عبر تكثيف االستيطان فترة أيهود أولمرت رئيس الوزراء السابق وعند لقا       
قال: أن البناء في القدس الشرقية سيستمر على اعتبار أنها جزء أساسي وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا رايس 

وحدة  2200م صادقت الحكومة اإلسرائيلية على بناء حوالي 2008من عاصمة إسرائيل األبدية، وبداية آذار عام 
م، 2009ذار ، ومنذ تسّلم نتنياهو رئاسة الحكومة اإلسرائيلّية في آ(17)سكنية في حي استيطاني في القدس الشرقية

وهي الحكومة التي ضّمت أحزاًبا من أقصى اليمين اإلسرائيلي المتطرف جعلتها حكومة مستوطنين، ازدادت وتيرة 
االستيطان على نحو غير مسبوق إلى حد أصبح باإلمكان وصف األمر بأّنه استفراد بالشعب الفلسطيني وأراضيه. 

عملت حكومة  اعيات الربيع العربي، وعجز  القيادة الفلسطينية،واستغلت الحكومة اإلسرائيلّية انشغال العالم بتد
اليمين برئاسة نتنياهو على طمس الطابع العربي في مدينة القدس، من خالل تكثيف االستيطان اليهودي في المدينة 

 وتغيير أسماء الشوارع واألحياء بهدف تهويدها. 

م، وقد تضاعف 2011مستوطن في نهاية العام  536.932وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حوالي        
، وتتركز معظم المستوطنات 2011-1972مرة خالل الفترة الواقعة بين عامي  40عدد المستوطنين فيها أكثر من 

% من عدد المستوطنين، وبلغ عدد المستوطنات 50مستوطنة ويسكنون فيها حوالي  26في القدس وبلغت حوالي 
، وباقي المستوطنات في محافظات الضفة الغربية فإن القاطنين (18)مستوطنة 24 والبيرة حوالي في محافظة رام هللا

 فيها تكون بنسب متفاوتة. 

م، وقد شملت المقترحات اإلسرائيلية بضم 2000بحثت قضية االستيطان في محادثات كامب ديفيد عام         
ألف مستوطن من شأنهم أن يحتفظوا  250ا حوالي تلك المستوطنات إلى ثالث كتل استيطانية والتي يقطنه

ألف فلسطيني يقيمون بتلك المناطق من أدني حقوقهم السياسية  100بالمواطنة اإلسرائيلية، بينما يحرم ما يقرب من 
                                                           

، المركز الفلسطيني 30ف في المناطق الفلسطينية، قضايا إسرائيلية عددنظام العن (:2008.)أوفر، عادي -16
 .109للدراسات اإلسرائيلية "مدار"، رام هللا، ص

، 194الدول الكبرى تدعو إسرائيل إلى تجميد االستيطان وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، المجموعة  -17
3/5/2008. 

http://www.group194.net/index.php?mode=article&id=13022.%C7% 

 

 

 .3/8/2012فلسطين أون الين، عدد المستوطنين في الضفة يتجاوز النصف مليون،  -18
een.ps/details/news/76403/%D8%B9%D8%AF%D8%AFhttp://felest 

http://www.group194.net/index.php?mode=article&id=13022.%C7%25
http://felesteen.ps/details/news/76403/%D8%B9%D8%AF%D8%AF
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. تلك الوقائع التي فرضتها إسرائيل على األرض ووقفت عائقًا أمام (19)عندما يتم ضمهم إلى الدولة اإلسرائيلية
إلى حلول سياسية بين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي، عندما طرحت إسرائيل فكرة تعديل الحدود وهي  التوصل

آخر لإلمالءات اإلسرائيلية، بحيث تكون جميع  عبارة عن تبادل األراضي، وتعتبر قضية تعديل الحدود شكالً 
ة إلى عملية تبادل السكان، مع عدم إخالء القضايا الخارجية واألمنية للحكم الذاتي تحت مسؤولية إسرائيل، باإلضاف

 ، تلك المقترحات التي أملتها السياسة اإلسرائيلية جاءت بناًء على متطلبات إسرائيل األمنية.(20)المستوطنات

م حيث وصلت ما 2013وقد ارتفع عدد سكان المستوطنات في الضفة الغربية في النصف األول من العام       
مليون شيكل لتعزيز  22م حوالي 2013مة اإلسرائيلية في مايو/أيار من العام %، وخصصت الحكو 2نسبته 

% 176م شهد ارتفاعًا بنسبة 2013االستيطان في القدس، وذكرت حركة السالم اآلن بأن الثلث األول من العام 
ثالث األولى من وحدة استيطانية جديدة في األشهر ال 865في أعمال البناء في المستوطنات، وقد شرع ببناء حوالي 

 . (21)م2013العام 

حظيت قضية االحتفاظ بالمستوطنات على إجماع ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، لذلك تهدف السياسية        
االستيطانية التي تتبعها إسرائيل إلى أن تكون الكتل االستيطانية والمستوطنات في األغوار جزءًا من إسرائيل، 

مفهومها األمني لقضية المستوطنات وضمها إلى ثالث كتل استيطانية المحافظة على وهدفت إسرائيل من خالل 
الطابع اليهودي للدولة، وذلك من خالل نقل القرى والمدن الفلسطينية الموجودة على جانب الخط األخضر إلى 

قامة مح طات لإلنذار المبكر، حدود الدولة الفلسطينية، واحتفاظ إسرائيل بالسيطرة على مرتفعات الضفة الغربية وا 
ستراتيجي، لذلك يثبت السلوك وهذا جاء تحقيقًا لثوابت النظرية األمنية اإلسرائيلية والمتمثلة بالحدود اآلمنة والعمق اال

االستيطاني في الضفة الغربية عدم جدية إسرائيل في تحقيق تسوية سياسية، تستجيب للحد األدنى من مطالب 
إسرائيل تحت غطاء التسوية والمفاوضات لفرض وقائع وحقائق على األرض من خالل القيادة الفلسطينية، وتعمل 

 االستيطان والتهويد في الضفة الغربية وخصوصًا القدس الشرقية.

 
                                                           

انتفاضة األقصى الخلفية والتشخيص، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد  (:2001.)تماري، سليم، وحمامي، ريما -19
 .14، ص45-46

أثر االنتفاضة على الفكر السياسي اإلسرائيلي، في أثر االنتفاضة على الكيان  (:2004.)شعبان، خالد -20
  .81هيوني، باحث للدراسات، بيروت، صالص

، المشهد 2014العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية، في تقرير مدار اإلستراتيجي  (:2014.)أبو سيف، عاطف -21
 .50-49، تحرير: هنيدة غانم، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار، رام هللا، ص2013اإلسرائيلي 
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 :المحور الثاني: الدولة الفلسطينية من منظور الحزاب اإلسرائيلية
السياسية في إسرائيل، من خالل مشاركة األحزاب  تعتبر األحزاب السياسية اإلسرائيلية العمود الفقري للحياة      

السياسية في تشكيل الحكومة عبر االئتالفات الحزبية، فالنظام السياسي في إسرائيل يسمح لكافة األحزاب السياسية 
بالمشاركة في الحياة السياسية والدخول في االئتالفات الحكومية حسب طبيعة كل حزب، وتلعب األحزاب السياسية 

دور في فلكها من أحزاب دينية وحركات وتنظيمات إسرائيلية دورًا مهمًا في عملية صناعة السياسية الداخلية وما ي
والخارجية إلسرائيل، والموقف من الدولة الفلسطينية والقضايا األخرى، وتري األحزاب السياسية اإلسرائيلية في أن 

 .(22)غربيةفلسطين هي جزء من أرض إسرائيل وخصوصًا أراضي الضفة ال

 المنظومة الحزبية في إسرائيل:

ظل الهاجس األمني مسيطرًا على برامج األحزاب السياسية في إسرائيل وذلك عند اقتراب العملية االنتخابية،       
وتكررت البنود األمنية التي تطرح في االنتخابات، وتتحكم األحزاب السياسية في مسارات السياسة األمنية 

ث تجتمع غالبية األحزاب اإلسرائيلية سواء أكانت يسارية أم يمينية أم دينية برفضها التخلي عن اإلسرائيلية، حي
بعض المناطق الفلسطينية تحت ذريعة الحدود اآلمنة إلسرائيل، وتعتبر إسرائيل تلك المناطق من ناحية أهميتها 

، وهذا السبب الذي يجعل إسرائيل عدم ستراتيجية وال سيما نهر األردن، ومناطق حدودية وجبلية ومناطق خصبةاال
 . (23)التخلي عنها مستقباًل بذريعة األمن

التفريق بين األحزاب السياسية اإلسرائيلية بدأ منذ التسعينيات من القرن الماضي، وصنف التفريق على أساس       
ستيطان واتفاقيات السالم الموقف األيديولوجي والمستند إلى الخارجية واألمن، وكذلك نظرة كل حزب من حيث اال

، لكن المعسكرات واألحزاب اإلسرائيلية موحدة في (24)والقدس والالجئين وموقف األحزاب من الدولة الفلسطينية
لدى األحزاب السياسية في إسرائيل، برفضهم إلقامة دولة  ليهودي للدولة، وهناك إجماع واسعالحفاظ على الطابع ا

                                                           
 .97ص ،9، عددمجلة دراسات باحثلمجتمع الصهيوني مستعد للتسوية؟، هل ا (:2005.)زغيب، ياسر -22
مرسي، محمود، أزمة التوجه السياسي اإلسرائيلي الراهن نحو يهودية الدولة وأثره على مستقبل المشكلة  -23

              الفلسطينية، المركز العربي الديمقراطي.                                                             
                                                                                                                              http://democraticac.de/?p=69 

                   

. 207، الجامعة المفتوحة، رمات أبيب، إسرائيل، ص1األحزاب في إسرائيل، ط (:1199.)نويبرغ، بنيامين -24

 )بالعبري(

http://democraticac.de/?p=69
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يطر عليها إسرائيل، والتي تعتبر من وجهة النظر اإلسرائيلية بأنها خاضعة فلسطينية داخل األراضي التي تس
 كرات وهي يمينية ويسارية ودينية.، وتنقسم األحزاب السياسية اإلسرائيلية إلى ثالث معس(25)للسيطرة اإلسرائيلية

 الحزاب اليمينية:

منها حزب الليكود الذي تشكل نتيجة  ويندرج تحت معسكر اليمين في إسرائيل عدد من األحزاب السياسية،      
، واالتحاد القومي وهو يعد من األحزاب شديدة التطرف وقد (26)تحالفات واندماجات حزبية عبر مراحل زمنية متتابعة

م، وهي موليدت وحيروت الجديد، وتكوما، وانضم إليه في أوائل عام 1999تأسس من ثالث أحزاب صغيرة عام 
م، على يد 1994، كما يضم ذلك المعسكر حزب يعود الذي تأسس في فبراير عام (27)م حزب إسرائيل بيتنا2000

. تهدف رؤية (28)مجموعة من أعضاء حزب تسومت الذين انشقوا عنه، وحزب هتحيا وهو شديد التطرف قومياً 
حتلة، األحزاب اليمينية وخاصة حزب الليكود إلى منح اإلسرائيليين الحق في امتالك األراضي في المناطق الم

 :(29)ويرتكز المشروع على ثالثة مبادئ وهي

العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة أقلية ولها الحق في التمتع بالحكم الذاتي ضمن حدود دولة إسرائيل  -أ
 صاحبة األراضي.

 الحكم الذاتي المقصود يعتبر ذو طابع إداري ويتصل بالشؤون الدينية والثقافية واالجتماعية. -ب
                                                           

عملية أوسلو والرأي العام اليهودي في إسرائيل: هل هي قصة خيبة أمل، مركز تامي  (:2002.)ياعر، فرايمد -25
 . )بالعبري(66شطاينتس لدراسات السالم، جامعة تل أبيب، ص

دراسة في األحزاب والجماعات الدينية في  –الدين والسياسة في إسرائيل  (:1999.)ماضي، عبد الفتاح -26
 .155ص القاهرة، ، مكتبة مدبولي،1إسرائيل، ط

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1، ط2004األحزاب السياسية، إسرائيل دليل عام  (:2004.)خليفة، أحمد -27
 .165ص بيروت،

اصر التأثر في صناعة القرار السياسي اإلسرائيلي، مركز دمشق للدراسات عن (:2009.)الجبوري، عبد الوهاب -28
 دمشق.النظرية والحقوق المدنية، 

مواقف األحزاب اإلسرائيلية المختلفة من القضية الفلسطينية، الحوار المتمدن، عدد حجاج، طارق محمد،  -29

3768 ،24/6/2012. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=313033 
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م الذاتي فإنه يشمل السكان وليس األراضي مما يعني باستمرار سيطرة إسرائيل على األراضي بالنسبة للحك -ج
 وبناء المستوطنات، وأن المشروع ال يمكن أن يؤدي إلى دولة فلسطينية.

دعم حزب الليكود مشاريع االستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعارض الحزب االنسحاب من        
م، وفي عهد الحزب حدثت عدة انسحابات منها عندما تم التوقيع على 1967لتها إسرائيل عام األراضي التي احت

اتفاقية كامب ديفيد في عهد رئيس الوزراء مناحيم بيغن وتم بموجبها انسحاب إسرائيل من سيناء، واالنسحاب الثاني 
اديما، وتم االنسحاب األحادي م، عندما انشق شارون والذي كان يتزعم حزب الليكود وتأسيسه حزب ك2005عام 

 م.2005الجانب من قطاع غزة عام 

عارض حزب الليكود اتفاقية أوسلو ولم يعترف بالمفاوضات التي جرت بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني،        
سطينية مستقلة، لذلك فحزب الليكود ال يميل إلى تسوية والتي بموجبها يتم التنازل عن األراضي، وال إلى قيام دولة فل

لكن برنامج الحزب يقوم على حكم ذاتي محدود في األراضي الفلسطينية المحتلة، وتحسين الحياة االقتصادية 
م، باعتبار إسرائيل دولة يهودية والقدس 2009للفلسطينيين، وقد كانت خطة نتنياهو رئيس الوزراء في العام 

% من أراضي الضفة الغربية وتأجيل المفاوضات حول 80عاصمة موحدة إلسرائيل، وتضمنت الخطة بناء حوالي 
 .(30)القدس والالجئين

يمكن القول بأن سياسة حزب الليكود واألحزاب اليمينية تعارض قيام دولة فلسطينية، وعدم السماح       
دم للفلسطينيين بالسيطرة على حدودهم ومجالهم الحيوي، ومنعها من عقد اتفاقيات عسكرية مع دول أخرى، وع

م، وال 1967السماح بالتسلح ورفض السيطرة على مصادر المياه، وعدم عودة الالجئين الفلسطينيين إلى حدود عام 
 لتقسيم القدس بل تكون عاصمة موحدة لدولة إسرائيل.

 

  

                                                           
، المركز الفلسطيني للدراسات 34فلسطين في برنامج نتنياهو، قضايا إسرائيلية، العدد (:2009.)شلحت، أنطوان -30

 .110اإلسرائيلية "مدار"، رام هللا، ص
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 الحزاب اليسارية:

تي تألفت من اندماج تندرج تصنيفات األحزاب اإلسرائيلية ضمن معسكر اليسار، حزب العمل وكتلة ميرتس ال       
حزب المبام وحزب راتس وحزب شينوي، ومن مجموعتين صغيرتين انضمتا إلى الحزب هما حركة شاحر وحزب 
الخيار الديمقراطي وحزب عام أحاد "شعب واحد" والذي يمثل التعبير السياسي للهستدروت، ترفض أحزاب اليسار 

ى لسان قيادات الحزب ومنها غولدا مائير زعيمة الحزب في إقامة دولة فلسطينية في األراضي المحتلة، وتردد عل
ذلك الوقت رفضها للدولة الفلسطينية وان تلك الدولة لكن يكتب لها الحياة في األراضي المحتلة، ألن المنطقة 

 .(31)الممتدة من العراق إلى البحر المتوسط ال يوجد مكان لدولتين مستقلتين واحدة يهودية واألخرى عربية

أما موقف اسحق رابين وأبا إيبان اعتبرا أن فكرة الدولة الفلسطينية غير واقعية وأن هناك فقط مجااًل لعودة       
م إقامة إدارة ذاتية فلسطينية في ظل 1968السيادة األردنية على الضفة الغربية، أما موشيه دايان اقترح عام 

م اقترح إيغال ألون إقامة 1971ة الفلسطينية، ففي عام م فكرة الدول1973االحتالل اإلسرائيلي ورفض نهائيًا عام 
سرائيل على أن يشمل الفلسطينيين، وفي عام  م اقترح شيمعون بيريز إقامة 1972اتحاد كونفدرالي بين األردن وا 

قامة حكومة اتحادية لمعالجة الشؤون المالية واأل منية اتحاد فدرالي بين إسرائيل والدول العربية في الضفة الغربية، وا 
والخارجية، وأوضح بأن مبدأ تقسيم األراضي لن يجلب السالم، تلك المرحلة كانت تنصب باستمرار وخاصة لدى 
األحزاب الكبيرة مثل العمل والليكود على جعل الخيار األردني هو مفتاح السالم، لكن حدثت جملة من المتغيرات 

م، وانعقاد المجلس الوطني 1987انتفاضة الحجارة عام والتطورات غيرت النظرة اإلسرائيلية لتلك الحلول، وهي 
م، وا عالن وثيقة االستقالل والقبول الواضح بحل الدولتين، وتال ذلك فك االرتباط األردني 1988الفلسطيني عام 

 .(32)القانوني واإلداري مع الضفة الغربية مما أسهم في اختفاء الخيار األردني البديل

م، ويميل الحزب إلى 1967ة حزب العمل ترفض االنسحاب من األراضي المحتلة عام يمكن القول بأن سياس      
إقامة دولتين لشعبين وتعيشا جنبًا إلى جنب بسالم، وبخصوص الكتل االستيطانية التي توجد فيها كثافة يهودية 

رائيل، وسوف يعمل الحزب تبقى تحت السيادة اإلسرائيلية، أما القدس بكل أحيائها اليهودية هي العاصمة األبدية إلس
على نيل االعتراف الدولي بالقدس عاصمة إلسرائيل، وأن التسوية السياسية بين الجانبين يجب أن تضمن السلطة 
الفلسطينية المحافظة على األمن والهدوء بما في ذلك قطاع غزة، ويرفض الحزب عودة الالجئين إلى حدود عام 

 المخولة باستيعاب كل شخص داخل أراضيها. م، باعتبار السلطة الفلسطينية هي1948

                                                           
 .139بق، صخليفة، أحمد، األحزاب السياسية، مرجع سا -31
 .142المرجع السابق، ص -32
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 الحزاب الدينية:

األحزاب الدينية في إسرائيل تنقسم إلى قسمين وهما: المتدينون الصهيونيين الذين يسمون بالعبرية "هتسيونيم"،       
يهودية، ويمثل والمتدينون المتشددون الذين يسمون "حريديم" وينتمي كالهما إلى التيار األرثوذكسي في الديانة ال

القسم األول في السياسة اإلسرائيلية حزبي المفدال وميماد، بينما القسم اآلخر يمثل أحزاب أغودات يسرائيل، وديغيل 
 . (33)هتوراة والمتحدين في كتلة واحدة وهي يهدوت هتوراة، وحزب شاس

دة الدينية التي تتسم بالتعصب األحزاب الدينية لها مفهومها الخاص بخصوص التسوية وهذا نابع من العقي     
المبني على أساس أسطورة الكتب المقدسة لديهم، والتي ال تتغير بتغير الظروف والمؤثرات المحيطة بها، لذلك 
تؤمن تلك األحزاب بحق اليهود في االستيطان داخل أرض إسرائيل الكاملة، وتعتبر هذا حق مقدم على كل 

واالقتصادية، ترفض األحزاب الدينية فكرة التخلي عن األراضي المحتلة بعد عام االعتبارات السياسية واإلستراتيجية 
م، وترفض قيام دولة فلسطينية، فحزب المفدال يرفض التنازل عن األراضي المحتلة باعتبارها أراضي 1967

غوادت إسرائيل إسرائيلية، ويطالب الحزب بإحالل السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، أما حزب أ 
 . (34)فيدعو الحكومة اإلسرائيلية إلى تشجيع العرب على الرحيل بتقديم اإلغراءات المادية لهم

 

قامة المستوطنات اليهودية، وتعارض تلك األحزاب  تدعو األحزاب الدينية إلى طرد العرب من داخل حدود إسرائيل وا 
العرب، وضم الضفة حتى نهر األردن إلى إسرائيل، لذلك قيام دولة فلسطينية، والقضاء على فكرة دمج اليهود مع 

 ترى تلك األحزاب بأن السياسية اإلسرائيلية يجب أن تبقي وفق أسس دينية ويتضمنها كل من التوراة والتلمود)35(.

       

  

                                                           
 .100زغيب، ياسر، هل المجتمع الصهيوني مستعد للتسوية؟، مرجع سابق، ص -33
 .230ماضي، عبد الفتاح، الدين والسياسة في إسرائيل، مرجع سابق، ص -34
 .237المرجع السابق، ص -35
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نية بخصوص يمكن القول بأنه ال يوجد فرق بين األحزاب السياسية اإلسرائيلية سواء اليمينية أو اليسارية أو الدي
الدولة الفلسطينية، ألن هناك ثوابت ال يمكن لألحزاب اإلسرائيلية تجاوزها، ويمكن أن تختلف المشاريع وتتنوع 
التصريحات لكن الجوهر والمضمون يبقي ثابتًا دون تغيير، لذلك هناك العديد من األسس واالعتبارات التي تعتمد 

 :عليها األحزاب اإلسرائيلية وتتلخص في التالي

 عدم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة. -1
 القدس ليست ضمن موضوع التفاوض وهي عاصمة إسرائيل األبدية. -2
 ال عودة لالجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها. -3
 ستبقي إسرائيل على الكتل االستيطانية في الضفة الغربية. -4
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 :ي العام اإلسرائيليالمحور الثالث: الدولة الفلسطينية من وجهة نظر القادة والرأ
تعددت وجهات النظر اإلسرائيلية بخصوص مواقفهم من الدولة الفلسطينية، باإلضافة إلى الرأي العام      

اإلسرائيلي، كل وجهات النظر ال ترتقي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وبالتالي يجب أن تكون تلك الدولة 
 ة.صالح إسرائيل األمنية والسياسيحسب م

 أواًل: رؤية الدولة الفلسطينية من وجهة نظر قادة إسرائيل:

يعتبر القادة في إسرائيل مرجعية لألحزاب السياسية وممكن أن تتأثر تلك األحزاب بمواقف القيادة السياسية،        
قد أعلن م، والذي وصف بالخطاب التاريخي ف2008أيلول/ سبتمبر عام  14لذلك فالخطاب الذي ألقاه أولمرت في 

بأن أرض إسرائيل الكبرى لليهود قد انتهي، ودعا في خطابه إلى إقامة سالم كامل مع الفلسطينيين، حيث قال خالل 
خطابه نحن نبتدع الحجج والذرائع لتبرير سياستنا في التقاعس عن القيام بأي خطوة للسالم مع الفلسطينيين، على 

حل الدولتين وهو أن تكون هناك دولة لشعبين، ألن حل الدولتين لم أساس دولتين لشعبين، واقترح أولمرت البديل ل
 .(36)يوقف الخطر ولم يضع حدًا للتهديدات التي تواجه إسرائيل من الطرف الفلسطيني

سرائيل، وقال         رئيس دولة إسرائيل السابق شيمعون بيرس رحب بالمفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين وا 
السياسية بين الطرفين هي قبل كل شئ مصلحة إسرائيلية، وأضاف أن الفجوات في المواقف بين  أن عملية التفاوض

الطرفين هي فجوات صغيرة، وأن إسرائيل معنية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، ومن منطلق 
 . (37)ذلك نحن نمد يدنا لسالم صادق وحقيقي مع جيراننا

، أنه مستعد لتجديد التفاوض 2009نتنياهو رئيس الوزراء عند نيله الثقة من الكنيست عام أعلن بنيامين      
بخصوص التسوية مع الفلسطينيين، في مجاالت االقتصاد واألمن واالستقرار دون أن يذكر الدولة الفلسطينية، وقد 

نياهو بأنه مهتم بعملية السالم وأنه جعل نتنياهو اإلقرار الفلسطيني بيهودية إسرائيل شرطًا للتفاوض، حيث أظهر نت
مستعد للشروع في مفاوضات جدية مع الفلسطينيين، في حال رغبوا دون شروط مسبقة، ولم يتطرق نتنياهو ماهية 
تلك المفاوضات وهل تلك المفاوضات سوف تؤدي إلى دولة فلسطينية، وفي الواضح أن نتنياهو يريد أن يظهر 

د فقط الحصول على اعتراف من الفلسطينيين بخصوص يهودية إسرائيل، أما الدولة مؤيدًا للسالم لكن الجوهر يري
                                                           

، مركز الزيتونة للدراسات 0820التقرير اإلستراتيجي الفلسطيني عام  (:2009.)صالح، محسن وآخرون  -36
 .116-115واالستشارات، بيروت، ص

تصريح صحافي لشيمعون بيرس يؤكد فيه أن إسرائيل معنية بإقامة دولة فلسطينية مستقرة ومستقلة، مجلة  -37
 .215، ص2010، رام هللا، 83الدراسات الفلسطينية، العدد 
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التي يراها نتنياهو للفلسطينيين ال تلبي الحد األدنى من طموحاتهم، ألنها دولة منزوعة السالح وال تقوم على كامل 
زمنية تحددها االحتياجات  أراضي الضفة الغربية، ويري نتنياهو بأن السيادة لهذه الدولة يجب أن تتم عبر فترة

والتطورات األمنية على األرض، وهذا يعفي إسرائيل من االستحقاق التاريخي للفلسطينيين، وفرض حلول مرحلية، 
 .(38)تجعل موضوع الدولة الفلسطينية صعبة التحقيق

، أن 2007و عام مستشار وزير الجيش للبني التحتية حقاي ألون في حديثه لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية في ماي   
الجيش يعمل لخدمة المستوطنين، تجعل من إمكانية قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحياًل، فهي في نظره دولة مؤقتة 

 .(39)% من مساحة الضفة الغربية42في قطاع غزة، ودولة على مساحة 

ال بأن فكرة إقامة دولة أما وزير االقتصاد اإلسرائيلي السابق نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي ق     
فلسطينية في أرض إسرائيل قد عفي عليها الزمن، وأنه يجب االنتقال من مرحلة البحث عن حل إلى مرحلة التعايش 
مع المشكلة، وذكر بأن قيام دولة فلسطينية غرب نهر األردن سوف يجلب على إسرائيل مائة عام من الصراع، 

لفلسطينيين، فضاًل عن اتساع العزلة الدولية، وأن حل الدولتين الذي ألتزم به باإلضافة إلى إغراق إسرائيل بماليين ا
 .(40)نتنياهو في خطاب بار إيالن غير قابل للتطبيق

م، ولم تتغير مواقف القادة 2013عادت المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية لتحتل مكانة مركزية في العام       
تسوية السياسية، وبات صناع القرار التفاعل معها بشكل جدي، خاصة في السياسيين وخصوصًا نتنياهو اتجاه ال

، وقد شكك نتنياهو في النوايا الفلسطينية (41)القضايا الحساسة مثل االستيطان، واألمن، والحدود، واألغوار، واألسرى 
امعة بار إيالن بغية تقويض أي ضغط عليه للتجاوب مع المقترحات اإلحالل السالم، وقد أعلن خالل خطابه في ج

                                                           
، المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 2011جي تقرير مدار اإلستراتي (:2012.)غانم، هنيدة وآخرون  -38

 .37-35ص ،"مدار"، رام هللا
 .75، القاهرة، ص103، عدد مجلة القدسقبل أن تصبح الدولة الفلسطينية مستحيلة،  (:2007.)الزرو، نواف -39
، 2191د عام من الصراع، صحيفة فلسطين، غزة، عد 100بنيت، قيام دولة فلسطينية سيجلب على إسرائيل  -40
 . 15، ص24/6/2013

 .44أبو سيف، عاطف، العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية، مرجع سابق، ص -41
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م، أنه ينوي في حال التوصل إلى اتفاق سالم نهائي مع الفلسطينيين أن 2013في الثاني من مايو/أيار عام 
 . (42)يعرضه لالستفتاء على الرأي العام اإلسرائيلي قبل المصادقة عليه

فلسطينية مستقلة ذات يمكن القول بأن مواقف القيادة السياسية في إسرائيل لم تتغير بخصوص إقامة دولة     
 ن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.سيادة، وتعمل جاهدة إلحباط أي مشروع ممكن أ

 ثانيًا: رؤية الدولة الفلسطينية من وجهة نظر الرأي العام اإلسرائيلي:

 أجري مركز تامي شتيامنتس ألبحاث السالم بجامعة تل أبيب استطالع السالم العام وتبين بأن الجمهور     
اإلسرائيلي يدعم خطة الفصل األحادي الجانب بشكل كبير بداًل من العودة إلى طاولة المفاوضات، وأظهرت نتيجة 

% من الجمهور اإلسرائيلي مع إخالء مستوطنات في إطار 65م، بأن 2002االستطالع الذي أجري في العام 
يل والفلسطينيين، ووجود أغلبية مؤيدة خطة الفصل األحادي الجانب، بهدف خلق مناطق عازلة فعالة بين إسرائ

 .(43)إلخالء المستوطنات بالقوة حتى بدون اتفاق

دراسة حول الدولة الفلسطينية، وأثبتت الدراسة بأن  2007كما أجري معهد دراسات األمن القومي في مارس      
يادة الفلسطينية ترفض % من السكان البالغين في إسرائيل يؤيدون حل الدولتين لشعبين، لكن ما دامت الق63

االعتراف بدولة إسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي لن يكون هناك حل للصراع، وأن إعالن إسرائيل تأييدها 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة يعتبر تنازل تاريخي مهم، ولكن ال يجوز للشعب اليهودي أن يقدم على 

 .(44)طيني واضح أن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهوديتنازل إذا لم يتوافق مع إعالن فلس

وأظهرت نتائج استطالع الرأي العام اإلسرائيلي أجاره معهد دراسات األمن القومي في جامعة تل ابيب مطلع       
نية في الضفة ، أن استعداد الجمهور اإلسرائيلي للموافقة في إطار تسوية دائمة على إقامة دولة فلسطي2009العام 

 1987% عام 21الغربية وقطاع غزة، ازداد بشكل مضطرد خالل العقدين األخيرين، إذ ارتفعت نسبة المؤيدين من 
لى 2007% عام 55، ثم انخفضت النسبة إلى 2006% عام 61إلى  ، ومع ذلك فإن نسبة 2009% عام 52، وا 

                                                           
، المشهد 2014الحزبي الداخلي، في تقرير مدار االستراتيجي  -المشهد السياسي (:2014.)شلحت، أنطوان -42

 .60اإلسرائيلية مدار، رام هللا، ص ، تحرير: هنيدة غانم، المركز الفلسطيني للدراسات2013السياسي اإلسرائيلي 
، مجلة مركز التخطيطالسالم مع الفلسطينيين في برامج األحزاب اإلسرائيلية،  (:2006.)المسلمي، عاطف -43

 .286، مركز التخطيط الفلسطيني، غزة، ص21عدد
سرائيلية "مدار"، رام في معني الدولة اليهودية، المركز الفلسطيني للدراسات اإل (:2011.)غانم، هنيدة وآخرون  -44

 .142هللا، ص
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بلغت النسبة  2009الجمهور اإلسرائيلي، وفي العام  % من63المؤيدين لحل الدولتين ما زالت مرتفعة وقد أيد ذلك 
%، وفسرت الفوارق بأن مصطلح دولة فلسطينية ما زال يرعب فئات معينة من الجمهور اإلسرائيلي، لكن صيغة 64

، لذلك (45)حل الدولتين لشعبين القت قبواًل لدى غالبية الجمهور اإلسرائيلي، باعتبارها الحل الواقعي الوحيد للصراع
 ول نتنياهو مبدأ حل الدولتين يعكس تساوقًا مع موقف األغلبية في صفوف الرأي العام اإلسرائيلي.قب

أما الباحث في معهد دراسات األمن القومي يهودا بن مائير قال بأن هناك تقارير صحفية تؤكد بأن       
حديث على لب الصراع ال على الفلسطينيين يعارضون صيغة دولتين لشعبين، ويؤيدون فقط دولتين فقط ويدور ال

ذا كان هناك موضوع ال يجوز إلسرائيل التنازل فيه أو حتى مناقشته تحت  مناقشة تتعلق بالصياغة أو الكلمات، وا 
 .(46)أي ظرف ألنه يتعلق بوجودنا الحقيقي

الية آرئيل الصحفي رفيف دروكر يري بأن مطلب االعتراف بإسرائيل دولة يهودية رأى النور ألول مرة خالل و     
، وأن قادة إسرائيل معنيون بطرح شرط مسبق للمفاوضات ال 2005-2001شارون رئاسة الحكومة اإلسرائيلية 

يمكن للفلسطينيين القبول به، ويري البروفيسور يورام ميتال أستاذ الدراسات الشرق أوسطية في جامعة بن غوريون، 
ي بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي هو حجر الزاوية أن موقف نتنياهو الذي يعتبر أن االعتراف الفلسطين

للسالم، ويكشف األساس األيديولوجي لرئيس الحكومة، والذي يعتقد مثل معظم اإلسرائيليين بأن المعارضة العربية 
العامة لالعتراف بهذا الطلب تشكك في مجرد وجود دولة إسرائيل، وتعكس معارضة مبدئية لالعتراف بسيادتها، 

ر الصحافي جدعون عيشت إلى أن الزعماء السياسيين في إسرائيل يتبنون مطلب االعتراف بإسرائيل دولة وأشا
 .(47)قومية للشعب اليهودي، لذلك فاألهمية الكبرى لهذا المطلب كامنة في جبهة الرأي العام اإلسرائيلي

ني خيار الدولة الواحدة، معتبرًا أن البروفيسور يهودا شنهاف عالم االجتماع في جامعة تل آبيب دعا إلى تب     
حل الدولتين أصبح غير قابل للتطبيق بفعل السياسات اإلسرائيلية، وأن الحل األمثل للقضية الفلسطينية هو ضمان 
حقوق المواطنة في ظل دولة ديمقراطية تكون لجميع مواطنيها، ويجب التفكير والنظر إلى المشهد السياسي العام في 

أصبح اليوم طرح حل الدولتين هو طرح غير قابل للتطبيق، ويشكل خطورة كبيرة على الفلسطينيين المنطقة، بحيث 
 . (48)في إسرائيل

                                                           
 .110شلحت، أنطوان، فلسطين في برنامج نتنياهو، مرجع سابق، ص -45
 .141غانم، هنيدة وآخرون، في معني الدولة اليهودية، مرجع سابق، ص -46
 .153-150المرجع السابق، ص -47
 .2/5/2013لوطن، شنهاف، يهودا، حل الدولتين غير قابل للتطبيق ويجب نسيانه، موقع دنيا ا -48



 

  944 من 156

 

، أن ثلثي اليهود في إسرائيل يعارضون إقامة دولة 2012وقد كشف استطالع للرأي العام اإلسرائيلي عام      
ع الذي نشر في صحيفة معاريف اإلسرائيلية بأن فلسطينية منزوعة السالح في الضفة الغربية، وأظهر االستطال

% يؤيدون بناء وحدات سكنية استيطانية في المنطقة الحساسة في 51% ال يؤيدون إقامة دولة فلسطينية، وأن 66
% حق اليهود في الصالة في الحرم القدسي، وهذا يؤكد بأن المجتمع اليهودي يتمدد يمينيًا 71الضفة الغربية، وأيد 

 .  (49)رفًا، ويرفض الدولة الفلسطينيةويزداد تط

يمكن القول بأن رؤية القيادة في إسرائيل والرأي العام اإلسرائيلي للدولة الفلسطينية تقوم على عدم االعتراف       
بالدولة الفلسطينية، ويعزز ذلك اإلجراءات اإلسرائيلية على األرض من توسيع االستيطان، وبناء الجدار العازل، 50

مدينة القدس، باإلضافة إلى انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين المتطرف، كل ذلك يحول دون قيام دولة وتهويد 
 فلسطينية مستقلة وذات سيادة.   

 

  

                                                                                                                                                                          

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/05/02/388958.html 
، 1201محمود، خالد وليد، ثلثا اليهود ليسوا مع إقامة دولة فلسطينية... ما الحل؟، صحيفة فلسطين، العدد  -49

 .21، ص26/12/2012غزة، 
 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/05/02/388958.html
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 الخاتمة:
لى بينت الدراسة الرؤية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية من المنظور الرسمي وغير الرسمي، وقد تطرقت الدراسة إ    

ستراتيجية اإلسرائيلية على الدولة الفلسطينية، والتي تضمنت المحافظة على األمن سياسي اإلسرائيلي واالالفكر ال
م، رغم كافة الدعوات 1967القومي اإلسرائيلي، باإلضافة إلى االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

م، وتهدف إسرائيل من 1967ينية المحتلة عام الدولية واإلقليمية التي تدعو إلى االنسحاب من األراضي الفلسط
 خالل ذلك للعمل على إجهاض أي عملية سياسية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وتطرقت الدراسة إلى مواقف األحزاب السياسية في إسرائيل، وتبين من خالل الدراسة بأن كافة ألوان الطيف      
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتجتهد تلك األحزاب من خالل المشاريع التي تقوم السياسي في إسرائيل ترفض 

بطرحها بين الفينة واألخرى، لكن المضمون يبقي ثابتًا دون تغيير والمتمثل بعدم إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، 
افة إلى التركيز على عدم إخالء وعدم التفاوض حول موضوع القدس، ورفضها لعودة الالجئين الفلسطينيين، باإلض

 المستوطنات في الضفة الغربية.

بينت الدراسة مواقف القيادة السياسية والرأي العام في إسرائيل بخصوص الدولة الفلسطينية، وتعددت وجهات       
ولة فلسطينية، وأن النظر اإلسرائيلية ومواقفهم بالنسبة للدولة الفلسطينية، لكن غالبية وجهات النظر ال ترتقي لقيام د

تكون تلك الدولة حسب المطالب السياسية واألمنية إلسرائيل، وقد سعت إسرائيل من خالل ذلك إلى التوسع 
قامة الجدار العازل بهدف منع قيام دولة فلسطينية متواصلة  االستيطاني في الضفة الغربية والقدس واألغوار، وا 

 جغرافيًا.
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 النتائج:
 اقيل أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.تضع إسرائيل العر  -1
الفكر السياسي اإلسرائيلي مبني على أسطورة التوراة والتلمود، بعدم التخلي عن األراضي ألنها تعتبرها  -2

 أرض الميعاد واألجداد.
ا كافة األحزاب السياسية في إسرائيل تتفق حول هدف واحد وهو عدم التنازل عن األراضي التي احتلته -3

 ستراتيجي.إسرائيل باعتبارها توفر لها الحدود اآلمنة والعمق اال
 تبدي إسرائيل أمام العالم بأنها تريد السالم، ولكن في األساس تعمل عكس ذلك. -4

 

 التوصيات:

 عدم القبول بحل ال ستند إلى قرارات الشرعية الدولية إلقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. -1
 ط ألي تسوية.وقف االستيطان بشكل كامل كشر  -2
 فضح الممارسات اإلسرائيلية أمام الرأي العام العالمي. -3
يجاد إستراتيجية جديدة وموحدة تجمع عليها كافة الفصائل الفلسطينية. -4  العمل على إنهاء االنقسام وا 
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 :ملخص

قفها من الدولة الفلسطينية, والذى يقوم على يدور موضوع الدراسة حول الرؤية الرسمية اإلسرائيلية، من حيث مو 
أسس دينية وديموغرافية وأمنية وسياسية, فمختلف األحزاب السياسية اإلسرائيليةترى أن فلسطين هي أرض إسرائيلية، 
هذا المفهوم مغروس بعمق في الوعي اإلسرائيلي, و مشترك لليمين والوسط بكل أطيافهما, وعلى هذه الخلفية يتبلور 

عقل الجمعي لدي القيادة اإلسرائيلية الحالية الي عدم السماح بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة, وعدم الرجوع الي في ال
, كما أن اإلسرائيلين متمسكون بمطالبة الفلسطينيين باالعتراف بالدولة اليهودية, وهذا يعنى أن 1967حدود عام 

 فوا بالملكية الحصرية لليهود على فلسطين.يستبطن الفلسطينيون أنهم هزموا تاريخًيا, وأن يعتر 

 

Abstract: 

The study addresses Israeli official view in terms of its stand about the Palestinian 

Statehood, which relies mainly on religious, demographic, security and political 

grounds. The various Israeli political parties consider that the land of Palestine is an 

Israeli one, and this concept is deeply rooted in the Israeli consciousness. Furthermore, 

this concept is commonly shared by the divers Right and Center parties. So, based on 

the above, the collective mind of the current Israeli leadership takes shape to neither 

allow of establishing a sovereign Palestinian state nor returning back to the 1967 

borders. And in the main time, Israelis are sticking to the claim that  Palestinians must 

recognize by Israel as a Jewish State. But this means Palestinians to understand that 

they are historically defeated, and recognize the exclusive ownership of Palestine for 

Jews.   
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 :مقدمة

ن خالل استمرارها في إن القيادة اإلسرائيلية دأبت على إلغاء أية إمكانية لتحديد حدود الدولة الفلسطينية، وذلك م
بناء المستوطنات، ومصادرة األراضي في الضفة الغربية، خاصة التي يعتبرها المجتمع الدولي ضمن حدود عام 

)وزير العمل في االئتالف  YegalAlonم، كما عملت القيادة السياسية اإلسرائيلية الحالية على تنفيذ خطة 1967
من الناحية األمنية والعسكرية واالستراتيجية، وتركت الباب مفتوحًا م(، على أرض الواقع 1967الحكومي في عام 

أمام المفاوضات مع الفلسطينيين لتحقيق أية تسوية سياسية تحول دون قيام دولة فلسطينية متكاملة جغرافًيا وسكانيًا، 
طات من الحكم الذاتي تؤدي وهو ما يؤكد الرؤية الصهيونية الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية واالكتفاء بمناطق أو سل

 دورًا وظيفيًا، أبرزها الوظائف األمنية واالقتصادية. 

وفي السياق نفسه ادعت القيادة اإلسرائيلية أّن السلطة الفلسطينية غير جاهزة وغير مستعدة لقيادة دولة، وهي 
س عباس، وتسلم حماس ضعيفة لدرجة أّن أي انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية سيؤدي إلى سقوط سلطة الرئي

)القوى المتطرفة األخرى( سَدة الحكم، يضاف إلى كل ذلك تبرير اسرائيل عدم اعترافهم بدولة فلسطينية لعدم جاهزية 
الفلسطينيين لقيادة دولة لوجود انقسام شديد بين الفلسطينيين، أدى إلى إقامة كيانين لهم، األول في الضفة وتقوده 

 ع غزة وتقوده حركة حماس.حركة فتح، والثاني في قطا

كذلك استندت إسرائيل إلى دعم الواليات المتحدة، باستخدام حق النقض الفيتو ضد أي قرار يصدر عن مجلس 
األمن، يدين إسرائيل بخصوص إقامة المستوطنات في األراضي المحتلة أو االستخدام المفرط للقوة تجاه السكان 

 عضوية في األمم المتحدة لفلسطين. المدنيين، أو تمرير قرار دولة كاملة ال
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 :مشكلة الدراسة

يدور موضوع الدراسة حول الرؤية الرسمية اإلسرائيليةللدولة الفلسطينية المنشودة من حيث، ماهية طبيعة الدولة 
جوهري ن قيام الدولة الفلسطينية سيصاحبه تغيير إ في منظور القيادة اإلسرائيلية الحالية؟ حيث الفلسطينية المنشودة

على مكانة الدولة العبرية، وهو ما سيكون ذا تأثير حاسم على مصيرالمستوطنين في الضفة الغربية والقدس 
لهذا تمارس إسرائيل ضغوطًا مشددًة على الفلسطينيين من أجل إرضاخهم لشروط ومتطلبات الرؤية  ،الشرقية

ن " قيمة التوقيع الفلسطيني  ال يساوي شيئًاإن لم  االسرائيلية للحل وألي اتفاقيات موقعة أو ستوقع مستقبال، خاصة وا 
 يكن مسنودًا بقوة إنفاذ وفرض من جانب اسرائيل .

 وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل البحثي التالي: 

ا كانت هل قرار القيادة اإلسرائيلية بعدم إقامة الدولة الفلسطينية سيطرح حلواًل أخرى للقضية الفلسطينية؟ وما إذ
 اعترافات المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية سوف يسهم في لجم وكبح توجهات القيادة الرسمية اإلسرائيلية؟ 

 -ويتفرع عن هذا التساؤل البحثي الرئيس مجموعة من التساؤالت على النحو التالي:

 المنشودة ؟  ما المقصود بالدولة الفلسطينية

 ؟ولة الفلسطينيةة اإلسرائيلية للدما طبيعة الرؤي

 ما المحددات الحاكمة لرؤية القيادة االسرائيلية للدولة الفلسطينية؟

 ما هو مستقبل الكيان الفلسطيني من المنظور اإلسرائيلي ؟
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 :أهمية الدراسة

والدراسة ذات أهمية على الصعيدين العملي، والنظري، فأما من الناحية النظرية: فعلى الرغم من وجود بعض 
نها لم تنطلق من إطار أات التي تطرقت الى موضوع القيادة اإلسرائيلية وتوجهاتها تجاه الدولة الفلسطينية، إال الدراس

نظري يمكن أن يسد عيوب ومثالب التجاذبات الحزبية والعاطفية التي دخلت بها القضية الفلسطينية لدى موجهي 
الت محدودة حاولت الجمع بين الرؤية الرسمية  الرأي عند صانعي القرار الفلسطيني، كما ال يوجد سوى مقا

اإلسرائيلية وتداعيات قيام  الدولة الفلسطينية على الكيان اإلسرائيلي، بيد أن هذه المقاالت حاولت خلق أسانيد للجوء 
إلى حلول أخرى مثل: الدولة ثنائية القومية أو االنسحاب من طرف واحد أو ما شابه، وبالتالي سوف تشكل هذه 

 راسة محاولة متواضعة لسد هذه الفجوة في األدبيات السياسية الفلسطينية.الد

أّما من الناحية العملية فإن موضوع الدولة الفلسطينية يحظى باهتمام بالغ على الصعيد الدولي، سياسيًا، وقانونيًا، 
كبيًرا من الفلسطينيين  والعرب   وأمنيًا، وال شك أن دراسة القضايا الخاصة بالصراع العربي اإلسرائيلي تلقى اهتماماً 

 واإلسرائيليين خاصة ومن الغرب عامة، وتنبع أهمية هذه الدراسة من :

حيث تعد مثل هذه الدراسات أداًة ومرجعًا هامًا  ،إمكانية االستفادة من النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة
كما تقدمالحقائق  ،الفلسطينية وخاصة دائرة المفاوضات لألجهزة المعنية في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير

 الموضوعية التي وصلنا إليها إلى الباحثين والمهتمين في الصراع العربي اإلسرائيلي .

تزويد متخذي القراراتبالمعلومات المفيدة حول توجهات القيادة الرسمية اإلسرائيلية الحالية تجاه شكل وطبيعة الدولة 
 قواعد الحاكمة التي انطلقت منها القيادة االسرائيلية الحالية تجاه الدولة الفلسطينية .الفلسطينية، و ال

تعتبر الدراسة في هذا المجال مرجعًا هامًا للدارسين والباحثين، حيث تعتبر النتائج والتوصيات لهذه الدراسة مهمة 
 محدداته الداخلية والخارجية .لذوي العالقة بالموضوع، فهي تطلع الدارس على واقع ومستويات الصراع و 
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 :أهداف الدراسة

 2002تسعى هذه الدراسة، إلي تسليط الضوء على موضوع الرؤية الرسمية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية، منذ عام
، كما أنها ستوضح وتفسر وتقدر مدى نجاح مشروع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 2015إلى عام 
دون تحيز إلي أي  طرف من أطراف المعادلة الفلسطينية مع األخذ باالعتبار أننا سنركز على ، والخوض ب1967

 شكل ومضمون هذه الدولة المنشودة من خالل ما يلي : 

 تهدف الدراسة الى توضيح رؤية القيادة اإلسرائيلية لمفهوم وشكل الكيان الفلسطيني؟ 

 يةلحل الصراع الفلسطيني االسرائيلي؟تفسير ما إذا كانت هذه الرؤية سلبية أم ايجاب 

تقديرمدي نجاح فرض هذه الرؤية على القيادة الفلسطينية في ظل االنقسام الفلسطيني والتراجع العربي واالنشغال 
 الدولي بمحاربة االرهاب ؟

 

 : حدود الدراسة

 (.1967دولة إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية )حدود عام  -الحدود المكانية:

، منطلقًا من تاريخ متسلسل ومستمر لنشأة 2 015إلى 2002وتغطي فترة الدراسة السنوات -ود الزمانية:الحد
 وتكوين وتجذر الدولة الفلسطينية في األدبيات السياسة اإلسرائيلية واألمريكية وبيانات الرباعية الدولية.
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 :منهاج الدراسة

 -لبحثية على منهجين هما:سوف نعتمد في محاولتنا في اإلجابة على األسئلة ا

المنهج القانوني، ومنهج تحليل النظام , فأما المنهج القانوني، ويقوم على دراسة وتحليل النصوص والقواعد  
والمبادئ القانونية من حيث التعرف على نشأتها، وتطورها وفقًا لتطورات البيئة الدولية ومضمونها وتطبيقاتها. 

خالل التعرف على قواعد المسئولية الدولية, ومدى تباين الدول في تفسير هذه وسوف يتم تطبيق هذا المنهج من 
ل النظم  القواعد، وما إذا كانت هذه التطبيقات تتفق مع المضمون القانوني للدولة الفلسطينية.أما عن منهج تحلي

لسياسية بوصفها مجموعة من قترابات في نظرية العالقات الدولية, يسعي إلي تفسير الحياة افمن المعلوم أنه أحد اال
وتتعرض الحياة السياسية لتأثيراتها، ونرى أن  ،التفاعالت ذات الحدود المستمرة التي تحيط بها نظم اجتماعية أخرى 
  -منهج تحليل النظم يمكن استخدامه في موضوعنا على النحو التالي:

حزاب السياسية والقوى الرسمية اإلسرائيلية واأل القيادةالمدخالت: وهي تلك المؤثرات التي تتحكم في العالقة ما بين 
 الفاعلة تجاه تأثيرهم على صنع القرار السياسي الخاص بطبيعة الدولة الفلسطينية .

المخرجات: وهو مضمون ما نتج عن تفاعل ما  بين االحزاب السياسية والقوى الفاعلة و بين القيادة الرسمية 
 ثر من تطور الصراع وطرح حلول أخرى بديلة عن حل الدولتين .اإلسرائيلية، وما قد ينجم عن هذا األ

 ،حزاب والقوى الفاعلةسرائيل واألإالتغذية العكسية: وهي تأثير ما نجم عن هذه العالقة بين القيادة الرسمية في 
 (269 -268: 1998 ،من العالقة فيما بينهما لتبدأ المدخالت من جديد. ) حسن  ومحاولة تشكيل خطوط جديدة
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 اإلطار النظري والمفاهيم :

يتطلب اإلطار النظري رد الموضوع إلى القانون الدولي العام وتحديدًا قواعد المسؤولية الدولية، وفي هذا اإلطار فإن 
رؤية القيادة اإلسرائيلية تمس الجانب الجوهري في قواعد المسؤولية الدولية، حيث إن اإلجراءات التي تتخذها القيادة 

ئيلية على أرض الواقع من استيطان وتهويد لألرض الفلسطينية، جعل دواًل كثيرة تتخذ تدابير مضادة سلمية اإلسرا
اقتصادية عقابية ضد إسرائيل،لحثها على االلتزام بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية، ألن مخالفات إسرائيل تدخل في 

، من المعلوم أّن هناك (Ergaomnes)تسري تجاه الكافة اهتمامات الدول األخرى، ألنها من قبيل االلتزامات التي 
التزامات تدخل في بؤرة اهتمام المجتمع الدولي والدول قاطبة، ونظًرا لطبيعة هذه االلتزام اتفإن علي كل الدول العمل 

احية فال يحق لدولة إسرائيل من ن ،على كفالتها واحترامها، ومثال على ذلك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني
الشرعية الدولية  وهي عضو في األمم المتحدة أن  تحتل دولة فلسطين وهي عضو أيضًا في منظمة األمم المتحدة، 
لهذا يتوجب على جميع الدول إزالة هذا الخلل،وأن مطالبة الشخص القانوني المخل بالتعويض ترتيبًا على العالقة 

نونية الدولية، أو المبادئ القانونية العامة أوبعض التزامات القانون القانونية التي نشأت من جراء مخالفة القواعد القا
 الدولي اإلنساني .
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 ماهية الدولة الفلسطينية: أواًل:
 التعريف والمفهوم:

يمثل مفهوم الدولة الفلسطينية أحد هذه المفاهيم التي تشير لها األدبيات الفلسطينية واإلسرائيلية، وبيانات اللجنة 
لى حد بعيد في الرباعية و  ن تماثلت في اللغة فإنها متباينة وا  بعض نصوص قرارات األمم المتحدة،ولكنها وا 

: نت (و ينحصر البعد الكياني للدولة الفلسطينية  في تحقيق الحقوق الطبيعية 2012المضمون، )عبد الحي، 
إنشائها الجهة الفلسطينية الرسمية للشعب الفلسطيني، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة،وهي الدولة التي تطالب ب

، بجانب الدولة القدس الشرقيةوعاصمتها  وقطاع غزة الضفة الغربيةعلى جزء من أرض فلسطين التاريخية وهو 
-ومفهوم الدولة الفلسطينية يقوم على تسوية الصراع اإلسرائيلي،: نت (2007اإلسرائيلية الحالية)القشباوي، 

الفلسطيني على أساس التقسيم اإلقليمي لمساحة فلسطين التاريخية بين دولتين، إسرائيل وفلسطين، ويرتكز في 
أي مناطق  1967-دود الرابع من حزيران عام صيغته السياسية القانونية على أساس إقامة دولة فلسطينية في ح

% من مساحة فلسطين 22الضفة الغربية بما تشمل القدس الشرقية وقطاع غزة وما يربطهما والتي تشكل 
 م.)قاسم، نت (1973لعام  338و  1967لعام  242التاريخية،وترتبط هذه التسوية عادة بقراري األمم المتحدة رقم 

 :قانوني لمفهوم الدولة الفلسطينيةمراحل التطور السياسي وال

، 1947سنة  181، وتكرس من خالل قرار األمم المتحدة رقم 1937جرى طرح مبدأ حّل الدولتين منذ عام 
وبموجبه قامت "دولة إسرائيل"، لكن التآمر الدولي والموقف العربي منع قيام "دولة فلسطين"،بعد أن تخلت بريطانيا 

عت األمر إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة التي أقرَّت وبدعم من أمريكا في عن انتدابها على فلسطين، رف
، مبدأ حّل الدولتين، الذي يدعو إلى قيام دولة عربية ودولة يهودية، على أرض فلسطين.) داود، 29/11/1947

 : نت (2014

م المتحدة هذا اإلعالن، ووافقت استغلت الحركة الصهيونية صدور القرار، وأعلنت قيام "دولة إسرائيل"و قبلت األم
على انضمام "إسرائيل" إلى الجمعية العامة بصفة "عضو  دائم ", ومن جهة ثانية لم يتقبل الفلسطينيون الواقع الجديد، 
ورفضوا التعامل مع مقتضيات "قرار التقسيم". ثم أعلنت حكومة عموم فلسطين أن فلسطين بحدود االنتداب "دولة 

تعترف هيئة األمم المتحدة بالحكومة الفلسطينية وال بإعالنها، ثم قامت األردن بضم الضفة الغربية مستقلة", ولكن لم 
 : نت(2009 ،إليها، بينما وضعت مصر قطاع غزة تحت إدارتها المدنية. ) مناع

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/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 تغير ولم ة،الفلسطيني الدولة لمفهوم رؤيتها السياسية في مواقفها التحرير الفلسطينية على منظمة استمرت ذلك رغم
 الوطني وميثاقها م،1964القومي عام  عبر ميثاقها التحرير منظمة نادت كما جوهري، بشكل السياسي خطابها
 الوطني التراب كامل على المعروفة بحدودها الفلسطينية الكاملة الدولة إقامة، بم 1968 عام األساسي ونظامها
 الشكل في ريالتغي بعض المرحلة هذه في عليه طرأ لة الفلسطينيةللدو  مفهومال هذاة(. التاريخي فلسطين ني )الفلسطي

 فتح طرحت حيث فتح، حركة رأسها وعلى  الفلسطينية التحرير منظمة بعض فصائل لدى والمضمون  الجوهر في ال
 مينمسل سواسية الدولة داخل المواطنين جميع فيها يعيش ,الفلسطينية األراضي كافة الديمقراطية على الدولة مفهوم
: 2013 ،الشيخ) تقدمية. حضارية ديمقراطية دولة ثنياتاإلو  القوميات متعددة دولة أي ومسيحيين وغيرهم، ويهود
93). 

م نادت منظمة التحرير الفلسطينية بخيار المرحلية، والذي يتلخص 1974م وبدايات العام 1973وفي أواخر عام 
،) خلف، نت (وفي السياق نفسه تبنى المجلس الوطني بإقامة سلطة فلسطينية على أي جزء محرر يتركه العدو

م،وألول مرة تتوافق جميع الفصائل الفلسطينية على إقامة دولة 1979الفلسطيني قرارات المجلس المركزي عام 
فلسطينية مستقلة على أي جزء يتم تحريره ضمن قرارات البرنامج المرحلي،األمر الذي مهد لدخول منظمة التحرير 

 (248: 1995 ،واعترافات متبادلة مع االسرائيليين فيما بعد. )الشريف في مفاوضات

زاء الضعف العربي  بشكل عام, والتبعية للبيئة الدولية, لم يكن مستغربا فشل العرب في حسم عمليات المواجهة مع وا 
راع،وفي مبادرة الفلسطينين استحالة الحسم العسكري للص قناعة هذا الكيان) اإلسرائيلي(, األمر الذى أدي الى
في الجزائر, تم قبول مبدأ قيام دولتين على أرض فلسطين  1988المجلس الوطني في تشرين الثاني نوفمبر عام 

كأساس لمفاوضات من أجل سالم عادل, وجاءت أحداث نهاية الحرب الباردة والحرب االمريكية على العراق 
 (131: 1994راع.)عباس، لتمهد بدء عمليات التسوية بين أطراف هذا الص 1991عام

, ودخلت الدول العربية عملية التسوية وهي تعاني من تفكك 1991انطلقت عملية  التسوية في مؤتمر مدريد عام 
، وكذلك غياب الدعم السوفييتي 1991في نظامها االقليمي جراء تداعيات الحرب االمريكية ضد العراق عام 

يئة الدولية, وتحديًدا من قبل الواليات المتحدةفي إجمالي السياسات العربية, السابق، وتزايد الوزن والتأثير السلبي للب
اإلسرائيلي بوجود حقوق متبادلة, ومنها حق الوجود  -وبفعل إدارة الواليات المتحدة أقرت أطراف الصراع العربي

ا المختلفة )تعهدوا( بتنفيذ والبقاء واألمن, وبعد جوالت تفاوضية حول إقرار سالم في المنطقة والتعايش بين كياناته
م 1993الهدف العام من اتفاقية اوسلو عام  والناظر إلى (93: 2006التزامات متبادلة إزاء تلك الحقوق،) خضر,

  ولكن كان هدفها إقامة حكم ذاتي يؤدي الى ،يرى أنها ال تنهي االحتالل و ال تقيم  دولة فلسطينية بشكل صريح
 (93: 1998ة.)السيد, التفاوض على القضايا الجوهري
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لهذا عملت إسرائيل ومنذ تواجد سلطة أوسلو في الضفة وغزة على تقويض وشل مؤسسات السلطة, وعدم تمكينها 
من أن ُتكون لبنة أساسية لدولة فلسطينية قادمة, ولقد عجزت سياسة الراعي األمريكي بقيادة كلنتون عن توفير 

 ،.)خلف1999جل تطوير اتفاقية أوسلو للوصول الي دولة في عام ضغوط كافية على السياسة اإلسرائيلية من أ
نت( وفي ضوء تعثر المفاوضات في اطار اتفاقيات أوسلو التي وضعت تاريخًا محددًا النتهاء المفاوضات النهائية 

لي ، األمر الذي أصبح يعني استحالة التوصل إلى اتفاق نهائي حول الحدود بين الكيانين اإلسرائي4/5/1999في 
، وأن ما 338و 242كمرحلة على طريق تنفيذ القرارين الدوليين  ،فإن اتفاقيات أسلو تصبح منهية ،والفلسطيني

 (208: 1999تحقق خالل تنفيذها يصبح مثابة محطة على تنفيذ هذين القرارين.) عبد الكريم، 

نشاء يضاف إلى ذلك أنخارطة الطريق حددت بوضوح الهدف العام من وراء المفاوضات اال سرائيلية الفلسطينية، هوا 
, واالعتراف بها في الهيئات الدولية، وتعمل اسرائيل على زيادة المساحة 2003دولة فلسطينية في نهاية عام 

 (2006:99المخصصة لهذه الدولة بما ال يتعارض مع أمن اسرائيل.) خضر,

تعقيدًا من سابقاته, حيث صرح أنه مستعد دخلت مسيرة السالم في مسار أشد  2009وبعد تولي نتنياهو الحكم عام 
للتفاوض مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة أو جدول زمنى محدد, معتبًرا الضفة الغربية منطقة مختلًفا عليها 
وليست أرًضا محتلة, مما دفع السلطةالوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس للتوجه لألمم المتحدة من أجل 

ين كدولة كاملة العضوية فيها. غير أن التلويح باستخدام الفيتو األمريكي في مجلس األمن دفع االعتراف بفلسط
السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس الى التوجه للجمعية العمومية،والحصول على مكانة دولة 

 (219: 251مراقب.) الهندي، العدد 
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 :ة الفلسطينيةثانيًا: طبيعة الرؤية اإلسرائيلية للدول
هناك من الناحية النظرية سقف موافق عليه فلسطينيًا إلقامة الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، كما أن  

سرائيليًا، أال أن القوى الفاعلة  اً هناك سقف إلقامة الدولة في غزة وجزء من الضفة الغربية موافق عليه نظريًا أمريكيًا وا 
سرائيل، و لكن من الناحية العملية إسرائيل هي عامل  لنقل هذه اإلمكانية إلى واقع عملي هي الواليات المتحدة وا 

معطل لقيامها، وهذا العامل المعطل قوي جدًا ويواجه بسلطة فلسطينية قوتها من الناحية العملية ناشئة عن فكرة 
تحقيق أجندات سياسية، وهذا الحق التي تتملكه، ومن شعب فلسطيني قادر على انتفاضة ثالثة بوصفها طقسًا ل

للدولة الفلسطينية من منظور ” اإلسرائيلية“عامل تأخذه إسرائيل بعين االعتبار،)برقاوي، نت(وعليه تنطلق الرؤية 
بحتمية قيام الدولة الفلسطينية كأحد الخيارات الحتمية لتسوية الصراع ” اإلسرائيلي“أمني وديموغرافي، ومن اإلدراك 

أن قوة الشرعية الدولية ال يمكن تجاهلها أو الوقوف في طريقها، كما أن ” إسرائيل“، ومن إدراك ”ياإلسرائيل“العربي 
في وضع صعب. إال أن هذه الرؤية ال ترقى إلى مستوى ” إسرائيل“ذهاب الفلسطينيين إلى األمم المتحدة سيضع 

هذه الرؤية دولة الالدولة، بمعنى تفريغ  قيام الدولة الكاملة وتعلو قلياًل عن مفهوم الحكم الذاتي فهي من منظور
 الدولة الفلسطينية من مضامينها السياسية والجغرافية والسكانية.

 : نت(  2012|  6| 21 ،) شراب

 

 :الرؤية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية على أرض الواقع

ب خرائط على األرض، وحسب هناك أكثر من رؤية إسرائيلية للدولة الفلسطينية، حيث تحول الصراع اآلن إلى حر 
" تحددت الرؤية االستراتيجية اإلسرائيلية باستبدال أراض  بأراض  2002ما جاء في قرارات مؤتمر "هرتسيليا في عام 

في حالة التوصل إلى حل نهائي لطبيعة الدولة الفلسطينية، )اليوسفي، نت( و تجسدت هذه القرارات عند شارون 
% من أرض 40الدولة الفلسطينية في إطار مرحلة انتقالية طويلة المدى، وعلى  قفه من  طبيعةاأعلن مو  حينما

الضفة الغربية وغزة أو أقل قلياًل، وأن تتم مفاوضات الحل الدائم بعد مرحلة طويلة بين الدولتين )دولة إسرائيل 
ة واالجتماعية لكي تفاوض والدولة الفلسطينية( بعد أن تثبت األخيرة نفسها كدولة، بمعنى ترتيب أمورها القانوني

لى ما ال نهاية حول الحل الدائم، )شواهين، نت ( ومع ذلك بدأت الحكومة اإلسرائيلية العمل  إسرائيل دون عجلة، وا 
في ثالثة مسارات متوازية؛ من المفترض أن تحدد عند اكتمالها مستقبل "الدولة" الفلسطينية؛ وهي: إطالق عملية 

ع وتيرة االستيطان تحت شعار "تسمين المستوطنات" وتفعيل مشروع تهويد القدس) اليوم بناء الجدار العازل، وتسري
تحويل الصراع في الواقع إلى صراع حدود على أرض متنازع   األمر الذي أدى إلى ،: نت(2009تموز  ،فلسطين
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نية للشعب الفلسطيني وال عليها بين دولتين، ومثل هذا الحل لمسألة الحدود بين دولتين، يعني أنه ال يوجد حقوق وط
 حق عودة لالجئين الفلسطينيين . )شواهين، نت ( 

 

 :الرؤية الرسمية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية  

يقوم الموقف اإلسرائيلي من الدولة الفلسطينية على أساس االعتبارات الدينية والتاريخية واالستراتيجية واالقتصادية  
ترى أن فلسطين جزء  من أرض "إسرائيل"، وعلى هذه  لتيارات السياسية اإلسرائيليةواألمنية والسياسية؛ فمختلف ا

، والقدس 1967حدود الرابع من يونيو  يتبلور في "إسرائيل" اإلجماع الذي يدعو إلى: عدم العودة إلى الخلفية
رائيلية"، وعدم السماح بقيام عاصمة موحدة لـ" دولة إسرائيل"، وبقاء الكتل االستيطانية في الضفة تحت السيطرة "اإلس

 نت ( : 2012الزيتونة، (دولة فلسطينية ذات سيادة.

عن قبوله بالدولة الفلسطينية،  2000ودون الغوص في مالبسات السياسة اإلسرائيلية، ورغم إعالن أيهود باراك عام 
ك سبعة مواقف سياسية ، وهو ما كرره رئيس الوزراء الحالي نتنياهو، هنا2008وقبول أيهود أولمرت بها عام 

 -واضحة ال لبس فيها، وقد كررها المسئولون اإلسرائيليون في مناسبات عدة وهي:

 .ال وقف دائم لالستيطان

 .1967ال عودة لحدود عام 

 .سيبقى الجيش اإلسرائيلي على نهر األردن

 .ال تنازل عن القدس

 .1948ال عودة لالجئين إلى األراضي المحتلة عام 

 .طيني المأمول قيامه منزوع السالح، وليس له سيطرة على مجاله الجوي  وحدوده خاضعة للمراقبةالكيان الفلس

 : نت (2012عبد الحي،  (الكيان الفلسطيني ممنوع  عليه التحالف مع أي كيان سياسي خارجي.

الضفة الغربية  في نظر الحكومة اإلسرائيلية الحالية، يدور على مصير أراضي إّن لّب الصراع ضّد الفلسطينيين
والقدس الشرقية المحتلة, ومن ثمَّ فإّن هذه المناطق هي محور استراتيجية حكومة نتنياهو المتعلقة بزيادة االستيطان 
ها عندما يتوافر مناخ دولي  وتكثيفه إلى أقصى حّد ممكن؛ بهدف تهويد أكبر مساحة ممكنة منها تمهيًدا لضمِّّ
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قليمي مالئم لذلك, ولقد بات واضحً  يسمى "عملية  ا أّن إسرائيل معنيَّة بالمفاوضات في حّد ذاتها، وباستمرار ماوا 
والمقاطعة، والعقوبات  السالم"، بداًل من التوصل إلى معاهدة سالم, فهي تستعمل المفاوضات وسيلًة لتجنُّب العزلة

 الفلسطينيون  يستبطن أنوهذا يعني , اليهودية بالدولة االعتراف بشأن الفلسطينيينبمطالبة  الدولية ثّم إنَّها تمسكت
 الحق يكون  أن أجل من بأسره  )فلسطين( البلد على لليهود الحصرية بالملكية يعترفوا وأن تاريخيًا، ُهزموا أنهم

حسب (بدونيتهم يسّلموا بأن ملزمون  نيينالفلسطي فإن ، وبهذا المعنىبه ومعترفاً  كامالً  البلد على لليهود الحصري 
. أطيافهما بكل والوسط لليمين مشترك وهو اإلسرائيلي، الوعي فيبعمق  مغروس المفهوم وهذا ،ئيلي(االعتقاد اإلسرا

 (42: 2015) شلحت انطوان،

 

:رؤية الحزاب اإلسرائيلية لطبيعة الدولة الفلسطينية  

طبيعة الحل، في محور رؤية األحزاب لحل القضية الفلسطينية، نجد أن األحزاب المركزية قريبة جًدا في رؤيتها ل
على الرغم من بعض التفاوت في الموقف المعلن، وقد يكون حزب البيت اليهودي هو األوضح واألكثر صراحة في 
موقفه في هذا السياق، إذ يرفض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية كحل للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. ويرى 

قامة سلطة فلسطينية أو إدارة ذاتية في أن الحل يجب أن يشمل ضم مناطق "ج" مع سكانها  إلى إسرائيل، وا 
: نت (كما أن حزب الليكود الذي 2014 5/12 ،المناطق الفلسطينية كثيفة السكان، دون أن تكون دولة".)شحادة

، ال يعترف بحل الدولتين ويرفض فكرة 2015مثله نتنياهو في السنوات الماضية ويمثله ايضًا في االنتخابات للعام 
امة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل،أي أن موقف نتنياهو وحديثه عن شعار الدولتين كان حديثا غير مبني إق

على دعم الحزب الذي يمثله وال يعكس موقف الليكود. هذا األمر أكده الوزير والقيادي الليكودي "سيلفان شالوم" 
 /10/  15) االخبارية، .ين ال يمثل موقف الليكودعندما تحدث بصراحة عن أن موقف نتنياهو بشأن حل الدولت

 :نت ( 2015

في ضوء ما سبق،إن الفلسطينيين لن يتمتعوا بدولة قيد التكوين وال دولة "انتقالية. إن هذه األجندة هي أجندة حزب 
انية في أرض ينص على أنه" لن تكون دولة ث 2002الليكود اإلسرائيلي الحاكم، الذي أصدر قرارًا في المؤتمر العام 

نما مغلقة في وجه العرب الذين سيظلون  فلسطين التاريخية ستكون البالد مفتوحة للهجرة واالستيطان اليهودي، وا 
وفقًا لهذا السيناريو محجوزين في جيوبهم السكنية، وال يمارسون سوى الحكم الذاتي البلدي والثقافي، ) يفتاحئيل، 

فال يأتي بجديد يكسر اإلجماع اإلسرائيلي، وما يهم حزب "يوجد   (أما طرح حزب "يوجد مستقبل" 376: 2012
مستقبل" هو ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل يضمن وجود دولتين لشعبين، والذي 
ا من خالله يتم أيضًا الحفاظ على الكتل االستيطانية ضمن سيادة دولة إسرائيل، ويمنع شرخ بين إسرائيل وحلفائه
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األبرزالواليات المتحدة وأوروباوما تطرحه أحزاب الوسط )يوجد مستقبل والقائمة( ال يختلف كثيًرا عن الطرح الرسمي 
: نت (والذي يعتبرأن السالم االقتصادي هو مدخل أساسي لتحقيق السالم 2014/ 5/12لحزب الليكود، ) شحادة،

إلسرائيل هي مفتاح السالم وأن ال سالم بدون أمن. ) االخبارية، السياسي، كما يرى نتنياهو أن القوة والقدرة األمنية 
 : نت(2015 /10 /15

 رأسها وعلىتحظى سياسة حكومة نتنياهو بدعم جميع أحزاب اليمين في ضوء المعطيات السابقة التي ذكرناها، 
 وأعضاء الوزراء غالبية يرددها مقولة وهذه فلسطينية، دولة إقامة فكرة اآلن حتى رفضن هذا األخير يأل ،دالليكو 

 الشروط أن في نيكمُ  الحل أنترى  لنتنياهو، من قواعد اجتماعية تمثله وما اليمين دائرة نالكوه ،الحاليين الكنيست
 واعتراف األساسية السيادة ومظاهر السالح تجريدها من مقدمها وفي فلسطينية، دولة لقيام وضعها التي المسبقة

هي شروط ال يمكن التنازل عنها من الناحية االستراتيجية، يضاف الى ذلك الموقف  يل،إسرائ بيهودية الفلسطينيين
في االنتخابات  ايحمل الفلسطينيون المواطنة األردنية ويشاركو أن  .معظم منابر األحزاب الصهيونية اليمينية اقتراح

األحزاب اليهودية اليمينية، وهذا  عندوقد يؤدي هذا إلى تنفيذ هدف النقل السكاني السائد  ،والسياسات األردنية
وأيًا كانت الصيغة، فإن  ،يتضمن تشجيع أو إجبار العرب على مغادرة فلسطين التاريخية واإلقامة في بلدان أخرى 

األجندة الخاصة بإسرائيل الكبرى التي سيطرت على السياسات اإلسرائيلية منذ السبعينيات، ستظل تحول الدولة إلى 
ال يوجد مجال في هذا , و القومي والتدهور االقتصادي -ثنيمع شبه التأكيد على تصعيد النزاع االمجتمع ابارتهايد، 

في ظل هذه المعطيات السياسية والحقائق الجغرافية والتوجهات االيدلوجية  لوجود "شعب" شرعي أو نظام مستقر
ي لن يكون هناك دولة بمفهومها السياسي وبالتال ،المتطرفة لقيادة إسرائيل تجاه رؤيتهم لطبيعة للدولة الفلسطينية

لهذا يتوجب على الشعب والقيادة تغيير  ،والقانوني للشعب الفلسطيني طالما بقيت األمور التفاوضية على حالها
قواعد العمل مع دولة إسرائيل في ظل تغيرات البيئة النضالية اإليجابية التي تحدث على أرض الواقع والتوقع بقيام 

 ة  .انتفاضة ثالث
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  :ثالثًا : المحددات الحاكمة لسياسات القيادة اإلسرائيلية تجاه الدولة الفلسطينية
( أنها موجودة في وسط عالم عربي مسلم, ويؤدي هذا الطوق التاريخي عرف قيادات هذا الكيان )إسرائيلت

ه التاريخي، وهذا ما يجعل الديني والبشري دورُا مهمًا في تحديد مستقبل الكيان ومصير  االستراتيجي الجغرافي
ن يحرصون على أمنهم كأهم قضية حياتية بالنسبة لهم، أي أنه ال يمكن ضمان بقاء إسرائيل إال على ياإلسرائيلي

أساس تأمين هذا الطوق سواًء عبر بناء سالم دائم وشامل مع الدول العربية المجاورة لها، أو اعتماد الخيار 
 ( 2006:92 ،ود.) خضرالعسكري في تأكيد ضمان هذا الوج

 :سرائيلية تجاه الدولة الفلسطينيةالمحددات المنية اإل

 المقاوم العمل تطور حتمية حول اإلسرائيليين األمنيين والخبراء المتقاعدين، الجنراالت أوساط في إجماع شبه هناك
 آيالند غيورا الجنرال وجزأ ولقد الفلسطينية، المقاومة عليه الذي تنطوي  التهديد معه يتضاعف بشكل الفلسطيني

وأن  متدحرجة، ثلج كرة عن نتحدث أننا لدي شك ال: "قال عندما القومي اإلسرائيلي السابق األمن مجلس مدير
 ما وهو العسكري عليهم، تفوقنا مدى من يقلص بشكل والتقنية والقتالية العسكرية قدراتهم سيطورون  الفلسطينيين

 االنطالق الحكمة من ليسو  نتجنب ذلك، أن يمكن الو  صفوفنا، في القتلى من المزيد بسقوط التسليم ضرورة يعني
 األمني وتفكيرهم العسكرية لعملياتهم طرائق العمل نفس على سيحافظون  الفلسطينيين أن مفاده افتراض من

مكان  عليناوبالتالي لزامًا   بعد يأت لم الذي األسوأ للسيناريو نستعد أن علينا يتوجبو  المادية، تهماوا 
 حيث ،غزة من انسحاب إسرائيل بعد حدث ما تكرار لتجنب صارمة أمنية ترتيبات اتخاذ (7، 17/4/2009)هارئيل،
 على منها الصواريخ آالف إطالق تم , وإيرانية برعاية قاعدة إرهابية" إلى نتنياهو، قال كما هذه المنطقة تحولت
ع, الواق على أرض راسخة أمنية تدابير وجود نضمن أن ناعلي يجب فإنه - أضاف ما بحسب- وبالتالي",  ئيلإسرا

 مع السالم اتفاق ضمن إخالؤها سيتم األراضي التي إلى األسلحة وصول منع على قدرتنا نضمن أن علينا ويجب
, حتماً  السالم لها سيتعرض محتملة تهديدات مع التعاطي على قدرتنا التأكد من علينا يترتب كما الفلسطينيين،
 في ناجحة كانت - وجود محاوالت أي وغزة، لبنان في جرى  ما في متمثالً  التهديدات هذه أول شهدتم وسبق أن
 توجد كما, وكالئها إلى إيران من وغيرها وصواريخ قذائف على شكل األسلحة من هائلة كمية لتهريب- المنطقتين
 السياسة في تغيير داخلي حصول أو بسبب, الشرقية بالجبهة ُيعرف ما تكوين بإعادة التهديدات أخرى مثل تهديدات

 ".ذلك إلى وما الفلسطينية
 أي من الشرقي في الجانب األمد طويل إسرائيلياً  وجوداً  تقتضي السالم حماية أن أوضحت قد نتنياهو:" كنت وتابع
 ظل في طيعتست دولية قوات بأن ال أعتقد آخر: إنني بأمر التنويه ينبغي"و ،األردن" غور في أي فلسطينية، دولة
 هذه المهمة . أداء الظروف هذه
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مثلما  ,لذلك تعمل إسرائيل علي عدم  فقدان التواجد االسرائيلي العسكري القادر على إحباط العمليات العسكرية
مفهوم األمن التقليدي إلسرائيل )التواجد العسكري   حصل في غزة والتي أتاحت خلق تهديد عسكري يتعارض مع

-2009ونهر األردن(، في العمليات العسكرية الثالثة التي نفذت في غزة ما بين االعوام  التهديدي بين البحر
في  التهديد لحسابات متعلقة بثمن ذلك، وفي الواقع فإنها سلمت بالتعامل تحت ظله ةإزالتنازلت اسرائيل عن  2014

 : نت(2014 ،) للدراسات .قطاع غزة

 :نيةالمحدد الديموغرافي اتجاه الدولة الفلسطي

لقد طرأ التغير السياسي الجذري على مواقف اليمين اإلسرائيلي بشأن حل القضية الفلسطينية، ومسألة المناطق 
بعد االنتفاضة األولى والثانية، بأن باتت غالبية اليمين تقبل نموذج االنفصال عن الفلسطينيين  1987المحتلة عام 

يني على أصغر رقعة ممكنة من األرض حتى لو سمي دولة، وبقي ديموغرافيا، وذلك بتقبًل إقامة كيان سياسي فلسط
الخالف مع اليسار الصهيوني يدور حول مساحة هذه الرقعة من األرض، وحول تقدير مدى االستعداد الفلسطيني 
للقبول بصفقة من هذا النوع وما يترتب عليه هذا القبول من التزامات أمنية تميز دولته ولو كانت تقوم على جزء 

، فاليسار الصهيوني يعتقد ان القيادة الفلسطينية جاهزة لقبول مثل هذا 1967غير من األراضي المحتلة عام ص
النموذج للحل، واذا لم تكن جاهزة يجب ان يتم إقناعها بمزيج من توسيع رقعة أرض الكيان الفلسطيني قليال, دون 

ي والعربي وبالدعم المالي الموجه لخلق مصالح أن تصل الى حدود الرابع من حزيران )يونيو(، وبالضغط الدول
ل، أما اليمين اإلسرائيلي فيرى أن القيادة الفلسطينية لم "تنضج" بعد لقبوله اوأصحاب مصالح معنيين بمثل هذه الح

 نت ( ،ويجب إنضاجها على نار الضغط والقمع والحصار. ) حمدونة رأفت

سرائيلي، ورغم االتفاق بين األكثرية العظمى من اإلسرائيليين حول وبعد سبعة وستين عامًا من الصراع الفلسطيني اإل
الخطر الديموغرافي، فإن الهاجس الديموغرافي سيبقى يشغل بال اإلسرائيليين إليجاد طريقة للتخلص منه ال 

ى إسرائيل زادت أهميته ألسباب عديدة أهمها الشك بإمكانية تحقيق حل الدولتين، وهجرة غير اليهود المتواصلة إل بل
 والعدد الكبير من العمال األجانب. 

فالتطلع نحو أغلبية يهودية يبدو كهذيان صادر من شخص ُحبس في غرفة وظهره إلى النافذة، فإسرائيل جزء من 
الشرق األوسط العربي. وفرصتها الوحيدة للبقاء كدولة مستقلة وديمقراطية ليس مرتبطًا بأغلبيتها اليهودية، بل 

ادل واألخالقي الذي ستبلوره تجاه الفلسطينيين وتجاه مواطنيها اليهود, لذلك يتعّين إنهاء االحتالل، بالسالم الع
 والخروج من دون تأخير من جميع األراضي الفلسطينية المحتلة والتقوقع داخل حدود متفق عليها. ) عايش، نت (
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سير في صالحهم، فزيادة القلق الديموغرافي في يصدق هذا الرأي جزء آخر من القادة اإلسرائيليين ألن الوقت ال ي 
ظل غياب رؤية سياسية حقيقية لحل المشكلة الفلسطينية  قد يؤثر في التوجه الدولي، وقد يخلق تأييدًا لحل الدولة 
الواحدة)أي دولة واحدة ديمقراطية مشتركة بين نهر األردن والبحر(. في مثل هذه الدولة سيصبح العرب أكثرية 

ال قليلة وعلى ضوء ذلك وعوامل أخرى يعتقد بعض المسئولين اإلسرائيليين أن فكرة " دولة فلسطينية " خالل أجي
تغيرت من مساهمة إسرائيلية تنوي إسرائيل أن تقدمهاإلى مصلحة إسرائيلية )تستعد إسرائيل للدفع 

 (2009:63مقابلها(.)ايالند،

شمعون بيرس معتقدًا، أنه بعد عشرين عامًا من اآلن   ابقأكد هذه الرؤية المستقبلية الرئيس اإلسرائيلي الس 
سرائيل( ليصل إلى  مليون نسمة، سيكون نصفهم من العرب على األقل،  20سيتضاعف عدد سكان  )فلسطين وا 

ونصفهم اآلخر من اليهود، وسيكون للديموغرافيا على هذا النحو نتائج سياسية مهمة من أجل أن تبقى إسرائيل بلدًا 
 (2005:208 على الصعيد السكاني والخلقي، هي بحاجة إلى وجود دولة فلسطينية.)مرسي،يهودياً 

وقد برز سيطرة العامل الديموغرافي أيضًا في قول أولمرت: "إن االختيار بين الرغبة في تمكين كل يهودي من 
ية يستوجب التنازل عن السكن في أي مكان أو جزء من أرض إسرائيل, وبين وجود وبقاء دولة إسرائيل كدولة يهود

 : نت ( 2007أجزاء من أرض "إسرائيل. )عدوان، 

تبين لهم أن االستمرار   في ضوء ما سبق تشكلت لدى اإلسرائيليين قناعة بوجوب االنفصال عن الفلسطينيين، بعدما
على وضع أمر  مستحيل، وحتى الذين ال يؤمنون بالخطر الديموغرافي فإنهم غير قادرين   في التفوق السكاني

الحلول سوى طرح مزيد من االستيطان, في حين أن هذا االستيطان يحتاج لسكان وهجرات يهودية جديدة, وهذا بات 
أصعب في ظل تراجع قدرة إسرائيل على جذب مهاجرين جدد, ولوضع حد لتداعيات الخطر الديموغرافي المستقبلي 

تين, ولكن ضمن تصور معين لشكل وطبيعة الدولة فقد أبدت الحكومات اإلسرائيلية الموافقة على حل الدول
الفلسطينية التي تكون نتاج مفاوضات وشروط تلبي الحاجة اإلسرائيلية، وليست نتاج القرارات الدولية ذات 

على التراجع عن أفكارها تجاه «إسرائيل»الصلة،لهذا أزعم أن العنصر الديمغرافي هو المحدد الوحيد الذي سيجبر 
لسطيني والتوصل إلى تسوية سياسية تمنع كارثة ديموغرافية تنهي الحلم الصهيوني، ألنهم يعرفون أن شكل الكيان الف

يحب التخلص منه  قبل « إسرائيل»الفلسطينيين ليسوا شريكًا سهاًل، وبالتالي هذا المحدديشكل أزمة استراتيجية لدولة 
الدولة العبرية، من هنا أعتقد أن التفوق  الدخول في أزمات سياسية و ديمقراطية ومجتمعية، تؤثر على شكل

 والدخول في تحول دراماتيكي تجاه الدولة الفلسطينية . الديمغرافي سيجعلها تسعى إلى تسوية سياسية
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 :تجاه الدولة الفلسطينية المحدد االستيطاني

األيام،  في يوم منأعلنت إسرائيل أنها لم تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة لتتخلى عنهما  1967بعد حرب عام 
قامة المستعمرات عليها في كل مكان تطبيقا  وفي سبيل ذلك شرعت مباشرة في مصادرة األراضي الفلسطينية, وا 
لشعار "ال صهيونية بدون استيطان", حتى وصل عدد سكان هذه المستوطنات نحو نصف مليون يهودي, منتشرين 

 حيًا استيطانيًا. 12ألف يهودي موزعين على  200 مستوطنة يعيش منهم في القدس وحدها نحو 120في نحو 

حاطتها  وتتمثل خطورة المخطط االستيطاني اإلسرائيلي في حقيقةتوزع الكتل االستيطانية على األرض الفلسطينية, وا 
بمختلف المدن والقرى، مما يؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ويحول دون اتصالها بعضها ببعض, وواقع 

كانتونات فلسطينية تفصلها الحواجز والمستعمرات اإلسرائيلية, وبعضها موصول بأنفاق  8إلى وجود نحو األمر أدى 
تحت األرض وهذا الوضع يجعل من إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة األطراف أمرًا مستحياًل, ويقضي على حلم 

 (2012:2الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة.) ناصر، 

أدى إلى انعدام الثقة عند الفلسطينيين في النوايا اإلسرائيليةبالوفاء بالتزاماتها في اتفاقية دائمة, فالسبب األمر الذي 
الرئيس لتشككهم يكمن في الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع قضية االستيطان، وكما يرى الفلسطينيون أنزيادة 

طان في الضفة الغربية غير قابل للتراجع عنه, ومن خالل حجم االستيطان منذ اتفاق أوسلو، قدتوسع وصار االستي
تعامل الحكومة مع البؤر االستيطانية غير المشروعة، جعل القيادة الفلسطينية وبالتأكيد "الشارع" الفلسطيني، يعتقد 

 (2009:62أن إسرائيل غير معنية، أو غير قادرة على التعامل مع القضية.)ايالند،

بعض اإلسرائيليين أنَّ المشروع االستيطاني في الضفة الغربية الذي يعزز ويدعم أمن في الوقت الذي يرى فيه 
إسرائيل القومي، يرتبط بأثمان ومخاطر جسيمة بالنسبة لألمن القومي اإلسرائيلي، ويضر بالمكانة الدولية والمناعة 

حول دون التقدم نحو التوصل إلى االجتماعية، ويؤدي إلى المس بسلطة القانون في إسرائيل، ويشكل عقبة مركزية ت
وتعيين   تسوية سياسية للصراع. فالمصلحة األمنية اإلسرائيلية تتأتى في التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الصراع,

ودون ذلك فإن الضرر الذي يلحقه المشروع االستيطاني بأمن إسرائيل   الحدود بقيام دولتين بين البحر والنهر،
غاية، )قاسم، نت(لكن من الناحية العملية والمستقبليةفإن إسرائيل تريد أن تلعب بورقة القومي هو ضرر جسيم لل

االستيطان واستثمارها لتحقيق أهداف سياسية، فهي تربط حتى موضوع تجميد االستيطان بفرض التطبيع مع الدول 
ى الدول العربية للمبادرة العربية, وتدعم الواليات المتحدة هذا الموقف اإلسرائيلي من خالل ممارسة ضغوط عل

بخطوات للتطبيع, وقد طالبت وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتون خالل زيارتها األخيرة للمنطقة بعض الدول 
 العربية وخاصة السعودية بتطبيع عالقاتها مع إسرائيل.
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بمعنى أن إسرائيل دولة لليهود مقابل كما تطالب إسرائيل الفلسطينيين والعرب باالعتراف بيهودية الدولة اإلسرائيلية، 
 ،الموافقة على تجميد االستيطان, وأن يتم بإضافة إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.) ناصر

(ويعتبر الموقف االمريكي التفافا على عملية التسوية المتعلقة بقرارات األمم المتحدة ومخالفة للوعود التي 3: 2012
االمريكية للقيادة الفلسطينية، ومن جانب آخر فهو ضوء أخضر يمنح االسرائيليين مواصلة فرض  قدمتها اإلدارة

 ( 19: 2013 ،رؤيتهم الخاصة وخلق وقائع جديدة على األرض) شعت

 إقامة أمام األكبر المحتلة العائق الفلسطينية األرض داخل وتوسيعها اإلسرائيلية المستوطنات بناء من هنا يشكل
 التوسع جّزأ وقد ،واإلسرائيليين الفلسطينيين دائم بين سالم إلى التوصل أمام وبالتالي, سيادة ذات طينيةفلس دولة

 الفلسطينيين حرم كما البعض، بعضها عن الفلسطينية التجمعات وعزل ,المحتلة الفلسطينية األراضي االستيطاني
لى جوفيةال المياه ومصادر, أراضيهم الوصول إلى من  ةوالتعليمية واالجتماعي الصحية والخدمات التجارية األسواق وا 
, السياسية األبعاد عن فضالً  واقتصادية وبيئية، ديمغرافية ,اإلسرائيلي هناك  أبعادًا لجغرافيا  االستيطانكما أن  ،
 ديمغرافي واقع خلق على يعمل والذي الواقع، سياسة األمر  لتبقى ضمن وجدت المستوطنات الواضح أن منف

 كامل على دولته الفلسطيني إقامة الشعب خالله من يستطيع واقتصادي اجتماعي توازن  إيجاد من خالله بيصع
 كنتونات في وضعت الضفة في الفلسطينية ن التجمعاتإ حيث العالقة، ذات الدولية الشرائع حددتها كما, أرضه

 منطق الذي يجعل األمر االلتفافية، والطرق  كالجدار األخرى  الفيزيائية المعوقات من اوغيره ,بالمستوطنات محاصرة
 المتتالية الجهود جميع فشلت الدولية المساءلة غياب ظل وفي ,تحقيقه يصعب أمراً  الفلسطينية الجغرافية الوالية

 التي الطريق خارطة شروط عمداً  إسرائيل وتنتهك, القانوني غير اإلسرائيلي االستيطان لمنظومة حد لوضع المبذولة
, األمن مجلس عن الصادر 1515 رقم القرار في الحقاً  تضمينها تمّ  والتي السالم أجل من الرباعية للجنةا وضعتها

 نيةيالفلسط األرض في االستيطانية األنشطة لوقف المتكررة الدولية النداءات إلى اإلصغاء إسرائيل رفضت كما
لى ،المحتلة  .الفلسطيني الجانب مع بالمصداقية تمتعت نهائية سالم مفاوضات إطالق إلى الداعية األصوات وا 

. 
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 :رابعًا : مستقبل الدولة الفلسطينية المنشودة من منظور إسرائيلي
حاول أبواي، وتالتهما زوجتي فيما بعد حاولوا جميعًا أن يعلموني بأن خطأين ال يخلقان حقًا. مع إنني أتفق مع 

الحاالت, واحدة من هذه الحاالت واقع الخالف بين  الفكرة بشكل عام، إال أنها قد ال تكون صحيحة في جميع
حركتي فتح وحماس,ألنهيسمح لدولة االحتالل التنصل من التزاماتها الدولية تجاه مبدأ حل الدولتين، وبالتالي يمكن 
لخطأين أن يخلقا مبرًرا لطرف ثالث في مجتمع نضالي فوضوي, يتكون من قوى سياسية متناحرة تلعب بها توازنات 

وى اإلقليمية تارًة, والتوازنات الدولية تارًة أخرى, ولحسن الحظ أن هذا ال يعني أن أغلب تصرفات التنظيمات الق
الفلسطينية هي تصرفات انفرادية من طرف واحد في، بل على العكس من ذلك فالتعاون هوالموقف السائد في معظم 

ي، ولكن النظام الفلسطيني غير مجهز بنظام قانوني الفلسطين -الحاالت النضالية التي سبقت االنقسام الفلسطيني
 متفق عليه يحكم العالقة بين القوى المختلفة من جهة وتطلعات الشعب من جهة أخرى. 

كما أنني أميل إلى استنتاج مفاده: أن اسرائيل ربطت سلطة أوسلو ومنظمة التحرير الفلسطينية بوجود حل الدولتين، 
سنكون أمام تحد جديد من الممكن أن تبرز قيادة جديدة  لقيادة المنظمة, وبالتالي وغياب هذا المشروع يعني غياب

والتي  القومي اإلسرائيلي السابق، ألمن مجلسا مدير آيالند غيورا الجنرال تؤمن بالحل المطروح اسرائيليًا، وهي خطة
بعيدًا عن حدود دولة فلسطين التاريخية أو أمريكيًا اسرائيليا ودوليًا بمعنى حل القضية الفلسطينية يكون  تلقى تأييداً 

 بما يسمى )السالم اإلقليمي( . 

هذا الكالم يقودنا كفلسطينيين إلى ضرورة مراجعة كل استراتيجية التفاوض القائمة على خيار الدولتين, فأساس 
يجية األمريكية التي القضية الفلسطينية لم يكن يومًا من األيام إقامة الدولة, وال يجب أن نبقى رهائن االسترات

تستحضرنا كديكور في مناسباتها الموسمية, كما يجب إعادة صياغة أهداف النضال الوطني الفلسطيني, والتي يجب 
تجاه  في جوهره السلوك التفاوضي اإلسرائيلي لنيتغير أن تكون العودة الشاملة لكل الالجئين على رأسها،مع العلم أن

 بني أساسًاعلى إجبار السلطة الفلسطينية على قبول البدائل التي تطرحها إسرائيل عبروالم طبيعة الدولة الفلسطينية,
رفع العتب الدولي عن  يعني مما ستمرار التنسيق األمني، ومحادثات السالم نفسها الضغط والتهديد، من أجال

ايا ذات الطابع الخالفي، اسرائيل وتصديقالدعاية اإلسرائيلية بأنه هناك مفاوضات سالم مازالت مستمرة على القض
ستستمر هذه المقاربة االسرائيلية في طرح نفسها إلي أن تتغير موازين القوى لصالح الفلسطينيين في المستقبل, أما 
على المدى المنظور فلن نجد حلواًل مطروحة تلبي الحد األدنى من طموحات الشعب الفلسطيني,وهذا راجع 

لرسمية اإلسرائيلية والتي تتجه نحو التطرف, ونكران الحق الفلسطيني الذي العتبارات خاصةبالمجتمع والقيادة ا
شرعته قرارات األمم المتحدة  والمنظمات الدولية واألمم المتمدينة،واعتبارات البيئة الدولية وقيادة النظام 

احتدام الصراع لدرجة  الدولي,وموازين القوى المختلة لصالح االحتالل، لذلك علينا أن نهيأ أنفسنا لما هو قادم من
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الصدام المسلح بشكل دائم والمفروض علينا اسرائيلًيا، وهذا راجع العتبار أن القيادة الرسمية اإلسرائيلية الحالية ال 
يوجد لديها في برامجها السياسية أونسقها العقيدي أي توجهات إلعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وخاصة السياسية 

، كما أن القيادة اإلسرائيلية ال يوجد لديها في جعبتها السياسية سوى 1967لى حدود عام والمتمثلة بإقامة دولتهم ع
اإلبقاء والحفاظ على الوضع الراهن,بمعني أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة، لهذا فنحن أمام تحد سلبي إلدارة 

ر الذي سيؤدي بالضرورة لخلق الصراع في ظل توجهات القيادةاإلسرائيلية والتي تزيد في غلوها وعنجهيتها،األم
يغير من التفكير السلبي الفلسطيني الحالي تجاه فكرة الحل المرحلي وا عادة المنطقة على ما كانت عليه ،متغيرِّ جديدِّ

، ولكن بشكل مختلف من حيث األدوات والوسائل النضالية، طالما موازين القوة مختلة لصالح دولة 1967قبل عام 
الشعب الفلسطيني بسالح فريد من نوعه قد ال نعرفه اآلن يمثل حالة نضالية فريدة من االحتالل، لذلك سيتسلح 

نوعها، ألنها ستغير المشهد لدى المحتل وستجعله يفكر بشكل جلي في كيفية الخالص من احتالله لألراضي 
لمؤسسات الدولية ذات الفلسطيني,وعلى صعيد أخر ستولي القيادة الفلسطينية اهتمامًا للبعد الخارجي وستنتشر في ا

االختصاص االنساني والقانوني، من أجل فتح معركة إنسانية دولية عنوانها عنصرية االحتالل، من أجل التأثير 
علىدولة االحتاللوالضغط على القيادة اإلسرائيلية الحالية، التي بذلت كل ما في استطاعتها لفصل غزة عن الضفة 

ة الفلسطينية إلى العالم الخارجي وبالتالي، فإن هذا الفصل يحول دون قدرة الفلسطينية ألن غزة هي مفتاح الدول
تحويل  الضفة الفلسطينية على ممارسة نشاطاتها كدولة محاصرة ومن دون منفذ إلى البحر، ومن هنا تريد اسرائيل

من مساحة الضفة  في المائة 40الدولة الفلسطينية إلى شبه دولة حبيسة بين دولتي إسرائيل واألردن على مساحة 
الغربية،كما أن إسرائيل ستستمر في االستيطان في القدس وغور األردن وستعمل على طرد الفلسطينيين من هذه 
األراضي الفلسطينية، للتوصل إلى نشوء كيان فلسطيني مبتور في غربي األردن، منفصل عن غزة وسيستمر 

العالم الخارجي، وستتنكر إسرائيل التفاقيات السالم مع الحصار القاسي على غزة وعزلها عن الضفة الفلسطينية و 
الفلسطينيين، ولقرارات مجلس األمن الدولي ذات االختصاص بضمها األراضي الفلسطينية، لتصبح جزءًا من 

 إسرائيل، وسيعيش سكان الضفة الفلسطينية في كانتونات مشتتة وغير متواصلة مع محيطها.
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 :خاتمة الدراسة
ولة حسب المطلب الفلسطيني كما بات معروفًا هو: دولة كاملة السيادة في أراضي الضفة الفلسطينية المقصود بالد

وغزة وعاصمتها القدس الشرقية، مع األخذ بعين االعتبار عودة الالجئين إلى ديارهم، تطبيقًا لقرارات مجلس األمن 
كمطلب دولي، ألن قيادة النظام الدولي   الدولي على الرغم من أن المطلب األخير ما تزال مالمحه غير واضحة

تتبّنى الموقف اإلسرائيلي حتى اآلن، والذي يريد دويلة ال دولة في غزة وأجزاء من الضفة، أو أن يبقي الوضع على 
ما هو علية من نظام تفرقة عنصرية يطبق على الشعب الفلسطيني، وبالتالي هناك ضرورة ملّحة لبلورة استراتيجية 

ضحة على الصعيدين:الداخلي الستثمار الحراك الوطني في الهبة الشعبية الحاليةوتطويرها إلى انتفاضة فلسطينية وا
شعبية تشارك بها كل أطياف الشعب الفلسطيني،والخارجي التوجه إلى العرب والمؤسسات الدولية للضغط على 

الفلسطيني وليست حسب الرغبة الكيان الصهيوني، من أجل تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية حسب الفهم 
اإلسرائيلية، ومن الخطأ برأييوضع مصير هذه الدولة في إطار المفاوضات مع إسرائيلالعتبارات موازين القوى 
المختلة لصالح دولة االحتالل، والعتبارات توجهات القيادة اإلسرائيلية الحالية، نحو التطرف، ونكران الحق 

لذلك أعتقد أن الدولة الفلسطينية لن تأتي من خالل االتفاقات مع  ،لدوليةالفلسطيني التي شرعته الشرعية ا
نما تأتي من النضال الفلسطيني المشروع دوليًا والمرتبط بمبادئ القانون الدولي العام  الحكومات اإلسرائيلية، وا 

 وحقوق األنسان .

فلسطيني في استخدام كافة األساليب لهذافاالستراتيجية الفلسطينية المطلوبة يجب أن تقوم على إجماع وطني  
النضالية والكفاحية إلسقاط الرؤية اإلسرائيلية تجاه طبيعة الدولة الفلسطينية، سواء أكان نضااًل سلميًا، أو كفاحًا 
مسلحًا في حدود الدولة الفلسطينية المنشودة من أجل الضغط على دولة الكيان لتحقيق الهدف الوطني بإقامة الدولة 

،وحصول دولة فلسطين على عضوية األمم المتحدة بصفة 1967ية على حدود الرابع من حزيران العام الفلسطين
مراقب كان بمثابة شهادة ميالد الدولة، والذي أمد الفلسطينيين أيضًا بقوة الحركة السياسية والدبلوماسية, ولكن يبقى 

رغم وضوح الدور اإلسرائيلي ني الستحقاقات الحل، حل الدولتين مرتبط بقدرة استجابة الطرفين اإلسرائيلي والفلسطي
 السيادة ومظاهر السالح تجريدها من مقدمها وفي فلسطينية، دولة لقيام وضعها التي المسبقة الشروط بوضع

 والذي قومية، دولة إقامة في اليهودي الشعب بحق اعترافهم إسرائيل، أي بيهودية الفلسطينيين واعتراف األساسية
 أقل إلسرائيل، الموحدة عاصمة القدس بقاء واستمرار العودة، حق عن والتخلي يهودية، قومية اف بوجوداالعتر  يعني
 قيامها .......... عرقلة إلى بل وتسعى هزيلة فكرة إلى الدولة تلك تحّول إنها بشأنها يقال ما
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 :نتائج الدراسة
خصوصًا مع انحسار موجات الهجرة اليهودية  نشودة،الخطر الديموغرافي العربي يهدد مستقبل الدولة اليهودية الم 

إلى إسرائيل في السنوات األخيرة، وتوقع توقفها نهائيًا، وهذه نتيجة طبيعية لما حدث في السنوات األخيرة من 
 سرائيلي والدولي .إلويحدث اآلن من انتفاضة شعبية غيرت المشهد الفلسطيني وا حروب،

الدولة" عندما اضطرت للجلوس مع الفلسطينيين للتفاوض حول قضايا الحل بدأت إسرائيل طرح قضية "يهودية 
، على رغم من العملية السلمية التي قامت على أساس ١٩٩٩النهائي، خالل مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام 

اإلسرائيلية اتفاق أوسلو لم تشترط اإلقرار الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل، وعلى رغم عدم اختالف توجه القيادة 
عمومًا تجاه اشتراط اإلقرار الفلسطيني بيهودية الدولة، إال أن مواقف اليمين تبدو أكثر تصلبًا، خصوصًا في ظل 

  .إدارة رئيس الوزراء الحالي نتانياهو الذي بات يعتبرها أساسًا ألي اتفاق

في إسرائيل، ويسبب اإلجحاف الصهيوني للدولة يعطل أي تغيير جاد في وضع الفلسطينيين -الطابع اليهودي 
بحقهم على مستوى الحياة اليومية، ويهدُر أيضا اإلمكانية النظرية لتحقيق المساواة بينهم وبين اليهود، ويبقيهم من 

 الناحية القانونية والرسمية دون إطار أو كيان رسمي ُمعّرف على أن الدولة دولتهم". 

 من خالله يصعب ديمغرافي واقع خلق على يعمل والذي ،الواقع سياسة األمر  لتبقى ضمن وجدت المستوطنات نإ
 حددتها كما ,أرضه كامل على دولته الفلسطيني إقامة الشعب خالله من يستطيع ,واقتصادي اجتماعي توازن  إيجاد

فلسطينية د أمام إقامة الدولة الؤو ، لهذا وضعت الحكومات اإلسرائيلية  االستيطان عقبة كالعالقة ذات الدولية الشرائع
 .1967على حدود عام 

إسرائيل  لن تنسحب من األرضي الفلسطينية، ولن تسمح بإقامة دولة فلسطينية في ظل الخلل القائم في موازين   
القوى، ودعم الواليات المتحدة وأوروبا إلسرائيل، وبالتالي أمام الفلسطينيين نضال طويل وشاق لترتيب أوضاعهم 

 المستوى الفلسطيني والعربي والدولي. الداخلية وتحالفاتهم على 

، لكنه اصطدم بأن أوسلو والمفاوضات 1967وقع الرئيس عرفات اتفاق أوسلو وحلمه قيام دولة فلسطينية في حدود 
الماراثونية لم تصل به إلى تحقيق هذا الهدف، مما فّجر االنتفاضة الثانية كأداة أخرى للضغط على الحكومة 

فاضة وصلت إلى مأزق، وبعد موت عرفات حاول الرئيس أبو مازن تغيير األدوات واألسلوب اإلسرائيلية،لكن االنت
والعودة إلى المفاوضات، لتحقيق أهداف سياسية فلسطينية في إقامة الدولة على أراضي الضفة الفلسطينية وغزة، 

اإلسرائيليين ولم يصل وعلى الرغم من االختالف بين أسلوب أبي مازن وعرفات، أال أن المأزق ظل قائمًامع 
 الفلسطينيون بعد إلى دولتهم.
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 توصيات الدراسة:
 اسرائيل غير معنية بالسالم عبر مفاوضات جدية، ألنها بكامل قياداتها وأحزابها المتمثلة في القرار اإلسرائيلي

ية وقطاع غزة الرسمي من اليسار إلى اليمين ضد إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة في كامل الضفة الفلسطين
وعاصمتها القدس الشريف مع عودة الالجئين الفلسطينيين، ولوجود الصراعات الداخلية وحالة الضعف الفلسطيني 
والضغط العالمي على الفلسطينيين، منحها فرصةلتهرب من التزاماتها الدولية,من هنا علينا كفلسطينيين أن نسقط 

 اً نا، والتفكير بعالقاتنا الداخلية وتحالفاتنا الخارجية، وأن نضع برنامجتجربة الحركة الصهيونية الناجحة بإعالن دولت
 نجرب فيه مدى نجاح نضالنا بمعني أن نحتكم إلى فكر الربح والخسارة . اً سنوي اً نضالي

ليس من الحكمة وضع القضية "خارج الشرعية الدولية"، وبالتالي تحييد المجتمع الدولي, وال داعي لتبديد اإلنجازات 
المتحققة على ضآلتها، كما ال حاجة للمخاطرة غير المحسوبة, بإعالن تبديل األهداف والتكتيكات بال مسوغات 
واقعية أوعملية أو لمجرد اإلحساس بصعوبة تحقيق األهداففهذا التذبذب في الطرح يشكك في مصداقية الشعب 

 ستقلة.الفلسطيني ونواياه في البحث عن حلول وقدرته على إقامة دولته الم

بدون انتفاضة شعبية ووحدة وطنية وضغط فلسطيني داخلي على واقع وجود الكيان الصهيوني على األرض 
نمتنع فيها عن دفع  الفلسطينية ومن خالل المقاومة بجميع أشكالها,والتي تتماشى مع قواعد القانون الدولي، والتي

نسانية في الضفة الفلسطينيةتجبر فيهاإسرائيل على مستحقات الخدمات المفروضة علينا من إسرائيل، وخلق أزمة إ
التخلي نهائيًا عن احتالل الضفة الفلسطينية،وشن حملة سياسية تجَرم االحتالل وترفع الغطاء الشرعي عنه، مع 
تقديم الملفات الجاهزة إلي محكمة الجنايات الدولية, لتقديم مجرمي الحرب اإلسرائيليين للمحكمة, وبعث رسائل  

للمجتمعين اإلسرائيلي والدولي من أجل فرض وقائع جديدة تتنافى مع البرنامج الصهيوني, ونظرية الدولة  واضحة
اليهودية فالكيان الصهيوني الى زوال ولن تكون على األرض الفلسطينية كحل تاريخي إال دولة ديمقراطية تنهي 

 المشروع الصهيوني على أرض فلسطين .
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 ملخص الدارسة:

راســـة للكشـــف عـــن طبيعـــة الـــدور المنـــاط بـــالمجتمع المـــدني دوره فـــي التنميـــة السياســـية فـــي هـــدفت هـــذه الد
فلسطين، وقد اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي والمنهج الوصـفي التحليلـي، تـم اختيـار عينـة قصـدية مكونـة مـن سـتة 

بالت مـــع قيـــادات هـــذه منظمـــات أهليـــة للحصـــول علـــى البيانـــات والمعلومـــات الالزمـــة للدراســـة مـــن خـــالل إجـــراء مقـــا
المنظمــات، ومــن ثــّم تحليــل محتــوى التقــارير الصــادرة عنهــا، وقــد نــاقش الباحــث فــي هــذه الدراســة أنشــطة مؤسســات 
المجتمــع المــدني فــي مجــال التنميــة السياســية، ومــن هــذه األنشــطة التــأثير علــى األحــزاب والقــوى السياســية، ومطالبــة 

تهم، وأنشـــطة لـــدعم العالقـــة بـــين المجتمـــع المحلـــي والســـلطة التنفيذيـــة، الحكومـــة بحقـــوق المـــواطنين، ومناقشـــة مشـــكال
وتنفيـذ هـذه المنظمـات لمشـاريع فـي مجـال التنميـة السياسـية بالتعـاون مـع الحكومـة ومـع المؤسسـات األهليـة، وتشــجيع 

ا تناولــت الدراســة التنميــة السياســية للمــرأة والشــباب، ونشــاطات التوعيــة بالوســائل المتعــددة حــول التنميــة السياســية، كمــ
تنفيــذ المنظمــات ألنشــطة التنميــة السياســية فــي المنــاطق المهّمشــة، وبحثــت الدراســة فــي مــدى تــوافر عناصــر الكفــاءة 
الفنية والبشرية للتنمية السياسية، وأهم العقبات التـي واجهـت تنفيـذ المشـاريع الخاصـة بالتنميـة السياسـية، وقـد توصـلت 

ن مؤسسات المجتمع المدني تركز في برامجها على عـّدة قطاعـات ممثلـة فـي السياسـة الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أ
والشباب والمرأة  والصحة وحقوق اإلنسان والثقافة والتعليم واالقتصاد، حيث قامت بعدة أنشطة لها عالقة بالقطاعـات 

أظهــرت النتــائج إلــى قصــور المــذكورة، باإلضــافة إلــى الــدفاع عــن الحريــات وحقــوق المــواطنين، وحــق االنتخــاب، كمــا 
واضــح لمؤسســات المجتمــع المــدني فــي معرفــة أهــداف الممــولين، وقصــور الكفــاءات الفنيــة البشــرية المنفــذة لمشــاريع 
ـــائج وفقـــًا لـــرأي مؤسســـات المجتمـــع المـــدني أن هنـــاك تكـــرار وا عـــادة لطـــرح المواضـــيع  التنميـــة السياســـية، وأكـــدت النت

 ل التنمية السياسية وازدواجية النشاط.المتشابهة حيال تنفيذ مشاريع في مجا

أن مســـتقبل مدنيـــة الدولـــة الفلســـطينية ونظامهـــا السياســـي سيشـــوبه قصـــورا بـــالرغم مـــن تقـــدم المجتمـــع  :يررررى الباحرررث
التـداول  -التسـامح  –الفلسطيني عن مثيالته في البلدان العربية ويعود ذلك لعدم ترسيخ قيم المجتمـع المـدني وأهمهـا 

مبــدأ الشــفافية والمحاســبة, ويتضــح ذلــك مــن خــالل تربيــة االحــزاب  –حريــة الفكــر والــرأي والعبيــر  –الســلمي للســلطة 
واجراءات السلطة, وفيمـا يخـص المؤسسـات الغيـر حكوميـة أولـت اهتمامـا فـي أقنـاع المـانحين بمشـاريعها عوضـا عـن 

عليــه ســتحتاج الدولــة المنشــودة توجيــه إعــداد مشــاريع تفــي حاجــات المــواطن والــوطن كمــا كانــت قبــل وجــود الســلطة, و 
 لجهد مجتمعي بكل مكوناته لترسيخ قيم المجتمع المدني ليكن الضمان على تطور وتقدم ومدنية المجتمع.
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Abstract: 

This study aimed to explore nature of the civil society role and its impact on 

political development in Palestine,, this study depended on historical and descriptive 

analytical methodology.   

Researcher in this study have discussed the institutions of civil society activities 

in field of  political development, and these activities to influence the political parties 

and forces, and demanding citizens' rights from government, activities to support the 

relationship between the community and the executive branch, and the implementation 

of these institutions for projects in the field of development apolitical in cooperation 

with the Government and civil institutions, and encourage the development apolitical 

women and young people, and education activities multiple means about political 

development, and study the implementation of the organizations for the activities of 

political development in marginalized areas addressed, the study looked at the 

availability of the elements of technical and human efficiency political development, 

hurdles that faced by the implementation of special projects political development. The 

current study found the following results:  

1. civil society institutions in their programs focus on several sectors represented in 

politics, youth, women, health, human rights, culture, education and the economy, 

where the several activities related to the mentioned sectors, in addition to defense of 

freedoms and rights of citizens, and the right to vote.  

2. Limitations of human and technical competencies of projects implemented political 

development.  

3. The results confirmed according to the opinion of civil society institutions that there 

is a repeat and re-raise of issues about the implementation of similar projects in field of 

political development and activity duplication.  
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 :المقدمة

ددًا وواضـحا لجهـود تعد التنمية السياسية فـي حقلهـا الخـاص أهـم أبعـاد عمليـة التنميـة الشـاملة , ومجـااًل محـ
التغير السياسي علي وجه الخصوص. أما من حيـث جوهرهـا وطبيعتهـا الديناميكيـة فهـي عمليـة وليسـت حالـة تتـوخي 

خلــق روح المســاواة، وخلــق مررن خررالل إحــداث تغيــرات سياســية واجتماعيــة محــددة وتــرتبط بقــيم وآفــاق سياســية معينــة، 
تـأثير فـي المجتمـع وهـو كمفهـوم علمـي بـدأ أوائـل الخمسـينيات وحظـي نظام سياسي قادر على اتخاذ قـرارات فاعلـة وال

باهتمــام البــاحثين كمــا عرفــه بنــك هــام، كمــا أن التنميــة السياســية تعنــي الديمقراطيــة والتحــديث السياســي، لــذلك  تنبثــق 
مايـة السياســية، أهميـة المجتمـع المـدني، مـن أهميــة األدوار المناطـة بـه، والتـي ان اسـتطاع مــن خاللهـا التـأثير فـي الع

أحــدث تحــواًل مرجــوًا للتغلــب علــى أزمــات التنميــة السياســية، خصوصــًا فــي مجتمــع نــامي تســوده الــديكتاتوريات، ويقبــع 
ــة التخلــف، واالســتعباد السياســي، وعليــه فإننــا ســوف نبحــث مــن خــالل هــذا الفصــل عــن موقــع مؤسســات  تحــت مظل

 ية.المجتمع المدني في فلسطين من عملية التنمية السياس

لذلك فقد زادت حاجـة الجـول الناميـة التـي أصـبحت تعـيش فـي ظـل عـالم منفـتح علـى بعضـه الـبعض بفعـل 
العولمة، على التعايش مع هذا الواقع، ومواكبة هذا التحـديث، وهنـا يـأتي الـدور المهـم لمنظمـات المجتمـع المـدني فـي 

ياسـي، بـل مـن خـالل خلـق تغييـر مجتمعـي لعب دور فعال إلحداث هذا التغيير، من خالل خلـق تغييـر اجتمـاعي، س
 شامل، يفتح الطريق أمام تنمية مجتمعية في كافة المجاالت، ومن بينها التنمية السياسية.  

وتعمـــل هـــذه الدراســـة إلـــى الوقـــوف علـــى دور المجتمـــع المـــدني ومعرفـــة تـــأثيره علـــى التنميـــة السياســـية فـــي 
مجتمــع الفلســطيني وحــق احتياجاتــه إن المقــار بــه التــي اعتمــدت فلســطين ومــدى تحقيقــه لمتطلبــات التنميــة السياســية لل

عليهــا الدراســة تقــوم علــى توصــيف وتحليــل مــدى مســاهمه مؤسســات المجتمــع المــدني فــي إحــداث تنميــة سياســية فــي 
 فلسطين.

وعــن بــرامج التنميــة السياســية التــي نفــذتها قــوى ومؤسســات المجتمــع المــدني ومــدى مالءمتهــا بــدأت الدراســة 
ها ومفهوم المجتمـع المـدني ومراحـل تشـكله ومـن ثـم نـاقش الدراسـة مفهـوم التنميـة السياسـية فـي أدبياتهـا إشـكالية بتناول

التنمية في فلسطين وستقوم هذه الدراسة بالتعرف على مدى تحقيق قوى ومؤسسات المجتمع المدني للتنمية السياسـية 
لشعب الفلسـطيني مـن ناحيـة أخـرى ومـن ناحيـة ثالثـة من ناحية وهل تمت وضد خطة تنموية تتناسب مع احتياجات ا

سنكتشـف الدراســة عــن وجـود بــرامج األجنــدة وطنيـة واضــح ة للمجتمــع المـدني تجــاه التنميــة السياسـية تســتجيب بشــكل 
 مباشر ألولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني.
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 مشكلة الدراسة:

مــل السياســي والتنميــة السياســية وبخاصــة وينــاقش البحــث دور المجتمــع المــدني فــي فلســطين فــي مراحــل الع
تنحصر مشكلة وبالتالي خالل فترة السلطة الوطنية الفلسطينية وما تبع ذلك من انتخابات رئاسية ومحلية وتشريعية، 

 :البحث في السؤال الرئيسي التالي

 ما مدى مساهمة المجتمع المدني في التنمية السياسية في فلسطين؟
 رئيسي التساؤالت التالية:ويتفرع من هذا السؤال ال

 ما هي طبيعة العالقة بين المجتمع المدني الفلسطيني والتنمية السياسية؟ -1
مــا هــو دور المجتمــع المــدني الفلســطيني المــؤثر فــي عمليــة التنميــة السياســية عنــد مؤسســات صــنع القــرار  -2

 السياسي؟
 مع المدني الفلسطيني؟ما هي أهم المظاهر البارزة للتنمية السياسية في برامج منظمات المجت -3
 ما هي أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ برامج التنمية السياسية في المجتمع الفلسطيني؟ -4
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 أهمية الدراسة:
تساهم في الكشف عن طبيعة عالقة المجتمع المدني بالسلطة الوطنية الفلسطينية مـن خـالل ممارسـة دوره  -1

القـــوانين، والمســـاهمة فـــي إعـــداد الدســـتور والتشـــريعات  فـــي عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات والمشـــاركة فـــي صـــياغة
 المختلفة، مما قد يفيد في وضع خطط مستقبلية تعزز التنمية السياسية.

تفيــد صــانعي وواضــعي السياســات داخــل النظــام الفلســطيني فــي تحديــد أولويــات التنميــة الوطنيــة للمجتمــع  -2
 الفلسطيني فيما يحقق التنمية السياسية.

صـــيات لمؤسســـات المجتمـــع المـــدني األهلـــي والسياســـي للمســـاهمة بارتقـــاء مســـتوى التنميـــة تقـــدم نتـــائج وتو  -3
 الحقيقية لمتطلبات وأولويات التنمية في فلسطين

 
 

 أهداف الدراسة:
 تحديد التحديات التي تواجه تنفيذ المجتمع المدني لبرامج التنمية السياسية. -1
 ي المجتمع الفلسطيني.الكشف عن المعوقات التي تواجه التنمية السياسية ف -2
 التعرف على دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية في المجتمع الفلسطيني. -3
 تقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتطوير برامج المجتمع المدني في حقل التنمية السياسية. -4
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 منهج الدراسة:
باســتخدامه لوصـف وتحليــل دور المجتمــع  سـتعتمد الدراســة المــنهج الوصـفي التحليلــي والــذي سـيقوم الباحــث 

المدني في عملية التنميـة السياسـية فـي العـالم العربـي والمجتمـع الفلسـطيني. السـتنباط الـدور الفعـال لقـوي ومؤسسـات 
المجتمــع المــدني فــي عمليــة التنميــة السياســية والدراســة الوصــفية تقــر الشــى كمــا هــو وتــأتي أهميــة عنــدما يكــون هنــاك 

غيــرات التــي بحاجــة إلــي وصــف وتفســير وتفهــم العالقــات التــي تــربط بــين هــذه المتغيــرات وغيرهــا مــن العديــد مــن المت
المتغيــرات األخــرى لهــذه الدراســة الوصــفية كمــا تهــتم بتحديــد الظــروف والعالقــات السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة 

ختيـار المـنهج للوصـول إلـي النتـائج وغيرها وهـو يصـف الظـاهرة كمـا وردت فـي الواقـع دون تـدخل مـن الباحـث. وتـم ا
 من خالل تحليل المحتوي لبرامج ومراحل وأنشطة المجتمع المدني في عملية التنمية السياسية في فلسطين.  

 الدراسات السابقة :

 :(51)(2012دراسة الهادي الهراوي ) .1
ت لهــا انعكاســات يعكــف الكتــاب علــى رصــد مجموعــة مــن التطــورات الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي كانــ

على المجتمع المغربي مثـل اإلصـالحات الدسـتورية والتغيـرات اإلقليميـة فـي منطقـة المغـرب العربـي، خاصـة فـي فتـرة 
، وبـروز العولمـة بـالمفهوم األمريكـي، 1989الملك محمد السادس ومن تلك المتغيرات: انهيار االتحاد السوفيتي عـام 

ًا على كافة أنحاء العالم، إضافة إلى القدرة الفائقة التي أحـدثتها ثـورة تكنولوجيـا وسيطرة تلكا لمفاهيم سياسيًا واقتصادي
 المعلومات واالتصاالت في أنحاء العالم على المجتمع المغربي بكافة أشكاله وتصوراته. 

كمـا يطـرح الكاتـب تصــوراته بشـأن عوامـل االســتقرار السياسـي فـي المغـرب وكيــف أن المغـرب اسـتطاع مــن 
مــل عــدة أن يوظــف قدراتــه السياســية فــي تحقيــق التنميــة واالســتقرار السياســي، حيــث أشــار الكاتــب إلــى أن خــالل عوا

الخطاب السياسي المغربي يشهد حالة من التبديل والتغيير المستمر، الهدف منهـا العمـل علـى تحـديث دواليـب للدولـة 
إلــى أن هنــاك عــددًا مــن المواريــث التقليديــة واســتبدال الجهــاز اإلداري والسياســي. وفــي هــذا الســياق، يشــير المؤلــف 

القديمــة فــي النظــام السياســي للمجتمــع المغربــي مثــل التخلــف والســلطة الموروثــة واالضــطرابات والغليــان االجتمــاعي 
والفقــر الــذي يعــاني منــه المجتمــع المغربــي، فــي مقابــل الكثيــر مــن األمــور الجديــدة التــي يمكــن أن تحــدث نوعــًا مــن 

ايين السياســية داخــل المجتمــع المغربــي مثــل تأســيس مبــادئ دولــة القــانون فــي المغــرب فــي الســنوات التجديــد فــي الشــر 
 األخيرة وتطور دور المجتمع المدني.

                                                           

: األولويات السيوسيولوجية للتغير والتنمية بالمغرب، المغرب المعاصر ورهانات المستقبلالهادي الهراوي،  (51)
 (.2012دراسة في نقد ثوابت التخلف ومتغيرات التنمية: )الدار لبيضاء : مطبعة النجاح الجديدة، 
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هـــذه المقابلـــة مـــا بـــين القـــديم فـــي المجتمـــع المغربـــي والجديـــد، ومـــا بـــين الـــداخل والخـــارج، تثيـــر العديـــد مـــن 
ة والمجتمـع المـدني وحــدود تـأثير البيئـة الخارجيــة علـى الواقـع الــداخلي اإلشـكاليات المرتبطـة بحــدود العالقـة بـين الدولــ

 للدول النامية بشكل عام.

 :(52)(2012دراسة عباس محمود ) .2
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مفهوم المجتمع المدني ومن ثم دوره في تعزيز مبادى حقوق االنسان 

لمدني ومقوماته وعناصره واليات تفعيله في العراق واالطر والديمقراطية في العراق، فضاًل عن اسس المجتمع ا
التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني في الدستور العراقي الدائم، والدور الذي تضطلع به الحكومات العراقية 

في اشاعة هذا المفهوم المهم والحيوي في الحياة الديمقراطية، فضاًل عن التعرف على  ٢٠٠٣المتعاقبة بعد العام 
ابرز اآلليات المهمة والضرورية في إعادة بناء الفرد والمجتمع العراقي سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وقد 
توصلت الدراسة إلى أن عملية إعادة بناء الذات السياسية للفرد والمجتمع العراقي يمكن أن تنجز في إطار مؤسسات 

ت الرسمية وغير الرسمية ومشاركة جميع الفعاليات السياسية المجتمع المدني وبالتعاون والتنسيق مع كل الجها
واإلعالمية وتضافر وتوحد جهود كل أبناء الشعب العراقي، والتي من الضروري أن تمر عبر هذه المؤسسات 
لتصبح واجبا أخالقيا واجتماعيا على كل مواطن المشاركة في نشاطاتها، كما اثبت منظمات المجتمع المدني 

لتأثير في السياسات العامة للدولة في كثير من دول العالم، كما خلصت الدراسة أن على مؤسسات نجاحها في ا
المجتمع المدني أن تعمل على جذب العناصر المثقفة والواعية الفاعلة وتشجعيهم ماديا ومعنويا للقيام بدور مجتمعي 

ة، وأن تشكل هذه المؤسسات قنوات اتصال ناجح، وتنمية قدراتهم العلمية من خالل توفير وسائل االتصال الحديث
دائمة وبصورة مستمرة مع المواطنين من خالل متابعة شؤون حياتهم اليومية ومحاولة حل مشاكلهم االجتماعية وان 
يبادروا إلى عقد الندوات والنقاشات حول هذه المشاكل في قاعات الدولة العامة وغيرها واإلعداد لها إعداد ناجحا 

ومستمرة. إضافة إلى ضرورة أن تشجع هذه المؤسسات كافة أبناء المجتمع على ممارسة دورها في  وبصورة دورية
عملية البناء الديمقراطي، واإلعالن عن تصوراتهم وأفكارهم التي يؤمنوا بها بكل وضوح وشفافية وبروح من النقد 

 البناء والتقييم الموضوعي لنشاط هذه المؤسسات.

                                                           

العراق، مجلة األستاذ، العدد  في الديمقراطي البناء تعزيز في المدني تمعالمج منظمات (، دور2012محمود، عباس ) (52)
 .641-615، العراق، 203



 

  944 من 200

 

 :(53)(1120دراسة والء البحيري ) .3
هدفت هذه الدراسة إلى استطالع خريطة المجتمع المدني في مصر في اآلونة األخيرة، خالل الفترة ما 

، والفترة الالحقة للثورة، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك 2011يناير  25م وثورة 2010بين االنتخابات البرلمانية 
أن منظمات المجتمع المدني كان لها دور بارز في عملية تنوعًا كبيرًا في طبيعة منظمات المجتمع المصري، كما 

االصالح القانوني سواء بالضغط أو المشاركة، أو تقديم المقترحات، وقد خلصت الدراسة إلى أن ظروف االنتخابات 
، خلقت ظروفًا وبينت أحداثًا 2011، والتعديالت الدستورية التي تمت في مارس 2010البرلمانية في مصر عام 

على الدولة التوجه إلى تقوية منظمات المجتمع المدني في جميع المجاالت، بحيث تصبح هذه المنظمات  أوجبت
صاحبة الدور الوسيط القوي ما بين األنساق السياسية للنظام السياسي، متمثلة في سلطاته الثالثة وبين المواطنين، 

المختبر التي تتخلق في أحشائه القيادات وذلك في إطار الثوابت القومية للشعب، حيث تمثل هذه المنظمات 
 الحقيقية للعمل السياسي والبرلماني. 

 :(54)(2013دراسة وليد العويمر ) .1
 األردنـي، للمـواطن السياسـية التنميـة تعزيـز فـي األردنـي والتلفاز اإلذاعة دور بحث إلى الدراسة هدفت هذه

واألخبـار  البـرامج هـذه ومواعيـد ونوعيـة وحجـم اسـية،وبـرامج سي أخبـار مـن الوسـيلتين هـاتين تبثـه مـا تتبـع خـالل مـن
 . الرياضية أو أو الدينية الترفيهية أو االقتصادية سواء األخرى  البرامج مع مقارنة

 المشاركة في وانخفاض   األردني، المواطن لدى السياسية الثقافة مستوى  في تدن وجود إلى الدراسة، وتوصلت
 األردنية )التلفـاز اإلعالم وسائل أن كذلك وتبين السياسية، لألحزاب واالنتساب يابيةالن االنتخابات وكذلك في السياسية،
 فـالبرامج الوسـيلتين، هـاتين عبـر السياسـية البـرامج تكثيـف يـتم لـم حيـث وجـه أكمـل بواجبهمـا علـى يقومـا لـم واإلذاعـة(
 مـن التحليـل ينقصـها إخباريـة نشـرات ومعظمهـا جهـة، مـن محـدودة واإلذاعـة األردنيـة التلفـاز عبـر المعروضـة السياسـية

 .أخرى  جهة

 البـرامج علـى من أهمها ضـرورة  التركيـز تم تقديم مجموعة إليها الدراسة، توصلت التي النتائج على وبناء
 والخارجية، بحيث الداخلية األحداث السياسية مختلف من األردني الموقف وتشرح الوالء الوطني تعزز التي السياسية

                                                           

(، المجتمع المدني واالصالح القانوني في الحالة المصرية، شركة التنمية، للبحوث واالستشارات 2011البحيري، والء ) (53)
 والتدريب، القاهرة.

ميدانية، المجلة  تحليلية السياسية: دراسة التنمية في األردني والتلفاز عةاإلذا  (، دور2013العويمر، وليد ) (54)
 .70-50، 1، العدد 6األردنية للعلوم االجتماعية، المجلد 



 

  944 من 201

 

 والتقنيات الوسائل والمؤامرات الخارجية، واستخدام األخطار لمواجهة كافة الدولة أجهزة رديًفا ومسانًدا المواطن يصبح
 االبتعـاد إلـى المـواطن وخارجـه، ممـا يـدفع األردن داخـل السياسـية واألحـداث األخبـار فـي نقـل الحديثـة التكنولوجيـة
 .الخارجية وسائل اإلعالم متابعة عن واالستغناء

 :(55)(2010شبلي ) دراسة يوسف .2
حداث بين العالقة ماهية معرفة هدفت هذه الدراسة إلى  مـن مجتمع ألي حقيقية سياسية تنمية األخالق، وا 

 مـن مجتمـع أي داخـل وأهميتهـا األخـالق ماهيـة علـى للتعـرف فـي محاولـة العربيـة، المجتمعـات وتحديـدا المجتمعـات
 المشكلة حول استنتاجات إلى لتوصل المتغيرات بين الربط ثم نوم السياسية، عالقتها بالتنمية هي وما المجتمعات،

 .التنمية السياسية إلنعاش العربية األنظمة محاوالت مختلف تفشل لماذا واستيضاح األطروحة، األساسية لهذه

 لألمة السياسية األخالقي بالتنمية المستوى  ارتباط حول تتمحور أسئلة عن لإلجابة وقد سعت هذه الدراسة
 إلـى الخـاص مـن االنتقـال يـتم االسـتقرائي خـالل المـنهج فمـن الوصـفي، االسـتقرائي المـنهج اسـتخدمت لـذا بيـة،العر 

 لمفهـوم المنطقـي العـرض طريـق عـن األخـالق، مفهـوم مـن توضـيح يمكننـا ممـا الكليـات، إلـى الجزيئيـات ومن العام،
 خاللـه مـن الوصـفي المـنهج العربيـة، لألمـة ذلـك أهميـة هـي ومـا السياسـية، بإحـداث التنميـة ارتباطـه ومـدى األخالق
بـين  العالقـة واستكشـاف والتحليـل، والمقارنـة التفسـير نسـتطيع ذلـك خـالل مـن وكيفـا، كمـا كمـا هـي الواقعـة نصـف

 .االستنتاجات إلى للوصول المذكورة، المتغيرات

إحـداث  علـى القـدرة أجـل مـن سـليمة أخالقيـة أرضـية وجـود الضـروري  مـن وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أنـه
 القـدرة كانـت عـالي ورفيـع وبمسـتوى  سـليمة األخالقيـة األرضية كانت فكلما طردية، بينهما فالعالقة السياسية، التنمية
 علـى القـدرة كانـت ومتدنيـة، األخـالق منحطـة تكـون  فعنـدما صـحيح، والعكـس المنـال، سهل أمًرا التنمية إحداث على

 إنمـا العـرب تخلـف سـبب يكـن مسـتحيال. كمـا تظهـر الدراسـة أن لـم إن غايـة،لل ًبـا صـع أمـًرا السياسية التنمية إحداث
 الخلقيـة المعـايير تطـوير علـى العمـل علـيهم توجب لذلك التي يتبنوها، الخلقية بالقيم مباشر بشكل االرتباط إلى يعود
 بـين يـوازن  نأ التغييـر هـذا فـي ويشـترط المتقدمـة، الـدول فـي حصـل الـذي التطـور المـذهل وحجـم لتتناسـب لـديهم

 .التقدم وأخالق على األصالة المحافظة

 

                                                           

العربية، رسالة ماجستير غير  السياسية لألمة بالتنمية األخالقي المستوى  ارتباط (،2010شبلي ) حسن الرحيم عبد يوسف (55)
 فلسطين نابلس، الوطنية، حالنجا منشورة، جامعة
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 تعقيب على الدراسات:

ن تعــددت وجهــات  إن جميـع الدراســات الســابقة التــي تناولـت مفهــومي المجتمــع المــدني والتنميـة السياســية, وا 
نظرهــا فهـــي ركــزت علـــي اإلطــار النظـــري وقــدمت حالـــة تشخيصــية لواقـــع المجتمــع المـــدني فــي فلســـطين, كمــا تتفـــق 
الدراسات علي تأثير مؤسسات المجتمع المدني بالتطورات التي واكبت العملية السياسية. إن ما ستضيفه هذه الدراسة 
علـــي الدراســـات الســـابقة بأنهـــا ســـتكون مكملـــة للدراســـات النظريـــة مـــع اإلشـــارة إلـــي نـــدرة الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذا 

ميـداني وتناولهـا ألكثـر مـن مؤسسـة للمجتمـع المـدني لقيـاس , إضافة إلي ذلـك سـتتميز هـذه الدراسـة بشـقها الالموضوع
أثـر هــذه المؤسســات فـي حقــل التنميــة السياسـية فــي فلســطين والخــروج بنتـائج عامــة حــول مـدي مالئمــة بــرامج التنميــة 

    السياسية مع حاجة المجتمع الفلسطيني في ظل خصوصيته, ومدي نجاحها وتحقيقها لألهداف المنشودة.

 لمجتمع المدنينشأة وتطور ا
يضرب مفهـوم المجتمـع المـدني بجـذوره فـي أصـول الحضـارة الغربيـة, وقـد لقـي هـذا المفهـوم رواجـا أكاديميـا 
وعمليا خالل العقدين األخيرين علي الصـعيد العربـي جنبـا إلـي جنـب مـع ذلـك التصـاعد والكثافـة فـي اسـتخدامه علـي 

هوم المجتمع المدني وتطوره التاريخي في الفكر الغربي ليس الصعيد الغربي. ويمكن القول إن التعرف علي مسيرة مف
هدفا في حد ذاته بقـدر مـا يمثـل مقدمـة ضـرورية لـتفهم أسـباب شـيوع المفهـوم فـي الخطـاب الثقـافي والسياسـي العربـي 

 .(56)والدالالت الجديدة التي يكتسبها

 :(57)إن تاريخ مفهوم المجتمع المدني شهد جدال في ثالث مراحل أساسية

: مرحلــة مــا قبــل القــرن الثــامن عشــر المــيالدي، وهــي مرحلــة تنــاقض المجتمــع المــدني مــع لمرحلررة الولررىا .1
 األوامر السياسية، وحالة الطبيعة.

م(، حيـث أعيـد صـياغة مفهـوم 1980المرحلة الممتدة من القرن الثامن عشر وحتـى عـام ) المرحلة الثانية: .2
اصــة والدولـــة، ممــا عـــزل المجتمــع المـــدني عــن المجتمـــع المجتمــع المـــدني كحالــة وســـطية بــين الملكيـــة الخ

 السياسي والدولة.
 وهي مرحلة ما بعد انهيار االتحاد السوفيتي والنظام الشيوعي.   :المرحلة الثالثة .3

                                                           

 الصفحة الرقمية لمؤسسة األهرام، (، المجتمع المدني في سياق األفكار الغربية والعربية،2009سالمة حسن ) (56)

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96312&eid=274  

(57) Matanga, Frank (2000), " Civil Society and Politics in Africa: the Case of Kenya", 
Fourth in Ternational Conference of Istr, Trinity College, Dublin, Ireland, P. 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=96312&eid=274
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 :نشأة وتطور المجتمع المدني الفلسطيني
يختلف  ريخيتطورها التا حيث إن نوعها، من فريدة بخاصية الفلسطيني المدني المجتمع منظمات تمتع

 المدني نفسه، ففي للمجتمع النظري  المفهوم مع تتناقض بطريقة األخرى، الدول في المدنية المجتمعات عن تطور
 المدني المجتمع نشأت منظمات الدولة" ضمن "إطار وتطورت المدني المجتمع منظمات معظم نشأت حين

 ما يشار وكثيرا والمواطنة. األرض على السيادة باالستقالل الوطني، وغيا وغياب الدولة، غياب ظل في الفلسطيني
 والجمعيات والنسوية الدينية ذلك المنظمات في بما -الفلسطينية المدني المجتمع منظمات نشوء بداية أن إلى

 .  (58)الماضي القرن  من العشرينيات حقبة خالل كانت- الشبابية والنوادي الخيرية

الفلسطيني المجتمعي والسياسي وتطورا معًا جنبا إلى جنب، لذلك  وبالتالي ارتبط مفهوما المجتمع المدني
سوف نستطلع تاريخ تطور المجتمع المدني الفلسطيني من خالل البحث في الحقب التاريخية التي عايشها مجتمعنا 

 الفلسطيني، كما يلي:

 أواًل: مرحلة االنتداب البريطاني والطماع الصهيونية:
العديد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، والهادفة لتحقيق أهداف  تشكلت خالل فترة االنتداب

اجتماعية وسياسية وثقافية وأدبية، كما هدفت أيضًا إلى لدفاع عن الحقوق الوطنية وتحقيق اآلمال القومية، وضمت 
، كما تشكلت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني الكثير من الشخصيات الوطنية من أبرزها محمد أمين الحسيني

 ، منذ(59)العديد من الجمعيات الطالبية والنوادي والفرق الكشفية التي لعبت دورًا كبيرًا في تأطير المجتمع الفلسطيني
 وممارسة تواجدها المدني المجتمع بعض منظمات واصلت م1948العام  في إسرائيل دولة قيام وحتى الحين ذلك

 أخرى  قامت بينما الفلسطينية، الهوية على الحفاظ بهدف ل االسرائيلي،األراضي الواقعة تحت االحتال في أنشطتها،
 تحرير هما رئيسيتين قضيتين على أنشطتها وركزت بشكل رئيسي، العربية البلدان في فلسطين، خارج بالعمل

                                                           

 تحليلية مسحية (، دراسة2011)كوستانيني، جيان وعثامنة، جمال وعياش، خالد والحسيني، فداء  فرانسيسكو جيان (58)

 .20المحتلة، ص الفلسطينية األراضي المدني في المجتمع لمنظمات

 scholar.najah.edu/sites/default/files/Qadri%20Kasbeh_0.pdf  

(، دور منظمات المجتمع المدني في محافظات شمال الضفة الغربية في تعزيز 2009طلوزي، صالح ) (59)
فراد من وجهة نظر العاملين فيها وقيادات المجتمع المدني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الديمقراطية لدى األ

 .14القدس، فلسطين، ص
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ف مقاومة ، وقد سعت جميع النقابات والجمعيات في تلك الفترة إلى تحقيق أهدا(60)العربية القومية والهوية فلسطين
االنتداب البريطاني، وصد نشاط الحركة الصهيونية المتزايد لألراضي الفلسطينية المحتلة، دون أن تغيب األنشطة 

 .(61)التي تقوم على العمل الخيري واإلغاثي وتحقيق األهداف االجتماعية للشعب الفلسطيني

ل نشاطه لمقاومة االحتالل وبالتالي تكون المجتمع المدني الفلسطيني خالل هذه الحقبة، ووجه ج
البريطاني، واألطماع السياسية في فلسطين، أي أن دوره في هذه الحقبة، محرك سياسي للمجتمع المدني 
الفلسطيني، مع عدم إغفال الدور االجتماعي لهذه المنظمات، والتي ساهمت في مساندة الشعب الفلسطيني، في 

 الحفاظ على هويته الوطنية.

 نكبة والتقسيم:ثانيًا: مرحلة ال
مرحلة قاسية على الفلسطينيين، وعرفت الحركة الوطنية الفلسطينية  1965إلى  1948كانت الفترة ما بين 

حالة من الجمود السياسي واالجتماعي؛ بحيث لم يلحظ ما يدل على وجود مجتمع مدني مستقل أو حركة وطنية 
اركة في تنظيمات سياسية أو نقابية في بعض البلدان فلسطينية مستقلة، ما عدا ما ُسمح به للفلسطينيين من مش

العربية، كاألردن. التي ضمت إليها الضفة الغربية، حيث حمل الفلسطينيون الجنسية األردنية ـ وسوريا والعراق من 
منطلقات قومية. ومع ذلك شهدت نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات نهوض الوطنية الفلسطينية بفعل الدور النشط 
للفلسطينيين المنطوين داخل األحزاب القومية، وكذا ظهور جريدة "فلسطيننا" التي كانت تصدرها "فتح" قبل أن تعلن 
عن نفسها رسميا. ولكن وحيث أن الوضع العربي لم يكن يسمح بعد بعمل فلسطيني سياسي مستقل، فقد مارس 

االتحاد العام  1959نقابية، فتأسس في عام الفلسطينيون نشاطهم السياسي من خالل اتحادات وتنظيمات شعبية 
تأسس االتحاد العام للمرأة.  1965تأسس االتحاد العام لعمال فلسطين، وفي عام  1963لطلبة فلسطين، وفي عام 

ثم انطالق الثورة الفلسطينية المسلحة عام  1964واستمر الوضع هكذا حتى قيام منظمة التحرير الفلسطينية عام 
 .(62)ه من مستجداتوما جاءت ب 1965

                                                           

 مسحية (، دراسة2011كوستانيني، جيان وعثامنة، جمال وعياش، خالد والحسيني، فداء ) فرانسيسكو جيان (60)

 .20المحتلة، ص الفلسطينية األراضي المدني في المجتمع لمنظمات تحليلية
 scholar.najah.edu/sites/default/files/Qadri%20Kasbeh_0.pdf  

(، منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزيز مفهوم المواطنة في فلسطين، رسالة 2013كسبه، قدري ) (61)
 .44ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص

(، 6مجلة رؤية، العدد )، المدني الفلسطيني من الثورة إلى تأسيس الدولة المجتمع(، 2001ابراش، إبراهيم ) (62)
 .7، ص2001شباط، 
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جدير بالذكر، في هذا المقام، أن العمليات إعادة التأطير والتكوين في المجتمع المدني الفلسطيني قد 
. لتمتد إلى المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل منذ عام 1967تجاوزت حدود الضفة والقطاع المحتلين منذ عام 

عت بين ليلة وضحاها، لظروف من العزل عن مجتمعنا . وهذه الشريحة أصلية من الشعب الفلسطيني، خض1948
األصيل، وعانت أيما معاناة من فقد أن األطر واألبنية الذاتية المعبرة عن شخصيتها العربية الفلسطينية وبين 
شخصيتها وعمقها الحضاري من جهة والمواطنة االسرائيلية التي فرضتها عليها الواقع التي تلت عام النكبة 

من جهة أخرى، افتقدت هذه الشريحة تعيش، على حد تعبير مسؤول اسرائيلي ك"جسد بال رأس " بعد  الفلسطينية،
 .(63)الهجرة النخبة االجتماعية واالقتصادية والسياسة الفكرية

ويمكن القول إنه وبرغم الدور الثانوي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في هذه المرحلة، إال أنه 
مل هدفًا أساسيًا، وهو رفض التوطين في بلدان الشتات، واعتبر حق العودة، محور عمله استمر في نضاله، وش
 السياسي في تلك الفترة.

 ثالثًا: المجتمع المدني في ظل منظمة التحرير الفلسطينية:
عملت كل التنظيمات المنطوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية على تأطير المجتمع الفلسطيني 

 ارتبط سطين التاريخية، وفي جميع أماكن الشتات، وعملت جاهدة على تحقيق هذا الهدف، لذلك فقدعلى أرض فل
 المختلفة. وفصائلها التحرير الفلسطينية منظمة بتطور الفلسطيني في هذه المرحلة المدني المجتمع منظمات تطور
 لجان إنشاء على للعمل الدعم الماضي القرن  من والثمانينات السبعينات الفلسطينية في التحرير منظمة قدمت حيث
 التي والتعليمية الصحية الحكومية غير المنظمات إلى إضافة والنسوية الشبابية القاعدية التطوعي والمنظمات العمل
 المجتمع المدني منظمات من العديد والدة الحقبة تلك شهدت كما غزة. وقطاع الضفة الغربية في أيضا ظهرت
المنظمات  األقل الخيرية )على الجمعيات الدولة. وواصلت وغياب االحتالل وجود ظل وفي يئةالب هذه في الرئيسية

 خارج العامة السياسات وضع قضايا ظلت بينما الفترة، هذه في الخدمات وتقديم العمل منها( الديني الطابع ذات
 المسؤوليات من الدور هذا اُعتبر حيث المحتلة الفلسطينية األراضي المدني في المجتمع منظمات عمل مجال

  .(64)الخارج في الفلسطينية التحرير لمنظمة الرئيسية

                                                           

(، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1987سالمة، غسان ) (63)
 .133ص
 مسحية (، دراسة2011ء )كوستانيني، جيان وعثامنة، جمال وعياش، خالد والحسيني، فدا فرانسيسكو جيان (64)

 .23المحتلة، ص الفلسطينية األراضي المدني في المجتمع لمنظمات تحليلية
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هذه الخصوصية ) النموذج ( في النشاط الفلسطيني، تبرز جلية عند القاء نظرة على طبيعة المؤسسات 
من هذه المدنية التي ترعاها منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج واألفكار التي توجه عمل هذه المؤسسات. 

المؤسسات "جمعية الهالل األحمر الفلسطيني" التي تتولى الرعاية الطبية والصحية ألبناء الشعب، حيث تمتلك 
الجمعية ثالثة عشر مستشفى رئيسا، وتدير مئة عيادة، ولها نشتط اجتماعي رديف في مجال تشغيل النساء والتأهيل 

ي شهادة أخصائي امريكي حول عمل الجمعية "ان المرافق المهني، ومساعدة األسر في الوطن المحتل، وقد جاء ف
التي زرتها, والعاملين الذين التقيت بهم، والرعاية الطبية والجراحية المقدمة، والمعدات والعقاقير المتوفرة، والخدمات 

 . (65)طانيااإلدارية، كل ذلك في رأيي يمكن مقارنته بجدارة مع المستشفيات في الواليات المتحدة االمريكية وبري

ومن المالحظ في هذه الفترة اهتمام منظمات المجتمع المدني بالدور السياسي على حساب الدور 
االجتماعي والتنموي، والذي يبرر من وجهة نظر الفصائل الفلسطينية بأهمية مقارعة االحتالل، إال أنها أسهمت 

ألراضي المحتلة، وهو الذي يسعى إلى تدمير بشكل أو بآخر في تعزيز أهداف العدو الصهيوني، وسياساته تجاه ا
 أي امكانية للتنمية المستقبلية في فلسطين.

 رابعًا: المجتمع المدني في ظل االنتفاضة الولى:
م، على شعار 1987ركز الخطاب السياسي في بداية عقد الثمانينات، وخالل االنتفاضة األولى عام 

العتقاد السياسي بإمكانية نشوء دولة فلسطينية مستقلة، لذلك فقد أضافت التحضير لبناء الدولة المستقلة بناًء على ا
المنظمات األهلية بعدًا آخرًا لخطابها ودورها وهو عنصر المقاومة والبناء، لذا شهدت هذه الفترة عددًا ال يستهان به 

سناد وتمكين عمليات البن اء الجارية وتطوير من المراكز والمنظمات المهنية المتخصصة والتي تهدف لدعم وا 
المنظمات الجماهيرية والقاعدية ذات العضويات الواسعة خاصة اللجان الجماهيرية والجمعيات الخيرية 

 .(66)والتعاونيات

 أجندة بظهور تميزت جديدة مرحلة المدني المجتمع منظمات عاشت االنتفاضة )األولى( تصاعد ومع
 في تنموية رؤية وخلق المحتلة، الفلسطينية األراضي داخل ةالسياسي األجندة وضع على ركزت وأولويات جديدة،

 الفلسطيني اإلنسان حقوق  عن للدفاع األولوية وا عطاء المستمر، اإلسرائيلي االحتالل مع طويل األمد الصراع إطار
 ينح في جديدة شعبية منظمات برزت ذلك، على عالًوة .اإلسرائيلي االحتالل التي يرتكبها االنتهاكات ضد خاصة

                                                           

 (، منظمة التحرير الفلسطينية: المؤسسات المدنية، دار الكرمل، عمان.1985تشريل، روبنبرغ ) (65)

راءة في التداعيات ق –ياسية للمرأة بين الشكل والمضمون (، المشاركة الس2009إسماعيل، دنيا األمل ) (66)
واألسباب، من كتاب المعوقات التي تواجه النساء للمشاركة في صنع القرار السياسي واالجتماعي، جمعية الدراسات 

 .16صالنسوية التنموية الفلسطينية، مطبعة األخوة، غزة، 
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 أشكاال الجديدة المنظمات وشملت التحرير الفلسطينية، بمنظمة المرتبطة التقليدية الحكومية غير المنظمات تراجعت
 شهدت التي الحقبة ذات االنتفاضة، وهي خالل األساسي المحرك كانت التي الشعبية" بـ "اللجان عرفت مختلفة
 إيجاد إلى السياسية، باإلضافة المشاركة من قربا أكثر ةجديد بأدوار اإلسالمية الخيرية المنظمات قيام بدايات

 في النشطة المشاركة الجهات م، كإحدى1988العام  في حماس حركة ظهور إلى أدت التي الموضوعية الظروف
  .(67)االنتفاضة

، شهد توسعًا ملحوظًا في نشاطه السياسي 1987أي أن المجتمع المدني في ظل االنتفاضة المجيدة لعام 
 كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وكان سندًا قويًا للشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه المشروعة.في 

 خامسًا: المجتمع المدني في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية:
 تمثيل على القدرة وعدم المتزايد الضعف من األحزاب السياسية الفلسطينية في بداية التسعينات عانت

 المدني على توسعة نشاطاتها باعتماد المجتمع منظمات مما أجبر قطاع الفلسطيني، المجتمع ومصالح فئات
 تقديم الخدمات. مواصلة مع المحتلة، الفلسطينية األراضي في الداخلية االجتماعية الظروف على تركز أجندات
 المعادلة هذه من غير اتتوفير الخدم بمسؤولية واضطالعها م1994العام  في الفلسطينية السلطة نشوء أن غير

 الديمقراطية، )تعزيز :شملت أخرى  ومجاالت قضايا على العمل إلى المدني المجتمع منظمات توجه في وساهم
 والمرافعة لحقوق اإلنسان، الفلسطينية السلطة انتهاكات وتوثيق ومراقبة مختلف، تنموي  نهج واتباع المؤسسات، وبناء
 أو المجموعات المهمشة تمثيل عن فضال والالعنف(، السالم ومشاريع رة،العسك مناهضة وخطط التأييد، وحشد
 .(68)الخاصة االحتياجات وذوي  والنساء الشباب مثل الخاصة المصالح ذات

حاولت السلطة الفلسطينية جاهدة في هذه الفترة دمج العديد من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إلى 
 م1994العام  في بلغ المدني المجتمع منظمات عدد أن إلى التقديرات مؤسسات السلطة الوطنية، حيث تشير

الفلسطينية  السلطة قيام بعد انخفض العدد هذا لكن المحتلة. األراضي الفلسطينية كافة في منظمة 1400حوالي 
 التي خاصة الحكومية غير المنظمات ماس(، فبعض لتقديرات معهد وًفقا الوجود عن منظمة 800اختفاء  )مثل

 دمجها تم صحية، عيادات 62إدارة  على عمل التي الصحية مجلس الخدمات مثل فتح بحركة وثيق بشكل ارتبطت
 هذه، االندماج دعوة المدني المجتمع منظمات من الفلسطينية، ورفض العديد السلطة لدى الصحة وزارة في الحقا
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 الطرفين. بين التوتر حدة وازدياد الفلسطينية لطةالس واألنشطة مع التمويل على المنافسة من جديدة ظاهرة أفرز مما
 في أدت والتي الحكومية، غير قطاع المنظمات على سيطرتها بفرض الفلسطينية السلطة بدأت اإلطار هذا وفي

 الداخلية وزارة منح على الفلسطيني ينص التشريعي المجلس إلى قانون  مشروع مسودة عرض إلى م1997العام 
 صالحية "التسجيل". مجرد من بدال الحكومية غير نظماتالم صالحية "ترخيص"

 اإلصالح إلى المدني المجتمع منظمات بعض دعت الفترة تلك خالل المتنامية التوترات من الرغم على
 الفترة هذه خالل آخرين اتجاهين بروز إلى إضافة الفلسطينية السلطة أعمال جدول على أيضا بالظهور بدأ الذي
 غير والمنظمات الوكاالت أعداد وتزايد الفلسطيني، المجتمع داخل اإلسالمية ع المنظماتوتوس امتداد وهما

رتفع ،200إلى  الحكومية غير الدولية المنظمات عدد م ارتفع1993عام  الدولية )خالل الحكومية  الوكاالت عدد وا 
 من جديد نوع وظهر المحلية شريةالب الموارد على المنافسة التوجهات ظهرت لهذا وكنتيجة (.29إلى  3من  الدولية

 أية تمثيل وعدم المحلي المجتمع مع له روابط وجود تميز بانعدام المحلي، المستوى  على الحكومية غير المنظمات
 أو المانحة الجهات من التمويل حصلت على أنشطة تنفيذ في عملها جل انحصر بينما اجتماعية، فئات

 .(69)لحسابها

ة اضطرار منظمات المجتمع المدني إلى توفيق أهدافها بما يخدم شروط ومن الواضح في هذه الفتر 
تمويلها، وهي الشروط الموضوعة من قبل جهات أجنبية في أغلبها ال تخدم القضية الفلسطينية، مما جعل هذه 

 المنظمات ال تمثل المجتمع الفلسطيني بشكل دقيق.

 دور المجتمع المدني في حقل التنمية السياسية

المدني، فمنهم من يقتصر دور المجتمع المدني في  المجتمع دور حول واالجتماع السياسة لماءع يختلف
الدفاع عن مصالح الفئات االجتماعية )العمال، المرأة، األطفال( وغيرها من فئات المجتمع، والدفاع عن حقوق 

، ومنهم من يؤمن بدور أوسع للمجتمع االنسان، والحريات العامة، والمصالح العامة للمجتمع، إرساًء لمبدأ المواطنة
 استنادا السياسية تغيير األنظمة حتى الحرةّ  والمشاركة والتعددّ  التنوعّ  من إطار في السياسات المدني ليشمل تغيير

 على تأتي وحينها الدولة، مواجهة في أي السلطة عن تميّزه في المجتمع إلى ضرورة تحيلنا المفهوم ماهية أن إلى
 سواء أنه كذلك السياق هذا في وخارجها، يتأكد السلطة داخل السياسية األحزاب المجتمعي النمط هذامؤسسات  رأس

 مصالح وعن والحريات الحقوق  عن والدفاع الفاعلة مبدأ المواطنة إرساء مجردّ  في المدني المجتمع دور انحصر
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 األنظمة وحتى تغيير السياسات إلى لسعيوا الدولة مواجهة خالل من تسيّسا أكثر دورا كان أم االجتماعية الفئات
 التنموية.  الرغبات مع يتعضىّ  المدنية جوهر أن القائمة
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 :دور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في التنمية السياسية

برزت منظمات المجتمع المدني في دورها ليس الخدماتي واإلغاثي والتنموي فحسب، بل كذلك في نشاطها 
شبيك العربي والدولي، وزاد مـن نفوذهـا تبـوء العديـد مـن رمـوز الحركـة اليسـارية لمواقـع قياديـة ورياديـة وقدرتها على الت

فــي تلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، كمــا زاد مــن نفوذهــا تراجــع دور األحــزاب السياســية كمــا ذكرنــا، لدرجــة أن بعــض 
 لمعنى المباشر.تلك المنظمات أصبحت تفكر بأن يكون لها دور في التأثير بالسياسة با

وقد اختارت هذه المنظمات آلية الضغط والتشبيك والمناصرة للعمل على تعديل سياسات قائمـة تراهـا غيـر  
مناسبة، وتبني سياسات وتشريعات وقوانين جديدة تناصر مصالح الفئات االجتماعية المهمشة  والضعيفة، فـي إطـار 

وقد لعبت هذه المنظمات دورًا فاعاًل في التنمية السياسرية وقي، يدمج الكفاح الديمقراطي السياسي باالجتماعي الحقـ
 :كما يلي

 منظمات المجتمع المدني و المشاركة السياسية:

لم تقتصر أنشطة منظمات المجتمع المدني على ممارسة مجال محدد، بل تعدى أنواع شتى من المهام في 
غزة والضفة الغربية، وخاضت التحديات في مجابهة  مختلف األصعدة رغم الظروف الشاقة التي ألّمت بأحوال قطاع

االحتالل اإلسرائيلي الذي كان يضع العراقيل أمام مزاولة أنشطتها تارة، وا غـالق مكاتبهـا ومنعهـا مـن ممارسـة عملهـا، 
وأبرررز مظرراهره فرري فلــم تستســلم ولــم ترضــخ لــه، وواصــلت طريقهــا الــوعر، واســتطاعت أن تمــارس عملهــا ونشــاطها، 

: الحقوق االجتماعية للمواطنين, الحقوق المدنية, الحقوق السياسـية, الحقـوق اإلنسـانية, الحقـوق تلفة منهامجاالت مخ
 .(70)الزوجية, حقوق المرأة, حق االنتخابات

 منظمات المجتمع المدني و االنتخابات الفلسطينية:

نتخابـات، والـذي أجـري علـى طالبت المنظمات األهلية بالتعاون مع كل الفصائل السياسية بتعديل قانون اال
(, نـــادت علـــى ضـــرورة اســـتكمال جميـــع اإلصـــالحات الشـــاملة فـــي كافـــة 1996أساســـه االنتخابـــات التشـــريعية عـــام )

جراء االنتخابات المحلية والتشريعية.  المجاالت، وأكّدت على دعم العملية الديمقراطية بجوانبها المختلفة, وا 

                                                           

 .151-150ناصر, إبراهيم )بدون(: التربية المدنية )المواطنة(, )األردن، عمان: مكتبة الرائد العلمية(، ص (70)
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دارة عمليـة وركزت المنظمات األهلية أنشطتها على ال مجلس التشريعي والسلطة التنفيذية والحكم المحلـي، وا 
االنتخابـــات، وجـــرى تقـــديم الـــدعم لمنظمـــات حقـــوق اإلنســـان والمؤسســـات المعنيـــة بالديمقراطيـــة واإلعـــالم، ومـــا يـــرتبط 

 .(71)بإشاعة تعليم السالم واألبحاث وتعزيز الوعي

ت األهليــة فــي المشــاركة السياســية قــد بــرز فــي وقــد أشــار دالتــون فــي هــذا المضــمون إلــى أن دور المنظمــا
االنتخابـــات بأطرهـــا العامـــة، وفـــي تنظـــيم الحمـــالت االنتخابيـــة، وترتيـــب النشـــاطات الجماعيـــة، وحـــث الجمهـــور نحـــو 
ممارســـات التصـــويت مـــن خـــالل األشـــكال التقليديـــة, وقـــد أشـــار إلـــى ممارســـة شـــكل غيـــر تقليـــدي تمّثـــل فـــي عمليـــات 

 .(72)مشروعة، واالضطرابات غير الرسمية، واالعتصامات والمشاركة في المقاطعةاالحتجاج، والمظاهرات ال

وقد أّكد عدوي على أن المشاركة السياسية للمنظمات األهلية قد تبلورت فـي مواجهـة االحـتالل اإلسـرائيلي، 
آليــة االنتخابــات  وتحقيــق قواعــد للمصــالحة الوطنيــة والتوافــق, ســعيًا إلرســاء قواعــد المجتمــع المــدني التــي يمــارس فيــه

بشـــكل ديمقراطـــي قـــائم علـــى النزاهـــة والشـــفافية, ووصـــواًل لمرحلـــة االســـتقالل السياســـي ونيـــل الحقـــوق الوطنيـــة، وبنـــاء 
المـواطن الفلســطيني ثقافيــًا وسياســيًا, وتوجيــه الحيــاة السياســية الفلسـطينية توجيهــًا ســليمًا خاليــًا مــن ارتكــاب االنتهاكــات 

ّكل ضـغط سياسـي دولـي علـى إسـرائيل فـي كافـة المحافـل الدوليـة والشـعبية إلنهـاء حالـة بحق المـواطن الفلسـطيني تشـ
 .(73)االحتالل لألراضي الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية وبناء الدولة المستقلة الديمقراطية

 منظمات المجتمع المدني و األحزاب السياسية في فلسطين:

ألهليــة وعالقتهــا بــاألحزاب السياســية فــي فلســطين يظهــر فــي يــرى خليــل أن المشــاركة السياســية للمنظمــات ا
مسـتوى دفــع األذى أو جلــب المنفعــة، وكـذلك فــي مســتوى مســاعدة اآلخــرين، باإلضـافة إلــى عمليــة انخــراط المــواطنين 
ـــة علـــى التطـــوع المؤسســـي بغـــرض المســـاعدة والرغبـــة فـــي العمـــل فـــي المجـــاالت  وانضـــمامهم فـــي الجمعيـــات األهلي

                                                           

, )فلسطين، 1(: أسطورة التنمية في فلسطين, الدعم السياسي والمراوغة المستديمة، ط2000نخلة, خالد ) (71)
 .88رام هللا: المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مواطن"(، ص

(: دور المواطن السياسي في الديمقراطية العربية, ترجمة يعقوب المجدوبية, 1996دالتون, رسل جيه ) (72)
 .55)األردن، عمان: دار البشير للتوزيع والنشر(، ص, 1ط

 (: دور منظمات المجتمع المدني في تقرير المشاركة السياسية, نيسان،2008عدوي, ناصر ) (73)
http://www.ajcb.org/index.php?option=com  

http://www.ajcb.org/index.php?option=com
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ما الشق السياسي فكان ظهورها واضحًا في إطار األحزاب، فيما يتعلـق بلوائحهـا االنتخابيـة ودور المـرأة االجتماعية, أ
 .(74)وممارسة عملية االنتخابات والمظاهرات واإلعالم

ولقد شهدت مرحلة السبعينات تطورًا هامًا على إعادة وتنظيم وتنشيط العمل األهلي الفلسطيني وخاصـة مـع 
( واعتبارهـا الممثـل الشـرعي الوحيـد للشـعب الفلسـطيني, لقـد دعمـت فصـائل المنظمـة الفلسـطينية بروز قوة )م. ت. ف

ـــة إنشـــاء لجـــان المنظمـــات األهليـــة مـــع الفصـــائل علـــى موقـــف متشـــدد مـــن موضـــوع التنميـــة باعتبـــار العـــدو  المختلف
للتنميـــة تمثـــل تطبيعـــًا مـــع الصـــهيوني مســـئواًل رســـميًا وعلـــى األقـــل عـــن تقـــديم الخـــدمات االجتماعيـــة, وأن أي محاولـــة 

 .(75)العدو، وأن األولوية للتحرير واالستقالل وتبني العمليات الكفاحية والمسلحة

ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن المنظمـــات األهليـــة لـــم تفلـــت أو تفـــك عالقتهـــا ذات الطـــابع الفئـــوي السياســـي التـــي 
والنضـــال السياســـي فـــي برامجهـــا، ولقـــد  تتبناهـــا الفصـــائل الفلســـطينية، حيـــث رّكـــزت علـــى عنصـــري البنـــاء والمقاومـــة

( مرحلة التنمية من الصمود والمقاومة والبنـاء، 1993 -1988استعّدت هذه المنظمات خاصة الفترة ما بين عامي )
ــًا فــي عملهــا, ولقــد امتــازت هــذه المرحلــة بظهــور المؤسســات المهنيــة المتخصصــة  إال أن الطــابع السياســي بقــي غالب

 .(76)ة واعتبارها أدوات التغيير االجتماعي والتنموي المنشودالمساندة ومجاالت مختلف

ولقد أخذت منظمات أو مؤسسات القطـاع األهلـي تنشـط وتعمـل ضـمن معادلـة, إنهـا الـذراع المـدني لمنظمـة 
التحرير الفلسطينية وفصائلها الوطنية المختلفة داخل األراضـي المحتلـة، وظّلـت هـذه المعادلـة التكامليـة السـائدة حتـى 

شوء السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية, حيـث حـدث اخـتالل ويعـود إلـى اخـتالف طبيعـة المهـام التـي يتوّجـب التصـدي لهـا ن
مـن المهــام الوطنيــة الهادفـة إلــى تحريــر األرض واإلنسـان مــن االحــتالل إلـى المهــام المجتمعيــة الهادفـة وبنــاء مقــّدرات 

 .(77)ياسية والقوى االجتماعية المختلفةالدولة, واختالف الشكل الناظم للعالقة بين السلطة الس

                                                           

تجارب واقعية،  –تفعيل –(: المشاركة الشعبية واإلصالح, تأصيل2006خرون )الشرقاوي, عفت محمد وآ (74)
 .41)القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع(، ص

(: مدخل إلى التنمية في فلسطين، الماضي, الحاضر, المستقبل, دور 1997عبد الهادي, عزت ) (75)
في إدارة المؤسسات األهلية, )فلسطين، رام هللا:  المنظمات األهلية الفلسطينية في التنمية وبناء المجتمع المدني

 .29جامعة بيرزيت(، ص
دارة االنتقال من اإلغاثة إلى التنمية, العدد 1997عبد الهادي, عزت ) (76) (: المنظمات األهلية الفلسطينية وا 

 .76(، )فلسطين، رام هللا: مجلة شئون تنموية(، ص43)
ات األهلية في بناء المجتمع المدني, )فلسطين، رام هللا: مركز (: دور المنظم2000عبد الهادي, عزت ) (77)

 .140–130بيسان للبحوث واإلنماء(، ص
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ولقــد شــّكل التــوتر القــائم بــين الســلطة الفلســطينية وبــين المنظمــات األهليــة الرافــد األخــر لهــذا التصــور، وهــو 
توتر استند في جانب منه علـى التنـافس علـى مصـادر التمويـل الخـارجي, وكمـا أسـتند إلـى أن بعـض هـذه المنظمـات 

ى وتنظيمــات سياســية, وتســعى للمشــاركة دائمــًا لممارســة الســلطة السياســية علــى مســتوى تشــّكل قاعــدة اجتماعيــة لقــو 
مركــزي أو محلــي، وتطمــع أن تكــون ممــثاًل للســكان أو لمشــروع تجمعــي أو لقضــية كبــرى, وينبغــي عليهــا أن تشــّجع 

قناعهم بأهدافها وأفكارها، ولذا فهي تنمو في إط ار تنافسي مع غيرهـا مـن الناس وتحّثهم نحو االنسجام مع برامجها وا 
األحــزاب األخــرى داخــل المجتمــع أو قــد تتحــالف، وبالتــالي تســعى نحــو اختيــار المرشــحين أو الحكــام وتــدعمهم وتقــوم 

 .(78)بانتخابهم

  

                                                           

(: االجتماع السياسي، )لبنان، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1998حاصيال، محمد علي ) (78)
 .355والتوزيع(، ص
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 منظمات المجتمع المدني والسلطة الوطنية الفلسطينية:

ويغلــب عليهــا الطــابع الرســمي لقــد نشــأت عالقــات قائمــة علــى التنســيق والتكامــل بينهــا وأقــرب إلــى الشــراكة، 
والقـــانوني، وعالقـــة تعاقديـــة، وعمـــل فـــي إطـــار تنمـــوي, باإلضـــافة إلـــى المســـاهمة فـــي التـــأثير علـــى صـــنع القـــرار فـــي 

( مــن المجمــوع الكلــي لهــا باالرتبــاط مــع الســلطة بعالقــة %83مؤسســات الســلطة, فقــد أقــّرت هــذه المنظمــات بنســبة )
 .(79)ة اإلشراف بموجب القانون خالية من المواجهة والتضارب، وبشراك

 وأشار ماس إلى أن مظاهر المشاركة السياسية في المنظمات الهلية يؤثر في الجوانب اآلتية:

: تتجلــى فــي تقــديم خــدمات وأنشــطة مــن قبــل المنظمــات األهليــة وفقــا للتعاقــد المبــرم بينهــا وبــين عمليررة التعاقررد -1
 السلطة الفلسطينية.

 لطة بشراء خدمات من المنظمات األهلية.: حيث قامت السشراء الخدمات -2
 : مثل البرامج الزراعية.التعاون في تنفيذ بعض المشاريع والبرامج -3
 .(80): في إطار ورشات عمل أو المشاركة في المؤتمراتالتشاور بين هذه المؤسسات -4

د، وتحسـين ومن أهداف المنظمات األهلية في برنامجها الدعم القطاعي إليجـاد آليـات محّسـنة لحشـد المـوار 
شراكتها العملية والمهنيـة مـع مؤسسـات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية, ولقـد اشـتركت المنظمـات األهليـة الفلسـطينية فـي 
تصميم مشروع جديد، وأضفت صيغة رسمية لعملية التشاور بتشكيل لجنة لمجموعة العمـل التشـاوري المحليـة، والتـي 

 .(81)الفلسطينيةضّمت في عضويتها ممثلين عن السلطة الوطنية 

وأكد الزين في هذا السـياق أن حالـة تنـافر وقعـت بـين السـلطة والمنظمـات األهليـة, فالسـلطة تخشـى مـن أن 
هـــذه المنظمـــات تـــرتبط بجهـــات خارجيـــة أجنبيـــة تـــوفر لهـــا المصـــادر الماليـــة وتملـــي عليهـــا سياســـة معينـــة فـــي تنفيـــذ 

قوقية واالقتصادية, لذا أصبحت النظرة لهذه المنظمات من مشاريعها وبرامجها بهدف تعرية السلطة في المجاالت الح

                                                           

 شرية, )فلسطين: جامعة بيرزيت(.(: تقرير التنمية الب1999برنامج دراسات التمنية ) (79)
(: معهد أبحاث السياسات الفلسطينية، تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة 2001ماس ) (80)

 .72الغربية وقطاع غزة، ص
(: "الضفة الغربية وقطاع غزة" كيف ينظر الفلسطينيون إلى واقع حياتهم 2004مجلة أخبار تنموية ) (81)

 .17-12تصادية الراهنة، آذار، )فلسطين: مجلة أخبار تنموية(، صوأوضاعهم االق
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قبل السلطة بمثابة عدو البـد مـن محاربتـه وتقلـيم أظـافره, وتخشـى المؤسسـات األهليـة مـن عمليـة حصـر التمـوين مـن 
 .(82)خالل أجهزة السلطة ومؤسساتها

إلــى الــدعم المــالي الموجــه ونشــأت حالــة صــراع بــين المنظمــات األهليــة والســلطة الوطنيــة الفلســطينية مرّدهــا 
نحــو بنــاء مؤسســات للســلطة بعــد قــدومها، حيــث أن المنظمــات األهليــة كانــت تهــيمن علــى كافــة منــاحي الحيــاة فــي 
المجتمع الفلسطيني قبل السلطة, وبالتالي دخل منافس لهـا يرغـب فـي السـيطرة وحصـر التمويـل داخـل أجهـزة السـلطة 

، وأشار (83)جذب بينهما، وبرز التناقض وغياب الثقة والتوتر وعدم التعاون ومن خالل مؤسساتها, وهذا ظهر الّشد وال
الدوري في هذا المضمار إلى أن العالقة القائمة بين المنظمـات األهليـة فـي مشـاركتها السياسـية مـع السـلطة الوطنيـة 

 :(84)ويعود ذلك لسبابال ترقى للمستوى المطلوب، 

رؤيـة واضـحة فـي مجـال عملهـا وبرامجهـا األمـر الـذي ال ينقـع متخـذي  افتقار المنظمات األهلية ومؤسساتها إلى -1
 القرار والجمهور.

 تقّدم نفسها على أنها جهة سياسية مما يخلق الريبة والحذر في التعامل معها. -2
ارتــبط عملهــا فــي األدوار المعنيــة باإلغاثــة والثقافــة، وعــادة مــا تبــرز فــي أوقــات األزمــات وردات الفعــل وال يتســم  -3

 ادرة.بالمب
 أداؤها مازال مرتبطًا بآليات وبعقلية العمل تحت االحتالل دون تتطور تنسجم مع األوضاع السياسية الجديدة. -4
إن محدوديــة ســـيادة الســـلطة وحالـــة الفســاد المـــالي والفوضـــى الســـائدة وقـــف حــائاًل أمـــام التعامـــل بواقعيـــة، وبنـــاء  -5

 لطة الفلسطينية.جسور من العالقات الطبيعية بين المؤسسات األهلية والس
إن مفهوم السلطة عن المنظمات األهلية ومؤسساتها واعتباره ضروريًا للتنمية فرض مبـدأ المشـاركة بينهمـا جعـل  -6

 السلطة تستوجب على المنظمات األهلية ضرورة أن تبلور رؤية خاصة بها.
 منظمات المجتمع المدني و دعم الحركات النسائية:

المشــاركة السياســية للمــرأة فــي فلســطين مدعومــة مــن األطــر والمؤسســـات انطلقــت الحملــة الوطنيــة لتعزيــز 
النسوية، حيث ساعدت المنظمات األهلية في تغيير قوانين االنتخابات الفلسطينية سواء التشـريعية أو البلديـة, وسـعت 

                                                           

(، )فلسطين: مجلة 24(: الخلفية التاريخية للمؤسسات األهلية في فلسطين, العدد )1999الزين, خليل ) (82)
 .67السياسات الفلسطينية، ص

غزة: دائرة األبحاث (, )فلسطين، 2000 -1994(: التقرير االقتصادي الفلسطيني )2003مقداد, سامي ) (83)
 .87والدراسات، ص

(: دور المؤسسات األهلية في حل المشكالت التربوية للمعاقين حركيًا في 2008الدوي, محمود عبد الرحمن ) (84)
 .18-17محافظات غزة،  رسالة ماجستير غير منشورة, )فلسطين، غزة: جامعة األزهر, كلية التربية(، ص
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ن كانــت هيئـــات لتطبيــق التمييـــز اإليجــابي لصـــالح المــرأة فـــي االنتخابــات الفلســـطينية )الكوتــا النســـوية( خاصــة بعـــد أ
( 5( لم تفرز سوى خمس )1996المجالس المحلية شبه خالية من العنصر النسوي, إن االنتخابات الفلسطينية عام )

نساء لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني, وبناء عليه شاركت المنظمات األهلية في تعديل القوانين االنتخابيـة مـن 
ــا نســائية ضــمن القــوائم اال ــديات, وصــيغة أخــرى تضــمن جديــد لتشــمل كوت نتخابيــة فــي قــانون االنتخــاب الخــاص بالبل

(, وأثمــرت هــذه الجهــود 2006وصــول وتمثيــل المــرأة فــي المجلــس التشــريعي فــي االنتخابــات التشــريعية الثانيــة عــام )
 .(85)على مستوى ملحوظ مشاركة المرأة السياسية ووصولها لمركز صنع القرار

( مـــن نســـبة المـــوظفين, وبوجـــود %23المـــرأة, فقـــد اســـتغلت المـــرأة حـــوالي )لقـــد اســـتقطبت المنظمـــات األهليـــة 
( فـــي غـــزة ترّكـــز علـــى تقـــديم خـــدمات للنـــاس ودعـــم 34( منظمـــة نســـوية فـــي الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة منهـــا )174)

وفاعلــة لهــا قضــاياهم, ولقــد لعبــت المنظمــات األهليــة دورًا بــارزًا فــي إشــراك المــرأة فــي مختلــف نــواحي الحيــاة كقــوة عاملــة 
تأثيرهــا فــي المجتمــع والحيــاة السياســية، ورســم السياســيات الوطنيــة العليــا، وتعمــل علــى إنجــاح تلــك السياســات جنبــًا إلــى 

ولقــد شــاركت المــرأة الفلســطينية فــي تأســيس المنظمــات األهليــة بغــرض مســاعدة الشــعب الفلســطيني  جنــب مــع الرجــل،
لعمــل علــى تحقيــق أهدافــه الوطنيــة, كمــا رّكــز ُجــل عمــل المــرأة فــي علــى الصــمود فــي وجــه االحــتالل اإلســرائيلي، وا

المؤسسات والجمعيات بكـل خـاص علـى دعـم وتنميـة القـدرات المختلفـة للمـرأة بخلـق قيـادات نسـوة تشـارك بفاعليـة فـي 
 .(86)الحياة السياسية الفلسطينية، وتعزيز هذه المشاركة في كافة النواحي

فــي العمــل مــع المنظمــات األهليــة, خاصــة إنشــاء األطــر النســوية فــي  ولقــد اســتفادت النســاء مــن تجــاربهن
أواخــر الســبعينات بإيعــاز مــن الفصــائل السياســية, فقــد جمعــت هــذه األطــر المختلفــة أهــدافًا مشــتركة مــن أهمهــا إنجــاز 

 .(87)التحرير الوطني ودعم المرأة وقضاياها

                                                           

المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية, )فلسطين، رام هللا: الملتقى التنموي  (:2006-2005الغنيمي, زينب ) (85)
 .36الفلسطيني(, ص

(: حضور وفاعلية المرأة في مؤسسات المجتمع المدني, المركز العربي للمصادر 2001المقداد, عناد ) (86)
 :40، صوالمعلومات حول المرأة، 

http//www.amanjordan.org/aman studies/wmview.pbp7Artid=11  

(: تجربة العمل النسائي الفلسطيني, من الجماهيري والحكومي وفي الحركة النسائية 2000كمال, زهيرة ) (87)
الفلسطينية، إشكاليات التحول الديمقراطي واستراتيجيات مستقبلية, )فلسطين، رام هللا: المؤسسة الفلسطينية 

 لدراسة الديمقراطية "مواطن"(.
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خصصـــة والتـــابع للمؤسســـات أو المنظمـــات إن مركـــز شـــؤون المـــرأة يعتبـــر نموذجـــًا للمؤسســـات النســـوية المت
األهلية, يسعى لتقوية وتعزيز دور المرأة الفلسطينية في الحياة العامة من خالل تقديم برامج وأنشـطة مختلفـة, ويسـعى 
لتقديم صورة إيجابية لها من خالل إشراكها في عملية التنمية االجتماعية والسياسية داخل المجتمع الفلسطيني، ويقوم 

 .(88)باألبحاث التي تزّود المرأة بالمعلومات واإلحصاءات الالزمة لرسم االستراتيجيات النسوية والوطنية المركز

، وأكـّدت فـي هـذا المضـمون دعـم 22/7/2009وأشار الحافي أنه أجرى مقابلة مـع سـمية الصـفدي بتـاريخ 
تحمل عبء كبير في ظل غيـاب كيـان المنظمات األهلية للمؤسسات النسوية الفلسطينية نحو المشاركة السياسية في 

سياســي فلســطيني يعمــل علــى تلبيــة احتياجــات الشــعب الفلســطيني، وجعــل األطــر النســوية لتشــّكل حصــنًا منيعــًا فــي 
مواجهة وممارسات المخابرات اإلسرائيلية التي تسعي إلسـقاط الفلسـطينيات أخالقيـًا وأمنيـًا مـع فتـرة مـا قبـل االنتفاضـة 

ثنائها, وزّودت المـ رأة الفلسـطينية بمزيـد مـن الـوعي والحـس الـوطني الالزمـين للحـد مـن انتشـار هـذه الظـاهرة, وكـذلك وا 
ساهمت في تمثيل المـرأة الفلسـطينية فـي مجـال المـؤتمرات الدوليـة, األمـر الـذي تـرك أثـرًا إيجابيـًا فـي اسـتقطاب ودعـم 

 .(89)الرأي العالمي نحو حالة التعاطف مع القضية الفلسطينية

المجلــس التشــريعي الفلســطيني كاســتجابة لمطالــب مؤسســات المجتمــع المــدني واألحــزاب السياســية  ولقــد أقــر
تعديل قانون االنتخابات المرتقبة, وتبنـي نظـام مخـتلط علـى أسـاس  18/6/2005والقوى الفاعلة في اجتماعه بتاريخ 

 .(90)المناصفة بين نظام القوائم النسبية ونظام الدوائر

السياق أن للمنظمات األهلية أثرًا بالغًا في رفع مستوى سقف المشـاركة السياسـية فـي ويرى الباحث في هذا 
نـــواح  متعـــددة خاصـــة مســـاهمتها فـــي إعـــداد قـــوانين ولـــوائح االنتخابـــات، ومســـودات بـــرامج ومشـــاريع اســـتكمااًل لجميـــع 

رساء لقواعد االنتخابات الحرة والنزيهة والشـفافية  اإلصالحات الشاملة، ودعمًا للديمقراطية وتفعياًل للتعددية الحزبية، وا 
ووصواًل لنيل االستقالل، وحصواًل على دولة مدنية, ولم تنفك عرى العالقة بـين المنظمـات األهليـة ودعمهـا للمشـاركة 
السياســية والفصــائلية التنظيميــة المنضــوية تحــت ذراع منظمــة التحريــر الفلســطينية, وظّلــت هــذه العالقــة تكامليــة مرّكــزة 

                                                           

 (،2009-5-25لفلسطينية للمؤسسات األهلية، مصادر )البوابة ا (88)

 http//www.masd er.ps/plar/node/5712  
(: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 2009الحافي, محمد يوسف ) (89)

والعلوم  (، رسالة ماجستير غير منشورة, )فلسطين: جامعة األزهر بغزة، كلية اآلداب1994-2006)
 .121اإلنسانية(، ص

 (،2005-6-26(: المرأة في قانون االنتخابات العام, مركز مساواة المرأة )2005نزال, ريما ) (90)
http//www.we.org/ar/show.art,asp>aid40038  
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اصـر المقاومـة والبنـاء والنضـال السياسـي, باإلضـافة إلــى أنهـا سـاعدت فـي تغييـر وتعـديل قـوانين االنتخابــات علـى عن
نصـافها، وأثمـرت فـي وصـول المـرأة لمسـتوى صـنع القـرار ومنصـب وزيـرة ورسـم  البلدية والتشريعية لتنحاز إلى المرأة وا 

ة غلب عليها طابع الشراكة والتنسـيق والتكامـل الرسـمي سياسات وطنية عليا, وفيما يتعلق بعالقتها مع السلطة الوطني
والقـــانوني فـــي إطـــار تعاقـــدي, تعـــاوني, خـــدماتي, تشـــاركي, وفيمـــا بعـــد ســـاد عالقـــات الطـــرفين مســـتوى تـــوتر ملحـــوظ 

 وتنافسي حيال احتكار التمويل وحصره في دائرة امتالك كل طرف مما أبرز التنافس وغابت الثقة وعدم التعامل.

 ميدانية الدراسة ال

مــن خــالل نتــائج اســتبيان المقابلــة التــي أجراهــا الباحــث مــع قيــادات ســتة منظمــات فاعلــة فــي مجــال التنميــة 
السياسـية فــي فلسـطين، وقــد تـم اختيــار هـذه المنظمــات بطريقــة قصـدية التفاقهــا مـع أهــداف الدراسـة، وهــذه المنظمــات 

لميـزان لحقـوق اإلنسـان، وجمعيـة إنقـاذ المسـتقبل الشـبابي، هي نقابة الصحفيين الفلسطينيين و نقابة العمـال و مركـز ا
 ( تحليل محتوى تقارير المنظمات ونتائجه؛1ومؤسسة بال ثنك للدراسات االستراتيجية، ويوضح جدول رقم )

 (1جدول رقم )

 (2014 -2005يبين تحليل محتوى تقارير أنشطة وفعاليات مؤسسات العينة خالل سنوات )

 ثينك بال المؤسسة
 ابةنق

 الصحفيين
 إنقاذ جمعية

 النشطة

رار
لتك
ا

 

% 

رار
لتك
ا

 

% 

رار
لتك
ا

 

% 

 2.8 2 23.9 22 0.0 0 أنشطة مؤثرة علي الحزاب والقوي السياسية.

 2.8 2 13.0 12 5.6 1 أنشطة تطالب الحكومة بحقوق المواطنين.

 0.0 0 5.4 5 0.0 0 أنشطة تتعلق بصياغة تشريعات والتأثير في مسودات القوانين.

 0.0 0 4.3 4 0.0 0 أنشطة لمناقشة مشكالت المواطنين مع أعضاء التشريعي.

 4.2 3 3.3 3 5.6 1 مشاركة الفئات المستهدفة في صنع القرار ضمن حاجات اجتماعية.



 

  944 من 219

 

 ثينك بال المؤسسة
 ابةنق

 الصحفيين
 إنقاذ جمعية

 النشطة

رار
لتك
ا

 

% 
رار
لتك
ا

 
% 

رار
لتك
ا

 

% 

 2 أنشطة مع السلطة لبناء مجتمع مدني ديمقراطي.
11.
1 

5 5.4 2 2.8 

 1.4 1 1.1 1 0.0 0 طة التنفيذية.أنشطة تدعم العالقة بين المجتمع المحلي والسل

 1.4 1 3.3 3 5.6 1 أنشطة لتشجيع المرأة نحو التنمية السياسية.

 2.8 2 2.2 2 0.0 0 إعداد ونشر مواد إعالمية للحث علي أهمية التصويت.

 2.8 2 1.1 1 0.0 0 برامج تدعيم التنمية السياسية في المناطق المهمشة.

 4 التوعية بالتنمية السياسية.الدوات المستخدمة في عملية 
22.
2 

5 5.4 3 4.2 

 1.4 1 2.2 2 0.0 0 تنفيذ مشاريع تدعم التنمية السياسية بالتعاون مع الحكومة.

تدعيم مشاريع تدعم التنمية السياسية بالتعاون مع المؤسسات 
 الهلية.

0 0.0 4 4.3 2 2.8 

 6 تنفيذ أنشطة لتدعيم التنمية السياسية للشباب.
33.
3 

16 17.4 47 66.2 

 1.4 1 4.3 4 0.0 0 توافر عناصر الكفاءة الفنية والبشرية للتنمية السياسية.

 3 العقبات التي واجهتها تنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية السياسية.
16.
7 

3 3.3 2 2.8 

 100 71 100 92 100 18 المجموع
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 ( 1يتبع جدول ) 

 الميزان مركز المؤسسة
االتحاد العام 

 قابات العماللن

 مركز

 شئون المرأة
 المجموع

 النشطة

رار
لتك
ا

 

% 
رار
لتك
ا

 
% 

رار
لتك
ا

 

% 

رار
لتك
ا

 

% 

 6.7 53 3.7 8 7.2 13 3.8 8 أنشطة مؤثرة علي الحزاب والقوي السياسية.

 7.2 57 5.1 11 8.3 15 7.6 16 أنشطة تطالب الحكومة بحقوق المواطنين.

ر في مسودات أنشطة تتعلق بصياغة تشريعات والتأثي
 القوانين.

11 5.2 6 3.3 8 3.7 30 3.8 

 2.7 21 2.3 5 3.9 7 2.4 5 أنشطة لمناقشة مشكالت المواطنين مع أعضاء التشريعي.

مشاركة الفئات المستهدفة في صنع القرار ضمن حاجات 
 اجتماعية.

19 9.0 22 12.2 14 6.5 62 7.9 

 5.6 44 4.2 9 7.2 13 6.2 13 أنشطة مع السلطة لبناء مجتمع مدني ديمقراطي.

أنشطة تدعم العالقة بين المجتمع المحلي والسلطة 
 التنفيذية.

11 5.2 9 5.0 3 1.4 25 3.2 

 10.4 82 22.7 49 3.9 7 10.0 21 أنشطة لتشجيع المرأة نحو التنمية السياسية.

 5.1 40 6.5 14 3.9 7 7.1 15 إعداد ونشر مواد إعالمية للحث علي أهمية التصويت.

 2.0 16 4.2 9 2.2 4 0.0 0 برامج تدعيم التنمية السياسية في المناطق المهمشة.

 10.4 82 10.2 22 7.8 14 16.1 34 الدوات المستخدمة في عملية التوعية بالتنمية السياسية.

 1.9 15 3.2 7 1.7 3 0.9 2تنفيذ مشاريع تدعم التنمية السياسية بالتعاون مع 
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 الميزان مركز المؤسسة
االتحاد العام 

 قابات العماللن

 مركز

 شئون المرأة
 المجموع

 النشطة

رار
لتك
ا

 

% 

رار
لتك
ا

 

% 

رار
لتك
ا

 

% 

رار
لتك
ا

 

% 

 الحكومة.

اريع تدعم التنمية السياسية بالتعاون مع تدعيم مش
 المؤسسات الهلية.

11 5.2 11 6.1 23 10.6 51 6.5 

 17.6 139 7.4 16 12.2 22 14.7 31 تنفيذ أنشطة لتدعيم التنمية السياسية للشباب.

 5.3 42 4.6 10 10.6 19 3.8 8 توافر عناصر الكفاءة الفنية والبشرية للتنمية السياسية.

لتي واجهتها تنفيذ المشاريع الخاصة بالتنمية العقبات ا
 السياسية.

6 2.8 7 3.9 8 3.7 29 3.7 

 المجموع
21
1 

100 180 100 
21
6 

100 788 100 

يتبين من الجدول السابق عرض لتحليل محتوى التقارير التي أصدرتها المنظمات األهلية التي دخلت عينة 
 ب التحليل يتضح ما يلي:وحس (،2014-2005الدراسة في الدورة الزمنية )

فيما يتعلق باألنشطة التي نفذها مركز بال ثينك كان أكثرها تنفيذ أنشطة لتدعيم التنميـة السياسـية للشـباب وعـددها  -
(، %11.1( وبنسـبة )2(، يليها أنشطة مع السلطة بناء مجتمع ديمقراطـي وعـددها )%33.3( وبنسبة )6)

(، فــي حــين لــم ينّفــذ المركــز %28.6بالتنميــة السياســية بنســبة )( مــن األدوات للتوعيــة 4واســتخدم المركــز )
بـــرامج لتـــدعيم التنميـــة السياســـية فـــي المنـــاطق المهّمشـــة كمـــا لـــم يقـــم بأنشـــطة مـــؤثرة علـــي األحـــزاب والقـــوي 
السياسية أو أي تـدعيم مشـاريع تـدعم التنميـة السياسـية بالتعـاون مـع المؤسسـات األهليـة كمـا ال تتـوافر لـدى 

عناصر الكفاءة الفنيـة والبشـرية للتنميـة السياسـية، كمـا لـم ينشـر المركـز أي مـواد إعالميـة تحـث المركز أي 
 على أهمية التصويت، ولم تنفذ أنشطة لتشجيع المرأة على التنمية السياسية.
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فيمـــا يتعلـــق باألنشـــطة التـــي نفـــذتها نقابـــة الصـــحافيين كـــان أكثرهـــا أنشـــطة مـــؤثرة علـــي األحـــزاب والقـــوي السياســـية  -
( 16(، يليهـــا تنفيـــذ أنشـــطة لتـــدعيم التنميـــة السياســـية للشـــباب وعــــددها )%23.9( وبنســـبة )22وعـــددها )
(، فــي %5.4( مــن األدوات للتوعيــة بالتنميــة السياســية بنســبة )5(، واســتخدمت النقابــة )%17.4وبنســبة )

شاط واحد فقط من أنشـطة حين ال يوجد أي أنشطة في تقرير األنشطة لم تقم النقابة بتنفيذه إال أنها نفذت ن
تــدعم العالقـــة بـــين المجتمــع المحلـــي والســـلطة التنفيذيـــة ومــن بـــرامج تـــدعيم التنميــة السياســـية فـــي المنـــاطق 

 ( لكل منها.%1.1المهمشة بنسبة )
يتضح مـن تحليـل محتـوى تقـارير جمعيـة إنقـاذ المسـتقبل الشـبابي، فقـد كانـت أكثـر النشـاطات تنفيـذ أنشـطة لتـدعيم  -

( مــن أنشـــطة المؤسســة، وأن المؤسســـة %66.2( أنشــطة بنســـبة )47سياســـية للشــباب، وعـــددها )التنميــة ال
( أيضـًا، ولـم ينفـذ جمعيـة %2.8( عقبات فـي تنفيـذ األنشـطة المتعلقـة بالتنميـة السياسـية بنسـبة )2واجهت )

أنشطة لمناقشـة إنقاذ المستقبل الشبابي أنشطة تتعلق بصياغة التشريعات والتأثير في مسودات القوانين، أو 
 مشكلة المواطنين مع أعضاء المجلس التشريعي.

(، وكانــت %16.1( مــن األدوات للتوعيــة بالتنميــة السياســية بنســبة )34اســتخدم مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان ) -
( نشــاط 31أكثــر األنشــطة التــي نفــذها مركــز الميــزان أنشــطة تــدعيم المشــاركة السياســية للشــباب، وعــددها )

( مـــن إجمـــالي األنشـــطة التـــي نّفـــذها المركـــز، يليـــه أنشـــطة تشـــجيع المـــرأة نحـــو المشـــاركة %14.7بنســـبة )
( من مجموع أنشطة المركـز، فـي حـين لـم ينّفـذ المركـز بـرامج %10( نشاط بنسبة )21السياسية، وعددها )

 لتدعيم المشاركة السياسية في المناطق المهّمشة.
ات عمـال فلسـطين كـان أكثرهـا أنشـطة مشـاركة الفئـات المسـتهدفة فــي فيمـا يتعلـق باألنشـطة التـي نفـذها اتحـاد نقابـ -

( و 22صــنع القــرار ضــمن حاجــات اجتماعيــة و تنفيــذ أنشــطة لتــدعيم التنميــة السياســية للشــباب و عــددها )
( نشــاطًا، واســتخدم االتحــاد 180( لكــل منهمــا مــن أصــل نشــاطات االتحــاد البــالغ عــددها )%12.2بنســبة )

(، فـــي حـــين ال يوجـــد أي أنشـــطة فـــي تقريـــر %7.8توعيـــة بالتنميـــة السياســـية بنســـبة )( مـــن األدوات لل14)
األنشطة لم يقم االتحاد بتنفيذه إال أنه نفذ ثالثـة مشـاريع تـدعم التنميـة السياسـية بالتعـاون مـع الحكومـة فقـط  

 ( لكل منها.%1.7بنسبة )
طًا فـي مجـال التنميـة السياسـية، وكانـت أكثـر ( نشـا216أن مجموع األنشطة التي نّفذها مركـز شـئون المـرأة كـان ) -

(، يليهـا %22.7( نشـاط بنسـبة )49هذه األنشطة في مجال تشجيع المرأة نحو التنمية السياسية، وعـددها )
(، وكانـت أضـعف %10.2( أنشطة بنسبة )22األدوات المستخدمة في عملية التوعية السياسية، وعددها )

رأة هي تلك التي تدعم العالقة بين المجتمع المحلي والسـلطة التنفيذيـة، األنشطة التي نّفذها مركز شئون الم
 ( من أصل أنشطة مركز شئون المرأة.%1.4( نشاط بنسبة )3وعددها )
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 :النتاائج

 ( نشاط.216كان مركز شئون المرأة  في أعلى مراتب تنفيذ األنشطة لتقرير التنمية السياسية، وعددها ) -
( نشــاط للتنميــة السياســية. ثــم االتحــاد العــام لنقابــات عمــال 211االنســان، بحيــث نّفــذ ) يليــه مركــز الميــزان لحقــوق  -

 ( نشاط.180فلسطين بعدد )
 ( نشاطًا لها عالقة بالتنمية السياسية.92يليهم نقابة الصحفيين الفلسطينيين) -
 .( نشاط كما في التقرير الذي أصدرته71وكانت جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي قد نّفذت ) -
 ( نشاط فقط.18وكان مركز بال ثينك في أضعف المراتب فقد نفذ ) -

ذتها المنظمات مجتمعة، فقد كانت النتائج كما يلي:  وفيما يتعلق بالنشطة التي نف 

 ( من األنشطة.%17.6( نشاط لتدعيم التنمية السياسية للشباب بنسبة )139نّفذت المنظمات األهلية مجتمعة ) -
 ( من األنشطة.%10.4( نشاط بنسبة )82تشجيع المرأة نحو التنمية السياسية عددها ) يليها األنشطة في مجال -
( 82وجاءت األدوات المستخدمة في عمليـة التوعيـة بالتنميـة السياسـية فـي المرتبـة الثالثـة مـن األنشـطة، وعـددها ) -

 ( من األنشطة.%10.4بنسبة )
 فيما كانت النشطة ضعيفة التنفيذ كما يلي:

 (.%1.9( بنسبة )15ذ مشاريع تدعم التنمية السياسية بالتعاون مع الحكومة عددها )برامج تنفي -
 (.%2( بنسبة )16أنشطة تدعيم التنمية السياسية في المناطق المهّمشة عددها ) -
 (.%2.7( بنسبة )21وعددها ) ،أنشطة لمناقشة مشكالت المواطنين مع أعضاء التشريعي -

 توصيات الدراسة

مبنـــي علــى أجنـــدة وطنيــة لعمـــل المنظمــات األهليـــة فــي مجـــال تنفيــذ المشـــاريع ذات العالقـــة  إيجــاد نظـــام متكامــل -
بالتنمية السياسية، بحيث تتسق هذه المنظمـات مـع األهـداف الوطنيـة فـي ظـل تفعيـل العالقـات مـع مختلـف 
 القطاعـــات الرســـمية واألهليـــة األخـــرى فـــي المجتمـــع الفلســـطيني باعتبـــار ذلـــك ضـــرورة مـــن ضـــرورات بنـــاء

 مجتمع مدني ديمقراطي.
ندعو المنظمات األهلية إلى عدم االعتماد على الشخصية القيادية التـي فـي حـال غيابهـا تمـوت المؤسسـة و التـي  -

تتكرس في يديه كل الصالحيات، مما ينفي عنها صفة الديمقراطيـة فـي تنـاوب القيـادة، ويـؤدي إلـى ضـعف 
 تغيير ديمقراطي القترابها من الطابع الجهوي.اقتناع الجمهور بقدرات هذه المنظمات على إحداث 

يجب أال تقع المنظمـات فـي طـور االستنسـاخ الـذي يظهرهـا كصـورة مكـّررة عـن الحكومـات أو األحـزاب التـي تّتبـع  -
النظام األبوي وبقاء الشخصية القيادية إلى األبد، مما يتيح تحقيق الحكم الرشيد في هذه المنظمـات األهليـة 

ســيير الــديمقراطي فيهــا، وصــياغة لــوائح داخليــة تــنظم األمــور اإلداريــة والماليــة علــى مــن خــالل ضــمان الت
 أسس من الشفافية والمحاسبة.
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العمــل علــى تعزيــز العالقــة بــين الفئــات المســتهدفة والمنظمــات األهليــة، وتــوفير بــرامج طويلــة المــدى مــع هــذه الفئــات  -
 الطابع السياسي. لتعزيز مشاركتها بشكل أكثر إيجابية في الفعاليات ذات

يجــب أن تعمـــل المنظمـــات األهليـــة علـــى صـــياغة خططهـــا االســـتراتيجية بنـــاء علـــى رؤى واقعيـــة بمشـــاركة الفئـــات  -
 المستهدفة وقطاعات المجتمع األخرى، وليس بناًء على توجيهات وأولويات الجهات الممولة.

دان أخـــرى فـــي مجـــاالت التحـــول إتاحـــة الفـــرص أمـــام المنظمـــات األهليـــة لالطـــالع بشـــكل أكبـــر علـــى تجـــارب بلـــ -
الديمقراطي، حيث أن الكثير من الدول التي شهدت تحـواًل ديمقراطيـًا عانـت مـن ظـروف شـبيهة إلـى حـد مـا 

 بالواقع الفلسطيني مثل فنزويال و جنوب أفريقيا.
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 :المراجع

(، 6رؤية، العدد ) مجلة، المجتمع المدني الفلسطيني من الثورة إلى تأسيس الدولة(، 2001ابراش، إبراهيم ) .1
 .شباط

قراءة في التداعيات  –(، المشاركة السياسية للمرأة بين الشكل والمضمون 2009إسماعيل، دنيا األمل ) .2
واألسباب، من كتاب المعوقات التي تواجه النساء للمشاركة في صنع القرار السياسي واالجتماعي، جمعية 

 .خوة، غزةالدراسات النسوية التنموية الفلسطينية، مطبعة األ
(، المجتمع المدني واالصالح القانوني في الحالة المصرية، شركة التنمية، للبحوث 2011البحيري، والء ) .3

 واالستشارات والتدريب، القاهرة.
 (: تقرير التنمية البشرية, )فلسطين: جامعة بيرزيت(.1999برنامج دراسات التمنية ) .4
 (،2009-5-25) البوابة الفلسطينية للمؤسسات األهلية، مصادر .5
 (، منظمة التحرير الفلسطينية: المؤسسات المدنية، دار الكرمل، عمان.1985تشريل، روبنبرغ ) .6
 مسحية (، دراسة2011كوستانيني، جيان وعثامنة، جمال وعياش، خالد والحسيني، فداء ) فرانسيسكو جيان .7

 المحتلة. الفلسطينية األراضي المدني في المجتمع لمنظمات تحليلية
(: االجتماع السياسي، )لبنان، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1998يال، محمد علي )حاص .8

 والتوزيع(.
-1994(: المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة )2009الحافي, محمد يوسف ) .9

 لية اآلداب والعلوم اإلنسانية(.(، رسالة ماجستير غير منشورة, )فلسطين: جامعة األزهر بغزة، ك2006
, 1(: دور المواطن السياسي في الديمقراطية العربية, ترجمة يعقوب المجدوبية, ط1996دالتون, رسل جيه ) .10

 )األردن، عمان: دار البشير للتوزيع والنشر(.
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دور االعتراف العربي الرسمي بمنظمة 

على اعتماد عضويتها التحرير الفلسطينية 

 "دراسة تحليلية" م1974في األمم املتحدة 

 د. محمد منصور أبو ركبة
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 :ملخص الدراسة
م،أن تكون منظمة التحرير 1974تشرين األول/أكتوبر  27أقرت القمة العربية في قمة الرباط 

رعية العربية الكاملة الفلسطينية ممثاًل شرعيًا لشعب الفلسطيني وكانت هذه الخطوة عبارة عن إضفاء الش
 لتكون متحدثًا باسم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وفي ظل اإلجماع العربي، وأجواء عربية مواتية لمنظمة التحرير أصدرت الجامعة العربية في الثاني 
م، قرارًا يقضي بالعمل على إدراج قضية فلسطين، كبند مستقل في جدول أعمال 1974من أيلول/سبتمبر  

ونجحت منظمة التحرير، في حمل مئة وخمس  الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة.
دولة من الدول األعضاء في األمم المتحدة، على التصويت في الرابع عشر من تشرين األول/أكتوبر 

رف األساسي م، لصالح قرار ينص على "أن الجمعية العمومية، إذ ترى الشعب الفلسطيني هو الط1974
المعني بقضية فلسطين، تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني، إلى االشتراك في 

 مداوالت الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة".

وأقررت الجمعية العامة األمم المتحدة أن تدعو المنظمة إلى المشاركة في مناقشات بشأن القضية 
الذي منحت بموجبه المنظمة مركز  3237طينية في اجتماعاتها العامة، حتى اعتمدت قرارها رقم الفلس

"مراقب"، ودعتها إلى المشاركة بهذه الصفة في دوراتها وأعمالها، وفي دورات جميع المؤتمرات الدولية 
ه الصفة في المعقودة تحت إشرافها، ورأت الجمعية العامة أن من حق منظمة التحرير المشاركة بهذ

المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة، أي مجلس األمن، 
 والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومجلس الوصاية، واألمانة العامة، ومحكمة العدل الدولية.
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Abstract: 

The Arab conference in Alribat conference on 27th October 1974 has in formed that 

Palestinian liberty organization is the legal able gate of the Palestinian people. This step 

was to add the Arabic complete legit materess to be the speaker of the Palestinian 

people. 

 The arab university has mandamus in September 1974 a decision to add the palestinian 

issue as an independent point in the 29th course work table of the general a assembly of 

the UN. The P.L.O succeed to get 105 country of the members of the UN to vote in 14th 

October 1974 to a decision that the general assembly see a the Palestinian people is the 

main part of the Palestinian issue and it invites the P.L.O which is the able gate of 

palestinian people to present in general assembly Studies about Palestinian issue in 

general sessions. And the general assembly of the UN has informed to invite the P.L.O 

to present in the discussion a bout the Palestinian issue in its general meetings until it 

relied its decision which has number of 3237 which give the P.L.O the title of observer 

and it invites the P.L.O to present in the general assembly all courses and works and 

sees that the P.L.O has the right present in all international conferences in all commit 

which under supervision of the .such as security cabinet the social and economical 

cabinet trusteeship cabinet and international just court. 
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 :المقدمة
مندوب يمثلها  م أن يكون لفلسطين1945قررت الدول العربية منذ إنشائها جامعة الدول العربية عام 

وقد ظلت فلسطين ممثلة في  .آنذاك في الجامعة على الرغم من كون فلسطين تحت االنتداب البريطاني
موسى العلمي وأحمد حلمي  تعاقب على تمثيلها في الجامعة ، حيث1948الجامعة العربية حتى بعد نكبة 

 .الشقيري  عبد الباقي وأحمد

استجابًة  م1964كانون الثاني/ يناير  13في مؤتمر القمة العربي األول الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 
ألردن، تم إصدار قرار  يقضى بإنشاء  لدعوة الرئيس جمال عبد الناصر لمواجهة عزم إسرائيل تحويل نهرا

هيئة تطالب بحقوقه لتمكينه من تحرير وطنه وتقرير  عن إرادة شعب فلسطين ويقيم كيان فلسطيني يعبر
مصيره، وكلف المؤتمر أحمد الشقير يمثل فلسطين في جامعة الدول العربية االتصال بأبناء فلسطين لهذه 

بالغ  .مؤتمر القمة بالنتيجة الغاية وا 

صل بأبناء فلسطين فيها، وأثناء جولته تم وضع وات فقام أحمد الشقيري بجولة زار خاللها الدول العربية
لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتقرر عقد مؤتمر فلسطيني عام واختار ة مشروع الميثاق والنظام األساسي

 . التحضيرية للمؤتمر في جميع البالد العربية المضيفة للفلسطينيين الشقيري اللجان

السياسية للفلسطينيين، خاصة وأنمنظمة التحرير  اتفاقات كامب ديفيد ضربة كبيرة لتطلعات كانت
 . 1969الدولية بعد عام  الفلسطينية قد حققت مكاسب هامة على مستوى الدبلوماسية

التحرير الفلسطينية بأنه "ممثل الشعب  وجاء اعتراف الجمعية العامة لألمم المتحدة من منظمة
(واالعتراف من قبل جامعة الدول العربية 1974تشرين األول/ أكتوبر  14في  3210الفلسطيني )القرار 

الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية، وحصلت  بمنظمة التحرير الفلسطينية
تشرين الثاني/نوفمبر  13. وفي 1976أيلول/ سبتمبر  9الدول العربية يوم  على العضوية الكاملة لجامعة

 الفلسطينية ياسر عرفات الجلسة العامة للجمعية العامة وتالها تأكيد التحرير ، خاطب رئيس منظمة1974
الحقوق غير القابلة للتصرف ) 1970كانون األول/ ديسمبر  8من  2672قرار الجمعية العامة رقم (

 تشرين 22في  3236وال سيما حقها في تقرير المصير )قرار الجمعية العامة رقم  للشعب الفلسطيني،
الجمعية العامة  دورات وأعمال ( وحصول منظمة التحرير على صفة المراقب في1974الثاني/نوفمبر 

 .)1974تشرين الثاني/تشرين الثاني  22في  3237)قرار الجمعية العامة 

ذا ما تم البحث في دور االعتراف العربي الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتماد عضويتها  وا 
كان نتاجًا منطقيًا  أن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية بقرار عربي،م نجد 1974في األمم المتحدة 

بعد سنوات من النكبة والضياع. فمجموع الوقائع  للوقائع الموضوعية، وللحالة الفلسطينية التي بدأت تعتمل
رهاصات الكيانية الوطنية، وتلمس ضرورة والتطورات التي حفرت  أخاديدها في الوسط الفلسطيني، وا 
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وتذويب الهوية الوطنية،  ظ على الهوية الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني أمام عمليات االقتالعالحفا
تبني قرار  عربي رسمي بتشكيل منظمة التحرير  دفعت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسعي من أجل

الوقت الذي تواصل ، في 1964الفلسطينية، حيث اتخذ ذلكالقرار في مؤتمر قمة اإلسكندرية العربية عام 
وبالتالي حين حصولها على  .فيهنمو وتعاظم اإلرادة الفلسطينية لفتح الدروب أمام العمل الفدائي المسلح

 عضوية المراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة بدأت منظمة التحرير الفلسطينية بالخروج عن طوق 
لت إلى األمم المتحدة عندما ألقى الرئيس البحار ووص التأسيس الرسمي العربي، حينها عبرت المنظمة

الثائر...  الشهير والذي اختتمه بالعبارة الشهيرة )جئتكم بغصن الزيتون وبندقية الراحل ياسر عرفات خطابه
يدي، وهذا األمر ما سيتم  فال تسقطوا الغصن األخضر من يدي... ال تسقطوا الغصن األخضر من

 مناقشته في هذه الدراسة
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 :دراسة وتساؤالتهامشكلة ال
شهدت الساحة العربية حضورًا فاعاًل ووجودًا بارزًا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد عبر عن هذا 

م على قضية تمثيل الشعب الفلسطيني، فاالعتراف 1973تداعيات حرب تشرين األول/أكتوبر  الحضور
رها علي مجريات األمور في كثير من بمنظمة التحرير والتي تشكل ثقاًل من حيث انتشارها ونفوذها وتأثي

 البلدان العربية واإلسالمية واإلقليمية والدولية.

فإشكالية الدراسة تنبع من حالة الجدلية واالختالف في التشخيص والبحث حول تأثيرات دور االعتراف 
ن الخلط م.وم1974العربي الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتماد عضويتها في األمم المتحدة 

وعدم الفهم أحيانًا لتطورات الظاهرة محل الدراسة التي تعبر أحيانا عن تناقضات عاشتها البلدان العربية، 
وظهور إشكالية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تغليب العامل العربي على العوامل الفلسطينية، نظرًا ألن 

 ل.هويتها تتراوح بين كونها منظمة فلسطينية ذات قرار مستق

 سبق، فإن الدراسة سوف تحاول اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: في ضوء ما

دور االعتراف العربي الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتماد عضويتها في األمم  ما هو
 م؟1974المتحدة 

 ستحاول الدراسة اإلجابة عنها: ،وينبثق عن التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية    

 م على قضية تمثيل الشعب الفلسطيني؟1973ا هي تداعيات حرب تشرين األول/أكتوبر م -1
 م على تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني؟1974قرار مؤتمر الرباط  ما أثر -2
 م؟1974كيف تم اعتماد عضوية منظمة التحرير الفلسطينية في األمم المتحدة  -3
 رية لمنظمة التحرير الفلسطينية ؟ما هي المنطلقات التنظيمية الفك -4
بعد االعتراف  ما طبيعة التحول التنظيمي والسياسي الذي المسه منظمة التحرير الفلسطينية -5

 العربي؟
 التغيرات التي شهدتها منظمة التحرير الفلسطينية بعد نيلها اعتراف األمم المتحدة؟ ما أثر -6
 على الصعيدين العربي والدولي؟ الفلسطينيةما هي آليات اتخاذ القرار المتبعة لمنظمة التحرير  -7
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 :أهداف الدراسة
سبق فإن الدراسة تهدف إلى محاولة البحث في أوجه الشبه واالختالف التي طرأت بين  في ضوء ما

االعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية ودوره في نيل المنظمة اعتراف األمم المتحدة، الذي أثار 
التي اعتمدتها المنظمة عربيا ودوليًا، وكذلك ديناميات  المنطلقات محل الدراسة تعراضجداًل معمقًا، واس

التحول مع التوقف عند طبيعة  عمله سواء التنظيمية، أو التربوية، أو السياسية أو االقتصادية...إلخ.
هذه التحوالت، فضاًل إدراك المتغيرات الداخلية واإلقليمية والدولية في إحداث التنظيمي والسياسي والدولي، ب

أثر التغيرات في الدول العربية والعالمية على االعتراف بالمنظمة، وآليات اتخاذ القرار على كافة عن 
االعتراف العربي بالمنظمة على  األصعدة، من جهة أخرى تهدف الدراسة إلى رسم صورة حول تأثير

 اعتراف منظمة األمم المتحدة بها.

 

 :أهمية الدراسة
االعتراف العربي الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتماد عضويتها في األمم  دور شهد
، إن األهمية تنبع من 1974المتحدة  م، تطورات كبيرة منذ نشأته وكان لالهتمامات المتعددة فيها دور  بارز 

بي الرسمي طبيعة الموضوع الذي ستناقشه الدراسة، من خالل رصد ودراسة وتحليل دور االعتراف العر 
 م.1974بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتماد عضويتها في األمم المتحدة 

 :الهمية العملية

 وهنا نجمل األهمية العملية في العناصر التالية: 

إثراء الحقل األكاديمي بدراسة جديدة تتناول دور االعتراف العربي الرسمي بمنظمة التحرير  -1
 م.1974في األمم المتحدة  الفلسطينية على اعتماد عضويتها

ستشكل إضافة نوعية لكثير  من الدراسات واألبحاث والقراءات المهمة، التي الغنى عنها في  -2
مجال فهم ظاهرة دور االعتراف العربي الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتماد 

 م.1974عضويتها في األمم المتحدة 
واإلقليمي والدولي، بطبيعة الظاهرة، التي أثارت جداًل تأتي األهمية من خالل االهتمام المحلي  -3

 فكريًا وسياسيًا معمقًا.
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 :العلمية الهمية

تأتي األهمية في معرفة دور االعتراف العربي الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتماد  -1
 م.1974عضويتها في األمم المتحدة 

والسياسية والمخرجات العملية لدور االعتراف العربي بحث المنطلقات التنظيمية والعقائدية الفكرية  -2
 م.1974الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية على اعتماد عضويتها في األمم المتحدة 

تزداد أهمية الدراسة من خالل ثقل منظمة التحرير الفلسطينية، كحركة  معبرة  عن خط التحرر القومي  -3
 صياغة المعادلة القومية العربية.العربي، واإلدراك التام بعدم تجاوزها في 

تأتي أهمية الدراسة من خالل الدور الذي لعبته منظمة التحرير الفلسطينية في المشهد القومي العربي  -4
 والعالمي.

تحليل نقاط القوة والضعف التي تنتاب دور االعتراف العربي الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية على  -5
 م.1974دة اعتماد عضويتها في األمم المتح
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 :منهج الدراسة
في محاولة لتحقيق التكامل المنهجي للدراسة، فإن الباحث لن يقتصر في دراسته للظاهرة على منهج 
واحد، بل يسعى إلى استخدام أكثر من منهج وأسلوب وذلك لإلفادة من كل منهما في استقصاء أبعاد 

 :الموضوع، وعليه ستستخدم الدراسة المناهج العلمية اآلتية

 :المنهج التاريخي

يستلزم بحث اإلرهاصات التي أدت إلى االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية عربيا وأمميًا، من هنا 
يستلزم في البداية االستعانة بالدراسة التاريخية، من منطق أن دراسة الماضي تفيد في فهم الحاضر 

لفرصة لفهم هذه الظاهرة بصورة دقيقة، وتفسيره، وذلك أن دراسة التطور التاريخي لظاهرة ما تتيح ا
 والوصول إلي المبادئ والقوانين العامة التي تحكمها، ولذا ستعتمد الدراسة على المنهج التاريخي.

 :المنهج الوصفي التحليلي -1
دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع بالوصف الدقيق والمعبر عنه كمًا وكيفًا، واالعتماد على منهج 

تنتاجي الذي يتطلب الوقوف على الحقائق والبيانات والدراسات والنصوص بأنواعها المتعلقة ساالستقراء اال
 بإشكالية الدراسة ثم إخضاعها إلى التحليل والتصنيف مع إيجاد العالقة فيما بينهما.

 مثلت منظمة التحرير الفلسطينية عربيا وأمميًا، ظاهرة سياسية مميزة، من خالل دورها وتأثيرها البارز
تحرر عربية، أثارت الفضول لدى الباحثين، ومراكز الدراسات العلمية المختلفة، لرصد هذه  كمنظمة
 ودراستها بشكل معمق، يرقي إلى ثقل وزنها، وتأثيرها. ،الظاهرة

سيستند الباحث في دراسته هذه إلى األسلوب الوصفي التحليلي، كمنهج من المناهج المتبعة في دراسة 
من  ،محدد خالل فترة زمنية محددة، ومن خالل االرتكاز على معلومات كافية ودقيقةظاهرة، أو موضوع 

بما يتناسب مع المعطيات الفعلية للظاهرة محل  أجل الوصول إلى نتائج علمية، وتفسيرها بطريقة علمية،
ع على الدراسة. كما سيعتمد الباحث على البيانات الصادرة عنهما، والوثائق غير المنشورة، والتي توز 

 أعضائهما، ومناصريهما.

 المنهج المكاني:

 يوصف النطاق المكاني للدراسة، هو مكان نشأة وتحرك منظمة التحرير الفلسطينية. :النطاق المكاني

 م.1976م حتى عام 1973النطاق الزماني: ويمتد منذ حرب تشرين األول/أكتوبر 
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 :ة تمثيل الشعب الفلسطينيم على قضي1973أواًل: تداعيات حرب تشرين الول/أكتوبر 
م، عبرت القوات العربية الحدود لتحطم قوات العدو 1973في السادس من تشرين األول/أكتوبر 

اإلسرائيلي، واشتركت قوات جيش التحرير الفلسطيني مع القوات العربية على جبهتين السورية والمصرية، 
نية ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير حيث أصدر ياسر عرفات، القائد العام لقوات الثورة الفلسطي

"إن مزيد من الضربات  الفلسطينية، نداء إلى جميع المقاتلين داخل الوطن المحتل وخارجه جاء فيه:
لخطوط مواصالت العدو ومراكز تجمعاته ومرافقه الحيوية داخل األراضي المحتلة وحدودها أمر هام 

ر الجندي المجهول بكل عظمته الذي يقاتل بصمت ويستشهد وحاسم خصوصًا وأنكم تقومون اآلن بدو 
والحاصل أن قوات الثورة الفلسطينية المتمركزة في سوريا قامت بالعمل 91بصمت من أجل شعبه وأمته".

وراء خطوط العدو، وأن قوات الثورة وقوات جيش التحرير المتمركزة في لبنان قامت بعمليات عسكرية 
جليل، وتحركت خاليا الداخل لضرب العدو المنشغل على الجبهتين بشكل دفع جريئة وواسعة النطاق في ال

المعلق العسكري اإلسرائيلي حاييم هرتزوج إلى التحدث عن "الجبهة الثالثة"، وارتفاع عدد العمليات التي 
 92عملية. 200شنتها قوات الثورة في فترة الحرب إلى أكثر من 

إسرائيل"، –م توازنًا بين القوى المتحاربة "الدول العربية 1973ولقد أحدثت حرب تشرين األول/أكتوبر 
فتح آفاقًا سياسية جديدة في المنطقة، ظهرت خاللها إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.فلقد كانت 
الحرب كما وصفها الرئيس المصري أنور السادات "حربًا محدودة، تضرب نظرية األمن اإلسرائيلي في 

والنتيجة وقف إطالق  93نا أن ذلك ستتبعه تغيرات هامة نحو التحرير الكامل لألراضي"،الصميم،إلدراك
، حيث أكد على وجوب حل مشكلة الشرق األوسط 338النار بقرار من مجلس األمن الدولي حمل رقم 

تي تحاد السوفي، عبر مؤتمر دولي يعقد في جنيف برئاسة الدولتين العظمتين، اال242اعتمادًا على القرار 
 والواليات المتحدة األمريكية.

وكان على منظمة التحرير الفلسطينية أن تجيب على عدة أسئلة بعد المتغيرات السياسية الجديدة،   
هو مصير الضفة الغربية وقطاع غزة في حالة انسحاب القوات اإلسرائيلية عنها، والتنافس  كان أهمها ما

ت المملكة األردنية على وقف حمالتها العدائية ضد منظمة مع األردن في مشكلة التمثيل؟!. وآنذاك عمل
التحرير الفلسطينية، وأخذت تتحدث عن مصالحة وطنية، وعن اعتراف بمنظمة التحرير. وتحركت أوساط 
النظام األردني بحثًا عن التفاهم مع القوى والشخصيات الوطنية المقربة من منظمة التحرير، ولكن دون 

االتصال المباشر وغير المباشر مع قيادة منظمة التحرير من أجل تأمين هذه  توفير وسيلة من وسائل
                                                           

 م.8/10/1973فلسطين الثورة: -91
 م.1972ر ، تشرين الثاني/نوفمب27جدول العلميات العسكرية: شؤون فلسطينية، عدد  -92
م، مؤسسة الدراسات 1974حديث صحفي للرئيس المصري أنور السادات: الوثائق الفلسطينية العربية  -93

 .239م، ص1975، بيروت، 1الفلسطينية، ط
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زاء ذلك حاول النظام األردني بعد حرب  94المصالحة، م، أن يصل إلى اتفاق مع المقاومة 1973وا 
 95الفلسطينية، فعرض اقتراحا من بندين:

عناصر تختارها تشكيل حكومة جديدة ترضى عنها حركة المقاومة أو حكومة تشترك فيها  -1
المقاومة، على أن تشكل هذه الحكومة وفد األردن إلى مؤتمر السالم، وأن يضم الوفد ممثاًل من منظمة 

 التحرير ويكون له الحق في النقض.

 أن يتم التنسيق بين الحكومة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص مؤتمر السالم.  -2

األردن أكثر من معادلة لخلق نوع من التوافق  ذا االقتراح، طرحتولما رفضت المقاومة الفلسطينية ه
بين ما تبتغيه وبين ما تسعى إليه المنظمة خالصتها أن يفوض األردن عربيًا وفلسطينيًا للعمل على 
استرجاع الضفة الغربية، على أن يجري بعد ذلك استفتاء بين السكان الفلسطينيين يخيرون بين العودة إلى 

 96.ألردنية كالسابق، أو الدخول في إتحادفيدرالي بين الضفتين، أو قيام كيان فلسطيني مستقل  المملكة ا
 ولكن المقاومةرفضتها.

وبذلك احتدم الصراع حول تمثيل الشعب الفلسطيني في مؤتمر الدولي للسالم المنوي عقده في جنيف، 
مستهدفًا تطويق الموقف  وتمسك األردن بتمثيل الشعب الفلسطيني في أي مؤتمر دولي أو عربي

لدى  الفلسطيني، واستدراج الدول العربية إلى وجهة نظره بأن يحتل موضوع تحرير األرض االهتمام األول
العرب في هذه المرحلة، وأن خالفه مع منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن يحل داخل جدران البيت 

 97العربي.

منظمة التحرير الفلسطينية واألردن فقط بل كانت على أن مشكلة التمثيل الفلسطيني لم تكن بين 
فمؤتمر القمة الرابع لحركة دول عدم االنحياز )المنعقد في  مندرجة بين الدول العربية والمحافل الدولية،

م(، قد أقر رسميًا بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل شرعيًا للشعب 1973الجزائر في أيلول/سبتمبر 

                                                           
م، 1974خلدون، بيروت،  أبنعصام أحمد الفايز: النظام الهاشمي والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، دار  -94
 .99ص
: العالقات الفلسطينية العربية قضايا الوجود الفلسطيني في سوريا، واألردن، ولبنان، مركز وحيد عبد المجيد -95

 .47م، ص1979، القاهرة، أيلول/سبتمبر 1الدارسات السياسية واإلستراتيجية األهرام، ط
نية، عدد غازي الخليلي: سياسات النظام األردني تجاه تقرير مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة، شؤون فلسطي -96
 .55م، ص1976، كانون الثاني/يناير 53
 م.25/12/1973جريدة الدستور األردنية:  - 97
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وموافقة كل من اليونسكو ومنظمة الطيران 98اف غير العربي األول من نوعه.الفلسطيني، وهو االعتر 
. بدورها أعلنت البلدان  99المدني الدولية، لمنظمة التحرير على الحضور كمراقب في اجتماعاتهما

م، أن منظمة التحرير هي الممثل 1974اإلسالمية المجتمعة في مؤتمر الهور )باكستان( في شباط/فبراير 
 100لوحيد للشعب الفلسطيني.الشرعي وا

بشكل رسمي حول التمثيل الفلسطيني.فمؤتمر  في التحاور والتشاور فيما بينها وشرعت الدول العربية
م(، أقر بالمنظمة ممثاًل وحيدًا 1973تشرين الثاني/ نوفمبر 28-26القمة العربية السادس في الجزائر )

 101للفلسطينيين في واحد من مجموع قرارات سرية وهي:

 م.1967لتحرير الكامل لكل األراضي العربية المحتلة في عدوان الخامس من يونيو/حزيران ا -1
 تحرير مدينة القدس العربية. -2
االلتزام باستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية وفق ما تقرره منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل  -3

 الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
وني رئيس وفد األردن تحفظاته على القرارالخاص باعتبار منظمة التحرير وقد سجل بهجت التله 

الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأعلنت األردن أنه "في حالة إصرار الدول العربية 
على إعطاء منظمة التحرير الفلسطينية شرعية التمثيل، فإن األردن يرفض حتى المشاركة في مؤتمر 

 102م، وعلى الذين أصبحوا يمثلون الشعب الفلسطيني أن يذهبوا هم بأنفسهم".السال

بدعوى أنه "قد تأكد  م1973كانون األول/ديسمبر  21ومع ذلك فقد حضر األردن مؤتمر جنيف في 
لألردن أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست مدعوة للحضور". وطالب الوفد األردني في المؤتمر بأن 

غير أنه بعد الجلستين 103ة األردنية ما يطبق على الجبهات األخرى من فصل للقوات.يطبق على الجبه
األولى والثانية توقفت أعمال المؤتمر مع نهاية العام، لتحل محله الدبلوماسية األمريكية، وقد كان الخالف 

                                                           
، كانون الثاني/يناير 41م(، شؤون فلسطينية عدد1974-م1964عصام سخنيني: الكيان الفلسطيني ) -98

 .70م، ص1975
، كانون الثاني/يناير 39ة، عدد د.على الدين هالل: مؤتمر الرباط والعمل العربي المشترك، السياسة الدولي -99

 .124م، ص1975
وصل ياسر عرفات إلى الهور على رأس وفد فلسطيني، فأستقبل استقبال األبطال، أما الممثل األخر الحاج  -100

أمين الحسيني، فقد مر دون أن يلحظه أحد تقريبًا. أمنون كابليوك: ترجمة عصام البطران: الذي اليقهر، اإلتحاد 
 .50والصحفيين الفلسطينيين، دون سنة نشر، صالعام للكتاب 

 م.1973كانون األول /ديسمبر  4نشرت صحيفة النهار اللبنانية هذه القرارات في  -101
 . 48وحيد عبد المجيد: مرجع سبق ذكره، ص -102
 المرجع السابق. -103



 

  944 من 240

 

ت استئناف العربي حول االشتراك في المؤتمر من جانب األردن ومنظمة التحرير أحد األسباب التي أعاق
 ولذلك توقف المؤتمر على أن يستأنف فيما بعد. 104مؤتمر جنيف إلجتماعته،

بحملة واسعة ومناقشات خاصة في المخيمات والنقابات  وآنذاك قامت منظمة التحرير الفلسطينية
م، للترويج لألفكار الجديدة حول التسوية السياسية. 1973والمؤسسات المهنية منذ كانون األول/ديسمبر 

ارتكزتإستراتيجيتها على: العمل على تأكيد شرعية ووحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني،والتشديد و 
على ضرورة توحيد الموقف العربي تجاه حل الصراع العربي اإلسرائيلي، ومحاولة انتزاع اعتراف الواليات 

سرائيل بالمنظمة كمدخل الشتراك المنظمة.  105المتحدة األمريكية وا 

م، حين التقى الملك حسين الرئيس المصري 1974المحاولة األردنية األخيرة في تموز/يوليو  ثم جاءت
أنور السادات في اإلسكندرية، مستغاًل الخالف الناشئ بين مصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية حول 

ني، في البيان اإلسرائيلي( الجارية، وأعلن الجانبان المصري واألرد -مباحثات فك االرتباط )المصري 
الصادر في نهاية المحادثات، "أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل  106المشترك )بيان اإلسكندرية(

ستتثناء االشرعي للفلسطينيين باستثناء المقيمين في المملكة األردنية الهاشمية"، ويرجح ذلك التعبير، إلى 
ضرورة التوصل إلى اتفاق لفك االرتباط على  كما اتفق الجانبان على 107المقيمين في الضفة الغربية.

 الجبهة األردنية كخطوة أولى نحو الحل السلمي العادل.

وكان رد الفعل الفلسطيني حاسمًا وواضحًا تجاه بيان اإلسكندرية، فقد أصدرت اللجنة التنفيذية بيانًا 
مصيره وسيادته الكاملة األردني ينقض حق شعبنا الفلسطيني في تقرير  -قالت فيه "إن البيان المصري 

على أرض وطنه ويمس وحدة تمثيله... إن ما تضمنه البيان من محاولة لتجزئة الشعب الفلسطيني يخدم 
الهاشمي، الذي يرمي إلى حرمان شعبنا من حقوقه واقتسام وطنه  -الصهيوني –عمليًا الحل األمريكي 

الي تمرير مشروع المملكة المتحدة وطمس شخصيته الوطنية المستقلة الواحدة وضرب ثورته، وبالت
 108التصفوي المشبوه".

                                                           
ن تشترك في ، وأن فلسطين يجب أ242قال الرئيس السادات: إن مؤتمر جنيف يهدف إلى تنفيذ القرار  -104

المؤتمر، وسيكون هذا الموضوع مثار نقاش بين مصر واألردن وسوريا ومنظمة التحرير. جريدة األهرام: 
 م.31/5/1974
م(، شؤون 1982-م1964حسين حجازي: سياسات دول الطوق العربية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية ) -105

 .46م، ص1988، أيار/مايو 182فلسطينية، عدد 
 .448م، ص1974م، بيروت، 1974األردني: الوثائق العربية  –المصري البيان  -106
 .67ص م،1987األردن وفلسطين، مؤسسة رياض الريس للطباعة والنشر، لندن يزيد الصايغ:  -107
 .71عصام سخنيني: الكيان الفلسطيني، مرجع سبق ذكره، ص -108
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ونتيجة لذلك ثارت االحتجاجات العربية بقيادة سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية، واضطر السادات  
إلى التراجع عن بيان اإلسكندرية خالل اجتماع ضم إسماعيل فهمي وزير خارجية مصر، وعبد الحليم 

، وفاروق القدومي )أبو اللطف( رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير خدام وزير الخارجية السورية
واتفق فيه المجتمعون على تأكيد إقامة 109م.1974أيلول/سبتمبر  20-21الفلسطينية، في القاهرة في 

السلطة الوطنية الفلسطينية المستقلة على األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها سياسيًا أو عسكريًا 
في تقديم الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،  واالستمرار

 110ومساعدتها من أجل ضمان الصمود داخل المناطق المحتلة.
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 :م بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني1974ثانيًا: قرار مؤتمر الرباط 
م، برنامج 1974رته الثانية عشر في حزيران/يونيو سنة أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في دو 

عمل مرحلي أقر فيه إقامة السلطة الوطنية المستقلة والمقاتلة واعتبارها خطوة من أجل الحصول على حق 
الشعب الفلسطيني التاريخي في وطنه كاماًل، وكان البرنامج محصلة صراع فكري بين جميع فصائل 

 اتجاه معارض.المقاومة بين اتجاه مؤيد، و 

وقد أكد المجلس الوطني الفلسطيني في هذا البرنامج، تصميمه على أال يكون الشعب الفلسطيني غائبًا 
عن التحركات السياسية الدولية التي تهدف إلى تصحيح األوضاع في المنطقة، بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي 

ردن بانتحال صفة تمثيل الشعب لألراضي المصرية والسورية والفلسطينية، وعلى أال يسمح  لأل
 111الفلسطيني.

لقد أعطى المجلس الوطني لمنظمة التحرير حرية الحركة في العمل فيما يتعلق بالتسوية السياسية، 
 وبدت مظاهر التعبير في موقف الحركة الوطنية الفلسطينية واضحة في نقطتين: 

جانب الكفاح المسلح الذي كان  وفقًا للبرنامج المرحلي، أضيف العمل السياسي إلى الوسيلة: -1
 .الطريق الوحيد للعمل الفلسطيني

مكان الهدف تحرير فلسطين، أما الهدف الحالي فهو تحقيق الحقوق الوطنية 1974قبل عام  -2
 للشعب العربي الفلسطيني.

وهكذا عندما اقترب موعد انعقاد القمة العربية السابعة في الرباط، كان الجو العربي الرسمي قد     
 تهيأ لحسم موضوع التمثيل الفلسطيني، وساعد في ذلك:

تعديل الحركة الوطنية الفلسطينية برنامج عملها السياسي لالقتراب من مناخ المنطقة المشحون  -1
 باحتماالت التسوية.

إخفاق الجهود األردنية في إتمام انسحاب إسرائيلي غرب نهر األردن بسبب التلكؤ األمريكي  -2
 . يةوالمعارضة اإلسرائيل

لخص ياسر عرفات موقفه، في دعوة  لعقد قمة عربية عاجلة قائاًل: "انطالقًا من خطورة الظروف التي 
نني، باسم إتمر بها القضية الفلسطينية والتي تتكشف فيها المؤامرات على شعبنا العربي الفلسطيني...

القمة العربي لمواجهة هذه الشعب الفلسطيني وثورته المسلحة، أطلب... ضرورة اإلسراع في عقد مؤتمر 
التطورات، خاصة وأن هناك محاوالت تجري في الخفاء لوضع األمة العربية أمام واقع جديد يمس جوهر 
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وكان صالح خلف )أبو إياد( قال: "إن هناك محاولة تجري اآلن  112وكيان ووجود الشعب الفلسطيني".
سبتمبر أسود آخر ينتظرنا في أكثر من مكان لتصفية الثورة الفلسطينية سياسيًا وجسديًا، وهناك أيلول/

 –عربي، ويبدو أن القصد من تأجيل مؤتمر القمة العربي مرتبط باستمرار عملية فك االرتباط األردني 
 113اإلسرائيلي".

الفلسطيني، اقترحت المملكة العربية  -وبعد تفاقم الخالف األردني أثناء التحضير النعقاد مؤتمر الرباط
بإجراء فك ارتباط على الجبهة األردنية شريطة اعتراف األردن بمنظمة التحرير ممثاًل  وسطًا،السعودية حاًل 

للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ولألردن حق تمثيل الفلسطينيين في الضفة الشرقية، وأن تدخل 
نية، لكن مصر قوات عربية إلى األرض التي تنسحب منها إسرائيل لتتسلمها منظمة التحرير الفلسطي

وسوريا أبدت حق المنظمة في تمثيل الشعب الفلسطيني مما جعل موضوع التمثيل شبه المحسوب عشية 
 114انعقاد القمة العربية.

تشرين األول/أكتوبر  25-22على كل حال انعقد مجلس وزراء الخارجية العرب في الفترة ما بين 
 115وأصدر عدد من التوصيات منها: إلعداد الموضوعات األساسية للعرض على مؤتمر القمة،

 تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره. -1
أن أي أرض فلسطينية يتم تحريرها، عن طريق ممارسة الصراع بأساليبه المختلفة، تعود إلى  -2

أصحابها الشعب الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير مع التأكيد على حقه في إقامة سلطته 
نية المسئولة على األرض التي يتم تحريرها. وتقوم قوى المواجهة العربية بمساندة هذه السلطة الوط

عند قيامها في جميع المجاالت، وعلى كافة المستويات، )اعترض وفد المملكة األردنية الهاشمية على 
 هذه الفقرة(.

لدول الواجهة  عرض قضية فلسطين في األمم المتحدة، وتأسيس صندوق قومي للدعم العسكري  -3
 .ومنظمة التحرير، بموازنة سنوية يحددها مؤتمر القمة

وقد عقب كل من الوفدين األردني والفلسطيني على هذه التوصيات من وجهة نظره. فقدصرح السفير 
األردني في الرباط بأن األردن أبدت اعتراضها "ألنها تعتبر أن اتخاذ مثل هذا القرار الخطير، هو من 

كذلك علق محسن أبوميزر المتحدث باسم الوفد الفلسطيني على  116ك والرؤساء العرب".اختصاص الملو 
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توصيات المجلس بان عبارة قوى المواجهة، وضعت بدل دول المواجهة، حتى تشمل هذه العبارة، جميع 
 القوى العربية، وحتى يجسد القرار االلتزام العربي الشامل، ورحب بالتوصية على أنها تكريس للمنظمة،

 117باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

م، وزع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 1974تشرين األول/أكتوبر  27ولدى انعقاد المؤتمر في 
الفلسطينية وثيقة موقعة من عشرات الشخصيات الفلسطينية تؤكد "أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 

عاء أي جهة أخرى بأنها مخولة لتمثل أو تتحدث باسم أي قسم الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. تنفي إد
 118من الشعب الفلسطيني.

وفي خطاب مطول أمام القمة شرح الملك حسين موقفه من التمثيل الفلسطيني والكيان الفلسطيني 
قامة دولة فلسطينية أهم ما جاء فيه "إن األردن ال يسعه أن يقبل أن تكون منظمة التحرير ممثلًة  وا 

لسطينيين، المواطنين في الدولةاألردنية.. والذين يشكلون قسمًا كبيرًا من شعبها في الضفتين.. وتمتعوا للف
بمواطنيتهم واستوعبتهم بشكل عضوي في كافة مؤسسات ونواحي الحياة .. وليس في مقدورنا أن نقبل.. إن 

ؤولياتهم إزاء قضية حكومة هؤالء المواطنين يجب أن ال تمثلهم أو تتحدث باسمهم أو تتحمل مس
نما هناك  عربيةوأضاف "إن األردن آخر من يعترض على حق الفلسطينيين في أن يتحدثوا عن أنفسهم، وا 
قضية أمانة تاريخية، ومسئولية حقائق مستقبلية، إن تحمل المملكة األردنية لهذه األمانة ليس ميزة تسعى 

ن المملكة على استعداد للتخلي عن هذه للحصول عليها، ولكنها عبء ، هي على استعداد ألن تتحم له. وا 
األراضي بعد أن تعود األمور إلى نصابها، إذا كان ذلك رأي اإلخوة من الملوك والرؤساء العرب ورأي 
الفلسطينيين، بحيث يكون االنتقال من يد عربية إلى يد عربية... المهم هو استخالص األراضي من اليد 

 119اإلسرائيلية".

قشة التي تدور بين الرؤساءوالملوك العرب ملك المغرب الملك الحسن، تلك المناقشات وتدخل في المنا
التي حملت اختالفات في الرأي حول مشكلة التمثيل الفلسطيني في المؤتمر، حيث قال الملك الحسن: "إنه 

اًل شرعيًا يرى اتجاها في القمة يدعو إلى تأجيل النظر في مشروع القرار الذي يعتبر منظمة التحرير ممث
نما يرى أن الواجب القومي يفرض أن يتحمل  ووحيد للشعب الفلسطيني، وهو ال يستطيع قبول التأجيل، وا 
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الشعب الفلسطيني مسؤوليته وأن المعبرين عنه هم قادته". وقال "إنه إذا كانت القمة ترى تأجيل النظر في 
 120".مشروع القرار، فإنه هو شخصيًا سوف يترك قاعة المؤتمر ويخرج

كما ارتفع صوت في قمة الرباط يدعم منظمة التحرير، وهو صوت صدام حسين، نائب رئيس الوزراء 
العراقي، ورئيس وفد بالده إلى القمة، وكان ياسر عرفات يعرفه جيدًا لكونه على اتصال دائم بالنظام 

على وحدانية العراقي وبرئيسه أحمد حسن البكر. وقد دعم صدام حسين موقف المنظمة في إصرارها 
تمثيلها للشعب الفلسطيني، ولكنه أدان أية مشاركة في مؤتمر جنيف مستندًا في ذلك إلى قرارات قمة 
الخرطوم التي تنص على رفض أية مفاوضات مع إسرائيل، وأضاف "البديل عن خوض نضال الهوادة 

 121فيه ضد الكيان الصهيوني".

لشعب الفلسطيني في خطوة تعطي لممثاًل شرعيًا  أقرت القمة العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية
المنظمة الشرعية العربية الكاملة مع موافقة أردنية على أن تكون منظمة التحرير متحدثا باسم الشعب 

 122على ما يأتي: الفلسطيني في الداخل والخارج. وقد نصت قرارات مؤتمر الرابط

 ير مصيره. تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقر  -1
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية،  -2

بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على أي أرض فلسطينية يتم تحريرها. وتقوم 
 ميع المستويات.الدول العربية بمساندة هذه السلطة، عند قيامها، في جميع المجاالت وعلى ج

دعم منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها على الصعيدين القومي والدولي في إطار  -3
 االلتزام العربي. 

دعوة كل من المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية ومنظمة  -4
 بينها، في ضوء المقررات ومن أجل تنفيذها.التحرير الفلسطينية لوضع صيغة لتنظيم العالقات 

أن تلتزم جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعدم التدخل في الشؤون  -5
 الداخلية للعمل الفلسطيني.

وكان من نتيجة هذه القرارات أن أصبحت منظمة التحرير مخولة عربيًا التخاذ أي قرار يتصل بمستقبل 
وعبرت هذه 123حتلة، وليس من حق أي طرف آخر أن يملي عليها ما يتعارض مع تقديراتها،فلسطين الم
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م، وبالتالي يمكنه 1967-م1948الخطوة عن حضور فلسطيني معترف به عربيا على عكس الوضع بعد 
 أن يطرح ويفاوض بشأن القضية الفلسطينية في أية مؤتمرات أو محاوالت دولية للسالم في المنطقة.

هذا القرار أيضًا أن يبطل اإلدعاء اإلسرائيلي بأن الضفة الغربية وقطاع غزة أرض  ومن شأن
ومن شأنه أن يطرح القضية الفلسطينية دوليًا عبر وجود مؤسسة أو كيان يعبر عن وجود  124متروكة،

م، ويدعم حقه في المطالبة بدولة فلسطينية تجمعه على 1948الشعب الفلسطيني الذي تفكك بعد حرب
واالعتراف بحق تقرير مصيره، ويقوي الموقف الفلسطيني إذا ما طالب بتنفيذ قرارات األمم المتحدة أرضه 

 م.1948منذ عام 

وتم تخصيص مبلغ كمساعدة لقوى المواجهة يقدر بحوالي مليارين ونصف المليار دوالر، وذلك أثناء 
ضايا المالية، على أن يوزع المبلغ الجلسة األخيرة التي عقدها الملوك والرؤساء والتي خصصت لدراسة الق

بالشكل التالي: مليار دوالر لسوريا ومليار دوالر لمصر، وربع مليون دوالر لألردن، ومبلغ آخر لمنظمة 
 125التحرير، وهذه هي المرة األولى التي تتسلم فيها المنظمة بصفة رسمية، دعمًا ماليًا من مؤتمر القمة.
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 :م1974حرير الفلسطينية في المم المتحدة ثالثًا: اعتماد عضوية منظمة الت
كانت الخطوة األولى لمنظمة التحرير الفلسطينية على طريق منظمة األمم المتحدة، تمر عبر الشرعية 
العربية الممثلة في جامعة الدول العربية. وفي ظل اإلجماع العربي آنذاك، وأجواء عربية مواتية لمنظمة 

م، قرارًا يقضي بالعمل على إدراج 1974في الثاني من أيلول/سبتمبر  التحرير أصدرت الجامعة العربية
 126قضية فلسطين، كبند مستقل في جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة.

 127يلي: ونص قرار الجامعة العربية، على ما

ل الجمعية العامة لألمم المتحدة الموافقة على طلب إدراج قضية فلسطين بندًا مستقاًل في جدول أعما -1
 في دورتها التاسعة والعشرين.

 التأكيد على المبادئ اآلتية في أي مشروع قرار يقدم في الموضوع:  -2
 تأكيد الحقوق اإلنسانية الثابتة للشعب الفلسطيني ورفض أي إهدار أو اغتصاب. -أ
ين استقالله وحقه في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، دون أي تدخل خارجي وتأم -ب

 العودة.
تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العمل بجميع الوسائل لنيل حقوقه األساسية طبقًا ألهداف  -ت

 ومبادئ ميثاق األمم المتحدة.
أن تعمل الوفود العربية لدى األمم المتحدة على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية لعرض وجهة نظر  -3

 ية في الجمعية العامة لألمم المتحدة.الشعب الفلسطيني أثناء بحث القض
وبالفعل نجحت منظمة التحرير، مشفوعة بالدعم العربي أساسًا، في حمل مئة وخمس دول من الدول 

م، لصالح 1974األعضاء في األمم المتحدة، على التصويت في الرابع عشر من تشرين األول/أكتوبر 
الفلسطيني هو الطرف األساسي المعني بقضية  قرار ينص على "أن الجمعية العمومية، إذ ترى الشعب

فلسطين، تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني، إلى االشتراك في مداوالت الجمعية 
 128العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة".

طيني وبقرار م عما سبقها من أعوام خاصة بالشعب الفلس1974لقد تغيرت ظروف األمم المتحدة عام 
، وبقرارات إدانة إسرائيل وال بد من الوقوف على المتغيرات التي حدثت 242تقسيم فلسطين وبالقرار 

 لصالح منظمة التحرير الفلسطينية:

                                                           
 . 224عيسى الشعبي: مرجع سبق ذكره، ص -126
 .المرجع السابق -127
م(، بيروت، مؤسسة 1974-م1947قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي اإلسرائيلي ) -128

 (. 3210، )القرار رقم 155م، ص1975الدارسات الفلسطينية 
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م، حين كانت المنظمة 1947م ليست هي األمم المتحدة عام 1974ن األمم المتحدة عام إ -1
 مها من دول العالم الثالث.دولة معظ 138م 1974صنيعة أمريكية وهي تضم عام 

لم يكن التحدث سابقا في األمم المتحدة إال عن شعب فلسطين الالجئ المشرد ولم تكن بعد عام  -2
 ثورة تناضل وشعب له وجود. 1948

اللغة  -ولقد حدث تغيير في وزن المجموعة العربية في األمم المتحدة )وجود عشرين دولة عربية -3
 نواب للسكرتير العام من العرب(. 4 وجود -العربية أصبحت لغة رسمية

ن الموقف الجديد هو حصيلة الموقف الفلسطيني القوي ألنه نتاج ثورة مسلحة تقاتل منذ عشرات إ -4
 السنين.

 ن الظروف هي التي أعطت للثورة الفلسطينية قدرة على أن تحصل على أكثر األصوات تأييدًا.إ -5
شهر من صدور هذه الدعوة التي عارضتها فقط  م، أي بعد نحو1974تشرين الثاني/ نوفمبر 13وفي 

أربع دول أعضاء، من بينها إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، دخل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى األمم المتحدة وسط تصفيق ممثلي دول العالم، كأول زعيم لحركة تحرر وطني، وتكلم في 

السياسي والدبلوماسي كمكمل للنضال المسلح، وبالدور الذي يمكن لألمم خطابه "عن اإليمان بالنضال 
المتحدة أن تقوم بها في حل المشكالت الدولية". كما حث في خطابه  الشعب األمريكي للوقوف مع 

وبذلك أمكن لياسر عرفات 129الشعب الفلسطيني وأن يتذكر أن صداقته مع العالم العربي أهم وأبقى وأنفع.
ز منظمة التحرير الفلسطينية ويفرض شرعية تمثيلها على المستوى الدولي ويعطيها فرصًا أن يقوي مرك

أوفر فيما يتعلق بالعمل السياسي من أجل حل القضية الفلسطينية، وأن تنال دعمًا متزايدًا من قبل دول 
 العالم لصفتها هذه. 

مناقشات بشأن القضية وعلى هذا قررت الجمعية العامة أن تدعو المنظمة إلى المشاركة في 
تشرين الثاني/نوفمبر  22بتاريخ  29الفلسطينية في اجتماعاتها العامة، حتى اعتمدت قرارها في الدورة 

في الجمعية العامة، وهو القرار رقم 130، ومنح منظمة التحرير مركز "مراقب"،3236والذي حمل الرقم 
إلى المشاركة بهذه الصفة في دوراتها الذي لم تمنحه من قبل ألي حركة تحرر وطني. ودعتها  3237

وأعمالها، وفي دورات جميع المؤتمرات الدولية المعقودة تحت إشرافها، ورأت الجمعية العامة أن من حق 
الدولية التي تعقد تحت إشراف الهيئات األخرى التابعة  منظمة التحرير المشاركة بهذه الصفة في المؤتمرات

                                                           
 . 438م، مرجع سبق ذكره، ص1974 الوثائق الفلسطينية العربية سنة: أنظر نص الخطاب في -129
المتحدة ولكن لم يكن لهذه الدول حق  األممم لدول لم تكن عضوًا في 1974عام  قبل إن صفة مراقب منحت -130

نمالجانها، ولم يكن حتى وجودها بناء على قرار من الجمعية العامة  أوالجمعية العامة  أمامالتحدث  من خالل  وا 
 األولىمنظمة التحرير الفلسطينية كانت هي حركة التحرير الوطني غير أن المتحدة،  لألممالعام  األميناتفاق مع 

 .أمامهاالتي منحتها الجمعية العامة هذه الصفة. وقد شمل قرار الجمعية حق منظمة التحرير في التحدث 
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والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومجلس الوصاية، واألمانة العامة،  لألمم المتحدة، أي مجلس األمن،
 131ومحكمة العدل الدولية.

وفيما يخص الدعوة التي وجهتها األمم المتحدة لياسر عرفات فقد ذهب إليها مسلحا بالبرنامج المرحلي 
في األمم وهو: البرنامج الذي سعى من أجل تبنيه في المجلس الوطني الفلسطيني، ومع أن خطابه 

المتحدة، وقد ركز في خطابه على موضوع الدولة الديمقراطية التي تتعايش في كنفها الطوائف الثالث 
وبالرغم من ذلك فإن الوفد الفلسطيني الذي كان برفقته ناضل لتبني القرارين السالفين اللذين يجسدان فكرة 

بالتالي: ومنذ ذلك الحين تحولت حركة التحرير االستقاللية الفلسطينية بعيدا عن فكرة الدولة الديمقراطية و 
الوطني الفلسطيني إلى حركة تناضل من اجل االستقالل الوطني على جزء من ارض فلسطين، وكان 

 132وأساليب التحرر الوطني. مفهومها ضمنا أن آلية وأساليب تجسيد االستقالل الوطني قد تختلف عن آلية

األمم المتحدة، على الرغم من  نظمة التحرير بالذهاب إلىوحسب ما قاله شفيق الحوت: "فان قرار م
المعاناة المريرة التي سبقت اتخاذ هذا القرار، من أروع المبادرات السياسية التي قامت بها المنظمة منذ 

م، وكان ذلك القرار تتويجا لمجابهة سياسة عريضة شنتها 1973نشأتها لمجابهة تحديات ما بعد حرب 
سطينية عربيا ودوليا، وتجسدت في العديد من البيانات الثنائية المشتركة، أو عبر الدبلوماسية الفل

المشاركات في التجمعات اإلقليمية والمجموعات الدولية، كما تجسدت في مقررات القمة العربية في الجزائر 
القمة  م، ثم في1974م، والقمة اإلسالمية في الهور في شباط/فبراير 1973في تشرين الثاني/نوفمبر 

العربية في الرباط التي سبق اإلشارةإليها والتي تم فيها اتخاذ القرار التاريخي باعتراف الدول العربية، بأن 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين، وهو القرار الذي قال عنه كيسنجر 

 133يكية".وزير الخارجية األمريكي، :انه قلب معطيات السياسة األمر 

ويمكن القول: بأنه ما كان لياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن تطأ قدماه مقر 
هيئة األمم المتحدة، لوال الدعم والجهد العربي عامًة والمصري خاصًة والذي ُبذل لتكون المنظمة عضوا 

طينية فيما بعد من الحصول على مراقبا في تلك المؤسسة الدولية المهمة. وتمكنت الدبلوماسية الفلس
اعتراف دولي بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني مشيرة لعدالة نضاله على مستويات عدة، فكانت هذه 
لى ذلك فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية  واحدة من أهم انجازات الدبلوماسية الفلسطينية، وقد أشارا 

                                                           
ول/ديسمبر م(، شؤون عربية، كانون األ1988-م1947صالح جواد الكاظم: دولة فلسطين في األمم المتحدة ) -131

 .72م، ص1990
أسامة أبو نحل وآخرون: مسيرة المتغيرات السياسية وأثرها على سياسات منظمة التحرير الفلسطينية )من  -132

 258م، ص2012النشأة إلى أوسلو( قراءة تحليلية، دار الجندي للنشر والتوزيع، القدس، 
 .156قرارات األمم المتحدة بشأن فلسطين، مرجع سبق ذكره، ص -133
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عملنا الدبلوماسي أن نصل إلى انجازين رئيسين: تطوير لمنظمة التحرير بقوله: "لقد استطعنا خالل 
قامة وجود ممثلين لنا في بلدان العالم".  134اعتراف العالم بحقوقنا، وا 

إن رفع مكانة فلسطين لدولة غير عضو "مراقب" يأتي لتثبيت حث الشعب الفلسطيني بحقوقه التاريخية 
عليها وفقا للمنظور اإلسرائيلي،  اً رضا متنازعوالوطنية على جزء من أرضه، بوصفها أرضا محتلة وليست أ

غير عضو في األمم المتحدة، مما يحمل  وبناء عليه سيتم النظر إلسرائيل على أنها دولة تحتل دولة أخرى 
إسرائيل مسؤولياتها وواجباتها كقوة احتالل، ويعزز مصداقية مواقف الفلسطينيين أمام المجتمع الدولي في 

دولة احتالل، ويكشفون عن ممارساتها اإلجرامية، مما يمكنهم من التوجه إلى االدعاء ضد إسرائيل ك
لى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة  محكمة العدل الدولية للمطالبة بتحرير األراضي المحتلة، أوا 

معاهدات إسرائيل على جرائمهم. كما يفتح الباب أمام الشعب الفلسطيني إلمكانية االنضمام إلى المواثيق وال
م، والتي تحدد طبيعة العالقات الدبلوماسية بين 1961الدولية، من بينها اتفاقية فيينا التي أقرت في العام 

الدول، باإلضافةإلى معاهدة قانون البحار وهو ما يسمح للفلسطينيين ببسط سيادتهم بالكامل على الحدود 
وهذا االعتراف أيضا يعطي الفلسطينيين  135ه.البحرية لقطاع غزة، والتخلص من السيطرة اإلسرائيلية علي

منظمة وهيئة ومؤسسة دولية، هي: "منظمة األغذية والزراعة، والوكالة  18نحو  الحق في االنضمام إلى
الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، وصندوق النقد الدولي، واتحاد 

األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية االتصاالت الدولي، ومنظمة 
الصناعية، واتحاد البريد الدولي، والبنك الدولي، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، 

سفارات  والمنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومنظمة السياحة العالمية". ويرفع التمثيل الدبلوماسي إلى مرتبة
دولة، كما أن االعتراف األممي بالدولة سيؤكد وحدة األراضي الفلسطينية، ويعزز فرصة عدم سلخ قطاع 
غزة من األراضي الفلسطينية وأيضا تصبح المقاومة والكفاح ضد االحتالل حقا مشروعا مكفوال بقوانين 

 136وقرارات األمم المتحدة وليس إرهابا كما يصفه االحتالل.

م، قرر مجلس األمن تمديد مدة مرابطة القوات الدولية في 1975من كانون األول/ديسمبر وفي األول 
وفي الوقت نفسه قرر أن يعود إلى االجتماع مرة أخرى، في الثاني عشر من كانون  137الجوالن،

                                                           
 .35م، ص1977، حزيران/يونيو 67فاروق القدومي: "حوار مع هيئة تحرير مجلة شؤون فلسطينية"، العدد  -134
الحوراني للدراسات والتوثيق، غزة،  هللا المتحدة، منشورات مركز عبد األممناهض زقوت: دولة فلسطين في  -135

 .33م، ص2013
 .34المرجع السابق: ص -136
م، بين كل من مصر 1975الثانية التي تم التوصل إلى إبرامه في أيلول/سبتمبر على خلفية اتفاقية سيناء  -137

سرائيل، وجدت الحكومة السورية نفسها أمام حتمية التجديد مرة أخرى للقوات الدولية المرابطة في الجوالن. أنظر:  وا 
 .227عيسى الشعبي: مرجع سبق ذكره، ص
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م، الستكمال مناقشاته حول قضية الشرق األوسط، بما في ذلك قضية فلسطين. وتلى 1976الثاني/يناير 
ب ماليك، رئيس الوفد السوفيتي ورئيس مجلس األمن في ذلك الوقت، بيانًا نص على أنه "عندما جاكو 

يعود المجلس إلى اجتماعاته في التاريخ المحدد، فإن ممثلين عن منظمة لتحرير الفلسطينية سوف يدعون 
نعقد استثنائيا وفعال اشتركت المنظمة في مناقشات مجلس األمن الذي ا 138إلى االشتراك في المناقشات".

م لمناقشة العدوان اإلسرائيلي على المخيمات الفلسطينية 1976في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 
م. وكان الحدث األكبر داللة هو 1964شمالي لبنان، وكانت تلك هي المرة األولى منذ قيامها عام 

 139أروقة أهم هيئة دولية.انسحاب الوفد اإلسرائيلي احتجاجا على هذا الحضور الفلسطيني في 

وبدأت منظمة التحرير الفلسطينية في تعزيز مكاتبها الدبلوماسية في بعض الدول العربية، وفتح مكاتب 
أخرى في دول عربية أخرى، وعقدت االتفاقيات الثقافية والتجارية واإلعالمية واالقتصادية مع كثير من 

الفلسطينية العضوية الكاملة والدائمة في جامعة منحت منظمة التحرير  م1976الدول العربية.وفي عام
على قدم المساواة، حيث  تتمتع بحقوق وواجبات الدول العربية األعضاء، الدول العربية األمر الذي جعلها

لى غير ذلك من الحقوق.  140يحق لها التصويت على قرارات الجامعة، وأن تتمثل في وفودها وا 

ضي الفلسطينية فقد تعذر حصوله لعدم انسحاب إسرائيل، لكنها أما إقامة السلطة الوطنية على األرا
 أصبحت جزءا أساسيًا من التصور العربي والفلسطيني بوجه عام ألية تسوية للقضية الفلسطينية.

كذلك أكدت فرنسا على ضرورة اشتراك الفلسطينيين في مفاوضات التسوية، لكن المشكلة أنها أبقت 
يلية لمنظمة التحرير، ومن ناحية أخرى وافقت على القرار الصادر من على موقفها تجاه الصفة التمث

م، الخاص بدعوة منظمة التحرير لالشتراك في 1974تشرين األول / أكتوبر  14الجمعية العامة في 
ولقد وافقت عليه كل  141مناقشات الجمعية العامة حول فلسطين باعتبارها ممثاًل شرعيًا للشعب الفلسطيني،

وايرلندا وامتنعت باقي الدول األوربية األعضاء في الجماعة األوروبية عن التصويت عليه، من إيطاليا 
وثارت إسرائيل ضد هذا الموقف الفرنسي الذي يعد اعترافا فعليًا بمنظمة التحرير. وعلى هذا فعندما التقى 

ثارت إسرائيل م في بيروت، 1974تشرين األول/أكتوبر  18وزير الخارجية الفرنسي بياسر عرفات في 

                                                           
 م.1/12/1976وكالة وفا الفلسطينية:  -138
 .228صالشعبي: مرجع سبق ذكره:  عيسى -139
140

م(، وكالة أبو عرفة 1987-م1917واإلستراتيجية في السياسة الفلسطينية ) أنظر طالل صافي: الدبلوماسية -
 .84م، ص1987، القدس، 1للصحافة والنشر، ج

 . 010م، ص1986نادية محمود مصطفى: أوروبا والوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   -141
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حتى أنها فكرت في إلغاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلسرائيل والتي كانت مقررة في تشرين 
 142م.1974الثاني/نوفمبر

آذار/مارس  12وعندما دعا المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة الثالثة عشر في القاهرة قراره يوم 
الءم مع مصلحة الشعب الفلسطيني". مؤكدًا على "أهمية م،  "إلى االتصال مع القوى اليهودية بما يت1977

العالقة والتنسيق مع القوى اليهودية الديمقراطية والتقدمية المناضلة داخل الوطن المحتل وخارجه ضد 
كلف ياسر عرفات ممثل منظمة التحرير في لندن سعيد حمامي البدء في 143الصهيونية كعقيدة وممارسة"

ن، واالتصال مع أي يهودي أو إسرائيلي يتعاطف مع فكرة قيام دولة فلسطينية أو الترويج لفكرة حل الدولتي
يكون مستعدًا لمناقشتها. كما تشكلت لجنة من حركة فتح من ياسر عرفات وخليل الوزير ومحمود عباس 
لإلشراف على االتصال مع األطراف المعادية للصهيونية )مثل ماتسبن وحزب راكاح الشيوعي اإلسرائيلي( 

وكانتتلك المرة األولى التي يتحدث فيها 144الذين يرفضون الصهيونية ويريدون العيش بسالم في المنطقة.
الفلسطينيون والعرب مع اإلسرائيليين بطرق غير مباشرة. وكان ممن يروجون لذلك بتكليف من المنظمة 

ز الدين قلق ممثل سعيد حمامي، وعصام السرطاوي ممثل المنظمة في العاصمة البرتغالية لشبونة، وع
 145المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وبذلك ضمنت منظمة التحرير مشاركة الفلسطينيين في أية مفاوضات حول مستقبل األرض الفلسطينية 
حراج إسرائيل من خالل نجاح خطوتها التكتيكية في سياق اال ستراتيجية السياسية لها لتحقيق هدفها وا 

ر وفقا لبرنامج عملها المرحلي تقبل إقامة كيان وطني لهم حتى على جزء من سياسيا، ألن منظمة التحري
األرض الفلسطينية المحتلة، والحيلولة دون عودة الضفة الغربية لألردن، وتخريب أية محاوالت للسالم تغفل 

 الفلسطينيين ومصالحهم.

  

                                                           
 .101: صالمرجع السابق -142
 .115، ص4الموسوعة الفلسطينية: ج-143
وللمزيد من حسين األغا: حديث في برنامج حكاية ثورة على قناة الجزيرة ، الحلقة السابعة )في بالد األرز( . -144

السياسة التفاصيل حول االتصاالت الفلسطينية اإلسرائيلية، أنظر طالل صافي: الدبلوماسية واإلستراتيجية في 
 .214الفلسطينية، مرجع سبق ذكره، ص

م، 1978م، وعز الدين قلق سنة 1984م، وعصام السر طاوي سنة 1978اغتيل كال من سعيد حمامي سنة  -145
 نضال(.أبو على يد جماعة المجلس الثوري المنشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية ويتزعمها صبري البنا )
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 :الخاتمة
ستفادت من هذا التطور في القانون ا منظمة التحرير الفلسطينية من المنظمات التحررية التي تعد

 وأن هذا التطور اعتبر الخطوة األولى لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدولي فانضمت لألمم المتحدة
أخذ الفلسطينيون على  وهكذا المطالبة بحق تقرير المصير واالعتراف بها كممثل للشعب الفلسطيني.

لمشروعهم الوطني فأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية  نةعاتقهم تشكيل كيانهم السياسي والقانوني الحاض
وهي التي من حقها أن تطالب بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كباقي  الممثل للشعب الفلسطيني

 العالم. شعوب

 الفلسطيني علي المستوى  وقد ناضلت منذ تأسيسها للحصول على االعتراف بها كممثل شرعي للشعب
على  الحصول 1974العامة باألمم المتحدة عام  لدولي إلى أن جاء قرار الجمعيةاإلقليمي والمستوى ا

وقد  3236الفلسطيني بموجب القرار رقم  اعتراف من الجمعية العامة باألمم المتحدة بأنها الممثل للشعب
وهذا بعد أن حصلت على اعتراف كثير من  3237القرار رقم مراقب بموجب حصلت على مركز عضو

 اإلقليمية والدولية. المنظمات

بإعالن االستقالل و قررت استخدام اسم فلسطين   لألمم المتحدة بناًء عليه اعترفت الجمعية العامة
الصادر  في األمم المتحدة دون اإلخالل أو المساس بوضع المراقب التحرير الفلسطينية  بدال من منظمة

الشعب الفلسطيني بتقرير  قد اعترفت بحق وبهذا تكون الجمعية العامة 177/  43بموجب القرار رقم 
نهاء االحتالل وبقرارها رقم  إن  م وببعض القرارات األخرى التي تلتها1969في العام  2535مصيره وا 

كسبها مركزا قانونيا مميزا في القانون  اإلقليمي والدولي االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية على المستوى 
 .والدولية الدولي والعالقات اإلقليمية

االمتيازات وأهمها  فقط كثيرًا من إن منظمة التحرير الفلسطينية من خالل هذه االعترافات استفادت
العربية واإلسالمية والعديد من الدول الصديقة  افتتاحها عددا كبيرا من مكاتب التمثيل في مختلف الدول

ة طرفا في االلتزام كما أن منظمة التحرير واعتبارها بموجب الممارسة الفعلي وارتباطها بالشخصية الدولية
مفاوضات إبرام المعاهدات الدولية والحصول  الفلسطينية أصبحت تملك التمثيل القانوني باالشتراك في

 على صفة طرف فيها مثل اتفاقيات السالم والمعاهدات الخاصة باالستمرار في النضال والكفاح المسلح أو
والبروتوكوالت  ة التحرير الفلسطينية في وضع المعاهدات واالتفاقياتومشاركة منظم ،تنظيمه أو إدارته

بالتمثيل  المكونة للمنظمات الدولية، وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية علي المعاهدات الثنائية الخاصة
المستقلة حيث وقعت منظمة التحرير  الدبلوماسي والتعاون االقتصادي والتي ال توقع عليها إال الدول

مع االتحاد السوفيتي وتشيكو سولوفاكيا السابقتين 1981مثل هذه االتفاقيات في العام  لسطينية علىالف
األفريقية مثل الكونغو وأثيوبيا وغينيا بيساو السنغال وغيرها، فضال عن  إضافة إلى عدد من الدول
 الدولية  حضورها للعديد من المؤتمرات



 

  944 من 254

 

ساهم كثيرًا في اعتمادها ضمن األمم المتحدة وسمح لها  إن اعتراف جامعة الدول العربية بالمنظمة
للجمعية العامة وحق التسجيل في قائمة المتكلمين والمتحدثين في أي  بحق المشاركة في المناقشة العامة

األخرى،  األعضاء تعقدها الجمعية العامة مثل الدول األعضاء دون المساس بأولوية الدول جلسة عامة
نقطة النظام عندما يكون البحث متعلقا بقضية فلسطين أو الشرق األوسط، وحق  وحق الرد وحق إثارة

فلسطين أو الشرق األوسط على أن تطرح  المشاركة في تقديم مشاريع القرارات والمقررات المتعلقة بقضية
      من قبل دولة عضوا في األمم المتحدة.
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 ملخص:

م، أحـــد أخطـــر الممارســـات 1967ُتعـــد سياســـة الفصـــل "اإلســـرائيلية" فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة عـــام 
يلية" الهادفـة إلـى منـع قيـام دولــة فلسـطينية مسـتقلة فـي الضـفة الغربيــة وقطـاع غـزة وعاصـمتها القسـم الشــرقي "اإلسـرائ

من مدينة القدس، وعملت الحكومات اإلسرائيلية" المتعاقبـة علـى تنفيـذ بـرامج وخطـط بهـدف فصـل األراضـي المحتلـة 
يل"، وأيضــــًا إلـــى فصــــل الفلســـطينيين فــــي م، عـــن الــــدول العربيـــة بواســــطة أراض  تســـيطر عليهــــا "إســـرائ1967عـــام 

ــة عــام  م، عــن بعضــهم الــبعض، وكــذلك فصــلهم عــن "إســرائيل"، وفصــل مدينــة القــدس عــن 1967األراضــي المحتل
الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزل الفلسطينيين في تجمعات جغرافية متباعدة، ونفذت تلك الحكومـات سياسـة الفصـل 

قامــة الطـرق االلتفافيــة، والحــواجز العسـكرية فــي مختلــف األراضــي مـن خــالل برنــامج منهجـي للتوســع االســ تيطاني، وا 
الفلســـطينية المحتلـــة، وتنفيـــذ خطـــة فـــك االرتبـــاط األحـــادي الجانـــب )جـــدار الفصـــل(، بحيـــث تتحـــول سياســـة الفصـــل 

لبحـث دراسـة "اإلسرائيلية" إلى عائق حقيقي أمام إمكانية قيـام دولـة فلسـطينية ذات تواصـل جغرافـي، وسـيتم فـي هـذا ا
م، وأثــر تلــك 1967سياســة الفصــل التــي انتهجتهــا الحكومــات "اإلســرائيلة" داخــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 

 م.1967السياسة على مستقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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Abstract: 

The Israel segregation policy in the Palestinian occupied "1967" lard is one of the most 

dangerous Israeli actions that prohibits the Palestinians from establishing on 

independent Palestinian country in west bank and Gaza strip and the capital of this 

country which is the eastern part of Jerusalem city. 

The successive Israeli government have exerted  many plans and programmers that 

aimed to separate the occupied  lords  1967 from the Arab countries by elands over 

comedy by Israel, separate the Palestinian  in the occupied land on 1967 from the rest of 

the Israel, separate Jerusalem city from the rest of the west bank and Gaza strip and to 

isolate the Palestinian in an occasional geographical grouping these government have 

executed the segregation policy through systematic programmed included statement 

expansion ,establishing the detours and military checkpoint in the various Palestinian 

occupied lands and implementation of the unilateral disengagement plan (separation 

wall) so that turns the Israel's separation policy to areal handicap to the possibility of 

establishing geographical continued Palestinian  country. 

 this research will study the separation policy that the Israel government executed in the 

occupied Palestinian lands on 1967 and the future of the policy on the future of on 

indigested Palestinian country in the occupied Palestinian lands 1967.     
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 أهمية الدراسة:

تكمـــن أهميـــة هـــذه الدراســـة بتناولهـــا موضـــوعًا حيويـــًا تهـــتم بـــه الســـاحة الفلســـطينية، أال وهـــو سياســـة الفصـــل 
م، حيـــث شـــرعت ســـلطات االحـــتالل "اإلســـرائيلي" بتنفيـــذ 1967"اإلســـرائيلية" فـــي األراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة عـــام 
، من خالل إيجاد منطقـة عـزل 1967لفلسطينية المحتلة عام سياسة الفصل أحادية الجانب بين إسرائيل واألراضي ا

تمتــد علــى طــول الخــط األخضــر مــن شــمال الضــفة الغربيــة إلــى جنوبهــا، وعازلــة العديــد مــن التجمعــات الفلســطينية 
ضمن معازل كثيـرة، ومقوضـة بـذلك أيـة إمكانيـة لقيـام دولـة فلسـطينية مسـتقلة ومتصـلة جغرافيـا ومسـتدامة اقتصـاديا، 

ا كان البد من معرفة أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل إقامـة دولـة فلسـطينية مسـتقلة، كمـا تكمـن ومن هن
الصـهيوني، آمـاًل أن تسـد هـذه  -أهمية هذه الدراسة فـي أنهـا قـد تخـدم المهتمـين والبـاحثين فـي مجـال الصـراع العربـي

 الدراسة فراغًا ملحوظًا في هذا المجال.

 

 أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في إبراز أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
 م، وذلك من خالل:1967في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 التعرف على سياسة الفصل اإلسرائيلية، جذورها، مفهومها، أهدافها.  -1
 م(. 2005-1967ئيلية )إبراز مشاريع وخطط الفصل اإلسرا  -2
 استعراض اإلجراءات والممارسات الفعلية "اإلسرائيلية" لتنفيذ عملية الفصل.   -3
قلـــيم الدولـــة الفلســــطينية،   -4 بيـــان أثـــر ساســـة الفصـــل "اإلســــرائيلية" علـــى كـــل مـــن: الســــيادة الفلســـطينية، وا 

 فلسطينية.ومستقبل مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، وعودة الالجئين للدولة ال
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 محاور الدراسة: 

 :المحور الول: سياسة الفصل "اإلسرائيلية"

 منطلقات وأهداف سياسة الفصل "اإلسرائيلية.

 م(.2005-1967مشاريع وخطط الفصل اإلسرائيلية )

 اإلجراءات "اإلسرائيلية" لتنفيذ عملية الفصل.

 لدولة الفلسطينية:المحور الثاني: أثر سياسية الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل ا

 أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على إقليم الدولة الفلسطينية.

 أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على السيادة الفلسطينية.

 أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

 ن للدولة الفلسطينية.أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على عودة الالجئي
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 منهج البحث:

اتبع الباحث منهج البحث التاريخي )الوصفي والتحليلـي(، فقـد جمـع المعلومـات مـن مصـادرها ومراجعهـا العربيـة، 
ثــــم قــــام بدراســــتها وتفســــيرها وتحليلهــــا، وصــــواًل إلــــى اســــتخالص النتــــائج ودالالتهــــا, أمــــا التوثيــــق، فقــــد اتبــــع النظــــام 

وثيق, وذلك بتسجيل البيانات الكاملة التفصيلية للمصدر أو للمرجع الـذي ُأخـذ االقتبـاس منـه، األنجلوسكسوني في الت
 وذلك عند ذكره ألول مرة، وأيضًا كتابة تلك البيانات مرة ثانية في قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث.
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 تمهيد:

لهادفة لتكريس الوجود "اإلسرائيلي" داخل تندرج سياسة الفصل "اإلسرائيلية" ضمن المخططات "اإلسرائيلية" ا
، وتسعى "إسرائيل" إلى تحقيق عدة أهداف عبر (146)األراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز الوجود االستيطاني فيها

سياسة الفصل، مثل: ضمان أمن "إسرائيل"، والعمل على تأكيد وجودها في المنطقة كدولة "يهودية"، وحماية القاعدة 
يجاد "مجتمع إسرائيلي مترابط ومتماسك االقتصادية  نماؤها لتتمكن من استقطاب واستيعاب المهاجرين اليهود، وا  وا 

، وتنطلق تلك السياسة من األساس الذي ارتكزت عليه المواقف "اإلسرائيلية" تجاه الشعب الفلسطيني هو (147)ومغلق"
هو أحد المواقف اإلستراتيجية الهامة في  التنكر لحقوقهم السياسية والقومية في أرض فلسطين، ويالحظ أن هذا

السياسة اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين حتى اآلن, والذي يحظى بموافقة مختلف الكتل السياسة الكبيرة في إسرائيل، 
فالتنكر للحقوق قائم بفعل التناقض بين األطماع الصهيونية في فلسطين, وبين األهداف القومية الطبيعية لحركة 

 .(148)فلسطينيةالتحرر ال

  

                                                           

الجمعيةة الفلسةطينية  ،لقةدسا ،إعالميةةورقةة  - 1995 اإلسةرائيليةالفصةل خطةة  :جواد سليمان ،الجعبري  (146)
 .32-31، صم2005 ،يااسب -للشؤون الدولية  األكاديمية

شةةؤون فلسةةطينية )مجلةةة  يةةونس، مكةةرم: مالححةةات حةةوا إسةةتراتيجية الجةةي  اإلسةةرائيلي، بيةةروت، مجلةةة  (147)
 .91م، ص1979شرين الثاني )نوفمبر( ت، 96العدد  ،شهرية تصدر عن مركز األبحاث في م. ت. ف(

الموقف اإلسرائيلي الرسمي من القضية الفلسطينية: ال اعتراف بالحقوق الوطنية للشعب (  شاهين, حنه: 148)
، 98الفلسطيني, بيروت، مجلة شؤون فلسطينية )مجلة شهرية تصدر عن مركز األبحاث في م. ت. ف(, عدد

 .81ص ،م1980كانون الثاني )يناير(، 
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 :المحور الول: سياسة الفصل "اإلسرائيلية"

م، 1967يشير مصطلح الفصل إلى اإلجراءات والخطط اإلسرائيلية الهادفة إلى فصل األراضي المحتلة عام 
عن الدول العربية بواسطة أراض  تسيطر عليها "إسرائيل"، وأيضًا إلى فصل الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 

م، وكذلك فصلهم عن 1948م، عن بعضهم البعض، وفصلهم عن  الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 1967
، وفكرة فصل األراضي الفلسطينية المحتلة عن "إسرائيل"، وفصلها عن بعضها البعض،  فكرة ليست (149)"إسرائيل"

سرائيلية" التي طرحت في أعقاب م، يتضح ذلك من خالل المشاريع "اإل1967بالجديدة، بل تعود جذورها إلى عام 
م، التي تتناول مستقبل األراضي الفلسطينية )القدس، الضفة، غزة(، ويتبين من خالل ١٩٦٧حرب حزيران )يونيو( 

تلك المشاريع، بأن مستقبل تلك األراضي ليس واحدًا في الرؤية اإلسرائيلية، فهي تدعو إلى قطع الصلة بين القضايا 
قليميًا، وبين القضايا التي المتعلقة بالضفة الغربية، وبمعزل عن مستقبل مدينة القدس، المتعلقة بقطاع غزة سي اسيًا وا 

وفي جميع األحوال، فقد عملت "إسرائيل"، وبمختلف الطرق، على إيجاد واقع يؤدي إلى االنفصال بين األراضي 
للجميع مثل االستيطان، والجدار  الفلسطينية المحتلة، وذلك بمستويات عديدة، منها ما هو ظاهر وبسيط وواضح

الحاجز، ومنع التنقل، ومنها ما له عالقة بالتأثير في السلوك واألداء والمواقف السياسية لالعبين الفلسطينيين 
 الرئيسيين.

 

 أواًل: منطلقات وأهداف سياسة الفصل "اإلسرائيلية:

يني, تمثـل عمومـا, بتجاهـل وجـوده, ومـن انتهجت الحركة الصهيونية منذ نشأتها, موقفا معاديا للشـعب الفلسـط
ثــم التنكـــر لحقوقــه الوطنيـــة, ولــم يكـــن ذلــك الموقـــف إال الوجــه اآلخـــر لســعي الصـــهيونيين إلــى الســـيطرة علـــى أرض 
فلســطين, وهـــي, فــي مفهـــومهم, ليســـت إال جــزءا ممـــا يســـمى )أرض إســرائيل(, وانطالقـــًا مـــن ذلــك الموقـــف, انحصـــر 

ل على إخالء فلسـطين مـن سـكانها, والسـيطرة علـى أراضـيهم وممتلكـاتهم, بهـدف الهدف الصهيوني الرئيسي في العم
اســـتغاللها فـــي إنشـــاء المســـتوطنات, واســـتيعاب المهـــاجرين الجـــدد مـــن الصـــهيونيين. فتهويـــد فلســـطين, وخلـــق الكيـــان 

تحقيـــق  , واعتبـــرت الصـــهيونية أن(150)الصـــهيوني فيهـــا, كانـــا مـــن األهـــداف الموجهـــة للنشـــاط الصـــهيوني منـــذ بدايتـــه
أهدافها ومشروعها االستيطاني في فلسطين, يتناقض مع وجود الشعب العربي الفلسطيني على أرضه, ومـع تطلعاتـه 
فـي إنشــاء دولـة مســتقلة فــي فلسـطين،  فــدأبت علــى تنفيـذ أهــدافها ضـمن رؤيــة تتجاهــل الوجـود البشــري للفلســطينيين, 

                                                           

مجلةة الدراسةات  أرونسون، جيفةري: خطةة الفصةل اإلسةرائيلية ترسةم الحةدود المؤقتةة لفلسةطين، بيةروت،  (149)
 .78، صم2003صيف  ،55عدد  ،الفلسطينية، )مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية(

 .80ص ، مرجع سابق،ليشاهين, حنة: الموقف اإلسرائي (  150)
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نكـار حقهـم فـي إنشـاء دولـة خاصـة بهـم فـ ي وطـنهم فلسـطين, وقـد أفـرزت سياسـة تغييـب وتهمـيش وتحاشي ذكرهم, وا 
الوجــود العربــي فــي فلســطين, فكــرة طــرد الفلســطينيين مــن وطــنهم بأوجههــا وأشــكالها المختلفــة, مــن أجــل إقامــة دولــة 

وأهـــداف سياســـة الفصــل "اإلســـرائيلية بعــدة مبـــادئ صـــهيونية,  , وارتبطـــت منطلقــات(151)يهوديــة علـــى أرض فلســطين
 أبرزها: 

  رات الصهيونية األولى تجاه فلسطين:التصو  -1

عمدت الحركة الصهيونية منذ نشوئها إلى تزوير الحقائق التاريخية؛ إلثبات "حق" اليهود في فلسـطين كـوطن 
"تاريخي", والبرهنة على وحدانية العالقة بين اليهود و )أرض إسرائيل(، وأن عالقـتهم بهـا لـم تنقطـع علـى مـدى ألفـي 

، (152)وا يســكنونها قبــل مجــيء "األغــراب", وســيبقوا بعــد رحــيلهم أصــحاب الحــق الوحيــد فيهــاعــام انطــوت, وأنهــم كــان
وركــزوا علــى أنهــم كــانوا قــد أقــاموا مملكــة داود وســليمان, ومملكتــي إســرائيل ويهــودا فــي فلســطين, وُشــردوا فــي بقــاع 

إلـــى  وطـــنهم ) فلســـطين(,  ، وأن مـــن حقهـــم )العـــودة((153)المعمـــورة, والقـــوا االضـــطهاد فـــي الـــبالد التـــي عاشـــوا فيهـــا
بوصفها "أرض الميعاد" التي وعد هللا بها إبراهيم وذريته؛ لتكون لهم ملكا ووطنا, وأن حـق العـودة لهـم وحـدهم, ولـيس 

 .(154)لغيرهم

ـــة يهوديـــة فـــي "أرض إســـرائيل التاريخيـــة",  ـــك االدعـــاء؛ للمطالبـــة بإنشـــاء دول اســـتغلت الحركـــة الصـــهيونية ذل
نكـــار حقــــوقهم (155)ولتهجيـــر اليهـــود إليهـــا لـــى إهمــــال الوجـــود العربـــي، واالســـتخفاف بأهميتــــه واســـتبعاد خطـــره، وا  , وا 

الوطنيــة؛ مــن أجــل إضــفاء الشــرعية علــى اغتصــاب فلســطين, ويعــد ذلــك خطــوة تمهيديــة؛ مــن أجــل تســهيل عمليــات 
 .(156)إقصاء وطرد السكان األصليين من وطنهم

  
                                                           

نيين فةي الفكةر والممارسةة الصةهيونية, رسةالة ماجسةتير شيةر منشةورة, كليةة طةرد الفلسةطيراز, سةعيد: تم(  151)
 .38, صم2014اآلداب, الجامعة اإلسالمية, شزة, 

الصةةهيونية نحريةةة وممارسةةة, يوسةةف سةةلمان )ترجمةةة(, (  مجموعةةة مةةن البةةاحثين السةةوفيت: الصةةهيونية 152)
  .50، صم1974بيروت, دار الطليعة للطباعة والنشر, 

القضية الفلسطينية في القانون الدولي والوضع الراهن, عمةان, دار الجليةل للنشةر, ي, جابر إبراهيم: (  الراو153)
 .21-20ص، م1985

المنطلقةةات األساسةةية فةةي الفكةةر اإلعالمةةي الصةةهيوني, بيةةروت، مجلةةة شةةؤون فلسةةطينية (  اللبةةدي, محمةةود: 154)
، م1981, آب )أشسةةطس(، 117ة(, عةةدد)مجلةةة شةةهرية تصةةدر عةةن مركةةز األبحةةاث منحمةةة التحريةةر الفلسةةطيني

 .91ص
، م1980سةةقوط اإلمبراطوريةةة اإلسةةرائيلية, بيةةروت, دار الطليعةةة للطباعةةة والنشةةر، (  كنعةةان, جةةورجي: 155)

 ..206ص
م, 1948-1917سةطينية إلةى خةارج فلسةطين خةالل عهةد االنتةداب البريطةاني لالهجةرة الف(  مفيد, صةال:: 156)

فلسةةطين  ة النجةةا: الوطنيةةة, كليةةة الدراسةةات العليةةا, قسةةم التةةاري , نةةابلس/رسةةالة ماجسةةتير شيةةر منشةةورة, جامعةة
 .12-11, صم1998
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 : الموقف الصهيوني من الوجود العربي في فلسطين -2

حملـــت الحركـــة الصـــهيونية تصـــورًا خاصـــًا لفلســـطين وأهلهـــا العـــرب الفلســـطينيين, مـــن حيـــث طبيعـــة اإلنســـان 
وحقوقــه، والصــالت القائمــة بينــه وبــين وطنــه فلســطين وتاريخــه، وكانــت الحركــة الصــهيونية فــي مطامعهــا الراميــة إلــى 

ـــدراتها, لـــيس  ـــراف بأيـــة حقـــوق لإلنســـان االســـتيالء علـــى أرض فلســـطين، والســـيطرة علـــى مرافقهـــا ومق بوســـعها االعت
الفلســـطيني، وامتـــزج عنـــد الصـــهاينة الرافضـــين للوجـــود العربـــي فـــي فلســـطين, باســـتهجان واســـتغراب الموقـــف العربـــي 

 .(157)الرافض للوجود الصهيوني على أرض فلسطين

يونية مــن وعلــى الــرغم مــن أن العــرب شــكلوا األغلبيــة المطلقــة فــي فلســطين، فــإن ذلــك لــم يمنــع زعمــاء الصــه
إعالن أن تلك األغلبية ال تملك حقوقًا سياسية، ويجب سحق طموحاتهم في االستقالل, وأن عليهم أن يقروا بالسـيادة 

موقفًا معاديًا للشعب الفلسـطيني, يقـوم علـى مبـدأ  -منذ نشأتها-؛ لذلك انتهجت الصهيونية (158)اليهودية في فلسطين
طنيـــة, والعمـــل علـــى تـــرحيلهم عـــن بالدهـــم, والســـيطرة علـــى أراضـــيهم, إنكـــار وجـــودهم كشـــعب, والتنكـــر لحقـــوقهم الو 

, وجـــاء (159)وممتلكـــاتهم، بهـــدف اســـتغاللها فـــي إنشـــاء المســـتوطنات، واســـتيعاب المهـــاجرين الجـــدد مـــن الصـــهيونيين
الموقــف طبقــًا ألســس المشــروع الصــهيوني الهــادف لبنــاء مجتمــع يهــودي, مــن خــالل: الســيطرة علــى األراضــي فــي 

ضــمان وجــود أغلبيــة كبيــرة مــن الســكان اليهــود فــي فلســطين, وتنميــة القــدرة اإلنتاجيــة للتجمعــات اليهوديــة, فلســطين, و 
 .(160)إضافة إلى النهوض بالثقافة العبرية كضرورة مسبقة إلحياء )األمة( اليهودية

حيـد يقـوم وقد أدرك القادة الصهاينة بأن حـركتهم تقـف علـى النقـيض مـن أمـاني العـرب، واعتقـدوا أن الحـل الو 
عــن  -مــن حيــث المبــدأ-, فظهــرت لــديهم أفكــار عبــرت (161)علــى معالجــة ذلــك التنــاقض بالحيلــة والشــجاعة الفائقــة

 .(162)ومختلفة  رغبتهم بطرد الفلسطينيين وتصفية وجودهم، وأخذت أنماطا ومسميات عديدة

  

                                                           

 .45ص مرجع سابق،راز, سعيد: طرد الفلسطينيين, تم(  157)
دراسةات فةي نقةد  -التاري  يطارد الصهيونية ويحلةق بهةا, قصةر األوانةي المهشةمة (  هالحمي، بنيامين بيت: 158)

 .66، صم2001رام هللا, المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(,  الصهيوني, حسن خضر )ترجمة(,
صةةيرورة تكةةوين االسةةم والةةوطن والشةةعب والهويةةة, عمةةان,  -فلسةةطين والفلسةةطينيون سةةخنيني, عصةةام:  ( 159)

 .218ص، م2001المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع, 
(, المركةةةز 14رام هللا, مجلةةةة قضةةةايا إسةةةرائيلية, عةةةدد ) الصةةةرال الصةةةهيوني الفلسةةةطيني,(  أديةةةب, أودي: 160)

 .47ص ،م2004الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية )مدار(، نيسان )أبريل( 
الرؤيا والقصد في الفكر الصهيوني, تهويد فلسطين = إبراهيم أبو لغد, )إعةداد وتحريةر( (  تايلور، آالن ر.: 161)
  .38ص، م1972ث منحمة التحرير الفلسطينية, أسعد رزوق )ترجمة(, بيروت, مركز األبحا -
 .46ص مرجع سابق،راز, سعيد: طرد الفلسطينيين, تم(  162)
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 العنصرية الصهيونية: -3

, (163)تميز اليهود وتفوقهم على غيرهم من البشر شكلت العنصرية أحد سمات الحركة الصهيونية، فقد ادعت
واستندت إلى أصول توراتية؛ من أجل إظهار تفوقهم على الشـعوب األخـرى، والسـماح لهـم باسـتعمال العنـف والتمييـز 
العنصري ضد "األغيار"، فقد ركزت على أن اليهـود "شـعب هللا المختـار", وأن لـه مصـيرًا تاريخيـًا, وسـمات خاصـة ال 

 . (164)الشعوب األخرى, وأن عليهم التوجه نحو فلسطين باعتبارها موطنهم القديم, حسب ادعائهم تتصف بها

نكـار حقــوق اآلخــرين, وقــد اتضــح ذلــك مــن  ولعـل أهــم مظــاهر العنصــرية الصــهيونية: التمييــز؛ واالســتعالء؛ وا 
رض اليهوديـة, والعمـل اليهـودي, خالل المواقف تجاه العرب الفلسطينيين في إعالن وتنفيذ "المبـادئ" العديـدة مثـل: األ

، وامتهــان (166), وكــذلك اســتعمال العنــف فــي تعــاملهم مــع الفالحــين العــرب(165)واإلنتــاج اليهــودي, والدولــة اليهوديــة"
, كمـا ترتـب علـى (167)حقوقهم وحرمانهم من ممارستها، وتوجيه اإلهانات لهـم دون أي مبـرر، واالفتخـار بتلـك الجـرائم

ســـلبي تجــاه الفلســـطينيين, تمثــل فـــي إهـــدار االنتمــاء القـــومي للشــعب الفلســـطيني, وعـــدم تلــك العنصـــرية نشــوء موقـــف 
 .(168)االكتراث بمصيرهم, بل ضرورة القضاء عليهم, أو ترحيلهم إلى خارج وطنهم؛ فلسطين

وجاءت نظرة المستوطنين الصهاينة للعرب استمرارًا لنظرة االستعمار األوربي في القرن التاسع عشر إلى 
مستعمرات، فقد اعتبرت شعوبها أقل شأنًا ويستحقون أن يمارس االحتقار ضدهم وبشكل علني، واتسمت سكان ال

وبإنكار  العالقة بين المستوطنين والسكان األصليين بالعداء بين الطرفين, وبالتجاهل العلني للسكان األصليين،
إلى العرب نظرة استعالء وتمييز وبغضاء  حقوقهم في ملكية األرض, وحقوقهم السياسية والوطنية, فاليهود ينظرون 

                                                           

, 1م، ج1948-1882االستعمار االستيطاني الصهيوني في فلسطين  (  السيد, ياسين , هالل, على الدين:163)
 .25, صم1975معهد البحوث والدراسات العربية، د.ط، 

لحركة الصهيونية بين الفكر والممارسة, )القضية الفلسطينية فةي أربعةين عامةا  ب  بةين أحمد سعيد: ا(  نوفل, 164)
ضةةراوة الواقةةع... وطموحةةات المسةةتقبل ب  بحةةوث ومناقشةةات النةةدوة الفكريةةة التةةي نحمتهةةا جمعيةةة الخةةريجين فةةي 

 .5, صم1989, 1الكويت(, بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية, ط
, حيفا, معهد إميل توما لألبحاث السياسية 3, األعمال الكاملة, مج3ية المعاصرة, مالصهيون توما, إميل: (165)

 .345, صم1995واالجتماعية, 
المناهضة اليهودية للصهيونية, رعةد قنةاب عائةدة )ترجمةة(, بيةروت, مركةز دراسةات رابكن, ياكوف م.:  (166)

 .186, صم2006, 1الوحدة العربية, ط
لرشبة الخرسةاء مةن مةواطنين إلةى الجئةين، تهويةد فلسةطين = إبةراهيم أبةو لغةد, ا(  تشيلدرز، ارسكين ب .: 167)

 .184، صم1972أسعد رزوق )ترجمة(, بيروت, مركز األبحاث منحمة التحرير الفلسطينية,  -)إعداد وتحرير( 
جةوور الصةرال وقوانينةه الضةابطة  -فةي الصةرال العربةي الصةهيوني  عوني: التحدي واالستجابة (  فرس ,168)

 .67ص م،2008 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت, م1949 - 1799
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وكراهية، ويخططون لالستيالء على أراضيهم وثرواتهم, وعدم االعتراف بالفلسطينيين شعبًا كبقية الشعوب, وضرورة 
 .(169)إفراغ فلسطين منهم, شرطًا إلقامة الدولة اليهودية فيها

الشـعوب, ورفضـت انـدماجهم  فـي المجتمعـات  كما كرست العنصرية الصهيونية فكرة انفصال اليهـود عـن غيـرهم مـن
غير اليهودية, واعتبرت االنفصال الذاتي لليهود عن األمم )األغيار( شيئا بديهًا وآليا, ومواصـلة العزلـة اليهوديـة عبـر 
االنعــزال المــادي الجســدي عــن بــاقي الجــنس البشــري بطريقــة إقليميــة, وافترضــت أن "تــوطين اليهــود" فــي دولــة خاصــة 

ون باإلمكــان الحفــاظ علــى القــوم المنفصــل دون الحاجــة لخــوض صــراع دائــم ضــد الــذوبان فــي المجتمعــات بهــم, ســيك
األخــرى, ولعبــت العزلــة واالنفصــال اإلقليمــي دورا بالغــا فــي تكــون نظــرة المســتوطنين اليهــود تجــاه المــواطنين العــرب، 

الفلسطينيين, وبرزت في عمليـة إقصـاء وشكلت تلك الفكرة, حجر األساس في منظومة التعامل الصهيوني مع العرب 
العرب من االقتصـاد اليهـودي، وتشـديدها علـى عـدم إمكانيـة التعـايش السـلمي مـا بـين المسـتوطنين الصـهاينة والعـرب 

 .(170)الفلسطينيين

 

 األهداف اإلستراتيجية الصهيونية )إقامة الدولة اليهودية القومية(: -4

يتها التنظيمية بشكل واضح بعد مؤتمر بازل في سويسرا في شـهر سعت الحركة الصهيونية منذ أن تبلورت بن
م, برئاسـة "ثيــودور هريتـزل"، إلـى تركيــز السـمات األساسـية للمشــروع الصـهيوني وتحويلـه إلــى 1897آب )أغسـطس( 

ثوابــت علــى األرض, وتحديــد هــدفها بضــرورة خلــق وطــن )للشــعب اليهــودي( فــي فلســطين يّؤمنــه القــانون العــام", وقــد 
 .(171)كل المؤتمرات الصهيونية الالحقة لمؤتمر بازل على ضرورة تحقيق ذلك الهدف أكدت

م, تحــواًل حقيقيــًا فــي الحركــة الصــهيونية, 1943وُيعــد برنــامج بلتيمــور الــذي صــدر عــن مــؤتمر بلتيمــور عــام 
خالصـة,  حيث أفصح عن الهدف الصهيوني النهائي, وهو اإلصرار علـى تحويـل فلسـطين بكاملهـا إلـى دولـة يهوديـة

م, لـم يكـن معلنـًا سـوى مسـألة "وطـن قـومي يهـودي" فـي 1917م، وتصـريح بلفـور عـام 1897فمنذ مؤتمر بازل عـام 

                                                           

النمةةووج الصةةهيوني إلدارة الصةةرال السةةكاني, نيقوسةةيا، مجلةةة شةةؤون فلسةةطينية مةةد خالةةد: (  األزهةةري, مح169)
 .34, صم1989، تموز )يوليو(، 196)مجلة شهرية تصدر عن مركز األبحاث في م. ت. ف(, عدد

 .428ص مرجع سابق،الفلسطينيين, راز, سعيد: طرد تم(  170)
الصهيونية: نشأتها, فكرها, ممارستها, بيروت، مجلة شةؤون فلسةطينية )مجلةة شةهرية تصةدر (  زهر الدين, 171)

، م1984، أيلةول )تشةرين األول( / سةبتمبر )أكتةوبر( 139-138عن مركز األبحةاث فةي م. ت. ف(, العةدد 

 .130ص
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فلســطين, أمــا مســألة "دولــة" مســيطرة علــى كــل فلســطين, فقــد كــان الزعمــاء الصــهاينة يفكــرون فيهــا دائمــًا، ولكــنهم لــم 
 .(172)يتحدثوا عنها أبداً 

ي التــي ســتقرر واقعيــة أو ال واقعيــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة, فإســرائيل ال كمــا أن حــدود دولــة "إســرائيل" هــ
تتفــاوض حــول حــدود الدولــة الفلســطينية إال فــي إطــار الحــدود المســتقبلية "إلســرائيل", ويجمــع "اإلســرائيليون" علــى أن 

بـــراك رئـــيس وزراء  حـــدود إســـرائيل تنتهـــي كحـــد أدنـــى عنـــد نهـــر األردن, وتلـــك الحـــدود متضـــمنة فـــي "الءات" أيهـــود
م, وتلـــك 1992م, والمقتبســـة حرفيـــًا مـــن "الءات" اســـحاق رابـــين رئـــيس وزراء )إســـرائيل( عـــام 1999)إســـرائيل( عـــام 

م, ال للتخلــي عـن السـيطرة علـى الحـدود الخارجيـة, ال لشـراكة فــي 1967الـالءات هـي: ال للعـودة إلـى حـدود مـا قبـل 
 .(173)تى كمدينة مشتركة, وال لعودة الالجئين الفلسطينيينالقدس بين الجزء الشرفي منها والغربي, أو ح

 

 م(:2005-1967ثانيًا: مشاريع وخطط الفصل اإلسرائيلية )

م,  حيـث تمكنـت 1967الصهيوني مرحلة جديـدة بعـد انـدالع  حـرب حزيـران )يونيـو(  –دخل الصراع العربي 
لغربيــة, وقطــاع غــزة, والقــدس(، إضــافة إلــى مــن بســط ســيطرتها العســكرية علــى بــاقي األراضــي الفلســطينية )الضــفة ا

احتالل أجزاء أخرى من األراضي السورية )الجوالن(, والمصرية )سيناء(, وبعد نهابة الحرب, أعلنت إسـرائيل رفضـها 
لفكرة إقامة دولة فلسطينية مسـتقلة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة, ألنهـا تعتبـر أن وجـود دولـة فلسـطينية مسـتقلة فـي 

عيــد هــو أخطــر التهديــدات التــي تهــدد كيانهــا "القــومي: ووجودهــا، وطرحــت "إســرائيل" عــدة مشــاريع لمعالجــة المــدى الب
م, وأجمعت تلك المشاريع على عدم  االنسحاب من األراضي العربية المحتلـة، 1967مستقبل األراضي المحتلة عام 

تخلص مـن المنـاطق الكثيفـة السـكان وخاصـة والمطالبة بحدود آمنة ومعترف بها، وضـم األراضـي القليلـة السـكان, والـ
المدن, بإقامة حكم ذاتي إداري للسكان العرب في تلك المنـاطق، بواسـطة المقيمـين فيهـا ومـن أجلهـم, ولـن يـؤدي إلـى 
قليميًا, ومن  قيام دولة فلسطينية، كما تحمل في داخلها فكرة فصل األراضي الفلسطينية عن بعضها البعض سياسيًا وا 

 مشاريع: أبرز تلك ال

  

                                                           

مؤسسةةة الدراسةةات الفلسةةطينية: القضةةية الفلسةةطينية والخطةةر الصةةهيوني، (  وزارة الةةدفال الةةوطني اللبنانيةةة، 172)
 .92ص، م1973بيروت، وزارة الدفال الوطني، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

مسةةتقبل الدولةةة الفلسةةطينية والعمليةةة السةةلمية فةةي الرؤيةةة اإلسةةرائيلية، عمةةان، مجلةةة صةةامد (  دريةة , الرا: 173)
(, دار الكرمةل للنشةر والتوزيةع، حزيةران )يونيةو( 120سةة صةامد(,  عةدد )االقتصادي, )فصةلية تصةدر عةن مؤس

 .144، صم2000
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 م:1967مقترحات دافيد بن غوريون  -1

م، تقدم دافيد بن غوريون رئيس وزراء "إسرائيل" األسبق، بمقترحات تمثل ١٩٦٧في أعقاب حرب حزيران )يونيو( 
تسوية لمستقبل األراضي الفلسطينية المحتلة، رسخ من خاللها فكرة فصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل الضفة 

لضفة الغربية سياسيًا عن دولة "إسرائيل"، حيث دعا بن غوريون إلى إبقاء قطاع غزة ضمن دولة الغربية، وفصل ا
"إسرائيل"، على أن يجري توطين الالجئين الموجودين فيه في الضفة الغربية أو منطقة عربية أخرى، وذلك بموافقة 

لضفة الغربية أن يختاروا ممثلين عنهم، الالجئين أنفسهم وبمساعدة دولة إسرائيل، وفي المقابل اقترح على سكان ا
تجري معهم مفاوضات حول حكم ذاتي للضفة الغربية )باستثناء القدس وضواحيها(، وتكون مناطق الحكم الذاتي 

 .(174)مرتبطة باتفاق اقتصادي مع دولة إسرائيل، ويكون لها منفذ على البحر

ال أنه تضمنت أفكارًا ظلت محل اهتمام لدى القيادات ورغمًا من أن تلك المقترحات لم تأت بشكل مشروع متكامل، إ
"اإلسرائيلية" في مراحل الحقة، وشكلت الخطوط العريضة الموجهة للسياسة اإلسرائيلية تجاه األراضي المحتلة 

خصوصًا فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية، والقدس، واالستيطان، والعالقات االقتصادية، وا عادة إسكان الالجئين، 
جعل الحكم الذاتي هو الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية، وتكون مناطق الحكم الذاتي مرتبطة باتفاق اقتصادي مع و 

 دولة إسرائيل.

 م(:1967مشروع آلون "الضم الجزئي" ) -2

تبنى إيغال ألون وزير الخارجية اإلسرائيلية مقترحات بن غوريون الداعية للفصل، فبعد شهر واحد من نهاية 
م، طرح إيغال ألون وزير العمل "اإلسرائيلي" حينذاك، مشروعًا لتسوية الصراع 1967زيران )يونيو( عام حرب ح

م، وأصبح ذلك المشروع األساس الذي انطلقت منه معظم مشاريع 1967تموز )يوليو(  13العربي الصهيوني في 
" التخلص من أراض  فلسطينية محتلة ، وقد صيغت بنوده بحيث تتيح "إلسرائيل(175)التسوية اإلسرائيلية فيما بعد

محدودة وتتميز بكثافتها السكانية، وضم األراضي الفلسطينية المحتلة التي تتميز بقلة ومحدودية السكان 
الفلسطينيين، وتنفيذ انسحاب جزئي فقط من بعض أراضي الضفة الغربية األكثر اكتظاظًا بالسكان العرب، كما دعا 

                                                           

مؤسسةةةة بيةةةروت، المشةةةرول اإلسةةةرائيلي لةةةادارة الواتيةةةة، جةةةوور ، تطةةةور ، خطةةةر ، الجعفةةةري، وليةةةد:  (174)
 .3م، ص1979 الدراسات الفلسطينية،

المكتبة  ،بيروت ،م1974-1934ياسية المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السمهدي:  ،( عبد الهادي175)
 .439-436ص ،م.1975 ،العصرية
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إقامة روابط مع زعماء وشخصيات من سكان الضفة العربية، إلقامة إطار "حكم ذاتي" في إسرائيل إلى المبادرة إلى 
 .(176)المناطق التي ال تكون تحت السيادة اإلسرائيلية، ويكون إطار "الحكم الذاتي" مرتبطًا بإسرائيل

القطاع  وأما بالنسبة إلى قطاع غزة، فقد دعا إلى عدم إعادة القطاع إلى مصر، كما ال يجوز  ضمه إلى
العربي المستقل ذاتيًا، ويتوجب على إسرائيل أن تضيف لنفسها قطاع غزة مع سكانه األصليين أي أولئك الذين 

م، وأما بالنسبة لالجئين الذين لم يتم استيعابه في قطاع غزة سواء ألسباب اقتصادية 1948عاشوا فيها قبل عام 
الغربية والعريش وذلك حسب اختيارهم وعلى األمم المتحدة  اجتماعية أو ألي أسباب أخرى، فيجب توطينهم بالضفة

االستمرار في العناية بالالجئين في حين تتولى إسرائيل معالجة أمر السكان الدائمين بشكل كامل ومن الواضح أن 
 .(177)تنفيذ مثل هذه الخطة يتطلب وقتا ولذلك حتى ذلك الحين فان قطاع غزة لن يضم إلسرائيل بصورة قانونية

 م:1973مشروع رعنان فايتس )دولة فيدرالية(  -3

شـــباط )فبرايـــر(  16الصـــهيوني طـــرح رعنـــان فـــايتس فـــي  –فـــي إطـــار البحـــث عـــن حلـــول لمســـتقبل الصـــراع العربـــي 
شاماًل للتطوير االقتصـادي واالجتمـاعي  ()م، عندما كان رئيس قسم االستيطان في الوكالة اليهودية، مشروعاً 1973

المحتلة لـتالئم الحلـول سياسـية "اإلسـرائيلية"، وللمحافظـة علـى الطـابع اليهـودي لدولـة "إسـرائيل"،  لألراضي الفلسطينية
ومـــنح الفلســـطينيين حقوقـــا سياســـية، وتضـــمن مشـــروعه الـــدعوة إلـــى إقامـــة دولـــة فيدراليـــة بـــين "إســـرائيل" واألراضـــي 

فلسـطينية المحتلـة إلـى ثمانيـة ألويـة، سـتكون الفلسطينية المحتلة، وبناء على ذلك، ستقسم دولة "إسرائيل" واألراضـي ال
خمسة من تلك األلوية للدولة اليهودية، وتكون ذات أكثرية يهودية محضة، وهي: صفد، وحيفـا، وتـل أبيـب، وأشـدود، 
وبئر السبع، وثالث ألوية للدولة الفلسطينية، وتتكـون مـن السـكان الفلسـطينيين، وهـي: نـابلس، والخليـل، وقطـاع غـزة، 

ذلك المشــروع ســيمثل كــل منطقــة عــدد محــدد ومتســاو  فــي البرلمــان الــذي سيشــكل حكومــة مركزيــة تنفــذ مهــام وطبقــًا لــ
السياســة الخارجيــة واألمــن والتنســيق بــين المنــاطق حيــث ســتنتخب كــل لــواء مجلســًا إقليميــًا يكــون مســؤواًل عــن الشــؤون 

الدولــة الفيدراليــة، ومقـرًا للحكومــة المركزيــة،  الداخليـة لإلقلــيم، وأمــا القـدس فتشــكل وحــدة بحـد ذاتهــا، وســتكون عاصـمة
 .(178)كما دعا فايتس إلى توطين الالجئين الفلسطينيين من منطقة قطاع غزة في منطقة جنوب مدينة الخليل

                                                           

الجنيدي، سليم توران: المستقبل السياسي لألراضي المحتلة في المنحور اإلسرائيلي، تونس، مجلة شؤون ( 176)
 (ديسمبر) كانون األول ،60عدد ،)مجلة فصلية تصدر عن األمانة العامة لجامعة الدول العربية(عربية 
 م.1989

 ،( نص مشرول آلون: )األمانة العامة لجامعة الدول العربية: تسوية النزال في الشرق األوسط )قرارات177)
 .303-288ص ،، مبادراتمشروعات

()   أعاد رعنان فايتس نشر النقاط الرئيسة التي وردت في مشروعه في صحيفة هآرتس اإلسرائيلية بتاري
 م.22/1/1977

ار د ،(، دمشق1، سلسلة قضايا وأراء )الفلسطينية اإلستراتيجيةة الفلسطينية في الدول: شنيم، عبد الرحمن (178)
 .151، صم1974 ،لنشر والتوزيعفلسطين العربية للطباعة وا
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 م:1988خطة حزب العمل "اإلسرائيلي" )خطة هالوفيم( 

االنتخابيــة، وتقــوم الخطــة علــى م، وكانــت إحــدى أطروحاتــه 1988خطــة )هــالوفيم( التــي تقــدم بهــا حــزب العمــل عــام 
إقامة جدار يفصل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والحيلولة دون قيام الفلسطينيين بعمليات عسكرية داخل "إسرائيل"، 
لكن خـروج حـزب العمـل مـن السـلطة فـي إسـرائيل ومجـيء حـزب الليكـود أّجـل البـّت عمليـًا فـي موضـع إنشـاء الجـدار 

 .(179)ليكود من أن يصبح هذا الجدار حدودًا سياسية بين إسرائيل والكيان الفلسطينيالفاصل، بسبب تحفظات ال

 م(: 1995خطة موشيه شاحل للفصل )

القــت فكــرة فصــل قطــاع غــزة عــن بــاقي األراضــي المحتلــة تأييــدًا واســعًا مــن معظــم القيــادات "اإلســرائيلية"، فقــد أعلــن 
ن التفكير"اإلســرائيلي" فــي مــؤتمر لمنظمــة اليونســكو فــي مدينــة شــمعون بيــرس وزيــر الخارجيــة "اإلســرائيلي" المعبــر عــ

م، بعـد أشـهر قليلـة مـن توقيـع اتفاقيـة أوسـلو بـأن مسـتقبل قطـاع 1993غرناطة )أسبانيا( في كـانون األول )ديسـمبر( 
عام  ، وأصبح اسحق رابين بعد فوزه برئاسة الحكومة اإلسرائيلية(180)غزة السياسي يختلف عن مستقبل الضفة الغربية

م، طاقمــًا لدراســتها واقتــراح مشــروع 1995م، المؤيــد األبــرز لفكــرة الفصــل األمنــي التــي ابتــدعها، وشــكل عــام 1992
بشأنها، وطلب مـن وزيـر األمـن الـداخلي موشـيه شـاحل عـام وضـع خطـة فصـل عـن الفلسـطينيين للحـد مـن العمليـات 

داخل إسرائيل آنذاك، وعمل شاحل بجهد مع ممثلي الجـيش العسكرية التي قامـت بهـا المقاومـة الفلسـطينية اإلسالمية 
 .(181)برئاسة نائب رئيس األركان آنذاك متان فيلنائي، ومع قادة الشاباك، ووضعت اللجنة خطة ل "الفصل" األمني"

تقوم خطة شاحل على إبقاء سلطة االحتالل "اإلسرائيلي"، واستمرار ضم األراضي الفلسطينية، ومنع المواطنين 
، كما تقوم الخطة على أساس "منطقة فصل"، يقام معظمها في الضفة (182)طينيين من العمل داخل "إسرائيل"الفلس

قامة معابر منظمة تحت مسؤولية الشرطة، يمكنها أن تستوعب وتفتش  الغربية، وُتعلن منطقة عسكرية مغلقة، وا 
د، ويتولى الجيش  وتصادق على دخول األشخاص والسيارات والبضائع، مع الحفاظ على المستوى  األمي الذي ُيحدَّ

مسؤولية أعمال األمن الجاري، التي تشتمل على أجهزة، ووضع عوائق، وسد المعابر غير القانونية، و إن مغزى 
إقامة هذا الترتيب هو دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من المعابر المرخصة فقط، وسيكون عدد من ُيسمح لهم 

                                                           

، رسةالة فةي الضةفة الغربيةة تأثيرات الجدار الفاصل على التنميةة السياسةية: بالل عبد الرحيم عثمان ،جبر  (179)
  .69م، ص2005، نابلس، فلسطين ،جامعة النجا: الوطنية - اسات العلياالدرماجستير شير منشورة، كلية 

جيفةري: مسةةتقبل المسةتعمرات اإلسةرائيلية فةةي الضةفة والقطةال, بيةةروت، مؤسسةة الدراسةةات  ،أرونسةون   (180)
 .90ص م،1997الفلسطينية, 

، م2001خريةف ، 48دد مجلة الدراسةات الفلسةطينية، العة ، بيروت،خطة الفصل اإلسرائيليةعايد، خالد:  ( 181)
 .38ص

 .54، ص اإلسرائيليةخطة الفصل  :جواد سليمان ،الجعبري  (182)
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، وسعى رابين من وراء تلك الخطة إلى تحقيق الهدف (183)ن بالوضع األمني اليوميبالدخول ونوعيتهم مرتبَطيْ 
"اإلسرائيلية"، الذي يتلخص بإنهاء القضية الفلسطينية عن  –الرئيس والمخطط له مسبقًا من المفاوضات الفلسطينية 

لفلسطينية ذات طريق خلق كيان فلسطيني مفتت يتشكل من معازل منفصلة عن بعضها ويضم كل من التجمعات ا
 .(184)الكثافة السكانية العالية، إضافة إلى قطاع غزة المفصول رسميًا عن الضفة الغربية

 م(: 1996خطة "متساديم" )

م،  بادر أفيغدور كهالني 1996بعد أن تسلم بنيامين نتنياهو عن حزب الليكود رئاسة الحكومة "اإلسرائيلية" عام 
تهرت باسم "متساديم" "خطة القالع"، التي تتكون أساسًا من إقامة الذي خلف شاحل إلى وضع خطة للفصل اش

سياج وعوائق على امتداد الخط األخضر، تحول دون عبور السيارات، وسقطت خطة كهالني التفصيلية ألسباب 
 . (185)سياسية، تعود إلى الخوف األزلي لدى اليمين من أن ترسم العوائق حدودًا للدولة غير مرغوب فيها

 م(: 2000اك للفصل )خطة بار 

م، 2000في ظّل اشتداد االنتفاضة والمقاومة الشعبية الفلسطينية، بدأ إيهود باراك رئيس الوزراء اإلسرائيلي عام 
بالحديث عن خطة فصل من جانب واحد، وأوعز إلى مؤسساته األمنية بتطبيق خّطة للفصل تتمّثل في إجراءات 

سيا وجغرافيا وعسكريا جديدا بقوة الدبابات، وشرع بتكليف مستشاره األمني عملية تكّرس هذا الفصل وتخلق واقعا سيا
دان شفتان األستاذ المستشرق في جامعة حيفا، بوضع وثيقة نظرية لموضوع الفصل وبناء الجدار العازل، ويمكن 

انب الفصل اعتبار كتابه: "الفصل اإلجباري بين إسرائيل والكيان الفلسطيني"، وثيقة نظرية مفصلة لجميع جو 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والديمغرافية والجيوسياسية واألمنية، واشتهر ذلك الكتاب باسم "وثيقة دان شفتان"، 
قامة الحواجز العسكرية على مداخل المدن والمحافظات  وهدفت الخطة إلى تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وا 

ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، والتحّكم بالمعابر  125ريق أمام الفلسطينية في الضفة وغزة، وا غالق الط
 .(186) والمنافذ الحيوية، ومنع الدخول والخروج للمواطنين والبضائع

م(, بتعددها, وتنوعها, وعدم وجود خطة فصل 2015-1967تميزت مشاريع وخطط الفصل إسرائيلية خالل الفترة )
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، وفصل الفلسطينيين بعضهم عن بعض،  واحدة ومحددة، وهدفت للوصول إلى الفصل

                                                           

 .38ص، خطة الفصل اإلسرائيليةعايد، خالد:  ( 183)
جلةة الدراسةات الفلسةطينية، م، بيةروت، اإلسةرائيلية األمنةي خطة الفصةلقراءة أولية في  الجرباوي، علي:  (184)

 .146-145، صم1995، ربيع 22العدد 
 .38خطة الفصل اإلسرائيلية، صعايد، خالد:  ( 185)
مجلةة الةدفال ، تسةجن نفسةها و تحلةم بالترانسةفير إسةرائيلجدار الفصل العنصةري: : مجلة الدفال الوطني   (186)

 ، موقع الكتروني:الموقع الرسمي للجي  اللبناني،  1/7/2004، الوطني
http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?4711.  
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ورفض الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني, وكذلك إضفاء طابع الشرعية الرسمية على االحتالل "اإلسرائيلي" 
الرئيسة م، وأن التصورات والمواقف المتنوعة جميعًا تنطلق من رغبة "إسرائيل" 1967لألراضي العربية المحتلة عام 

م, وضّم 1967في محاولتها السيطرة على األراضي الفلسطينية، وعدم االنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 
أجزاء من الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، من دون أن تضّم أهلها، أو تقوم بطردهم، مما يؤكد على أنه لم يكن 

 "لإلسرائيلين" أي نية للتخلي عن الضفة الغربية.

وأن فكرة الفصل تتضمن أكثر من معنى، وتنطوي على أكثر من تصّور، واسُتعمل المصطلح للداللة على  
 المخططات واإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة

 

 ثالثًا: اإلجراءات "اإلسرائيلية" لتنفيذ سياسة الفصل:

رائيلية وأجهزتها العسكرية م, بدأت الحكومة اإلس1967بعد تمكن إسرائيل من احتالل باقي أراضي فلسطين عام 
واألمنية بتطبيق سياسة الفصل من خالل تنفيذ مجموعة من اإلجراءات والسياسات اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، ويمكن تقسيم هذه السياسات على النحو اآلتي: المستوطنات والجدار والطرق االلتفافية 

(  2003اف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى عدة معازل رئيسية.ففي عام ) والحواجز العسكرية تهدف في نهاية المط
صرح شاؤول موفاز "بأن الحكومة اإلسرائيلية تبلور رؤية لدولة فلسطينية مقسمة إلى سبع كانتونات في المدن 

التي ستصبح  الفلسطينية الرئيسية كلها مغلقة من قِّبل الجيش اإلسرائيلي، ومعزولة عن باقي أراضي الضفة الغربية
 تابعة إلسرائيل".

 م:1967االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة بعد  -1

م، حيث احتلت 1967حصل تحول أساسي في حركة المشروع االستيطاني الصهيوني في أعقاب حرب حزيران 
األراضي الفلسطينية كلها تحت إسرائيل الضفة الغربية والقسم الشرقي من مدينة القدس، وقطاع غزة، وبذلك وقعت 

م، عالمة تأكيد لرفض إسرائيل وجود أي 1967االحتالل اإلسرائيلي، كان احتالل األراضي الفلسطينية، في العام 
دولة عربية بينها وبين النهر، ولهذا جاء المشروع االستيطاني اإلسرائيلي بحّلته الجديدة ليسيطر على مساحات 

 .(187)بية تمهيدًا إلقامة المستوطنات عليهاشاسعة من أراضي الضفة الغر 

                                                           

واألحةزاب والةرأي العةام  الثابةت والمتحةول فةي مواقةف الحكومةات إسرائيل واالستيطانر، جوني: منصو  (187)
  .14م، ص2014، "مدار" -لمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيليةم، رام هللا، ا2013 – 1967
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ُيعد االستيطان أبرز اإلجراءات التنفيذية لسياسة الفصل اإلسرائيلية، فقد تعاملت الحكومات اإلسرائيلية مع 
م، بطرق استيطانية متنوعة، وبعدة أساليب لتحقيق عدة 1967االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

تطويق المدن الفلسطينية بتجمعات استيطانية ُتشكل سورًا من المستوطنات يحيط بها بهدف منع توسع أهداف منها: 
تلك المدن، هذا ما ُنفذ حول جنين ونابلس ورام هللا والخليل وبيت لحم، وتقطيع الضفة الغربية عرضيًا بطرق تمتد 

ها بطرق مباشرة مع إسرائيل، وفصل من داخل إسرائيل أي داخل الخط األخضر حتى المستوطنات، وذلك لربط
الضفة الغربية عن األردن بإقامة سلسلة مستوطنات على طول األغوار الغربية لنهر األردن، من نهر األردن 

، هذا إلى جانب مستوطنات قطاع التالل الغربية (188)بخروجه من بحيرة طبريا وحتى عين جدي وفقًا لمشروع ألون 
إقامة المستوطنات في ذلك القطاع تتمثل بمحو الخط األخضر الذي يعتبر حدا  حيث كانت األهداف الرئيسية من

سرائيل، وخلق تواصل عمراني بين المستوطنات والمدن الرئيسية في  سياسيا يفصل بين األراضي الفلسطينية وا 
 .(189)إسرائيل، ومنع التواصل العمراني بين التجمعات الفلسطينية

لمشكلة الرئيسة التي واجهت حكومة إسرائيل هي الكثافة السكانية وقلة األراضي أما بالنسبة لقطاع غزة، فكانت ا
الزراعية، أقامت حكومة إسرائيل عددًا من التجمعات االستيطانية في قطاع غزة، وهي مستوطنات جنوب غزة 

غزة  وأخرى شمال العريش، والهدف من ورائها تطبيق عملية عزل غزة عن سيناء، وواجهت إسرائيل في قطاع
مشاكل كثيرة وأكبر بكثير من تلك التي واجهتها في الضفة الغربية، حيث شكلت المنطقة كابوسًا لقيادات الجيش 
ورجال السياسة، لما للمنطقة من مكونات جغرافية وديموغرافية صعبة، ولما ألهالي القطاع من إصرار كبير على 

حكومة شارون االنسحاب من غزة وفرض طوق أمني ظالم كنس االحتالل وتصفية مستوطناته نهائيًا. لهذا، قررت 
 .(190)وحتى اليوم 2005على القطاع منذ 

لقد أظهر النشاط االستيطاني، والتطورات االستيطانية على أرض الواقع، أن ما تقوم به "إسرائيل" في األراضي 
لواقع االحتالل الصهيوني من  الفلسطينية المحتلة من خالل سياساتها االستيطانية ُيعبر عن نهج توسعي وتكريس

خالل السيطرة على األرض وتهويدها وتفريغها من أصحابها العرب، وتوطين أكبر عدد من المستوطنين اليهود في 
األراضي الفلسطينية لإلخالل في الميزان الديموغرافي لصالح التهويد في نهاية المطاف، كما أن النشاط االستيطاني 

لسطينية المحتلة، إال أن كثافته قد اختلفت من منطقة إلى أخرى، تبعًا لألهمية السياسية قد شمل كافة األراضي الف

                                                           

  .16ص المرجع السابق،  (188)
التقرير  - ي األراضي الفلسطينيةالمستعمرات اإلسرائيلية ف: الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني (189)

الجهاز المركزي لاحصاء ، السلطة الوطنية الفلسطينية، فلسطين –رام هللا ، 2007اإلحصائي السنوي 
 .33ص م،2008 ،الفلسطيني

  .19ص ، مرجع سابق،الثابت والمتحول إسرائيل واالستيطانمنصور، جوني:   (190)
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واألمنية واإلستراتيجية للمنطقة، ومن خالل توزيع المستوطنات، وانتشارها وتركزها في أماكن معينة، تتضح بجالء 
 .(191)سياسة الفصل "اإلسرائيلية"

م، والتواصل اإلقليمي 1967وحدة األراضي الفلسطينية المحتلة عام  كما أدى ذلك النشاط االستيطاني إلى تمزيق
لى فصل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية عن بعضها،  فيها، وتغيير مالمحها الجغرافية والديموغرافية،  وا 

ة فلسطينية إال حيث تسيطر المستوطنات على أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، فال تكاد توجد قرية أو مدين
وتقام بجوارها مستوطنة أو نقطة عسكرية أو بؤرة استيطانية ذات أعداد محدودة من المستوطنين تستولي على 

مساحة واسعة من األرض، وسيطرة المستوطنات على أجزاء كثيرة من األراضي الفلسطينية يحول دون التواصل 
، وكذلك أدى النشاط (192)ف سياسية الفصل "اإلسرائيلية"بيت المدن والقرى الفلسطينية، وبذلك يتحقق أحد أهدا

االستيطاني إلى فصل مدينة القدس عن باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أسرعت "إسرائيل" في االستيطان 
حول القدس وتطويقها بالمستوطنات، وبناء المعابر الحدودية حولها، كل هذه اإلجراءات تهدف إلى إقامة ما يسمى 

"القدس الكبرى" والذي يشمل "أربعة تجمعات استيطانية إسرائيلية من أصل ستة، تسعى إلى ضمها من بمشروع 
 .(193)خالل الخطط التي ما زالت قائمة، وبذلك يشكل عقبة رئيسة أمام وحدة الكيان الفلسطيني

 الطرق االلتفافية: -2

ائيل" إلى فرضها في األراضي المحتلة، لربط تمثل الطرق االلتفافية شكال من أشكال سياسة الفصل التي تسعى "إسر 
ولعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض، فقد  المستوطنات "اإلسرائيلية" بعضها ببعض، ومع "إسرائيل"،

كم( من األراضي الفلسطينية بهدف شق طرق تربط المستوطنات اإلسرائيلية  800استولت على ما يزيد عن ) 
م في فصل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتقطيع أوصالها، ويكمن الخطر بعضها ببعض، مما أسه

متًرا،  20الحقيقي لتلك الطرق بالمساحات الواسعة التي تدمرها، ففي الوقت الذي تكون فيه المسافة العرضية للشارع 
 .(194)اف ذلك الرقمفإن االرتداد الذي تفرضه إسرائيل على طول امتداد هذه الطرق تكون عادة ثالثة أضع

م، كثفت "إسرائيل" من نشاطاتها االستيطانية في 1967منذ بداية االحتالل "اإلسرائيلي" لألراضي الفلسطينية عام 
قامة الطرق االلتفافية التي لعبت دورا مهما في المساعدة على تثبيت االستيطان في  الضفة الغربية وقطاع غزة، وا 

                                                           

مجلةة عمةان، وقطةال شةزة،  فةي الضةفة الغربيةة ةاإلسةرائيلي تانطوتسةمل: الجغرافيا السياسية لاللج عيد،  (191)
  .140م، ص1998، األردن، شتاء 111صامد االقتصادي، عدد 

، اإلسةرائيلية - ثنائية القومية: نحو حل اتحةادي للمسةألة الفلسةطينية إسرائيلية -أسعد: دولة فلسطينية  شانم،  (192)
  .12ص .م2000شتاء  ،41مجلة الدراسات الفلسطينية عدد بيروت، 

، رسةالة وأثر  على التنمية السياسةية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية: بالل محمد صالح ،إبراهيم  (193)
  .155م ، ص2010، نابلس، فلسطين ،جامعة النجا: الوطنية - الدراسات العلياماجستير شير منشورة، كلية 

  .119ص ، مرجع سابق،اإلسرائيلي في الضفة الغربيةاالستيطان : بالل محمد صالح ،إبراهيم  (194)
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م، وكان 1970خطط هيكلي للشوارع االلتفافية في الضفة الغربية عام الضفة الغربية، حيث تم وضع أول م
هو أول مخطط شامل لكل أراضي الضفة الغربية، وأدخل على ذلك المخطط عدة  50المخطط الهيكلي للطريق رقم 

والذي تم  1986وعام  1972تعديالت أساسية تطلبتها الوقائع االستيطانية على األرض، أهمها تعدياًل عام 
 . (195)وجبهما التخطيط للشوارع االلتفافية لتطويق كل التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربيةبم

وتزايدت موجة فتح تلك الطرق منذ أن تم طرح قضية إعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي في محافظات الضفة الغربية، 
بالذكر أنه قد جاء في المادة  وحجة إسرائيل في ذلك إن هذه الطرق تعتبر ضرورية ألمن المستوطنات، وجدير

الثانية عشرة من اتفاقية إعادة االنتشار الموقعة في واشنطن بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل بتاريخ 
مسؤولية األمن الشامل لإلسرائيليين في المستوطنات ومن أجل ضمان أمنهم الداخلي والنظام العام  28/9/1995

 .(196)حيات أخذ الخطوات الضرورية لمواجهة هذه المسؤوليةسيكون  إلسرائيل صال

كم من الشوارع الرئيسية واإلقليمية )الشوارع داخل  1400بلغ طول تلك الشوارع أكثر من  2002وحتى عام 
مترا  150المستوطنات مشمولة بهذا العدد(، ولم تكتف إسرائيل بشق الشوارع بل منحتها حرمة يبلغ متوسط عرضها 

انب من جانبي هذه الطرق، يمنع فيها إقامة مبان  سكنية أو تمديد أية خطوط للمياه أو حفر قنوات أو مد على كل ج
أسالك من أي نوع إال بموافقة لجنة التنظيم الهيكلي األعلى المكون من الموظفين اليهود فقط. وحسب بعض 

( عشرة آالف دونم، أي أن إسرائيل قامت المعطيات، فإن كل مائة كيلومتر من الشوارع وضع لخدمتها )حرم الشارع
 .(197)ألف دونم إضافي من األمالك الخاصة وغيرها من أراضي الفلسطينيين العرب 140بمصادرة 

وبالنظر إلى خريطة الطرق االلتفافية يتبين أنها أُعدت بإحكا م وتخطيط، ويظهر ذلك من خالل ربط المستوطنات 
جغرافيا االستيطانية، وفي المقابل جعلت الطرق االلتفافية من المدن والقرى بعضها ببعض مما يوهم الناظر بوحدة ال

والتجمعات السكانية الفلسطينية مراكز متناثرة وعشوائية ومقطعة األوصال، ومع وجود تلك الطرق االلتفافية بالقرب 
اني، ألنه وباإلضافة إلى أن من التجمعات السكانية الفلسطيني ستواجه تلك التجمعات مشكلة االمتداد والتوسع العمر 

شق الطريق من األراضي الفلسطينية إال أن "إسرائيل" فرضت على الفلسطينيين عدم االقتراب منها أو حتى السير 

                                                           

شؤون ، رام هللا، مجلة تشكيل مستقبل الضفة الغربية مشاريع االستيطان وتأثيرها فيالهندي، عليان:   (195)
  ص. ،2012صيف وخريف ب 250 – 249عدد  ،فلسطينية

 ، موقع الكتروني:الفلسطينيةالطرق االلتفافية في األراضي : الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني  (196)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2791  

  ص. مرجع سابق، ،مشاريع االستيطانالهندي، عليان:   (197)
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عليها في بعض األوقات، كما شكلت خطًرا على حياة المواطنين نتيجة االعتداءات التي يمارسها المستوطنون الذين 
 .(198)يمرون منها

حدى آليات تنفيذ سياسة الفصل يتضح مما س بق، أن  الطرق االلتفافية هي إحدى آليات التوسع الصهيوني، وا 
"اإلسرائيلية"، إذ يتم االستيالء على معظم األراضي الالزمة لبناء تلك الطرق من خالل أوامر وضع اليد بدعوى 

لي يمهد للمصادرة النهائي ة، وتؤدي تلك الطرق إلى إتالف آالف الضرورة األمنية، ووضع اليد هذا هو إجراء أوَّ
لحاق خسائر فادحة، ألن هذه األراضي مزروعة بكثافة  الدونمات من األراضي الزراعية، وتدمير مئات المنازل وا 

بأشجار الزيتون، األمر الذي يؤدي إلى تدمير مصدر رزق العائالت الفلسطينية الوحيد، كما يؤدي شق تلك الطرق 
لفلسطينية، والحد من قدرة البلديات الفلسطينية على توسيع الخدمات البلدية، أن الشوارع إلى إعاقة نمو القرى ا

االلتفافية والشوارع العرضية التي تم شقها في الضفة الغربية قسمتها ألربعة أقسام )اثنين في الوسط واثنين بالشمال 
بعضها ببعض، وربطها بدولة إسرائيل،  ة"، وفي المقابل، ربطت تلك الطرق المستوطنات "اإلسرائيلي(199) والجنوب(

مما أسهم في عزل وفصل المدن والقرى الفلسطينية بعضها عن بعضها، و قطع أوصالها، وتجدر اإلشارة بأن 
( التي يفرضها الجيش Buffer Zoneالخطر الحقيقي للطرق االلتفافية يكمن في ما يعرف "حرم الشارع" أو )

متر على جانبي الشارع، وُتعتبر تلك الطرق جزء  75ك الطرق والتي عادة ما تكون "اإلسرائيلي" على طول امتداد تل
من تكريس سياسة الفصل األحادية الجانب التي تسعى "إسرائيل" إلى فرضها في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

 .(200)وذلك بحجة حماية المستوطنين اإلسرائيليين

 الحواجز العسكرية:  -3

اإلسرائيلية ومنذ أيامها األولى لالحتالل في األراضي الفلسطينية على نشر الحواجز العسكرية لقد عمدت الحكومات 
في كافة أرجاء األراضي الفلسطينية المحتلة تحت الحجج األمنية، والحواجز العسكرية عبارة عن سواتر ترابية أو 

ف أمامها السيارات المحملة بالركاب من كتل أسمنتية ضخمة تسد بها الطـرق مـن االتجـاهين الذهاب واإلياب، وتق
المواطنين الفلـسطينيين، تنتظـر وقت أن يسمح لها بالمرور من قبل جنود االحتالل اإلسرائيليين المدججين بالسالح 
والمتحصنين خلف الكتل اإلسمنتية وفي أبراج المراقبة على أهبة االستعداد إلطالق الرصاص الحي على أيـة سيارة 

                                                           

  .121، صاالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية: بالل محمد صالح ،إبراهيم  (198)
  ص. مرجع سابق، ،مشاريع االستيطانالهندي، عليان:   (199)
 مركز بديل، الموقع الكتروني: ،"اإلسرائيلية"الجدار ضمن سياسة العزل العنصري إسحاق، جاد:   (200)

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals 
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حاول اجتياز الحاجز دون اإلذن لها، باإلضافة إلى عـدم الـسماح للمـشاة أن يجتازوا الحاجز على فلسطينية ت
 . (201)اإلطالق

ازدادت وتيرة الحواجز العسكرية سواء من حيث العدد أو من حيث اآلثار المترتبة على وجودها بعد اتفاقيات 
دد الحواجز العسكرية حسب تقرير األمم المتحدة أوسلو بشكل عام، وبعد انتفاضة األقصى بشكل خاص، فقد بلغ ع

( حاجز عسكري، وقد اتخذت الحواجز العسكرية في الضفة الغربية أشكاال متعددة، فغالبا ما  600ما يزيد عن ) 
تكون هذه الحواجز ثابتة مثل حاجز زعترة والحمراء، وأحيانا تكون مفاجئة وهو ما يطلق عليه "الحواجز الطيارة" 

م غالبا بناًء على معلومات استخباراتية إسرائيلية، أو ما عرف باإلنذارات الساخنة، وقد انتشرت هذه والتي تقا
الحواجز في فترات المقاومة والعمليات التي كانت تقوم بها المقاومة الفلسطينية سواء في داخل الضفة الغربية أو 

 .(202)م( 1948في الداخل الفلسطيني المحتل عم ) 

لعسكرية اإلسرائيلية واحدة من أشكال االستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ووسيلة لتقسيم تعد الحواجز ا
م، وتمزيقها وفصلها عن بعضها البعض، والحيلولة دون تواصل أجزائها، 1967األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

سطينيون، حيث حولت تلك الحواجز وهو بهذا يضع العراقيل في وجه قيام الدولة الفلسطينية التي يطالب بها الفل
الواقع الجغرافي الفلسطيني إلى مناطق مجزأة يصعب معها التواصل بين أبناء الوطن الواحد، وتأمين "إلسرائيل" قدر 

 . (203)كاف من السيطرة والتحكم باألراضي الفلسطينية

 "اإلسرائيلية": –المفاوضات الفلسطينية  -4

اإلسرائيلية التي انطلقت بعد عقد مؤتمر السالم في  –دء المفاوضات الفلسطينية مع نهاية حرب الخليج الثانية، وب
م، مارست "إسرائيل" سياسة تهدف إلى فصل قطاع غزة عن كل من "إسرائيل" والضفة الغربية، 1991مدريد عام 

ليه، ما عدا وقد اشتملت تلك السياسة على إقامة حزام أمني حول القطاع، وعلى منع أهالي القطاع من السفر  منه وا 
األشخاص الذين كانت السلطات العسكرية تمنحهم تصاريح وفقًا العتبارات تتعلق بالعمر والجنس والحالة العائلية 
والمهنة وفرضت قيودًا على حرية تنقل الفلسطينيون، وبات عليهم وألول مرة، أن يحصلوا على إذن خاص لعبور 

وتحولت إلى استراتيجيا واضحة بعد اتفاق إعالن المبادئ عام  الخط األخضر، وتوسعت تلك القيود وتشددت
م، الذي فتح الطريق أيضًا، أمام المزيد من التجزئة الجغرافية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعملت على 1993

                                                           

االحتاللية لدى طلبة جامعة  آلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الحواجز العبسكرية: احسني ،عوض (201)
  .8، صفلسطين ،جامعة القدس المفتوحة، المارين عبرها يومياالقدس المفتوحة 

  .122ص ، مرجع سابق،االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية: بالل محمد صالح ،إبراهيم  (202)
، الموقةةةع ي، دار ناشةةةري للنشةةةر االلكترونةةةالحةةةواجز اإلسةةةرائيلية والمعانةةةاة الفلسةةةطينيةزشلةةةول، لطفةةةي:   (203)

 :يااللكترون
http://www.nashiri.net/articles/politics-and-events/4225.  
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مبادئ ، كما فتح إعالن ال(204)قطع الصالت بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين كليهما والقسم الشرقي من القدس
سرائيل"، من خالل حل مبني على نوع من التقاسم  الطريق أمام تنفيذ عملية االنفصال السياسي بين الفلسطينيين "وا 
الوظيفي لجوانب السلطة المختلفة مع قيادة منظمة التحرير، بحيث تنشأ سلطة فلسطينية إلدارة األراضي الفلسطينية 

 . (205)المحتلة

شباط )فبراير(  9فاوضات تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة وأريحا, وفي وفي مرحلة ما بعد أوسلو جرت م
م، تم توقيع اتفاقين جزئيين بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وشمعون بيرس وزير الخارجية 1994

في قطاع "اإلسرائيلية"، أشتمل االتفاق الجزئي األول الذي عرف بـ "اتفاق القاهرة" على تحديد منطقتي الحكم الذاتي 
غزة وأريحا، ووفقا لذلك االتفاق قسم قطاع غزة إلى أربع أقسام جغرافية، هي: القسم األول: األراضي الفلسطينية 

التي تخضع للسيطرة الفلسطينية وتتولى شؤونها المدنية واألمنية السلطة الفلسطينية، وتشمل جميع مدن قطاع غزة 
لفلسطينية التي تخضع للسيطرة "اإلسرائيلية"، وتشتمل: المستوطنات ومخيماتها وقراه، والقسم الثاني: األراضي ا

"اإلسرائيلية" في قطاع غزة، والمناطق األمنية المحيطة بالمستوطنات، ومنطقة القواعد العسكرية "اإلسرائيلية"، والقسم 
والمحيط األمني ويمتد "إسرائيلية"، وتشمل الطرق الجانبية للمستوطنات,  -الثالث: مناطق تخضع لسيطرة فلسطينية 

على طول الحدود الشرقية والشمالية داخل قطاع غزة، والقسم الرابع: المنطقة الصفراء )منطقة المواصي( وتقع 
بالقرب من المستوطنات وتخضع للسيطرة "اإلسرائيلية" الكاملة، وتمارس السلطة الفلسطينية فيها صالحيات مدنية 

حت حكم السلطة الفلسطينية إلى أن انسحبت إسرائيل بالكامل من أراضي فقط، وبذلك أصبح قطاع غزة جزئيًا ت
 .(206)بأوامر من رئيس الوزراء اإلسرائيلي وقتها أريئيل شارون  2005أغسطس  15قطاع غزة في 

وأما االتفاق الجزئي الثاني، فيتعلق بالترتيبات األمنية على المعابر في قطاع غزة وأريحا، وتمكنت "إسرائيل، بموجب 
ذلك االتفاق تمكنت "إسرائيل" من تولي كامل المسؤولية األمنية على ممرات العبور والمعابر الحدودية التي تصل 
قطاع غزة بمصر وبالضفة الغربية وبـ "إسرائيل", وقد جرى تثبيت ذلك االتفاقين في اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في 

م، وتقضي بانسحاب 1994أيار )مايو(  4يعها في القاهرة في أريحا( التي تم توق –قطاع غزة وأريحا )اتفاقية غزة 
إسرائيل من قطاع غزة وأريحا، وتحويل إدارة الحكومة المحلية للفلسطينيين، ونفذت القوات اإلسرائيلية في أيار 

                                                           

، 83العةدد جلة الدراسات الفلسةطينية، م، بيروت، االستقطاب في الحقل السياسي الفلسطيني: جميل ،هالل  (204)
  .5ص ،م2010صيف 

، 76لعةدد مجلة الدراسات الفلسةطينية، ا ، بيروت،أزمة راهنة أم استنفاد دور تاريخي؟الخطيب، شسان:    (205)
 .44-43ص، م2008خريف 

مجلة ، بيروت، ياإلسرائيلعرفات ووزير الخارجية  نص "اتفاق القاهرة" الوي وقعه الرئيس ياسر (206)
 .209م، ص1994شتاء  ،17، عدد الدراسات الفلسطينية
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م، انسحبًا من القطاع تاركًة عدة مستوطنات لها تحت إمرة جيش الدفاع اإلسرائيلي في عمق 1994)مايو( 
 .(207)عالقطا

إن مغزى إقامة ذلك الترتيب هو دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل من المعابر المرخصة فقط، وسيكون عدد من 
ُيسمح لهم بالدخول ونوعيتهم مرتبَطْين بالوضع األمني اليومي، وبذلك تمكنت "إسرائيل" من تحديد مسالك عبور 

دخال األشخاص والبضائع خاضعة للرقابة تمّكنها من أن تصّعب دخول أشخاص غير مرغو  ب فيهم إليها، وا 
 .(208)المسموح بها من تلك المعابر فقط

ونجحت "إسرائيل" في ترسيخ خطة الفصل، وتهيئة الشروط لقيام كيان "بانتوستانات" على األراضي الفلسطينية 
وقطاع غزة الموقعة في م، من خالل االتفاقية الفلسطينية ـ اإلسرائيلية المرحلية حول الضفة 1967المحتلة منذ سنة 

" أو "اتفاق طابا"، فقد نصت االتفاقية 2م، واشتهرت االتفاقية باسم أوسلو 1995أيلول )سبتمبر(  28واشنطن في 
، وا عادة انتشار الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية "أ" و"ب" و"ج"على تقسيم الضفة الغربية إلى ثالثة مناطق 

، بينما تم تقسيم قطاع غزة من الداخل بواسطة التجمعات االستيطانية، عبر سلسة من العمليات على مراحل
وبذلك تمكنت إسرائيل من خالل تلك االتفاقية من  والمناطق األمنية، مع طرق يسهل قطعها بين الشمال والجنوب،

ن "إسرائيل" وضع األسس لتشكيل "كانتونات" فلسطينية تعزل المناطق التي سيتم تسليمها للجانب الفلسطيني ليس ع
نما عن بعضها البعض، وعن المناطق التي ستحتفظ بها إسرائيل بحجة الحفاظ على أمن 1948في حدود عام  م، وا 

 .(209)المستوطنات والمنشآت العسكرية في الضفة الغربية

ل واحد م(، بوجود مستقب1999 – 1993اإلسرائيلية ) –وقد اعترفت إسرائيل رسميًا من خالل االتفاقيات الفلسطينية 
لألراضي الفلسطينية المحتلة خالل المرحلة االنتقالية، فقد نص إعالن المبادئ الفلسطيني _ اإلسرائيلي عام 

الضفة للضفة الغربية وقطاع غزة وحدة إقليمية واحدة، وسيتم المحافظة على وضعها ووحدة أراضيها “م، أن 1993
( من االتفاقية 11ا، ويتكرر ذلك األمر في البند رقم )خالل المرحلة االنتقالية، وعلى وجود "ممر آمن"بينهم

م، إال أن مستقبل تلك الوحدة 1995الفلسطينية ـ اإلسرائيلية المرحلية الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 
ستطيع الطرف اإلقليمية ترتبط، بالطبع، بالتصورات التي تحملها األهداف اإلسرائيلية من وراء العملية السلمية، وال ي

 الفلسطيني الحفاظ على تلك الوحدة إال بموافقة "إسرائيل".

                                                           

مجلة ، : بيروتياإلسرائيلعرفات ووزير الخارجية  الرئيس ياسر االوي وقعه نص وثيقة القاهرة الثانية (207)
 .211م، ص1994شتاء  ،17، عدد الدراسات الفلسطينية

 .37ص ، مرجع سابق،خطة الفصل اإلسرائيليةعايد، خالد:  ( 208)
نص االتفاق المرحلي بين منحمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حول توسيع الحكم الواتي الفلسطيني قي  (209)

 .211-206ص ،م1995ريف خ ،24عدد  ،مجلة الدراسات الفلسطينيةبيروت، الضفة: 
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 خطة فك االرتباط األحادي الجانب )جدار الفصل(: -5

م، أصبحت الرؤية اإلسرائيلية إلى 2001عندما فاز إرئيل شارون عن حزب الليكود برئاسة الحكومة اإلسرائيلية عام 
ل مستقبلها متباينًا ومجزءًا، وبالتالي عمل اإلسرائيليون على أاّل يكون مستقبل األراضي الفلسطينية تقوم على جع

، وقد جاءت خطة شارون لفك االرتباط بهدف إقامة "السياج (210)مستقبل قطاع غزة والقدس مرتبطا بالضفة الغربية
الغربية, وال يشكل حدودًا العازل" ليشكل الحدود الداخلية النهائية بين إسرائيل, ومعازل "الكيان الفلسطيني" في الضفة 

نما خطًا عسكريًا  أمنيًا، وعلى ما يبدو فإن المعازل في الضفة ستكون ثالثة, وتتشكل من مجمع نابلس  –سياسية, وا 
بيت لحم, وتلتقي جميعها بمنطقة أريحا, وبذلك  –جنين في الشمال, ومجمع رام هللا في الوسط, ومجمع الخليل  –

ية" وسيلة لتقسيم فلسطين للمرة الثانية, ورسم حدود دولة إسرائيل, بما يضمن بقائها تصبح خطط الفصل "اإلسرائيل
 .(211)دولة يهودية تتواجد بها أقلية فلسطينية

ويأتي "الجـدار العـازل" كآليـة لتحقيـق الفصـل بـين الفلسـطينيين والمسـتوطنين اإلسـرائيليين فـي الضـفة الغربيـة, 
وفــي نفـس الوقـت, تسـتثني أكبـر قــدر مـن الفلسـطينيين, وذلـك تحـت شــعار ولضـم أكبـر قـدر مـن األرض الفلسـطينية, 

يجــاد وقــائع جديــدة,  الحفــاظ علــى يهوديــة الدولــة اإلســرائيلية, كمــا أن تنفيــذ  خطــة فــك االرتبــاط األحــادي الجانــب وا 
كـم ذاتـي وبشكل متسارع على األرض لمنع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا, وبحيث يصـبح الخيـار المتـاح هـو ح

% من أرض الضفة الغربيـة, باإلضـافة إلـى قطـاع غـزة, وقـد تـم تحديـد 18على كانتونات, فيما ال يزيد على مساحة 
 . (212)حدود الكانتونات من خالل الجدار العازل, والمستوطنات والطرق االلتفافية

شكال االستيطان، ففي ُيَعد ذلك الجدار من أخطر أشكال االستيطان وأكبرها، وذلك كونه يمثل شكلين من أ
(  107الوقت الذي يلتهم فيه الجدار مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية إال أنه في الوقت نفسه ادخل ) 

مستوطنة مقامة في الضفة الغربية في الجانب الغربي من الجدار، ويبلغ عدد سكان  199مستوطنات من أصل 
% من إجمالي عدد المستوطنين في الضفة  80.2حوالي  ( ألف مستوطن أي425,000هذه المستوطنات حوالي )
 . (213)( مستوطًنا في منطقة العزل الشرقية530،120والقدس، باإلضافة إلى )

                                                           

مجلةةة  )نةةدوة(، بيةةروت، دروب متعاكسةةة االنقسةةام الفلسةةطيني والحةةوار:: الدراسةةات الفلسةةطينيةمؤسسةةة    (210)
 .66ص، م2009ربيع ، 78الدراسات الفلسطينية، العدد 

السةةياج الفاصةةل: معةةازل فلسةةطينية علةةى طريقةةة "السةةالم" اإلسةةرائيلية, نةةابلس, مجلةةة الجربةةاوي, علةةي:  (211)
السياسة الفلسطينية, مجلةة فصةلية سياسةية علميةة محكمةة تصةدر عةن مركةز البحةوث والدراسةات الفلسةطينية, عةدد 

 .19, صم1995(, شتاء 5)
الحركةةة الوطنيةةة أمةةام سةةؤال صةةعب, بيةةروت, مجلةةة الدراسةةات الفلسةةطينية, مجلةةة فصةةلية هةةالل, جميةةل:  (212)

 .22-21, صم2003ف (, خري56تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية, عدد )
  .125ص ، مرجع سابق،االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية: بالل محمد صالح ،إبراهيم  (213)
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بعد أن نجحت قوات االحتالل اإلسرائيلي في تنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية ُأطلق عليها عملية "السور 
م، عرض إرئيل شارون ألول مرة خطة فك االرتباط األحادية 2002الواقي" وذلك في أواخر شهر آذار )مارس( 

نيسان  14الجانب مع قطاع غزة )خطة إجالء المستوطنات عن قطاع غزة وبعض أجزاء شمال الضفة الغربية( في 
تموز  6م، وقد أقر مجلس الوزراء اإلسرائيلي برئاسة شارون خطة فك االرتباط بصورتها النهائية في 2004)أبريل( 

، وتم تنفيذ االنسحاب (214)م، وأطلق مبادرته من دون أي اتفاق أو تفاهم مع السلطة الفلسطينية2004حزيران(  )
خالء المستوطنين منه من طرف واحد، الذي بدأ في  م، وتم االنتهاء 2005آب )أغسطس(  17من قطاع غزة وا 

أيلول  12كري اإلسرائيلي وفي م، بعد ذلك مباشرة، بدأ فك االرتباط العس2005آب )أغسطس(  22منه في 
، ومع االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، تم عزل (215)م، تم انسحاب آخر جندي من القطاع2005)سبتمبر( 

القطاع كليًا ليس عن الضفة الغربية والقدس فحسب، بل عن "إسرائيل" أيضًا، ألن اإلسرائيليين ما عادوا يريدون أن 
 . (216)رائيل"يكون قطاع غزة معتمدًا على "إس

نما كان فاتحة لمزيد من التوسع  ولم يكن االنسحاب من قطاع غزة مقدمة التفاق سالم مع السلطة الفلسطينية، وا 
الصهيوني في الضفة الغربية، والذي جاء على خلفية الرفض األساسي للهوية الوطنية الفلسطينية، وكان جزءًا من 

أي وجود سياسي مستقل على أرضه، وقد جرى سحب جهد طويل األجل لحرمان الشعب الفلسطيني من 
المستوطنين اإلسرائيليين، لكن الجيش اإلسرائيلي استمر في السيطرة على المنافذ المؤدية جميعها إلى قطاع غزة، 
برًا وبحرًا وجوًا، وبين ليلة وضحاها تحول القطاع إلى سجن مفتوح، واعتبارًا من تلك اللحظة، تمتع سالح الجو 

حداث انفجارات صوتية قوية بواسطة التحليق على ارتفاع منخفض، اإلسرائ يلي بحرية مطلقة إللقاء القنابل، وا 
 .(217)واختراق حاجز الصوت، وترويع السكان في هذا السجن

  

                                                           

) منو اتفةاق  اإلسرائيلي –الفلسطيني  ف  االرتباط في المشرول الصهيوني لتسوية الصرال: جهاد، الغرام  (214)
معهةةد العلةةوم ، ليةةة العلةةوم السياسةةية واإلعةةالمكشيةةر منشةةورة،  تةةورا كد، رسةةالة أوسةةلو... دراسةةة مسةةتقبلية(
 .66م، ص2010، الجزائر، 3 -جامعة الجزائر ،السياسية و العالقات الدولية

خةةالل األعةةوام األربعةةة األولةةى، مجلةةة شةةزة  العمليةةات العسةةكرية اإلسةةرائيلية ضةةد: ميشةةيل ،إسةةبوزيتو  (215)
 .191م، ص2005، بيروت، صيف 63الدراسات الفلسطينية، عدد 

 .66ص مرجع سابق،االنقسام الفلسطيني والحوار، : الدراسات الفلسطينيةمؤسسة    (216)
مجلةة الدراسةات الفلسةطينية، ، بيةروت، إلةى شةفا كارثةة إنسةانية كيف أوصةلت إسةرائيل شةزة: آفي، شاليم  (217)

 .67ص، م2009شتاء ، 77العدد 
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 المحور الثاني: أثر ساسة الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة:

م، بتنفيذ سياسة الفصل في األراضي الفلسطينية 1967لمتعاقبة في أعقاب حرب بدأت الحكومات "اإلسرائيلية ا
المحتلة، وقد تمكنت "إسرائيل" من تحديد مستقبل تلك األراضي وفق مصالحها وأهدافها، وكان لتلك السياسة األثر 

 م.1967الكبير على مستقبل إقامة دولة فلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 : أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على إقليم الدولة الفلسطينية:أوالً 

المحددة من األرض التي يستقر عليها  يشكل اإلقليم الركن المادي الطبيعي للدولة، والمقصود باإلقليم، هو: البقعة
ألنه المجال الشعب ويمارس نشاطه فوقها بشكل دائم ومستقر، وتوافر اإلقليم يعتبر شرط ضروري لوجود الدولة، 

الذي يمكنها من فرض سلطتها على من فيه، وهو تأكيد الستقاللها اتجاه الدول األخرى، كما أنه عامل ضروري 
الستقرار ودوام الجماعة، وهو الذي يساعد على بلورة الضمير االجتماعي الذي يجتمع حوله األفراد، ودون وجود 

نما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة اإلقليم ال يمكن أن تقوم الدولة، واإلقليم ال ي شمل اليابسة فقط، وا 
 .(218)والفضاء الذي يعلو األرض والبحار الخاضعة للدولة وفًقا لقواعد السلوك الدولي

م، وذلك في إطار عدة اتفاقيات كانت بريطانيا 1923 – 1906يعود تحديد اإلقليم الفلسطيني إلي الفترة ما بين 
م، وبعد أن قرر مجلس الحلفاء األعلى في 1906سًا فيها، فقد تم رسم الحدود بين مصر وفلسطين عام عنصرًا رئي

م، مصير بلدان المشرق العربي التي كانت خاضعة 1920أبريل )نيسان( عام  25مؤتمر سان ريمو بإيطاليا في 
طانيا لوضع حدود "فلسطين للحكم العثماني, ووافق على وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني، سارعت بري

االنتداب" بحيث تلبي المطالب الصهيونية إلى حد كبير، فقد جرى تعيين حدود لفصل فلسطين عن سورية ولبنان 
بريطانية )معاهدة سيفر(، وقد أجرت بريطانيا وفرنسا تعديالت  –م، بموجب اتفاقية فرنسية 1920في أواخر عام 

م، وعلى ذلك أصبحت حدود فلسطين تضم المنطقة 1923نان في عام علي حدود فلسطين مع كل من سورية ولب
م، قامت بريطانيا بفصل شرق األردن عن إدارة فلسطين، وتعين 1922الواقعة شرف وغرب نهر األردن، وفي عام 

( عن الجمعية العامة عام 181، ثم لحق باإلقليم تعديل جوهري بعد صدور قرار التقسيم رقم )(219) الحدود بينهما
م، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين عربية ويهودية وحكم دولي خاص لمدينة القدس، إذ أضحى 1947

 .  (220)% من إقليم فلسطين األصلي46إقليم الدولة الفلسطينية ال يتعدى 

                                                           

في ضوء أحكةام القةانون الةدولي،) القةاهرة: الهيئةة  الدولة الفلسطينية دراسة سياسية قانونية :محمد ، حافح  (218)
 .58صم، 1992المصرية العامة للكتاب، 

الدولة الفلسةطينية حةدودها ومعطياتهةا )رياض, عادل محمود: الحدود والكيان السياسي للدولة الفلسطينية, (  219)
 .60ص ،م1991، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، (وسكانها

 .130.ص ،بدون تاري  ،فلسطين ،ر القضية الفلسطينية. دار الكاتبجوو :إميلتوما،   (220)
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ام لقد خضع إقليم الدولة الفلسطينية لالحتالل الصهيوني سواء في ذلك ما احتله إسرائيل في أعقاب حرب ع
م، حيث تمكنت إسرائيل من بسط سيطرتها العسكرية على باقي 1967م، أو ما احتلته في أعقاب حرب عام 1948

، وأعلنت أن ما قامت (221)األراضي الفلسطينية )الضفة الغربية, وقطاع غزة, والقسم الشرقي من مدينة القدس(
وممتلكاتها التاريخية والدينية كما تدعى،  باحتالله والسيطرة عليه نتيجة تلك الحرب أصبح جزءًا من أراضيها

واعتبرت أّن لّب الصراع ضّد الفلسطينيين، في نظر الحكومة اإلسرائيلية، يدور على مصير سكان أراضي الضفة 
الغربية, والقسم الشرقي من مدينة القدس, وقطاع غزة, وشكل ذلك الموقف أحد العوامل المؤثرة على إقليم الدولة 

 .(222)الفلسطينية

فقد قطع ، وضمن سياسة الفصل "اإلسرائيلية"، انتهجت إسرائيل سياسة استيطانية لتقطيع أوصال الضفة الغربية
االستيطان بكافة أشكاله الضفة الغربية إلى كنتونات صغيرة يستحيل معها التواصل الجغرافي، وبالتالي يستحيل معه 

تواصلة، باإلضافة إلى فصل األسر الفلسطينية في التجمع أية فرصة للتطوير، أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وم
، كما تم إعادة رسم خريطة جديدة للضفة الغربية، وأن تلك الخريطة تتالءم مع المبادئ (223)الواحد إلى قسمين

ي الرئيسة لخطط الفصل "اإلسرائيلية" الهادفة لرسم حدود إدارية ووظيفية بين "إسرائيل" ومعازل الكيان الفلسطيني ف
الضفة الغربية شرفي )الخط األخضر(، وحول "القدس الكبرى" من خالل المستوطنات ونشر جيش االحتالل 

"اإلسرائيلي" على خط على طول حدود نهر األردن، وكذلك ضم الجزء الغربي من الضفة الغربية المحاذي )للخط 
 .(224)ور األردناألخضر(، ابتداء من وادي عارة وحتى اللطرون، وكذلك الطرف الشمالي لغ

لقد أدت اإلجراءات التنفيذية لسياسة الفصل "اإلسرائيلية" من خالل االستيطان والجدار العازل إلى عزل المدن 
الفلسطينية عن بعضها البعض، وأيضًا عزل الريف الفلسطيني عنها، وتحويل سكانها إلى كتل بشرية متفككة وغير 

ي عمل سياسي أو عسكري مستقبلي، إضافة إلى سهولة التحكم بهذه مترابطة فيما بينها للحيلولة دون وحدتها ف
التجمعات السكانية المتفككة وغير المترابطة فيما بينها، وبالتالي إمكانية ترحيلها دون معارضة أو مقاومة جماهيرية 

 ديموغرافيًا أمام وشعبية فلسطينية، والتخّلص من أكبر كمية ممكنة من الكتل البشرية الفلسطينية التي ُتشكل عائقاً 
، كما أدت تلك السياسة إلى تقطيع التواصل واالتصال (225)تفوق سكاني )ديموغرافي( إسرائيلي في المنطقة

الجغرافي والعمراني، وشرذمته إلى وحدات تتصل ببعضها بواسطة حيز تسيطر عليه المستوطنات اإلسرائيلية, 
لفلسطينيين من السيطرة على تلك البنى، كما تؤدي إلى تقليص وتخطيط وتنفيذ بنى تحتية مرتبطة بإسرائيل، ومنع ا

                                                           

 .250ص مرجع سابق،الدولة الفلسطينية  :محمد ، حافح  (221)
 .74ص مرجع سابق،(  رياض, عادل محمود: الحدود والكيان السياسي للدولة الفلسطينية, 222)
  154ص ، مرجع سابق،الضفة الغربية االستيطان اإلسرائيلي في: بالل محمد صالح ،إبراهيم  (223)
 .39-38ص ، مرجع سابق،اإلسرائيليةخطة الفصل  :جواد سليمان ،الجعبري  (224)
  .13ص ، مرجع سابق،الثابت والمتحول إسرائيل واالستيطانمنصور، جوني:   (225)
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فرص الحراك التنموي الفلسطيني، ويحول دون وضع تخطيط قطري فلسطيني أو إقليمي يمكنه توجيه التنمية 
 .(226)المحلية والقطرية الفلسطينية

ـصبحت المساحة المتبقية تتكون كما أثرت سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على مساحة إقليم الدولة الفلسطينية، حيث أ
من قسمين، هما: مساحة قطاع غزة كاملًة، وأجزاء من الضفة الغربية انحصرت في مدن وقرى محدودة وغير 

% من مساحة الضفة، حيث تمكنت "إسرائيل" من مصادرة مساحة كبيرة 18متصلة بعضها ببعض وتبلغ مساحتها 
، 2كم 5,860% من إجمالي مساحة الضفة الغربية البالغة 82من أراضي الضفة الغربية المحتلة تصل إلي 

فاالتفاقية المرحلية التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تقّرر أّن أراضي الضفة الغربية سُتقّسم إلى 
تعيش % من أراضي الضفة، بما فيها جميع المدن الفلسطينية، و 18)أ(، والتي تشمل قرابة  Aثالث فئات: المنطقة 

% من أراضي الضفة الغربية وتشمل 22)ب( والتي تشمل قرابة  Bفيها غالبية سكان الضفة الغربية؛ المنطقة 
 . (227)% من أراضي الضفة الغربية60)جـ(، والتي تمتّد على قرابة  Cمناطق ريفية كبيرة، ومنطقة 

جزًأ، حيث ال يوجد أي تواصل جغرافي أو ونتيجة لتلك السياسة، أصبح إقليم الدولة الفلسطينية العتيدة مشتتًا وم
ديموغرافي بين أبنائه، فقطاع غزة مفصول عن الضفة الغربية, ومدينة القدس مفصولة عن سائر مدن الضفة 

، كما عمل "اإلسرائيليون" (228)الغربية، والفلسطينيون في الشتات مفصلون عن الفلسطينيين في األراضي المحتلة
متباينًا ومجزءًا، فعملوا على أاّل يكون مستقبل قطاع غزة والقدس مرتبطا بالضفة  على جعل مستقبلهما السياسي

م، ومع االنسحاب اإلسرائيلي من 2005الغربية، ومن هنا تخلصوا من القطاع كليًا باالنفصال األحادي الجانب عام 
، وعملت (229)يل" أيضاً قطاع غزة، تم عزل القطاع كليًا ليس عن الضفة الغربية والقدس فحسب، بل عن "إسرائ

م، وتشكيلها 2006"إسرائيل" على تكريسه منذ فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في كانون الثاني )يناير( 
الحكومة الفلسطينية العاشرة في ربيع تلك السنة، من خالل حصار "إسرائيلي" شامل للقطاع الذي غدا معزواًل عن 

 .(230)العالم الخارجي بسد محكم

                                                           

يط القطري استراتيجيا االستيطان اإلسرائيلي في األراضي المحتلة وأثر  في التخط: راسمخمايسي،  (226)
، (الدراسات الفلسطينية )فصلية تصدر عن مؤسسة مجلة الدراسات الفلسطينية ، بيروت،والتنمية في فلسطين

  .57-56ص م،1999شتاء ، 37عدد 
، الموقع Cالمنطقة (: بتسيلم) لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلمركز المعلومات اإلسرائيلي  (227)

 :يااللكترون
http://www.btselem.org/arabic/area_c/what_is_area_c .  

 .53ص ، مرجع سابق،اإلسرائيليةخطة الفصل  :جواد سليمان ،الجعبري  (228)
 .66ص مرجع سابق،، االنقسام الفلسطيني والحوار: الدراسات الفلسطينيةمؤسسة   (229)
  .2ص ، مرجع سابق،االستقطاب في الحقل السياسي الفلسطيني: جميل ،هالل  (230)



 

  944 من 285

 

أثرت سياسة الفصل "اإلسرائيلية"  على الجدوى االقتصادية لإلقليم، فقد أدت إلى الحد من فرص التطوير  كما
االقتصادي )الزراعي بشكل خاص( والحضري، نتيجة لتقليص الموارد المتوفرة في األراضي الفلسطينية المحتلة 

هدارها، التي يمكن أن تشكل رافعة للتنمية الفلسطينية )األرض، ا لمياه، التواصل(، وتحجيم فرص التطوير وا 
الفلسطيني، األمر الذي يحول دون تواصل عمراني وبيئي فلسطيني يأخذ بعين االعتبار المصلحة واألهداف 

 .(231)الفلسطينية

م، لم تقتصر على 1967يتضح مما سبق، أن سياسة الفصل اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 
زا لة الطابع العربي، بل قامت أيضا على استراتيجيا تعتمد محورين هما: األول: التواصل المناطقي بين التهويد وا 

المستوطنات حيث اتبعت "إسرائيل" سياسية ربط المستوطنات بعضها ببعض، وربطها بـ "إسرائيل"، والثاني: تقطيع 
لى منع إنشاء دولة فلسطينية على أي جزء من أوصال القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، فإن ذلك إنما كان يهدف إ

فلسطين، وبذلك فقدت الدولة الفلسطينية أهم مقوماتها, وهو وحدة اإلقليم, وتجعل منه مجرد مدن وقرى مبعثرة على 
 األرض, محاطة بالمستوطنات التي تعمل على قطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية.

 

 إلسرائيلية" على السيادة الفلسطينية:ثانيًا: أثر سياسة الفصل "ا

تعتبر السيادة إحدى خصائص الدولة التي تؤهلها إلدارة مواردها حسبما تقتضيه المصلحة العليا للدولة، مع 
األخذ باالعتبار أن لسيادة الدولة مفهوم سياسي وآخر قانوني، كما أن لها مظاهر داخلية ومظاهر خارجية، حيث 

الدولة هي التي تملك السيادة، فالمفهوم السياسي لسيادة الدولة يؤكد على أن الدول متحررة  يؤكد فقهاء القانون أن
 . (232)من الخضوع ألي سلطة أخرى، لذلك نجد الدول تدافع عن سيادتها

ن ويرتبط مفهوم السيادة بالدولة ارتباطًا قويًا ولصيقًا، فالسيادة تمثل رمـز وجود الدولة وهيبتها، وبالتالي ال يمك
فهم وجود دولة بدون أن يكون لها سيادة، لقد كان مفهوم السيادة وال يزال يثير جداًل واسعًا واختالفًا شاسـعًا بين 
الفقهاء، فكل واحد منهم يعرف السيادة ويفسرها مـن وجهـة نظـر معينة، وتعرف السيادة بأنها "سلطة الدولة العليا 

سلطة أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم  علـى إقليمها ورعاياها واستقاللها عن أية
سلطاتها التشريعية واإلداريـة والقضـائية، وأيضًا لها كل الحرية في تبادل العالقات مع غيرها من الدول على أساس 

                                                           

   .57ص مرجع سابق، ،ن اإلسرائيلي في األراضي المحتلةاستراتيجيا االستيطا: راسمسي، خماي (231)
المخزون المائي  النزال على السيادة في فلسطين في حل اتفاقيات )أوسلو(:: فرحان موسى حسين ،علقم (232)

  .1صم، 2012، القدس، جامعة القدسشير منشورة،  رسالة ماجستير، نمووجا  
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ي توّفر عنصر السيادة ، وقد اشترط البعض من فقهاء القانون الدولي والقانون الدستور (233)من المساواة الكاملة بينها
كأحد العناصر المستوجب توّفرها إلى جانب عناصر األرض أو اإلقليم والشعب والسلطة لكي تكتمل شروط الدولة؛ 

 .(234)ليتم االعتراف بها من الدول األخرى، والدولة هنا تمارس نوعين من السيادة: سيادة في الدولة، وسيادة الدولة

حكمًا وبشكل مباشر بمفهوم االستقالل والمساواة على الصعيد الدولي، أي ال لذلك فإن مفهوم السيادة يرتبط 
تكون الدولة واقعًة تحت أي نوع من أنواع التبعية ألية جهة أخرى؛ ما قد يحد من هذه السيطرة الداخلية التامة على 

ها الخارجية وعالقاتها مع مواطني الدولة في الداخل، أو التأثير بأي شكل من األشكال على حرية الدولة في سياست
 .(235)الدول األخرى 

م، 1967وفي اإلطار الفلسطيني، من الصعب الحديث عن وجود سيادة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 
فإن حرية التعبير عن الهوية الوطنية )تقرير المصير(، والسيادة الجماعية التي تقوم على امتالك األرض والسيطرة 

ك الوسائل المضمونة لحماية الذات، فالعناصر الثالث وهي من المحددات الرئيسة للسيادة على الموارد، وكذل
 .(236)الفلسطينية غير متوفرة، وممارستها ضرورة ملحة للدولة الفلسطينية

لقد سعت "إسرائيل" من خالل سياسة الفصل إلى فرض المزيد من الهيمنة والسيطرة العسكرية واإلدارية على 
مثل:  طينية المحتلة، ومحو ومنع كل مظاهر السيادة الفلسطينية على األراضي الفلسطينية المحتلة،األراضي الفلس

القيود المفروضة على العبور والتنقل على الطرق والمعابر التي تربط بين األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
قامة الفلسطينيينب م، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية، وتحكم "إسرائيل"1948 التي تنفذها  تنقل وا 

عبر خليط من السياسات والممارسات والمعيقات المادية ومجموعة من األوامر اإلدارية وسياسات التصاريح التي 
تحد من حركة الفلسطينيين في الوصول إلى منازلهم أو الحصول على عمل أو االستثمار في مشاريع تجارية أو 

م، وبدء 1991ومع نهاية حرب الخليج الثانية عام ، (237)لحدود البلدية لمنطقة سكناهمالبناء أو الخروج من ا
م، فرضت 1991اإلسرائيلية التي انطلقت بعد عقد مؤتمر السالم في مدريد عام  –المفاوضات الفلسطينية 

ص لعبور الخط "إسرائيل" قيودًا على حرية تنقل الفلسطينيون، وبات عليهم وألول مرة، أن يحصلوا على إذن خا

                                                           

 جامعة. - ةإقليمياال الدراسات مركز، العراق، السيادة في حل االحتاللخلف رمضان:  لجبوري،ا  (233)
  .4صم، 2007)يناير(  كانون الثاني ،(6( العدد ) 3السنة ) العراق،  - لالموص

 -، رام هللا، مجلة سياسات بين االحتالل اإلسرائيلي والدولة المستقلة السيادة الفلسطينيةالرمالوي، نبيل:   (234)
  .11ص م13/14،2010العدد  جلة فصلية تصدر عن معهد السياسات العامة،م

  .11ص، بين االحتالل اإلسرائيلي والدولة المستقلة السيادة الفلسطينيةالرمالوي، نبيل:   (235)
، بيروت، مجلة : السيادة واألمن بالنسبة إلى الدولة الفلسطينيةصايغ، يزيد: إعادة تعريف األساسيات (236)

  .29-28صم، 1995(، ربيع 22ت الفلسطينية، عدد )الدراسا
، موقةع البنة  القيةود المفروضةة علةى العبةور والتنقةل فةي الضةفة الغربيةة: الطاقم الفني التابع للبن  الدولي  (237)

 http://www.albankaldawli.org/ar/about الدولي االلكتروني:     
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م، 1993األخضر، وتوسعت تلك القيود وتشددت وتحولت إلى استراتيجيا واضحة بعد اتفاق إعالن المبادئ عام 
الذي فتح الطريق أيضًا، أمام المزيد من التجزئة الجغرافية في األراضي الفلسطينية المحتلة، وعملت على قطع 

 .(238)ا والقسم الشرقي من القدسالصالت بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين كليهم

م، فرضت إسرائيل 2000وأثناء االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
التقييدات على التنقل من الضفة إلى غزة أكثر من السابق، كما درجت على فرض طوق محكم وتام ال يسمح قطعيًا 

ليهما، وقد تقرر أحيانًا منع تنقل فئات عمرية محددة بينهما، وقررت الحكومة اإلسرائيلية بالخروج منهما أو الدخول إ
م، "تجميد" إدخال التغييرات على العناوين بين قطاع غزة والضفة في نسخة السجل السكاني الذي 2000في سنة 

د ادُّعي عالنية أمام المحاكم في حيازتها، كجزء من نهج عام هدفه إحداث فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وق
أن تجميد إدخال التغييرات يأتي العتبارات سياسية جلية، ويندرج تجميد السجل السكاني ضمن سلسلة من الخطوات 

 .(239)التي تتبعها إسرائيل، وجميعها يهدف إلى التضييق على سكان غزة وفصلهم عن سائر المجتمع الفلسطيني

مظاهر السيادة الفلسطينية، سعت إلى االستيالء والسيطرة على مصادر  وفي إطار سعي "إسرائيل" لمنع كل
المياه في الضفة الغربية التي تعتبر منطقة إستراتيجية للتحكم في مصادر المياه الجوفية، إذ أنها تحتوي معظم 

الغربية،  منطقة التغذية لألحواض المائية )الحوض الغربي، الحوض الشرقي، الحوض الشمالي الشرقي( في الضفة
، حيث بدأت سلطات (240)إضافة إلى أنها تزود نهر األردن بالمياه السطحية، وما يرتبط بها من ينابيع وأودية

م، منذ أول يوم الحتاللها، 1967االحتالل بالسيطرة على مصادر المياه في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
، بغية التمدد المائي في 1967لقرارات الجائرة بعد عام حيث قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي باصدار عشرات ا

عمق الضفة الغربية، ومن أهم تلك القرارات، القرار العسكري اإلسرائيلي الصادر في السابع من يونيو/ حزيران من 
م العام المذكور والذي يقضي بالسيطرة على جميع مصادر المياه الموجودة في األراضي التي تم احتاللها في العا
المذكور، واعتبار تلك المصادر ملكًا إلسرائيل وللمؤسسات ذات الصلة، كما تم استصدار أوامر الحقة من قبل 
السلطات اإلسرائيلية تًم من خاللها التحكم بجميع مصادر المياه الفلسطينية بشكل فعلي، وكانت البداية بمنع 

                                                           

يلي مةن شةزة, بيةروت, مجلةة الدراسةات الفلسةطينية, مجلةة أسئلة ما بعةد االنسةحاب اإلسةرائ: جميل ،هالل  (238)
  .52ص ،م2003(, صيف 63فصلية تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية, عدد )

خريةةف ، 84مجلةةة الدراسةةات الفلسةةطينية عةةدد  ، بيةةروت،مأسسةةة طةةرد الفلسةةطينيين قانونيةةا  : عبيةةر ،بكةةر  (239)
  .29م، ص2010

  .47ص ، مرجع سابق،ل على السيادةالنزا: فرحان موسى حسين ،علقم (240)
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ح القديم منها، وقد أدى ذلك إلى السيطرة على تراخيص خاصة بحفر آبار جديدة من قبل الفلسطينيين أو إصال
 .(241)نسبة كبيرة من حجم الموارد المائية المتاحة للفلسطينيين في الضفة الغربية

وحرصت إسرائيل من خلل اتفاقيات )أوسلو( الذي أعطى السلطة الفلسطينية والية وظيفية على السكان 
ها السيادة على الموارد المائية، وأن ترسخ سيطرتها على تلك الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تبقى ل

الموارد المائية، فاتفاقيات )أوسلو( لم تمنح السلطة الفلسطينية السيادة والسيطرة على مواردها المائية، ولم تحصل 
الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية إال على المسؤولية عن إدارة الكمية غير الكافية من المياه المخصصة الستعمال 

ن عدم وجود سيادة فلسطينية على األرض والمصادر الطبيعية  والمسؤولية عن صيانة البنية األساسية المائية، وا 
دارة مصادرهم الخاصة، وبسبب غياب السيادة الفلسطينية  حرم الشعب الفلسطيني من حقوقهم في تنظيم أراضيهم، وا 

دارة سليمة للبيئة في الراضي الفلسطينية  على المصادر الطبيعية لم يتمكن الفلسطينيين من تحقيق تنمية مستدامة وا 
المحتلة، لم تفض اتفاقيات )أوسلو( إلى منح السلطة الفلسطينية أية سلطة التخاذ قرارات تتعلق بحفر آبار جديدة، 

اذ القرارات الخاصة أو االرتقاء باآلبار الموجودة، أو تنفيذ أية مشروعات مائية، وتواصل إسرائيل تحكمها في اتخ
 . (242)بكمية المياه المستخرجة

هدفت السياسة اإلسرائيلية إلى استغالل المصادر المائية في المنطقة، واستخدامها وسيلة  لتطوير االستيطان 
حكام التفرد في  واستغالل األرض والموارد، فقد استخدمت الوسائل السياسـية والعسـكرية، لتحقيق السيطرة المائية، وا 

، ويعتبر القطاع الزراعي من أهم األنشطة االقتصادية في األراضي الفلسطينية (243)وارد مياه المنطقة بكاملهم
تلـة التي تأثرت بالسياسة المائية اإلسرائيلية، فقد أدت تلك السياسة إلى تقليص المساحات المزروعة في حالم

حكام ال سيطرة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسـطينية، األراضي المحتلة، من خالل سياسة مصادرة األراضي، وا 
بهدف تضييق القطاع الزراعي، باعتباره أهم قطاع اقتصادي للدخل الفلسطيني، وبذلك تحقيـق عملية الدمج 

لالقتصاد الفلسطيني مع إسرائيل، والتحكم في هذا االقتصاد، بحيث يكـون مكمـاًل لالقتصاد اإلسرائيلي، وليس 

                                                           

كةانون األول  18األربعةاء ، جريدة الموقف آثار السيطرة اإلسرائيلية على الميا  الفلسطينيةنبيل:  السهلي،  (241)
 م.2013)ديسمبر( 

  .8ص مرجع سابق، ، مرجع سابق،النزال على السيادة: فرحان موسى حسين ،علقم (242)
مركةز  - ةيفلسةطينمجلةة شةؤون  ،نيقوسةيااعها المائية فةي المنطقةة العربيةة، محلوم، جمال: إسرائيل وأطم  (243)

 ،م1991 حزيةةران )يونيةةو( / تمةةوز )يوليةةو(، 219/220العةةدد ، حةةاث فةةي منحمةةة التحريةةر الفلسةةطينيةاألب
 61ص
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وفي النتيجة النهائية الوصول بالفلسطينيين إلـى تبعيـة كاملة سياسيًا، واقتصادياً، بعيدًا عن أي توجه منافسًا له، 
 .(244)نحو السيادة واالستقالل

م، وترتكبها هذه األيام في األراضي 1967إن كل اإلجراءات والممارسات التي ارتكبتها إسرائيل منذ عام 
يل بهدف طمس السيادة الفلسطينية، والمعايير القانونية للسيادة الفعلية في الفلسطينية المحتلة إنما تنفذها إسرائ

األرض الفلسطينية المحتلة وهي المتعلقة بالحدود ووظائف واختصاصات الدولة وحريتها في ممارسة تلك 
 االختصاصات غير موجودة واقعيًا بسبب وجود وسطوة االحتالل اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية، وكذلك

األعمال التي تقوم بها "إسرائيل" من جانب واحد والمتمثلة في مصادرة أراض فلسطينية داخل األراضي الفلسطينية 
المحتلة تشكل عائقًا كبيرًا أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في السيادة، وتهدف إلى إيجاد كيان فاقد 

في هذه الحالة كيانًا تابعًا، وبذلك أصبح الحديث عن دولة  للحرية، وغير قادر على إدارة شؤونه بنفسه، ويصبح
م، وعاصمتها القدس أضحى من األمنيات 1967فلسطينية كاملة السيادة على كامل األراضي الفلسطينية عام 

 اقرب منها من اآلمال والطموحات.

 

 الفلسطينية: ثالثًا: أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على مستقبل مدينة القدس كعاصمة للدولة

تشـــرين الثـــاني )نـــوفمبر(  29فـــي عـــن الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة  181رقـــم مـــع صـــدور قـــرار تقســـيم فلســـطين 
الــذي اقتــرح تقســيم فلســطين إلــى دولتــين عربيــة ويهوديــة، بــدأت مدينــة القــدس تأخــذ خصوصــية معينــة فــي م, 1947

القـــرار قضــية القـــدس، وجعـــل منهــا كيانـــا منفصـــال  الصــهيوني, فقـــد عـــالج الجــزء الثالـــث مـــن ذلــك –الصــراع العربـــي 
خاضعا لنظام دولي خاص تابعا إلدارة األمم المتحدة, وعين مجلس وصاية دوليا ليقوم بأعمال السلطة اإلدارية نيابة 

 .(245)عن األمم المتحدة

تــرة الفاصــلة بــين ونتيجــة للعمليــات العســكرية التــي نفــذتها المنظمــات العســكرية الصــهيونية فــي منطقــة القــدس فــي الف
م, اســـتطاعت )إســـرائيل( فـــرض ســـيطرتها علـــى مســـاحات واســـعة مـــن أراضـــي مدينـــة 1947كـــانون األول )ديســـمبر( 

القــدس التاريخيــة, وطـــرد أهلهــا الفلســطينيين منهـــا؛ وتعرضــت القــوات العربيـــة لسلســلة مــن الهـــزائم, وانتهــت العمليـــات 
سـرائيل فـي رودس فـي العسكرية الصهيونية بتوقيع اتفاقيـة الهدنـة بـين األ م, وبموجـب 1949نيسـان )أبريـل(  3ردن وا 

                                                           

الجغرافيةا "دراسة في  السياسة المائية اإلسرائيلية وأثرها في الضفة الغربية: اسبر إبراهيبم عمبرمه، يسال  (244)
 .210م، ص2008 نابلس، ،جامعة النجا: الوطنية، رسالة ماجستير شير منشورة، السياسية "

, م1991فلسةطين تاريخةا  وعبةرة ومصةيرا , بيةروت, مركةز دراسةات الوحةدة العربيةة, الرشيدات, شفيق: (  245)
 .157-156ص
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تلك االتفاقية تم فـك الحصـار عـن القـدس, التـي انقسـمت إلـى شـطرين: القسـم الغربـي الـذي احتلتـه )إسـرائيل(, والقسـم 
 .(246)الشرقي الذي سيطرة عليه األردن

م, وضـمها إليهـا مـن طـرف واحـد, وا عـالن 1967وبعد احتالل إسرائيل للجزء الشرقي من القدس في حزيـران )يونيـو( 
القدس الموحدة عاصمة )إسرائيل األبدية(, عملت "إسرائيل" على تنفيذ خططها ومشاريعها الرامية إلى تغييـر الحقـائق 
التاريخيــة والديموغرافيــة واإلنســانية فــي القــدس, بهــدف تهويــد القــدس, وجعلهــا يهوديــة خالصــة, وأن أخطــر اإلجــراءات 

م, بـأن القـدس هـي 1980على مدينة القدس، هو إصـدار قـانون مـن الكنيسـت اإلسـرائيلي )البرلمـان( عـام اإلسرائيلية 
، كمــا بــدأت باســتهداف الوجــود (247)عاصـمة دولــة إســرائيل، وهــي المقـر الرئيســي للكنيســت والحكومــة والمحكمــة العليـا

اإلسرائيلية عليها وحاصرتها بجدار الفصـل الفلسطيني في المدينة، فأوال غيرت من مساحتها، وبدأت بتطبيق القوانين 
العنصري لعزلها عن محيطهـا العربـي، واعتبـرت سـكانها مجـرد مقيمـين تملـك حـق طـردهم ألسـباب تغيرهـا بـين الحـين 
ـــدها علـــى األرض  ـــه، وفـــي الوقـــت نفســـه وضـــعت ي واآلخـــر بمـــا يحقـــق هـــدفها بتقييـــد الوجـــود العربـــي والتضـــييق علي

ضــي، وأحاطــت المدينــة بحــزام مــن المســتوطنات يبــدأ مــن قلنــديا شــماال وينتهــي بقريــة وســيطرت علــى العقــارات واألرا
 .(248)الولجة جنوبا بم يحقق هدفا ثانيا لها وهو تعزيز الوجود اليهودي على حساب سكانها الفلسطينيين

تفافية في وضمن سياسة الفصل "اإلسرائيلية"، نفذت "إسرائيل" مجموعة من اإلجراءات االستيطانية والطرق االل
القدس بهدف تهويد الجزء الشرقي من المدينة، وتعزيز السيطرة "اإلسرائيلية" على القدس، وتحقيقا لذلك قامت 

م، مثل: إصدار الكنيست اإلسرائيلي قرار 1967سلطات االحتالل بإجراءات فورية بعد احتالل المدينة في العام 
د السكان العرب بغرض تشجيعهم على مغادرة المدينة، عزل بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، شن حملة ترهيب ض

أحياء عربية كاملة عن القدس، مصادرة ووضع اليد على مساحات واسعة من األراضي العربية، توسيع حدود القسم 
 .(249)الشرقي من القدس إلى عشرة أضعاف مساحتها وضمها إلى الجزء الغربي من المدينة

                                                           

مؤسسة بيروت،  ،م1949ري  حتى سنة فلسطين السياسي منو فجر التا الموجز في تاري  الياس:، شوفاني ( 246)
 .540ص م،1996، الدارسات الفلسطينية

, م2001عامةةا  مةةن التهديةةد والتحةةدي, عمةةان, دار مجةةدالوي للنشةةر،  30 - (  خطيةةب، شةةوا: القةةدس العربيةةة247)
 .25ص

وجةةدار  2000واآلثةةار السةةلبية لمخطةةط القةةدس  لمخططةةات اإلسةةرائيلية لتهويةةد القةةدس: اعالئةةي داود, البيطةةار(  248)
مةن اجةل القةدس  "فلنتحةد مقدم للمؤتمر السابع لمؤسسة القدس الدولية المنعقد تحت شةعار، بحث "الفصل العنصري

   . 3ص  م،2013 فلسطين –في مدينة شزة  "واألقصى والمقدسات
التقرير  - المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية: الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني (249)
الجهاز المركزي لاحصاء ، السلطة الوطنية الفلسطينية، فلسطين –رام هللا ، 2007إلحصائي السنوي ا

 .33ص م،2008، ، الفلسطيني
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"إسرائيل" سياسة قاسية في فرض القانون على الفلسطينيين في القسم الشرقي من  وجنبًا إلى جنب مع الضم، تتبع
المدينة، بهدف إجبارهم على القبول بالسيطرة "اإلسرائيلية"، وتشمل تلك السياسة خطوات مثل: مصادرة األراضي، 

م، مثل: إنشاء 1967كما اتخذت "إسرائيل" خطوات متعددة لفصل المدينة عن األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
حزام استيطاني حول مدينة القدس لعزل مدينة القدس عن باقي محافظات الضفة الغربية، وقطع التوسع والتطور 
العمراني الفلسطيني الطبيعي بحيث يصعب مستقباًل تعزيز التواصل الجغرافي بين القسم الشرقي من القدس وباقي 

ائيل" عوائق كبيرة على امتداد جميع المناطق التي تحيط بالقدس، ، كما أقامت "إسر (250)محافظات الضفة الغربية
لتسّد ماديًا معظم طرق الوصول الفرعية والمرتجلة المؤدية من الضفة إلى القدس، وتُحّديد ستة معابر على مداخل 

ول القدس، القدس، على الحدود البلدية للمدينة، وتدار هذه المعابر تحت مسؤولية الشرطة، تشديد القيود على دخ
والتشّدد في فرضها لن يكون ثمة أي فصل ضمن الحدود البلدية للقدس، التي ستعامل، في كل شيء، على أنها 

 .(251)المدينة الموحدة

وبعد أن استكملت حصار المدينة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، نفذت "إسرائيل" سياسة طرد الفلسطينيين باستخدام 
نازل المواطنين ليبدأ التخطيط لطرد جماعي للفلسطينيين، وبخاصة من المناطق موضوع اإلقامة، وسياسة هدم م

المجاورة للبلدة القديمة، ثم عمدت إلى إغالق المؤسسات المقدسية الفاعلة محو الهوية العربية، وجعل الفلسطيني في 
إبقاء نسبة الفلسطينيين في القدس مرتبطا بالمؤسسة اإلسرائيلية بكل مكوناته، وركزت السياسات اإلسرائيلية على 

 .(252)% من مجمل سكانها في شقي المدينة28المدينة ال تتجاوز 

ومن أجل إحكام السيطرة "اإلسرائيلية" على جميع أجزاء القدس عن طريق زيادة عدد المستوطنين في المدينة بجميع 
القدس »طط والبرامج لتنفيذ مشروع أجزائها، شرعت الحكومة "اإلسرائيلية" بتوسيع مساحة بلدية القدس، وبوضع الخ

، وهو مشروع يهدف إلى الضم الفعلي للمنطقة الواقعة بين رام هللا والخليل وأريحا، وقد استهدفت القدس «الكبرى 
الكبرى منطقة يتم فيها خلق الحقائق على األرض بهدف تمتين وتحصين السيادة "اإلسرائيلية" الدائمة على 

ع عمدت سلطات االحتالل إلى إحكام سيطرتها على أكبر مساحة من األراضي ، وفي إطار المشرو (253)القدس
المشمولة به من خالل الشراء والمصادرة تحت ذرائع األمن، خصصت جميعها لبناء المستوطنات وخدماتها 

                                                           

  .14ص مرجع سابق، .ثنائية القومية إسرائيلية -أسعد: دولة فلسطينية  شانم،  (250)
 .38ص ، مرجع سابق،خطة الفصل اإلسرائيليةعايد، خالد:  ( 251)
 .3ص  ،لمخططات اإلسرائيلية لتهويد القدس: اعالئي داود, يطارالب(  252)
 ,الدراسةات الفلسةطينية جلةةمبيةروت،  ،لقةدس الكبةرى" تبتلةع مسةاحة الضةفة الغربيةةأرونسون, جيفري: ا(  253)

 .118-2117ص م،1994صيف ، 19عدد 
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، وسيشمل المشروع ما نسبته عشرة بالمائة من مساحة الضفة الغربية، وتمتد من تجمعات (254)والمناطق الخضراء
"غوش عتصيون" بجنوب بيت لحم إلى مستوطنة "معالية أدوميم" شرقي القدس، ومستوطنة "غفعات زئيف" شمالي 

% 13القدس وقرى وبلدات فلسطينية قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، ولم يعود الفلسطينيون يملكون سوى 
لغربية، حيث استولى االحتالل على % من مساحة الضفة ا1.2من مساحة القدس والتي تشكل في الوضع الحالي 

% من أراضي القسم الشرقي من القدس، ويقطن فيها مائتا ألف مستوطن والتي يطالب بها الفلسطينيون 87
 .(255)كعاصمة لدولتهم

من الواضح، أن "إسرائيل" مستمرة في سياستها المبرمجة لخدمة مصالحها وأهدافها، واتسمت تلك السياسية بتجاهل 
لسطينية، وتفادي أية إشارة تجاه سيطرة فلسطينية على القسم الشرقي من القدس، أو تقاسم السيادة على المصالح الف

اإلسرائيلية التي انطلقت بعقد مؤتمر مدريد, واصلت إسرائيل تمسكها الشديد  -القدس، فضمن المفاوضات العربية 
ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني في المدينة، المعروف حول القدس الموّحدة عاصمة إلسرائيل، بموقفها التقليدي 

من خالل اتفاق أوسلو الموقع بين  إسرائيل حكومةمع تأكيد الرفض المطلق لوقف االستيطان في القدس, وتمكنت 
طرح قضية القدس إلى من تأجيل م، 1993منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في البيت األبيض عام 

 .(256)قضايا الحل النهائي

يتضح مما سبق، أن سياسة الفصل "اإلسرائيلية" التي نفذتها "إسرائيل" في مدينة القدس تحت شعار "توحيد" أو 
"إعادة توحيد" القدس، وجعلت من ذلك الشعار أيقونة مقدسة منزهة عن كل تشكيك أو طعن، فأصبح درعها 

قية األراضي المحتلة من خالل التركيز وذريعتها في تنفيذ سياستها، أدت إلى فصل مستقبل القدس سياسيًا عن ب
على الطابع اليهودي للمدينة، وتعزيز الوجود اليهودي فيها، وجذب أكبر عدد  ممكن  من المغتصبين الصهاينة، 

وطرد المواطنين الفلسطينيين منها, وتكريس مدينة القدس باعتبارها "عاصمة دولة "إسرائيل" الموحدة، ويجري التعامل 
لحاقها بالقسم الغربي من مع القسم الشر  قي من القدس كجزء ال يتجزأ من المدينة، بحيث يجري تثبيت ضمها وا 

لى تدمير مقومات القدس  القدس عن طريق محو أي أثر للخط األخضر وجعل أية عملية أشبه بالمستحيل، وا 
ك عن طريق تقليل عدد سكان كمدينة ذات طابع عربي، وتمزيق أنسجتها الحضرية والعمرانية والسكانية والثقافية وذل

                                                           

لفحةةم، مركةةز الدراسةةات أم ا ،مسةةتقبل القةةدس وسةةبل إنقاوهةةا مةةن التهويةةدأبةةو جةةابر، إبةةراهيم وآخةةرون: (  254)
 .38صم، 1997المعاصرة، 

، وكالةةة فلسةةطين اليةةوم % مةةن مسةةاحة الضةةفة10مشةةرول "القةةدس الكبةةرى" سةةيلتهم التفكجةةي، خليةةل: (  255)
:                                               ياإلخباريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، الموقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع االلكترونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

http://paltoday.ps/ar/post/186835  
الوضةةع القةةانوني لمدينةةة القةةدس بةةين االنتةةداب والتسةةوية السياسةةية, رام هللا, مؤسسةةة الحةةق,  (  أيةةوب, نةةزار:256)

 .  149, صم2001
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% من سكان المدينة الموحدة، وتفتيت األحياء العربية عن طريق زرع بؤر  30القدس العرب بحيث ال يتعدى نسبة 
استيطانية داخلها بحيث ال يمكن الحديث مستقبال عن أحياء عربية خالصة، وتقسيمها إلى أحياء منفصلة غير 

حاطتها بمناطق مترابطة وغير متصلة بشكل وتحويلها إ لى أحياء مختلطة قدر اإلمكان، والحد من توسعها، وا 
 خضراء مفتوحة وحدائق عامة.

كما أدت إلى فصل القدس إقليميًا عن باقي األراضي المحتلة من خالل المستوطنات والطرق االلتفافية والحواجز 
د البلدية للمدينة لتقييد دخول وسد الطرق التي تصل بين القدس والضفة الغربية، وتنظيم معابر على الحدو 

الفلسطينيين، وتشديد القيود على دخول الفلسطينيين إلى القدس، معزًزا ذلك بالجدار العازل، ورفع وتصعيد وتيرة 
مصادرته أراضَي المقدسيين الواقعة داخل الجدار إلقامة مستوطنات عليها, وتوسيع القائم منها, وتكثيف البناء 

ينة من جهة، وهدم منازل المواطنين المقدسيين بادعاء تشييدهم منازلهم بدون ترخيص من "االستيطاني" في المد
بقاء سيطرة كاملة  بلديته, مما خلق واقع جديد، وقواعد ال يمكن تغييرها في المدينة، لكي يتسنى "إلسرائيل" تأمين وا 

حباط أي مخطط لتقسيم المدينة، أو تقاسم السيادة عليها،  أنه ال إلعادة القسم الشرقي من القدس على المدينة، وا 
صرار إسرائيل على أن القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان اإلسرائيلي، كل ذلك يجعل إمكانية أن  للفلسطينيين، وا 

 تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة أمرًا مسحياًل.

 

 ولة الفلسطينية:رابعًا: أثر سياسة الفصل "اإلسرائيلية" على عودة الالجئين للد

م, نتيجة عمل منظم لجريمة الحرب التي ارتكبتها العصابات 1948نشأت قضية الالجئين الفلسطينيين عام 
الصهيونية بهدف تهجير أبناء القرى والمدن الفلسطينية، والعمل على إخالء األرض الفلسطينية بما يمكن أن يسهل 

ألف  800م(, أن يحدث تشريد أكثر من  1949 – 1947تأسيس )دولة يهودية(، وكان من نتائج حرب عام )
م, على 1948الجئ فلسطيني إلى الدول العربية المجاورة، ارتكز الموقف اإلسرائيلي من قضية الالجئين بعد حرب 

مبدأ أساسي, استطاعت إسرائيل تبنيه بحكم الواقع السياسي في ذلك الوقت, وهو: التنصل من مسؤوليتها تجاه نشوء 
الالجئين الفلسطينيين, زاعمة أنها غير مسؤولة عن قضية طردهم من فلسطين, وأنهم تركوه بمحض إرادتهم, مشكلة 

, كما أرجع بعض المؤرخين الصهاينة نشوء قضية الالجئين إلى (257)رغم ثبوت عدم صحة هذا االدعاء فيما بعد
بناًء على أوامر القيادة العربية, التي  -الفلسطينيين "فروا" من تلقاء أنفسهم  نظرية )اإلخالء الطوعي(, أي أن

                                                           

 .80(  شاهين, حنه: الموقف اإلسرائيلي من القضية الفلسطينية، ص257)
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بعد أن اتضح للعرب أن قواتهم المحلية والعربية فشلت فشاًل ذريعًا, فبدأ هروب  -فضلت التخلي عن المكان 
 .(258)جماعي من مناطق واسعة

يين, ونتيجة لذلك الموقف, تنصلت "إسرائيل" من مسؤوليتها تجاه إيجاد حل مالئم لمشكلة الالجئين الفلسطين
ورفضت عودتهم إلى ديارهم في أي حال من األحوال, وطالبت بوجوب استيعابهم داخل الدول العربية التي لجأوا 

إليها, "خصوصًا وأنها تملك األراضي الشاسعة والموارد", وبالتالي فإن قضيتهم هي محض إنسانية, وينبغي تسويتها 
 في ذلك النطاق.  

 م، الذي خلقت موجة جديدة من الالجئين، حيث1967يين بعد حرب عام وتفاقمت مشكلة الالجئين الفلسطين
االحتالل إلى تنفيذ سياسة تهدف إلى  تفريغ األراضي المحتلة من  بدء منذ اإلسرائيلي االحتالل سلطات دأبت

ول أهلها، وتهجير أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين، واتخذ نوعين من اإلجراءات في سبيل تحقيق ذلك: األ
يتمثل باإلجراءات اليومية المادية المتخذة على األرض, التي تمس حياة المواطنين الفلسطينيين ومعيشتهم 

وممتلكاتهم ومساكنهم وأمنهم, والثاني يتمثل في األوامر العسكرية التي تدعي سلطة االحتالل أن من حقها إصدارها 
مية الساعية إلى الهدف نفسه، أي تسهيل عملية تفريغ كي تغطي وتشرع تلك العمليات واإلجراءات العملية واليو 

 .(259)األرض واستالمها دون  سكانها الذين تعمل للتخلص منهم بدأب وباألساليب كافة

كما منعت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة آالف المواطنين الذين غادروا األراضي المحتلة بهدف الدراسة أو 
ارب من العودة إلى وطنهم, وبذلك أصبحوا مبعدين, وخسروا حقهم في اإلقامة في العالج أو التجارة أو زيارة األق

وطنهم, كما خسروا أمالكهم التي استولى عليها حارس أمالك الغائبين, كما أبعدت آالف الفلسطينيين قسرًا إلى 
رد الهادئ خارج األراضي المحتلة بأسلوب سافر ومعروف بحجج أمنية، وُيعتبر ذلك نوعًا من عمليات الط

 .(260)للفلسطينيين

ارتبطت تلك اإلجراءات ترابطًا جدليًا مع سياسة الفصل, وُيكمل كل منهما اآلخر, ويؤدي وظيفة في االتجاه 
نفسه واألهداف نفسها المتمثلة في تفريغ األراضي المحتلة من أهلها، وتوطين الالجئين الفلسطينيين في الدول 

جمع شمل آالف العائالت الفلسطينية المشتتة, ورفض تسجيل األطفال الجدد في العربية التي لجأوا إليها، فمنع 

                                                           

وضع الالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي, بكر عباس )ترجمة(, بيروت, مؤسسة : ( تاكنبرغ, لكس258)
 .20, صم2003, 1راسات الفلسطينية , طالد
، الالجئون الفلسطينيون: ( وسياسة تهجير الفلسطينيين1650األمر العسكري رقم ) :عبد هللاأبو عيد، (  259)

بو لغد أ إبراهيممعهد  - وحدة الهجرة القسرية والالجئينوسياسات، بيرزيت، فلسطين،  -ورويات  –حقوق 
 .14صم، 2011، ، جامعة بيرزيتللدراسات الدولية

مركز الالجئين  ،فلسطين ( فئاتهم وأعداد  وتوزيعاتهم، رام هللا،67يف بنازحي )رتعال عمرو، تيسير:( 260)
 .13-12صم، 1996 (،شمل) والشتات الفلسطيني
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هويات آبائهم, وهذا يؤدي إلى اضطرار مئات العائالت إلى ترك ومغادرة الوطن, كي يعيشوا مجتمعين بعائلتهم، 
شجار على ومصادرة األراضي وتسليمها للمستوطنين لبناء المستوطنات, وتجريف األراضي الزراعية, وقطع األ

نطاق واسع, والعقوبات الجماعية, ولعل أهم مظاهرها الحصار االقتصادي, وهدم البيوت على نطاق واسع, ومنع 
التجول المتواصل وطويل األمد, ووضع مئات الحواجز على الطرقات وبين المدن, والسيطرة على مصادر المياه 

والمجتمع الفلسطيني, حيث قامت قوات الجيش اإلسرائيلي في األراضي المحتلة, وتدمير البنية التحتية لالقتصاد 
بتدمير متعمد أ لهداف مدنية مثل المصانع, والمستشفيات, والمدارس, ومنشآت المياه والصرف الصحي, وغيرها من 
المنشآت المدنية، جعلت حياة المواطنين الفلسطينيين صعبة وقاسية, بل مستحيلة أحيانًا، بحيث يضطر عدد منهم 

، وترمي "إسرائيل" من وراء تنفيذ إجراءاتها وتشريعاتها (261) الهجرة للتخلص من هذا العذاب وتلك الحياة الشاقة إلى
إلى اإلخالل في التركيبة السكانية والتوازن الديمغرافي في هذه األراضي الفلسطينية المحتلة لصالح "إسرائيل" من 

 .(262)خالل تقليل عدد الفلسطينيين في األراضي المحتلة

لقد انسجمت سياسة الفصل مع الموقف "اإلسرائيلي" من قضية الالجئين الفلسطينيين، حيث انتهجت "إسرائيل" 
سياسة تجاه الالجئين الفلسطينيين تقوم على تجزئة قضية الالجئين إلى قسمين, األول يتمثل في قضية الالجئين 

مشروعًا إسرائيليًا لمعالجة أوضاع  20يقل عن  م، حيث قدمت "إسرائيل" ما ال1967في األراضي المحتلة عام 
م, وتمحورت جميعها حول قضايا ظروف المعيشة, وا عادة 1967الالجئين الفلسطينيين داخل األراضي المحتلة عام 

التأهيل لالجئين، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية لهم، وخلق مصادر للرزق في العمل المهني والصناعة، 
ت الذاتية للسكان بهدف رفع مستوى المعيشة, كمدخل لتصفية المخيمات, والقضاء على صفة وتشجيع المبادرا

اللجوء,  والعمل على توطين الالجئين من غزة إلى جانب الالجئين من الضفة الغربية في الضفة نفسها, وتوطين 
ادية لالجئين في الضفة والقطاع جزء منهم في شبه جزيرة سيناء، وا عداد خطة بعيدة المدى للتنمية الزراعية واالقتص

من قبل الحكومة اإلسرائيلية، وتنفذ على أساس تعاون إقليمي يستفيد من دعم دولي, بهدف تحسين ظروف السكن 
 .(263))إقامة مباني سكنية لالجئين بالقرب من المعسكرات, وترميم المعسكرات(

                                                           

 .15ص، األمر العسكري :عبد هللاأبو عيد، (  261)
المحتلة  األراضيالفلسطينية في  اإلقامةبشأن  اإلسرائيليلمحتل تشريعات وإجراءات  شقير، رزق:(  262)

 .93صم، 1996 (،شمل) مركز الالجئين والشتات الفلسطيني ،فلسطين العالقة، رام هللا، وات األخرى واألمور
الواقع وآفاق  - الموقف العربي والصهيوني من قضايا الصرال )الدولة ب القدس ب الالجئين(تمراز، سعيد:  (263)

 –إلى المؤتمر العلمي السادس الوي نحمته كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية  مقدم، بحث علمي محكم المستقبل
  / 1436محةرم  10 – 9شزة, بعبنوان: "استشراف مستقبل الصرال اإلسالمي الصهيوني في فلسةطين"، بتةاري  

 ، ص.م2014مبر )تشرين الثاني( نوف 3 – 2
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، و ترى "إسرائيل" أن حل مشكلتهم يأتي من والقسم الثاني يتمثل في قضية الالجئين الفلسطينيين في الشتات
خالل توطينهم في الدول العربية التي لجأوا إليها، وُيعد ذلك الموقف إنكارًا لحق الالجئين الفلسطينيين في العودة 

، وهنا ال بد من اإلشارة، إلى أن الحكومات (264)إلى وطنهم وديارهم، أو إلى أي جزء  من األراضي الفلسطينية
ن العودة الموعودة على هذه األرض هي لليهود اإلسرائيل ية ما زالت تعتبر أراضي الضفة الغربية جزًءا منها، وا 

وليس للفلسطينيين، وال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل اقتالع الفلسطينيين واستمرار تهجيرهم، وفي المقابل زيادة 
، وأخذت "إسرائيل" بالبحث عن حّل (265)ليهااالستيطان في الضفة الغربية لضمان بقاء السيطرة اإلسرائيلية ع

لقضية الالجئين يتجاوز حدود مناطق نفوذها، وخارج إطار الشرعية الدولية، محاولًة بذلك نزع فكرة العودة إلى 
الوطن من أذهان الالجئين، ومن أجل ذلك سعت إسرائيل إلى تغيير معالم الوطن األم الذي عرفه الفلسطينيون 

ل مستوطنين جدد في أرض فلسطين واجتهد الفكر الصهيوني في ابتكار المشاريع واألفكار وعاشوا فيه، بإحال
 .(266)والخطط الرامية إلى حّل قضيتهم دون أن يتنازل عن الثوابت الصهيونية المتمثلة برفض الوجود الفلسطيني

يلية من خالل االستيطان لقد تأثرت قضية الالجئين الفلسطينيين باإلجراءات التنفيذية لسياسة الفصل اإلسرائ
جراءات اإلغالق، والقيود المفروضة على التنقل، والحواجز على الطرق، وهدم القرى، ومصادرة  والجدار العازل، وا 
صدار فوانيين تمنع عودة الفلسطينيين، ومساعدة الدول العربية في توطين الفلسطينيين،  األراضي الفلسطينية، وا 

، وما (267)ع عودة الالجئين، من خلق وقائع تحول دون عودة الالجئين الفلسطينيينوتنفيذ حملة دعائية دولية لمن
هي إال أجزاء من إستراتيجية شاملة تسعى "إسرائيل" من خاللها إلى طمس الهوية الفلسطينية، وا عادة تركيب 

طيني في األراضي المحتلة المكان، للسيطرة والتفكيك، وتحويله إلى كانتونات ومعازل تبقي البعيد بعيدًا وتدفع بالفلس
، والتي بسببها فرضت "إسرائيل" أمًرا واقًعا على األرض يصعب مع وجوده إمكانية استيعاب (268)إلى المنفى

الالجئين الفلسطينيين، حيث أن مساحة األراضي المتبقية في األراضي الفلسطينية المحتلة ال تكفي للتوسع الطبيعي 

                                                           

مجلةة صةامد )مجلةة عمةان، قامةة الدولةة الفلسةطينية, وجهة نحر إسرائيلية: شروط مسبقة إل(  شيف, زئيف: 264)
 .  210, صم1999(, 118صامد(, عدد ) –فصلية تصدرها جمعية معامل أبناء شهداء فلسطين 

  .168، صاالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية: بالل محمد صالح ،إبراهيم  (265)
جامعةة القةدس المفتوحةة/ ، العةودة للفلسةطينيين علةى حةق أثر مشاريع التوطين اإلسةرائيليةنعمان:  عمرو،  (266)

  .6م، ص2007، الخليل
صاحب عبد: حق العودة لالجئين الفلسطينيين في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مجلة مركز  عبد، (267)

، كانون أول )ديسمبر( 16مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، العدد  -الدراسات الفلسطينية، جامعة بغداد 
  .164ص, 2012

، أوراق اليةةةوم الدراسةةةي الةةةوي عقةةةد بتةةةاري  لالجئةةةون الفلسةةةطينيون: قضةةةايا مقارنةةةةعبةةةاس: ا ,شةةةبالق(  268)
 .  47صم، 2008بيرزيت, جامعة , لغد للدراسات الدولية أبو إبراهيممعهد م،  فلسطين، 15/3/2008
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ن الدولة الفلسطينية المرشحة لن يكون بمقدورها توفير شروط السكن حتى ألبنائها للسكان خالل السنوات القادمة، وأ
 .(269)المقيمين، أصاًل، في ما تبقى من الضفة والقطاع

كما أّن المساحات المتبقية من الضفة الغربية غير قابلة لمشاريع اقتصادية كبيرة من الناحية الطبوغرافية، 
من مستوطنات الضفة الغربية، فالمساحة المتبقية هي أراض وعرة من الناحية  خاصة بعد ضم الجدار الجزَء األكبر
ّن الدولة الفلسطينية المنشودة غير قادرة ماليًا على استيعاب عشرات (270)الطبوغرافية، وهذا يعيق االستثمارات ، وا 

تي، فكيف ستستقبل هذه اآلالف من الالجئين الفلسطينيين، وال تقوى من الناحية االقتصادية على االكتفاء الذا
، إضافة إلى القيود التي تفرضها "إسرائيل" على عودة الالجئين الفلسطينيين إلى مناطق (271)الدولة أعداًدا إضافية

السلطة الفلسطينية بموجب عملية التسوية، وأن العودة لن تكون مطلقة وعشوائية، بل يجب أن تكون تدريجية، 
طيني واإلسرائيلي، ألن من شأن هذه العودة تحويل الفلسطينيين إلى أكثرية، وتخضع لتفاهمات بين الطرفين الفلس

 تقضي على يهودية الدولة. 

  

                                                           

جلة ، مالفكر السياسيمجلة  ،قدمش ،قضية الالجئين الفلسطينيين والسياسات اإلسرائيليةشريح، أسمهان:   (269)
   208ص م،2005 خريف –صيف ، 23 -22عدد  ،فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب

  .169، صاالستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية: بالل محمد صالح ،إبراهيم  (270)
  .16ص ثنائية القومية. إسرائيلية -أسعد: دولة فلسطينية  شانم، (271)
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 :خاتمة

م، مـن وضـع العراقيـل 1967لقد نجحت "إسرائيل" مـن خـالل سياسـة الفصـل التـي نفـذتها فـي األراضـي المحتلـة عـام 
م، وعاصمتها القسم الشرقي من مدينة 1967محتلة عام أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في األراضي ال

القدس، وعودة الالجئين، ألنها تعتبـر أن وجـود دولـة فلسـطينية مسـتقلة فـي المـدى البعيـد, هـو أخطـر التهديـدات التـي 
أن تلـك تهدد كيانهـا ووجودهـا, إقـرارًا بالقوميـة الفلسـطينية مـن جانبهـا, وتأكيـدًا علـى اسـتمرارية الصـراع بـين الشـعبين, و 

العراقيـــل ال يمكـــن تجاوزهـــا أو التغلـــب عليهـــا عنـــد طـــرح أي حـــل سياســـي أو توقيـــع اتفـــاق ســـالم بـــين الفلســــطينيين 
الصــهيوني مــن دون تحقيــق األهــداف  –و"اإلســرائيلين"، ومــن غيــر الممكــن إيجــاد حــل عــادل ودائــم للصــراع العربــي 

قامــة دولتــه علــى كامـل أرض فلســطين، وفــي المقابــل، الوطنيـة والتاريخيــة للشــعب الفلسـطيني وفــي مقــدمتها حقــه فـي إ
سعت "إسرائيل" إلى إيجاد كيان فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة, ووجود عالقات طبيعية, وتعاون اقتصادي, 
ســـرائيل, ووجـــود ضـــمانات بعـــدم تحويـــل ذلـــك الكيـــان إلـــى دولـــة فلســـطينية  وترتيبـــات أمنيـــة بـــين الكيـــان الفلســـطيني وا 

 مستقلة.

اســتمرار الموقــف اإلســرائيلي الــرافض لقيــام دولــة الفلســطينية, ولالنســحاب مــن الجــزء الشــرقي مــن القــدس, ولعــودة  إن
 الالجئين الفلسطينيين, يعتمد على ثبات المتغيرات الموضوعية التي ساهمت بشكل أو بآخر في تشكيله, وأهمها:

 التفوق العسكري اإلسرائيلي. -1

والتزامها بإعطاء إسرائيل فرصة كاملة لتحقيق أهدافها, وكذلك التزامها بعدم تأييد الدعم األمريكي المطلق,  -2
 م. 1967أي مطلب يوجه إلسرائيل باالنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 

 )إستراتيجية الحكم الذاتي(. وضوح الهدف االستراتيجي اإلسرائيلي -3
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يكـون عـن تحقيـق األهـداف الوطنيـة المتمثلـة فـي إقامـة الدولـة  كما أن الجانـب الفلسـطيني اليـوم، هـو أبعـد مـا
المســـتقلة عاصـــمتها القـــدس, وحـــق العـــودة، إذ أن اآلفـــاق المســـتقبلية ال تشـــير فـــي الوقـــت الـــراهن إلـــى وجـــود فـــرص 
للوصــول إلــى اتفــاق حــول إقامــة الدولــة الفلســطينية, بــل تبــدو معدومــة أمــام إصــرار إســرائيل علــى موقفهــا القــائم علــى 

 الالءات الخمس", وهي: "

 . ال إلعادة القسم الشرقي من القدس للفلسطينيين، والقدس عاصمة أبدية موحدة للكيان اإلسرائيلي.1

 م.1967. ال لعودة الكيان اإلسرائيلي إلى حدود ما قبل حرب 2

 . ال لوجود جيش عربي في الضفة الغربية.3

 طاع.. ال إلزالة المستوطنات اليهودية في الضفة والق4

 . ال لعودة الالجئين الفلسطينيين.5
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 النتائج:

 في نهاية البحث, خلص الباحث إلى عدة استنتاجات, يمكن إيجازها فيما يلي:

م، فبعد أن أكملت "إسرائيل" 1967تعود جذور سياسة الفصل "اإلسرائيلية"األراضي الفلسطينية إلى عام  .1
سرائيلية" المتعاقبة تلبية لمصالحها، وتحقيقًا ألطماعها في احتاللها لباقي أرض فلسطين، شرعت الحكومات "اإل

المنطقة، تنفيذ عدة مشاريع للتسوية تتناول مستقبل األراضي الفلسطينية المحتلة )القدس، الضفة، غزة(، هدفت 
عمل إلى تكريس الوجود "اإلسرائيلي" داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز الوجود االستيطاني فيها، وال

حالل الصهاينة  على السيطرة على أكبر مساحة من األرض وتهويدها, وطرد الشعب الفلسطيني منها, وا 
 محلَّهم،

هدفت مشاريع الفصل اإلسرائيلية إلى تحقيق عدة أهداف، مثل: ضمان أمن "إسرائيل"، والعمل على تأكيد  .2
نماؤها لتتمكن من استقطاب واستيعاب وجودها في المنطقة كدولة "يهودية"، وحماية القاعدة االقتصادية و  ا 

يجاد مجتمع إسرائيلي مترابط ومتماسك ومغلق، وربط المستوطنات اإلسرائيلية إحداها  المهاجرين اليهود، وا 
نشاء طرق لوصل المستوطنات الرئيسية بتل أبيب والقدس، وفي المقابل، فرض  باألخرى، ومن ثم بإسرائيل، وا 

تجمعات العربية الفلسطينية، وقطع التواصل الطبيعي بين الفلسطينيين، حالة طبيعية من الحصار على ال
 وفصلهم على جانبي الحدود عن بعضهم البعض.

م، تشكل تحديًا خطرًا على مستقبل الدولة الفلسطينية، 1967إن التجزئة اإلقليمية في األراضي المحتلة عام  .3
فة والقدس والقطاع، ينبئ بأن إقامة دولة فالفصل الجاري على الصعيدين اإلقليمي والسياسي بين الض

 فلسطينية أمر غير مسموح به. 

تتمثل خطورة سياسة الفصل اإلسرائيلية على مستقبل إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية الذي أصبح مشتتًا  .4
بية, ومجزًأ، حيث ال يوجد أي تواصل جغرافي أو ديموغرافي بين أبنائه، فقطاع غزة مفصول عن الضفة الغر 

ومدينة القدس مفصولة عن سائر مدن الضفة الغربية، والفلسطينيون في الشتات مفصلون عن الفلسطينيين في 
األراضي المحتلة، وبذلك فقدت الدولة الفلسطينية أهم مقوماتها, وهو وحدة اإلقليم, وتجعل منه مجرد مدن 

التواصل الجغرافي بين األراضي وقرى مبعثرة على األرض, محاطة بالمستوطنات التي تعمل على قطع 
 الفلسطينية.

جراءات اإلغالق، والقيود المفروضة  .5 ُتعد سياسة الفصل اإلسرائيلية المتمثلة في االستيطان والجدار العازل، وا 
على التنقل، والحواجز على الطرق، وهدم القرى، ومصادرة األراضي، جزًء من إستراتيجية شاملة تسعى 

ى طمس الهوية الفلسطينية، وا عادة تركيب المكان، للسيطرة والتفكيك، وتحويله إلى  "إسرائيل" من خاللها إل
 كانتونات ومعازل تبقي البعيد بعيدًا وتدفع بالفلسطيني في األراضي المحتلة إلى المنفى.

 فرضت "إسرائيل" أمًرا واقًعا على األرض يصعب مع وجوده إمكانية استيعاب الالجئين الفلسطينيين، حيث أن .6
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مساحة األراضي المتبقية في األراضي الفلسطينية المحتلة ال تكفي للتوسع الطبيعي للسكان خالل السنوات 
القادمة، وأن الدولة الفلسطينية المرشحة لن يكون بمقدورها توفير شروط السكن حتى ألبنائها المقيمين، أصاًل، 

 في ما تبقى من الضفة والقطاع.
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 :توصيات البحث

سياسة "إسرائيل" تجاه األراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ثبات الفلسطينيين على كامل حقوقه يجب مواجهة 
 الوطنية، وأوصي بما يلي:

 أواًل: في المجال الفلسطيني:

إعادة االعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني باعتباره مشروعا فلسطينيًا شامال يعني أن يكون لجميع التجمعات  .1
تات وفي الضفة الغربية وقطاع غزة, والقدس, وللفلسطينيين في األرض المحتلة عام الفلسطينية في الش

م, ويفرض هذا المشروع تفعيل قيادة فلسطينية شاملة تتطلب إعادة بناء وتنظيم منظمة التحرير 1948
لى الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطني تقود صراعًا ضد مشروع صهيوني استيطاني كولونيالي، وتهدف إ

 االنتصار عليه, وتصفيته, وليس الوصول إلى حل وسط معه.

اعتبار األهداف الوطنية المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء من ارض فلسطين, وعاصمتها  .2
القسم الشرقي من مدينة القدس, وعودة الالجئين الفلسطينيين, المدخل نحو تحقيق الهدف االستراتيجي للشعب 

نهاء الوجود العربي ال قامة دولته المستقلة على كل تراب فلسطين, وا  فلسطيني المتمثل في تحرير فلسطين, وا 
 اليهودي في فلسطين.

وضع خطة إستراتيجية شاملة سياسية, وعسكرية, واجتماعية, واقتصادية, لمقاومة االحتالل الصهيوني, وتحقيق  .3
 األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني. 

الفلسطيني على أساس وحدة الثورة ومقاومة االحتالل, واالرتقاء بها إلى المستوى الذي  تعزيز وحدة الشعب .4
يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية, لتكون القاعدة التي تؤدي إلى تصعيد الكفاح المسلح ضد 

 االحتالل الصهيوني. 

 القدس.السعي لتأسيس صندوق مالي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة  .5

 ثانيًا: في المجال العربي:

 

الصهيوني,  –العربي   تكثيف الجهود على الصعيد العربي, لالتفاق على إستراتيجية وطنية موحدة تجاه الصراع .6
تقوم على فهم مشترك لطبيعة الصراع، واالتفاق على طرق مواجهته, وترتكز على التعامل مع الخيارات المتاحة 

 الفلسطينية العليا.في إطار المصلحة الوطنية 

تعزيز التضامن العربي على قاعدة النضال ضد االمبريالية والصهيونية, بما يؤدي إلى حشد طاقات العرب  .7
السياسية واالقتصادية العسكرية, واستخدامها في مختلف ميادين المواجهة, والقيام بعمل عربي موحد, وفاعل, 
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وذلك إلحداث تغيير في التوازن بين القدرات الفلسطينية ونشط, على جميع الساحات, وفي مختلف المجاالت, 
 واإلمكانيات اإلسرائيلية.

الوصول إلى صيغ تعاون عربي من اجل إعادة بناء النظام العربي، بشكل تبرز فيه القوى الذاتية العربية،  .8
 وتقوم من خالله عالقات قوية مع الدول اإلسالمية المجاورة بما يخدم فكرة تحرير فلسطين. 

تنظيم الحركة الشعبية العربية بقواها السياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية لتمكينها من القيام بدورها  .9
 المقاوم من اجل تحقيق األهداف الوطنية.

تطوير مسيرة المقاومة من خالل تحقيق جبهة عريضة من القوى المقاومة المناهضة لالستعمار, تعمل على  .10
تالل عربيًا, ومقاطعته, ومواجهة المفاهيم الجديدة التي نشأت عن اتفاقيات السالم، تعزيز سياسة رفض االح

ومحاولة خلق طوق حول إسرائيل، ومواجهة دور ونفوذ إسرائيل في المنطقة, بوصفها مدخاًل صحيحًا وأساسيًا 
 لعزل االحتالل.

 

 ثالثًا: في المجال الدولي:

دم االنحياز, والدول اإلسالمية واإلفريقية المناهضة لإلمبريالية تعزيز وتدعيم التعاون والتضامن مع دول ع  .11
والكيان الصهيوني, والصديقة والمؤيدة للشعب الفلسطيني, ولنضاله في سبيل الحقوق الوطنية للشعب 
قامة دولته الوطنية المستقلة, وكذلك تعزيز التعاون والنضال  الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره وا 

 شترك من أجل تحقيق عزلة الكيان الصهيوني على الصعيد الدولي.الم
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 ملخص:

حيث تبلغ مساحتها  ،الموعودة يهدف هذا البحث إلى التعرف على أهمية األغوار لمستقبل الدولة الفلسطينية 
% من مساحة الضفة الغربية، وتقع على طول الحدود الشرقية للضفة الغربية، 20، أي ما يعادل 2كم1108

نهر األردن والبحر الميت، وتعتبر من أغنى المناطق  ويفصل بينها وبين الضفة الشرقية في المملكة األردنية
الفلسطينية من حيث الموارد واإلمكانيات، عدا عن موقعها االستراتيجي المميز، باإلضافة لوجود مجموعة من 
الخصائص الطبيعية والتاريخية، التي تمنحها إمكانيات هائلة تمكنها من أن تصبح محفزًا جوهريًا لالقتصاد 

 الفلسطيني.

ونظرًا لذلك تصر إسرائيل على التمسك بالسيطرة األمنية والعسكرية عليها، في أي تسـوية سياسـية مسـتقبلية          
مــع الفلســطينيين، تحــت ذرائــع أمنيــة وفــى ظــل ترتيبــات تفاوضــية، تخفــي إســرائيل خلفهــا أطماعهــا التوســعية، وهــو مــا 

 ادة وقابلة للحياة.يشكل عائق أمام مسعى الفلسطينيين إلقامة دولة ذات سي

وبالتــــالي التعــــرف علــــى أثــــر المطالــــب األمنيــــة اإلســــرائيلية فــــي األغــــوار الفلســــطينية علــــى مســــتقبل الدولــــة          
 الفلسطينية، من خالل اتباع مناهج البحث التالية: المنهج اإلقليمي، والتاريخي، والوصفي. 

 مها:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أه      

أن منطقة األغوار الفلسطينية تتمتع بخصائص جغرافية واقتصادية مميزة، وهي ذات أهمية جيوستراتيجية            
 للفلسطينيين إلقامة دولتهم المستقبلية.

وبينت الدراسة إن اإلصرار اإلسرائيلي علـى إبقـاء السـيطرة العسـكرية واألمنيـة علـى المنطقـة، تحـت ذرائـع            
ية وفى ظل ترتيبات تفاوضية، تخفي إسرائيل خلفها أطماعها التوسعية، إنما يشكل عائق أمام مسعى الفلسطينيين أمن

 إلقامة دولة ذات سيادة وقابلة للحياة. 
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Abstract: 

           This research aims to show the importance of the Jordan Valley to the future of 

the promised Palestinian state. It has an area of 1108 km2 , which equals 20% of the 

West Bank .It is located along the eastern border of the West Bank .The Jordan River 

and Dead Sea separate it from the kingdom of Jordan. It is considered as one of the 

richest Palestinian areas in the field of resources and possibilities. The area has a 

strategic, natural, and historical location features that enable them to become an 

essential catalyst for the Palestinian economy. 

 

           Israel insists on controlling this area. They are increasing settlements inside the 

Palestinian areas. The negotiated arrangements hide Israeli expansionist ambitions, 

which is an impediment to the effort of the Palestinians for the establishment of their 

state. 

This study identifies the impact of Israel security demands in the Palestinian Jordan 

Valley on the future of the Palestinian state. The study adopted the following research 

methods: the regional, historical and descriptive approach. 

          The study concluded with a set of important results:            The Palestinian Jordan 

Valley area has the geographic and economic characteristic, which is geo-strategically 

important for the Palestinians to establish their future state. 

           The study showed that the Israeli insistence on keeping the military and security 

control of the area hides its expansionist ambitions, which works as an obstacle to the 

Palestinian effort to establish their own state. 
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 (: الموقع الجغرافي والمساحة لمنطقة األغوار الفلسطينية1خريطة رقم )

 (18: ص2015)كرم، :المصدر
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 مقدمة:

األغوار الفلسطينية، ذلك الجزء الذي تم فصله قسرًا من منطقة غور األردن على الجانب الفلسـطيني غربـي نهـر     
ر بيسـان، عـن بـاقي منطقـة غـور األردن، وضـمت م، حيـث فصـل غـور الهـوا، وغـو 1948األردن، بفعل نتائج حرب 
م، وهــي جــزء مــن 1967م، وبقيــت بــاقي منطقــة الغــور ضــمن األراضــي المحتلــة عــام 1948لألراضــي المحتلــة عــام 

وادي األردن األدنى، والتي أطلق عليها اسم األغوار الفلسطينية، لتميزهـا عـن بـاقي منـاطق الغـور، وتقـع علـى درجـة 
شــــمااًل، )قاســــم، °32و° 29: 5َشــــرقًا، وذلــــك نظــــرًا لقلــــة عرضـــها، وعلــــى دائرتــــي عــــرض  34َ:°15طوليـــة واحــــدة  

(، وهــى المنطقــة الممتــدة مــن خــط الهدنــة الفاصــل بــين مــدينتي طوبــاس وبيســان شــمااًل، وحتــى خــط 77، ص2008
نهــر األردن  الهدنـة الفاصــل بــين الضــفة الغربيــة والنقــب جنوبــًا علــى السـاحل الشــرقي للبحــر الميــت، وبعمــق يمتــد مــن

ــًا، أنظــر الخريطــة رقــم ) ويالحــظ أن األغــوار تتميــز (، 1شــرقًا، وحتــى أقــدام المرتفعــات الشــرقية للضــفة الغربيــة غرب
بموقــع اســتراتيجي هــام، إذ تمثــل منطقــة عبــور وحــدود للضــفة الغربيــة إلــى العــالم الخــارجي عبــر األردن، وحلقــة ربــط 

تشرف على نهر األردن وعلى شواطئ البحر الميـت الشـمالية والغربيـة،  كما أنهاجغرافي بين مناطق الضفة الغربية، 
دارة حقـوقهم المائيـة ومـواردهم الطبيعيـة داخـل هـاتين المنطقتـين، ومـن  وهو ما يعنى حـق الفلسـطينيين فـي اسـتغالل وا 

ليــــة، فــــإن " الطبوغرافيــــة ذات الدقــــة المكانيــــة العاDEM" وخــــرائط" GISخــــالل التحليــــل المســــاحي باســــتخدام نظــــام "
% مــن مســاحة الضــفة الغربيــة البالغـــة 20أي مـــا يعــادل  2كــم1108.9المســاحة الكليــة لألغــوار الفلســطينية بلغــت 

وهــي منطقــة منخفضــة عــن ســطح األرض، وهــي ذات منــاخ مميــز، فهــو دافــئ  (،35:ص2015)كــرم، 2كــم5655
لفلسـطينية، مـن حيـث الزراعـة واإلنتـاج شتاء وحار ورطب صيفًا، وهو ما يعنى أنها منطقة تكامل مع باقي المناطق ا

 .الحيواني، وتشجيع حركة السياحة الداخلية والخارجية

 تعتبر األغوار الفلسطينية، أقل المناطق الفلسطينية كثافة بالسكان،  ومن الناحية الديمغرافية     

 ، أما في الضفة2كمفرد/ 734م، 2013إذ بلغت الكثافة السكانية في األراضي الفلسطينية في منتصف العام 
، وكانت محافظة أريحا واألغوار األقل كثافة بين المحافظات والتي بلغت 2فرد/كم 481الغربية فكانت 

، 2013)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينى، 2فرد/كم 151، يليها محافظة طوباس والتي بلغت 2فرد/كم83
 (.25ص

ســكانيًا فلســطينيًا ثابتــًا، وعشــرات التجمعــات البدويــة الصــغيرة تجمعــًا  24حيــث يشــير الواقــع إلــى وجــود حــوالي       
 63220م حـوالي 2013المنتشرة في األغوار، ويبلغ عـدد السـكان الفلسـطينيين فـي األغـوار حسـب إحصـائيات عـام 

 .% من مجموع سكان الضفة الغربية2.3نسمة، أي ما يعادل 
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ن واإلســـرائيليين، عـــادت منطقـــة األغـــوار الفلســـطينية إلـــى وفــي أعقـــاب الحـــديث عـــن اتفـــاق دائـــم بـــين الفلســطينيي     
الواجهة، نظرًا ألهميتها ومكانتها االستراتيجية السياسية واألمنيـة واالقتصـادية، ولهـذا تحـرص سـلطات االحـتالل علـى 

 إبقاء سيطرتها عليها، وترفض التخّلي عنها، كّلما أمكنها ذلك. 

حــتالل فــي منطقــة غــور األردن ترســيم الحــدود والقضــاء علــى فكــرة الدولــة حيــث يتــيح البقــاء األمنــي لســلطات اال     
 .الفلسطينية المستقلة والمتصلة، والسيطرة على األراضي الزراعية الخصبة، والموارد الطبيعية

وهو األمر الذي يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع، باعتبار األغـوار هـي جـزء أساسـي مـن األراضـي الفلسـطينية      
م، وهي الحدود الشرقية لدولتهم المستقبلية، وهي ذات أهمية استراتيجية إلقامـة الدولـة الفلسـطينية 1967ة عام المحتل

 ذات السيادة على أرضها وحدودها ومواردها.
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 أهمية الدراسة:

 تعزى أهمية الدراسة إلى:     

 لفلسطينية.تقديم رؤية موضوعية لألهمية الجيوستراتيجية لمنطقة األغوار ا-1

 التحذير من مخاطر االنجرار وراء المبررات اإلسرائيلية لبقاء سيطرتها على األغوار الفلسطينية.-2

 المساهمة في تطوير آفاق الموقف الفلسطيني في إدارة أزمة األغوار في التسوية السياسية.-3

 

   مشكلة الدراسة:

  ة:يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التحديات التالي       

إن إصــرار إســـرائيل علــى التمســـك بالســيطرة األمنيـــة والعســكرية عليهـــا، فــي أي تســـوية سياســية مســـتقبلية مـــع        
الفلسطينيين، تحت ذرائع أمنية وفى ظل ترتيبات تفاوضـية، تخفـي إسـرائيل خلفهـا أطماعهـا التوسـعية، وهـو مـا يشـكل 

 قابلة للحياة.عائق أمام مسعى الفلسطينيين إلقامة دولة ذات سيادة و 

 

 أسئلة الدراسة:

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية:     

 ما األهمية الجيوستراتيجية لألغوار الفلسطينية؟-1

 ما هي المطالب األمنية اإلسرائيلية في األغوار؟-2

   ما أثر المطالب األمنية اإلسرائيلية في األغوار على مستقبل الدولة الفلسطينية؟-3
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 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:     

 تسليط الضوء على األهمية الجيوستراتيجية لألغوار الفلسطينية.-1

 بيان المطالب األمنية اإلسرائيلية في األغوار.-2

 إظهار أثر المطالب األمنية اإلسرائيلية في األغوار على مستقبل الدولة الفلسطينية.-3

   

 الزمنية:حدود الدراسة المكانية و 

تمثل الشريط الشرقي للضفة الغربية الواقعة ضمن األراضي تتناول الدراسة منطقة األغوار التي : الحد المكاني-1
شرقًا، نظرًا لقلة عرضها، ودائرتي ° 34َ: 15م، والتي تقع على درجة طولية واحدة 1967المحتلة على حدود 

 شمااًل.° 32و°29ََ: 30عرض

( كلما توفرت بيانات 2014-1999لدراسة في تحليالتها بشكل رئيس على الفترة الزمنية ): تركز االحد الزماني-2
 لذلك.

 

 مناهج وأساليب الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثـر المطالـب األمنيـة اإلسـرائيلية فـي األغـوار الفلسـطينية علـى مسـتقبل          
يـل اإلقليمـي، ومنـاهج البحـث التاريخيـة، والوصـفية، وأسـاليب التحليـل الدولة الفلسـطينية، مـن خـالل اتبـاع مـنهج التحل

 االحصائية، والكارتوجغرافية.
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 تعريف المصطلحات:

 "Oslo agreementاتفاق أوسلو: " -1

م، 1993سبتمبر  13هو إعالن المبادئ االنتقالي الموقع من قبل إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في         
ار لتحديد مسار عملية السالم، والهدف منها حسب المادة األولى إنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطيني مؤقتة، كاتفاق إط

المجلس المنتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لفترة انتقالية ال تزيد عن خمس سنوات 
 1993)األمم المتحدة،  1973لعام  338، 1967لعام242تؤدي إلى تسوية دائمة على أساس قرارا مجلس األمن 

:486/48/A.) 

 "POLITCAL SETTLEMENTالتسوية السياسية: "-2

م، 1991هي عملية السالم الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي انطلقت من مؤتمر مدريد للسالم          
، 1967لعام  242مم المتحدة برعاية دوليه بهدف تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، على أساس قرارات األ

م، وما 1993، والقرارات الدولية ذات الصلة، هذه العملية التي تمخض عنها اتفاق أوسلو 1973لعام  338والقرار
 تاله من اتفاقيات ثنائية، تمهيدًا للوصول إلى السالم العادل والشامل والدائم.

 " "Resolution 242: 242القرار -3

 1967في أعقاب حرب  1967نوفمبر  22اتخذه مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في  هو القرار الذي       
بين إسرائيل وجيرانها العرب، ومضمونه: إن احتالل األراضي عن طريق الحرب أمر مرفوض وهناك ضرورة 

 بدأين التاليين:إلحالل السالم العادل والدائم الذي تستطيع فيه كل دولة أن تعيش بسالم، وهذا يتحقق عن طريق الم

 انسحاب القوات المسلحة اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في إطار النزاع األخير.-1 

إلغاء أي حالة حرب واالعتراف بالسيادة اإلقليمية الكاملة واالستقالل السياسي لكل دولة من دول المنطقة -2  
 (.18: 2008،د ودون أعمال عنف )األمم المتحدةوحقها بالعيش بسالم داخل حدود معترف بها وآمنة ودون تهدي

 "COLONYالمستعمرة:"-4

مصطلح يطلق على كل تجمع استيطاني يهودي مقام فوق األراضي الفلسطينية المحتلة، تقيمه إسرائيل          
ة، وتعرفها ألهداف متعددة، سياسية واقتصادية وأمنية وديمغرافية، ومنها مستعمرات مدنية وعسكرية وصناعية وزراعي



 

  944 من 323

 

إسرائيل بأنها، كل مستعمرة معترف بها من قبل االحتالل اإلسرائيلي، بحيث تنطبق عليها شروط التجمع، ويعرف 
 مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي التجمع بأنه مكان مأهول بشكل دائم ضمن المعايير التالية:

 شخصًا أو أكثر.    20غالبا ما يسكنه -1

 له إداره ذاتية.-2 

 ليس مشمول مع الحدود الرسمية لتجمع آخر. -3

 (.39: 2012تم إقرار تأسيسه رسميًا )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -4 

 

 " "GEOPOLITICSالجيوبوليتكا:  –الجيوسياسية -5

مكانية وهي السلوك السياسي للدولة تجاه اإلقليم الجغرافي المناسب لها من حيث المساحة أو المطالب ال         
للدولة، وعرفت حديثًا بأنها كل ما يتعلق بالتنافس بين كل السلطات التي تعيش على أرض واحدة، تنافس أقل أو 
أكثر سلمًا أو عنفًا بين السلطات السياسية من كل األنواع، وليس فقط بين الدول، بل بين الحركات السياسية أو 

التنافس يمارس من أجل السيطرة أو الهيمنة على إقليم  المجموعات المسلحة الشرعية أو غير الشرعية، هذا
 (.312: 2013،جيوبوليتكى له مساحة كبيرة أو صغيره جدًا، وبالتالي تم تجاوز المفهوم الكالسيكي )دحالن
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 :أواًل: االجراءات اإلسرائيلية للسيطرة على الغوار

هـو األمـر غـوار واحـدة مـن أهـم المنـاطق االسـتراتيجية فـي الضـفة الغربيـة، و نظرًا للمميزات السابقة مثلـت األ         
 الذي جعلها هدفًا لألطماع اإلسرائيلية التوسعية، كمنطقة تعزز فيها أطماعها السياسية واألمنية واالقتصادية.

ـــع،  م، عملـــت إســـرائيل علـــى اســـتباحة هـــذه المنطقـــة لفـــرض سياســـة األمـــر1967فمنـــذ االحـــتالل عـــام          الواق
إلـى اسـتخدام أدوات ووسـائل متعـددة اسـتهدفت تغييـر حيـث عمـدت  واستكمال مشروعها التوسعي في الضـفة الغربيـة،

التركيــب الجغرافــي والــديمغرافي لألغــوار، بهــدف خلــق وقــائع علــى األرض تســتبق التســوية السياســية، وتتــيح إلســرائيل 
لهـا أطماعهـا التوسـعية فـي األراضـي الفلسـطينية، وكانـت فرض شروطها في مفاوضات الوضع النهـائي، وبمـا يحقـق 

مسـتعمرة اسـتيطانية وعـدد مـن البـؤر االسـتيطانية، بحيـث أصـبحت المسـاحات التـي  32محصلة ذلك إقامة أكثر من 
تشغلها هذه المستعمرات في زيـادة مسـتمرة، حيـث تسـيطر هـذه المسـتعمرات علـى مسـاحة واسـعة مـن األراضـي بلغـت 

 دونم، فيما تقدر مصادر متعددة أن المساحة التي 191143أكثر من  م،2009في عام 

 

 ( االنتِّشار الجغرافي للمستعمرات اإلسرائيلية في األغوار الفلسطينية2خريطة رقم )

 (86: ص2015)كرم، المصدر:
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ر مــن % مــن مســاحة األغــوار، لكــن فعليــًا تســيطر المســتعمرات علــى أكثــ17-15.5تشــغلها المســتعمرات تتــراوح بــين 
(، ومـــن خـــالل تحليـــل مواقـــع المســـتعمرات نالحـــظ 204: ص2012،% مـــن أراضـــي األغـــوار )شـــؤون فلســـطينية60

 اآلتي: 

 تمتد المستعمرات بشكل شمالي جنوبي كي تعطى مبررًا إلسرائيل للسيطرة على األغوار بكاملها.-1

لشرقية إلسـرائيل، ولكـي تشـكل فاصـل تموضع المستعمرات بالقرب من نهر األردن على اعتبار أنه يمثل الحدود ا-2
جيـــوديمغرافى بـــين الضـــفة الغربيـــة واألردن، باإلضـــافة للســـيطرة علـــى األراضـــي الزراعيـــة الخصـــبة وعلـــى ميـــاه نهـــر 

 األردن.

اإلشــراف علــى الســفوح الشــرقية للمرتفعــات الوســطى فــي نــابلس والقــدس، لتمنــع أي تمــدد عمرانــي وديمغرافــي أو -3 
 نطقة باتجاه الشرق حيث األراضي الخصبة والمياه الوفيرة.استثمار زراعي في الم

مــع مالحظــة أن هــذه المســتعمرات تــم إقامتهــا علــى مراحــل متتاليــة، وتقــام علــى أراضــي تــم االســتيالء عليهــا         
 بطرق ووسائل غير قانونية.

يهود، في خطوة لتغير التركيب وقد سعت إسرائيل من خالل المستعمرات إلى إغراق المنطقة بالمستعمرين ال         
الـــديمغرافي لألغـــوار، ورغـــم كـــل الـــدعم والتســـهيالت التـــي تقـــدمها الحكومـــات اإلســـرائيلية المتعاقبـــة وجمعيـــات دعـــم 

م، مسـتعمرًا"، بينمـا بلغـت 1999( مسـتعمرًا عـام 6243االستعمار االستيطاني، فإن أعـداد المسـتعمرين اليهـود بلغـت)
سـنة(، 13( مستعمرًا، أي زاد عدد سكان المستعمرين خالل هـذه الفتـرة )7663ب من )م، ما يقر 2012أعدادهم عام 

 .(fmep,2013)% سنوياً 1.75( مستعمرًا، أي بنسبة 1420بحوالي )

وعلــى الــرغم مــن المشــاريع الطموحــة والمتنوعــة وتقــديم كافــة التســهيالت واإلغــراءات للمســتعمرين اإلســرائيليين        
غــــوار، إال أن عـــددهم فشــــل فـــي تغييــــر الطـــابع الســــكاني لألغـــوار، هــــذا مـــا أكــــده الجغرافــــي لجـــذبهم للســــكن فـــي األ

اإلســـرائيلي اليشـــاع إفـــرات: "أن حجـــم المســـتعمرين فـــي األغـــوار يجعـــل مـــن الـــوزن االســـتراتيجي لالســـتيطان اليهـــودي 
ملمــوس بتغييــر الطــابع  هنــاك، أحــد أهــم الــدعائم إلســرائيل علــى الحــدود األردنيــة ..... لكــن إســرائيل فشــلت فــي شــكل

م، والـذي 1993السكاني للغور، في مقابل التطور الديمغرافي الكبير للفلسطينيين، والذي يتزايد منذ توقيع أوسـلوا عـام
ألــف نســمة، وبالتــالي ال يمكــن اعتبــار المســتوطنات هنــاك داعمــة لوضــع إســرائيل فــي  70وصــل عــددهم إلــى قرابــة 

 .(89: ص2015)كرم،األغوار"
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ممــا ســبق يتبــين أن إســرائيل فشــلت عمليــًا فــي مشــروعها االســتعماري االســتيطاني فــي األغــوار، لــذلك عمــدت        
إسـرائيل اســتخدام أدوات جديــدة فــي محاوالتهــا الراميـة للســيطرة علــى األغــوار، خاصــة فـي المرحلــة التــي تلــت انطــالق 

م، تم تصنيف 1995( المؤقتة لعام 2فاقية أوسلو)م، ففي ات1993عملية السالم وتوقيع اتفاقيات أوسلو االنتقالية عام
والتي تخضـع للسـيطرة اإلسـرائيلية الكاملـة، وتتجـاوز مسـاحتها  ،غالبية مناطق األغوار ضمن المناطق المصنف )ج(

% من مساحة األغوار، هذه المنطقة تقـع بـداخلها غالبيـة مسـتعمرات األغـوار، والقواعـد العسـكرية، والمحميـات 88.3
وقـــد اســـتغلت إســـرائيل ذلـــك و قامـــت بتســـخير كامـــل هـــذه المنطقـــة لخدمـــة االســـتيطان، فـــي مقابـــل حرمـــان  الطبيعيـــة،

الفلســطينيين مــن اســتخدام أو اســتغالل أي مــن حقــوقهم فــي هــذه المنطقــة، ومــا تبقــى مــن األغــوار للفلســطينيين والــذى 
رة الفلســطينية، وتضــم مدينــة % مــن مســاحتها، وهــي المنــاطق المصــنفة )أع ب(، وتخضــع للســيط11.7يمثــل حــوالى 

 أريحا وبعض القرى والبلدات حولها، والتي أضحت جيبًا صغيرًا معزواًل ومحاطًا بالمستعمرات .

حيــث أعلنــت عــن مســاحات واســعة مــن األغــوار بأنهــا منــاطق مغلقــة أمــام الفلســطينيين بــذرائع مختلفــة، كمــا          
 لتوسع الجيوديمغرافى(، وذلك بهدف الحد من ا1يظهر في الجدول رقم )

م، أعلنـت إسـرائيل عـزل منطقــة الشـريط الحـدودي مــع األردن 1967ففـي أعقـاب حــرب  ،الفلسـطيني فـي هـذه المنطقــة
(، هــذا 2010كـم، وتـم ترحيــل السـكان مـن منـاطق الــزور والكتـاير إلـى الجهـة الشــرقية مـن النهـر )مـدار، 5-1بعمـق 

منــاطق عســكرية مغلقــة وأنهــا منطقــه حــرام، وزرعــت فيهــا أســالك ألــف دونــم وا عالنهــا  400اإلجــراء أدى إلــى عــزل 
ـــين  ـــراوح عرضـــه مـــا ب ـــزان،1000-200شـــائكة وحقـــول ألغـــام فـــي شـــريط يت ـــة )المي ـــر داخـــل هـــذه المنطق : 1997مت

م أصـــدرت ســـلطات االحـــتالل مراســـيم خاصـــة بمنـــاطق معينـــة بصـــفتها رئـــات 1993وبعـــد اتفاقيـــة أوســـلو (، 13ص
لتها مناطق محظورة علـى الفلسـطينيين، وقـد تسـتخدم فيمـا بعـد لبنـاء المسـتعمرات، كمـا خضراء "محميات طبيعية" جع

(، واعتمدت هذا النهج تدريجيًا حتى يومنـا هـذا لقضـم األرض 114: ص2012حدث في سابقة جبل أبو غنيم )بابة،
 قطعة قطعة وعزلها عن الجسم الفلسطيني، حيث شكلت

 خضع للسيطرة اإلسرائيلية في األغوار ( يبين حجم المناطق التي ت1جدول رقم )

 

 النسبة المئوية من مساحة األغوار المساحة/ دونم المنطقة

 %83.4 1344335 المستعمرات والمجالس اإلقليمية
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 %48.7 784969 أراضي دولة

 %46.1 743626 مناطق عسكرية مغلقة

 %20.7 334614 محميات طبيعية

 %0.16 2505 مناطق أغلقها الجدار الفاصل

المجمـــوع باســــتثناء التطـــابق بــــين 
 المناطق

1372695 85.17% 

 (.2011المصدر:) بيتسيلم،

% مــن مسـاحة المنــاطق التـي تســيطر عليهــا المجـالس اإلقليميــة للمســتعمرات 20.7هـذه المحميــات الطبيعيـة حــوالي  
باإلضــافة إلــى مصــادرة آالف (، 2012،فــي األغــوار، والتــي أعلنتهــا إســرائيل محميــات طبيعيــة مغلقــة )القــدس العربــي

الــدونمات بحجــة أنهــا أراضــي دولــة أو أنهــا منــاطق تــدريب ورمايــة للجــيش، وبالتــالي يــتم إغالقهــا أمــام الفلســطينيين، 
 % من أراضي األغوار.85.17(، أن إسرائيل سيطرت بوسائل مختلفة على 1حيث يتضح من الجدول رقم)

الفلســطينية، انتهجــت إســرائيل سياســة العــزل والفصــل  فــي األغــوار،  واســتكمااًل إلحكــام قبضــتها علــى األغــوار     
م، وتنفيــذًا لمخطــط العــزل األحاديــة الجانــب بــين 2000والتــي بــدأت فصــولها مــع انــدالع انتفاضــة األقصــى فــي العــام 

م، 2003إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق أرئيـل شـارون فـي عـام 
رسميًا عن خطط لعزل وادى األردن من خالل بناء الجزء الشـرقي مـن جـدار الفصـل، حيـث تـم بنـاء جـزء منـه ابتـداء 

ــة فــي  6000مــن نهــر األردن فــي الشــرق وحتــى قريــة المطلــة شــرقي جنــين فــي الغــرب، وعــزل  دونــم عــن قريــة بردل
بارات متعـددة، أهمهـا االنتقـادات الشـديدة التـي وجهـت األغوار الشمالية، لكن ما تبقى من مشروع الجدار لم ينفذ العت

والـذى اعتبـر الجـدار  ،م9/5/2004إلسرائيل من المجتمع الدولي في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 
مخالف للقانون الدولي وداعيًا إلى وقف بنائه وهدمه وتعويض الفلسطينيين المتضررين عن األضرار التي لحقت بهم 

(،  واســتبدل مشــروع الجــدار بإقامــة الحــواجز العســكرية واألمنيــة علــى طــول محــيط األغــوار، 2006به )األهــرام، بســب
م، عنــدما ســئل عــن 2004كــان ذلــك واضــحًا فــي تصــريح شــارون فــي  وهــي تعمــل مكــان الجــدار ولهــا نفــس تأثيراتــه،

الشـرقية إال إذا دعـت الحاجـة إلـى ذلـك، هنـا الجدار في المنطقة الشـرقية، حيـث قـال: "أنـا ال أرى جـدارًا فـي المنطقـة 
(، وتنفيـــذًا 6: ص2012وهنــاك ســـوف نحجـــب الـــدخول إلــى المنطقـــة الشـــرقية بـــالحواجز العســكرية" )إســـحق وبنـــوره، 

أدت هـذه الحـواجز إلـى حـاجزًا بـين حـواجز ثابتـة وأخـري مؤقتـة،  35لسياسة عـزل األغـوار أقامـت سـلطات االحـتالل 
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ن الفلســـطينيين، إذ يســـمح بـــدخول المنطقـــة للســـكان المســـجلين كمـــواطنين فـــي الغـــور فقـــط، تقييـــد حركـــة وتنقـــل الســـكا
وبالتالي أدي ذلك إلي عـزل منطقـة األغـوار بالكامـل عـن الجسـد الفلسـطيني، فـي الضـفة الغربيـة، وهـو اإلجـراء الـذي 

 طق الواقعة غرب الجدار.يتناسق مع النوايا المعلنة للحكومة اإلسرائيلية للضم أحادي الجانب لألغوار وللمنا

رافق ذلك عمليات هدم واسعة للمنازل والمنشأت وتطهيـر عرقـي للسـكان الفلسـطينيين، اسـتكمااًل لمـا قامـت بـه        
، مســتغله ظـروف الحــرب بعمليـة تهجيــر 1967فـي األغــوار الفلسـطينية منــذ األيـام األولــى لالحـتالل اإلســرائيلي عـام 

مخيمـات األربعـة والقـرى المنتشـرة بمحـاذة نهـر األردن، إلـى األردن )مجلـة شـؤون طالت عشـرات اآلالف مـن سـكان ال
 (.199: ص2012فلسطينية، 

منـزاًل علـى األقـل، إلـى جانـب عـدد غيـر معـروف مـن  315م، تـم هـدم 2013-2006وخالل الفتـرة مـا بـين         
ــــــاني الزراعيــــــة، التــــــي ســــــكنها حــــــوالى  هــــــدمت منــــــازلهم علــــــى مــــــرتين  مواطنــــــاً  225مواطنــــــًا،  مــــــنهم  1577المب

(، هــذه الممارســـات والتــي اعتبرهــا تقريـــر األمــم المتحــدة محرمـــة دوليــًا، يكــون الهـــدف منهــا محاصـــرة 2011،)بتســليم
التواجــد الفلســـطيني فـــي أقــل مســـاحة ممكنـــة، وفـــي الغالــب ال تراعـــى احتياجـــات الســـكان، خاصــة أنهـــم يعتمـــدون فـــي 

ومـن المالحـظ قيـام قـوات االحـتالل بهـدم البيـوت والمنشـآت الزراعيـة المقامـة معيشتهم علـى الزراعـة وتربيـة المواشـي، 
خارج المساحة العمرانية المخصصة لهذه التجمعات بشكل مستمر، من أجل دفع السكان لهجرة األغوار، وشـهد عـام 

الل خطوات تجمعًا سكانيًا في األغوار، من خ 24م هجمة غير مسبوقة وبوتيرة متسارعة من اإلجراءات ضد 2014
تــم ممارســة عمليــة اإلخــالء المؤقــت للســكان، بذريعــة تواجــدهم فــي المنــاطق التــي تــم  تدريجيــة وبوســائل متعــددة، فقــد

اإلعــالن عنهــا منــاطق عســكرية ومنــاطق للتــدريب العســكري، حيــث يطلــب مــن الســكان الفلســطينيين اإلخــالء ومغــادرة 
ألمــر الــذى يـــؤدى إلــى تهجيــر مؤقـــت للســكان، لكــن التكـــرار المنطقــة التــي يعيشــون فيهـــا لمــدة زمنيــة محـــددة، وهــو ا

أمر الجيش اإلسرائيلي مرة تلو األخرى إخـالء  ،م2012المتعمد لنفس األمر يدفع باتجاه التهجير الدائم، ففي صيف 
مؤقـــت لجماعـــات تســـكن فـــي المنـــاطق التـــي أعلـــن عنهـــا منـــاطق تـــدريب عســـكرية، وتجبـــر هـــذه اإلخـــالءات المتكـــررة 

ى وقـــف ســـير حيـــاتهم، وتثيـــر مشـــاعر الخـــوف والريبـــة وهـــي منوطـــة بالمصـــاعب والمعانـــاة، وكـــذلك فـــإن الســـكان علـــ
 20م وقعــت أكثـر مــن 2013التـدريبات تلحـق الضــرر بـالحقول المزروعـة التابعــة للسـكان وبممتلكــاتهم، وحتـى نهايـة 

وخربة حمصة وخربة الرأس األحمر حادثة إخالء التي طالت تجمعات "حمام المالح والبرج وعين الميتة وعين الحلوة 
 ( .2011،وخربة طانا والحديدية ويرزا وسمرة " )بتسليم

ـــة الماضـــية هجمـــه شرســـة القـــتالع التجمعـــات          ـــاطق األغـــوار الفلســـطينية فـــي الســـنوات القليل ـــد شـــهدت من وق
كافة مناطق األغوار، حيـث  السكانية الفلسطينية من مناطق سكناهم، خاصة التجمعات البدوية والرعوية المنتشرة في

يشكل وجود البدو بين سفوح األغوار وتاللها ووديانها عائقًا أمـام مشـاريع التوسـع االسـتيطاني والسـيطرة علـى األرض 
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ومصادر المياه في األغـوار، ولـذلك تعمـل سـلطات االحـتالل علـى ترحيـل التجمعـات البدويـة التـي تعـيش حيـاة بدائيـة 
 نية دون مقدمات.في منطقة األغوار الفلسطي
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       ثانيًا: الهمية الجيوستراتيجية لألغوار الفلسطينية

طارهــــا الزمنــــي واألهــــداف المرجــــوة منهــــا، هــــو إنهــــاء االحــــتالل          إن جــــوهر العمليــــة السياســــية ومرجعياتهــــا وا 
لفلســطيني وســلطته الوطنيــة مــن بنــاء م، وبالتــالي تمكــين الشــعب ا1967اإلســرائيلي عــن األراضــي المحتلــة منــذ العــام 

قامــة دولتــه المســتقلة، وعاصــمتها القــدس الشــريف )فيــاض، (، لــذلك يتطلــع الفلســطينيون إلــى األغــوار 1، ص2009وا 
ــتهم الموعــودة، نظــرًا لمــا تمتــع بــه األغــوار مــن خصــائص جغرافيــة  الفلســطينية باعتبارهــا منطقــة حيويــة لمســتقبل دول

 ية استراتيجية نظرًا لالعتبارات التالية: وتاريخية، وهو ما منحها أهم

 أواًل: من الناحية السياسية:

م، وعـــــدم مشـــــروعية االحـــــتالل 1967تأكيـــــد الحـــــق الفلســـــطيني فـــــي كافـــــة األراضـــــي المحتلـــــة عـــــام  -1           
ـــة الفل ســـطينية اإلســـرائيلي وأي إجـــراءات أو ممارســـات يقـــوم بهـــا، اســـتنادًا إلـــى أنهـــا جـــزء ال يتجـــزأ مـــن أراضـــي الدول

م، وتماشــيًا مــع قــرارات 1967المســتقبلية، التــي تضــم الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة عشــية احــتالل إســرائيل لهمــا عــام 
م علــى 1973-م1967" الصــادرين عــن مجلــس األمــن الــدولي عــام 242،338الشــرعية الدوليــة، خاصــة القــرارين "

ويـــدعوان إلـــى انســـحاب القـــوات المســـلحة  ،حربالتـــوالي، واللـــذان أكـــدا علـــى عـــدم جـــواز االســـتيالء علـــى األرض بـــال
(، وهو ما يعنى أن 15، ص2011،اإلسرائيلية من األراضي التي احتلتها في النزاع األخير )دائرة شؤون المفاوضات

م، هــي أراضــي محتلــة وغيــر متنــازع عليهــا كمــا تحــاول إســرائيل تســويقه للعــالم، 1967كافــة األراضــي المحتلــة عــام
ـــر وبالتـــالي لـــيس إلســـرا ئيل أي حقـــوق فيهـــا، وأن كـــل إجراءاتهـــا لفـــرض األمـــر الواقـــع علـــى األرض هـــي باطلـــة وغي

  مشروعة.

ـــوقهم فـــي           ـــاظ علـــى حق ـــة السياســـية للفلســـطينيين لتحقيـــق مصـــالحهم والحف ـــاألغوار مهمـــة مـــن الناحي ـــذلك ف ل
ألغــوار والســماح إلســرائيل بالســيطرة مـواردهم الطبيعيــة، لــذا فــإن التهــاون فــي مســألة السـيادة الفلســطينية علــى منطقــة ا

عليهــا يحــرم الفلســطينيين مــن هــذه الحقــوق ويبــددها، ويــدفع إســرائيل لمزيــد مــن المطالــب التوســعية فــي منــاطق مهمــة 
 أخري كالقدس، والمناطق المتاخمة لخط الهدنة.

ــة الفلســطينية المســتقبلية، باعتبــا-2         ر األغــوار منطقــة حدوديــة و تأكيــد الســيادة الفلســطينية علــى حــدود الدول
جسر التواصل مع كافة الدول العربية، والبوابة الشرقية لفلسـطين، وضـمها إلسـرائيل هـو القضـاء علـى حـل الـدولتين، 

(، وبقــاء ســيطرة 2، ص2014ألن الكيــان الفلســطيني الوليــد ســتغلق بوابتــه الشــرقية إلــى العــالم الخــارجي )أبــو الشــين،
حكـــام ســيطرتها علـــى كامـــل حــدود الضـــفة الغربيــة، وبالتـــالي الـــتحكم فــي حريـــة حركـــة إســرائيل علـــى األغــوار يعنـــى إ
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السكان والبضائع على حدود الدولة الفلسطينية، يتبعه فقدان الفلسطينيين لسيادتهم على حدود الدولة الموعـودة، وهـذا 
لتجـارة والسـفر مـع بقيـة دول ألن حـدود األغـوار مـع األردن تشـكل نقـاط تواصـل هامـة ل،مهم مـن الناحيـة االسـتراتيجية

الشــرق األوســط، واســتمرار الســيطرة اإلســرائيلية علــى قطاعــات مــن األغــوار ســيبقي الضــفة الغربيــة محاصــرة مــن قبــل 
إســـرائيل، وهـــو مـــا يرفضـــه الفلســـطينيون بشـــكل قـــاطع، باعتبـــاره شـــكل مـــن أشـــكال االحـــتالل وانتقـــاص مـــن ســـيادتهم 

الفلسـطيني الـذي عبـر عنـه الـرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس فـي رسـالة  الوطنية، ويتجلـى ذلـك مـع الموقـف الرسـمي
فـــي معـــرض رده علـــى مقتـــرح أمريكـــي باإلبقـــاء علـــى وجـــود  12/12/2013فـــي  ،رســـمية مكتوبـــة للجانـــب األمريكـــي

عســكري إســرائيلي فــي غــور األردن، حيــث أكــد : )رفــض أي وجــود إســرائيلي علــى الحــدود الشــرقية مــع األردن، وأن 
م، حســـب القـــانون الـــدولي 1967حـــل، هـــو إقامـــة دولـــة فلســـطينية مســـتقلة ذات ســـيادة ومتصـــلة علـــى حـــدود رؤيتـــه لل

 .(42:ص2015)كرم،والشرعية الدولية(

أهميــة األغــوار لمســتقبل الدولــة الفلســطينية فــي تعزيــز دعــائم التنميــة والتطــوير وبنــاء دولــة قابلــة للحيــاة: -3         
الفلسـطينية باعتبارهـا منطقـة حيويـة لمسـتقبل دولـتهم الموعـودة، لمـا تمثلـه مـن أهميـة  يتطلع الفلسـطينيون إلـى األغـوار

تنمويــة للدولــة الفلســطينية المســتقبلية، فهــي مــن الناحيــة الجغرافيــة مــن أوســع المنــاطق الفلســطينية مــن حيــث المســاحة 
ن إقامـة مشـاريع إسـكان ومرافـق وأقلها من حيث السكان، وتشكل مخزونـًا جغرافيـًا مـن األراضـي تمكـن الفلسـطينيين مـ

(، كمــا أن األغــوار تشــكل مجــااًل للتطــوير مــع وجــود مصــادر ميــاه 25، ص2012عامــه لبنــاء دولــه ناجحــة )نحــاس،
مكانيات اقتصادية وفيرة، يمكن استغاللها في دعم وتعزيز دعائم التنمية والتطـوير، لـذلك فـإن بقـاء  وأراضي خصبة وا 

ــــى األغــــو  ــــوض  مســــعى الســــيطرة اإلســــرائيلية عل ــــزات وغيرهــــا، ويق ار، يحــــرم الفلســــطينيين مــــن اســــتغالل هــــذه الممي
 الفلسطينيين في بناء دولة مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.

يفرض الموقع الجغرافي المميز لهذه المنطقة نفسه في الجانب األمني والعسـكري،  ثانيًا: من الناحية المنية:       
رقي للحدود الشرقية لفلسطين، ومنطقـة العبـور والتواصـل مـع العـالم الخـارجي عبـر نهـر األردن، باعتبارها القطاع الش

كما أنها تمثل جسر التواصل والعمـق االسـتراتيجي ألهـم المـدن الفلسـطينية، خاصـة القـدس ورام هللا ونـابلس والخليـل، 
لـوطني الفلسـطيني، انطالقـًا مـن المعطيــات وانطالقـًا مـن ذلـك شـكلت األغـوار بعـدًا أساسـيًا فـي تشـكيل مفهـوم األمـن ا

 التالية:

  تشكل الغوار خط الدفاع الول عن فلسطين:-1    

تميــزت األغــوار مــن الناحيــة العســكرية، بأنهــا مثلــت خــط الــدفاع األول عــن فلســطين مــن جهــة الشــرق منــذ           
األمنيــة للمنطقــة مــع تطــور األوضــاع (، حيــث تطــورت األهميــة 23، ص1997التــاريخ القــديم وحتــى اليــوم )مســلم، 



 

  944 من 332

 

م، التي أدت إلي وصـول الجـيش اإلسـرائيلي إلـي ضـفاف نهـر 1967السياسية، خاصة في مرحلة ما بعد حرب يونيو
ـــر أرضـــهم  ـــة للفلســـطينيين كنقطـــة انطـــالق لتحري ـــة األكثـــر أهمي ـــك الوقـــت أصـــبحت األغـــوار المنطق األردن، ومنـــذ ذل

فقـد شــهدت  ،يــة الثالثـة الشـمالية والغربيــة والجنوبيـة، مطوقــة مـن قبـل إســرائيلالمحتلـة، خاصـة أن حــدود الضـفة الغرب
األغوار بعد تسعة أيام من االحتالل أول عملية فدائية قرب كيبوتس جيشر، ولعبت األغوار دورًا هامًا كمنطقة عبور 

النهـــر إلـــى األغـــوار، حيـــث للفـــدائيين للقيـــام بالعمليـــات الفدائيـــة ضـــد إســـرائيل، والتـــي كانـــت تنطلـــق مـــن األردن عبـــر 
ســاهمت األغــوار فــي مقاومــة االحــتالل مــن خــالل: )تــوفير المــالذ اآلمــن وأمــاكن االختبــاء للفــدائيين، وتــوفير التمــوين 
للفدائيين وتأمين عبورهم للمنطقة، وتزويد الفدائيين بالمعلومات عن أماكن القوات اإلسرائيلية والمستعمرين، باإلضافة 

(، هــذه المســاهمات أدت إلــى 25، ص2008،لمنطقــة وانخــراطهم فــي مقاومــة االحــتالل(، )قاســمإلــى انضــمام أبنــاء ا
نجاحـــات بـــاهرة للمقاومـــة الفلســـطينية آنـــذاك، وشـــكلت دافعـــًا حقيقيـــًا للفلســـطينيين بإمكانيـــة هزيمـــة االحـــتالل وتحريـــر 

ية كـل مقومـات الـدعم والصـمود األرض، باعتبار األغوار مهمة لتوفير عمق استراتيجي يمنح حركة التحرر الفلسـطين
 في مواجهة االحتالل وقواته العسكرية.

 أهمية الغوار كمنطقة حدود وعبور مع العالم الخارجي:-2

إن الســـيادة الفلســـطينية علـــى األغـــوار، ذات أهميـــة كبيـــرة مـــن الناحيـــة األمنيـــة واالســـتراتيجية للفلســـطينيين،           
األردن تشـكل نقـاط تواصـل هامـه للتجـارة والسـفر مـع بقيـة دول الشـرق األوسـط باعتبارها منطقة حـدود، فحـدودها مـع 

والعـالم، وهــذا مهــم مــن الناحيـة األمنيــة فــي تــأمين حركـة المواصــالت مــن جهــة، والسـيطرة والرقابــة علــى الحــدود لمنــع 
غوار سوف يعني التهريب والتسلل وفرض األمن من جهة آخري، واستمرار السيطرة اإلسرائيلية على قطاعات من األ

، وهـو مـا يفقـد الفلسـطينيين السـيطرة األمنيـة (47:ص2015)كرم،أن الضفة الغربية ستبقى محاصرة من قبل إسـرائيل
على حدود الدولة الفلسطينية المسـتقبلية، ويمثـل تهديـد لألمـن الـوطني الفلسـطيني، مـن خـالل الـتحكم بمحـاور العبـور 

 للضفة الغربية .

 ي تعزيز المن االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني:أهمية الغوار ف-3    

نمــــا يتعــــداه بصــــورة أكثــــر اتســــاعًا             ال يقتصــــر المفهــــوم األمنــــي علــــى الجانــــب العســــكري واألمنــــي فقــــط، وا 
ذا كان األمن يتضمن شيئًا فهـو يتضـمن  وشمولية، حيث يمكن لألمن أن يتحقق من خالل التنمية القومية الشاملة، وا 

ذا لـــم توجـــد تنميـــة داخليـــة، فـــإن النظـــام واالســـتقرار يصـــبحان أمـــرًا مســـتحياًل القـــدر األ دنـــى مـــن النظـــام واالســـتقرار، وا 
 (.21، ص2003)شبيب، 
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وعليه يعتبر الفلسطينيون األغوار منطقة حيوية لمستقبل التنمية في األراضي الفلسطينية لما يتوفر فيها من          
مكانيات كبيرة، إذا ما  تم استغاللها يمكن أن تسهم في إقامة المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، وتنمية موارد وا 

القطاعات االقتصادية، وتـوفير فـرص لالسـتثمار، وبالتـالي تشـغيل األيـدي العاملـة وزيـادة الـدخل القـومي، ممـا يسـاهم 
يئـــة آمنـــة ويـــوفر قـــدرًا مـــن النظـــام فـــي تـــدعيم األمـــن االقتصـــادي واالجتمـــاعي للفلســـطينيين، ومـــا يســـاعد فـــي إيجـــاد ب

 واالستقرار.      

 السيطرة اإلسرائيلية على الغوار تمثل تهديد لألمن الوطني الفلسطيني:-4   

إن بقاء السيطرة اإلسرائيلية في األغوار مع بقاء المستعمرات، يمثـل تهديـدًا للكيـان الفلسـطيني واسـتقراره،             
لطـرق والمعـابر التـي تـربط بـين المنـاطق الفلسـطينية، ممـا يفـتح الطريـق أمـام المسـتعمرين وذلك بسبب السيطرة على ا

إلغالقهــا فــي أي وقــت أو ضــربها كمــا حــدث أبــان انتفاضــة األقصــى األخيــرة، وهــذا يعنــى تهديــدًا أمنيــًا علــى اســتقرار 
ــة الفلســطينية، وتهديــد جــوهري للســيادة الفلســطينية، ووجــود قــوات إســرائيلية فــ ي األغــوار يعنــى انتقــاص للســيادة الدول

(، وبالتالي فإن أي وجـود إسـرائيلي فـي األغـوار، 2004،الوطنية ومساس باألمن الوطني للدولة الفلسطينية )التفكجي
سـيؤدي حتمـًا إلـى تـدخالت واحتكاكـات بـين اإلسـرائيليين والفلسـطينيين قـد تتطـور إلـى نزاعـات عنيفـة، وبالتـالي تشـكل 

 من واالستقرار الفلسطيني .       تهديدًا حقيقيًا لأل

األغـوار الفلسـطينية تتمتـع بمـوارد طبيعيـة واقتصـادية فريـدة ومتنوعـة، جعلتهـا  ثالثًا: من الناحية االقتصادية:        
ذات أهميـة اقتصــادية بالغــة، ينظــر إليهــا الفلســطينيون باعتبارهــا منطقــة حيويــة وهامــة لمســتقبل دولــتهم الموعــودة، فــي 

القتصاد الفلسطيني والمساهمة في خلق تنميـة مسـتدامة، والتـي بـدونها يصـبح مـن الصـعب علـى الفلسـطينيين تعزيز ا
 تساهم في قطاعات اقتصادية عديدة أهمها:إقامة دولة ذات اقتصاد مستقل ومستقر، حيث 

 قطاع الزراعة:-1   

ة الغربيـة، نظـرًا لتـوفر المصـادر الطبيعيـة تتمتع منطقة األغوار بمركز متميز فـي القطـاع الزراعـي للضـف            
األساسية في تلك المنطقة وعلى الرغم من العقبات التي مازالت تحد من تنمية المنطقة وتعيق تطورها، فإنهـا مازالـت 

 أحد األعمدة الرئيسة للقطاع الزراعي في الضفة الغربية.

% مــن المســاحة اإلجماليــة 2.8األغوار ال تشــكل إال ورغــم أن مســاحة األراضــي الزراعيــة المتاحــة حاليــًا بــ          
لألراضي الزراعية في الضـفة الغربيـة، إال أنهـا تسـهم بنسـبة مرتفعـة مـن اإلنتـاج الزراعـي للضـفة الغربيـة، ويعـود ذلـك 
أساسًا، إلـى نسـبة األراضـي المرويـة العاليـة، حيـث تضـم األغـوار نصـف األراضـي المرويـة للضـفة الغربيـة، فإنتاجيـة 
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وفى المتوسط العام إنتاجية الدونم المروي  ،ضعف إنتاجية الدونم البعلي 40دونم المروي في بعض السنوات تكون ال
(، هــذا باإلضــافة إلــى تمتــع القطــاع الزراعــي فــي 2، ص2014ضــعف إنتاجيــة الــدونم البعلــي )شــؤون فلســطينية،13

 ي:األغوار بمميزات فريدة، نتيجة عوامل بيئية وطبيعية تتمثل باآلت

نظــرًا النخفــاض المنطقــة عــن منســوب ســطح البحــر، تــوفرت لهــا ظــروف مناخيــة  المنرراش شرربه االسررتوائي:-1    
خاصة ميزتها عن غيرها من المناطق، ومنحتها زراعـة أصـناف ال تنمـو فـي المنـاطق األخـرى، إال فـي أوقـات معينـة 

اعـة الفواكـه المتنوعـة والخضـروات كالفراولـة مما أسهم في تحقيق تكامل كمي ونوعي، وميزة منـاخ المنطقـة يسـمح بزر 
(، هذا اإلنتاج ال تكمن في طبيعته التكاملية، بل في قيمتـه  (PLO,2013,p2والبندورة والخيار أربع مرات في السنة

الماديــة المرتفعــة، نظــرًا لنــدرة هــذه المحاصــيل، وبشــكل عــام يمكــن اعتبــار منطقــة األغــوار بيتــًا زجاجيــًا طبيعيــًا مؤهــل 
 تاج أنواع عديدة من المحاصيل.إلن

بعكــس منــاطق الضــفة الغربيــة والتــي تعتمــد الزراعــة فيهــا علــى الظــروف البعليــة، والتــي طبوغرافيررة الرض: -2    
تزداد فيها معـدالت األمطـار، وهـي غالبـًا منـاطق جبليـة وعـرة، أمـا األغـوار فـإن مناطقهـا ذات تربـة منبسـطة وبالتـالي 

 (. 26، ص1984ميكنة في العمليات الزراعية بسهولة )أبو عرفة،تتيح إمكانية استخدام ال

كما سبق اإلشـارة فـإن وفـرة الميـاه فـي منـاطق األغـوار، يتـيح لهـا إمكانيـات ري مسـاحات  توفر مصادر المياه:-3   
الل واسعة من األراضي، وقد سـاهمت التطـورات التكنولوجيـة منـذ سـنوات األربعينـات مـن القـرن الماضـي بزيـادة اسـتغ

 المياه الجوفية من الخزانات األرضية. 

إن تظافر هذه العوامل مـع التطـور التكنولـوجي أسـهم فـي تطـوير الزراعـة المكثفـة فـي المنطقـة، وال سـيما             
 الزراعة المحمية، حيث تضاعفت إنتاجية األرض وازدادت أهميتها االقتصادية.

% مــن مســاحة المزروعــات المرويــة فــي 50أن األغــوار تســاهم بنحــو  وتشــير معطيــات اإلنتــاج الزراعــي            
% مــن الخضــروات فــي الضــفة الغربيــة، ومعظــم الفاكهــة االســتوائية وشــبه 60الضــفة الغربيــة، والتــي يشــكل إنتاجهــا 

، 2010،% مــــن إنتــــاج المــــوز )شــــريدة100% مــــن محصــــول الحمضــــيات، و40االســــتوائية فــــي الضــــفة الغربيــــة، و
ـــذى تطـــور بشـــكل متســـارع وقـــد تجـــاوز الـــرقم  (، باإلضـــافة23ص ومـــزارع  ،ألـــف شـــجرة 180إلـــى قطـــاع النخيـــل ال

األعشاب الطبية والورود التي تطورت زراعتها في األغوار، باإلضافة إلى المشـاريع المرافقـة مـن التصـنيف والتغليـف 
 (.13، ص2014والتخزين التابعة للقطاع الخاص الفلسطيني )جبر،
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ز إمكانيــة كبيــرة لتطــوير القطــاع الزراعــي الــذي يعتبــر األساســي للتنميــة الريفيــة المســتدامة فــي ومــن هنــا تبــر        
ـــة الواســـعة باإلضـــافة  ـــة الفلســـطينية المســـتقبلية، حيـــث تمـــنح المصـــادر المائي األغـــوار، باعتبارهـــا ســـلة  الغـــذاء للدول

عـي، حيـث يفلـح الفلسـطينيون فـي الوقـت وسائل نمـو وتطـوير للقطـاع الزرا  ،للمساحات الواسعة من األراضي الزراعية
ألــف دونــم مــن األراضــي الزراعيــة، وهــى نســبة األراضــي المتاحــة حاليــًا)وزارة  280ألــف دونــم مــن أصــل  50الحــالي 

 100,000(، ووفًقــا لتقــديرات اقتصــاديين إســرائيليين وفلســطينيين، فــإّن زراعــة واستصــالح 2005الزراعــة الفلســطينية،
مكـــان عمـــل جديـــد، كمـــا أّن اســـتخدام تقنيـــات  200,000-150,000كنهمـــا اإلثمـــار عـــن دونـــم فـــي غـــور األردن يم

زراعـــة متقّدمـــة ســـُيمّكن المـــزارعين مـــن زيـــادة محاصـــيلهم الزراعيـــة مـــن خمســـة إلـــى عشـــرة أضـــعاف، وتطـــوير زراعـــة 
ذه الزراعــة دونــم، بقيمــة مليــار دوالر ســنوًيا، وتطــوير مثــل هــ 50,000للتصــدير فــي غــور األردن علــى مســاحة قرابــة 
(،  باإلضــافة إلــى مــا ســبق فإنــه يترتــب علــى تطــوير القطــاع 2011،َمُنــوط بتخصــيص مصــادر ميــاه وأراض  )بتســليم

وهـو مـا يـؤدي إلـى تشـغيل  ،أن يسهم في قطاعات اقتصادية أخرى أهمها قطاع الصـناعة الزراعيـة والتجـارة ،الزراعي
ويســهم فـــي زيـــادة الـــدخل القـــومي الفلســـطيني، ويقلـــص اعتمـــاد  األيــدي العاملـــة الفلســـطينية ويقلـــل مـــن نســـبة البطالـــة،

الفلسطينيين على المساعدات المالية الخارجية والتي عادة ما تكون مرتبطة بشروط سياسية كمـا هـو عليـه الحـال فـي 
 الوقت الراهن.

طيع الفلســطينيون إن غالبيـة األراضـي الزراعيـة فـي األغـوار تقـع ضـمن المنـاطق المصـنفة )ج( والتـي ال يسـت        
ألف دونم مصادرة في األغوار، وحسب البنك الدولي: )أنه في حالة استطاع 50استثمارها أو العمل بها، حيث يوجد 

 P1،2012،UNITEDألــف دونــم، أن يعـود علــيهم ماليــًا قرابــة مليـار دوالر ســنويًا(، ) 50الفلسـطينيون استصــالح 
nation دوالر فــــي  1479طـــن، هــــذا يعطـــي حـــوالي 3.25جيــــة الـــدونم ألـــف دونــــم مـــروي، معـــدل إنتا50(، بمعنـــى

(، هـذه اإلمكانيـات الكبيـرة فـي حالـة تمكـن 9، ص2014دوالر للمزارع، )شؤون فلسـطينية، 891اإلجمالي يعود منها 
الفلســـطينيين مـــن اســـتغاللها ســـوف ترفـــع مـــن مســـاهمة الزراعـــة فـــي النـــاتج المحلـــى اإلجمـــالي، وهـــو مـــا يتطلـــع إليـــه 

 مستقباًل لتطوير اقتصاد دولتهم. الفلسطينيون 

لـــذا يـــرى الفلســـطينيون أن الســـبيل الوحيـــد نحـــو تطـــوير اقتصـــاد فلســـطيني مســـتقل وتنميـــة مســـتدامة، بإنهـــاء          
االحـــتالل اإلســـرائيلي للضـــفة الغربيـــة، وتفكيـــك ســـيطرته علـــى المنطقـــة خاصـــة فـــي المنطقـــة المصـــنفة "ج "بمـــا فيهـــا 

 األغوار.
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 اه: قطاع المي-2 

ـــة             ـــرة فـــي التنمي ـــة، لمـــا لهـــا مـــن قيمـــة كبي ـــة وأكثرهـــا حيوي ـــة مـــن أهـــم المـــوارد الطبيعي ـــر المـــوارد المائي تعتب
االقتصــادية واالجتماعيــة ألي مجتمــع بشــرى، لــذا أصــبحت الميــاه والســيطرة علــى مواردهــا أساســًا للصــراع بــين الــدول 

المنطقة الجافة وشبه الجافة، حيث أدى انخفاض معدالت التسـاقط والشعوب، وفى فلسطين باعتبارها تقع مناخيًا في 
 المطري، ومحدودية موارد المياه فيها، إلى زيادة األهمية االستراتيجية للمياه فيها بوجه عام.

% 47تعتبر األغـوار مـن المنـاطق الغزيـرة بمصـادر الميـاه الطبيعيـة فـي الضـفة الغربيـة، حيـث تحـوي علـى          
(، وهـو 2014،المياه الجوفية الفلسطينية، وبذلك اعتبرت أحد أقطاب مثلث الماء الفلسـطيني )وكالـة معـاً من مصادر 

مــا جعـــل مـــن الميـــاه فــي األغـــوار مثـــارًا للصـــراع مــع اإلســـرائيليين، اللـــذين يتطلعـــون للســيطرة علـــى هـــذا المـــورد الهـــام 
الحيـاة لهـم وشـرطًا أساسـيًا للبقـاء والصـمود علـى وحرمان الفلسطينيين من حق استغالل ميـاههم، والتـي تعتبـر شـريان 

 أرضهم، فهي أمرا  مهم  لالزدهار الفلسطيني على المدى البعيد.

وتواجــه الدولــة الفلســطينية القادمــة تحــديًا صــعبًا فــي قطــاع الميــاه، ألن الوضــع المــائي الفلســطيني أصــبح فــي         
ه واتسـاع منـاطق التلـوث لمصــادر الميـاه الجوفيـة فـي الضــفة غايـة الحـرج والصـعوبة، بســبب تفـاقم أزمـات نقـص الميــا

الغربيــة وقطـــاع غـــزة علــى الســـواء، حيـــث ال مــوارد مائيـــة متاحـــة لــدى الفلســـطينيين ألغـــراض الشــرب ســـوى الكميـــات 
المحدودة التي يحصلون عليها حاليًا من األحـواض الجوفيـة، وألن ميـاه نهـر األردن وهـي الشـريان الحيـوي الـذي كـان 

، حيــث 1967ًا للفلســطينيين ســابقًا، لــري األراضــي الزراعيــة فــي منطقــة األغــوار لــم يعــد لهمــا وجــود منــذ العــام متاحــ
ــًا، ورغــم أن اتفاقيــات أوســلو تــنص علــى أن  ــًا تراكمي يواجــه الفلســطينيون فــي كافــة منــاطق الضــفة الغربيــة عجــزًا مائي

ربية، إال أن هذه الحقوق لم تحدد وأجل التفاوض بشـأنها إسرائيل تعترف بالحقوق الفلسطينية في المياه في الضفة الغ
لمفاوضات الوضع النهائي، بينما بقي التقسيم غير المنصف لموارد المياه الجوفية المشتركة على ما هو في المرحلة 

 بالمئــــة، )ســــلطة الميــــاه 20بالمئــــة منــــه وال ينــــال الفلســــطينيون ســــوى  80االنتقاليــــة، بحيــــث تســــتأثر إســــرائيل بنحــــو 
 (.2014الفلسطينية،

وقد أدت حفريات اآلبار العميقة التي تقـوم بهـا إسـرائيل إلـى تقّلـيص كميـات الميـاه التـي ُيمكـن للفلسـطينيين           
أن يضــّخوها مــن آبــار الميــاه التابعــة لهــم، وتمــّس بجــودة هــذه الميــاه وتــؤّدي إلــى انحــدار فــي تــدفق الجــداول المائيــة 

ر، وفضـاًل عـن ذلـك تمنـع إسـرائيل الفلسـطينيين مـن الوصـول إلـى الينـابيع الموجـودة خـارج الطبيعية فـي أرجـاء األغـوا
مناطق سكناهم، ومـن الوصـول إلـى ميـاه حـوض نهـر األردن، والتـي حـددت حسـب خطـة جونسـون لمحاصصـة ميـاه 

تنفيـــذه س مــن الميـــاه للفلســـطينيين، غيـــر أن ذلـــك لــم ينفـــذ، وفـــى حالـــة /3مليـــون م 250نهــر األردن إلـــى تخصـــيص 
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ألــف دونمــًا فــي منطقــة الغــور، وهــو مــا ســيؤدى إلــى حــدوث تطــور اقتصــادي  250ســيكون باإلمكــان ري أكثــر مــن 
(، ورغم تعدد مصادر الميـاه فـي األغـوار، إال أن الفلسـطينيين يعـانون 201، ص1997،ملموس في المنطقة ) مسلم

للشـرب واالسـتخدام المنزلـي وغيرهـا، ممـا أجبـر  من نقص شديد في كميات المياه الالزمة، سواء ألغـراض الزراعـة أو
الفلســطينيين علــى شــرائها مــن شــركات الميــاه اإلســرائيلية بأســعار باهظــة، وهــو األمــر الــذي أدى إلــى خســائر فادحــة 

 وتردى لألوضاع البيئية والصحية الفلسطينية. ،لالقتصاد الفلسطيني

الدولــة الفلســطينية، هــي بالدرجــة األولــى مــدى قــدرة هــذه  إن اكبــر المخــاوف والمخــاطر التــي ســتواجه قيــام          
الدولة عل مواجهة ومعالجة أزمات نقص المياه المتفاقمة، وطبيعة التحديات المتعلقة بتوفير ما يكفي مـن الميـاه لسـد 

اعـــة العجـــز الكبيـــر القـــائم وتلبيـــة حجـــم الطلـــب للســـنوات القادمـــة، لكافـــة األغـــراض المنزليـــة والشـــرب والصـــناعة والزر 
ومعالجــة مخــاطر التلــوث وتــدهور البيئــة المائيــة، بمــا ُيَمكِّــن مــن ضــمان متطلبــات األمــن المــائي واألمــن الغــذائي معــا 
للدولة الفلسطينية القادمة، في ظل ظـروف مائيـة كارثيـة صـعبة للغايـة ومتفاقمـة سـنة بعـد سـنة، تعيشـها كافـة منـاطق 

مارسات المائية اإلسـرائيلية المسـتمرة فـي السـيطرة والـتحكم ونهـب وفي ظل السياسات والم ،الضفة الغربية وقطاع غزة
واستنزاف أحواض المياه الجوفيـة، ورفـض االعتـراف بحقـوق الفلسـطينيين فـي مجـاري وأنظمـة مصـادر الميـاه الجوفيـة 

 (.2014كعوش،)المشتركة وفي حوض نهر األردن، 

المائية يجب أن يكون قويًا، ألن المياه تعتبر موردًا وطنيًا  لهذا فإن الرهان على استعادة الفلسطينيين لحقوقهم       
في غاية األهمية للدولة الفلسطينية القادمة، ومـن ذلـك فـإن سـيطرة إسـرائيل علـى األغـوار ومصـادر الميـاه فيهـا يحـرم 

 .الفلسطينيين من أحد أهم مقومات دولتهم المستقبلية القابلة للحياة

 قطاع اإلسكان والتطوير: -3   

منطقــة األغــوار غنيــة بــالثروات الطبيعيــة األخــرى والتــي تحتاجهــا معظــم قطاعــات التنميــة الرئيســية، حيــث            
كــان بإمكــان الفلســطينيين تطــوير هــذه المنطقــة وجعلهــا إحــدى ركــائز خطــط وبــرامج التنميــة فــي العديــد مــن المجــاالت 

صــناعات المتوســطة والثقيلــة، ومنــاطق وقــرى ســياحية األخــرى غيــر الزراعــة، مثــل إقامــة منــاطق صــناعية مركزيــة لل
داخلية على شواطئ البحر الميت، كما أنها مهمة للتطوير والتوسع العمرانـي وبنـاء المـدن والمنـاطق السـكنية الحديثـة 

 حيث تتوفر األراضي الشاسعة، وبناء مطار دولي، وغير ذلك.

الحــالي القيــام بــأي مــن أعمــال التطــوير هــذه، بســبب القيــود  إال أن الفلســطينيين ال يســتطيعون فــي الوقــت            
األغـوار مصـنفه منطقـة  % مـن مسـاحة86" أن  OXFAMاإلسـرائيلية، حيـث بـين تقريـر لمنظمـة أوكسـفام الدوليـة " 
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، P2،2012% مـــن طلبـــات التطـــوير رفضـــت فـــي الســـنوات األخيـــرة، )94)ج( وتخضـــع للســـيطرة اإلســـرائيلية، وأن 
(OXFAM. 

يدلل هذا األمر علـى أن إسـرائيل تحـول دون تحقيـق أي نشـاط تنمـوي للفلسـطينيين، يعـزز مـن تواجـدهم فـي          
لـى منـاطق عسـكرية مغلقـة  األغوار، وعمدت إلى تحويل منطقـة األغـوار بكاملهـا إلـى معسـكرات للجـيش اإلسـرائيلي وا 

% مــن  88.3جــاوز نســبة مســاحتها ومســتعمرات ومحميــات طبيعيــة ومنــاطق ممنوعــة علــى الفلســطينيين، أصــبحت تت
المســاحة اإلجماليــة لمنطقــة األغــوار، ولكــي يســتطيع الفلســطينيون اســتغالل إمكانيــات التطــوير فــي األغــوار مســتقباًل، 

 يجب إنهاء االحتالل وتفكيك سيطرته بالكامل عن منطقة األغوار. 

 قطاع السياحة: -4      

لمي باآلثــار الناجمــة والمترتبــة مــن النشــاط الســياحي علــى االقتصــاديات يتزايــد االهتمــام علــى المســتوى العــا         
المحليــة، فقــد أصــبحت صــناعة الســياحة تقــع فــي ســلم االهتمامــات عنــد المســؤولين وأصــحاب القــرار لمــا تشــكله مــن 

حضـــارية أهميـــة فـــي تنميـــة المـــوارد المحليـــة وتعزيـــز التنميـــة االقتصـــادية، باإلضـــافة إلـــى دورهـــا فـــي إبـــراز الجوانـــب ال
 واألثرية والتاريخية للدول وتعريف العالم بها.  

وتحظى األراضي الفلسطينية بثروة سياحية متنوعة وفريدة، فهي مهد الديانات الرئيسة الثالث، ومهد العديـد مـن      
الحضــارات التــي تركــت بصــمات واضــحة علــى التــراث اإلنســاني، وبــالرغم مــن صــغر مســاحتها فهــي تتميــز بجغرافيــا 

 ية بتنوعها الحيوي والمناخي، والذي يشكل عامل جذب لسياحة الترفيه والسياحة الدينية والسياحة العالجية.غن

األغــوار الفلســطينية واحــدة مــن أهــم المنــاطق الســياحية فــي فلســطين بعــد القــدس وبيــت لحــم، حيــث  وتمثــل           
المقامات الدينيـة، وتـؤوى العديـد مـن اآلثـار التاريخيـة تعكس األماكن الدينية مثل المغطس على نهر األردن واألديرة و 

مثل قصر هشام، ووادي قمران، ونهر األردن، باإلضافة إلى أماكن االستجمام الفريـدة علـى مسـتوى العـالم مـن حيـث 
الســياحة العالجيــة، كــل مميــزات الجــذب الســياحي هــذه تعتبــر اســتكمااًل لــدورة الســياح الوافــدين لألراضــي الفلســطينية 

لســياحة،  وبالتــالي تشــكل جــزءًا اصــياًل مــن الســياحة فــي فلســطين، وبالتــالي تجعــل منهــا محركــًا أساســيًا لالقتصــاد، ل
 ( .2، ص2012بحيث تسهم بشكل ملحوظ بتنمية اقتصادية مستدامة )فالح،

يـــة التصـــنيع ويشـــكل القطـــاع الســـياحي الركيـــزة الثانيـــة لالقتصـــاد الفلســـطيني، ويـــدرك الفلســـطينيون أهميـــة عمل       
السياحي، حيث تزداد أهمية ودور هذا القطاع في فلسطين نظرًا الفتقارها للموارد والصناعات المتطورة باإلضافة إلى 
ضمور القطاع الصناعي والزراعي، وبالتالي يعول على السياحة أن تلعب دورًا اقتصـاديًا وتنمويـًا مهمـًا، لـذلك يتطلـع 
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بقــــدر كبيــــر مــــن األهميــــة نظــــرًا للــــدور الــــذى يمكــــن أن تلعبــــه فــــي زيــــادة النمــــو الفلســــطينيون للســــياحة فــــي األغــــوار 
االقتصـادي، وذلــك لمـا لهــذا القطـاع مــن عالقــة تشـابكية مــع قطاعـات إنتاجيــة وخدميــة متعـددة تــؤثر إيجابـًا فــي زيــادة 

نطقـة خـالل األعـوام الناتج المحلي ومستويات التوظيف، حيـث تشـير الدراسـات إلـى ارتفـاع أعـداد السـياح الوافـدين للم
م، وهــو األمــر الـــذى يشــير إلــى وجـــود إمكانيــة ارتفــاع اعـــداد الــزوار الوافــدين إلـــى منطقــة األغـــوار  2010 -2007

مستقباًل، حيث يعتبر زيادة عدد نزالء الفنادق من السائحين حيويًا في تعزيز العائد االقتصـادي للسـياحة، فمـثاًل زيـادة 
نزيــــل، هــــذا يرفــــع النــــاتج القــــومي المحلــــى الحقيقــــي بحــــوالي 385ازى مــــا معدلــــه عــــدد ليــــالي المبيــــت بــــألف ليلــــة يــــو 

 (.9، ص2012مليون دوالر لنفس الفترة "الربع" الذى يتم فيه الزيادة للنشاط السياحي )فالح،1.41

اقيـة ومن الجـدير بالـذكر أن تنميـة السـياحة الفلسـطينية بمنطقـة البحـر الميـت مـن البنـود التـي نصـت عليهـا اتف       
أوسلو المؤقتة، لكن شيئًا من ذلك لـم يتحقـق إلـى اآلن، نتيجـة للقيـود اإلسـرائيلية المفروضـة حاليـًا علـى الوصـول إلـى 
تلــك المقاصــد الســياحية واالســتثمار فيهــا وفــي حــال إلغــاء القيــود الحاليــة وتحســن منــاخ االســتثمار بالضــفة الغربيــة، 

ســب، أن يــتمكن المســتثمرون الفلسـطينيون مــن إقامــة صــناعة فندقيــة سـيكون مــن المنطقــي أن نتوقــع، فـي الوقــت المنا
مليـون دوالر سـنويًا  621بمنطقة البحر الميت تعادل ما لـدى إسـرائيل، وهـو مـا سـينتج قيمـة مضـافة تصـل إلـى نحـو 

ير ويمكن لالستثمارات الرامية إلى تطو  ،م2016% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني حتى عام  6أي ما يعادل 
 (.5، ص2012المواقع السياحية األخرى بالمنطقة أن تدر إيرادات إضافية كبيرة )وثائق البنك الدولي،

جراءاتـه          ومازالت أهم المعيقات التي تواجه نمو وتطوير السياحة في األغوار، تكمـن فـي اسـتمرار االحـتالل وا 
ياحية خاصــة فــي البحــر الميــت والمنــاطق المصــنفة العنصــرية التــي تحــول دون اســتغالل الفلســطينيين لمصــادرهم الســ

)ج(، وبدون زوال كافة أشكال االحتالل فـي األغـوار، فـإن أي سياسـة تسـتهدف ربـط القطـاع السـياحي بتحقيـق تنميـة 
 اقتصادية مستدامة لن تؤتي ثمارها.
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 قطاع الصناعة واستخراج الموارد المعدنية:-5    

بـالموارد المعدنيـة، والبحـر الميـت واحـد مـن أغنـى المصـادر المعدنيـة فـي العـالم،  إن منطقة األغوار غنيـة           
يحفــل البحــر الميــت بــالكثير مــن المعــادن الثمينــة، فــي مقــدمتها مخزونــان ضــخمة مــن البوتــاس والبروميــد، كمــا حيــث 

 .(2يظهر في الجدول رقم )

 ( مصادر البحر الميت من الموارد المعدنية:2جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (59: ص2015المصدر :) كرم،

مليــار دوالر مـن المبيعــات الســنوية لهــذه المنتجــات، وهــو مــا  1.2ائيل واألردن معــًا علــى نحــو وتحصـل إســر          
% مــن إنتــاج العــالم مــن البــروميين. ومــن المتوقــع أن يســتمر  12% مــن اإلمــدادات العالميــة مــن البوتــاس و1يمثــل 

هولة اسـتغالله، ولـيس هنــاك الطلـب علـى هـذين العنصــرين قويـًا، وأن يظـل البحـر الميــت مصـدرًا رخيصـًا لهمـا مــع سـ
مــن ســبب الفــت يمنــع المســتثمرين الفلســطينيين ومــن معهــم مــن الشــركاء الــدوليين المحتملــين مــن االســتثمار فــي هــذا 
المجال، بشرط أن يتمكنوا من الوصـول إلـى هـذه المـوارد بحريـة، إال أنهـم يعجـزون عـن جنـي ثمـار هـذه السـوق، ألن 

ذا مـا أخـذنا كمقيـاس متوسـط القيمـة إسرائيل مازالت تمنع الفلسطينيين  من حقهم في استغالل مـوارد البحـر الميـت،  وا 

 الكمية /مليون طن لمعدنيةالموارد ا 

 2000 كلوريد البوتاسيوم -1

 22000 كلوريد المغنيسيوم -2

 11000 كلوريد الصوديوم -3

 980 مغنيسيوم بروميد -4

 6000 كلوريد الكالسيوم -5

 - الماء الثقيل -6

 - أنواع آخري من األمالح -7
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المضافة لهذه الصناعات لالقتصاد األردني واالقتصاد اإلسرائيلي، فسيكون بمقـدور االقتصـاد الفلسـطيني أن يضـيف 
)   2016ج المحلي عام % من إجمالي النات 9مليون دوالر من القيمة المضافة سنويًا أي ما يعادل  962ما قيمته 

  (.4، ص2012وثائق البنك الدولي، 
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 :ثالثًا: المطالب المنية اإلسرائيلية في الغوار وأثرها على مستقبل الدولة الفلسطينية

مــع إعــادة اســتئناف المفاوضــات الفلســطينية اإلســرائيلية، التــي اتفــق الطرفــان علــى إجرائهــا حــول قضــايا الوضــع      
م ولمدة تسعة أشـهر برعايـة وزيـر الخارجيـة األمريكـي جـون كيـري، علـى أن تبـدأ المحادثـات 14/8/2013الدائم في 

حــول ملفــي الحــدود واألمــن أواًل، للتوصــل التفــاق حــول ترســيم الحــدود السياســية، فمــن وجهــة النظــر اإلســرائيلية تبــدأ 
تيطانية بل في األغوار، بهـدف اإلبقـاء علـى الحدود بترسيم الحدود اآلمنة، والتي ال تبدأ بالجدار الفاصل والكتل االس

السيطرة اإلسرائيلية على أجزاء كبيرة من المنطقة، في أي اتفاق سالم نهائي مـع الفلسـطينيين، فاألجنـدات التفاوضـية 
تضـمنت عقبـات أكثـر تعقيـدًا  2014وحتـى العـام  2000اإلسرائيلية التي طرحت على طاولة المفاوضات منـذ العـام 

األغــوار، تتمثــل بالخالفــات الحــادة حــول العديــد مــن القضــايا التفاوضــية وفــي مقــدمتها مســألة االعتــراف بشــأن مســألة 
هـــذا باإلضـــافة إلـــى مســـألة الشـــروط األمنيـــة اإلســـرائيلية وعلـــى رأســـها بقـــاء الجـــيش  ،1967اإلســـرائيلي بحـــدود عـــام 

تقـاص سـيادة الدولـة الفلسـطينية علـى كامـل اإلسرائيلي في منطقة األغوار لسنوات أو عقود طويلة، وهذا يؤدي إلى ان
 أراضيها، ومعابرها الدولية البرية، وانتقاص للحقوق المائية واالقتصادية والقانونية والبيئية. 

ورغم إعالن نتنياهو بخطابه في جامعة بار إيالن عـن موافقتـه علـى دولـة فلسـطينية شـريطة أن تكـون دولـة          
الفلســطينيون بيهوديــة دولــة إســرائيل، دون أن يوضــح طبيعــة وشــكل الدولــة الفلســطينية منزوعــة الســالح، وأن يعتــرف 

م أثناء مشاركته في جولة تفقدية على طول نهر 2011التي يقصدها، وفيما يتعلق بمسألة األغوار تحدث في مارس 
موضـــحًا أن  ،تقبالً عـــن وجـــوب بقـــاء الجـــيش اإلســـرائيلي منتشـــرًا علـــى امتـــداد نهـــر األردن فـــي أي تســـوية مســـ،األردن

، 2014الحــدود األمنيــة "لدولــة إســرائيل تقــع فــي نهــر األردن وخــط الــدفاع يبــدأ فــي األغــوار وال بــديل لــه )أبــو الشــين،
 ( .3ص

وفى الجولة األخيرة من المفاوضات التي قادها وزير الخارجية األمريكي جون كيري، قدم الوسيط األمريكي          
اإلســـرائيلية، والتـــي تضـــمنت مقترحـــات  –ت الخطـــة األمريكيـــة للمفاوضـــات الفلســـطينية مجموعـــة مـــن المقترحـــات مثلـــ

تقترب أكثر من المطالب اإلسرائيلية، وتبقى األغوار تحت السيطرة اإلسرائيلية، وهو ما صرح بـه الـوزير كيـري حرفيـًا 
سرائيلي هو القوة المركزية التي عندما قال: )ستبقى منطقة األغوار الفلسطينية منطقة عسكرية مغلقة، ألن الجيش اإل

 (.2014ستكون موجودة في هذه المنطقة(، )فهمي،

ورغم أن المقترحات األمريكية التي عرضها كيري على الطرفين لحل عقدة السيطرة األمنية اإلسرائيلية على          
تحـت مسـمى الترتيبـات األمنيـة، األغوار والحدود بين األردن وفلسطين، قد منحت إسـرائيل سـيطرة أمنيـة فـي األغـوار 

قــد تكــون نتيجتهــا اســتمرار االحــتالل اإلســرائيلي بشــكل غيــر مباشــر لفتــرات طويلــة، إال أن حكومــة نتنيــاهو رفضــت 
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الخطـــة، حيـــث جـــاء علـــى لســـان "يوفـــال مينيتـــر" وزيـــر العالقـــات الدوليـــة فـــي حكومـــة نتنيـــاهو: "أن إســـرائيل تـــرفض 
 (.174، ص2014ن أمن األغوار واألمن يجب أن يبقى في أيدينا" )البابا، مقترحات الواليات المتحدة بشأن ضما

انتهــت هــذه الجولــة مــن المفاوضــات كمــا فــي الجــوالت الســابقة، ودون إحــراز أي تقــدم، ورغــم المرونــة التــي          
إلى عوامل عـدة مثـل:  قدمها الفلسطينيون، إال أن نتنياهو لم يتجاوب معها العتبارات أيديولوجية وائتالفية، باإلضافة

" ضـــعف الحالـــة الفلســـطينية، واألوضـــاع غيـــر المســـتقرة فـــي اإلقلـــيم، وانشـــغال المجتمـــع الـــدولي بقضـــايا أخـــرى مثـــل 
مكافحة اإلرهاب"، األمر الـذي سـاعد الحكومـة اإلسـرائيلية علـي تبنـي مخطـط جديـد لتوسـيع أربـع مسـتعمرات، هـي: " 

 .    (113: ص2015)كرم، م2014دونمًا في عام  3740ساحة يريحوا، حلميش، كدوميم، عمانوئيل" علي م

هذه المواقف المتصلبة من قبل إسرائيل التي تتطلع إلـى تسـويات أمنيـة فـي الحـل النهـائي مـع الفلسـطينيين،          
مطلـب  تأخذ بعين االعتبار كل مطالب إسرائيل األمنيـة االسـتراتيجية والتكتيكيـة مـن دون أن تأخـذ بعـين االعتبـار أي

للفلسطينيين يتعلق بأمنهم ووجودهم، خاصة أنهـم الطـرف األضـعف والمعتـدى عليـه وعلـى حقوقـه منـذ أكثـر مـن قـرن 
 من الزمان، أدت إلى انهيار جولة المفاوضات المذكورة.

م، والمعروفـة بخطـة " آلـونع "، وهـي 1996فقد سبق لنتنياهو أن وضع خطـة للتسـوية السياسـية فـي العـام          
، 458مضـاف إليهـا ضـم سلسـلة الجبـال الموازيـة لشـارع آلـون المعـروف بشـارع رقـم  ،تبنى نفس خطـة آلـون الشـهيرةت

والذي يصل بين الشمال والجنوب، من مستعمرة محوال وسط األغوار، مرورًا إلى الشرق من مستعمرة معاليـه أدومـيم" 
يطرة اإلسـرائيلية الكاملـة علـى المنطقـة الممتـدة (، ويظهر من الخطة أنه يريـد االحتفـاظ بالسـ210، ص2012)جابر،

من نهر األردن شرقًا وحتى المنحدرات الشرقية لجبال الضفة غربًا من خالل ضم هذه المنطقة لسيادة إسرائيل، وهـذا 
ـــاهو واليمـــين المتطـــرف اإليديولوجيـــة، القائمـــة علـــى أســـاس رفـــض  الطـــرح كـــان يتجـــاوب مـــع توجهـــات كـــل مـــن نتني

اضي الضفة الغربيـة، باعتبارهـا "أراضـي إسـرائيلية " محـررة، ومنـع إقامـة دولـة فلسـطينية ذات سـيادة االنسحاب من أر 
سرائيل.   بين نهر األردن وا 

م كشــفت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت، عمــا أســمته "مشــروع مقتــرح لبيــان المبــادئ  13/3/2015إال أنــه فــي        
م، ويمكــن تلخــيص مــا تضــمنه المشــروع فــي 2013اء مفاوضــات نحــو تســوية دائمــة " قدمــه نتنيــاهو للفلســطينيين أثنــ

 اآلتي:

 .1:1مع تبادل أراضي بنسبة  1967"العودة إلى حدود عام -1

 االنسحاب التدريجي للقوات اإلسرائيلية، يكون أخرها مع تنفيذ آخر بنود االتفاق.-2
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ألراضـي التـي كانـت تحـت سـيطرة األردن أن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة، علـى ا-3
، وحل جميع المطالب بما فـي ذلـك المسـتعمرات بشـكل دائـم، كجـزء مـن تبـادل األراضـي 1967يونيو  4ومصر قبل 
 المقترحة.

منح الفلسطينيين موطئ قدم دائم في وادي األردن، إضافة إلى بعض المقترحات حول مسـألة القـدس والالجئـين"، -4
 (.2015)احرنوت،

وبالرغم عما ورد في الوثيقة من غموض حول الكثيـر مـن القضـايا خاصـة القضـايا المتعلقـة بمسـتقبل القـدس         
واألغوار، وافتقارها ألدنى المطالب الفلسطينية ومتطلبات عملية السالم، كما أنها لـم توضـح طبيعـة المطالـب األمنيـة 

هـل تريـد انسـحاب كامـل أم ضـم كلـى لألغـوار أم جزئـي فـي اإلسرائيلية، وما هو المقصود بموطئ قـدم فـي األغـوار، 
ظل الحديث عن تبادل أراضي؟ ورغم ذلك فقد رفـض نتنيـاهو اإلقـرار بهـا، ورد عليهـا بـالقول: "بـأن المسـودة طرحتهـا 
ـــات المتحـــدة، وأنـــه لـــم يوافـــق عليهـــا أبـــدًا"، وادعـــى بـــأن أي منطقـــة ســـيتم إخالؤهـــا سيســـيطر عليهـــا " اإلســـالم  الوالي

 (.6، ص2015طرف"، ولذلك لن يكون انسحابات أو تنازالت" )ضاهر،المت

 

 بقراءة متفحصة للنقاط السابقة التي تضمنها العرض اإلسرائيلي، يالحظ ما يلي:

أن المطالــب اإلســرائيلية اشـــتملت علــى عبـــارات غامضــة وغيـــر واضــحة، وقابلــة للتأويـــل والتفســير فـــي أكثــر مـــن -1
 اتجاه.

الحــدود بنــاء علــى ضــم األراضــي التــي تقــع عليهــا المســتعمرات، ولــيس علــى أســاس حــدود  أن إســرائيل تريــد رســم-2
م، كمــا أن عبــارة بقــاء أكثــر مــا يمكــن مــن المســتعمرين غامضــه فهــل المقصــود هــو تجميــع المســتعمرين فــي 19967

المفهــومين، مســتعمرات محــددة، أم أنهــا تعنــى ضــم المنــاطق التــي يتواجــد فيهــا المســتعمرون، وهنــاك فــرق شاســع بــين 
 وعبارة أقل عدد من الفلسطينيين تحمل معنى ترحيل الفلسطينيين من المناطق التي ستؤول إلسرائيل.

عدم تحديد أسماء الكتل االستيطانية الكبرى وحجمها، يدل على ما سبق ذكره، وينطوي على خطـورة كبيـرة، ألنهـا -3
ذه المســـتعمرات والقيمــة االســـتراتيجية لهـــا؟ ومـــاهي لــم تجـــب علـــى ســؤالين مهمـــين همـــا: مــا هـــو الموقـــع الجغرافــي لهـــ

 المساحة التي ستشملها؟ ألن ذلك سيحدد تأثيرها المستقبلي على الوضع الجيوسياسى للدولة الفلسطينية المستقبلية. 
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الربط بين مسـألة الوصـول إلـى حـل فـي قضـايا األمـن والحـدود وبـين النقـاش حـول القـدس، يعنـى محاولـة إسـرائيل -4
 ل هذه القضية واستخدامها للضغط على الفلسطينيين للقبول بالشروط اإلسرائيلية.استغال

المطالبة ببقاء الجـيش اإلسـرائيلي فـي األغـوار لفتـرة غيـر محـدودة، يعنـي بقـاء االحـتالل مسـتمرًا، خاصـة فـي ظـل -5
 يني.التجربة السابقة لعدم التزام إسرائيل بتنفيذ االتفاقيات والتعهدات مع الجانب الفلسط

ـــاقض الواضـــح فـــي المواقـــف والتصـــريحات اإلســـرائيلية، حـــول العديـــد مـــن القضـــايا           ورغـــم هـــذا الواقـــع، والتن
الخالفيــة مــع الفلســطينيين، وعــدم الوضــوح فــي المطالــب اإلســرائيلية المتعلقــة بــاألغوار، إال أنــه يمكــن أن نســتنتج ممــا 

 وهي على النحو اآلتي:  سبق ما تريد إسرائيل تحقيقه من مطالب في األغوار

كـم فـي األغـوار، رغـم تراجـع نتنيـاهو عـن ضـم هـذه المنطقـة إال أنـه يصـر 20-15منطقة عازلـة وواسـعة بعـرض -1
 على التواجد العسكري فيها من خالل السيطرة على مناطق اسمها أمنية.

 اإلصرار على بقاء طويل األمد فيها وغير محدد.-2

 رفض وجود قوات دولية.-3

لى نهر األردن.السي-4  طرة الكاملة على حركة المعابر من وا 

 السيطرة الكاملة على األجواء الفلسطينية.-5

 اإلجراءات التي تمنع قيام بنية تحتية لإلرهاب، خاصة مسألة تهريب وتصنيع الصواريخ على غرار غزة.-6

توسع واالحتالل، ومنها ما يستخدم هذه المطالب تشمل على مجموعة من األهداف األيدلوجية، منها ما هو لل       
 للتغطية على هذا االحتالل.
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إن األساس في أية تسوية للسالم مع إسرائيل هو إقامة الدولة الفلسطينية على كامل األراضي التي احتلتها إسـرائيل  
جـراءات األمـر الواقـع فـي األغـوار تع1967عام  نـي إفـراغ هـذا المضـمون م، ومـن الواضـح أن المطالـب اإلسـرائيلية وا 

من معناه، وبالتالي فإن اإلبقاء على أية أجزاء من األغوار تحت السـيطرة العسـكرية اإلسـرائيلية، يعنـي أن أجـزاء مـن 
األراضي الفلسطينية سيتم استثنائها وضمها إلسرائيل، وهو األمر الذي سيكون له تـأثيرات كبيـرة علـى مسـتقبل الدولـة 

 ة منها:الفلسطينية في جوانب عد

ستكون الدولة الفلسطينية محاصـرة مـن كـل الجهـات مـن قبـل إسـرائيل، ومقطعـة األوصـال  الجانب السياسي:-1    
ومقســـمة إلـــى كانتونـــات معزولـــة، وال تتمتـــع باالســـتقالل الفعلـــي وال تمـــارس ســـيادتها وســـلطتها العمليـــة علـــى األرض، 

تابعـة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر ألوامـر وهيمنـة إسـرائيل وستكون غير قابلة للحياة واالستمرار، وستبقى خاضعة و 
 ومصالحها السياسية واألمنية واالقتصادية.

إن بقاء السيطرة العسكرية والمواقع العسكرية والمناطق األمنية وأي مسـتعمرات فـي األغـوار،  الجانب المني:-2    
ع الجيش اإلسرائيلي الذي سيكون له الحق فـي التـدخل هو بمثابة إبقاء الفلسطينيين في حالة مواجهة واستنفار دائم م

في أي وقت وأي مكان، كلما استدعت الضرورة األمنية لذلك، ووفقًا لما يراه القادة األمنيون المكلفون بتوفير الحمايـة 
 والحفاظ على األمن.

المحاذيــة لنهــر ســيلحق الضــرر بمســاحات واســعة مــن األراضــي الزراعيــة خاصــة تلــك  الجانررب االقتصررادي:-3    
األردن، والتــي تعتبــر مــن أكثــر منــاطق الضــفة الغربيــة خصــوبة وصــالحة للزراعــة، وكــذلك حرمــان الفلســطينيين مــن 
 ،الوصول إلى مياه نهر األردن ومشاركة الفلسطينيون في حقوقهم المائية الجوفيـة واالسـتيالء عليهـا بـدون وجهـة حـق

بحر الميت، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم فـي مـواردة الطبيعيـة، وهـو باإلضافة إلى حرمانهم من حق المشاطأة في ال
ـــاة ومســـتقبل المـــواطن  ،مـــا يلحـــق باالقتصـــاد الفلســـطيني خســـائر فادحـــة ـــى أمـــن وحي ـــذلك تبعـــات مـــدمرة عل ويكـــون ل

 الفلسطيني وعلى البيئة والدولة الفلسطينية. 
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 أواًل: النتائج:

ار الفلســـطينية ذات أهميـــة اســـتراتيجية إلقامـــة دولـــة فلســـطينية مســـتقبلية، نظـــرًا أظهـــرت الدراســـة أن منطقـــة األغـــو -1
 لتمتعها بالخصائص اآلتية:

تتمتع األغوار بموقع استراتيجي هام، إذ تشكل األغوار القطـاع الشـرقي للدولـة الفلسـطينية،  من الناحية الجغرافية:-أ
ام التواصـل مـع االمتـداد العربـي شـرقًا، وحلقـة وصـل مهمـة ومنطقة الحدود والعبور للضفة الغربية على العـالم، وصـم

بــين المــدن الفلســطينية الرئيســة، لــذلك فهــي مهمــة لناحيــة ترســيم الحــدود السياســية والســيادية للدولــة الفلســطينية حســب 
م، كمــا أنهــا تشــرف علــى نهــر األردن والبحــر الميــت، وهــو مــا يعنــي حــق المشــاطأة والمشــاركة فــي 1967حــدود عــام 

ل الحقـوق الواقعـة داخـل حــدود هـاتين المنطقتـين، بمـا فيهـا المصــادر المائيـة والطبيعيـة، وبالتـالي السـيطرة وكيفيــة كامـ
إدارة المصــادر المشــتركة فيهمــا، يضــاف إلــى ذلــك أهميــة المنطقــة لألمــن القــومي الفلســطيني، ولتــأمين حــدود الدولــة 

 الغربية ومع الخارج. الفلسطينية، ولضمان حرية التواصل اإلقليمي داخل الضفة

% مـن مسـاحة الضـفة الغربيـة، المسـاحة األكبـر بـين المنـاطق الفلسـطينية، 20كذلك تشكل األغـوار الفلسـطينية      
لـــذلك فهـــي تعتبـــر مهمـــه لمســـتقبل الدولـــة الفلســـطينية كعمـــق جغرافـــي، يمكـــن اســـتغاللها فـــي بنـــاء المراكـــز العمرانيـــة 

 ان، وتخفيف الضغط السكاني المتمركز في المدن الفلسطينية الرئيسة.  واستيعاب األعداد المتزايدة من السك

تتمتع األغوار بموارد طبيعية واقتصادية كبيرة، أهمهـا وفـرة األراضـي الزراعيـة الخصـبة،  من الناحية االقتصادية:-ب
ة للبحـر الميـت، كمـا وغناها بالمصادر الطبيعية وبوفرة المياه فـي باطنـه وعلـى سـطحه، يضـاف إليهـا المـوارد الطبيعيـ

أن األغــوار تمثــل بيئــة ســياحية فريــدة، هــذه المميــزات يمكــن اســتغاللها فــي تطــوير قطاعــات اقتصــادية عديــدة، أهمهــا 
قطــاع الزراعــة والصــناعة والســياحة، وكــذلك قطــاع اإلســكان والتطــوير وبتنــاغم وتكامــل مــع كــل المنــاطق الفلســطينية 

قتصـــاد مزدهــــر، نظـــرًا لمـــا ســـبق، شــــكلت األغـــوار أهميـــة جيوســــتراتيجية األخـــرى، وبالتـــالي المســـاهمة فــــي تطـــوير ا
 للفلسطينيين كجزء أساسي من دولتهم الموعودة.

بينت الدراسة أن األساس في أية تسوية للسالم مع إسرائيل هو إقامة الدولة الفلسطينية على كامل األراضي التي -2
جـراءات األمـر الواقـع فـي األغـوار تعنـي إفـراغ  م، ومن الواضح أن المطالب1967احتلتها إسرائيل عام  اإلسـرائيلية وا 

هــذا المضــمون مــن معنــاه، وبالتــالي فــإن القبــول بــأي شــروط إســرائيلية فــي األغــوار ســيكون لــه تــأثيرات كبيــرة علــى 
 مستقبل الدولة الفلسطينية في جوانب عدة منها:
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لجهـــات مـــن قبـــل إســـرائيل، ومقطعـــة األوصـــال ســـتكون الدولـــة الفلســـطينية محاصـــرة مـــن كـــل ا الجانرررب السياسررري:-أ
ومقســـمة إلـــى كانتونـــات معزولـــة، وال تتمتـــع باالســـتقالل الفعلـــي وال تمـــارس ســـيادتها وســـلطتها العمليـــة علـــى األرض، 
وستكون غير قابلة للحياة واالستمرار، وستبقى خاضعة وتابعـة بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر ألوامـر وهيمنـة إسـرائيل 

 ة واألمنية واالقتصادية.ومصالحها السياسي

إن بقاء السيطرة العسكرية والمواقع العسكرية والمناطق األمنية وأي مستعمرات فـي األغـوار، هـو  الجانب المني:-ب
بمثابة إبقاء الفلسطينيين في حالة مواجهة واستنفار دائم مع الجيش اإلسرائيلي الذي سيكون له الحق فـي التـدخل فـي 

اســتدعت الضــرورة األمنيــة لــذلك، ووفقــًا لمــا يــراه القــادة األمنيــون المكلفــون بتــوفير الحمايــة  أي وقــت وأي مكــان، كلمــا
 والحفاظ على األمن.

سيلحق الضرر بمساحات واسعة من األراضـي الزراعيـة خاصـة تلـك المحاذيـة لنهـر األردن،  الجانب االقتصادي:-ج
لزراعة، وكذلك حرمان الفلسطينيين من الوصـول إلـى والتي تعتبر من أكثر مناطق الضفة الغربية خصوبة وصالحة ل

باإلضـافة إلـى  ،مياه نهر األردن ومشاركة الفلسطينيون في حقوقهم المائية الجوفية واالستيالء عليها بدون وجهة حق
حرمــانهم مــن حــق المشــاطأة فــي البحــر الميــت، وبالتــالي حرمــانهم مــن حقــوقهم فــي مــواردة الطبيعيــة، وهــو مــا يلحــق 

ويكون لذلك تبعات مدمرة على أمـن وحيـاة ومسـتقبل المـواطن الفلسـطيني وعلـى  ،صاد الفلسطيني خسائر فادحةباالقت
 البيئة والدولة الفلسطينية. 

بينت الدراسة أن جميع المطالب اإلسرائيلية التي طرحـت بشـأن األغـوار فـي المفاوضـات، طالـت اإلطـار الهيكلـي -3
ــــى أو الجزئــــي، والســــيادة المؤقتــــة أو الدائمــــة وحتــــى دون أن تصــــيب المضــــمون المفــــاهيمي، فم ضــــامين الضــــم الكل

الترتيبات األمنية، جميعها تصب في اتجاه واحد هو استمرار االحتالل لألراضي الفلسطينية، مـن خـالل إيجـاد قطـاع 
األمنيـة أمنى شرقي على طول األغوار، تستثنى منه أريحـا وبعـض البلـدات حولهـا، ويكـون تحـت السـيطرة العسـكرية و 

 .اإلسرائيلية

إن المقترحات اإلسرائيلية بشأن األغوار تجاوزت صيغة الضم الكامل إلى صيغة السيطرة األمنية والعسكرية، مـن -4
خــالل االحتفــاظ بمنــاطق أمنيــة وقواعــد عســكرية وخطــوط مواصــالت وغيرهــا، كمــا أن هنــاك عــدم وضــوح بشــأن حجــم 

لالحتفــاظ بهــا، األمــر الــذي يعنــى أن إســرائيل تســعى إلــى جعــل نهــر  هــذه المنــاطق التــي يســعى الجانــب اإلســرائيلي
 األردن حدودها األمنية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الواقع الجيوسياسى للدولة الفلسطينية المستقبلية. 

صـرارها علـى بكمـا أن التسـويات األمنيـة التـي تقترحهــا إسـرائيل علـى الفلسـطينيين فـي الحــل النهـائي، و -5 قـاء قواتهــا ا 
المحتلة منتشرة على امتداد نهر األردن في أي اتفاق تسوية يـتم التوصـل إليـه مـع الجانـب الفلسـطيني، إنمـا يسـتهدف 
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محاصرة الدولة الفلسطينية المستقبلية في إطار طوق إسرائيلي محكم، ويمنـع التواصـل الجغرافـي بـين الضـفة واألردن 
 فكرة استقاللها السياسي واالقتصادي. إضافة إلى منع حل الدولتين والقضاء على
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    ثانيًا: التوصيات:

 بعد عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، يمكن اقتراح بعض التوصيات التي يمكن االستفادة منها وهي:  

رسـاء رؤيـة قـادرة علـى الصـمود فـي مواجهـة األطمـاع -1 العمل بسـرعة علـى وضـع اسـتراتيجية فلسـطينية متكاملـة، وا 
 اإلسرائيلية التوسعية. 

اإلســراع فــي قيــام الحكومــة الفلســطينية بتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة مــن شــبكات الكهربــاء والميــاه والمجــاري وشــق -2
وتعبيـــد الطـــرق لـــربط التجمعـــات الســـكانية الفلســـطينية مـــع بعضـــها ومـــع المـــدن الفلســـطينية األخـــرى، لتعزيـــز التواجـــد 

ودعـم مشـاريع اإلسـكان فــي كـل منـاطق األغـوار، وخاصـة بجـوار المسـتعمرات، لمنــع  السـكاني والعمرانـي الفلسـطيني،
 زحف المستعمرات مستقباًل.

م باعتبــار المنــاطق "ج" حاجــة حيويــة 2012االســتفادة مــن الموقــف الــدولي الــذي مثلتــه اللجنــة الرباعيــة فــي عــام-3
دول المهمـة إلقامـة وتطـوير المشـاريع التنمويـة فـي للفلسطينيين وللدولة الفلسطينية، والدخول في مذكرات تفاهم مـع الـ
 األغوار، لحسم الجدل حول مكانة هذه المناطق في الوعي الدولي.

وضع استراتيجية فلسـطينية خاصـة بالعمـل مـع المجتمـع الـدولي لفـرض القـانون الـدولي علـى إسـرائيل فيمـا يخـص -4
السكان، مع التركيز على الصورة اإلنسانية التي أوجـدتها  المستعمرات وسرقة الموارد الطبيعية، وهدم المنازل وتهجير

 السياسة اإلسرائيلية في األغوار.

العمــل مــع المملكــة األردنيــة الهاشــمية لتطــوير موقــف موحــد مــن مفهــوم الترتيبــات األمنيــة فــي األغــوار وعلــى نهــر -5
 األمنية القادمة من الشرق.  األردن، وضمن منظومة إقليمية لمواجهة االدعاءات اإلسرائيلية حول المخاوف
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 :ملخص البحث
اصمتها القدس بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة  وع يحاول الفلسطينيون تحقيق حلمهم التاريخي

الشريف ويمثلهم في تبنى وتحقيق هذا الهدف الفصائل الفلسطينيةالمنضوية وغير المنضوية في اطار منظمة 
فجزء من هذه الفصائل ال  ،والفصائل الفلسطينية المتعددة لها رؤى متباينة في الدولة الفلسطينية،التحرير الفلسطينية

وجزء منها َقبل  ويعمل إلقامة دولة فلسطينية على كامل  ترابها  1948زال يتمسك بفلسطين التاريخية على أراضيي
وجزء قبل بحل الدولتين أي باعتراف متبادل.  ،بدون اعتراف بدولة االحتالل 1967بدولة فلسطينية على أراضي 

ض اآلخر أرجعها البعض إلى خلفيات أيديولوجية فكرية وعقائدية والبع ،هذا التباين له خلفيات ذاتية وموضوعية
أرجعها لظروف موضوعية لها عالقة بالشأن اإلقليمي والدوليوما واجه الفلسطينيون من مصاعب وأزمات  خاصة 
في األردن ولبنان، لكن الواضح أّن هذه الحلول المطروحة لم تتحقق بعد سواًء مشروع الدولة  الفلسطينية الكاملة أو 

ن وفصائلهم متمسكون يزال أغلب الفلسطينييبالرغم من ذلك ال  . 1967مشروع الدولة على األراضي المحتلة عام 
 1967أو أراضي 1948بتحقيق حلمهم بإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني سواًء أراضي عام 

 % من أرض فلسطين التاريخية.78رغم قبول البعض بحل الدولتين الذي عمليًا يفرط ب 

 

Abstract: 

The Palestinians try to achieve their dream in establishing the independent  Palestinian 

state. The Palestinians are presented by their factions either in the factions which are 

inside the PLO or the factions who are outside the PLO. Part of these factions believe in 

establishing the Palestinian state on all the Palestinian territories that occupied in 1948 , 

part of the Palestinian factions accept a Palestinian state on the Palestinian territories 

which occupied in 1967 without recognition of Israeli state and part of Palestinian 

factions accept the two state solution,  Palestine , Israel states. This contradiction in 

Palestinian factions vision toward the Palestinian state back to ideological beliefs  and  

to some circumstances which related to the changes in the international situation 

especially in the Arab countries especially what happened to the Palestinians in Jordan 

and Lebanon. Now we can't see any success to any vision and project about  Palestinian 

state because of the  Israeli obstacles. Although the majority of Palestinians and the 

majority of factions reject the two state solution and they consider it as concession of 

historical Palestinian territories and recognition of 78% of their land to sake of Israeli 

state. 
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 :مشكلة البحث
 لرئيس التالي :تتمحور مشكلة البحث في التساؤل ا

 ما هي رؤى الفصائل الفلسطينية للدولة الفلسطينية؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 ما هي رؤى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للدولة الفلسطينية؟ -1
 ما هي رؤى الفصائل غير المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية للدولة الفلسطينية؟ -2
 بعض الفصائل اإلسالمية  لمفهوم الدولة من األساس؟كيف نظرت  -3

 

 :فرضيات البحث
 يتوقع الباحث مجموعة من الفرضيات

 أن يكون لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية رؤى متباينة للدولة الفلسطينية.  -1
 أن يكون  لحركة حماس رؤيتان للدولة الفلسطينية .  -2
 للدولة الفلسطينية. أن يكون لحركة الجهاد اإلسالمي رؤية واحدة  -3
 أن يكون مفهوم الدولة كمصطلح  متباين بين الحركات اإلسالمية. -4

 

 :أهداف البحث
 معرفة رؤى الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية للدولة الفلسطينية. -1
 ولة الفلسطينية.معرفة رؤى الفصائل الفلسطينية غير المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية للد -2
معرفة إن كان هناك تغير في موقف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خاصة حركة فتح في رؤيتهم للدولة  -3

 الفلسطينية في ظل انسداد عملية التسوية السلمية.
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 :أهمية البحث
فلسطينية  طوال عقود تأتى أهمية البحث لمعرفة أهم المشاريع السياسية للدولة الفلسطينية التي طرحتها الفصائل ال

جزء منها يعود لخلفيات أيديولوجية وفكرية وأخرى  ،هذه الرؤى تبدو مختلفة ومتباينة ،من عمر القضية الفلسطينية 
فمشروع الدولة الديمقراطية الفلسطينية  جاء في وقت يعتقد  ،يعود لظروف فرضها الواقع من وجهة نظر أصحابها

 ،نسانية الثورةإد كيهود وجاء هذا المشروع ليعكس لسطينية تريد أن تقتص من اليهو كثير من الغربيين أّن الثورة الف
ع ذلك وتب ،أما البرنامج المرحلي جاء كرد فعل على بعض الظروف الميدانية والمستجدات السياسية في حينه

فصائل كحركتي عالن االستقالل وصواًل إلى حل الدولتين.  أهمية البحث تكمن أيضًا في معرفة موقف بعض الإ 
التي ترفض رفضًا قاطعًا االعتراف بدولة االحتالل اإلسرائيلي وتناديان بإقامة دولة  حماس والجهاد اإلسالمي

فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.تأتى أهمية البحث لمعرفة أن دولة االحتالل ترفض حتى الحد األدنى من 
، األمر الذي 1967لة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام مطالب جزء من الفلسطينيين المتمثل بإقامة دو 

 يتبلور من خالله مشروع وطني جامع يهدف باألساس تحرير فلسطين وليس التفريط بها. اً وطني اً يتطلب موقف
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  :مقدمة
فمنذ  ،يناضل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده من أجل دحر المشروع الصهيوني عن أرض فلسطين

م والهجمة الصهيونية تزداد شراسًة ضد أي مشروع يساهم بإرجاع الحقوق إلى أصحابها 1917يح بلفور عام تصر 
في البداية رفض  ،األصليين.  لم يستسلم الفلسطينيون للواقع المأزوم بل قاوموا المشروع الصهيوني بكل الوسائل

ويقضم أغلب األرض الفلسطينيةفكان طموح   باعتباره يعترف بكيان محتل 1947الفلسطينيون قرار التقسيم عام 
م هو تحرير فلسطين من البحر إلى النهر واقامة الدولة الفلسطينية التي تحوى 1948الحركة الوطنية بعدنكبة عام 

  ،جميع المواطنين بغض النظر عن العرق والدين وتهدف هذه الدولة تصفية المشروع الصهيوني على أرض فلسطين
المشروع لم يتم االلتفات إليه رغم ما يحمل في ثناياه البعد اإلنساني واألخالقي للثورة الفلسطينية لكن هذا النداء وهذا 

م. مع التغيرات االقليمية والدولية  1967اإلسرائيليين واصلوا االحتالل والتوسع حتى احتلوا باقي فلسطين عام 
أ جزء من المقاومة الفلسطينية  خاصة الجبهة وخروج الفلسطينيين من األردن بد1967خاصة بعد هزيمة حزيران

الديمقراطية يفكر في حلول أخرى فتم  طرح البرنامج المرحلي الذي يساهم في بناء كيان فلسطيني  يعتبر فيما بعد 
بعد ذلك تبنت هذه الرؤية  ،نقطة ارتكاز يساهم في اقامة سلطة فلسطينية على أي جزء من فلسطين يتم تحريره

ا رفضته فصائل وقبلت فيه فيما بعد فصائل كالجبهة الشعبية.  بعد هذا اإلعالن وقبول المجلس حركة فتح فيم
بدأ الحراك السياسي الذي أوصل قيادة منظمة التحرير إلى وثيقة  ،الوطني الفلسطيني رسميًا البرنامج المرحلي

. في 1967لفلسطينية المحتلة عام التي تدعو صراحًة إلى إقامة دولة فلسطينية على األراضي ا 1988االستقالل 
هذه االثناء كان للفصائل الفلسطينية الغير منضوية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية رؤية بالنسبة للدولة 

حماس  الفلسطيني وتتبنى هذه الرؤية حركتالفلسطينية التي تدعو إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب ا
كحركة المجاهدين وحركة المقاومة  2000كات انطلقت مع بداية انتفاضة األقصى عام والجهاد اإلسالمي وحر 

قامة الدولة إحركة حماس رؤية  يمع مالحظة تبن  ،الشعبية ولجان المقاومة الشعبية وحركة األحرار الفلسطينية
كحل مرحلي. في هذا من دون اعتراف بدولة االحتالل اإلسرائيلي  1967الفلسطينية على األراضي المحتلة عام 

البحث سيتطرق الباحث لعرض رؤى الفصائل الفلسطينية للدولة الفلسطينية وفي ثنايا البحث سيتطرق الباحث الى 
مفهوم الدولة  عند الفصائل االسالمية في ظل تبنى البعض رؤية اقامة الدولة االسالمية العامة أو ما يعرف تاريخيًا 

 ر فلسطين.بالخالفة اإلسالمية ومن ثم تحري
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 :أواًل : رؤية حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"  للدولة الفلسطينية
شقت حركة فتح نضالها منذ عشرات السنين ولم يكن مفهوم الدولة الفلسطينية مغيبًا على أجندتها فحركة فتح ومنذ 

فلسطيني على األراضي التي لم أعلنت في مجلتها الرسمية ) فلسطيننا ( أنها تعمل على إقامة كيان  ،1957عام 
فبعد نكبة  ،يتم احتاللها بعد أي الضفة وقطاع غزة باإلضافة إلى تصفية الكيان الصهيوني سياسيًا واقتصاديًا وثقافياً 

لم يستسلم الفلسطينيون للواقع المرير  ،وتهجير أغلب الفلسطينيين بقوة السالح وتحت هول المجازر والجرائم 1948
شعثهم بعد أن تشتتوا إلى مناطق لبنان وسوريا واألردن والضفة وغزة وبقى منهم جزء بسيط  داخل  وبدءوا يلملموا

أخذ الفلسطينيون زمام المبادرة وبدأوا بمعركة التحرير وكان شعار فتح تحرير  ،م1948األراضي المحتلة عام 
ت العمليات تلو العمليات من أجل فلسطين من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة شمااًل حتى مصر جنوبًا فشن

وبالرغم من مشاركة فتح بعدد من كوادرها  1964تحقيق هدف التحرير. بعد تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية عام 
اذ وجهت الحركة مذكرة إلى الدورة الثانية للمجلس  ،في المجلس الوطنيالفلسطيني األول، إال انها اتخذت موقفاً 

م، وطالبت إلى جانب تأكيدها على الكفاح المسلح طريقًا ووحيدًا  1965أيار/مايو عام 13الوطنيالفلسطيني  في 
لتحرير فلسطين واالستفادة من األعمااللثورية لتكون منطلقًا أساسيًا في تحقيق الوحدة الوطنيةوفي ابراز الشخصية 

 ،ر المصير.) الشيخ عبد هللاالفلسطينية على المستوى الدولي كون الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في تقري
( وهكذا ظلت شعارات فتح مرفوعة والتي تنادى بتحرير فلسطين كاملة من التغول الصهيوني حتى 140،ص 2013

لتتبنى موقفًا مغايرًا وقد بدأت حركة فتح بالبحث عن الكيانية الفلسطينية وكانت أول  1967جاءت حرب حزيران 
 . مشروع طرحته هو الدولة الديمقراطية

 

 :الدولة الفلسطينية الديمقراطية كما تراها حركة فتح

حيث كانت اليهودية العالمية  ،لم يعد من المقبول أن تماطل الثورة الفلسطينية كثيرًا حول طبيعة فلسطين الغد 
ومن هنا كّلفت حركة  ،تستغل هذا السكوت لمصلحة اسرائيل فقد طرح بشكل جدى ومسئول ضرورة تحديد موقف

د قادتها صالح خلف ) أبو اياد( بطرح فكرة فلسطين الغد وتم اإلعالن ألول مرة عن الفكرة في مؤتمر فتح أح
م، أعلن فيه الهدف االستراتيجي للثورة الفلسطينية وهو دعم 1968صحفي عقده أبو اياد يوم العاشر من أكتوبر 

واليهود في وفاق دون أي تمييز عنصري . )  انشاء دولة ديمقراطية على امتداد فلسطين التاريخية يعيش فيها العرب
ي تتبناه حركة فتح وأعتبر بداية خضوع تحرير ذال (  وهذا هو المشروع األول والعملي3، ص 2008 ،أبراش

بداية سياسة وضع  ،فقد شكل تبنى شعار فلسطين الديمقراطية بداية مسلسل التنازالت ،فلسطين للمشاريع السياسية
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( برز شعار 2008 ،ما بين الواقعية الطهرية الثورية. )أبراش وبداية الصراع الوجداني ،نظرالثوابت محل اعادة ال
الدولة الديمقراطية بروزًا واضحًا في البيان الذي وجهته حركة فتح إلى هيئة األمم المتحدة في تشرين أول أكتوبر 

ر فلسطين بأكملها من االحتالل م حيث بينت فيه أّن هدف حركة المقاومة الفلسطينية يتمثل في تحري 1968
نشاء دولة مستقلة ذات سيادة يتمتع في ظلها جميع المواطنين الشرعيين بغض النظر عن الدين واللغة ا  اإلسرائيلي و 

بل إن حركة فتح أدرجت موضوع اقامة الدولة الديمقراطية في النظام األساسي للحركة فقد نصت  ،بحقوق متساوية
قامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب إلنظام على " المادة الثالثة عشر من ا

وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو  ،الفلسطيني
 (14، ص 1968العقيدة وتكون القدس عاصمة لها" . ) النظام األساسي لحركة فتح 

فتح أرادت من وراء طرح الدولة الفلسطينية الديمقراطية بيان انسانية الثورة الفلسطينية وأّنها فقط ضد  إّن حركة
الحركة الصهيونية كحركة سياسية وليست ضد اليهود كيهود ولذلك جاء في بيانها "أن ثورتنا الفلسطينية لتفتح قلبها 

جتمع الفلسطيني الحر الديمقراطي وأن يناضلوا في سبيله أن يعيشوا في الم ن رها لكل بنى االنسان الذين يريدو وفك
بصرف النظر عن اللون أو الدين أو العرق " ) من بيان حركة فتح (. يقول رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

ين الفلسطينية ياسر عرفات حول الدولة الديمقراطية " ال تناقض بين وجود دولة ديمقراطية وتقدمية في فلسطين وب
إن مثل هذه الدولة لن تكون مستقرة وقابلة للحياة إال إذا كانت جزءًا من محيطها  ،واقع أّن هذه الدولة ستكون عربية

شكالية من هم اليهود إ(  وامتنعت فتح عن الخوض في 12،ص 2008 ،الذي هو محيط عربي" ) عدوان
 ،م 1967م  أم قبل عدوان 1947لتقسيم عام م أو قبل قرار ا1917الفلسطينيون ؟ هم من عاشوا في فلسطين قبل 

كما أن أحدًا لم يطلب منهم أي حوار حول تفاصيل هذا  ،سرائيل على هذا االقتراح بدايةإباعتبار أنهم لم يتلقوا رد 
وسعت ألخذ شرعية هذا  ،( كذلك شرعت حركة فتح للتنظير لهذا الهدف14، ص 2008 ،الهدف. ) عدوان

يالفلسطيني في دورته السادسة في محاولة إلحراج " اسرائيل " دوليًا وظنت أّن هذا الحل المشروع من المجلس الوطن
 (1265، ص 2013 ،يرضى جهات كثيرة .) أحمد

عقدت في القاهرة  التي تمكنت حركة فتح من حمل اللجنة السياسية واإلعالمية في الدورة السادسة للمجلس الوطني 
 ولم يقرها المجلس الوطني ،م على تبنى طرحها حول الدولة الديمقراطية 1969 أيلول / سبتمبر عام 6-1في الفترة 

إال أّنها نجحت بعد الخروج  ،الفلسطيني بسبب رفض اللجنة التنفيذية للمنظمة والفصائل الفدائية األخرى للتوصية
شباط / 28في الفترة الفلسطيني التي عقدت في القاهرة  من األرض وتحديدًا في الدورة الثامنة للمجلس الوطني

بوضع بند حول الدولة الديمقراطية في البرنامج السياسي والتنظيمي الذي  1971آذار / مارس عام  /5فبراير إلى 
( والدافع من وراء اعالن فتح عن الدولة الديمقراطية بدايًة ثم 146، ص 2013 ،أقره المجلس . ) الشيخ عبد هللا
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م هو اظهار انسانية الثورة الفلسطينية وأّنها ليست ضد  1971الفلسطيني عام  تبنيها فيما بعد من المجلس الوطني
ووضحت فتح أنها ضد الصهيونية كأفكار عنصرية شوفينية وليست  ،اليهودي بغض النظر عن معتقداته أو أفكاره

ية تستنكر اضطهاد كما أكد أبو اياد في مقابلة مع صحيفة الطليعة المصرية بأن الثورة الفلسطين ،ضد اليهود كدين
وأبدى استعداد فتح لتقديم العون إلى اليهود وتزويدهم بالسالح والقتال إلى جانبهم  ،والتمييز العرقي والديني ،اإلنسان

 ( 2008 ،ضد مضطهديهم. ) أبراش

طار ورغم أنها أرادت البحث عن ا ،إن فتح أرادت أن تجد استحسانًا من أطراف يهودية عالمية وأطراف دولية
طار القومي والعربي المأزوم إال أّن حركة فتح تراجعت عمليًا عن هذا الخط عندما لتحرك السياسي متحررة من اإلل

ن فكرة الدولة الديمقراطية قد رفضت إ"  1980مارس عام  /27أعلن ياسر عرفات لجريدة لموند الفرنسية في 
ن األرض الفلسطينية ينسحب منه االسرائيليون . واستبعدت وحل محلها قرار بإنشاء دولة فلسطينية على أي جزء م

م والبشاعة الصهيونية بحق الشعب  1948(  إلى جانب آخر فإن حرب 21-20ص  ،2008 ،) عدوان
مكانية للتعايش مع الفلسطينيين في فلسطين واحدة وما لحق بالشعب إالفلسطيني  ورفض اإلسرائيليين ألي 
كل هذا خلق تراكمات من األحقاد واآلالم النفسية والعقلية  ،لة الصهيونيةالفلسطيني من عذاب وآالم على يد الدو 

ظهور مواقف متشنجة  ،عند الشعب الفلسطيني والعرب عامة وهو األمر الذي تمخض عنه بحكم الواقع والمنطق
( رغم 2، ص 2008 ،تجاه اليهود عّبر عنها بأشكال الرفض المتكررة ألي تفاوض أو تعايش عربي معهم. ) أبراش

انسانية شعار الدولة الديمقراطية التي طرحتها حركة فتح وفيما أقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثامنة  
م غير واقعية ألن الحركة الصهيونية حشدت أغلب دول العالم من أجل تثبيت دولة االحتالل وهذا دليل على 1971

 ،تت الدعوة إلى الدولة الديمقراطية رغم ثبوتها في مواثيق حركة فتحعدم تجاوب دول العالم مع هذا المشروع. لقد خف
حيث لم تعد  ،كان له أثر بالغ في تراجع الدعوة لهذا الحل ،م 1971ولعل خروج المقاومة من األردن في صيف 

 قامة الدولة الديمقراطية .إفتح والمقاومة الفلسطينية  تأمل في تصفية الكيان الصهيوني لصالح 

 

قامة السالبر   :لطة الفلسطينية على أي جزء يتحررنامج المرحلي وا 

م وظهرت حاجة لعقد دورة جديدة 1974اشتدت الحوارات والخالفات السياسية بين الفصائل الفلسطينية طيلة عام 
الفلسطيني من أجل وضع برنامج سياسي لمواجهة التطورات المتالحقة خاصة بعد حرب اكتوبر  للمجلس الوطني

وأقرت برنامجًا سياسيًا مرحليًا  1974فانعقدت الدورة الثانية عشرة للمجلس في القاهرة في حزيران / يونيو ، 1973
واقامة سلطة الشعب الوطنية  ،عرف باسم " برنامج النقاط العشر " الذي يدعو إلى النضال المسلح لتحرير فلسطين
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وعلى ضوء هذا البرنامج نصت المادة  ،ي يتم تحريرهاالمستقلة المقاتلة على كل جزء من األراضي الفلسطينية الت
( فقد 1269، ص 2011،العاشرة "بأن تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن من تحقيق األهداف" . ) أحمد

،  فقد تكثفت حقيقة غياب المالذ 1970ترسخت أهمية اقامة دولة فلسطينية على أي جزء من فلسطين بعد عام 
التي تحتاجها الثورة الفلسطينية لتنطلق منها بحرب العصابات خاصة بعد  ،نة من قبل أي بلد عربيوالقاعدة اآلم

(.تهيأت حركة فتح  ومنظمة التحرير 147، ص 2013 ،خروج القوات الفلسطينية من األردن ) الشيخ عبد هللا
طاب مقبواًل على المستويين ولكى يكون الخ ،لجنى بعض المكاسب السياسية 1973الفلسطينية بعد ترتيبات حرب 

العربي والدولي تبنت حركة فتح الحل السياسي المرحلي  ووجدت أعوانًا لها من بين الفصائل الفلسطينية كالصاعقة 
وجاءت فكرة السلطة الوطنية ضمن مشروع من عشر نقاط تم اعتماده من قبل المجلس  ،والجبهة الديمقراطية

م حيث قال  ياسر عرفات" أّن مستقبل الضفة الغربية 1974ية عشر في يونيو الفلسطيني  في دورته الثان الوطني
 (22-21، ص 2008 ،إذ أّن الثورة " لن تصبح الجئة أبدًا". ) عدوان ،وقطاع غزة سيكون بإقامة سلطة فلسطينية

كة فتح وبمشاركة وتم تبنيه من قبل حر  ،طرح هذا المشروع في البداية من قبل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
كان  ياسر عرفات قد أعلن منذ تشرين أول / أكتوبر عام  ،1974أغلب فصائل منظمة التحرير الفلسطينية عام 

ليس سوى عنصر من عناصر الكفاح الذي تخوضه  ،أّن العمل الفدائي على أهميته المؤكدة ،م1972
الوطني يشير إلى اّن الكفاح المسلح ليس هو وتمكن من تمرير قرار في الدورة الحادية عشر للمجلس ،المقاومة

 الطريق الوحيد بل األداة الرئيسية للتحرير. 

ربط خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لجوء حركة فتح إلى تبنى االستراتيجية غير المباشرة بسبب 
فرض تبنى االستراتيجية غير رئيسي مثل غياب التحالفات واالستراتيجيات الدولية لدى الدول الكبرى وهو خلل 

وبالتالي فإننا نقول "بإقامة دولة فلسطينية على جزء  ،المباشرة التي تعنى برمجة النضال بتحديد أهدافه المرحلية
ألن التسوية تعنى  ،وال يتم القول أنه حل مرحلي وليس تسوية مرحلية ،يتحرر من التراب الفلسطيني كهدف مرحلي

(. وعّما إذا كان يمكن اعتبار هذا 148، ص 2013 ،انهاء الخالف" ) الشيخ عبد هللا والحل يعنى ،اقفال الملف
عن البرنامج المرحلي  ن في حركة فتح ابراهيم أبو الّنجا ويحيى رباحايجيب القيادي ،سياسيًا للمنظمة التحول تحوالً 
وقد أملته  ،نظمة التحرير الفلسطينيةن مشروع النقاط العشر كان من أبرز التحوالت السياسية في حياة مإحيث قاال "

( كان مفهوم سلطة وطنية على أي شبر يتم تحريره 41، ص 2012 ،ضرورات المصلحة الوطنية ". ) أبو نحل
صيغة تقدم االطمئنان السياسي بأن األمر يتعلق باالستراتيجية ال بمساومة سياسية تصل إلى حد االنقالب على 

الخالفات ما لبثت  أن نشبت بين ما تسموا بالقابلين الذين تمثلهم قيادة المنظمة وبين  إال أنّ  ،األهداف االستراتيجية
الرافضين بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي عدلت عن موقفها على البرنامج وسحبت ممثلها من اللجنة 
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لرفض مع عدة منظمات أخرى م وفي الشهر التالي شكلت جبهة ا1974التنفيذية والمجلس المركزي في اواخر عام 
(.  ارتبطت حالة التحفظ التي طرحتها حركة فتح لولوج المرحلة النضالية بالحصول 1270، ص 2011 ،.) أحمد

والذي تحقق فعليًا  ،على اعتراف جامعة الدول العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية  ممثاًل وحيدًا للشعب الفلسطيني
كما ثورات  ،حيث نظرت حركة فتح للمرحلية بأنها تأتى ضمن الواقعية السياسيةم 1974في قرار قمة الرباط عام 

وأّن مرحلية الثورة الفلسطينية يجب أن تتمثل بالنضال من أجل  ،باعتبارها أسلوبًا ثوريًا في العمل ،العالم جميعاً 
شريطة أال يكون ثمن  ،نية عليهاواقامة قاعدة ثورية ووط ،انتزاع الضفة الغربية وقطاع غزة من االحتالل اإلسرائيلي

م بتأكيد حق الشعب 1974ومع اقرار القمة العربية في الرباط عام  ،هذه القاعدة التنازل عن الحق التاريخي
الفلسطيني في العودة إلى وطنه وحقه في اقامة سلطة وطنية فلسطينية  مستقلة تحت وقيادة منظمة التحرير 

 (.148، ص 2013 ،األراضي الفلسطينية ) الشيخ عبد هللاالفلسطينية على كل قطعة محررة من 

 
 :أراضي الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية أي حل الدولتين دولة مستقلة على

 

ظهرت دعوات إلقامة دولة فلسطينية على جزء صغير من فلسطين إلى جانب "إسرائيل " وهى دعوات قديمة بدأت 
، ثم بدعوة أطلقها الصحفي المقرب من الحكومة 1965بورقيبه في أوائل عام  منذ اقتراح الرئيس التونسي الحبيب

ونظرت حركة فتح بريبة لهذه  ،م1967 /10 /12المصرية : أحمد بهاء الدين في مجلة المصور المصرية في 
يل ". ) المشاريع وبعد تسلم عرفات رئاسة المنظمة أعلنت رفضها لكل مشروع يبقى الكيان السياسي لدولة " اسرائ

مإقامة 1973يناير  12( وقد رفض المجلس الوطنيالفلسطيني في دورته الحادية عشر في  27،ص 2008،عدوان
لكن مع طرح الحل  ،الدولة الفلسطينية على أي جزء من فلسطين بل أعتبره المجلس متآمرًا على القضية الفلسطينية

على أي جزء يتحررمن األراضي الفلسطينية وصلت المرحلي واستعداد منظمة التحرير إلقامة سلطة فلسطينية 
الرسالة بشكل مباشر أو غير مباشر  لإلدارة االمريكية والعرب ولإلسرائيليين بأن الفلسطينيين جاهزون للتفاوض. 
وأول هذه المساعيمساعيناحومغولدمان أحد كبار زعماء الصهيونية العالمية ورئيس المؤتمر اليهوديالعالمي سابقًا 

وبالتالي فإن  ،حمل افكارًا جديدة ومن هذه االفكار "أن على اسرائيل أن تسعى لتكون دولة شرق أوسطية والذي
عليها االنسحاب واالعتراف بحق الفلسطينيين وبدولة لهم"، وقد أبلغ غولدمان الرئيس اليوغسالفي جوزيف تيتو بأن 

ومنزوعة  ،ة دولة فلسطينية شرط أن تكون محايدةاسحاق رابين رئيس وزراء دولة االحتالل آنذاك يوافق على إقام
وربط رابين االنسحاب الكامل بالسالم  ،السالح مع ضمانات من مجلس األمن وضمان حق اسرائيل التدخل فيها

(.  لقد القت فكرة الدولة الفلسطينية على جزء من فلسطين قبواًل عربيًا 29-28، ص 2008 ،الكامل ) عدوان
 ،وجاء الموقف الفلسطيني متماشيًا مع الموقف العربي ،اًل دائمًا ونهائيًا للصراع العربياإلسرائيليباعتبارها ح ،رسمياً 

كما أخبر األمير فهد  ،وعد عرفات بإقناع زمالئه بحق اسرائيل في الوجود ،م 7/8/1977فخالل زيارته للطائف 
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ذلك أبدى ياسر عرفات استعداده  ( إلى30،ص2008،باالستعداد لالعتراف بإسرائيل مقابل دولة . ) عدوان
اإلسرائيلي وأعلن أنه يقبل بقرار األمم  –لحضور مؤتمر جينيف على أساس التوصل إلى حل للصراع العربي 

اذا ما تضمن القرار نفسه الحقوق القومية للشعب الفلسطيني في  ،المتحدة الذي ينص على حق اسرائيل في الوجود
 (1271،ص 2011،اقامة دولته المستقلة. ) أحمد

م وما لحقه من فك االرتباط 1987ساهم واقع المتغيرات السياسية التي نجمت عن االنتفاضة الفلسطينية عام 
األردني بالضفة الغربية بالتوجه نحو اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس في الضفة 

عندما أعلن ياسر عرفات  ،نها وتأكيد حق الالجئين في العودةالغربية وقطاع غزة بعد تحقيق االنسحاب الكامل م
م عن قيام دولة 1988الفلسطيني في الدورة التاسعة عشرة في تشرين ثاني / نوفمبر عام  أمام المجلس الوطني

 ،فلسطين على الخريطة السياسية التي ستؤهله ليصبح على الخريطة الجغرافية كما قال عرفات . ) الشيخ عبد هللا
م تاريخي بموجبه تشتت ل( وقد نص الخطاب على أّن الفلسطينيين تعرضوا لظ149-148، ص  2013

كانت مراهنة حركة فتح بقيادة ياسر عرفات في تلك الفترة على محاولة تحقيق تسوية  ،الفلسطينيون في أصقاع الدنيا
دود الرابع من حزيران / يونيو عام والمتمثل في دولة فلسطينية بح ،تضمن للفلسطينيين الحد األدنى من حقوقهم

 ،، واتجهت السياسة الفلسطينية وعلى رأسها سياسة حركة فتح منذ سبعينات القرن العشرين إلى هذا االتجاه1967
 181باإلضافة إلى قرار التقسيم رقم  338، 242حيث تم في دورة المجلس الوطنيالفلسطيني االعتراف بالقرارين 

أعاد  محمود عباس القائد العام لحركة فتح  قبوله بحل الدولتين قائاًل أمام الجمعية العامة واعالن االستقالل. وقد 
وأكد ألعضاء الجمعية العامة  ،قدجاء إلى هذه القاعة  ياسر عرفات 1974"وكان  العام  9/2011 /23بتاريخ 

بتة للشعب الفلسطيني قائاًل " ال تسقطوا مناشدًا األمم المتحدة احقاق الحقوق الوطنية الثا ،سعينا األكيد نحو السالم
 ،خاطب الرئيس عرفات الجمعية العامة التي اجتمعت لالستماع اليه 1988الغصن االخضر من يدى " وفي العام 
الفلسطيني خالل دورته التي عقدها في تلك السنة  الذي أقره المجلس الوطني ،حيث طرح برنامج السالم الفلسطيني

اعتمدنا ذلك البرنامج كنا ُنقدم على خطوة مؤلمة وبالغة الصعوبة بالنسبة لنا جميعًا..... ولكنا  في الجزائر، وعندما
وألننا نحرص على التواؤم مع الشرعية الدولية وألننا امتلكنا الشجاعة التخاذ القرار الصعب من  ،وألننا نؤمن بالسالم

العدل الممكن والقادر على تصحيح  ،العدل النسبيوفي ظل  غياب العدل المطلق فقد اعتمدنا طريق  ،أجل شعبنا
% فقط من 22فصادقنا على إقامة دولة فلسطين فوق  ،جانب من الظلم التاريخي الفادح الذي ارتكب بحق شعبنا

، وقد كنا بتلك الخطوة 1967أي فوق كامل األراضيالتي احتلتها اسرائيل في العام  ،أراضي فلسطين التاريخية
نقدم تنازاًل هائاًل من اجل تحقيق التسوية التاريخية التي تسمح بصنع السالم  ،لقيت تقدير دول العالمالتاريخية التي 

 (2015،في أرض السالم". ) فهد سليمان وآخرون 



 

  944 من 366

 

يتضح للباحث أن لحركة فتح عدة رؤى للدولة الفلسطينية بدأت من رؤية ضرورة تحرير فلسطين من البحر إلى 
ثم  ،إلى البرامج المرحلي ووثيقة االستقالل ،وع الدولة الديمقراطية التي لم يلتفت اليه أي أحدإلى تبنيها مشر ‘ النهر 

إال أن هذا الحد األدنى والذي تطالب به حركة فتح  ،% من أرض فلسطين78إلى حل الدولتين الذي يفرط ب 
 حل الدولتين. ايواجه تعنتًا اسرائيليًا ورفضًا كبيرًا مما يؤكد أن اإلسرائيليين حتى يرفضو 
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 :ثانيًا: رؤية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للدولة الفلسطينية

تبنت الجبهة الشعبية منذ تأسيسها استراتيجية الحرب الشعبية طويلة األمد التي تستند الى ثالث أعمدة هي الكفاح 
ك على أّن الحقوق القومية لشعب أكدت الجبهة الديمقراطية كذل ،المسلح والنضال السياسي والنضال الجماهيري 

وتحرير كامل التراب الفلسطيني من الصهيونية  ،إال عند إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ،فلسطين لن تستوفى كاملة
واالمبريالية لذلك وفي بداية تأسيسها طرحت الجبهة الديمقراطية مشروع الدولة الديمقراطية الفلسطينية ولكّنها كحل 

 م . 1973سمي البرنامج المرحلي عام مرحلي تبنت بشكل ر 

 :الدولة الديمقراطية

وكان لها جذور ومناحي  ،كان للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ نشأتها خط سياسي وفكري ومحاور ثابتة
عميقة وثوابت على مدار أكثر من أربعة عقود في مجريات العملية الوطنية وكان من أهم هذه الثوابت ) المقرنة 

العالقة الوثيقة بين الخط السياسي والحلول  ،قضية الوحدة الوطنية ،رحلية " البرنامج السياسي المرحلي "الم
 ،التنظيمية ( والكثير من الثوابت التي آمن بها مؤسسو الجبهة وأيضًا لمن تبعهم حتى يومنا هذا) الشيخ عبد هللا

ية في البداية وال زالت كهدف استراتيجي هي الدولة ( ورؤية الجبهة الديمقراطية للدولة الفلسطين164، ص 2013
فقد بدأت القوى التي تتبنى هدف فلسطين الديمقراطية تعزز مواقعها داخل المجلس الوطني  ،الديمقراطية الواحدة

ففي الدورة الخامسة للمجلس الوطني  ،وتؤثر في قراراته باتجاه االقتراب من تبن الشعار المشار اليه رسمياً 
يني ُحدد هدف النضال الفلسطيني بأنه ) اقامة المجتمع الديمقراطي الحر في فلسطين بجميع الفلسطينيين الفلسط
ويهود( وفي الدورة السادسة للمجلس قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرة للمجلس  ،مسيحيين ،مسلمين

وحدة بعد ازالة الكيان اإلسرائيلي وتقضى على حددت فيها " أّن هدف  النضال الفلسطيني "اقامة دولة فلسطين الم
قامة  ،والعنصري  التمييز العرقي وتعتمد على حل ديمقراطي للتناحر القائم على تعايش الشعبين العربيواليهودي  وا 

( كما تطرق المشروع   2008،دولة فلسطينية الموحدة بعد القضاء بالكفاح المسلح على الكيان الصهيوني"  ) أبراش
والجبهة الديمقراطية بذلك تختلف في طرحها عن حركة فتح  ،طاء الحق لليهود والعرب بتطوير ثقافتهم القوميةإلى اع

وفي يناير   ،الذي يجعل التعاون بين اليهود والعرب على أساس المواطنة دون االقرار بأي حقوق قومية لليهود
اطي وأكدت على أّن الحل الديمقراطي يرفض كل م أعادت الجبهة الديمقراطية تحديد مفهومها للحل الديمقر 1970

الحلول الشوفينية سواًء تعلق األمر بالتوسع اإلسرائيلي أو بذبح اليهود ورميهم في البحر كما يرفض أيضًا الحل 
 (. 2008 ،الرجعى الذي قدمه قرار مجلس األمن ) أبراش
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  :الجبهة الديمقراطية  والبرنامج المرحلي 

مقراطية لتحرير فلسطين هي الفصيل األول الذي طرح البرنامج المرحلي،فقد حققت الجبهة تعتبر الجبهة الدي
الديمقراطية لتحرير فلسطين نقلة هامة على طريق كسر الحلقة المفرغة لهذا االتجاه بالقرارات التاريخية التي تبنتها 

ة نقاش داخلي مسهب وطويل استمر ، كانت هذه القرارات حصيل1973الدورة الرابعة للجنتها المركزية في آب  
، في الفترة التي كانت المقاومة الفلسطينية تعانى خاللها من انتكاستها 1971داخل تنظيمات الجبهة منذ عام 

. تبلورت نتائج هذا النقاش في 1971 /19 70الجدية األولى على أثر الحرب االهلية المدمرة في األردن عام  
لرابعة للجنة المركزية والذي يحدد الخطوط العامة لبرنامج العمل المرحلي للثورة القرار الذي اتخذته الدورة ا

، ص 2002 ،عبد الكريم ،الفلسطينية في المناطق المحتلة وللحركة الوطنية الديمقراطية في شرق األردن. ) حواتمة
لوطنية والذي تحملت الجبهة ( فما هو الحل المرحلي الذي تبنته الجبهة الديمقراطية والذي ُأقر في المجالس ا13

أعباء التنظير له حيث أعتبر هذا الطرح  في وجهة نظر الجبهة هو األجرأ والذي يتناول حاًل مرحليًا يلبى الحد 
األدنى من طموحات  الشعب الفلسطيني. إن خطة العمل الملموسة التي يدعو اليها هذا البرنامج يمكن تلخيصها 

) الضفة الغربية وقطاع غزة ( 1967سطينية أن تركز قواها وتحدد اتجاه ضربتها عام بالتالي : إن على الثورة الفل
(. 14، ص 2002 ،عبد الكريم ،وضمان حرية تقرير المصير للشعب الفلسطيني في هذه المناطق ) حواتمة

الحاق هزائم نجاز الهدف النهائي  لن يتحقق دفعة واحدة ولن يأتي فجأة بل عبر إفالجبهة الديمقراطية تنظر أن 
امكانية اجباره على  ،هذه الهزائم الجزئية ستخلق بالضرورة امكانية انتزاع التنازالت من العدو ،جزئية متراكمة بالعدو

.  لكن الجبهة الديمقراطية 67التراجع وسيؤدى إلى طرد االحتالل اإلسرائيلي من المناطق التي استولى عليها عام 
فتقول  ،ل في طياته أي أساس للتسوية السلمية المبنية على االستسالم والخنوعتنكر أّن برنامجها المرحلي يحم

برنامج  ،برنامج للنضال ،أواًل وقبل كل شيء ،الجبهة الديمقراطية في إحدى وثائقها" إّن البرنامج المرحلي هو
وتعبئة  ،ملموسة والملحةانطالقًا من مصالحها ال ،الستنهاض وتعبئة جماهير شعبنا بكافة طبقاته الوطنية وتجمعاته

وليس صكًا للمطالبة " السلمية"  ،إّنه ليس مشروعًا للتفاوض ،جماهير شعبنا بكافة طبقاته ضد العدو القومي
إنه برنامج لتصعيد الكفاح بكل  ،بانسحاب العدو من األراضي المحتلة واستجداء الموافقة على قيام دولة فلسطينية

وجماهير أمتنا العربية وحلفائنا وأصدقائنا في العالم والزج بها في هذا النضال من  ولتعبئة كل طاقات شعبنا ،أشكاله
أجل إجبار العدو على إنهاء احتالله  والتسليم بحقوقنا الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة ) 

ذا النضال واختزاله إلى (. انه من الظلم والتجني أن يجرى مسخ برنامج ه35، ص 2002 ،عبد الكريم ،حواتمة
بحيث تصبح في خدمة  ،فمسألة التسوية ينبغي أن تتقرر وفقًا لشروطها وظروفها وتوقيتها ،محض مشروع التسوية

ولكنها في كل الحاالت ينبغي فصلها عن البرنامج المرحلي ومهماته  ،أهداف النضال الوطني وليس تخليًا عنها
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(.  كما تؤكد الجبهة الديمقراطية أّن برنامجها المرحلي لم يأتي 35، ص 2002 ،عبد الكريم ،النضالية ) حواتمة
م  وتؤكد أّن نجاح شعبنا في 1973ضمن مشاريع التسوية بالّن طرحها للبرنامج المرحلي جاء قبل حرب تشرين 

ها احتالل أرض ال يشكل حاًل جذريًا ونهائيًا للمشكلة الوطنية الفلسطينية التي هي في جوهر  ،انجاز الهدف المرحلي
قامة إإال أّن الجبهة تقول  ،فلسطين ّن هذا النجاح يشكل خطوة هامة على طريق النضال حتى تقرير المصير وا 

فلسطين الديمقراطية الموحدة المتحررة من الصهيونية واالمبريالية وكافة اشكال االضطهاد القومي والتمييز 
استغل من أجل المساومة والتسوية واالستسالم فيما بعد ومن  العنصري.لكن البعض بالفعل يؤكد أن هذا البرنامج

وبعد قبول العرب بمبدأ ازالة آثار العدوان  1967هنا يقول أسامة أبو نحل  "فبعد الهزيمة العربية في حزيران يونيو 
 ،بالغ التعقيدوازاء حالة التشرذم التي عانى منها الوضع العربي والوضع الدولي  242وقبولهم بالقرار الدولي رقم 

فإن هذه المتغيرات كان لها أثر قوى على الوضع الفلسطيني وخاصة موضوع استقالله وحصوله على دولة مستقلة 
بأنه لم يعد  ،اقتنعت القيادة الجديدة التي تولت زمام منظمة التحرير الفلسطينية للتو ،أسوة ببقية الدول العربية وعليه

فبدأت تتساوق ومشاريع التسوية  ،ل " ككيان وال تحرير كامل التراب الفلسطينيثمة إمكانية للقضاء على " اسرائي
ابتداًء من مشروع الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين والتي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية عام  ،السلمية
القائم على مبدأ العمل  ،1974مرورًا بتبني منظمة التحرير الفلسطينية البرنامج المرحلي صيف العام  ،م 1968

ص  ،على اقامة سلطة وطنية فلسطينية على أي جزء من فلسطين ينسحب منه االحتالل" اإلسرائيلي ) أبو نحل
39  .) 

يتبين للباحث أّن الجبهة الديمقراطية ال تزال تتمسك بالدولة الفلسطينية الديمقراطية التي يتعايش فيها الجميع  
لكن  ،ن والعرق وهذه الدولة يمكن تحقيقها بعد القضاء على الصهيونية واالمبرياليةبصرف النظر عن الدين واللو 

وخروج الفلسطينيين من األردن التي  1967بالرغم من هذا وبناًء على معطيات الواقع  إثر هزيمة العرب في حرب 
برنامجها المرحلي المبنى على فقد طرحت الجبهة الديمقراطية  ،اعتبرتها الجبهة الديمقراطية نقطة ارتكاز للمقاومة

بكافة اشكال النضال. مع تبنى  1967طرد االحتالل اإلسرائيلي من األراضي التي احتلتها دولة االحتالل عام 
البرنامج المرحلي  فإن الجبهة الديمقراطية تعارض  االنفراد األمريكي  1974منظمة التحرير الفلسطينية عام 
ئيلي الصهيوني على أرض فلسطين التاريخية وتعتبر أن طريق التسوية الحالي وترفض االعتراف بالكيان اإلسرا

 مضر بالقضية الفلسطينية.  
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 :رؤية حزب الشعب الفلسطيني للدولة الفلسطينية :ثالثاً 
حزب الشعب الفلسطيني هو حزب التحرر واالستقالل الوطني، القائم على ضمان حقوق شعبنا غير القابلة 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي المحتلة للتصرف، وفي مقد متها تقرير المصير وحق العودة وا 
 ، وعاصمتها القدس الشرقية. ) موقع حزب الشعب الفلسطيني على االنترنت(1967عام 

وقف  م القاضي بتقسيم فلسطين لدولتين واحدة عربية وأخرى يهودية، 1947عند اإلعالن عن قرار التقسيم عام 
دراكه للمخطط الصهيوني الذي كان  الحزب ضد قرار التقسيم بحزم منذ إعالنه، لكنه وبعد دراسة أبعاد ذلك وا 
يستهدف االستيالء على كل األراضي الفلسطينية وأجزاء من األراضي العربية، وسعي الحركة الصهيونية لتهجير 

التقسيم واصفًا إياه بأفضل الحلول السيئة، لكن الهيئة  أبناء شعبنا عن أراضيهم، أعلن الحزب عن موافقته على قرار
العربية العليا في ذلك الوقت رفضت هذا القرار، مما أعطى للحركة الصهيونية فرصة تاريخية لتنفيذ مخططها، 

ويؤمن الحزب بضرورة  دحر االحتالل عن كافة  ،األمر الذي كّرس الوجود الصهيوني على أرض فلسطين
قامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها 1967تلت عام األراضي التي اح وا 

 .القدس الشرقية، دولة خالية من أي وجود عسكري واستيطاني إسرائيلي، كذلك يؤمن بضرورة 
 194طبقًا للقرار الدولي  1948عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام - 

 (2008 ،)غنيم

القوى الفلسطينية التي رأت في اقامة   وكان أول ،ان حزب الشعب الفلسطيني دعم على الدوام مبدأ حل الدولتين
، اساساًّ للسالم، ولما يسمى بالحل الوسط 1967الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل االراضي المحتلة عام 

ة، على الحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق التاريخي، الذي يرتكز إلى جانب اقامة الدول
 .194العودة وفقًا للقرار 

بما في  ،كذلك  يرى الحزب أن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ال يزال المهمة المركزية
الحقيقية على كل مواردها، واجوائها، ذلك رفض محاوالت تقزيم هذه الدولة من حيث الحدود واالراضي، والسيادة 

كما هو معمول به في  ،ومصادرها الطبيعية، والحقوق التي يتضمنها القانون الدولي بالنسبة لحقوق الدول والتزاماتها
 .نطاق االمم المتحدة
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لمستقلة وفي نفس الوقت يرى حزب الشعب اّن اجهاض اسرائيل المنهجي لألسس المادية لقيام الدولة الفلسطينية ا
كاملة السيادة كصيغة واقعية تؤسس للسالم الحقيقي من خالل استمرار بناء الكتل االستيطانية وجدار الفصل وعزل 

 ،والتغيير الجغرافي العميق لتواصل االراضي ،القدس والسيطرة على المرتفعات واالغوار وفصل غزة عن الضفة
يمغرافي للصراع، في مزيج مركب من اسوأ ممارسات االحتالل وعلى سياسة العزل والكانتونات، وتعميق الجوهر الد

بل  ،لن يفضي الى تنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير  والتمييز العنصري،
 ) موقع حزب الشعب على االنترنت(.على العكس من ذلك سيقود الى مرحلة جديدة من الصراع

ي في احدى منشوراته " ان حزب الشعب الفلسطيني يطرح حل الدولة الديموقراطية، يقول حزب الشعب الفلسطين 
للدعوة لقبول حل الدولتين وفقًا لقرار التقسيم  ،، كما تحلى بالشجاعة والواقعية1948كحل واقعي للصراع قبل نكبة 

مع الظروف  ،قريره مصيره، وقد انطلق في كلتا الحالتين من مسعاه لمالئمة حق الشعب الفلسطيني في ت1947عام 
الواقعية الملموسة للصراع، وباعتبار ان مضمون كال الحلين هو تنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعلى 
هذا االساس فانه في الوقت الذي ال يزال يناضل فيه من اجل حل الدولتين، فانه ال يسقط من اعتباراته ان يفرض 

الفصل العنصري المستمرة عودة النضال من اجل حل الدولة الواحدة ثنائية واقع تكريس االحتالل وممارسات 
للكفاح الوطني الفلسطيني، بسبب افشال اسرائيل   خيارًا مطروحاً   متعددة الديانات، باعتباره ،القومية الديمقراطية

 (2008 ،" )البيان الختامي لمؤتمر حزب الشعب الرابعلحل الدولتين

لشعب الفلسطيني يدعم مشروع حل الدولتين مع ايمانه بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية يتضح للباحث أن حزب ا
 الديمقراطية .
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 :رابعًا :رؤية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للدولة الفلسطينية
أو  ،الرؤية االستراتيجية ،جاء مفهوم الدولة في الفكر السياسي االشتراكي للجبهة الشعبية في رؤيتين متالزمتين

الهدف االستراتيجي القائم على الدولة الكاملة السيادة على كامل األرض الفلسطينية والرؤية التكتيكية التي جاءت 
نتيجة الظروف الدولية والمنحازة إلى "اسرائيل" بحيث تكون هذه الرؤية هي خطوة في اتجاه تحقيق الهدف 

 جبهة وال زال عدة رؤى للدولة الفلسطينية.( وكان لل155، ص 2013 ،االستراتيجي ) الشيخ عبد هللا

 :الدولة الديمقراطية 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تؤمن بإقامة الدولة الفلسطينية  المستقلة وعاصمتها القدس كهدف مرحلي على 
قامة دولة فلسطين الديمقراطية التي يعيش مواطنيها جميعاً   بمساواة طريق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وا 

كذلك تؤمن الجبهة الشعبية  ،كاملة بدون تمييز في الحقوق والواجبات وبمعزل عن اللون والعرق والجنس والمعتقد
قامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية على  لتحرير فلسطين بأن الكفاح المسلح هو أنجع الطرق لدحر االحتالل وا 

قامة الدولة ال فلسطينية الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني تكفل تلك األرض الفلسطينية كحل مرحلي وا 
الدولة جميع الحقوق لجميع المواطنين بدون تمييز في الدين أو اللون أو العقيدة وتنوه أّن الحل المرحلي إقامة الدولة 

ن تنازالت تخضع وبدو  ،الديمقراطية على أي جزء محرر من األرض الفلسطينية بشرط أن تكون القدس عاصمة لها
 (2014 ،) خلف .لها الكينونة الفلسطينية لإلمالءات األمريكية واإلقليمية

عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رؤيتها االستراتيجية إلقامة الدولة الفلسطينية في برنامجها السياسي الذي 
ية في تفسير طبيعة الصراع اإلسرائيلي م ووضع األسس العلم1969أقره مؤتمرها الثاني الذي عقد في األردن عام 

العربي على اعتبار قضية تحرير فلسطين مهمة وطنية قومية عربية وأكد البرنامج السياسي على أّن الهدف 
هو تحرير فلسطين من االحتالل الصهيوني  ،االستراتيجي  للكفاح الذي تخوضه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

، ص 2013 ،ل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس . ) الشيخ عبد هللاواقامة دولة ديمقراطية على ك
تحرير فلسطين من الصهيونية يوفر فرصة تاريخية إلقامة المجتمع العربي ( وقالت الجبهة الشعبية أن  155

واالستغالل الديمقراطي واالشتراكي الموحد ويؤمن الشروط الضرورية للتخلص من أسباب الفقر والتخلف واالضطهاد 
قامة دولة ديمقراطية على كامل التراب إ) موقع الجبهة الشعبية على االنترنت( وقالت الجبهة الشعبية أّن  .والتمييز
الفلسطيني وعاصمتها القدس تكفل الحقوق المشروعة لجميع مواطنيها وتكون معادية للصهيونية واالمبريالية  الوطني

ألقطار العربية ) موقع مقاتل (.  وتولى الجبهة الشعبية اهتمامًا بالمكون ديمقراطي مع سائر ا وذات أفق وحدوي 
اإلنساني لشعار فلسطين الديمقراطية حيث ترى ) أّن مضمون هذا الشعار وترجمته العملية هي في توفير حل 



 

  944 من 373

 

فهي غير ‘ ة ديمقراطي للمسألة اليهودية في فلسطين ( وهكذا يؤكد إنسانية وعدم عنصرية حركة التحرر الفلسطيني
معادية لليهود كيهود وال تستهدف ابادتهم أو رميهم في البحر كما تروج الدعاية الصهيونية وانما هدفها تحرير 
فلسطين من الصهيونية واقامة مجتمع تقدمي ديمقراطي يوفر التحرر االقتصادي واالجتماعي الكامل لكافة مواطنيه 

 (.2008 ،) أبراش

وعزت رفضها إلى أنه  ،242قرار مجلس األمن  1967ديسمبر  4ي بيان لها في قد رفضت الجبهة الشعبية ف
 ،يمثل دعوة صريحة الى االعتراف بدولة اسرائيل وتفريطًا بالحقوق والمصالح القومية لألمة العربية في فلسطين

ها وأكدت وحقوق عرب فلسطين في أرضهم وتصفية للقضية الفلسطينية على حساب الحق والمصالح العربية برمت
 أّن الطريق الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو تحرير فلسطين بكامل ترابها. ) موقع مقاتل (

 :1974الجبهة الشعبية والبرنامج المرحلي 

 1971و1970والذي ُأسس له عامي  1974في البداية رفضت الجبهة الشعبية البرنامج المرحلي الذي طرح عام  
تزعمت الجبهة الشعبية جبهة الرفض الفلسطيني المناوئ لهذا البرنامج . تنطلق  على يد الجبهة الديمقراطية و

الجبهة الشعبية  في رفضها لمشروع السلطة الوطنية في البداية من تحليل علمي لنتائج حرب تشرين أول أكتوبر 
وبعد ذلك  ،حتمياً فترى أّن موضوع التسوية بعد الحرب ليس  ،م وطبيعة القوى الفاعلة وتصوراتها للتسوية1973

حيث وصلت لقناعة أنه ليس باإلمكان تحرير فلسطين  ،1979وافقت الجبهة الشعبية  على البرنامج المرحلي عام 
وهذا ما أكده جورج حبش األمين العام  ،بشكل كامل في ظل حالة الدعم الغربي إلسرائيل وكذلك التراجع العربي

شباط  22-14يني في دورته السادسة عشر في الجزائر في الفترة والمؤسس للجبهة أمام المجلس الوطني الفلسط
الذي أقر في الدورة الرابعة عشر  ،م حيث جاء فيه " نحن نقول نعم لبرنامجنا الوطني المرحلي1983فبراير عام 

ا ونقول نعم كذلك لميثاقنا الذي آمل من مجلسنا هذا أن يعلن تشبثه به وببرنامجن ،للمجلس الوطني الفلسطيني
(. يؤكد أيضًا جورج حبش في كلمته أمام المؤتمر السادس للجبهة الشعبية 35، ص 2001 ،المرحلي " ) أبراش

على تبنى الجبهة البرنامج المرحلي حيث يقول " قد تكون الجبهة في سنواتها األولى ركزت على رؤيتها 
ربط ما بين االستراتيجي والتكتيك السليم، االستراتيجية، ولكن من خالل التجربة التي توصلت إلى أهمية وضرورة ال

حيث أكدنا باسـتمرار على الترابط الوثيق بينهما، ولكن في نفس الوقت لم نقوض أسس استراتيجيتنا السياسية لـصالح 
السياسة الجارية، وهذا ما عكسته وثيقة طرابلس التي أكدت على العالقة الجدلية بـين مـا بـين االستراتيجي والمرحلي 

ي النضال، ما بين البرنامج السياسي وا عادة البناء الديمقراطي لمؤسـسات م ت ف".)موقع كتائب أبو على ف
 مصطفى على االنترنت(
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في تبرير قبولها الحل المرحلي تقول الجبهة الشعبية في مؤتمرها الرابع " إن معركة تحرير كامل األرض الفلسطينية 
وبسبب كون الكيان  ،بسبب المدى الذي قطعته عملية االستيطان ،وتدمير الكيان الصهيوني معقدة عسكرياً 

ليلعب دور القاعدة اإلمبريالية األولى في المنطقة . وفي  ،الصهيوني  معبأ ومحشودًا عسكريًا إلى أقصى حد ممكن
 ،مم المتحدةنفس الوقت فالمعركة معقدة سياسيًا بسبب الشرعية الدولية التي اكتسبها الكيان الصهيوني في هيئة اال

للثورة الفلسطينية  للوصول إلى كامل أهدافها"  من هنا يتحدد الشعار  –حاليًا  –وبالتالي عدم توفر التأييد األممي 
ويتحدد فهمنا لهذا الشعار : إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أي جزء يتم تحريره من االرض  ،المرحلي

ويشكل  ،الشعار يرسم أمام الثورة هدفًا مرحليًا محددًا يرشد نضالها من ناحيةالفلسطينية دون قيد أو شرط. إن هذا 
قامة الدولة  ،حلقة وصل بين مرحلة الصمود وتوفير قواعد االرتكاز التي نواجهها اليوم وبين مرحلة التحرير الكامل وا 

القوميين العرب حتى المؤتمر  الديمقراطية الشعبية على كامل األرض الفلسطينية")مسيرة الجبهة الشعبية من حركة
( الى ذلك فقد تحفظت الجبهة الشعبية على مشروع حل الدولتين في دورة 71، ص 2010، 2000السادس تموز 
للمجلس الوطنيالفلسطيني ولم تصوت عليه إال فتح والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب  1989االستقالل 
وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية،  بينما اتخذت كل من الجبهة الشعبية،الفلسطيني، 

وجبهة التحرير العربية، موقًفا رافًضا للمشروع، وغابت عن أعمال المجلس كل من الجبهة الشعبية/القيادة العامة، 
قبل وينطلق الُمتحفظون على مشروع حل الدولتين من قوى التيار القومي واليساري وحتى من .ومنظمة الصاعقة

( من فلسطين التاريخية، وشطب 80%البعض داخل حركة فتح من واقع أن هذا الحل يعني التنازل عن أكثر من )
 (2015 ،)بدوان.حق العودة لالجئين الفلسطينيين، أو قذفه للمجهول بأحسن األحوال

سرائيل وأمريكا هذه يرفض جورج حبش الدولة الفلسطينية على المقاس األمريكي وهو حل الدولتين ويقول "تدرك إ
هذا نظريًا، أما عمليًا فما يحدث هو إعادة  !الحقائق كلها، وبالتالي يقولون لتلك القيادة حسنًا فليكن هناك دولة

انتشار على جزء بسيط من مساحة الضفة وغزة مقطعة األوصال ودون سوق موحدة مع استمرار قضم األراضي 
هذه الدولة ستكون دولة  •قضايا كبرى يجب أن ندقق فيها  ا تبرز ثالثأي دولة يتحدثون؟ هنالفلسطينية ولكن عن 

هذه الدولة ستكون مقابل التخلي عن حقوق  •مقابل التنازل عن أجزاء واسعة من الضفة وغزة بما في ذلك القدس 
تورية بمعنى هذه الدولة ستكون في الواقع بال سيادة، إنها دولة كاريكا • أربعة ماليين الجئ فلسطيني في الشتات

انها ال تملك السيادة علـى الحدود فعليًا، وال تملك الحق في استثمار مواردها الطبيعية وخاصة المياه، وال تملك الحق 
في تعزيـز قواها الدفاعية، وال يحق لها إقامة أحالف ال توافق عليها إسرائيل، وال أيضًا أن ال يمس قيام هـذه الدولة 

لصهيونية، وبالتالي قطع الطريق علـى مـشروع الدولـة بمقوماتها السيادية والتنموية وروابطها المشاريع االستيطانية ا
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العربية. إنها مجرد معازل ملحقة باالقتصاد اإلسرائيلي وجسر للـسلع والثقافة اإلسرائيليتين ) من خطاب جورج حبش 
 أمام المؤتمر الوطني السادس (. 

رؤية استراتيجية تتمثل في اقامة الدولة الديمقراطية  ،للدولة الفلسطينية ينرؤيتأّن للجبهة الشعبية  يتضح للباحث
والرؤية الثانية تتمثل بإقامة دولة  ،الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وتصفية المؤسسة الصهيونية واإلمبريالية

 دولة الكيان الصهيوني. كحل مرحلي مؤقت دون االعتراف ب 1967فلسطينية على االراضي التي احتلت عام 
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 :رؤية جبهة النضال الشعبي للدولة الفلسطينية :اً خامس

ترى جبهة النضال الشعبي أّن  لشعب فلسطين الحق المطلق في تقرير مصيره ومصير وطنه. وواجبه أن يكون في 
لفلسطينية، أن تمتلك طليعة األمة العربية، في الكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين؛ ولذلك، فإن على الثورة ا

زمام المبادرة، في التخطيط والقتال  وتؤمن جبهة النضال الشعبي أّن اإلمبريالية والصهيونية، والرجعية، هي العدّو 
وبأن ما  ،الحقيقي لشعب فلسطين، والشعب العربي، وجميع شعوب العالم المكافحة من أجل التحرر والتقدم والسالم

التجسيد العملي للصهيونية العالمية، بكل ما تملكه هذه الحركة االستعمارية، يسمى " دولة إسرائيل "، هو 
 من ُبد ال أّنه الشعبي النضال جبهة ترى  كما ،االستيطانية، العدوانية، بصفتها شريكًا لإلمبريالية وُشرطّيها األمامي

 ،1967 عام المحتلة طينيةالفلس األراضي جميع عن اإلسرائيلي االحتالل دحر استكمال أجل من النضال تصعيد
 الوطن داخل الفلسطيني الشعب وقدرات طاقات تحشيد من ذلك يتطلبه وما والقطاع، والضفة القدس مقدمتها وفي

 العودة تحقيق أجل من الوطنية والشخصيات والقوى  واألحزاب والفصائل االجتماعية وفئاته طبقاته بكافة وخارجه
قامة المصير وتقرير  التي الخبرات إلى استناداً  الجبهة ترى  كما.القدس وعاصمتها المستقلة طينيةالفلس الدولة وا 
دراكاً  عامًا، ستون  من أكثر قرابة مدار على اإلسرائيلي والفلسطيني العربي الصراع أفرزها  موازين لطبيعة منها وا 
ن الماضية، القليلة السنوات في جذرية تحوالت شهدت التي والدولية اإلقليمية القوى   الحركة تصدت التي األهداف وا 

 الغزوة من فلسطين وتحرير الفلسطينية الكيانية تحقيق في والمتمثلة بلفور وعد منذ إلنجازها الفلسطينية الوطنية
قامة االستيطانية الصهيونية  الهادي النبراس شكلت الفلسطيني الوطني التراب كامل على الديمقراطية الدولة وا 
 ظل في لتمكينهم االضطرارية، المنعطفات في خطاهم أرشدت التي والبوصلة كفاحهم، في الفلسطينيين للوطنيين

 وتقرير بالعودة المشروعة الوطنية الحقوق  على للحفاظ والداعية المشروعة الوسائل بكافة النضال من التحوالت هذه
قامة المصير  الشرقية. القدس تهاوعاصم 1967 حزيران من الرابع حدود على المستقلة الفلسطينية الدولة وا 

 يكون  ال وحتى الجديد، الدولي النظام قلب في شعبنا لحضور تثبيتاً  يعتبر السياسية العملية في المشاركة  واعتبرت
 بعد يالطا ومؤتمر األولى. العالمية الحرب عند بيكو – سايكس اتفاقية في حدث كما شعبنا حساب على النظام هذا

 الثانية. العالمية الحرب

سرائيل الفلسطينية التحرير منظمة بين ما اوسلو اتفاقية على التوقيع وبعد   التحفظات من العديد الجبهة سجلت وا 
 الفلسطيني الطرفين بين القوى  موازين في االختالل بفعل علينا فرضها تم مجحفة باعتبارها االتفاقية بنود بعض على

 اوسلو اتفاقية شكلت التي بالقدر انه على التأكيد مع رى،األخ االتفاقيات مجمل على انسحب ما وهذا واإلسرائيلي،
 األرض على الفلسطينية الكيانية لتجسيد الطريق مهد االتفاق بان الجبهة اعتبرت فقد ،إسرائيل لصالح إجحافا

ية اشتركت الجبهة في اللجنة المركزية، واللجنة التنفيذ  . الفلسطينية الوطنية السلطة قيام خالل من الفلسطينية
، جبهة الرفض الفلسطينية، على البرنامج السياسي المرحلي )برنامج النقاط 1974للمنظمة؛ إال أنها ناصرت عام 

العشر( الذي وافق عليه المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الثانية عشرة، في القاهرة، بين األول والتاسع من 
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معانًا في معارضتها لهذا البرنامج، تركت ، ووافقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة ا1974يونيه  لتحرير الفلسطينية. وا 
 ) مركز االعالم الفلسطيني( .1979جبهة النضال صفوف منظمة التحرير الفلسطينية لتعود إليها عام 

يتضح للباحث أّن جبهة النضال الشعبي تؤمن بضرورة اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران كحل 
 ن اقامة دولة فلسطين الديمقراطية على كامل فلسطين التاريخية.مرحلي لحي
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 :سادسًا: رؤية جبهة التحرير العربية للدولة الفلسطينية
لقد رفضت "جبهة التحرير العربية"، جميع الصيغ واألشكال والمؤامرات، التي ترمي إلى استدراج أيِّّ قطاع من 

ته حلواًل استسالميةوتصفوية. ورفضت أيَّ حل سياسي، يسفر قطاعات الشعب الفلسطيني، إلى المشاركة في م ا َعدَّ
، ومشروع روجرز، 242عن تثبيت الكيان الصهيوني، ووأد النضال العربي؛ ومن هنا، جاء رفضها القرار الرقم 

عض ، في شأن قبول ب186وباقي القرارات، التي تدعو إلى االعتراف بدولة إسرائيل. وأصدرت بيانًا، يحمل الرقم 
، لشروط 1967األنظمة العربية مقترحات روجرز؛ قالت فيه: "إن قبول األنظمة العربية، التي هزمت في يونيه 

االستسالم األمريكية، المسماة بمقترحات روجرز ـ ما هو إال محاولة من األنظمة العربية لتحجيم العمل الفدائي، 
 ."وفرض الوصاية عليه، في أعقاب مؤتمر طرابلس، في ليبيا

لقد وقفت الجبهة موقفًا رافضًا لكافة المشروعات السياسية، التي طرحت من أجل حل القضية الفلسطينية. وشاركت 
. 1973في رفض البرنامج الفلسطيني السياسي، المرحلي، الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية، بعد حرب أكتوبر 

 .1974وأسهمت في تشكيل جبهة الرفض الفلسطينية، عام  
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 :سابعًا: رؤية جبهة التحرير الفلسطينية للدولة الفلسطينية
جبهة التحرير الفلسطينية، تنظيم فلسطيني عربي، وطني ديمقراطـي يناضـل من أجل تحرير فلسطين واستقاللها، 

نجاز مرحلة التحرر الوطني لتحرير كما تؤمن جبهة ا ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وا 
الفلسطينية بفلسطين عربية، وهي جزء من الوطن العربي، وتحقيق الوحدة العربية هدف من أهداف النضال 

 الفلسطيني.

طبيعة الصراع العربي الصهيوني، وصفاته، وطبيعة الصهيونية، ومشروعها، وتحالفاتها، وخاصة مع الواليات 
مة، وكافة مشاريع التسويات المطروحة ال تعني سوى مقدمة المتحدة، تحكم بعدم إمكانية تحقيق تسوية عادلة ودائ

لشكل جديد من الصراع الذي سيستمر بأشكال عديدة، وحتى إنجاز مرحلة التحرر الوطنى كما تؤمن 
الحفاظ على حقوق الالجئين الفلسطينيين المشروعة، هدف ال يمكن التنازل عنه. وتناضل جبهة التحرير  بضرورة 

 .الحل العادل لهذه المسألة في إطار النضال الوطني الفلسطيني، والقانون الدولي الفلسطينية لتحقيق

يتضح للباحث أن جبهة التحرير الفلسطينية تؤمن بضرورة اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
وقرارات االجماع وفي هذا االطار تؤكد جبهة التحرير الفلسطينية بضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية  1967

 لك وقف االستيطان في الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس.ذالوطني التي اقرتها األطر الفلسطينية بما في 
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 :للدولة الفلسطينية ثامنًا: رؤية االتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا
قامة الدولة ا لفلسطينية على حدود الرابع من حزب فدايناضل  من أجل إنهاء االحتالل، وحرية شعبنا الفلسطيني، وا 

، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة الالجئين. تقول ليلى كمال األمين العام لالتحاد الديمقراطي 1967حزيران 
الفلسطيني  فدا "أمام هذا الوضع الذي يهدد بانسداد أفق عملية السالم عبر المفاوضات، دعمنا قرار القيادة 

بتوقف إسرائيل عن كل أشكال النشاطات االستيطانية، وا عالنها الواضح  مفاوضات الفلسطينية في ربط استئناف ال
أن قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة هي مرجعية هذه المفاوضات، على أن يكون ذلك ضمن سقف زمني وآلية 

تتناول كل ، وأن هذه المفاوضات س1967محددين لتحقيق مبدأ حل الدولتين في حدود الرابع من حزيران عام 
قضايا الوضع النهائي المعروفة: القدس، المياه، الالجئين، والمستوطنات. وبذات الوقت وفي مسار مواز دعمنا 

اإلسرائيلي إلى الساحة الدولية وتحت مظلة األمم المتحدة  -موقف القيادة الفلسطينية في نقل ملف النزاع الفلسطيني 
حمد أبو وطفة عضو اللجنة المركزية لفدا " إّن اقامة دولة فلسطينية في وفي ذلك يقول م ,)موقع فدا على االنترنت
ضمن قرارات األمم المتحدة هي رؤية تتقاطع مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية  1967حدود الرابع من حزيران 
احتلت عام التي تقضى بانسحاب القوات االسرائيلية من األراضي التي  242،338،194وقرارات األمم المتحدة 

م واستعادة السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشرقية وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية 1967
 (2015 ،اغسطس ،وعاصمتها القدس وحق الالجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.) مقابلة
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 :رؤية حركة المقاومة اإلسالمية  حماس للدولة الفلسطينية :تاسعاً 
 :أواًل : رؤية حركة حماس للدولة

انطلقت حماس في تحليلها للصراع من مفاهيم إسالمية لطبيعة هذا الصراع بوصفه صراعًا حضاريًا شاماًل بين األمة 
من جهة وبين الصهيونية المدعومة من الغرب من جهة أخرى ويعد حضور هذه المفاهيم في الفكر السياسي لحركة 

باعتبار أن هذه المفاهيم لطبيعة الصراع هي جزء من تصور جماعة  ،التنظيمية لها " حماس " أقدم من النشأة
بمعنى أّن حركة حماس  ،(43، ص2006،االخوان المسلمين والتي خرجت حركة ) حماس ( من رحمها ) المبحوح
فلسطين  وقد رفض االخوان المسلمون في ،تنظر وتبحث عن البعد االستراتيجي وهو اقامة الخالفة االسالمية
في الوقت نفسه الذي تعتقد فيه بأن للصراع  ،فلسفات الصراع التي تقتصره على البعد القومي أو الطبقي أو الوطني

أبعاده الوطنية والقومية على أساس فهمها أّن القضية الفلسطينية ليست قضية أرض فحسب على أهمية االرض 
إنها قضية اإلسالم  ،ودين وعبادة ،هي قضية إيمان وتوحيدبل  ،وال هي قضية وطنية وال قومية ،وخطورة منزلتها

، ص 2006وقضية كل مسلم في األرض، إن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر .) المبحوح، ،وقضية األمة اإلسالمية
( لكن حركة حماس تمكنت من اعطاء تحديدات أكثر تركيزًا لمعاني الصراع الدائر على أرض فلسطين ال تخرج 43

ني العامة التي طرحها فكر االخوان المسلمين ولكن الحركة في أدبياتها وعلى ألسنة قادتها ومفكريها عن المعا
 ،طرحت مشروعات اكثر نضجًا لتكييف هذا الصراع وحسمه بشكل قاطع على أنه صراع حضاري بأبعاده المختلفة

( . إال أّن حماس طورت الرؤية 44ص  ،2006السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية والدينية . ) المبحوح،
 ،خوان المسلمين وكستها عباءة من الخصوصية بما ينسجم والواقع الفلسطينيعية لجماعة اإلالسياسية والتجربة الواق

األمر الذي بلور لدى حماس خطابًا وطنيًا يعكس تطورها الذي ظهر باالنتقال من خطاب إسالمي يكتسب طابع 
 دون إغفال للدوائر الثالث ،وموجهًا بالدرجة األساس للفلسطينيين ،خطاب أكثر تفصيالً العموم واإلطالق إلى 

قامة الدولة االسالمية وهو هدف تكاد إن الهدف العام لحركة حماس هو إ( 48، ص 2006،للتحرير.)المبحوح
 لهدف. تجتمع وتتوافق عليه كافة الحركات والتنظيمات اإلسالمية بغض النظر عن الوسائل لتحقيق ا

"ؤية حركة حماس للدولة الفلسطينيةثانيًا : ر   

بعد انتفاضة الحجارة أصبح خطاب حركة المقاومة االسالمية يتركز حول فلسطين وقد أكد ميثاقها والذي صدر في 
كما تعتقد حماس أّن أرض  ،م على تحرير فلسطين من البحر إلى النهر ومن رفح إلى رأس الناقورة 1988عام 

وقف إسالمي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة ال يصح التفريط  ولو بجزء  منها وأّن حماس ترى فلسطين هي 
أّن المبادرات أو ما يسمى بالحلول السلمية والمؤتمرات الدولية لحل القضية الفلسطينية تتعارض مع عقيدة الحركة 
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متداد تاريخها فقد عارضت حركة المقاومة ( وعلى ا1280ص  ،2011وال حل لهذه القضية إال بالجهاد . )أحمد، 
ما  1988االسالمية حماس جميع مبادرات التسوية وعلى رأسها ما صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 

قامة دولة فلسطينية على جميع األراضي الفلسطينية عام إوال تعارض حركة حماس  ،يعرف بوثيقة االستقالل
 ،لسطين للفلسطينيين ومن حقهم إقامة دولة مستقلة على أرضهم ) أبو نحلحيث تقتنع حماس بأن أرض ف ،1948
(. كذلك فإن طرح حركة حماس لموضوع الدولة ترى أن ثمة عضوية بين انجاز هدف التحرير وهدف  70ص 

هو فقيام الدولة في فهم حركة حماس يعد ثمرة للتحرير وهو أمر يشير الى ان ثمرة عالقة للتحرير و  ،اقامة الدولة
 ،قامة الدولة . ) الشيخ عبدهللاإداخل محكم بين هدف التحرير وهدف أمر يشير إلى أن ثمة عالقة جدلية وت

(.  جاء مفهوم الدولة في الفكر السياسي لحركة حماس في بداية نشأتها منسجمًا مع األفكار 168،ص 2013
( 168،ص 2013 ،طيني ) الشيخ عبد هللااإلسالمية في اقامة دولة فلسطين اإلسالمية على كامل التراب الفلس

وتستقى حماس مبادئها وتصوراتها وسلكوها فيما يخص القضية الفلسطينية من المنظور اإلسالمي فهي ترى أّن 
وقوة الباطل اإلسرائيلي الصهيوني وترى حركة حماس وفقًا للمادة  ،قوة الحق الفلسطيني ،الصراع يدور بين قوتين
ال يصح  ،ها بأن " أرض فلسطين أرض وقف إسالمي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامةالحادية عشرة من ميثاق

(.  إّن فكر 170،ص 2013 ،التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن أي جزء منها. ) الشيخ عبد هللا
ين وقت آلخر تصرح إال أّن حركة حماس ب،حماس العقائدي والسياسي ال يقبل التنازل عن أي شبر من فلسطين
م من دون االعتراف بدولة " اسرائيل ". 1967بأّنها ال تمانع من اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

حسب خطابات كثير من القادة السياسيين في أكثر من مناسبة يتبينأّن قادة حماس استخدموا الحنكة والمناورة في 
إلخوان المسلمون وقادتهم حيث يمارس ا ،اسبة بخصوص الدولة الفلسطينيةالرد على الصحفيين في أكثر من من

ن بقدر وافر من الحنكة ويبدو ذلك واضحًا من االجابات التي يقدمونها على األسئلة التي توجه اليهم. نورد و السياسي
 ،م1989 /4 /30في فيما يلى نمطًا لهذه االجابات التي قدمها الشيخ أحمد ياسين في مقابلة مع صحيفة الّنهار 

سؤال : أال تريد دولة فلسطينية من النهر إلى البحر؟ جواب : أنا أريد دولة فلسطينية . سؤال: ما هي حدودها؟ 
جواب : فلسطين لها حدود معروفة، هذه حدود الدولة الفلسطينية . سؤال: أين اسرائيل اذن ؟ جواب : اسرائيل في 

الدولة الفلسطينية في نظرك؟ الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على كل  فلسطين . سؤال : هل لك ان توضح مفهوم
(.  هذا الموقف 58، ص 1989 ،شبر من فلسطين نحرره ولكن دون أن نتنازل عن باقي حقوقنا.) أبو عمرو

حيث يقول "اذا انسحبت  ،يوافقه تصريح لرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل لقناة تلفزيونية أمريكية 
ومن القدس الشرقية التي ستغدو عاصمة دولة فلسطينية ذات سيادة حقيقية على أراضيها  1967ائيل إلى حدود اسر 

مستقبل  ،الدولة الفلسطينية ،عندئذ سنقرر نحن ،وحدودها ونقاط التفتيش وقبلت بحق عودة الالجئين الفلسطينيين
ية الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها" . ) العالقة مع اسرائيل وسنتخذ القرار الذي سيعكس وجهة نظر غالب
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مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات (.  في وقت سابق  تقدم محمود الزهار بمشروع القامة دولة فلسطينية على 
ولكّنه في  ،( 171، ص 2013 ،سّمى آنذاك بمشروع الزهار. ) الشيخ عبد هللا  1967حدود الرابع من حزيران 

حيث قال "  67حتشدين في ذكرى انطالقة حركة حماس رفض مشروع الدولة الفلسطينية على حدود خطاب أمام الم
 ،فلن نتنازل عن أي شبر من فلسطين ،ونعترف بالعدو اإلسرائيلي فهو واهم 67من يظن أننا نقبل بدولة في حدود 

رقًا الى البحر المتوسط غربًا". فلسطين من حدود مصر جنوبًا إلى حدود لبنان وسوريا شمااًل ومن حدود األردن ش
)صحيفة  اليوم السابع(.  وافق موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس على دولة فلسطينية على حدود 

م حيث يقول " نرفض دولة ذات حدود مؤقتة وما وافقت عليه حماس هو حكومة 1967الرابع من حزيران  
ع والقدس وبدون مستوطنات وهو بالنسبة لنا حل توافقي فلسطيني م في الضفة والقطا 1967فلسطينية على حدود 

(. ليس فقط قادة حماس في غزة والشتات من يصرحون ويعلنون عن قبولهم 24مرحلي" . ) وكالة ميديا  االخبارية 
 بل قادة حماس في الضفة الغربية حيث صّرح نايف الرجوب أحد 1967دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 

قادة حماس في الضفة لصحيفة يديعوت العبرية بالتالي "إّن الخطوة األولى هي االنسحاب اإلسرائيلي إلى حدود 
بما فيها القدس وانهاء االحتالل اإلسرائيلي، ومباشرة يتم بناء الدولة الفلسطينية وتستمر 1967الرابع من حزيران 

في البداية قيام الدولة بحدودها ومعابرها وسمائها" )  المفاوضات مع اسرائيل على باقي القضايا األخرى ولكن
(. هذا الشكل من التصريحات جاء رغم ما صدر عن المكتب السياسي لحركة 2011 ،صحيفة الحياة الجديدة

م   بأن حركة حماس ال تزال تعتقد بأن فلسطين من البحر إلى النهر وهي حق للشعب 1994 /4 /21حماس في 
( 87، ص 1999 ،هاد هو السبيل  الستردادها وأّن التفاوض مع العدو مرفوض كليًا ")الشاعرالفلسطيني  وأّن الج

.  يؤكد التصريح السابق تصريح للشيخ أحمد ياسين لقناة الشارقة الفضائية أثناء جولته في العديد من العواصم 
س دولتين ودعا أيضًا إلى استمرار اإلسالمية على أّن الكيان اإلسرائيلي يجب أن يختفي وال مجال للسالم على أسا

(. الغموض ال يكتنف فقط تصريحات قادة حركة حماس حول 86،ص 1999 ،الجهاد ضد اسرائيل. ) الشاعر
من دون اعتراف بدولة  1967الدولة الفلسطينية التي تتراوح بين قبول دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

اًل وتفصياًل، بل عدم الوضوح ينطوي ايضًا على مستقبل العالقات مع االحتالل وبين رفض هذه الدولة  جم
مستقبل العالقة مع اسرائيل وسنتخذ القرار الذي  ،الدولة الفلسطينية ،االحتالل يقول خالد مشعل " عندئذ سنقرر نحن

يما قال أحمد سيعكس وجهة نظر غالبية الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها" )مركز الزيتونة  للدراسات( ف
ياسين عندما سئل فيما اذا كان سيعترف بإسرائيل اذا ما انسحبت من الضفة والقطاع فقال " اترك األمر لممثلى 

( فيما يقول موسى أبو مرزوق 91، ص 1999 ،الشعب الفلسطيني الذي سينتخبهم الشعب الفلسطيني ". )الشاعر
واالنتخابات  ،يجب أن تكون عن طريق االستفتاء الحر ،ةن خيارات الشعب الفلسطيني االستراتيجية والمصيريإ

وتشمل أيضًا خيار قيادة  ،وتشمل تلك الخيارات ما هو مطروح من تسويات سياسية ،التشريعية التمثيلية المطلقة



 

  944 من 384

 

سواًء في االختيار السياسي  ،منتخبة ممثلة  وتلتزم حماس في مثل سيادة هذا الوضع بقبول الخيار الشعبي
ت المطروحة أو رفضها أو على صعيد انتخاب قيادة لها الشرعية التمثيلية وتقوم بتنفيذ برنامجها الذي للمشروعا

وقد كرر اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحماس  ،(90، ص 1999 ،انتخبت على أساسه. ) الشاعر
سطينيين بدولة فلسطينية على كامل في اكثر من مناسبة انه لن يعترف بإسرائيل مما يؤكد تمسك الحركة بحق الفل

 التراب الفلسطيني. 

يتضح للباحث أّن لحركة المقاومة اإلسالمية حماس موقفها  الثابت وهو  وجوب تحرير كافة األراضي التي أحتلتها 
م فال يوجد نص واحد في ميثاقها أو جملة واحدة من 1967م وعام 1948عصابات اإلجرام الصهيونية عام 

لكّن حركة حماس تؤمن بالحل المرحلي  دون االعتراف  ،تها يعترف بحق دولة "اسرائيل" في الوجودتصريحات قاد
 .67بدولة االحتالل أي بدولة في حدود الرابع من حزيران 
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 :عاشرًا : رؤية حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين للدولة الفلسطينية
 :الميالدولة في الفكر السياسي لحركة الجهاد اإلس :أواًل 

تؤمن وتؤكد حركة الجهاد اإلسالمي على ضرورة تحرير فلسطين كاملًة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
على أرضها رغم ايمانها بالهدف االستراتيجي المتمثل بإقامة الدولة االسالمية العامة والجامعة  وهيال تنتظر اقامة 

الف بعض التيارات اإلسالمية التي تؤمن بضرورة انجاز الخالفة االسالمية حتى يتم تحرير فلسطين وهذا بخ
الخالفة االسالمية أو الفكرة االسالمية األممية كمقدمة لتحرير فلسطين.في ظل االختالف األيديولوجي بين التيارات 

ية داخل فإن حركة الجهاد اإلسالمي تؤمن بمفهوم الجماعة الوطنية التي تؤمن بالتعددية الفكر  ،الفلسطينية والعربية
المجتمع  وهذا ما جعل حركة الجهاد اإلسالمي على مسافة واحدة مع جميع التيارات اإلسالمية والوطنية وهذا ما 

به على أساس اإلسالم  فمن لم تلتقِّ  ،غرافية والتاريخيةيجعلها تؤمن بإقامة دولة فلسطينية على مساحة فلسطين الج
لسطين وعلى أرضية النضال والمقاومة بل على أرضية اإلنسانية كعقيدة ومنهاج حياة تلتقى معه على أرضية  ف

المشتركة. يقول رمضان شّلح أمين عام حركة الجهاداإلسالمي " إن فكرة الجماعة الوطنية تم طرحه في مرحلة 
دي وموقفه وكانت الحركة اإلسالمية بجميع تياراتها متأثرة  بفكرة األممية اإلسالمية وأفكار أبو األعلى المودو  ،مبكرة

وسيد قطب وفكرة " جنسية المسلم عقيدته"  كانت لدينا فكرة بسيطة وهي إنني مسلم أعتز  ،السلبى جدًا من القومية
أو الوطنية  ،سواًء القومية ،لكن االنتماء إلى الدين أو الرابطة الدينية ال يلغى الروابط األخرى  ،بانتمائي إلى اإلسالم

 عليه وسلم وضع دستورًا في المدينة المسمى الصحيفة وأسس وفقه مجتمعًا متعدد أو اإلنسانية والرسول صلى هللا
األديان واألنساب واألعراق حيث االفتراق في الدين لم يمنع من بناء كيان سياسي أساسه "المواطنة" ألهله حقوق 

ار على أساس الجغرافيا فقد كان لدى اإلسالميين وال زال حساسية فكرة بناء األقط ،وواجبات نص عليها الدستور
كما هي في الدولة القومية الحديثة في أوروبا وذلك بخالف االمبراطوريات التي قامت على أساس الدين أو العرق . 

ال تصلح رابطة للعالقة بين  –في نظر البعض  –حركة الجهاد اإلسالمي قالت ببساطة اذا كان هناك جغرافيا 
األمر الذي يتطلب  ،ألن الجغرافيا ضائعة مغصوبة ،ال ينطبق على فلسطينف ،إن كان ينطبق على أي بلد ،أهلها

ألن الدين اعتبر الجهاد لتحرير األرض  ،وليس التنكر لهذا االنتماء أو اعتباره منافيًا للدين ،تأكيد االنتماء إليها
، ص 2014،طينيةوخصوصية فلسطين اسالميًا معروفة " ) مجلة الدراسات الفلس ،المغصوبة من فروض األعيان

سالمي بالتعددية فقد طرحت فكرة الجماعة الوطنية من أجل بناء حركة وطنية (  من هنا آمنت حركة الجهاد اإل56
ألن الصراع الوحيد الذي له األولوية  ،بعيدًا عن أي صراع أيديولوجي أو عقائدي ،على قاعدة االنتماء إلى الوطن

(. يقول  رمضان شلح أّن هناك تشابه 57ص  ، 2014ت الفلسطينية،هو الصراع مع االحتالل. ) مجلة الدراسا
وليس داخل التنظيم  ،لكن داخل المجتمع ،بين حركة الجهاد اإلسالمي وحركة فتح في القبول بالتعددية الفكرية
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و أي المجتمع أ ،الواحد وهنا نلحظ الفارق في الطرح في نقطتين جوهريتين . أواًل على صعيد الجماعة الوطنية
فان رؤية حركة فتح تستند إلى التجربة االوروبية التي تشترط تالزم العلمانية والديمقراطية في بناء  ،الدولة

وهذه فكرة ليست من المسلمات  ،بمعنى أن المجتمع كي يكون ديمقراطيًا ال بّد من أن يكون علمانياً  ،المجتمعات
 يخلوان من نماذج او تجارب " ديمقراطية مسيحية". حتى في التاريخ والواقع األوروبي والغربي اللذين ال 

، فان فتح تنظيم علماني يمكن أن يضم اإلسالمي والقومي وانطالقًا من رؤيتنا الفكرية :على صعيد التنظيم :ثانياً 
والماركسي أما الجهاد فتنظيم عقائدي ينطلق من رؤية مستنيرة فيها مساحة واسعة للمشترك اإلنساني. " ) مجلة 

(  وال مانع عند حركة الجهاد اإلسالمي من اقامة الدولة الفلسطينية في ظل 57، ص 2014 ،راسات الفلسطينيةالد
أحد القادة المؤسسين لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطيني ي مية في ذلك يقول  عبد هللا الشامغياب الخالفة االسال

ترى بإمكانية قيام دولة  ،لمستقلة الحالية كدول العالم" إن حركة الجهاد اإلسالمي وفي ظل وجود الدول القطرية ا
كباقي دول العالم ولكن هذا ال يشكل نهاية  ،مستقلة وكاملة السيادة في فلسطين على كامل األرض الفلسطينية

فحركة الجهاد اإلسالمي تنظر بالرؤية الشاملة لما يعرف تاريخيًا باسم دولة الخالفة وهي توحيد المنطقة  ،المطاف
( . من هنا يتضح انه ال مانع لحركة 179، ص 2013 ،بكاملها في ظل دولة اسالمية واحدة" ) الشيخ  عبد هللا

 الجهاد اإلسالمي من إقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.

 

 :ثانيًا: رؤية حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين تجاه الدولة الفلسطينية

يحرم التفريط في أي شبر  ،مي بأن فلسطين من البحر الى النهر أرض اسالمية عربيةآمنت حركة الجهاد اإلسال
وتعتبر حركة الجهاد االسالمي  ،يحرم شرعًا االعتراف  به على أي جزء منها ،وأّن وجود إسرائيل باطل ،منها

 ،األمة اإلسالمية اسرائيل رأس الحربة للمشروع االستعماري الغربي المعاصر في معركته الحضارية الشاملة ضد
واستمرار وجود هذا الكيان على أرض فلسطين وفي القلب من الوطن اإلسالمي يعنى استمرار وهيمنة واقع التجزئة 

كما تؤكد حركة الجهاد اإلسالمي  ،والتبعية والتخلف الذي فرضته قوى التحدي الغربي الحديث على األمة اإلسالمية
ما يجعلها القضية المركزية لألمة  ،ة بالبراهين القرآنية والتاريخية والواقعيةأّن فلسطين لها من الخصوصية المؤيد

تؤكد وحدتها وانطالقها نحو النهضة. ) الشيخ  ،ومواجهتها إلسرائيل ،االسالمية التي بإجماعها على تحرير فلسطين
 (.176، ص 2013 ،عبد هللا
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ت وهي تتناول أرض فلسطين ككتلة واحدة فلم يكن لحركة منذ انطالقة حركة الجهاد اإلسالمي في بداية الثمانينا
الجهاد اإلسالمي رؤية عن الدولة الفلسطينية إال رؤية واحدة وهي تحرير أرض فلسطين كاملة على األراضي التي 

بعضها   ،بخالف باقي الفصائل الفلسطينية التي تتبنى عدة رؤى للدولة الفلسطينية 1967وعام  1948احتلت عام 
باعتراف متبادل بين دولة فلسطين ودولة  1967بإقامة دولة فلسطينية على أراضي الرابع من حزيران عام يؤمن 

وبدون اعتراف بدولة "اسرائيل" كحركة حماس والجبهة الشعبية. يقول عبد هللا الشامي أحد  ،"اسرائيل"  كحركة فتح
 ،عربية إسالمية اً تعتبر أرض فلسطين كلها أرض قادة ومؤسسي حركة الجهاد اإلسالمي" إّن حركة الجهاد االسالمي

وأّن الذي أشرف على اقامة إسرائيل هو ما يسمى اليوم باسم مجلس االمن والشرعية الدولية التي عملت على 
وتصدر بعضًا من  ،ومن ثم شرعت قوانين تحفظ بالمقام األول أمن اسرائيل ،اغتصاب حق فلسطين واعطائه لليهود

لذلك فالحركة ال تثق في قراراتها وال  ،وأنها قرارات للمجاملة فقط ،باتجاه تنفيذها على أرض الواقع القرارات ال تدفع
ففلسطين ارض عربية اسالمية يجب أن تتحرر" . ) الشيخ  ،تعترف بحلولها التي تريد أن تفرضها على أرض الواقع

افة المشاريع السلمية مع الكيان ( من هنا ترفض حركة الجهاد اإلسالمي ك178-177، ص 2013 ،عبد هللا
فقد رفضت مؤتمر مدريد  ،1967التي تنادى بإقامة دولة فلسطينية فقط عل حدود الرابع من حزيران  اإلسرائيلي

سالمية وال  واتفاقية أوسلو بل هاجمت كل من يتصدر هذه المشاريع يقول رمضان شلح " إّن فلسطين ارض عربية وا 
وطريق الوصول إلى فلسطين يمر عبر المقاومة والقوة والسالح وليس عبر التسوية  ،يحق ألي أحد التنازل عنها

أّن حقنا في فلسطين قد اختزل  ،والتفاوض " ) موقع نداء القدس على االنترنت ( ويقول ايضًا " الذي جرى ويجري 
كله اليوم بقوة اإلعالم في المائة من أرض فلسطين التاريخية ولقد أصبح هذا واقعًا يغرس في وعي العالم  22إلى 

وماكينة اإلعالم وأصبح من المسّلمات بل المقدسات والويل كل الويل لمن يحاول أن يرفع السقف ويقول لنا زيادة 
على هذا الحق في فلسطين رغم أّن فلسطين التي نعرفها جميعًا والتي هي في خاطر كل عربي وكل مسلم وكل حر 

فلسطين كل فلسطين من رفح إلى رأس الناقورة ومن البحر إلى النهر ال تنقص  في العالم وفلسطين التي نريدها هي
(.  2012 ،ذرة واحدة من التراب أو قطعة واحدة من الماء وأّن هذا هو حقنا في فلسطين " ) موقع نداء القدس

ا وأّن أية جهة أو وحركة الجهاد اإلسالمي تعتبر كل االتفاقيات الغية وباطلة فهي بالتالي غير ملزمة وال أثر له
مؤسسة تعترف لإلسرائيليين بذلك ال تعبر عن موقف الشعب الفلسطيني وال تمثل آماله وطموحاته ) 

(.   ولتحقيق أهداف الحركة في دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني فإنها تعتمد 88، ص 1999،الشاعر
فالمشكلة اليهودية بالنسبة  ،عود فلسطين التاريخيةعلى العمل الجهادى الذي في رأي الحركة سيستمر إلى أن ت

(. وال يوجد تناقض في 88ص ،1999للجهاد يجب أن ال تحل على حساب القضية الفلسطينية) الشاعر،
تصريحات قادة حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين حول تحرير فلسطين من البحر الى النهر ومن رفح حتى رأس 

لقيادي في الجهاد اإلسالمي  "إّن موقف حركة الجهاد اإلسالمي من القضية الفلسطينية الناقورة يقول خالد البطش ا
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هو أّن أرض فلسطين كلها جزءًا ال يتجزأ من أرض العروبة واإلسالم وبالتالي فلسطين كلها تحت االحتالل وليس 
( وحول موقف 2003،األهرامجزء من فلسطين محتاًل والباقي حر وأّن مشكلتنا تبقى مع االحتالل". )موقع صحيفة 

حركة الجهاد اإلسالمي حول تدويل القضية الفلسطينية لم تقف حركة الجهاد االسالمي عائق أمام هذه القضية ولم 
تتصدى لها يقول نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي " نحن نختلف مع الرئيس محمود 

السياسية والخطى ونؤيد أي جهد يبذل من أجل حشد موقف دولي داعم عباس " أبو مازن" في كثير من المواقف 
وأضاف " إن اقامة دولة  67لقضيتنا " وأضاف أننا نرفض اختزال فلسطين فقط باألراضي التي احتلت عام 

فقط تضر بقضيتنا وال تلبى طموح شعبنا وهذا بشكل تلقائي يؤدى إلى التسليم "إلسرائيل"  67فلسطينية على أراضي 
( في 2011 ،بالمائة من فلسطين التاريخية وال نقبل به وال نقره أبدًا. ) وكالة فلسطين االخبارية 78بالهيمنة على 

نفس القضية يقول رمضان شلح " عن أي فلسطين نتحدث ؟ اذا كان الحديث عن وطن فلسطين بكامله من النهر 
حق األمة في فلسطين كل  ،ع سقف للحق الفلسطينيفمن الطبيعي أن نبارك ذلك أما اذا كان يراد وض ،الى البحر
اذا تم الحديث عن  ،يصادر االحتالل اإلسرائيلي نصف الضفة الغربية 67والقبول بدولة على حدود ال  ،فلسطين

قرار يؤدى الى شطب الجزء األكبر من حقنا في فلسطين تحت اطار وسقف ما يسمى بالمفاوضات والتسوية 
مة التي أوجدت "اسرائيل " واعتنت بها وحمتها . )وكالة فلسطين اليوم( لكن حركة الجهاد والشرعية الدولية الظال

اإلسالمي في اآلونة األخيرة بدأت تركز على  ضرورة ايجاد مشروع وطني جامع خاصة بعد االنقسام 
لمجموع الفلسطينيالداخلى، في هذا يقول رمضان شّلح " ليس هناك مشروع وطني فلسطيني يعبر عن الكل وا

والمطروح والموجود حاليًا هو البرنامج األسوأ في حركة فتح وما هو مطروح حاليًا هو عبارة عن برامج  ،الفلسطيني
اآلن "  فصائلية وليس هناك يجمع الجميع وهذا هو السر في حالة االنسداد والمأزق الذي تعيشه الساحة الفلسطينية

إال  67وأراض  48سالمي ال يوجد في أدبياتها فرق بين أراض ال ن حركة الجهاد اإلإ( كذلك ف2009) الدستور، 
أنها تعاطت مع اإلجماع الفلسطيني حول مشروع وطني شامل أبان انتفاضة األقصى حيث أكد خالد البطش عضو 

عنوان القيادة السياسية لحركة الجهاد اإلسالمي " إن هناك موقفًا فصائليًا تم االتفاق عليه في لجنة المتابعة تحت 
أما  ،67برنامج انتفاضة األقصى  وهو من أهداف انتفاضة االقصى الراهنة يدعو الى تحرير األراضي المحتلة عام 

برنامج الجهاد اإلسالمي فهو برنامج استراتيجي يسعى السترداد كل فلسطين من تحت االحتالل وأضاف أنه اذا 
فإن حركة  67ابًا شاماًل من األراضي المحتلة عام استطاعت انتفاضة االقصى أن تحقق في هذه المرحلة انسح

بل تحرير كل  67الجهاد اإلسالمي ال تمانع  ولكنها لن تتبنى هذا الموقف ولن تدعو فقط الى تحرير أراضي ال 
أما برنامج الجهاد االستراتيجي هو انهاء االحتالل  ،بل تتمنى ذلك 67فلسطين فهي لن ترفض تحرير أراضي ال 

ففلسطين كلها كتلة جغرافية واحدة والمسألة مرهونة بأجيال  ،عن جميع األراضي الفلسطينية المحتلة اإلسرائيلي
ن طال األمد .) األهرام،  ( وفي ظل غياب المشروع الفلسطيني الجامع يضع  2003شعبنا والحق ال يضيع وا 
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د تقوم على استمرار الجهاد رمضان شلح البديل المرحلي في شكل النضال حيث يقول   " أن رؤية حركة الجها
من دون قيد أو شرط وهذا ال يعنى أننا نختزل  ،حتى دحر االحتالل عن كامل أراضي الضفة والقطاع ،والمقاومة

بغض  ،، وانما من باب تحقيق هدف هو محل إجماع  فلسطيني وتأييد عربي ودولي67حقنا في فلسطين في حدود 
يقرها القانون الدولي ضد االحتالل األجنبي . وعندما نقول بال قيد أو  النظر عن موقف البعض من المقاومة التي

أو التنازل عن شبر من أرض فلسطين كاملة"   ،دون أي التزام باالعتراف بإسرائيل ،أي أن نحرر األرض ،شرط
 ( 2015 ،)عطاهللا

فلسطين كاملة وهي بالتالي يتضح للباحث إّن حركة الجهاد اإلسالمي ال تمانع من إقامة دولة مستقلة على أرض 
سالمية باعتبارها القضية المركزية والرئيسية  قامة الخالفة اإلإتختلف عن بعض التيارات اإلسالمية التي ترى ضرورة 

سالمي تتجاوز ن حركة الجهاد اإلإلتيارات يأتي بعد اقامة الخالفة. كذلك فأما تحرير فلسطين في نظر هذه ا
المجتمع ولكنها ترفضه داخل أطر التنظيم وهذا بخالف حركة فتح التي تقبل التعدد  يديولوجي داخلاالختالف األ

االيديولوجي داخل أطرها التنظيمية، وتؤمن حركة الجهاد اإلسالمي بفلسطين ككتلة جغرافية واحدة ال تقبل التجزئة 
مرفوض كذلك فان حركة  وأي حل سياسي يستثنى ولو شبرًا من أرض فلسطين فهو مرفوض واالستفتاء عليه أيضاً 

الجهاد اإلسالمي ال  تؤمن بمشاريع الدولة الفلسطينية المقترحة خاصة مشروع اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
% من أرض فلسطين 78ألنه في نظرها يعترف هذا المشروع  ب  أو ما يعرف بحل الدولتين 67الرابع من حزيران

،كما يتضح من خالل المقابالت والخطابات السياسية بعدم وجود تناقض أو التاريخية لصالح االحتالل اإلسرائيلي
غموض بالنسبة لمشروع الدولة الفلسطينية بالنسبة لحركة الجهاد اإلسالمي التي تريدها مقامة على كافة األراضي 

اضي المحتلة الفلسطينية مع موافقتها على ضرورة تصعيد النضال الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي على األر 
 كنوع من التوافق في ظل غياب المشروع الوطني الجامع.  67عام 
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 :: رؤية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة"للدولة الفلسطينيةالحادي عشر
مجها . وأقرت فيه برنا1968عقدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة"، مؤتمرها األول، في نهاية عام 

السياسي، المسمَّى "الميثاق"، أكدت فيه أن "الثورة المسلحة على العدوان واالستعمار، هي الطريق الوحيد، والحق 
المقدس لكلِّّ الفلسطينيين، وأن القضية الفلسطينية قضية قومية، وأن الثورة الفلسطينية مرتبطة ارتباطًا، عضويًا 

ها. وأن إسرائيل، هي المخلب والرأس، الذي يشكله االستعمار ومصيريًا، بالثورة العربية، وهي أحد عناصر 
 ."واإلمبريالية، في الوطن العربي

لم تشارك الجبهة في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني، المنعقدة في القاهرة، خالل الفترة من األول إلى 
مت إلى االتجاه المعارض للسياسة . وشاركت، بعد ذلك، في جميع جلساته، حتى انض1969الرابع من فبراير 

المرحلية، والبرنامج السياسي، الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية؛ فشكلت مع بعض التنظيمات، ما سمِّّي "جبهة 
. ووقفت موقفًا رافضًا لكافة المشروعات السياسية، التي 1973الرفض الفلسطينية"؛ وذلك في عقب حرب أكتوبر

تها مشروعات استسالمية؛ ألنها تمنح الشرعية لوجود إسرائيليطرحت لحل القضية الفلسط  .ينية، بل ّعدَّ

قامة الدولة الفلسطينية إ" القيادة العامة" تؤمن بضرورة  يتضح للباحث أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
 الفلسطينى. الديمقراطية على كامل التراب الفلسطينى وترفض كل مشاريع التسوية التى تنتقص من حقوق الشعب
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 :الثاني عشر: رؤية الصاعقة للدولة الفلسطينية
وأعلنت تمسكها بموقفها المبدئي الواضح،  ،لقد رفضت الطالئع جميع الحلول والمشروعات، االستسالميةوالتصفوية

ن، إذ رفضت قرار مجلس األم ،والمتمثل في العزم على مواصلة النضال بكل وجوهه، وفي مقدمتها الكفاح المسلح
، والذي يثبت الوجود الصهيوني، 1969، ومشروع روجرز، عام 1967نوفمبر  22، الصادر في 242الرقم 

 .ويعترف بدولة إسرائيل، في إطار من المشروعية الدولية

لى  وطالما دعت الطالئع إلى تحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، من خالل منظمة التحرير الفلسطينية، وا 
 .، السياسية واإلعالمية والعسكرية والماليةتوحيد أنشطتها

، إذ نفذت، مع القوات السورية الخاصة، عملية إنزال، 1973أكتوبر  6لقد شاركت قوات "الصاعقة" في حرب 
كان هدف "الصاعقة" االستراتيجي، هو تحرير فلسطين، باعتماد .بواسطة طائرات عمودية، فوق المواقع اإلسرائيلية

لحرب الشعبية، ومن هذا المنطلق، وجدت أن الوحدة الوطنية أمر يساعد عليه؛ ولذلك، سارعت الكفاح المسلح، وا
إلى االنضمام إلى المجلس الوطني والمنظمة، وسعت مع "حركة فتح"، إلى ضم العديد من التنظيمات الفلسطينية 

 6ي المرحلي، بعد حرب إلى صفوف منظمة التحرير الفلسطينية. وعندما طرحت تلك المنظمة برنامجها السياس
، أيدتها "الصاعقة"، مساندة "حركة فتح" والجبهة الديمقراطية. وأيدت، كذلك، برنامج النقاط العشر، 1973أكتوبر 

الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة في القاهرة، من األول إلى السابع من 
 تزال ترفض االقتتال الفلسطيني، وتعمل دائمًا على تجّنيب الفصائل الفلسطينية . وكانت الطالئع، وال1974يونيه 

 الخالفات.
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 :الثالث عشر: رؤية حركة الحرار الفلسطينية للدولة الفلسطينية
، وأصبح لها دور بارز في النضال الفلسطيني. 2007حركة األحرار حركة فلسطينية تأسست في السابع من تموز 

ألحرار في بيان تأسيسها " في هذه الظروف تحديدًا، ومع إصرار قيادة السلطة على تمسكها بَوْهم تقول حركة ا
دام داخلي عنيف  التسوية واتفاقية أوسلو وتنفيذ التزاماتها األمنية تجاه االحتالل، األمر الذي أدى إلى حدوث صِّ

كتائب األقصى وأبناء الشعب الفلسطيني الذين وانقسام حاد في المجتمع الفلسطيني، وبعد مطالبة المئات من أبناء 
أرادوا إيجاد حركة سياسية وسطية جديدة ُتمثل حاضنًة تنظيميًة لكل من يريد إكمال مسيرة الجهاد والمقاومة، فقد تم 
اتخاذ قرار تأسيس الحركة في مؤتمر جماهيري حاشد تم عقده في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة بتاريخ 

م لتكون تلك الخطوة األولى على طريق بناء هذه الحركة الصاعدة بإذن هللا.تؤمن حركة األحرار 20/6/2007
وتؤمن بالمرحلية في  ،وتتمسك  بالثوابت الوطنية المقدسة ،بضرورة بتحرير كامل فلسطين من بحرها إلى نهرها

 ،الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسوصواًل إلى إقامة  ،تحقيق هذه األهداف دون المساس بها أو االنتقاص منها
وبناًء على ما سبق فإن حركة األحرار ينحصر فكرها وبرامج عملها في حدود التعامل مع متطلبات استحقاقات 

وليس لها رؤية محددة توضح ماهية هذه الدولة وطبيعتها حيث تترك هذا األمر  ،مرحلة التحرير الوطني فقط
 ،أغسطس ،.) مقابلة مع األمين العام لحركة األحرار الفلسطينية خالد أبو هالللمرحلة ما بعد التحرير بإذن هللا

2015) 
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  :الخالصة
ولكن  ،منها ما هو استراتيجي ومنه ما هو تكتيكي مرحلي ،طرحت الفصائل الفلسطينية عدة رؤى للدولة الفلسطينية

ير فلسطين  بل تعمل على تحريرها بقوة لألسف نجد أن من بين الفصائل الفلسطينية التي كانت تطالب بتحر 
% من أرض فلسطين  78السالح نجدها اليوم توافق على ما يسمى بحل الدولتين والذي يقر لالحتالل بدولة على 

. رغم هذا نجد أّن غالبية فصائل الشعب 1947التاريخية في حل هو في حد ذاته أسوأ من قرار التقسيم عام 
ولة الكيان الصهيوني  وتؤمن بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر رغم قبول بعضها الفلسطيني ترفض االعتراف بد

 من دون اعتراف بالكيان الصهيونى. 1967بدولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 
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 :النتائج

 للفصائل الفلسطينية رؤى مختلفة للدولة الفلسطينية. .1
سطينية يؤمن بمشروع الدولة الفلسطينية الديمقراطية على من فصائل منظمة التحرير الفل ر  كبي ال زال جزء   .2

بإقامة دولة فلسطينية  كامل التراب الفلسطيني كحل استراتيجي ولكّنها في نفس الوقت تقبل بحل مرحلي
دون االعتراف بدولة االحتالل الصهيوني ويمثل هذا االتجاه فصائل  1967على حدود الرابع من حزيران 

 ية والديمقراطية وجبهة النضال  والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة.مثل الجبهتان الشعب
 رغم انسداد التوصل الى حل الدولتين إالإّن حركة فتح ال تزال تتمسك بهذا الخيار. .3
 مع قبولها الحل المرحلي ،ال تزال حركة حماس تتمسك بالدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني .4

 دون االعتراف بدولة الكيان الصهيوني . 67طينية على األراضي المحتلة عام بإقامة دولة فلس
ال تزال حركة الجهاد اإلسالمي تتمسك برؤيتها االستراتيجية المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية على كامل  .5

عام  وفي اآلونة االخيرة قبلت تكثيف اشكال النضال والمقاومة على األراضيالتي احتلت التراب الفلسطيني
 من أجل تحقيق التوافق الفلسطيني. 1967

من خالل تعدد وجهات النظر والرؤى تجاه الدولة الفلسطينية  يتضح انه ال يوجد مشروع وطني جامع   .6
 ورؤية جامعة حول مشروع الدولة الفلسطينية بل الموجود برامج ورؤى فصائلية.

وتعمل من أجل دولة فلسطينية على كامل الفصائل الجديدة التي انطلقت بعد انتفاضة األقصى تطالب  .7
 التراب الفلسطيني وهي أقرب لفصائل حماس والجهاد اإلسالمي. 

غاب عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام خطاب التحرير الكامل والشامل واستبدلت  .8
 .1967بشعارات الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 
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 :التوصيات
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 ضرورة التوصل إلى مشروع وطني جامع شامل خاصة بعد فشل مشروع التسوية ومشروع حل الدولتين. -2
لتين والذي يعترف ضرورة تغيير حركة فتح ومن يحالفها رؤيتها بالنسبة للدولة الفلسطينية المتمثل بحل الدو  -3

 % من أرض الشعب الفلسطيني للصهاينة. 78ب 
ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وسحب االعتراف بدولة االحتالل  -4

 اإلسرائيلي.
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  ملخص الدراسة:
وف السياسية آنذاك من ، وبموجبه قامت دولة إسرائيل، لكن الظر 1947عام 181أصدرت األمم المتحدة قرار رقم 

ضعف عربى وتخاذل دولى منع قيام دولة فلسطينية، ولقد تم تبنِّ خيار الدولتين من المجتمع الدولى والواليات 
المتحدة واللجنة الرباعية وكافة المؤسسات الدولية الذى دعت لتطبيقه، إال أنه لم يَر النور لوقتنا هذا، وبالرغم من 

فلسطينية، إال أنها لم تعلن نيتها عن ممارسة الضغط على إسرائيل كى تقبل بهذا الحل،  مطالبة العالم بإقامة دولة
قامة الجدار  بل إن إسرائيل تحاول فرض حقائق من خالل التمدد االستيطانى فى كافة مدن وقرى الضفة الغربية، وا 

 الذى ابتلع آالف الدونمات من أراضى الضفة الغربية .
ية واإلقليمية ومجريات األحداث فى الدول العربية والحروب الدائرة فى بعضها وفقدان وفى ضوء المتغيرات الدول

األمن واالستقرار فى الكثير منها، أدى لتراجع أولوية القضية الفلسطينية فى أجندتهم، وذلك لما لهذه األحداث من 
يق حل الدولتين، وفق الرؤية أهمية فى تشكيل خارطتهم السياسية . وأمام كل ذلك هناك عدة سيناريوهات لتطب

اإلسرائيلي،  وضمن مشروع سالم متكامل تشرف على تنفيذه الواليات المتحدة والمجتمع  العربيالدولية لحل الصراع 
مكانية تطبيقه فى ظل الظروف الدولية والعربية واإلقليميةالدولى .   وتركز مشكلة الدراسة على خيار حل الدولتين وا 

. 
 

Abstract: 

United Nations issued Resolution 181 of 1947, under which the State of Israel, but then 

the political circumstances of the weakness of Arab and weakness of international 

prevent the establishment of a Palestinian state, and has been built two-state option from 

the international community and the United States and the Quartet and all international 

institutions, who called for the application, but he did not seen the light of our time that, 

despite the claim of the world the establishment of a Palestinian state, but they did not 

announce their intention to exercise pressure on Israel to accept this solution, but that 

Israel is trying to impose facts through the expansion of settlement in all cities and 

villages of the West Bank, and construction of the wall, which swallowed thousands of 

acres of West Bank land. 

In light of the international and regional changes and the course of events in the Arab 

States and the wars in some of them and the loss of security and stability in many of 

them, led to the decline in priority of the Palestinian issue on their agenda, so as to these 

events of importance in the formation of political its map. In the face of all that there are 

several scenarios for the application of the two-state solution, in accordance with 

international vision to resolve the Arab-Israeli conflict, and peace within an integrated 

supervised by the United States and the international community project. The study 

focuses on the two-state solution to the problem of choice and the possibility of its 

application in the light of international, Arab and regional circumstances. 
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 مقدمة: 
مؤامرة دولية شهدها العصر الحديث ُطرد وُشرد على أثرها سكان فلسطين األصليين، لتحل محلهم جماعات يهودية 

واختاروا فلسطين أوروبا، في متنافرة، قادمة من كل أرجاء العالم، الذى بحث لهم عن طريقة للتخلص منهم خاصة 
، وقامت العصابات 1948ليقموا عليها دولتهم بمساعدة دولة االنتداب بريطانيا، حيث فقد الفلسطينيون وطنهم عام 

اليهودية بقتلهم وطردهم وتشريدهم بمساعدة االستعمار البريطاني، وهدمت قراهم ومدنهم وارتكبت العصابات 
لتهم على أرض فلسطين واعترف بها العالم ومنحهم الشرعية، ولم الصهيونية المجازر بحقهم، وأقام اليهود دو 

يصمت الشعب الفلسطيني عن حقه، وتشكلت المجموعات الفلسطينية المسلحة التي قاومت االحتالل االسرائيلي، 
ونظمت  التى تبنت الكفاح المسلح، ودربت1964وتشكلت منظمة التحرير الفلسطينية لتحرير فلسطين عام

ئية، وقامت بالعديد من العمليات، ولم يكن فىأجندتها إال المقاومة والكفاح المسلح وتحرير فلسطين، مجموعات فدا
سرائيل، وما تبعها من اتفاقية إوهزيمة العرب فيها أمام  1967وبعد جملة من األحداث السياسية ابتداًء من حرب 

سرائيلية رائيل، وفتح الباب للعملية السلمية العربية اإلكامب ديفيد الذى وقعها أنور السادات وابرام اتفاقية سالم مع اس
إقامة  يون عن استعداد الفلسطين 1974واالعتراف بدولة إسرائيل، ووقتها أعلن المجلس الوطني الفلسطيني عام 
أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات  1988سلطة للشعب على كل جزء من األرض الفلسطينية يتم تحريره، وفى عام 

،الذى شارك فيه الفلسطينيين 1991م دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف، وتالها مؤتمر مدريد عام عن قيا
ضمن الوفد األردنى وبرعاية أمريكية، وبعد محادثات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كانت اتفاقية 

الدولتين المتجاورتين، وبعد أكثر من ، وانطلقت محادثات سالم بين الطرفين على أساس حل 1993أوسلو عام 
عشرين عامًا من المفاوضات لم تثمرعن حلول . وطوال فترة المفاوضات بين الجانبين كان الموقف اإلسرائيلي من 

إسرائيل، ولم تنفذ إسرائيل ما تم االتفاق عليه فى اتفاقيات في بحسب الحزب الحاكم  اً ومتأرجح اُ حل الدولتين متقلب
نسحب من المناطق التى نصت عليها االتفاقيات، وما زالت تسيطر عليها بالكامل سواء فى المنطقة أوسلو، ولم ت

)ب،ج(، وتتحجج باالنتفاضة الثانية وبحاجة إسرائيل إلى األمن ولمنع العمليات الفدائية من الضفة الغربية إلى 
 داخل اسرائيل. 

تنسيق أو ترتيب مع السلطة الوطنية الفلسطينية، انسحبت حكومة شارون من قطاع غزة دون  2005وفى العام 
وحسب المقربين من شارون كان ينوى االنسحاب من مناطق بالضفة الغربية ليحولها لمناطق معزولة عن بعضها 

بخطة االنطواء، مما يجعل استحالة إقامة دولة فلسطينية  2006البعض، وهو ما أعلن عنه أيهود أولمرت عام 
افيًا وسياسيًا، وبعدها طرحت الواليات المتحدة األمريكية أنابوليس ودارت باكورة المفاوضات بين متحدة ومتكاملة جغر 

روجت إسرائيل إلقتراح مقدم من حكومة أولمرت الى الرئيس  2008إسرائيل والفلسطينيين مرة أخرى، وفى العام 
ومن مناطق القدس الشرقية والسماح محمود عباس ينص على انسحاب إسرائيل من مساحة كبيرة من الضفة الغربية 

، ولكن بعدها استقال أولمرت لمخالفات فساد، وأفرزت 48لبضعةآالف من الالجئين بالعودة إلى داخل مناطق ال
نهاء الصراع وطالب الفلسطينيين باالعتراف  2009انتخابات  بنيامين نتنياهو الذى رفض مقترح أولمرت للتسوية وا 

لتنازل عن حق العودة ورفض االنسحاب من القدس الشرقية، وشدد على أن تكون الدولة بيهودية دولة إسرائيل، وا



 

  944 من 404

 

الفلسطينية منزوعة السالح ورفض تبادل األراضي، وأكد على أن المستوطنات ستبقى تحت السيادة االسرائيلية، 
 . وازدادت عملية بناء المستوطنات فى الضفة الغربية ونهب أراضى المواطنين خاصة فى القدس

العالم كله يتفق على ضرورة حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق رؤية حل الدولتين، وكافة الزيارات التى يقوم 
على هذه الرؤية، ويعملوا على دفع المفاوضات بين الجانبين، وفى  ن يؤكدو  ون بها دبلوماسيين أمريكان أو أوروبي

ستتهمه مباشرة بتعطيل المفاوضات، بينما حكومة نتنياهو  إسرائيل بأنها بعض األحيان يهدد االتحاد األوروبي
تضرب بعرض الحائط كافة المحاوالت، وتحاول فرض وقائع على األرض،إلنهاء الصراع حسب رؤيتها ورؤية 

 متطرفي ائتالفها الحكومي.
رات العربية والحروب أو الثو  وعليه ؛ وبعد مجموع المتغيرات السياسية سواء المحلية المتمثلة باالنقسام الفلسطيني

الدائرة على أراضيها، وسير المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية خالل السنوات الماضية من شد وجذب، ومجموع 
الطروحات الدولية التى تناولت قضية حل الدولتين للوصول إلى حلها . فإننا فى هذه الدراسة سنتناول بالقراءة 

 الدولة الفلسطينية فى ضوء خيار حل الدولتين .  مستقبل والتحليل لمجموع المؤثرات على

 

 مشكلة الدراسة:
ُتحدد مشكلة الدراسة في واقع الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي منذ احتالل اليهود ألرض فلسطين وتشريد أهلها، وما 

مات سرية أعقبه من أحداث سياسية وتطورات فى فلسطين والمنطقة العربية، ومؤتمر مدريد وما نتج عنه من تفاه
والتىوما زالت تصارع إسرائيل بمفاوضات حول قضايا الحل  فىأوسلو وانتهت بإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية،

النهائى، ومن أهمها مدى تطبيق خيار حل الدولتين، وما يترتب عليه من مستقبل للدولة الفلسطينية وفق المتغيرات 
 ة المحلية واإلقليمية والدولية .السياسي

 

 : اؤالت الدراسةتس
 يكمن السؤال الرئيس فى هذه الدراسة فى :

 ما تأثير التفاوض على خيار حل الدولتين على مستقبل الدولة الفلسطينية المنتظرة وفق المتغيرات السياسية ؟
 ويتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية : 

 ما أهم المراحل التى مرت بها القضية الفلسطينية  ؟ -
 سرائيلي ؟حطات الصراع الفلسطيني اإلما أهم م -
 سرائيلي ؟كيف يتم تناول حل الدولتين بين الطرفين الفلسطيني واإل -
 ما مدى نجاح خيار حل الدولتين فى الظروف الدولية القائمة ؟ -
 ،ما مدى نجاح خيار الدولة الواحدة الذى يتم تداوله -
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 أهمية الدراسة:
والقراءة السياسية له ترسم  ،رباعية وكافة المؤسسات الدوليةطار الذى تتمسك به الحل الدولتين هو اإل -

 مالمح مستقبل الدولة الفلسطينية . 
الواليات المتحدة االمريكية تتمسك بحل الدولتين وتؤكد على وجوب تحقيقه فى كافة المحافل الدولية مما  -

 يدفع الجميع للتمسك بهذا الطرح لكسب رضاها . 
ي العالم وهم روسيا والصين ودعمهم لحل الدولتين وحالة الخالف بينهم دخول العبين سياسيين جدد ف -

 وبين الواليات المتحدة التى ترغب بتحقيق نصر فى هذا الملف الشائك . 
االنقسام الفلسطيني والخالفات الداخلية التى تضعف الموقع الفلسطيني المفاوض وتمنح الطرف اإلسرائيلي  -

 مة الدولة الفلسطينية .فرصة تمرير شروطه ورؤيته فىإقا
 تحديد سيناريوهات لمستقبل الدولة الفلسطينية وفق المتغيرات السياسية المتعاقبة . -

 

 :فرضية الدراسة
تبنت الحكومات االسرائيلية المتعاقبة رؤى وسياسات مختلفة تجاه إقامة الدولة الفلسطينية، وتعاملت مع قضية حل 

اتها الحكومية، ولم تولِّ للعالم وتحركاته السياسية أى اهتمام، ولم تلبِّ عشرات الدولتين وفق رؤيتها الحزبية وائتالف
الدعوات األمريكية واألوروبية بالقبول بحل الدولتين وفق رؤية دولية، مما عرقل وعطل إنهاء الصراع بين الطرفين 

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة .   وا 

 

 منهجية الدراسة:
نهج الوصفي التحليلي والذى يركز على وصف تفصيلي ودقيق للظاهرة ويهدف إلى رصد اعتمدت الدراسة على الم

ذ نحن بصدد قراءة وتحليل مستقبل الدولة الفلسطينية فىظل حل  ظاهرة أو موضوع محدد بهدف فهم مضمونه، وا 
ينية وسيناريوهات حل الدولتين وفق المتغيرات السياسية، وكذلك المنهج االستشرافي الستشراف مستقبل الدولة الفلسط

 القضية الفلسطينية وفق خيار  حل الدولتين . 
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  توطئة 
منذ سبعينيات القرن الماضي، تم طرح عدة مشاريع إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي ومعظمها كان يستند على 

تقديم رؤيتها لحل الصراع بما القرارات الدولية، بينما المشاريع المقدمة من إسرائيل أو الواليات المتحدة فكانت تحاول 
يحقق مكاسب سياسية إلسرائيل . ومع ذلك، لم يحظ أي من تلك المشاريع بقبول أو تأييد األطراف المعنية جميعًا، 
فالمشاريع الدولية ترفضها إسرائيل وال تصغي لها الواليات المتحدة، والمقترحات اإلسرائيلية يرفضها الفلسطينيون 

األمريكية يتم إجهاضها غالبًا، باالشتراطات والمماطالت اإلسرائيلية. وبذلك بقيت كافة والعرب، والمقترحات 
المشاريع بدون تطبيق. وحاولت إسرائيل تجزئة الصراع العربي اإلسرائيلي، والتعامل معه على أنه صراعات ُقطرية 

ر عربية واحدة، وأن يتحدث بين اسرائيل وكل دولة على حدة، ويعبر عن عدة وجهات نظر عربية وليس وجهة نظ
كل طرف عن مشكلته مع إسرائيل بشكل منفصل، وكأن المشكلة بين فلسطين واسرائيل ال عالقة لها بالمشكلة بين 
إسرائيل وباقي الدول العربية . ورغبت إسرائيل بالتعامل مع العرب فى عملية التسوية السلمية على أساس أنهم دول 

، وذلك بعد قرار 1967دأت األطراف المتنازعة بالتفكير فى الحلول السلمية بعد حرب متفرقة، وليسوا موحدين وقد ب
 ، ثم تتالت مشاريع التسوية العربية والدولية إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي . 242مجلس األمن رقم 
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   :أواًل: العملية السلمية وتطوراتها السياسية
م، حيث وضع برنامجًا فلسطينيًا جديدًا؛ وتضمن  1988عشر، في نوفمبر  انعقد المجلس الوطني الفلسطيني التاسع

هذا البرنامج تقديم منظمة التحرير لرؤية وخطاب سياسي واقعي، واعترفت م.ت.ف رسميًا، وألول مرة، بقرار التقسيم 
: عربية م، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين1947الصادر عن األمم المتحدة في نوفمبر، عام ،181رقم 

، ودعت المنظمة في هذا البرنامج إلى "عقد مؤتمر دولي 242كما اعترفت بقرار مجلس األمن الدولى رقم  ،ويهودية
للسالم بإشراف األمم المتحدة، تشارك فيه الدول الكبرى، وجميع أطراف الصراع، بما فيها منظمة التحرير، 

مقدمتها حقه فى تقرير مصيره وانسحاب إسرائيل من واالعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . وفى 
لغاء إجراءات الضم 1967األراضى المحتلة عام  لألراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة  اإلسرائيلي، وا 

زالة المستوطنات وحل قضية الالجئين وفق قرارات األمم المتحدة)الخولى، (. ونشأت اتصاالت 136،ص1988وا 
ن الواليات المتحدة وبين منظمة التحرير، وذلك من خالل عدة قنوات، وانتهت باالتفاق على صيغة غير معلنة، بي

ونبذ العنف واإلرهاب، وهو ما تم إعالنه في الدورة التاسعة  242بحق إسرائيل في الوجود والقرار  لالعترافتوفيقية 
ق أية إنجازات كبيرة على صعيد (، ولكنها لم تحق117،ص2007عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني)عارورى،

التعاطف الدولي وكسب الرأي العام، وذلك نتيجة ألحداث أخرى أثرت على مجريات األمور في المنطقة والعالم. 
 وأهم هذه األحداث:

 
ولتنهي فترة  ،ورةم ( : لقد جاءت االنتفاضة لتسدد خطى الث 1991م إلى  1987.االنتفاضة الفلسطينية ) 1

 1982الفلسطيني. إذ لم يكن ثمة ما يعوض خروج الثورة الفلسطينية من بيروت عام  ي والعسكر ي التشتت السياس
م، انطالقًا من التفاعل والغليان 1987كانون أول / ديسمبر  9م، إال دخولها إلى أرض فلسطين " واندلعت انتفاضة 

سطينية المحتلة فى األراضي الفل الشعبي الذي تصاعد نتيجة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي
(. وعمت المظاهرات كافة األراضى والمخيمات والمدن الفلسطينية المحتلة، وحققت 248،ص2008.)المصرى،

،وشهدت القضية 1967منذ العام  اإلسرائيلياالنتفاضة الفلسطينية أوسع مشاركة وطنية في مواجهة االحتالل 
التى جعلت العالم يرى إسرائيل على صورتها الفلسطينية الكثير من المتغيرات مع استمرار االنتفاضة 

 ( .153،ص1989الحقيقة)الدجانى،

م قرار فك  1988تموز/ يوليو عام  31. قرار فك االرتباط عن الضفة الغربية : حيث أعلن الملك حسين في  2
أن هناك توجهًا االرتباط األردني " القانوني واإلداري " بالضفة الغربية "، وقال الملك في البيان الذى أذاعه "

( وتماشيًا مع رغبة 104،ص1988فلسطينيًا وعربيًا يؤمن بضرورة إبراز الهوية الفلسطينية بشكل كامل ")شاهين،
 ( . 448،ص1998)ابو عفيفة،1987العام خالل قمة الجزائر عام العربيمنظمة التحرير الفلسطينية ومع التوجه 
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: قد تسببت أزمة الخليج في إضعاف مواقف منظمة التحرير  . أزمة الكويت وتفكك النظام اإلقليمي العربي3
الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي، وبخاصة بعد هزيمة العراق وانسحاب قواته من الكويت، حيث فقدت 
منظمة التحرير الفلسطينية تأييد دول الخليج ومصر، وتم طرد عشرات آالف الفلسطينيين من الكويت، مما أدى إلى 

آثار سلبية خطيرة على القضية الفلسطينية وعلى أوضاع الفلسطينيين داخل األرض المحتلة وخارجها، وأدت  ترك
، وأبرزت حجم الهيمنة األمريكية على منطقة الشرق األوسط، وأعطت فرصة يالرسم العربيالى انهيار التضامن 

أنتجتها الحرب، وحرصت الواليات المتحدة ي ت التالسلمية واستغالل التفاعال قوية للواليات المتحدة للبدء بالعملية
لفرض تصوراتها ومشاريعها السلمية، وما أن توقفت الحرب حتى أعلن الرئيس  العربيعلى استغالل التشرذم 

عن مبادرة أمريكية جديدة لحل  1991مارس/6في  األمريكياألسبق جورج بوش األب أمام الكونغرس  األمريكي
 (490،ص1999)الحمد، يلياإلسرائ العربيالصراع 

.انهيار االتحاد السوفيتي ونشأة النظام العالمي الجديد: كان إنهيار االتحاد السوفيتي وتراجع دور روسيا السياسي 4
على الصعيد الدولي من أخطر المتغيرات الدولية في ذلك الحين، مما كان له دور كبير في اختالل التوازن العالمي 

 يلسوفيت، حيث دخل العالم مرحلة جديدة بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك االتحاد اعلى حساب الدول العربية
له تأثيره في السياسة الدولية، وأوجد نوع من اختالل التوازن في التحالفات الدولية مع دول  يوانتهائه كواقع جغراف

ى فرض على الدول األقل نموًا ومنها الشرق األوسط لصالح اسرائيل، واتجه العالم نحو القطبية الواحدة، األمر الذ
، يعلى النظام الدول العربية، الدخول في عالقات غير متكافئة وأصبحت الواليات المتحدة األمريكية تهيمن

 (. 88،ص1995واستطاعت فرض هيمنة أمنية وسياسية على منطقة الشرق األوسط)الشاذلى،

قضايا الشرق األوسط :استثمرت الواليات المتحدة األمريكية  . الواليات المتحدة وسياسة ازدواجية المعايير تجاه5
كان في صالحها، وساهمت في تبلور مكانتها وهيمنتها  يداخلية واإلقليمية والدولية والتالمتغيرات الفلسطينية ال

قوم العملية الجديد لت يت االستفادة من هذا المناخ الدولوأصبحت الظروف األكثر تأثيرًا في السياسة الدولية، وحاول
السلمية وفق أجندتها وبما يتماشى مع الرؤية األمريكية، وشرع بوش عقب حرب الخليج في بذل جهود إلنهاء 

اإلسرائيلي، متمنيًا أن يكون ذلك السالم بمثابة إنجاز دبلوماسي حقيقي يشكل له مخرجًا من  الصراع الفلسطيني
لسياسة األمريكية في تلك الحرب، وهكذا اتبعت الواليات المتحدة أزمته الداخلية واإلقليمية التي نجمت عن غطرسة ا

 ( .27،ص1992في الشرق األوسط سياسة جديدة قائمة على حماية أمنها وضمان مصالحها االستراتيجية)هيكل،

وبخاصة ما ترتب على حرب الخليج  ،وجاء عقد مؤتمر مدريد حصيلة لما جرى على الساحتين: اإلقليمية والدولية
تآكل للعمق االستراتيجي العربي في الجناح اآلسيوي، وارتباط عدد من الدول العربية بعجلة القرار السياسي من 

والعسكري األمريكي، وعلى حساب النظام اإلقليمي العربي، وظهور الواليات المتحدة باعتبارها قوة عالمية متفردة، 
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وة قادرة على إقامة أدنى قدر من التوازن الدولي في مواجهة ورائدة للنظام العالمي الجديد، دون أن يكون هناك أية ق
مواقفها المنحازة وتطلعاتها اإلمبريالية . وقد تبين من تتابع األحداث أن حرب الخليج كانت مجرد نقطة البداية 

وفي  لمخطط أمريكي، يهدف إلى إقامة نظام إقليمي عربي جديد، تحكمه المصالح القطرية، أو اإلقليمية الضيقة .
ظل هذا المخطط كانت الواليات المتحدة تخطط لوضع حد للصراع العربي اإلسرائيلي من خالل تسوية سياسية 
تكون على حساب الفلسطينيين،  لقد سعت الواليات المتحدة ألن تكون في مقدمة العالم من خالل وضع يدها على 

بيقها على البالد العربية من خالل إدارتها لألحداث في المنطقة. وهذا جوهر استراتيجيتها االستعمارية، التي تريد تط
العراق والخليج وفلسطين والسودان وغيرها من األقطار العربية. وشرعت الواليات المتحدة األمريكية، بعد انتهاء 

م، في البحث عن سبل الوفاء باستحقاقات ما بعد الحرب،  1991حرب الخليج وهزيمة العراق في آذار/ مارس 
اإلسرائيلي من بين أهداف ما بعد  عيد الصراع العربي اإلسرائيلي. وأعلن جورج بوش أن حل الصراع العربيعلى ص

وأوفدت الواليات المتحدة وزير خارجيتها جيمس بيكر إلى المنطقة، لفتح هذا الملف الذي وعدت  ،الحرب الخليج
بالمبادرة األمريكية وأيدتها وراحت تسعى (.  وقد رحبت روسيا 38،ص1996بالده بحله فور انتهاء الحرب)نوفل،

وكان بيكر قد أقنع، من خالل جوالته  ،جاهدة مع اإلدارة األمريكية لتأمين مشاركتها في عملية السالم وفي قيادتها
في المنطقة، جميع األطراف المعنية بقبول المشاركة في مؤتمر مدريد بعد أن قدم لهم عددًا من التطمينات 

كما أعلنها الرئيس  ،فإن عملية التسوية ،ريكية المتعلقة بمخرجات المؤتمر وفقًا للتصور األمريكيوالضمانات األم
وعلى أساس مبدأ "األرض  ،338و  242وكانت على أساس قراري مجلس األمن  1991آذار/مارس  6بوش، في 

للشعب الفلسطيني مقابل السالم" وضمان األمن والسالم إلسرائيل وتحقيق الحقوق السياسية المشروعة 
(. وتم االتفاق على إشراك روسيا واالتحاد األوروبي في المؤتمر، وقد نجحت 102،ص1992)السياسةالدولية،

روسيا في لعب الدور المرسوم لها أمريكيًا، من خالل جولة وزير خارجيتها "بوريس بانكين على دول المنطقة. تلك 
رامية إلى عقد المؤتمر والمساهمة قدر اإلمكان في تذليل ما تبقى من الزيارة التي كانت تهدف إلى " دعم الجهود ال

عقبات على الطريق إليه " ومهما يكن من أمر، فإنه البد من القول إن صيغة مدريد التي طرحها وزير خارجية 
بي، الواليات المتحدة جيمس بيكر جعلت الموقف اإلسرائيلي في المفاوضات قويًا، في حين أضعفت الموقف العر 

حيث تكون  تحت رعاية األمم المتحدة، وبخاصة بعدما تخلت الدول العربية عن صيغة المؤتمر الدولي للسالم،
(. وهذا ما رفضته إسرائيل ألن وجود الواليات 52،ص2006قرارات المؤتمر الدولي شرعية اإللزام الدولي)نوفل،

ية التي يتمتع بها المؤتمر الدولي للسالم .ووفقا للتصور المتحدة  راعيًا لمؤتمر مدريد، ليس له قوة اإللزام القانون
األمريكي فإن المؤتمر المقترح لن تكون له صالحيات قانونية محددة، ولن تكون له سلطة فرض حلول معينة على 
أي طرف من األطراف المعنية، ولن يكون للدول الراعية حق التدخل في سير عملية التفاوض؛ ألن دورها سيقتصر 

ألن المؤتمر سيكون بمثابة مظلة دولية للمفاوضات )الثنائية والمتعددة( المباشرة  ،الجوانب البروتوكولية فقطعلى 
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هما: قرارى  ،الالحقة بين العرب واإلسرائيليين، وتأسس التصور األمريكي لعملية التسوية على منطلقين رئيسين
المتحدة لم تفرض تفسيرًا معينًا  ومبدأ األرض مقابل السالم. إال أن الواليات ،مجلس األمن

(. إذ كان المجال مفتوحًا أمام جميع التفسيرات بما فيها التفسير اإلسرائيلي الذي 98،ص1992للقرار)األصفهانى،
قد تم تنفيذه عند االنسحاب من سيناء. وكان الهدف المرحلي لعملية التفاوض يتمثل من  242يقوم على أن القرار 
ة في إقامة حكم ذاتي يشرف على الشؤون الفلسطينية لمدة ثالث سنوات، يجرى بعدها وجهة النظر األمريكي

االستفتاء على الكونفدرالية مع األردن وذلك بعد انسحاب إسرائيل من المناطق كثيفة السكان العرب. وسلمت 
،  وقد ذكرت فيها الواليات المتحدة األمريكية رسالة تطمينات للجانب الفلسطيني ممثله بالسيد فيصل الحسينى

أقرتها دعوة المؤتمر، وأضافت بعض النقاط المحددة الخاصة بموضوع القدس،أن القدس لن يعاد التي  المبادئ
تقسيمها ووضعها النهائى يجب أن يتم تحديده بالمفاوضات، وأن الواليات المتحدة األمريكية عارضت وستواصل 

(، كذلك 284،ص1991)الدراسات الفلسطينية،1967ة عام معارضتها للنشاط االستيطانى في األراضى المحتل
وتفوقها النوعى، وهذه العملية  تسلمت إسرائيل رسالة تطمينات وتضمنت التزام الواليات المتحدة بأمن إسرائيل

قامة عالقات دبلوماسية كاملة بين  338و242السلمية تستند إلى قراري مجلس األمن  برام معاهدات سالم وا  وا 
فلسطينى مشترك من سكان الضفة الغربية وغزة الذين  يرانها العرب، وسيمثل الفلسطينيون بوفد أردنىاسرائيل وج

سرائيل،وال تهدف إيوافقون على المقاربة ثنائية المسار والتفاوض على مراحل، ويرغبون في العيش بسالم مع 
ة أو التسبب بدخول إسرائيل في حوار أو الواليات المتحدة إدخال منظمة التحرير الفلسطينية في العملية التفاوضي

مفاوضات معها، وقد طلبت إسرائيل أن تتضمن رسالة التطمينات بندًا ينص على حقها في طرح تفسيرها الخاص 
( وقد استجابت الواليات المتحدة 163،ص1991، وبنودًاأخرى ذات صلة بموضوع االنسحاب)خليفة،242للقرار 

ستطرح خالل المفاوضات"  242هناك تفسيرات مختلفة لقرار مجلس االمن رقم  ونصت رسالة التطمينات على أن "
عندما قبلت الواليات المتحدة األمريكية بأن تطرح األطراف تفسيراتها للقرار  مضمونه وبهذا فقد المؤتمر

ى أبدت منظمة التحرير الفلسطينية استعدادها للتعاط (، وعلى الجانب الفلسطيني55،ص1994)الدجانى،242
، وعقد المجلس 1988معها، وكونها ال تتعارض والتوجهات التىأقرها المجلس الوطنى في دورته التاسعة عشرة عام 

اجتماعًا قرر فيه" التعامل اإليجابى مع العملية السلمية من خالل  1991اكتوبر/18المركزى لمنظمة التحرير في 
أردنى مشترك على أساس مستقل ومتكافئ فلسطيني بوفد مؤتمر السالم المزمع عقده، وقرر المشاركة في المؤتمر 

(. وهو األمر 70،ص1996والتمسك خالل العملية السلمية باألهداف واألسس التى يحددها المجلس الوطنى)نوفل،
الذي أدى إلى انقسام الموقف الفلسطيني بين مؤيد ومعارض. إذ رفضت حركة حماس على سبيل المثال  مؤتمر 

فيه نوعًا من أنواع التطبيع مع االحتالل وكذلك أعلنت "بعض القوى محدودة النفوذ" داخل المنظمة  ألنها  رأت مدريد
رفضها للمؤتمر فقد كانت رؤية الجبهة الشعبية والفصائل المعارضة في ذلك الوقت أن هذا المؤتمر يشكل خطرًا 
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لعقبة الرئيسية أمام عملية السالم في المنطقة. يمثل ا  وال يزالعلى القضية الفلسطينية .أما الموقف اإلسرائيلي كان 
فعلى الرغم من التنازالت الكبيرة التي قدمها الجانب العربي، وبخاصة فيما يتعلق بتأجيل بحث موضوع الدولة 
الفلسطينية، ومشكلة القدس، وقبول المفاوضات المباشرة دون إشراف فعلي من األمم المتحدة أو رقابة دولية تضمن 

وقد تزامن كل ذلك مع سيطرة اليمين المتطرف على سدة الحكم في إسرائيل ممثاًل في تكتل الليكود  لعربية،الحقوق ا
. 

وقد أصرت اسرائيل على عدم تمثيل الفلسطينيين في وفد مستقل؛ رغبة في تثبيت هامشية القضية الفلسطينية، وأن 
للموقف اإلسرائيلي القائم على الرغبة في "إقصاء  الصراع في حقيقته مع األطراف العربية األخرى . وهذا انعكاس

الحقوق الفلسطينية" . أما األمر األكثر خطورة  هنا  فتمثل في إصرار إسرائيل والواليات المتحدة على استبعاد أي 
دور لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ للفصل بين فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الشتات، ولدفع الفلسطينيين للتخلي عن 
مكسبهم السياسي المتمثل في االعتراف الدولي بأحادية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، وللتأكيد ابتداًء بأن 

م . أما  1967الطرف الفلسطيني المعني والمستهدف بالمشاركة والحل هو فلسطينيو األراضي المحتلة منذ عام 
اإلسرائيلية  شأن عربي وأزمتهم في المحيط العربي الذي فلسطينيو الشتات، فشأنهم  من وجهة النظر األمريكية  

يتعين عليه أن يستوعبهم ويتعامل مع قضيتهم. ويمكن للواليات المتحدة أن تكون  عند التعامل مع هذا الملف من 
ت هذا المنطق شريك فعال في إدارة األزمة. ومما ال شك فيه أنه لم يكن أمام منظمة التحرير أي خيار آخر، إذ كان

المنظمة تمر في أزمة سياسية صعبة للغاية، وكانت المنظمة تعاني من ضائقة مالية خانقة، بسبب توقف التدفقات 
المالية للعاملين بالخليج، وتخلي معظم الدول العربية عنها، خاصة الخليجية منها، عن الوفاء بالمساعدات 

دت على الوفاء بها؛ دعمًا لنضال الشعب وااللتزامات المالية التي كانت قد قطعتها على نفسها، وتعو 
 ( . 78،ص1995الفلسطيني)حورانى،

تحت إشراف الواليات ،لم تتوصل المفاوضات الثنائية التي عقدت بين الطرفين: الفلسطيني واإلسرائيلي بواشنطن
ملموسة،  م، إلى نتيجة تذكر؛ بسبب تحرج الجانبين من تقديم تنازالت 1992و  1991المتحدة، فيما بين سنتي 

ولعدم إشراك منظمة التحرير على نحو مباشر، ولعدم ضغط الواليات المتحدة على الطرف اإلسرائيلي لدفعه إلى 
تقديم تنازالت ملموسة لصالح الحقوق الفلسطينية، ولعدم وجود أية نية لدى الطرف اإلسرائيلي بقيادة إسحق شامير؛ 

ن. وهكذا دفع فشل المفاوضات الرسمية بين الجانبين الفلسطيني إلدارة حوار أومفاوضات جادة مع أي فلسطيني كا
واإلسرائيلي في واشنطن إلى البحث عن قنوات اتصال سرية للمفاوضات. حيث تبينوا أنه ال أفق لمفاوضات 

وهكذا أيقن الفلسطينيون بضرورة التفاوض عبر قناة سرية بعيدة عن عيون الكاميرات ومما شجع  ،واشنطن المباشرة
فلسطينيين على ذلك أن إسرائيل أبدت استعدادها ورضاها عن هذا التوجه، يقول أوري سافير في كتابه " المسيرة" ال
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أن عرفات " لمح أن محادثات واشنطن تهدف إلى " طحن الماء " ولزمن غير محدد ولكنه في أوسلو، المكان الذي 
أكد لنا أن ساعة االمتحان قد حانت"، ويقول ظهر فيه ممثلون رسميون عن م.ت. ف كان مستعدًا لحل وسط. فت

" لقد كان هذا المطلب الذي أقرته القيادة الفلسطينية وفرضته على  -محمود عباس في كتابه " طريق أوسلو " :
الوفد تعبيرًا عن موقف تشددي غير جاد تجاه المفاوضات . وقد كان هذا من األسباب األخرى التي جعلتنا نفكر 

عن أسلوب تفاوضي آخر غير األسلوب المتبع حاليًا . وهذا ما دعانا إلى التفكير في المفاوضات جديًا في البحث 
غير الرسمية "، وكانت النرويج ترعى منذ فترة مفاوضات سرية بين اإلسرائيليين وبعض قيادات المنظمة وهي التي 

محطة التي انطلقت منها مفاوضات اقترحت المفاوضات السرية . وتكمن أهمية مفاوضات أوسلو في أنها كانت ال
ثنائية مباشرة وجادة، وأنها فتحت آفاقًا لالتفاق على الخطوط العريضة لتسوية نهائية، دون تدخل من أي طرف 
خارجي على نحو مباشر ومهما يكن من أمر، فقد كانت األنظار مسلطة على مفاوضات واشنطن الثنائية بين 

( . وكان الوفد الفلسطيني المفاوض يعلن عن أن تلك 260،ص2001ل،الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي)هيك
المفاوضات قد وصلت إلى حالة من الجمود واالنهيار، وفي الوقت الذي كانت المفاوضات تراوح مكانها في 

م، تم الكشف عن مفاوضات سرية بين  1993واشنطن، ووصلت إلى حافة الفشل النهائي في تموز / يوليو عام 
وبطريقة مفاجئة، وغير متوقعة على اإلطالق . وانتهت المفاوضات بالتوصل إلى  ،ل أبيب في أوسلوم.ت. ف وت

اتفاق حول الحكم الذاتي الفلسطيني التدريجي الذي سيبدأ من قطاع غزة ومدينة أريحا حيث سينسحب منها الجيش 
دة وأربعة مالحق، وينص على إقامة من سبع عشرة ما اإلسرائيلي اإلسرائيلي . وتألف اعالن المبادئ الفلسطيني

سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية ومجلس تشريعى منتخب للشعب الفلسطينى في الضفة الغربية وقطاع غزة 
لفترة انتقالية ال تتجاوز الخمس سنوات، ومن المفترض وفقا لالتفاقية أن تشهد السنوات االنتقالية الخمس مفاوضات 

، وتبدأ الفترة االنتقالية 338و242وصل إلى تسوية دائمة على أساس قرارى مجلس االمن بين الجانبين بهدف الت
عند االنسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلى الشعب 

على أن هذه المفاوضات سوف  الفلسطينى بما ال يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة االنتقالية ونصت االتفاقية
 (.1995،420ن والمستوطنات والترتيبات األمنية والحدود)الشريف،و تغطى القضايا المتبقية بما فيها القدس والالجئ

أن قيادة م.ت.ف كانت مضطرة ألن تسير في اتجاه التسوية للظروف التي سبق بيانها . وأن الطرف الفلسطيني 
نه ينبغي العمل على تطبيقه بحذر، ألن الجانب اإلسرائيلي قد يماطل في تنفيذ كان على وعي بنواقص االتفاق وأ

االتفاق على أرض الواقع . وسواء كانت قيادة المنظمة صائبة أم مخطئة في قرارها في التوقيع على االتفاق، فإن 
قدة أنه لم يكن لديها م معت 1991المنظمة من وجهة النظر المؤيدة لهذا االتفاق دخلت في عملية السالم في عام 

أية خيارات أخرى، وقد قبلت بالشروط المجحفة التي فرضت عليها كي تتجنب الصدام مع الواليات المتحدة 
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الذي فرض عليها بعد حرب  ،األمريكية، ومع المجتمع الدولي ؛ آملة بأن يرفع عنها الحصار السياسي واالقتصادي
سين شروطها التفاوضية أثناء التفاوض، وأنها ستتمكن من انتزاع حقوق الخليج . وكان في اعتقادها أنها تستطيع تح

الشعب الفلسطيني المسلوبة، كذلك القيادة الفلسطينية تحررت من عقدة النقص والشعور باالضطهاد العربي خالل 
وبعد قيام السنوات السابقة . كما تحررت من هاجس الخوف على استقاللية القرار الفلسطيني . فبعد اتفاق أوسلو 

السلطة الفلسطينية أصبح بإمكان القيادة الفلسطينية التحرك بحرية أكبر وراحة من غير شعور باالضطهاد أو خوف 
من المفاوضات الالحقة. أو أية تعقيدات قد تكون عقبة أمام استقاللية القرار الفلسطيني. أما الذين انتقدوا عملية 

م ". فمن وجهة نظرهم ال يمكن تبرير ذلك بالتنازالت غير المهمة التي السالم فقد وصفوها بأنها عملية " استسال
 قدمتها إسرائيل. 

اإلسرائيلية افتقرت إلى رؤية واضحة محددة للهدف، مما دفع الطرفين إلى تناول المرحلة  –المفاوضات الفلسطينية 
فاوضات النهائية، وليس على أنها فرصة االنتقالية ليس على أنها مهلة لالستعداد التفاق نهائي بل مجرد تمهيد للم

لبناء الثقة بل لتحسين الموقف التفاوضي. النتيجة أّن كاًل منهما حرص على الحفاظ على مكتسباته لحين الوصول 
إلى المفاوضات النهائية. ومع تزايد االلتزامات التي وافق عليها الطرفان أدت االتفاقات المرحلية المتتابعة إلى تزايد 

المخالفات والتراجع عن المواعيد المحددة للتنفيذ، وأصبح كل اتفاق مؤقت محورًا للخالف المقبل وصورة إمكان 
 . مصغرة للصراع في شموليته، وقاد ذلك إلى إعادة التفاوض مرارًا وتكرارًا وتراجع االحترام لنصوص االتفاقات نفسها

خطب النارية من قبل الفلسطينيين مقابل إنشاء المزيد وأغرى ذلك قيادتي الطرفين باتخاذ مواقف تعويضية، مثل ال
من المستوطنات من قبل اإلسرائيليين، مع إعراض كل من القيادتين عن تهيئة شعبيهما للتنازالت التي ال بد منها 
في النهاية. وكان لهذه الخطوات التي هدفت إلى ترضية الرأي العام على الجانبين نتيجة غير مقصودة هي المزيد 

(.لقد 12،ص2004ن نفور كل منهما من اآلخر، وهو ما زاد من صعوبة التوصل إلى صفقة نهائية)تركمانى،م
جعلت حكومات إسرائيل المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية أداة النتزاع تنازالت إضافية وتكثيف االستيطان وبناء 

كنتونات، ورغم التراجعات العالمية والعربية جدار الفصل العنصرى وتهويد القدس وتحويل مدن الضفة الغربية إلى 
الرسمي اإلسرائيلي الموافقَة  تجاه القضية الفلسطينية، إال أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يفرض على الموقف

من اليسار إلى الوسط مقتنعة بأشكال مختلفة بذلك، والموافقة  على صيغة "الدولتين". فالخارطة السياسية اإلسرائيلية
طينية على "حّل الدولتين ال تشمل تنازاًل عن حقوقه الثابتة، وتحدث مؤيدو حل الدولتين في إسرائيل عن وجوب الفلس

من أجل الحفاظ على الطابع اليهودي إلسرائيل. بمعنى أن الحل يجب أن يقود إلى أن  االنفصال عن الفلسطينيين
 ة لالجئينتكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي وال ُيطبق فيها حق العود

 (57،ص2008)المصرى،.الفلسطينيين 
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 :اإلسرائيلي العربي: خيار حل الدولتين وفق الرؤية الدولية لحل الصراع ثانياً 
، والتي نّصت على قبول حل الدولتين مرحلة جديدة في الواقع 1988وشّكلت وثيقة إعالن الدولة الفلسطينية عام 

لسطينية على أن فلسطين هي دولة الفلسطينيين أينما كانوا، فيها الفلسطينى، ونّص إعالن الدولة الف السياسي
يطّورون هوّيتهم الوطنية والثقافية. ويؤكد اإلعالن على سلمية الدولة الفلسطينية والتزامها بمبادئ األمم المتحدة 

قليمية بالطرق السلمية وأهدافها بما في ذلك مبادئ التعايش السلمي. كما يؤكد أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية واإل
ووفقًا لميثاق األمم المتحدة وقراراتها، وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو اإلرهاب. بمعنى أن اإلعالن يسقط عن 
الدولة الفلسطينية صفة الدولة المقاتلة لتحرير كامل األرض الفلسطينية، مقارنة بالسلطة الوطنية في البرنامج 

'ما زال يوفر شروطًا للشرعية الدولية،  1947ينص اإلعالن على أن قرار التقسيم عام (. كما 1974المرحلي )
ويضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة واالستقالل الوطني'، ويؤكد اإلعالن على عروبة الدولة 

على تحقيق أهدافها الفلسطينية والتزامها بميثاق جامعة الدول العربية، وتطلعها لوحدة األمة العربية وحرصها 
(. تلك كانت بداية التحول في الموقف الفلسطيني 53،ص1989وطموحاتها في التطور والتحرر)شؤون فلسطينية،

على وجه العموم  لقبول التسوية وفق مبادئ الشرعية الدولية. وهنا تكمن األهمية التاريخية لإلعالن السياسي، الذي 
ساس دولتين فوق تراب الوطن الواحدة: دولة يهودية قائمة بإسرائيل ينص بشكل صريح على تقسيم فلسطين على أ

 وأخرى عربية فلسطينية أُعلن قيامها وتنتظر مزيدًا من النضال لقيامها الفعلي، وال تزال تنتظر .

دفعت إسرائيل وباستمرار أي مشروع سياسي للحّل نحو التعامل مع حقائق اللحظة الراهنة في محاولة لقطع المسائل 
عن سياقاتها. هذه الممارسة أو المنهجية السياسية التي تحكم السلوك االسرائيلي ليست عفوية أو صدفة، بل هي 
ممارسة سياسية مرتكزة إلى قراءة مركبة للصراع وبالتالي اشتراطات الحل. من هنا يمكن فهم اإلصرار االسرائيلي 

وبالتالي وضع جميع قضايا الحل النهائي على  على تخطي مرجعيات الشرعية الدولية ألي مفاوضات سياسية،
تعتبر خارج  1967جدول النقاش، والمقصود بذلك، أن جميع القضايا المتعلقة بالصراع قبل حرب األيام الستة عام 
، وهكذا أصبح 1967النقاش والبحث"، وهذا معناه العملي، أن قضايا التفاوض والحل محصورة فقط بما بعد عام 

دودًا بمفهوم الدولة الفلسطينية على ما يمكن االتفاق عليه في الضفة الغربية وقطاع غزة. وما سقف التفاوض مح
-سرائيليسرائيلي بمرجعية القوة وتحكم الحلف اإليمكن االتفاق عليه على هذا الصعيد محكوم وفق المنطق اإل

الرسمي والسلطة الفلسطينية إلى القبول األمريكي بعملية التفاوض. هذه الحقيقة هي التي دفعت وتدفع النظام العربي 
اإلسرائيلي نحو دوائر األزمة واالنحباس وانسداد األمن في إطار ما  -بأي مشروع أو محاولة إلنهاء الصراع العربي

اإلسرائيلي". ينطبق هذا على اتفاقات أوسلو، وتقرير ميتشيل وبعدها خارطة الطريق  –يسمى بـ "الصراع الفلسطيني 
" 2007آذار  –ف و"خطة شارون/ أولمرت"، وأخيرًا "بيان مكة" وما تاله من توجهات "القمة العربية ووثيقة جني
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صوب المصالحة والتطبيع واالعتراف والتوطين، وتفكيك مشروع التحرر الوطني الفلسطيني ومن ثم إطفاء الصراع 
شكالية العميقة التي يواجهها زق أو اإلمع العدو الصهيوني إلى حين. تأسيسًا على ما تقدم يمكن إدراك وفهم المأ

والمهادنة الفلسطينية في ظل العجز العربي والتواطؤ  اإلسرائيلي -حل الدولتين وفق المنطق األمريكي
 (.5،ص2007األوروبي)الصورانى،

وكان مشروع حل الدولتين الذى أول من طرحه جورج بوش االبن بمثابة موضوع البحث األساسي في مؤتمر 
س الذي انعقد في أواخر عهده، وانعقدت المفاوضات بعد هذا المؤتمر مباشرة ودامت نحو عام، فيما حشدت أنابولي

حكومة أولمرت سائر المصاعب والمعيقات أمام كل إمكانية إلنجاحها، سواء أكان ذلك عبر موجة عارمة من 
سلسلة من االنتهاكات والمراوغات  عمليات استيطان مركزة داخل مدينة القدس وفي محيطها المجاور، أو كان عبر

السياسية المصممة أساسًا للتهرب من أداء أي استحقاق من استحقاقات حل النزاع التاريخي على أساس مشروع كان 
يواجه رفضًا مبطنًا من أعلى المرجعيات السياسية واألمنية اإلسرائيلية. ولعل إقحام موضوع االعتراف بإسرائيل 

ختالق أي ذريعة ممكنة، من شأنها كبح كل سرائيلية الإبين الشواهد داللة على وجود خطة  كدولة يهودية، كان من
جهد تفاوضي يقود إلى حل النزاع على قاعدة دولتين، وانتهت عملية أنابوليس التي لم تتمكن من الوصول إلى أى 

 (3،ص2009تقدم. )قريع،

قامة دولة إسرائيلية إلى ، 181برزت عدة مشاريع حول  فكرة حل الدولتين حسب قرار  والمعروف بقرار التقسيم وا 
 ريغان بمشروع بدءً  مختلفة، بصورة الدولتين حل عن الحديث عاد الثمانينات بداية جانبها دولة فلسطينية، ومع

، حيث تقدمت الواليات المتحدة األمريكية 2003بوش جورج الرئيس برؤية ،وانتهاء1993 أوسلو باتفاق ومروراً 1982
داية الثمانينات بمشروع ريغان كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتضمن مفاوضات مباشرة بين كافة األطراف في ب

على مبدأ األرض مقابل السالم وحل مسألة الحدود، وقدم االتحاد السوفيتى في الوقت نفسه مبادرة عرفت باسم 
واالنسحاب اإلسرائيلي من األراضى المحتلة مبادرة بريجينيف حيث تناولت حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره 

وتحول مفهوم حل  اإلسرائيلي، وشكلت هذه المرحلة حاضنة لعملية السالم بين الطرفين الفلسطينيو 1967عام 
م)الموسوعة  1993عام أوسلو طار العملي الذى كانت بدايته اتفاقيةإلى اإل الدولتين من االطار النظري 

سرائيلية بفرض وقائع على األرض بسياسة لرغم من كافة الممارسات اإل(. وبا388،ص1994الفلسطينية،
االستيطان والتهويد إال أن الجهود الدولية بقيت باتجاه محاولة تحقيق حل الدولتين، ومع استمرار االنتفاضة الثانية 

جورج بوش االبن مشروع  دارة األمريكية برئاسةسرائيلية وفشل محاوالت التوسط بين الطرفين تبنت اإلوالممارسات اإل
، والقى الرئيس بوش خطابًا وعد فيه بالعمل على إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة بحلول 2002حل الدولتين عام 

ثالث مراحل أواًل: وقف فورى النتفاضة  2002وتضمنت خريطة الطريق التى نشرت في نهاية عام  2005عام 
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حكومة فلسطينية برئاسة رئيس وزراء وتحسين الظروف االنسانية  األقصى في جميع األراضى الفلسطينية وتعيين
للفلسطينيين وتجميد االستيطان، ثانيًا البدء بالمفاوضات حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة خالل 

لها يعقد خال 2005إلى  2004في إطار مؤتمر دولي، وفى المرحلة األخيرة من  2003فترة أقصاها نهاية عام 
مؤتمر دولى للتفاوض حول قضايا الحل النهائى،وتنتهى بقيام عالقات طبيعية بين إسرائيل وكافة الدول العربية، 

سرائيل فقد رفضت خريطة الطريق إال بعد إجراء تعديالت إووافقت السلطة الفلسطينية على خريطة الطريق بينما 
لغاء حق العودة، ونزع السقف  على بنودها ووضعت أربعة عشر تعدياًل عليها، أهما شطب المبادرة السعودية وا 

الزمنى المثبت للخريطة مع إجراء تعديالت بشأن تزامن التزام كل طرف)موسوعة المصطلحات 
 ( 305،ص1994الفلسطينية،

ادة غير قانونية، وتهدد مشروع السي اً ويعتبر االستيطان من أهم القضايا المعيقة لتنفيذ حل الدولتين حيث تقيم بؤر  
الفلسطينية على األرض وتهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المرتقبة وتعمل على تقطيع أوصال المدن والبلدان 
الفلسطينية،وتقف عائقًاأمام أى مشروع فلسطيني لالستقالل والسيادة باإلضافة إلى الجدار العازل والطرق االلتفافية 

م وهو ما يفقد الدولة الفلسطينية أهم مقومات السيادة على األرض، باإلضافة التى تفقد الضفة الغربية األمن والسال
 :قًاأمام حل الدولتين وهى كالتاليإلى ذلك هناك عدد من القضايا التى ال تقل أهمية عن قضية االستيطان تقف عائ

اعتبرتها سرائيل االعتراف بأن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية و إ: حيث رفضت قضية القدس .1
 1967 عام  احتلت التي الشرقية بالقدس سرائيل، بينما يطالب الفلسطينيون إصمة أبدية موحدة لدولة عا

 . فلسطين لدولة عاصمة
: ترفض اسرائيل رفضًا قاطعًا حق العودة لالجئين الفلسطينيون وتطرح حلول لحل قضيتهم حق العودة .2

ات وتعويضهم ..الخ، وترفض التعاطى مع قرار كإعادة بضعةآالف وتوطين اآلخرين في بلدان الشت
، وخارطة الطريق 2002، أو المبادرة العربية التىأقرتها قمة بيروت 194الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم

 أعلنها الرئيس جورج بوش .التي 
%من مساحة فلسطين 22: ترفض إسرائيل حدود الرابع من حزيران والتى ال تزيد مساحتها عن الحدود .3

التاريخية بل تريدها دولة مجزأة كما تحاول رسمها بمستوطناتها التى ابتلعت أغلب أراضى الضفة الغربية 
سرائيلية كاملة على كافة المعابر إوالجدار العازل من الصعب التواصل فيما بينها، باإلضافة إلى سيطرة 
 ئيل .البرية والجوية والبحرية في الضفة الغربية وقطاع غزة بحجة أمن إسرا

سرائيلي وقتًا لقد طرح أكثر من خمسين مشروعًا سياسيًا لتسوية القضية الفلسطينية، وأخذ الصراع الفلسطيني اإل
طوياًل من دول العالم التى طرحت المبادرات والمؤتمرات السياسية الدولية واالقليمية وما زال الصراع قائمًا، وهذا 
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بة وتنصلها من االلتزام بتنفيذ االتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير يعود لتعنت الحكومات االسرائيلية المتعاق
الفلسطينية،  وتنكرها لكافة الحقوق والثوابت الفلسطينية، األمر الذى أوصل العملية السلمية إلى طريق مسدود . أما 

ضيتين خاصة في ظل عدم التوصل ألى اتفاق حول ق همشروع  حل الدولتين فقد أصبح من الصعوبة تنفيذ
أساسيتين وهما قضية الالجئين وقضية فلسطيني الداخل وال يضمن حق العودة للالجئين الذين طردوا من أرضهم، 

ورفضها لكافة قرارات الشرعية الدولية بالرغم  1967كذلك رفض إسرائيل لالنسحاب من حدود الرابع من حزيران عام
مارساتها تثبت عكس ذلك، وتواصل عملية االستيطان وتهويد إال أن مالنهائي من حديثها الدائم عن السالم والحل 

القدس وابتالع آالف الدونمات من أراضى الضفة الغربية لبناء جدار الفصل العنصرى الذى يعمل على تمزيق 
الوحدة الجغرافية، وما تقوم به من مفاوضات مع الجانب الفلسطيني هو مضيعة للوقت في ظل انحياز الواليات 

ألمريكية لصالح اسرائيل مما يعنى إبقاء حالة الصراع ليطغى مفهوم القوة في ظل غياب الضغط المتحدة ا
 (48الدولىواإلقليمى على إسرائيل لجعل فكرة حل الدولتين قابلة للتنفيذ )عبدالفتاح،موقع عرب 
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 :ثالثًا: سيناريو حل الدولة الواحدة
مساحة فلسطين ال تتسع لقيام دولتين مستقلتين خاصة أن كال هذه الفكرة بنوا وجهة نظرهم على أساس أن  ومروج

الطرفين يدعى ملكه لفلسطين ويرفض التنازل لآلخر ولو عن جزء منها، كذلك العقبات التى تواجه حل الدولتين 
 ، وبالتالى فنموذج حل الدولة الواحدة يجعل كلاإلسرائيليوضرورة البحث عن حلول أخرى إلنهاء الصراع الفلسطيني

 اإلسرائيليطرف يشعر أنه لم يتنازل عن حقه في األرض وقضية األمن والخوف لكال الطرفين، ويرى الباحث 
تضم نسبة التي العميد اريه شليف أنه من غير الممكن تقسيم فلسطين إلى دولتين، ويبرر هذا بأنه الضفة الغربية 

مة دولة فلسطينية بالضفة الغربية يهدد أمن إسرائيل يعنى أن إقا ،كبيرة من االسرائيليين وبها مدارسهم وصناعاتهم
كم، وهذا 14كم فقط وبين قلقيلية وشاطئ هرتسليا 15خاصة إذا فقدتها، فسيكون عمق اسرائيل بين طولكرم ونتانيا 

أمام أى حرب يمكن أن تواجهها اسرائيل وستبقى تحت التهديد المستمر من  يعنى عدم وجود عمق استراتيجى
عن  48في الضفة الغربية و العربيية)سعادة،الحوار المتمدن( كذلك ال يوجد إمكانية فصل المجتمع الضفة الغرب

والمجتمع  48المجتمع اليهودى، فالمشاركة الواسعة على الصعيد االقتصادى بين المجتمع الفلسطينى في ال
ع والمنشأت اليهودية بما اليهودى من الصعب فصله، وأكثر من نصف قوة العمل الفلسطينية تعمل في المشاري

بربط اقتصاد الضفة الغربية باقتصاده  اإلسرائيليالف عامل، وفى السنوات األخيرة قام االحتالل  140يصل الى 
عن طريق األيدى العاملة والتجارة وطرق المواصالت،أما القدس التى تم سلخها عن الضفة وربط أسواقها بالسوق 

%من مساحة 40الف ومصادرة األغوار بنسبة  180الف والعرب أقل من 200 اإلسرائيلي وأصبح اليهود أكثر من
الضفة بما تحويه من خزانات مياه ومواقع أثرية، كما أن معظم شبكات المياه والكهرباء والشوارع الرئيسية في الضفة 

على الوقائع  هى شبكات مشتركه بين الفلسطينيين والمستوطنين، وهناك من يدعو لترك فكرة حل الدولتين بناء
المادية التى فرضتها اسرائيل على األرض، ولم يبق مكان لدولة فلسطينية ذات سيادة ألن إسرائيل ال تريد 
االنسحاب الكامل من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وترفض عودة الالجئين)عبدالفتاح،مصدر سابق( . ولم يتوقف 

محمود عباس في معهد بروكنز في واشنطن حيث قال" أريد أن  ذلك على المفكرين بل تناولها الرئيس الفلسطينى
أبدى خشية من أن الوضع أصبح صعبًا للغاية وأن األمل بدولتين دولة فلسطين المستقلة المتصلة القابلة للحياة 
ن تعيش جنبًاإلى جنب بأمن واستقرار وسالم مع دولة إسرائيل أخشى أنه بدأ يتآكل فالعالم صار ال يصدق وال يؤم

بأننا يمكن أن نصل لهذا الحل، ولذلك بدأت تخرج شعارات نحن ال نوافق عليها وال نقبلها ولكن ال نستطيع أن نكمم 
سرائيل أيضًا ال  افواه الناس، بدأت تخرج إعالنات في الضفة الغربية )فليكن دولة واحدة( طبعًا هذا نحن ال نقبله وا 

 (87،ص2007تقبله )الرجوب،
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 اً سرائيلية واعتبرته شرطواحدة يصطدم بمفهوم االعتراف بإسرائيل دولة يهودية التى تبنته الحكومة اإلسيناريو الدولة ال
لتحقيق أى تقدم في العملية السلمية، واالعتراف بها يحول دون تطبيق مفهوم الدولة الواحدة أو حل الدولتين   اً أساس

نائية القومية أو دولة مدنية، واالعتراف بها يعنى التنازل وال يمكن الحديث عن دولة لكل مواطنيها سواء كانت دولة ث
عن حق الالجئين في العودة الى ديارهم، ويثير العديد من التساؤالت حول الطبيعة الدستورية للدولة وبالتالى فان 

تمنح  ، وترفض أى مبادرة سياسيةاإلسرائيلي اسرائيل ما زالت تعرقل أى حل أو مشروع إلنهاء الصراع الفلسطيني
 الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم . 
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 : سةنتائج الدرا 
إن استراتيجية الحكومات االسرائيلية اليمينة المتطرفة؛ التفاوض من أجل كسب الوقت ولتحسين صورتها  -

في المجتمع الدولى، وال تريد تطبيق حل الدولتين أو الدولة الواحدة، وتواصل سياسة االستيطان والتوسع 
 ة الغربية وتهويد القدس .بالضف

لتكلفته السياسية التى  ئهما تقوم به اسرائيل من إجراءات على األرض هو إدارة للصراع وال ترغب في إنها -
 ال ترغب بدفعها للشعب الفلسطينى.

المبررات التى يستخدمها نتنياهو للتهرب من استحقاقات العملية السلمية  أحداالنقسام السياسى الفلسطيني  -
 دون إمكانية تطبيق أى حل للقضية الفلسطينية . وحال
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 توصيات الدراسة:

ضرورة إعالن الجانب الفلسطيني فشل المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية وفشل حل الدولتين، وفضح الموقف  -
اليات التى وقعها مع الجانب الفلسطيني خاصة في ظل انحياز الو  المتعنت والمتنكر لكل االتفاقيات اإلسرائيلي

المتحدة األمريكية ودعمها إلسرائيل . والبحث عن خيارات أخرى بعد فشل خيار المفاوضات وتعزيز المقاومة 
 الشعبية .

ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية بكل شرائحها وأحزابها وفصائلها إلنهاء االنقسام الفلسطينى، وبناء موقف  -
كامل قادر على مواجهة التحديات التى تفرضها اسرائيل على سياسى موحد ووضع استراتيجية وطنية وبرنامج مت

 األرض .

لألراضى الفلسطينية اإلسرائيلي التوجه للجنة الرباعية والمجتمع الدولى لفرض حل دولى ملزم إلنهاء االحتالل  -
 . 67وتطبيق القرارات الدولية التى تضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 

واالسالمى ووضعه أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبتها بوقف كافة أشكال يالعربالتوجه للعالم  - 
  التعاون والتطبيع مع إسرائيل لحين منح الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير.
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 :ملخص الدراسة
أثرت المتغيرات اإلقليمية والدولية على طبيعة التعاطي مع الصراع العربي الصهيوني، وبخاصة القضية 

 .1993االتجاه نحو توقيع اتفاقيات أوسلو عام الفلسطينية، ودفعت هذه المتغيرات طرفي الصراع إلى 
من شرعية تاريخية وثورية  1988وبذلك تحولت المرجعية التي بني عليها الحقوق الفلسطينية قبل عام  

إلى شرعية تفاوضية، هذه المرجعية )التفاوضية( أصبحت غير قادرة على نيل حقوق الشعب الفلسطيني في ظل 
 كافة المفاوضات القائمة بين الطرفين منذ اثنين وعشرين عامًا. تعنت الطرف اإلسرائيلي وفشل

مما دفع صانع القرار الفلسطيني إلى اتخاذ قراره بالعودة إلى الشرعية الدولية مرة أخرى لمطالبة المجتمع  
صفة دولة  -الدولي بااللتزام بكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكان آخرها قرار االعتراف بفلسطين 

 مراقب غير عضو في األمم المتحدة، ورفع العلم الفلسطيني على مقرات األمم المتحدة.
هذه األمر يدفعنا إلى البحث عن إشكالية العودة إلى المرجعية الدولية، وما مدى جدوى هذه الخطوات على  

 يات والمواثيق الدولية. القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها وكفلتها كافة االتفاق
من هنا، خلصت الدراسة إلى أن التحيز األمريكي إلسرائيل كان يشكل دوما عائقا أمام انتزاع الفلسطينيين 

ما يصدر من قرارات عن األمم المتحدة. ويتضح أيضا، أن هناك   لحقوقهم عبر األمم المتحدة، وعائقا أمام تنفيذ
دارة الصراع مع إسرائيل بشكل خاص،  إذ لم يتوفر صانع  خلل فلسطيني في عملية صناعة القرار بشكل عام، وا 

 القرار على استراتيجية واضحة في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية منذ بداية نشأتها إلى اليوم.
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Abstract: 

Palestinian state between international legitimacy and negotiating reference 

summary of study 

affected regional and international variables on the nature of dealing with the Arab 

-Israeli conflict, especially the Palestinian issue. it paid these variables, the parties to 

the conflict to the trend towards the signing of Oslo agreements in 1993. 

thus the referance turned the Palestinian right before 1988 from the legitimacy of 

the historical and revolutionary, to the legitimacy of negotiated, and this authority 

(negotiations) have become unable to gain access to the rights of the Palestinian 

people under the intransigence of the Israeli party and the failure of all the negotiations 

between the two parties since the twenty-two years. 

prompting the maker of the Palestinian decision to take decision to return to the 

international legitimacy again to ask the international community to abide by all the 

resolutions on the Palestinian issue, the latest of which was resolution recognizing 

Palestine- the status of states, observer non-number of the united nations and raising 

the Palestinian flag on the headquarters of the united nations. 

  this prompts us to search for the problem of the return to the international 

reference and the feasibility of the Palestinian people by subjugating  all international 

agreements and conventions. 

from here the study concluded that the U.S. bias to Israel has always been an 

obstacle to extract Palestinian their rights through the united nations and an 

impediment to the implementation of the resolutions issued by the united nations. it is 

also apparent that there is a Palestinian failure in the process of the decision-making in 

a general, the management of the conflict with Israel in particular, does not have a 

decision maker on clear strategic in dealing with the Palestinian issue since the 

beginning of its inception to today. 
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 مقدمة:
يعتبر الشعب الفلسطيني الوحيد بين شعوب األرض الذي يرضخ لالستعمار المباشر وتعترف األمم المتحدة 
بتوصيف األراضي المحتلة عندما تتم اإلشارة للشعب واألرض الفلسطينية، كما أن منظمة التحرير الفلسطينية 

متحدة،وهناك عديد القرارات الدولية التي تعترف بصفتها حركة تحرر وطني تتبوأ موقع العضو المراقب في األمم ال
سرائيل دولة احتالل، وتطالب بانسحاب إسرائيل من  -شعب تحت االحتالل -للفلسطينيين بهذه الوضعية  وا 

 (.226 - 225، ص: 1979األراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا الضفة الغربية وقطاع غزة. )الشعيبي، 
لم يكن جوهريا وحاسما حيث كان دورها يقتصر على إصدار  272ة الصراعأن دور األمم المتحدة في إدار 

القرارات وحث األطراف المعنية على تنفيذها دون أن تتدخل مباشرة في عملية الصراع أو التسوية، إال أخيرا عندما 
 –، االتحاد الروسي األمم المتحدة، االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة األمريكية –باتت جزءا من اللجنة الرباعية 

 (.69 - 68، ص: 2011التي وضعت خطة الطريق للدفع بعملية التسوية إلى األمام. )بدرخان، 
ولم يكن العودة إلى الشرعية الدولية والتوجه لكافة منابر األمم المتحدة نابع من استراتيجية وطنية بل كانت 

وسلطتها الوطنية الناشئة بعد أوسلو، مما دفعها إلى إعادة نتيجة للمأزق التي وصلت إليه منظمة التحرير الفلسطينية 
النظر في المرجعية التي تستند عليها للمطالبة بالحقوق الوطنية المشروعة طبقا لما أقرته المواثيق والقرارات الدولية، 

دولية واإلقليمية إلى إلى الشرعية الدولية، بفعل المتغيرات ال 1988فمن الشرعية التاريخية والثورية انتقلت بعد عام 
الشرعية التفاوضية بعد عقد اتفاقية أوسلو، هذه المرجعية باتت غير قادرة على نيل حقوق الشعب الفلسطيني في 
ظل تعنت الطرف اإلسرائيلي وفشل كافة المفاوضات القائمة بين الطرفين طيلة اثنين وعشرين عامًا، مما دفع 

ى اتخاذ قرارهم بالعودة إلى الشرعية الدولية لمطالبة المجتمع الدولي بااللتزام صانعي القرار في السلطة الفلسطينية إل
صفة دولة مراقب غير عضو  -بكافة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكان آخرها قرار االعتراف بفلسطين 

لنا على العديد من التساؤالت هذه األمر يحي 273في األمم المتحدة، ورفع العلم الفلسطيني على مقرات األمم المتحدة،
حول الدافع وراء العودة إلى الشرعية الدولية؟ ومع فشل هذه األخيرة في تطبيق ما أقرت به منذ إعالن قرار التقسيم 
بما يخص الحقوق الفلسطينية، يبقي السؤال عن جدوى التوجه إلى الشرعية الدولية ومدى انعكاسها على الحقوق 

 وطني الفلسطيني؟ الفلسطينية والمشروع ال
 
 

                                                           
ة الصراع نفسها في الحاالت التي يصل فيها الصراع إلى درجة متصاعدة ومعقدة، ويكون أفاق تفرض عملية إدار  272

حل الصراع بعيدًا، نتيجة لغياب سلطة عليا تتحكم في أطرافه. هنا يمكن االستعانة بطرف ثالث ليتدخل لوقف كافة 
 Butrer (m), 2009, p: 14 -   المستويات التصعيدية عن طريق استخدام كافة آليات إدارة الصراع.

"، المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات التدويل في إطار استراتيجية وطنية شموليةإبراهيم أبراش، " 273
مسارات، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي .. الفرص  -اإلستراتيجية

 www.masarat.psعلى الموقع اإللكتروني   ، منشور1، ص: 2015كتوبر، أ 15والمتطلبات االستراتيجية، 
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 اإلشكال البحثي:
: ما هي األسس التي تقوم عليها تأتي اإلشكالية الرئيسة لهذه الدارسة من تساؤل رئيس مؤداه

 االستراتيجية الفلسطينية في التعامل مع األمم المتحدة ؟ 
 ا:ويتفرع عن هذه اإلشكال مجموعة من التساؤالت الفرعية تفرضها الدراسة موضوع البحث أهمه

  هل يمكن للقيادة الفلسطينية االستمرار في المقاومة الدبلوماسية والقانونية رغم فشلها وعدم قدرتها على إقامة
 الدولة الفلسطينية في ظل موازين القوى الداعمة للكيان الصهيوني؟

 ما هي الخيارات المطروحة بعد فشل كافة التوجهات إلى الشرعية الدولية وفشل الوصول إلى حل في 
 مفاوضات التسوية؟

 ما هي الخيارات المطروحة لدى القيادة الفلسطينية في حالة استمر الوضع على ما هو عليه؟ 
 ما جدوى االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية في ظل االحتالل واالستيطان االسرائيلي لألراضي الفلسطينية؟ 
 سلوب المفاوضات أفقدها ألحد أوراق قوتها وهي هل ذهاب منظمة التحرير وبعدها السلطة الفلسطينية إلى أ

 اإلشراف الدولي والمرجعية الدولية؟
  وما هي طبيعة االرتباطات بين القضية الفلسطينية واألمم المتحدة؟ وما الذي يضبط هذه االرتباطات؟ وما هي

 أوجه الربط بينهما وطبيعة المحددات العالئقية التي تحكمهما؟
 

 الفروض العلمية:
الباحث من فرضية أساسية مفادها أن فشل صانعو القرار الفلسطيني في الوصول إلى تسوية للصرع  ينطلق

الدائر ناتج عن عدم فهم هذه القيادات لطبيعة الصراع القائم، باإلضافة إلى عدم تبنيها استراتيجية واضحة تكون 
ا طرح في ثنايا البحث حول تغير وتبدل هي األساس النطالق إدارة سليمة للصراع، وهذا ما سيتضح لنا من خالل م

استراتيجية القيادات الفلسطينية وتخبطها في التعامل مع القضية الفلسطينية من خالل المرجعيات التي تحكمها هل 
 هي مرجعيتها تفاوضية نابعة من االتفاقيات الدولية أم مرجعيتها الشرعية الدولية.

ا أن ال جدوى من التوجه إلى الشرعية الدولية، انطالقا من ويتفرع عن هذه الفرضية فرضية فرعية أساسه
تاريخ تعاملها مع القضية الفلسطينية فهي سبب تقسيم األرض الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني إلى اآلن، فال 
جدوى كذلك من كافة االعترافات بالدولة الفلسطينية انطالقا من الشرعية الدولية في ظل استمرار االحتالل 

 الصهيوني.
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 مناهج الدراسة:
شكاله الرئيسي وأسئلته الفرعية، االستعانة ببعض  حاول الباحث من خالل الفرضيات التي طرحها البحث وا 
المناهج العلمية قصد الوصول إلى تفسير وتحليل الظاهرة محل البحث، من أجل االبتعاد عن أي تأثير أو تحيز 

 بمجموعة من المناهج العلمية كالمنهج التاريخي والمنهج التحليلي.عند القيام بعملية التحليل، واستعنا 
 فيما وخصوصاولمعرفة األسس التي تقوم عليها االستراتيجية الفلسطينية في التعامل مع األمم المتحدة 

 فقرات: ث ثال إلى البحث سنقسم الفلسطينية، الدولة بمسألة يتعلق
 

 فلسطينية. )تسوية في إطار الشرعية الدولية(.المطلب األول: األمم المتحدة والقضية ال
 المطلب الثاني: الدولة في الفكر االستراتيجي الفلسطيني.

 المطلب الثالث: االعتراف بالدولة الفلسطينية ما بين االستراتيجية والتكتيك.
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 :الفلسطينية والقضية المتحدة المم: الول المطلب
 

الفلسطينية واألمم المتحدة بعد عامين من إنشائها، عندما قررت بريطانيا الدولة  بدأت العالقة بين القضية
وتقدمت بطلب بذلك إلى األمم  1947إنهاء انتدابها عام  (24، ص: 2002)واصل،  المنتدبة على فلسطين

 29في  181المتحدة التي ناقشت الموضوع رغم تحذير القيادة العربية من تقسيم فلسطين، وأصدرت القرار رقم 
القاضي بتقسيم أرض فلسطين إلى دولتين: دولة يهودية ودولة عربية. وعقب صدور قرار األمم  1947نوفمبر 

لتصدر  1947كانون األول عام  18-12المتحدة اجتمعت اللجنة السياسية للجامعة العربية في الفترة الممتدة بين 
 (.439، ص: 2003القرارات التالية: )صالح، 

األمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين، ورفض التدخل الدولي القاضي بتقسيم األراضي العربية رفض قرارا  .1
باعتباره يتنافى مع مبدأ حق تقرير المصير الذي ال يمكن التصرف فيه وانتزاعه من الشعب الفلسطيني. 

 (.101، ص: 1993)لورنس، 
 خوض الحرب مع إسرائيل من أجل منع قرار التقسيم. .2
لى قرارات األمم المتحدة وضرورة تطبيقها على األراضي الفلسطينية والتي من المفترض أن تشمل التأكيد ع .3

 (.296، ص: 2004العدالة والمساواة بين البشر. )جواد الحمد وآخرون، 
وقصد تطبيق هذه القرارات، عمدت الدول العربية على تجميع جيوشها للدخول إلى أرض فلسطين وتحريرها؛ 

كانت بدايتها مع  (24، ص: 2002)واصل، مرحلة جديدة من مراحل الصراع العربي اإلسرائيلي،  ومن هنا بدأت
قيام "دولة إسرائيل"، وذلك عقب انتهاء االنتداب البريطاني بيوم واحد، ليبدأ  1948إعالن "دافيد بن غريون" في عام 

الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا قصرًا إذ أعلن عن رفضه القاطع لعودة  بوضع قواعد وأسس "الدولة اليهودية"،
منها، ورافضًا كذلك القرارات القاضية بتقسيم أرض فلسطين، مع رفضه أيضا التخلي عن األراضي التي احتلها 

 274الصهاينة قبل صدور قرار التقسيم وبعده.

أمالك الفلسطينيين، وعليه، بدأ الكيان الصهيوني بإصدار القوانين الهادفة إلضفاء شرعية االستيالء على 
إلسكان اليهود االستيطانيين المهاجرين فيها؛ وبذلك ألغيت جميع القوانين الصادرة والقاضية بعودة الالجئين، إذ 
أصدر الصهاينة قانون العودة وقانون الجنسية التي ترتب عنها منح األحقية لكل اليهود بالعودة إلى فلسطين وحمل 

ين، أصبح الفلسطينيين خاضعين للقوانين العنصرية الصهيونية، وبذلك قامت دولتهم جنسيتها. وعلى إثر هذه القوان
% في بدايتها، ومع قرار التقسيم 6على حساب الشعب واألرض الفلسطينية التي لم تملك الصهيونية منها غير 

إلى  %، وتزايدت نسبة األرض المحتلة مع تزايد االستيطان اإلسرائيلي إلى أن وصلت55أصبحت تملك 
(. عقب ذلك أصدرت السلطات اإلسرائيلية منذ إعالنها عن قيام "دولة 70  -69، ص: 1997%.)شاش، 77

                                                           
في الساعة الثامنة، ليعلن رئيس الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية من  1948مايو  14انتهى الحكم البريطاني في  274

ن انسحاب القوات لي ممتحف "تل أبيب"، قراءة إلعالن قيام دولة الكيان على األراضي الفلسطينية في اليوم التا
 .(Rabinovich (I), Reinharz (J), 2008, p: 72) - البريطانية.
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مجموعة من القوانين الهادفة إلى زيادة التهجير القصري واالستيالء على األراضي  ،1948إسرائيل" عام 
لقوانين التي تتناسب مع مصالحها الفلسطينية، إذ أعطت هذه القوانين للسلطات اإلسرائيلية الحق في إصدار ا

 (.133 -131، ص: 2004اإلمبريالية. )الرفوع، 
من ثم، عملت على تقسيم هذه القوانين إلى قسمين، يتعلق القسم األول بتثبيت ارتباط اليهود باألرض، 

ات بقانون والقسم الثاني يسعى إللغاء حق السكان العرب الفلسطينيين باألرض، وتمثل أول جزء من هذه التشريع
، ونصت على أن لكل يهودي الحق في الرجوع إلى "أرض إسرائيل" كمهاجر، 1950العودة والجنسية الصادر عام 

، ص: 2004وحق العودة غير محدد بزمن أو بفترة معينة، وهو حق طبيعي يمكن استعماله في أي وقت. )الرفوع، 
131- 133.) 

ودية التي تعرف على أنها صفة دينية أو أثنية أو عرقية، حيث ويرتكز قانون العودة والجنسية على فكرة اليه
يشجع قانون العودة اليهود على الهجرة إلى فلسطين من أجل الحفاظ على التوازن الديمغرافي "لدولة إسرائيل"؛ كما 

 (.79، ص : 1985تعطيه مجموعة من االمتيازات االقتصادية لتشجيعه على اإلقامة فيها. )المسيري، 
(. الذي حدد 133، ص: 2004، )الرفوع، 1952رتبط قانون العودة بقانون الجنسية الصادر عام لقد ا

األسس القانونية الكتساب اليهود الجنسية اإلسرائيلية، مع وضع شروط معقدة الكتساب الجنسية لغير اليهود، وارتكز 
 قانون الجنسية على عدة شروط الكتسابها من أهمها:

 ئيل". يحق لكل مهاجر طبقًا لهذا القانون أن يكون مواطن إسرائيلي.العودة إلى "أرض إسرا 
  .شرط  الوالدة واإلقامة في أرض إسرائيل 
  ً(.78، ص : 1985)المسيري، بمجرد دخوله "إلسرائيل". التجنس.  يصبح اليهودي العائد إلى إسرائيل مواطنا 

ن الفلسطيني، حيث تتعلق ب:أما الجزء اآلخر من هذه القوانين فقد جاءت بهدف زعزعة الكيا  

، وينص على وضع األمالك العربية تحت الحراسة، ويحق للحارس 1950قانون أمالك الغائبين الصادر عام  -
 :Fischbach (M), 2006, p)  أو القائم على هذه األمالك بيع األراضي الخاضعة تحت سيطرته.

14).  
ويخول لسلطة االحتالل االستيالء على األراضي ، 1950-1949عام  قانون االستيالء على األرض الصادر -

الفلسطينية، بذلك يصبح أمر االستيالء شرعيًا طبقًا للقانون، ويخول للحكومة الحق في استغاللها أو نقل 
 (.86، ص : 1985)المسيري،  ملكيتها إلى اليهود.

رف بأمالكه تصرفًا ، ويشترط هذا القانون على صاحب الملك، أن يتص1953 قانون التصرف الصادر عام -
فعليًا بشخصه هو مباشرة، ويمنح الحق لوزير المالية صالحية إصدار قرارات لالستيالء على األمالك المعنية 

 275ومن أهمهم هيئة التعمير والتنمية. وتسجيلها ضمن أمالك الدولة،
ض ال يحق له ، ويقر هذا القانون أن مالك األر 1958قانون تقادم العهد أو مرور الزمن الصادر عام  -

                                                           
 الموعد،)األراضي العربية، انظر، للمزيد حول القوانين الصادرة عن السلطات اإلسرائيلية لالستيالء على  275

 .(105 - 95، ص: 2001
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وطبقًا  عام، 15 االحتفاظ بها حتى يقدم إثباتات للسلطات اإلسرائيلية تؤكد تصرفه وعمله بها لمدة ال تقل عن
 (.103، ص: 2001)الموعد، لذلك تسقط حقوق الملكية للفلسطينيين مع مرور الزمن. 

الل الذي سيطر على األرض انطالقا مما سبق يتبين لنا الكيفية التي تم بها إضفاء الشرعية على االحت
الفلسطينية بالقوة تحت مبررات تظهر بأنها قانونية في محاولة لترسيخ واقعه على األرض لمنع أي تواجد فلسطيني 

، ص: 2000)مجموعة مؤلفين،  276مستقباًل على مكونات الدولة الفلسطينية المجمع إقامتها على أرض فلسطين.
975.) 

الفلسطينيين من بالدهم األمر الذي   تمركزت في تهجير غالبية 1948 ويمكن القول أن أهم نتائج حرب
رفض  وبسبب. 1949دفع األمم المتحدة لتشكيل وكالة غوث وتشغيل أالجئين الفلسطينيين )األونروا( عام 

الفلسطينيين للدولة حسب قرار التقسيم وبسبب ما تمخضت عنه الحرب من شتات للفلسطينيين، تم التعامل مع 
 ية الفلسطينية كقضية إنسانية أي كقضية الجئين يحتاجون لإلعاشة والمساعدة.القض

األول  ميثاقهاتم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني ووضعت  1964وفي عام 
عية يحدد الحقوق واألهداف الوطنية، وعلى أساسه تم رفض كافة قرارات الشر   ، وفيه1968والذي تم تعديله عام 

، ورفضت المنظمة كل التسويات السياسية التي تنتقص من الحقوق 242وقرار  181الدولية بما فيها قرار التقسيم 
 الشرعية الفلسطينية التي تمتد على كامل التراب الفلسطيني.

ية استمر تجاهل المنظمة للشرعية الدولية وللحلول السياسية وبالتالي تجاهل األمم المتحدة للحقوق السياس
 والشعبللفلسطينيين والتعامل معهم من منطلق إنساني كالجئين حتى بداية السبعينيات حين بدأت منظمة التحرير 

الفلسطيني يفرضا وجودهما من خالل النضال المسلح والعمل السياسي واستقطاب العالم من حولهم، وكان عام 
ين، ففي هذا العام اعترفت األمم المتحدة بمنظمة عاما متميزا في العالقة بين األمم المتحدة والفلسطيني 1974

 (.164ص:  ،1993التحرير الفلسطينية ممثال للشعب الفلسطيني ومنحتها صفة العضو المراقب. )حسين، 
كما شكل حضور منظمة التحرير في األمم المتحدة منعطفا مهما في تطور العالقة بين الطرفين ومما عزز 

فعال لدول المعسكر االشتراكي ودول عدم االنحياز التي كانت تشكل غالبية الدول هذه العالقة الدور النشط وال
األعضاء في األمم المتحدة، باإلضافة إلى اعتماد منظمة التحرير خطابا سياسيا أكثر اعتداال حيث بدأت ُتظهر 

ن بطريقة غير مباشرة تلمسا ميال نحو الحلول السياسية الوسط واستعدادا للتعامل مع الشرعية الدولية وقراراتها ولك
منها ألهمية العمل الدبلوماسي وما تتيحه المنظمات الدولية من فرصة إلظهار عدالة القضية الفلسطينية والرد على 
الدعاوى والمزاعم اإلسرائيلية التي تتهم الفلسطينيين باإلرهاب. وشهدت فترة السبعينيات صدور العديد من القرارات 

 (.43، ص: 1993لب بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره. )تشيرجي، والتوصيات التي تطا
وبالرغم من هذا التقارب بين منظمة التحرير واألمم المتحدة إال أن الفلسطينيين لم يخطوا خطوات جادة نحو 

حقوقهم  االعتراف بقرارات الشرعية الدولية وبقي موقفهم منها متحفظا من منطلق أن هذه القرارات تنتقص من
                                                           

 نظر:للمزيد حول األراضي التي تم ضمها من قبل االحتالل اإلسرائيلي ا 276
- (Fischbach (M), 2006, Pp: 23-27). 
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الوطنية وتعترف بشرعية "دولة إسرائيل"، باإلضافة إلى أن المنظمة كانت تراهن على العمل الفدائي والدعم العربي 
ثم الغزو اإلسرائيلي للبنان وما  1979ودعم دول المعسكر االشتراكي. ومع توقيع مصر التفاقية كامب ديفيد عام 

ضع اف قوتها العسكرية ثم ظهور بوادر تفكك المعسكر االشتراكي، ترتب عليه من خروج قوات منظمة التحرير وا 
كل ذلك عزز نهج التسوية السلمية عند الفلسطينيين ودفع منظمة التحرير للقبول باعتماد قرارات الشرعية الدولية 

 (.16، ص: 2003كأساس للتسوية مع إسرائيل. )أبراش، 
سرائيل يدل على انتهاء لعل ما يشير له السياق أعاله ووفقًا لما أتت به اال تفاقيات المبرمة مع مصر وا 

مرحلة الحروب النظامية الهادفة لتحرير األراضي العربية والفلسطينية؛ ليبدأ عصر جديد من اإلصتدامات البعيدة 
عن الجيوش العربية مثلتها المقاومة الفلسطينية، والحركات الشعبية الفلسطينية المناهضة للمشروع والوجود 

ني بالمنطقة العربية، ولم تعد الدول العربية لها بذلك السيطرة والقدرة على ضبط تحركات حركات التحرر الصهيو 
ن سعت لتضيق الخناق عليهم، لينتقل بذلك الصراع من صراع عربي إسرائيلي، إلى صراع  ضد الكيان الصهيوني وا 

مل مع الصراع العربي اإلسرائيلي بعد فلسطيني صهيوني، دلت عليه العديد من التطورات التي مست أسس التعا
 (.64، ص: 2002. )البشري، 1973حرب 

على إثر هذه االتفاقيات خرجت مصر من صف دول المواجهة مع الكيان الصهيوني وأنهت صراعها مع 
إسرائيل لتسترد بذلك بحسب االتفاقات المبرمة بين الطرفين منطقة سيناء. من ثم، لتظهر مرحلة جديدة من إدارة 
الصراع مع بروز المقاومة الفلسطينية على الساحة الدولية كطرف رئيس في الصراع العربي اإلسرائيلي؛ كنتيجة 

)البشري،  .1973إلى  1948ترتبت عن تراكم فشل السياسات العربية في تحرير أرض فلسطين في الحروب منذ 
 (.67، ص: 2002

ات الدولية ومنظمة األمم المتحدة بالقضية الفلسطينية، لقد شهدت هذه المرحلة اهتمام متزايد من قبل المنظم
وتزايد هذا االهتمام مع دخول منظمة التحرير الفلسطيني كعضو مراقب وناطق باسم الشعب الفلسطيني. )الكيالني، 

 (.456ص: ، 1991
لمتغيرات وفق هذا المعطى الجديد بدأت القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي يشهد مجموعة من ا

على الصعيد الرؤية السياسية للقوى الدولية، وكذلك على الصعيد الفكري الفلسطيني الرافض للسالم مع إسرائيل 
بميله نحو التسوية والتفاوض. هذا التحول في استراتيجية إدارة الصراع فرضته مجموعة من األحداث والمتغيرات 

لصراع العربي اإلسرائيلي، وكان لزامًا على منظمة التحرير أن تتبع الدولية، بما فيها االتفاقيات التي أبرمت لحل ا
نفس النهج الذي تتبعه الدول العربية نظرًا لعدم قدرتها على المواجهة المنفردة بعيدًا عن مظلة العمل العربي 

 (.456ص: ، 1991المشترك. )الكيالني، 
تحسن حيث شكلت قرارات المجلس الفلسطيني في وهكذا بدأت العالقة بين الفلسطينيين والشرعية الدولية بال

منعطفا في هذا السياق، ففي هذه الدورة أعلن الرئيس ياسر عرفات قيام  1988دورته المنعقدة في الجزائر عام 
، الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبوله بكل قرارات الشرعية الدولية، إال 1967الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي 

عات جاءت مغايرة لما كان ينتظره الفلسطينيين، حيث رفضت واشنطن الصيغة الفلسطينية للسالم وتأكيدها أن التوق
على كل قرارات األمم المتحدة، وكان موقف واشنطن من االعتراف بمنظمة التحرير أن تعترف هذه األخيرة بإسرائيل 
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دون غيرهما من قرارات  338و  242من وأن تنبذ العنف وتقبل بعقد مؤتمر دولي على أساس قراري مجلس األ
 (.35، ص: 1999األمم المتحدة. )شاش، 

الذي حضرته غالبية  1991وبقبول منظمة التحرير الشروط األمريكية تم عقد مؤتمر مدريد للسالم عام 
سرائيل والفلسطينيون، برعاية واشنطن وموسكو وُغيبت األمم المتحدة أو كان دورها   الدول العربية وا 

  (Rabinovich (I), Reinharz (J), 2008, P:5)مشيا.ها

تم عقد اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بعد مفاوضات سرية في أوسلو  1993في عام    
وغياب كامل لألمم المتحدة، األمر الذي دشن لعملية سلمية وتأسيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطينيين بعيدا عن 

باتت مرجعية المفاوضات الالحقة وسلطة الحكم الذاتي اتفاقية أوسلو نفسها وليست األمم المتحدة األمم المتحدة، و 
 ,p: 107) Sela (A), Ma Oz (M) ,1997وقراراتها.

بعد أن وصلت العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى طريق مسدود، وبعد أن فشلت االتفاقيات 
ل للصراع عادت األمم المتحدة لتلعب دورا في إدارة الصراع ولكن من خالل اللجنة الموقعة مع إسرائيل في تحقيق ح

الرباعية المشكلة من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد الروسي والواليات المتحدة األمريكية، وتم وضع خطة 
يل أي منها، وهذا ما سنحاول توضيحه خارطة إال أن هذه االتفاقية كغيرها من االتفاقيات التي أبرمت لم تنفذ إسرائ

من خالل طرحنا للفقرات الالحقة للبحث، ولكن يبقى السؤال المطروح هو، هل أثرت المتغيرات واألحداث الدولية 
على الفكر السياسي الفلسطيني ودفعت به لتبني آليات واستراتيجيات مغايرة عن ما تم طرحه في بداية تبلور الكيانية 

 مشروع الوطني الفلسطيني؟الفلسطينية وال
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 :في الفكر االستراتيجي الفلسطيني المطلب الثاني: الدولة
لقد شهدت فترة السبعينات تحواًل في استراتيجية عمل منظمة التحرير الفلسطينية ومنظورها إلدارة الصراع مع 

فعالية عمل منظمة التحرير  الكيان الصهيوني، وذلك عقب ما عرفته من أزمات وانتكاسات كان لها تداعياتها على
العربية، وعلى مستوى العمل   -إذ وجدت نفسها مستنفذة في ظل الخالفات العربية بخاصة خروجها من األردن،

 (.316، ص: 2003)صالح،  العسكري ضد الكيان الصهيوني.
والجبهة المتبقية  277لتصبح بذلك األراضي اللبنانية هي المقر الرئيسي النطالق وتنفيذ استراتيجية التحرير، 

، 1967للمنظمة لمقاومة االحتالل، بعد أن فقدوا جل قواعدهم التي كانت خاضعة للسيطرة المصرية في حرب 
 (.229، ص: 1993)جيلمون،  في كل من سوريا واألردن. 1971 - 1970 وطرد ما تبقى منها ما بين عامي

نية إلدارة الصراع مقتصرًا عليها فقط بل شمل ولم يكن التحول الذي مس فكر ورؤية منظمة التحرير الفلسطي
منطقة الوطن العربي خصوصًا في منتصف الخمسينات، مما دفع بالدول العربية كاملة إلى انتهاج سياسات جديدة 
إلدارة الصراع تقوم على التسوية والتطبيع مع الكيان الصهيوني، كانت بداياتها مع إبرام اتفاقيات فض االشتباك مع 

 (.139، ص: 2008)حسين،  الصهيوني، وصواًل إلى المعاهدة المصرية اإلسرائيلية.الكيان 

كما ساعدت العوامل والمتغيرات التي شهدها النظام اإلقليمي العربي في التأثير على صناع القرار لمنظمة 
نهاء الصراع مع الكيان الصهيوني،  بعد أن تبين لهم التحرير الفلسطينية، إذ أصبحت فكرها يميل إلى التسوية وا 

صعوبة تطبيق استراتيجية التحرير منفردين في ظل تباعد وتخبط اإلرادات العربية وسياساتها ومواقفها من دعم وحل 
القضية الفلسطينية. وفقًا لذلك بات فكر التسوية أقرب من الفكر الثوري لحل القضية الفلسطينية في عقلية قادة 

براش في هذا الصدد بقوله: "أن التفكير بالتسوية السياسية عند قيادة المنظمة المنظمة، ويتحدث الدكتور إبراهيم أ
 (.11، ص: 2003)أبراش، عندما تم طرح الدولة الديمقراطية العلمانية". 1970يعود إلى عام 

والتي  1967بعد حرب  ويمكن القول هنا أن فترة تبلور الفكر السياسي الفلسطيني نحو التسوية يعود إلى ما
عت نتائجها على المستوي العربي والفلسطيني معًا، لذلك أصبحت الحلول الواقعية في فكر منظمة التحرير أكثر تدا 

ترسخًا مع قناعتها بصعوبة االستمرار منفردة لتحقق األهداف المرسومة لديها حول تحرير فلسطين من الوجود 
راع مع الصهاينة خرجت بعض التيارات المنادية الصهيوني. على إثر هذا التغيير في الفكر والرؤية العربية للص

بنهج الحلول األكثر واقعية كان من بينها المنظمة التي رفعت شعار "الهدف" ممثلة في حركة فتح، إذ نادت "بالدولة 
المسلمون واليهود والمسيحيون على قدم المساواة ويتم فيها الديمقراطية العلمانية" تلك الدولة يعيش في ثناياها، "

يقبلون العيش فيها ذواتهم كأفراد متساوين مع غيرهم  االعتراف بفكرة القومية اليهودية، ويحقق اإلسرائيليون الذين
 (.1026، ص: 2000)مجموعة مؤلفين، ".من كل الجوانب

                                                           
جل أجهزتها إلى لبنان،  حتية من قبل النظام، نقلتمنظمة التحرير من األردن وضرب بنيتها الت تجخر  بعد أن 277

على الرغم من توافر جماعات الرفض من قبل القوى اللبنانية، إال أنه تم قبول الوجود الفلسطيني المتمثل في 
 .(139 - 138، ص: 2006، صبح) -. 1969ة عام اقية القاهر المنظمة بعد اتف
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الذي جاء  1968ويتبين بروز المالمح األولى لفكرة "الدولة الديمقراطية" في كتاب فتح السنوي الصادر عام 
إن الثورة الفلسطينية إنسانية تقدم للعالم أجمع المجتمع الفلسطيني المفتوح كبديل للكيان الصهيوني " فيه:

المغلق، فنحن ندعو إلى دولة فلسطينية عربية ال يكون فيها ظل للعنصرية والصهيونية ويومها سيجد اليهودي 
ص:  ،1993)حسين، ".اللون أو القومية مكانه في هذه الدولة الديمقراطية التقدمية بغض النظر عن الدين أو

156.) 
لكن ما تجدر اإلشارة إليه هنا أن هذه األفكار الصادرة عن القيادات دون اإلعالن عنها رسميًا كانت بمثابة 
تكتيك الستراتيجية عمل واضحة وضعت من قبل قيادة منظمة التحرير وصانعي القرار فيها قصد كسب المزيد من 

ضية الفلسطينية. إال أن هذه األفكار قد تحولت إلى استراتيجية فيما بعد، إذ تم رفعها كشعار في التأييد والدعم للق
وذلك  ،1969كانون الثاني  28-25المؤتمر العالمي الثالث لنصرة الشعوب العربية الذي عقد في القاهرة ما بين 

ي سبيل إقامة دولة فلسطينية فتح تقاتل فمع إعالن أحد ممثلي حركة فتح صراحة في المؤتمر على أن: "
. عقب ذلك توالت الدعوات لتطبيق ديمقراطية، يعيش داخلها جميع فئات الشعب وطوائفها تحت ظل المساواة"

شعار الدولة الفلسطينية في جميع المؤتمرات والمناسبات الشعبية، وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ال يعارض أية وسيلة سياسية لمحاولة إنهاء الصراع في ذكرى النكبة أنه: " 1969الفلسطيني ياسر عرفات عام 

ذا أصبح العمل السياسي فعااًل بصورة كافية إلعادة أراضينا والمحافظة على حقوقنا فسنرحب بمثل هذا  -القائم  وا 
 (.157-156ص:  ،1993)حسين، ".الحل السياسي

، وأصبحت استراتيجية لعمل المنظمة في ظل 1967لقد بدأت هذه الشعارات بالبروز جلية بعد حرب 
مجموعة من المتغيرات المحيطة بالقرار الفلسطيني والمؤثرة فيه، مما دفع بقيادة فتح إلى طرح "فلسطنة الثورة" وباتت 

دون االستراتيجية المتبعة تهدف للتأكيد على وحدة استقالل القرار السياسي الفلسطيني، قصد اتخاذ القرارات المناسبة 
 (.204، ص: 1998)فرج،  االلتزام بالثوابت الوطنية.

وكان أولى ثوابت االستراتيجية المتبعة يقتضي تحرير أرض فلسطين، مما دفع بقيادات حركة فتح إلى رفع 
هذا الشعار وتطبيقه داخل هيكلية الحركة. وبعد نجاح هذا الشعار بدء بتطبيقه داخل منظمة التحرير الفلسطيني 

لفكر حركة فتح. أما الهدف الثاني من أهداف االستراتيجية الجديدة يتمثل في حركية المنظمة نحو  التي خضعت
العمل السياسي كأداة من أدوات إدارة الصراع بشتى الوسائل المتاحة والممكنة، مع دفع المنظمة لمجال العمل 

ص:  ،1993)حسين،  ب الفلسطيني.الدولي من خالل إشراكها في جميع مخططات العمل السياسي المتعلقة بالشع
156.) 

، إذ بدأت على إثرها منظمة التحرير 1973وقد استمر العمل وفق هذه االستراتيجية إلى أن جاءت حرب 
العمل وفق مجموعة من الخطوات قصد ترسيخ التسوية السياسية، وذلك عبر توسيع جملة من حالقات النقاش على 

ت والنقابات والمؤسسات المهنية، من أجل ترويج هذه األفكار لتصبح مستوى الوجود الفلسطيني في المخيما
 أساسيات عمل المنظمة حيث ارتكزت في ذلك على:

 .التأكيد على شرعية منظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني 
 .العمل على توحيد المواقف العربية من أجل حل الصراع العربي اإلسرائيلي 
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 ق الدولي كمدخل إلشراك المنظمة في جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.العمل على انتزاع التواف 
 (.204، ص: 1998)فرج، 

المصادقة على  1974ونتيجة لذلك قرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشر في يونيه 
 البرنامج السياسي للمرحلة القادمة والذي جاء فيه : 

 يني من أجل دحر االحتالل ال يقتصر على الكفاح المسلح فقط، لكنه أداة إلى أن وسائل النضال الفلسط
 جانب وسائل أخرى منها العمل السياسي والدبلوماسي.

 .إقامة السلطة الوطنية على أي جزء يتم تحريره من أيدي االحتالل 
  الخطوات لتحقيقه.رفع شعار الدولة الديمقراطية كاستراتيجية، سيتم التوصل إليها عن طريق مجموعة من 
 .1998)فرج،  يفوض لقيادة الثورة وضع التكتيكات الالزمة التي تراه مناسبة من أجل تحقيق هذا الهدف ،

 (.205ص: 

وضعت منظمة التحرير الفلسطينية هذه األهداف ضمن استراتيجيتها المرحلية القادمة، والتي سميت فيما بعد 
دى استغالل وانتهاك الميثاق الوطني الفلسطيني، وقدرة قيادة ياسر عرفات "بالنقاط العشرة"، ويشير هذا األمر إلى م

وسيطرتها على القرار السياسي الفلسطيني، والخروج به من مسار التحرير إلى مسار آخر كان مرفوض جماًل 
 (.162-161ص:  ،1993)حسين،  وتفصياًل، وهو التسوية مع االحتالل.

ختالالت في موازين القوى على المستوى العربي والدولي لصالح وقد رافق ذلك المسار مجموعة من اال
الكيان الصهيوني، ليتضح بذلك سوء إدارة الصراع عربيًا وفلسطينيًا، والذي أفضى في النهاية إلى كونه عامل 

. 1967إيجابي داعم لالستراتيجية الصهيونية من خالل تكريس وجودها على األراضي التي احتلت بعد حرب 
 (.163ص:  ،1993، )حسين

سياق األحداث هذا أعلن عن بداية مرحلة جديدة في كيفية التعاطي مع إدارة الصراع بعد أن تم الموافقة 
على النقاط العشرة من طرف المجلس الوطني الفلسطيني، والتي نقلته معها إلى مؤتمر القمة العربية السابع المنعقد 

ليتم وفق ذلك إصدار القرار التالي: )تأكيد حق الشعب  (19، ص: 2014)روحانا،  1974في الرباط عام 
الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطيني بوصفها الممثل الشرعي الوحيد 

 (.163ص:  ،1993)حسين،  للشعب الفلسطيني، على أي أرض فلسطينية يتم تحريرها(.
قمة الرباط يكون لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق في اتخاذ ما تراه مناسب  ووفقًا لهذا القرار الصادر عن

في جميع القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني، وقضيته بجميع الوسائل والطرق بما تراه مصلحة لشعبها. وعلى 
وتضارب الرغم من سوء إدارة منظمة التحرير الفلسطينية في هذه المرحلة للصراع مع الكيان الصهيوني 

استراتيجياتها وسياساتها، إال أنها نجحت في إخراج األردن من المعادلة السياسية بصفتها الممثلة عن الشعب 
 Sela)الفلسطيني، مع إبقائها على ما يخص المسائل اإلدارية للفلسطينيين الخاضعين تحت االحتالل الصهيوني.

(A), Ma Oz (M), 1997, p: 109). 
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لتحرير إثبات وجودية القيادة الفلسطينية القادرة على التمثيل الشعبي لسكانها في كما استطاعت منظمة ا
الداخل والشتات، ورسخت وجودها الواقعي في أجندات العمل الدولية بخاصة األمريكية، ودفعتها إلى االقتناع بفكر 

 (.23، ص: 1983رانفر، )ج ب ال سالم وال تسوية دون قبول القيادات الفلسطينية كشريك في العمل السياسي.
 وقد تبلورت هذه النجاحات في دعوة الجمعية العامة لقيادة المنظمة بعد أسبوعين من انتهاء مؤتمر الرباط

للمشاركة في المناقشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أصدرت الجمعية العامة   (58، ص: 1992 ،)كيمجي
عن الجمعية العامة تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني اء فيه: "الذي ج 3236قرارين رئيسيين أولهما القرار 

الحق في  -في فلسطين وهذه الحقوق غير القابلة للتصرف وخاصة: الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي 
تؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى بيوتهم - االستقالل والسيادة الوطنيين 

 (.164ص:  ،1993)حسين،  ".وممتلكاتهم التي شردوا منها وحرموا من جذورها، وتطالب بإعادتهم
 الذي جاء ليرسم الصفة التمثيلية للمنظمة، ودعوتها إلى: 3237والقرار الثاني 

 .االشتراك في دورات وأعمال الجمعية العامة بصفة مراقب 
  التي تعقد برعاية الجمعية العامة بصفة االشتراك في دورات وأعمال كل المؤتمرات الدولية

 .(226 - 225، ص: 1979)الشعيبي، مراقب".

بعد صدور قرارات الجمعية العامة حاولت منظمة التحرير الفلسطيني من خالل صفتها كمراقب أن تدعم 
في استمالة المشاريع والقرارات الصادرة عن الوكاالت الدولية لصالح الشعب الفلسطيني، وبالفعل نجحت المنظمة 

بعض المنظمات لصالحها وحشدت تأييدًا دوليًا لصالح القضية الفلسطينية، من بينها المجموعة األوربية وحركة عدم 
 (.43، ص: 1993)تشيرجي،  االنحياز.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لمنظمة التحرير لفرض وجودها على الساحة الدولية، إال أنها كانت ال 
درة على استمالة باقي القوى الدولية كأمريكا الرافضة الشتراك المنظمة في المفاوضات لعدم اعتراف هذه تزال غير قا

 ,Eisenberg (L), Caplan (N)) ونبذ اإلرهاب. 242األخيرة بإسرائيل وقرارات األمم المتحدة وعلى رأسها القرار 
167).-2010, Pp: 166 

ة التحرير وأدخلتها مرحلة التيه السياسي خاصة مع اندالع هذه العقبات زادت من الضغوطات على منظم
الحروب األهلية في لبنان، حيث وجدت المنظمة نفسها داخل هذه الحروب، مما دفعها إلى انتهاج سياسة تتوازن مع 
 األوضاع الدولية والداخلية المترتبة عن وجودها على األراضي اللبنانية، وكذلك مع مصر بعد أن وقعت اتفاقية

، 2003)أبراش،  كامب ديفيد للسالم مع إسرائيل حيث خسرت المنظمة وزن وثقل مصر الداعم لمنظمة التحرير.
إال أن الوجود الفلسطيني في لبنان لم يكن يخلوا من الصعوبات والعراقيل، التي تزايدت وتيرتها وحدتها  (.16ص: 

( وقد جاءت الحرب األهلية في لبنان 482ص: ، 1991)الكيالني،  مع تزايد األعمال الفلسطينية ضد االحتالل.
لتدفع منظمة التحرير لدخول في تعقيدات أكثر مما كانت تتوقع، والتي كان لها بالغ األثر على رؤيتها واستراتيجيتها 

 (.154، ص: 1999)نافع،  المرحلية والمستقبلية في التعامل مع والتعاطي مع الكيان الصهيوني.
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تغيرات الواقعية، أخذت التحوالت الفكرية لمنظمة التحرير تتأثر بالعوامل الداخلية وبناءًا على هذه الم
المحيطة بها في لبنان، إضافة إلى العوامل الخارجية التي عرفتها منطقة الوطن العربي، بخاصة مع توجه اإلدارة 

لتحرير بالبروز من خالل التخلي المصرية إلى التسوية السياسية مع إسرائيل، حيث بدأت التحوالت الفكرية لمنظمة ا
عن الدولة الديمقراطية التي تضم أرض فلسطين كاملة، إلى دولة يتعايش فيها الفلسطينيون واإلسرائيليون جنبًا إلى 

 (.205، ص: 1998)فرج،  جنب تحت مظلة الضمانات الدولية التي عززت هذا المفهوم.
ولية بما فيها التحركات األمريكية والصهيونية كانت تسير وعلى الرغم من هذه التحوالت إال أن التحركات الد

باتجاه مخالف لما قدمته منظمة التحرير من تنازالت، إذ كانت االستراتيجية المتبعة في إدارة الصراع من قبل هذه 
ر من الدول تقتضي إخراج مصر من المعادلة العربية واإلنفراد بباقي الدول العربية كل على حدة لتحقيق أكبر قد

خراج 1979المكاسب والتنازالت. وهذا ما تحقق على أرض الواقع بعد إبرام المعاهدة المصرية اإلسرائيلية عام  ، وا 
منظمة التحرير من المعادلة الدولية، مع اإلشارة إلى سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، أما فلسطينيو الشتات فلم تتم 

 (.154، ص: 1999)نافع،  لمقترحة في كامب ديفيد.اإلشارة إليهم في اتفاقية الحكم الذاتي ا
في نفس االتجاه، نجحت الجهود الدبلوماسية بما فيها الدولية وجهود منظمة التحرير إلى الدفع بالجمعية 

 Eisenberg) الذي أعتبر الصهيونية شكاًل من أشكال العنصرية والتميز ضدهم. 3379العامة إلصدار قرارها رقم 
(L), Caplan (N), 2010, P:167). 

انطالقا مما سبق يمكن القول أن خروج منظمة التحرير الفلسطينية من األراضي اللبنانية كان بمثابة الدافع 
األساس وراء ميل المنظمة للدخول في مشاريع التسوية السياسة والسلمية مع الكيان الصهيوني، وذلك في ظل 

راغبة باألعمال العسكرية ضد االحتالل، هذا األمر دفع منظمة أجواء عربية تستهدف المقاومة الفلسطينية وغير 
التحرير إلى المراهنة على الدور األمريكي لحل الصراع مع الكيان المعادي بخاصة مع ظهور بوادر أفول المعسكر 

 (.27، ص: 2003السوفيتي. )أبراش، 
( 24، ص: 2014ان )روحانا، وعلى إثر ذلك تسارعت وتيرة المبادرات بعد خروج منظمة التحرير من لبن

وكان أهمها مبادرة "ريغان" التي كانت تجسيدًا للتصور األمريكي للصراع الدائر في الشرق األوسط وسبل إنهائه، 
ومن قبلها مبادرة فاس، إال أن األجواء لم تكن مواتية لألخذ بهذه المبادرة في ظل توالي االنقسامات والخالفات بين 

بط بين اإلرادات السياسية الفلسطينية أدخل المنظمة آنذاك في ما يسميه بعض المفكرين قيادات فتح، هذا التخ
( والذي لم تخرج منه إال باندالع االنتفاضة الفلسطينية عام 28، ص: 2003الفلسطينيين التيه الثوري )أبراش، 

عتبرت االنتفاضة الفلسطينية التي على إثرها تحول العمل الثوري الفلسطيني من الخارج إلى الداخل، حيث ا  1987
بمثابة المنقذ للثورة الفلسطينية وللمنظمة على حد سواء، وللحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام، إذ عملت 
االنتفاضة على الدفع بالصراع مع الصهيونية إلى عمل يومي يندد باالحتالل ويهدد مصالحه االقتصادية واألمنية 

 (.65، ص: 2006ة )بلقزيز، داخل األرض الفلسطينية المحتل
قد نجحت في فرض حضورها على أجندات  1987إن االنتفاضة الفلسطينية التي بدأت في أواخر عام 

الفكر السياسي العالمي، ليس على مستوى المساعي الدبلوماسية األمريكية فقط، بل على رؤية بعض المفكرين 
ة األمريكية آنذاك والذي انتقل بسياسته من المعسكر الرافض الغربيين كـ "باتريك بوكانين" وهو أحد مرشحي الرئاس



 

  944 من 440

 

للفلسطينيين إلى صف المعجبين بهم، وحدد بوضوح أن الطفل الفلسطيني حامل الحجارة كان السبب وراء تغيير 
موقفه. كما صدرت كذلك بعض الكتابات المنددة بسياسة االحتالل منها كتاب "لجون ميشهيمر" "وستيف وواتز" 

، 2002لوبي اإلسرائيلي في أمريكا"، وكتاب كارتر" فلسطين: سالم وليس تميزًا عنصريا". )مجموعة مؤلفين، حول ال
 (.48ص: 

وكان من أهم ما توصلت إليه االنتفاضة من نجاحات، يتعلق بإعادة تصحيح الفكر الثوري الفلسطيني 
 مسيرة القضية الفلسطينية من بينها:وا عادته إلى مساره، كما أوضحت االنتفاضة بعض القضايا العالقة في 

أوضحت االنتفاضة موقفها من قضية الفصل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وجمعتها تحت قضية  .1
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة.  واحدة هي القضية الفلسطينية، وهدف واحد هو تحرير فلسطين، وا 

 (.47، ص: 2003)أبراش، 
خراجها من مأزقها بعد تعثرها في الخارج، كانت االنتفاضة بمثابة ال .2 منقذ للثورة الفلسطينية، والمنظمة، وا 

وضربت الفكر الثورة المنادي بالتحرير من الخارج فقط، ومع خروج االنتفاضة جمعت االستراتيجية 
، الفلسطينية سواء كانت في الخارج أو الداخل تحت راية واحدة هي التحرير ومنعت الفصل بينهم. )بلقزيز

 (.65، ص: 2006
أوضحت االنتفاضة أهمية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة حل الصراع العربي اإلسرائيلي كمدخل  .3

 للسالم العالمي وبدونها لن يسود. 

بناءًا على ما تقدم فإنه يمكن القول بأن االنتفاضة كانت مهمة وأساسية إلعادة الثقل للقضية الفلسطينية 
، ووضعها في مسارها الصحيح، لكونها جوهر وأساس الصراع في الشرق األوسط، إذ خاصة على المستوى الدولي

عمدت االنتفاضة على ترسيخ مفاهيم المقاومة لدى جميع فئات ومكونات الشعب الفلسطيني سواء في الداخل أو 
 (.489، ص: 2004الخارج )جواد الحمد وآخرون، 

يين اإلقليمي والدولي، وكذلك على استراتيجية منظمة ومع اتضاح دور االنتفاضة وتداعياتها على المستو 
ووضع معالم استراتيجيته  1988التحرير الفلسطينية وميلها نحو التسوية، عقد المجلس الوطني الفلسطيني عام 

، الذي يضع أسس تسوية 338و  242لمسألة حل الصراع، وكان من أهم قراراته االعتراف بقراري مجلس األمن 
رق األوسط وفق صيغة األرض مقابل السالم. في نفس الوقت، أعلن المجلس الوطني مفهومه عن النزاع في الش

الدولة الفلسطينية المزمع إقامتها على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف. ووفقًا لهذا 
توكهلم" بحضور وفد من منظمة المخطط بدأت االجتماعات الدولية لتسوية الصراع، كان أولها مع اجتماع "اس

، ص: 2003التحرير ووفد أمريكي وصهيوني، ومن أبرز القرارات التي أصدرتها منظمة التحرير آنذاك:)فرسون، 
401.) 

كأساس  338 - 242الصادر عن الجمعية العامة، وقرار  181قبول قرارات األمم المتحدة، بما فيها قرار 
الل مؤتمر دولي، مع حق جميع األطراف المتداخلة في الصراع العيش للمفاوضات مع الكيان الصهيوني من خ
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دانة جميع أشكال 217-216، ص: 1998بسالم، بما فيها إسرائيل وفلسطين ودول المواجهة،)فرج،  ( ورفض وا 
 (.401، ص: 2003اإلرهاب بما فيها إرهاب الدولة. )فرسون، 

ة التحرير، وقبل ذلك من استيعابها لقوة االنتفاضة ومدى انطالقًا من هذه االستراتيجية المتبعة من قبل منظم
قدرة تأثيرها، حاولت المنظمة أن تستعيد مركزها من جديد مستغلة إياها كورقة ضغط في المفاوضات حول تسوية 

، وا عالن رئيس منظمة التحرير 1988نهائية للصراع. وتبلورت هذه الجهود والمساعي مع انعقاد قمة الجزائر عام 
ر عرفات استقالل دولة فلسطين، وقبوله بقرارات األمم المتحدة لحل الصراع العربي اإلسرائيلي حاًل نهائيًا. ياس

وبالتوازي مع التحركات والجهود العربية بدأت الجهود األمريكية بإجراء اتصاالتها مع منظمة التحرير، سواء كانت 
كانت تعتبره لبس، إال أن اإلدارة األمريكية لم تقتنع علنية أو بإشراك وسطاء دوليين وعرب من أجل توضيح ما 

بمساعي المنظمة لتبدأ معها بتسوية سياسية، وقد كان الهدف األساسي من وراء هذا التشكيك يتمثل في زيادة 
الضغط على المنظمة كمحاولة النتزاع اعتراف رسمي منها بدولة إسرائيل، مع حثها على قبول قرارات األمم المتحدة 

 (.55، ص: 2003عيتها الدولية. )أبراش، وشر 
هذه الجهود الدولية قد عرفت الجمود إبان حرب الخليج الثانية، وانعكست المتغيرات التي عرفتها فترة 
التسعينات سلبًا على مواقف ورؤية منظمة التحرير الفلسطينية، كنتيجة عن موقفها الداعم لصدام حسين، ورفضها 

، مما وضع المنظمة في موقف متأزم في الساحة الدولية، بعد وقوف معظم 1990عام  إدانة غزو العراق للكويت
دانتها للغزو العراقي )روحانا،  (. ولم تقتصر هذه التداعيات 24، ص: 2014الدول العربية إلى جانب الكويت، وا 

ج، مما أفقد المنظمة السلبية للحرب على منظمة التحير فقط، بل طالت فلسطينيين الشتات المقيمين في دول الخلي
 .(Sela (A), Ma Oz (M), 1997, p: 105) وكذلك فلسطيني الداخل الدعم وخاصة الدعم المالي

فرضت هذه المتغيرات على قيادة المنظمة قبول كافة الشروط المطروحة من أجل عقد المؤتمر الدولي والذي 
تغيرات هو الكيان الصهيوني، لبروز الواليات ، وكان المستفيد األكبر من هذه الم1991عرف بمؤتمر مدريد عام 

المتحدة كقوى عظمى، مساندة وداعمة للمخططات الصهيونية وحليفة الستراتيجيتها في منطقة الشرق األوسط 
(. إال أن هذه المفاوضات المبنية على أساسات مؤتمر مدريد لم تجدي نفعًا لتتوقف 107، ص: 2000)لحبيب، 

وتعود بعد فتح قناة أوسلو السرية بين   ovich (I), Reinharz (J), 2008, P: 5).(Rabin بين أطراف الصراع
، 1993سبتمبر  13منظمة التحرير والكيان الصهيوني والتي تبلور عنها التوقيع على إعالن المبادئ بواشنطن في 

اع الفلسطيني الصهيوني والتي أطلق عليها اتفاق أوسلو. وبناءًا على ما تقدم بدأت مرحلة جديدة من إدارة الصر 
تقودها منظمة التحرير، وتنتهي باستيالئها على السلطة، وعلى كافة ميكانيزمات القرار السياسي الفلسطيني، وهذه 
ما سنحاول توضيحه من خالل طرحنا للفقرة التالية ما آلت إليه عملية السالم انطالقا من االتفاقيات الموقعة من 

لمرجعية المتفق عليها لحل الصراع العربي الصهيوني، ولكم ما سنالحظه الحقا هو الطرف الصهيوني باعتبارها ا
تخبط صانع القرار الفلسطيني في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع الدائر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين فتارة 

على تخبط صناع القرار دون  يلجأ إلى الشرعية الدولية وتارة أخرى يلتزم بالمرجعية التفاوضية، مما يبرهن
  ,p: 107). (Sela (A), Ma Oz (M) ,1997استراتيجية واضحة.
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 :ية ما بين االستراتيجية والتكتيكالمطلب الثالث: االعتراف بالدولة الفلسطين
في تحقيق المرجو منها في إقامة الدولة الفلسطينية، وما  1993بعد فشل اتفاقية أوسلو الموقعة عام 

وواي  2000تعثر المفاوضات بين طرفي الصراع، وفشل االتفاقات المكملة لها في كامب ديفيد الثانية  صاحبها من
( أفضت هذه التفاعالت إلى اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية وتأزم المشهد 20، ص: 2014ريفر،)روحانا، 

ة الفلسطينية قصد إجراء خطوات إصالحية الفلسطيني، لتبدأ بذلك اإلدارة األمريكية في ممارسة ضغطها على السلط
 (.218، ص: 2003في بنيات السلطة لتجاوز جمود الحلول السلمية والدفع بها إلى نحو تسوية نهائية. )أبراش، 

طرحت فيه خارطة الطريق  2002/  6 /16ووفق ذلك ألقى الرئيس األمريكي آنذاك بوش االبن خطابا في 
ي باتت تحيط بالعملية السلمية، تبعًا لذلك بدأت السلطة الفلسطينية مجموعة من لحل الصراع كمخرج من األزمة الت

اإلصالحات اإلدارية التي همت بنيات ومؤسسات السلطة، كان أولها استحداث منصب رئيس الوزراء ليكون بمثابة 
سرائيلياً  ، 2015)الجرباوي،  رئيس الدولة، إلضعاف سلطة الرئيس ياسر عرفات لكونه غير مرغوب فيه أمريكيًا وا 

( كون الخطاب األمريكي دعا رموز السلطة وقيادتها باإلرهاب، مؤكدًا كذلك على أن تحقيق السالم 42-41ص: 
ال ينشأ إال بتغيير القيادات الحالية وعلى رأسها ياسر عرفات، بصفته المتحكم في صناعة القرار السياسي، سواء 

أو خارجية على مستوى قبول أو رفض المخططات اإلسرائيلية، وهو  كانت داخلية على مستوى السلطة والمنظمة،
األمر الذي اتضح مع رفض الرئيس ياسر عرفات لألطروحات اإلسرائيلية واإلمالءات األمريكية في كامب ديفيد 

 (.218، ص: 2003)أبراش،  الثانية.

ة عن طريق خارطة الطريق، إن مجمل العروض التي طرحتها اإلدارة األمريكية وتبنتها اللجنة الرباعي
، كانت تدور حول فكرة رئيسية وهي تحقيق األمن والحماية 2002وطرحها الرئيس األمريكي في خطابه عام 

 (.97 - 96، ص: 2009إلسرائيل، وليس إلقامة الدولة الفلسطينية. )القاسم، 
الفلسطينية كونها تتعارض مع  لم يشأ "شارون" في تلك المرحلة معارضة اآلراء األمريكية حول إقامة الدولة

مخططاته االستعمارية، ووافق على خارطة الطريق ليحولها فيما بعد "لخارطة إسرائيلية شارونية"، من خالل تطبيق 
وقائعها على األرض، حيث طرح فكرة الجدار العازل ونفذها، ليعزل بذلك الفلسطينيين داخل كانتونات معزولة عن 

القدس عن محيطها الجغرافي، لتصبح هذه الوقائع األساس التي سيتم التفاوض عليه بعضها البعض، وعزل منطقة 
 (.96، ص: 2009)القاسم،  الحقًا مع الطرف الفلسطيني.

وتمهيدًا لتطبيق هذه المخططات، طرح فكرة االنسحاب من قطاع غزة رغم كل الجهود الدولية لوقف هذه 
جدار العازل ووقف فكرة االنسحاب من جانب واحد دون تنسيق مع السياسة، إال أنها فشلت في وقف العمل في ال

السلطة الوطنية الفلسطينية، لتتجه عملية السالم وخارطة الطريق وفق هذه المعطيات إلى وقائع ملموسة على 
 (.97، ص: 2009)القاسم،  األرض حاولت تثبيت ما حصل انطالقًا مما اتفق عليه في خارطة الطريق.

هذه المخططات في الضغط على الرئيس الفلسطيني لدفعه إلى تقديم مزيد من التنازالت بما وبعد أن فشلت 
يتناسب مع الرغبات األمريكية واإلسرائيلية، قررت هذه األطراف محاصرة الرئيس ياسر عرفات، إذ دام هذا الحصار 

لت مشهد الساحة الفلسطينية سنوات في رام هللا من ثم التخلص منه عن طريق السم. هذه التفاعالت أدخ 3مدة 
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ونظامها الناشئ مرحلة جديدة، أتسمت بالتوتر بعد أن بدأت الترتيبات للمرحلة القادمة انطالقًا من بدء االنتخابات 
 (.96، ص: 2009التشريعية والرئاسية )القاسم، 

الطريق، وكيفية  من ثم، كان أول ما واجه الرئيس الجديد هو الكيفية التي من خاللها سيعيد إحياء خارطة
تنفيذ ما تم االتفاق عليه من إعادة إصالح السلطة، ووقف االنتفاضة بكل أشكالها، أي ما أسمته خارطة الطريق 
تفكيك البنية التحتية لإلرهاب، وهو ما كان مرفوضًا من قبل مجمل القوى السياسية والشعبية في ظل استمرار 

 (.100ص:  ،2010 - 2009)عدوان،  عبًا.االعتداءات الصهيونية على فلسطين أرضًا وش
وقصد الدفع بعملية التسوية إلى األمام وقبل ذلك وقف كافة أشكال العدوان والممارسات الصهيونية ضد 
الفلسطينيين كمتطلب من متطلبات االستقرار؛ عمل في البداية على تحصيل اتفاق لوقف إطالق النار بين المقاومة 

ني، كي ال يعطي لهذا األخير الفرصة إلعادة احتالل المناطق الفلسطينية، وهو ما عبر الفلسطينية والكيان الصهيو 
 ,Cordesman (A)) عنه بقوله أنه سيستخدم القبضة الحديدية ضد أي عمل يهدف إلى خرق وقف إطالق النار.

Moravitzr (J), 2005, p: 48). 
، والتي شاركت فيها حركة حماس ومع 2006ر تبعًا لهذه اإلصالحات جاءت االنتخابات التشريعية في يناي

فوزها باالنتخابات طرحت مجموعة من التساؤالت حول تداعيات ذلك على المستوى القانوني واالستراتيجي للصراع 
بأكمله، كونها كانت دائما خارج إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وكيف يمكن لهذه 

انطالقًا من فوزها بمقاعد المجلس التشريعي أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني في ظل تغيب  الحكومة الناشئة
 (.43، ص: 2015)الجرباوي،  واضح لدور منظمة التحرير ومشروعيتها النضالية التاريخية؟

 إلى أن سياق متغيرات المشهد السياسي الفلسطيني لم يقف عند تلك اإلشكاالت، إذ عرفت السلطة انقساماً 
بين مكوناتها الرئيسية حركة حماس وحركة فتح أفضت إلى بروز نظام سياسي مزدوج مختلفان في التوجهات 
والرؤى. ومع فشل المصالحة الفلسطينية و"سيطرة حركة حماس على قطاع غزة" التي أضحت أيضًا طرفًا في 

روج منه، ويمس كافة حقوق الشعب صناعة القرار الفلسطيني وأصبحت القضية الفلسطينية تعرف مأزقًا يصعب الخ
الفلسطيني ويعطي الفرصة للكيان الصهيوني للمضي في توسيع مستوطناته على األراضي الفلسطينية، حيث كان 
من المفترض أن تتكامل هذه المؤسسات وتصب جهودها في مصلحة النضال الفلسطيني ومشروعه الوطني ال أن 

 (.140، ص: 1999اق، )الدق تفرقه المصالح الشخصية والحزبية.
هذا السياق يدفعنا للتساؤل حول الكيفية التي سيتم بها صناعة القرار الفلسطيني في ظل تعدد مؤسسات 

 صناعة القرار ما بين المنظمة والسلطة والرئاسة؟
من خالل هذه المتغيرات واألحداث يتبين أن المستفيد الوحيد من وراء هذا االنقسام هو الطرف الصهيوني 

ي أصبح المسير واآلمر في إدارة المرحلة القادمة من الصراع، وفق إدعاءاته بعدم وجود شريك يمكن التفاوض الذ
معه. ويمكن القول هنا بأن استراتيجية إدارة الصراع مع االحتالل مختلفة حتى اآلن، في ظل رئيسين متناقضين 

ة حماس المتمثلة في الحكومة، وهي تتراوح ما بين فكريًا وأيديولوجيًا بين حركة فتح والمتمثلة في الرئاسة وحرك
التفاوض كأساس لحل الصراع ومقاومته كاستراتيجية تتبناها حماس يمكن على أساسها أن تدير الصراع مع الطرف 

 (.121-120، ص: 2003)أبراش،  اإلسرائيلي.
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الكيان الصهيوني، أدى هذه التناقضات في طريقة عمل كال الطرفين وكذلك في فهمهما إلدارة الصراع مع 
إلى وقف مجمل عمليات التسوية، ودفعت بأطراف الصراع إلى إدارة الصراع انطالقًا من استعمال استراتيجية أحادية 
الجانب تتمثل في الطرف اإلسرائيلي تجاه اتخاذ إجراءات يدار الصراع على أساسها ووفقًا لها، كخطة االنسحاب من 

أما الطرف الفلسطيني بعد أن حدد استراتيجيته لحل الصراع بالطرق الدبلوماسية،  غزة وخطة أولمرت لفصل الضفة.
أصبح مقتنعًا أكثر من ذي قبل بأن الشريك اإلسرائيلي تختلف إدارته للصراع اختالفًا كليًا عما هو متبع من قبل 

ذلك من طريقته لفهم إدارة السلطة، مما دفعها إلى اتخاذ خطوات جوهرية يتوخى منها تحسين الموقف الفلسطيني وك
، ص: 2007) المصري،  الصراع عن طريق اللجوء إلى األمم المتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

55.) 
بعد أن وصلت  1967بدأت فكرة اللجوء إلى األمم المتحدة لطلب االعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن حدود 

ن الصهيوني إلى طريق مسدود، وقبل ذلك بعد أن فشلت االتفاقيات الموقعة العملية السلمية بين الفلسطينيين والكيا
بين األطراف في التوصل إلى حل جذري للصراع العربي اإلسرائيلي بدءًا باتفاق أوسلو ومرورًا بفشل قمة كامب 

و التي وفقًا لها سيتم ديفيد الثانية وما تالها أيضًا من مبادرات كخارطة الطريق على اعتبار أنها بدياًل التفاق أوسل
حل الصراع. إال أن هذه االتفاقية وكغيرها من االتفاقات لم تنفذ إسرائيل أي منها، زيادة على ذلك حاولت القيادات 
الصهيونية بمساعدة وعون من الواليات المتحدة أن تطرح فكرة ال شريك في المفاوضات كناية عن رفضهم للتفاهم 

، وبرحيله تسلم الرئيس محمود عباس رئاسة الدولة لتشهد بذلك القضية الفلسطينية مع الرئيس الراحل ياسر عرفات
 (.21، ص: 2003)هالل،  عهد جديد بقيادة ونهج جديدين إلدارة الصراع مع االحتالل الصهيوني.

بين  وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة وتعهدها بتطبيق االلتزامات التي تضمنتها االتفاقات المبرمة
الطرفين إال أنها لم تجد صدى من قبل الكيان الصهيوني، الختالف الرؤى والتوجهات بين الطرفين، حيث أن 
"شارون" عند وصوله إلى الحكم حاول التملص من كافة االتفاقيات الداعمة لعملية التسوية كغيره من الرؤساء 

إلى منع أي شكل من أشكال قيام الدولة  الصهاينة من قبله وبعده، هذه السياسات كانت تهدف في مجملها
 ( ولتحقيق هذه األهداف، ارتكزت اإلدارة اإلسرائيلية على :22، ص: 2003الفلسطينية،)هالل، 

   تهميش السلطة الفلسطينية وهدم مؤسساتها عن طريق الحصار وضرب بنياتها المؤسسية القائمة في الضفة
في األراضي الفلسطينية، لتدفع بها إلى االنهيار، وعند ذلك  الغربية وقطاع غزة، وذلك بغرض إثارة الفوضى

تكون الفرص سانحة  إلعادة احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة، وترسيخ سياسة األمر الواقع التي دائما ما 
 انتهجها الكيان الصهيوني لتملص من كافة االلتزامات الدولية المترتبة عليه.

 فلسطينية مستحيلة إلفراغها من أهم مكوناتها، فاألرض محتلة والسيادة مستباحة بذلك تصبح فكرة إقامة الدولة ال
ذ قامت ستصبح دولة مدنية مفتقدة ألهم  والشعب ممزق ما بين الداخل والخارج وما بين الضفة وغزة والقدس، وا 

 (.22-21، ص: 2003مقومات قيام الدولة. )هالل، 

ة في تدمير كافة بنيات السلطة بعد اجتياحها للضفة الغربية في لقد نجحت إسرائيل بدعم من الواليات المتحد
، وجعلت من السلطة القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة بمثابة السلطة ناقصة الصالحية، مقيدة 2002عام 
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وغير قادرة على تدبير أمورها األساسية تجاه الشعب الفلسطيني، وكذلك مثقلة بشروط والتزامات فرضتها عليها 
سياسات الكيان الصهيوني. تداعيات السياسة الصهيونية هذه يترتب عليها أن أصبحت الدولة الفلسطينية بكل معنى 
الكلمة دولة مجهولة المصدر ناقصة األركان، بعد أن أدخلت إسرائيل المساعي الدولية لطريق مسدود، ورفضت 

جميد االستيطان على اعتباره بوابة استكمال تطبيق ما جاءت به اللجنة الرباعية في خارطة الطريق، بخاصة ت
 (.165-164، ص: 2003)أبراش،  المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ويتحدث الدكتور إبراهيم أبراش في هذا الشأن: "إن الدولة عادة ما تأتي بعد تحقيق الركنين اآلخرين للدولة 
شعب، أما في الحالة الفلسطينية فقد وجدت وهما األرض والشعب، فهي تأتي لتمارس السيادة على األرض وال

السلطة أواًل في ظروف معقدة وبصالحيات محددة، وينتظر منها استكمال عناصر الدولة، أي استكمال تحرير 
 (.165-164، ص: 2003األرض ولملمة شتات الشعب".)أبراش، 

ي إال أن هذه األخيرة لم تلتزم وعلى الرغم من شرعية القرارات الدولية الهادفة إلى وقف االستيطان الصهيون
بها، مما دفع اللجنة الرباعية إلى االعتراف "بال شرعية لالستيطان"، لتفشل هذه الجهود في تحقيق حل يقوم على 
اتفاق ثنائي الجانب. هذا اإلشكال دفع بالسلطة الوطنية الفلسطينية إلى التوجه مباشرة إلى األمم المتحدة بهدف 

لسطيني وقضيته، بعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الدولية في إيجاد حل عادل للصراع إعادة طرح الملف الف
دون تحيز لطرف على حساب الطرف اآلخر، هذا الحل برز بعد أن خرجت القضية من منبر األمم المتحدة نتيجة 

أو عبر الوساطة الدولية، توصلها إلى اتفاقية أوسلو التي اعتبرت كبديل لحل الصراع القائم على مفاوضات ثنائية 
، 2011ترتب عنها بعض القرارات الدولية من عملية المفاوضات التي لم يلتزم بتنفيذها الكيان الصهيوني.)بدرخان، 

 (.69-68ص: 
وبذلك يقول الدكتور إبراهيم أبراش: "أن اتجاه منظمة التحرير إلى أسلوب المفاوضات يعني إفقادها ألهم 

مرحلة وهي اإلشراف الدولي والمرجعية الدولية حيث تتناقض الدبلوماسية السرية مع عمل أوراق القوة في تلك ال
وحققت إسرائيل أكبر إنجاز وهو إسقاط البعد الدولي للقضية الفلسطينية، حيث حلت  -أسلوب األمم المتحدة 

 (.138-137، ص: 2003المرجعية التفاوضية محل المرجعية الدولية".)أبراش، 
الفلسطينية ملتزمة بالعملية السلمية وباالتفاقات الموقعة بما في ذلك التنسيق األمني بين أجهزة  بقيت السلطة

سرائيل وبروتوكول باريس االقتصادي كما استمرت ترفض اللجوء للعنف، بالرغم من استمرار  السلطة األمنية وا 
قدس حتى باتت القدس مهودة بالكامل، عمليات االستيطان وبوتيرة سريعة وكذا عمليات التهويد والمصادرة في ال

واستمرت المفاوضات ولكن بشكل متقطع مع اإلسرائيليين مع مراهنة من الفلسطينيين بأن تضغط الرباعية على 
إسرائيل لوقف االستيطان حتى يكون لعملية المفاوضات والتسوية مصداقية، إال أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط 

 (.32-31، ص: 2012لية حتى على مستوى تجميد االستيطان. جورج   )جقمان، كل المطالب والمناشدات الدو 
من طرف واحدة لتغير من عملية التسوية ولتقلب  2005وجاءت خطة شارون لالنسحاب من قطاع غزة 

واعتبار  2007األوضاع رأسا على عقب، وخصوصا بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في منتصف يونيو
معاديا مما أدى لفرض الحصار على القطاع. هذه الخطوة أضعفت السلطة الفلسطينية على  إسرائيل غزة كيانا

طاولة المفاوضات ألنها أظهرتها بالسلطة العاجزة عن فرض سيطرتها على كل المناطق الفلسطينية، باإلضافة إلى 
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تمثيل الشعب الفلسطيني أن مقولة إسرائيل بعدم وجود شريك للسالم تعززت مع تصاعد نفوذ حركة حماس وزعمها 
 (.32، ص: 2012)جقمان،  .2006بناءا على نتائج انتخابات 

أن يعيد المصداقية للعملية السلمية واستمرت إسرائيل في مماطلتها االلتزام  2007لم يستطع لقاء انابولس 
ن عن وقف المفاوضات باالتفاقات الموقعة بل زادت من وتيرة االستيطان األمر الذي دفع الرئيس أبو مازن لإلعال

وعدم الرجوع لها إال إذا التزمت إسرائيل بوقف االستيطان وبان مرجعية المفاوضات وهدفها دولة فلسطينية على 
مع استعداده لتبادل جزئي لألراضي. وبطبيعة الحال رفضت إسرائيل ذلك وما شجعها على الرفض  1967حدود 

ها، حتى الرئيس أوباما وبالرغم من الوعود التي صرح بها في القاهرة وقوف اإلدارة األمريكية خلفها وتشجيعها لنهج
 (.159، ص: 2013)مصطفى،  بداية تسلمه الرئاسة تبخرت وبات كغيره من القادة األمريكيين في تحيزه إلسرائيل.

مع زيادة عمليات االستيطان والمأزق المتزايد للسلطة لوح الرئيس أبو مازن بما سماها بالخيارات 
ستراتيجية البديلة لعملية المفاوضات ومنها التوجه لألمم المتحدة النتزاع اعتراف منها بدولة فلسطينية على حدود اإل

ليتقدم بطلب  2011، وبالفعل استغل الرئيس انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة لألمم المتحدة في سبتمبر 1967
بعد أن خرجت القضية من منبر األمم المتحدة نتيجة التوصل  عضوية فلسطين في األمم المتحدة. هذا الحل أخرج

إلى اتفاقية أوسلو والتي اعتبرت كبديل لحل الصراع قائم على مفاوضات ثنائية أو ثالثية يكون وسيط بينهم، 
 (.69-68، ص: 2011)بدرخان،  وأخرجت بعض القرارات الدولية من عملية المفاوضات.

مع ما تشهده األنظمة العربية من تغيرات جذرية في أساسياتها من خالل ما  جاء هذا التوجه كذلك بالتوازي 
"الربيع العربي" الذي أسقط العديد من األنظمة العربية. هذه المتغيرات التي أصبحت تعرفها الدول العربية  سمي

ورات يمكن أن تحقق كانت بمثابة الحافز للسلطة الفلسطينية التخاذ هذا القرار، على اعتبار أن مخرجات هذه الث
إال أن  ،1999فالدولة المطالب بها كان من المفترض أن تقام منذ عام  بعض المكاسب للقضية الفلسطينية،

إخفاقات كامب ديفيد الثانية وانغالق أفق العملية التفاوضية كانت بمثابة الداعم للجوء إلى األمم المتحدة )بدرخان، 
 (.69، ص: 2011

الفلسطينية في البداية لجمع قوى دولية داعمة لهذا الخيار انطالقًا من تعدد الخيارات  من ثم، بدأت التحركات
طرحتها السلطة، بدءًا بطرح فكرة التوجه لمجلس األمن إلصدار إدانة االستيطان وتأكيد عدم شرعيته، أو  التي

ودعم دولي كذلك ما عزز هذا  إعالن الدولة من طرف واحد. هذه األخيرة القت قبواًل لدى الشارع العربي بداية،
. أما 67التوجه، إذ أعربت الغالبية العظمى لدول أمريكا الالتينية دعمها لالعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 

على الصعيد اإلسرائيلي واألمريكي فقد جاءت تداعيات هذا القرار بإعالن الواليات المتحدة أنه في حالة ما تم اتخاذ 
هت السلطة الفلسطينية إلى األمم المتحدة فإنها ستستعمل حق الفيتو األمريكي لمنع صدور اعترافًا هذه الخطوة واتج

 (.91، ص: 2011بالدولة الفلسطينية. )مبروك، 
الظروف الدولية والعربية إال أن السلطة الفلسطينية أبت التراجع عن هذا المطلب، ليتقدم  هذهفي ظل 

مصاحبًا ذلك بخطاب من على الجمعية العامة أوضح فيه األسباب التي  الرئيس محمود عباس بطلب العضوية
 (.80، ص: 2012دفعت به إلى اتخاذ هذا القرار)األزعر، 

 بأن الدافع األساسي التخاذه من قبل السلطة الفلسطينية يتمثل في: يتبينوعند قراءة هذا القرار 
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  ،وتأكيد االعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة محتلة وشطب إعادة االعتبار لألبعاد القانونية للقضية الفلسطينية
 ".67مفهوم األراضي المتنازع عليها ضمد حدود

  إذا ما حظيت السلطة بهذا االعتراف سيمكنها ذلك من تحريك المحكمة الجنائية الدولية ضد القيادات
 اإلسرائيلية.

 ن تحصل على عضوية دولة مراقبة إذا ما أما في حالة الفشل ورفض عضويتها من مجلس األمن فإنه يمكنها أ
، ص: 2012)األزعر،  لجأت إلى الجمعية العامة، مما يمنحها صالحيات أكثر مما تتمتع به كمنظمة تحرير.

80-81.) 

وعلى الرغم من فشل السلطة الفلسطينية؛ نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني إلصدار قرار العضوية، إال 
تها على فتح طريق وقنوات جديدة  لعملية السالم، مع قدرتها كذلك على جمع دعم عربي أنها نجحت في إبراز قدر 

ودولي للقضية الفلسطينية، وهذا ما تبرهن في إقبال السلطة الوطنية على الحصول على صفة دولة مراقب غير 
 (.11، ص: 2012عضو من الجمعية العامة.)شاهين، 

على أرض الواقع ليس لها جدوى، فهل ساهمت هذه القرارات في  وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوات لكنها
وضع حد للسياسات العنصرية على الشعب الفلسطينين، وهل أوقفت االستيطان ومصادرة األراضي وتهويد القدس 

 ووقف إرهاب المستوطنين.
ت ذات إلى جانب هذا القرار طرحت مجموعة من األفكار كقرارات بديلة في حالة فشل كافة التحركا

المرجعية الدولية منها فكرة حل السلطة كخيار من شأنه تحسين وضعيتها وموقعها التفاوضي، أو كخيار يمكن 
تنفيذه انطالقًا من الرؤى التي يقدمها أصحاب هذه الفكرة في أن بقاء السلطة على ما هو عليه ال يخدم سوى الوجود 

لك مع العجز الواضح للسلطة عن اتخاذ أية مواقف جادة لوقف اإلسرائيلي، ويعمل كذلك كغطاء لجرائم االحتالل وذ
 (.101ص:  ،2010 - 2009)عدوان،  االحتالل وعدوانه.

وعلى الرغم من صحة هذا التوجه إال أن هناك اتجاه مضاد له ينظر إلى السلطة "ككيان لوجود اإلنسان 
حيح"، على الرغم المعيقات الدولية واإلسرائيلية وأنها بمثابة الخطوة األولى في االتجاه الص الفلسطيني على أرضه،

لوقف هذا الكيان؛ نتيجة لتحكمها في مجموعة من األوراق، والمتمثلة في ما هو اقتصادي وسياسي، باإلضافة إلى 
أن مجمل موارد السلطة تقوم على العائدات التي تحصدها إسرائيل من الضرائب على البضائع الفلسطينية والتي 

 (.102ص:  ،2010 - 2009)عدوان،  ورد تقوم عليه مؤسسات السلطة.تشكل أهم م
إال أن هذه التحركات تدفعنا للقول بأنه يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تضع استراتيجية محكمة إلدارة 

في الصراع مع الكيان الصهيوني تكون فيه القرارات الصادرة ذات توجه استراتيجي ومكمل لمسيرة التحرير، ويفترض 
عملية إدارة الصراع في حالة فشل قرار معين أن يكون لدى صانع القرار قرارات بديلة أخرى يمكن استخدامها في 
المرحلة التالية من فشل القرارات السابقة، لذلك ما ينتظر من المفاوض الفلسطيني في الوقت الراهن وقصد تجاوز 

دارة سليمة للصراع مع الكيان الصهيوني على نحو يرجع أخطاء الماضي أن يضع العديد من البدائل قصد تحقيق إ
 جزءًا من الحقوق الفلسطينية المغتصبة.
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ويبقى السؤال المطروح هل التوجه إلى المؤسسات والمنظمات الدولية وللشرعية الدولية  نابع من 
ط على إسرائيل استراتيجية فلسطينية وتكتيكات مرحلية مكملة لمسيرة التحرير أم مجرد تكتيك سياسي للضغ

رادة لالنتقال إلى ما هو أبعد من التوجه إلى المجتمع  للعودة إلى المفاوضات؟ وهل هناك فعال رغبة سياسية وا 
 الدولي وتحمل تبعات المجابهة الدبلوماسية والقانونية مع االحتالل الصهيوني خارج منابر المم المتحدة ؟

 خاتمة
دولي للقضية الفلسطينية منذ نشأتها األولى حيث تم وضع نستخلص مما سبق أن بالرغم من البعد ال

فلسطين تحت االنتداب البريطاني بقرار من عصبة األمم المتحدة، ثم صدور قرار التقسيم الذي تحدث عن حل 
الدولتين ألول مرة، وبعد ذلك صدور عشرات القرارات الدولية حول القضية الفلسطينية واالعتراف بالحقوق السياسية 

لسطينيين وعلى رأسها حقهم في تقرير مصيرهم، بالرغم من ذلك فإن التحيز األمريكي إلسرائيل كان يشكل دوما للف
 ما يصدر من قرارات عن األمم المتحدة.  عائقا أمام انتزاع الفلسطينيين لحقوقهم عبر األمم المتحدة وعائقا أمام تنفيذ

ي إدارة الصراع مع إسرائيل حيث لم تتوفر ومع ذلك يجب االعتراف بوجود خلل فلسطيني وعربي ف
استراتيجية واضحة في التعامل الدولي مع القضية كما ال يوجد إجماع فلسطيني حول خيار اللجوء لألمم المتحدة 
وقد رأينا كيف عارضت بعض القوى الفلسطينية خطوة "الرئيس أبو مازن" بالتوجه لألمم المتحدة، كما أن دوال عربية 

 ذه الخطوة. هذا األمر يتطلب مراجعة شمولية إلستراتيجية إدارة الصراع مع إسرائيل.تحفظت على ه
هذا األمر يدفعنا للقول بأن طريقة إدارة الصراع مع الكيان الصهيوني ال بد لها لكي تنجح وتحقق مكاسب 

ل السلمي والعادل ملموسة على أرض الواقع أن تجمع ما بين المقاومة والتفاوض كاستراتيجية وهدف لتحقيق الح
للقضية الفلسطينية، خاصة مع فشل المساعي الدولية في الضغط على إسرائيل لحل الصراع؛ واالستمرار في نهجها 
لسياسة األمر الواقع لفرض أجندتها على الطرف الفلسطيني، من خالل حصارها على قطاع غزة وباقي مناطق 

قلت أي االستراتيجية اإلسرائيلية إلى إدارة الصراع األحادية الجانب، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي انت
لتشمل مجموعة من االنسحابات من مستوطنات الضفة الغربية بعد أن نفذت الخطوة األولى بانسحابها من غزة. 

سرائيلي، هذه االستراتيجية إنما تدل على يأس طرفي الصراع في الوصول إلى رؤية مشتركة لحل الصراع العربي اإل
 ما سيؤدي إلى تعقيد كافة األسس التي قامت على أساسها استراتيجيات حل الصراع سابقًا.

ومن خالل ما أسلف ذكره يتضح لنا غياب الكيفية التي تتم بها إدارة الصراع مع إسرائيل؛ نتيجة لغياب 
ام السلطة ما بين حكومة ورئاسة، االستراتيجية الموحدة من قبل صناع القرار على الجانب الفلسطيني، كأثر النقس

واختالف كال االستراتيجيتين على نحو أضعف القدرة التفاوضية لصانع القرار الفلسطيني وأدخله في متاهات ما بين 
الثابت االستراتيجي والمتغير التكتيكي. لذلك ال بد من أن يتم وضع الثوابت األساسية التي ال يمكن التنازل عليها، 

س التي وفقا لها ستتم إدارة الصراع، وهي متغيرة بحسب المتغيرات الدولية والداخلية وذلك دون أن وكذا وضع األس
تتغير الثوابت، وهو ما يمكن االستفادة منه عند النظر إلى السياسة اإلسرائيلية منذ بداية انطالق مشروعها 

لى وقتنا الراهن، فثوابتها واضحة في إقامة "دولة إسرائيل " على األراضي الفلسطينية دون أي تنازل عن الصهيوني وا 
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هذا المطلب، لكن طريقة تعاملها مع إدارة الصراع مع الفلسطينيين تتبدل وتتغير بالتوازي مع الظروف المحيطة 
 بالصراع.

الدراسة بإعطاء أهمية أكبر لمجال إدارة الصراع من أجل تحقيق إدارة سليمة للصراع  توصيمن هنا 
ئيلي، تكون األهداف الوطنية العليا هي األساس في استراتيجية تطمح في نهاية المطاف إلى حل الفلسطيني اإلسرا

لى حين توفر هذه الظروف يفترض في إدارة  قامة الدولة الفلسطينية حينما تتوفر الظروف المواتية لذلك وا  الصراع وا 
 الصراع أن تضع في اعتبارها ما يلي على وجه الخصوص:

 ربية وبما فيهم الفلسطينيين القيام بحراك سياسي نابع من رؤية استراتيجية موحدة إزاء عملية مطالبة الدول الع
ن لم تكن عسكرية فيمكن أن تكون سياسية أو اقتصادية  إدارة الصراع مع إسرائيل، مع حشد كافة اإلمكانيات، وا 

 أو إعالمية أو قانونية أو مالية كآلية من آليات إدارة الصراع.
 ت صناعة القرار السياسي واالستراتيجي في السلطة الوطنية الفلسطينية، واالتفاق على مؤسسة ضبط مؤسسا

واحدة جامعة لكل القوى السياسية الفلسطينية تكون هي المتحكمة في أداء القرار السياسي لتفادي تكاثر 
 ارته. المؤسسات الناطقة باسم الشعب، والمعبرة عن مصالحه وتطلعاته دون علم الشعب واستش

  ضرورة وضع المفاوض الفلسطيني لبدائل جديدة من أجل تحقيق إدارة سليمة للصراع. وذلك بعد إتمام وضع
استراتيجية موحدة وجامعة لكافة األهداف الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، مع إعادة النظر في البدائل 

 المطروحة إلدارة الصراع مع إسرائيل.
 في إطار الشرعية الدولية، وتحصينها بمجموعة من التحالفات مع األطراف  وضع كافة القرارات المتخذة

 الداعمة للقضية الفلسطينية إقليميًا ودوليًا، مع توفير الدعم الداخلي الالزم لهذه القرارات.
 .ضرورة إرجاع كافة القضايا األساسية العالقة إلى الشعب ليقرر مصيره عن طريق االستفتاء عليها 
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 ملخص الدراسة:

هدفت هذه  الدراسة التعرف على السياسة األمنية الفلسطينية وعالقتها بتحديات االحتالل الصهيوني وكيفية 
قرار األمني، وذلك من خالل التعرف على أهمية األمن للفرد والمجتمع والدولة معًا، الوصول إلى حالة من االست

والوقوف على تطور السياسة األمنية الفلسطينية منذ لحظة التأسيس وحتى فترة إعداد هذه الدراسة، وبيان 
مني من خالل تحقيق التحديات التي واجهت السياسة األمنية الفلسطينية وما زالت، وكيفية تحقيق االستقرار األ

 متطلباته.

وأظهرت نتائج الدراسة أن القطاع األمني منذ تأسيسه لم يعمل وفق خطط مدروسة وقوانين تنظم عمله، وتداخل 
الصالحيات وكثرة األجهزة األمنية، والتي كانت سببًا في عدم وضوح السياسة األمنية، وأظهرت النتائج أن 

االنقسام ومنها األمني خصوصًا سببًا  عدسياسة األمنية الفلسطينية، ويلل االحتالل هو العامل الرئيس المعيق
توصيات  عديدةفاعاًل في ضعف السياسة األمنية ومواجهة تحديات االحتالل، وعلى ضوء ذلك أوصت الدراسة 

ة من أهمها صياغة السياسة األمنية وفق القانون والدستور، وذلك إلغالق الطريق على االجتهادات الشخصي
والحزبية، وُيعد إنهاء االنقسام الفلسطيني من أهم عوامل نجاح السياسة األمنية الموحدة في ظل االحتالل الجاثم 

 على أرضنا ومقدساتنا.
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Abstract: 

This study aimed to identify the Palestinian security policy and its relationship to the 

challenges of the Zionist occupation and how to get to a state of security and 

stability, that by identifying the importance of security for the individual and society 

and the state together,stand on the development of Palestinian security policy since 

the moment of establishment up to the preparation of this study, and clarifying the 

challenges faced the Palestinian security policy and still, and how to achieve security 

and stability by achieving its requirements. 

The study results showed that the security sector since its establishment did not work 

according to studied plans and laws regulating the work, and overlapping powers and 

the large number of security services, which were the cause of the lack of clarity of 

security policy. The results showed that the occupation is the main factor holding 

back the Palestinian security policy, and the division including 

securitydivisionespecially, anactive cause in weakness of security policy and facing 

the challenges of the occupation,In light of this study it recommended several 

recommendations,  Most important of which: 

The formulation of security policy in accordance with the law and the Constitution, 

so as to cut the way of personal and partisan interpretations, Ending the Palestinian 

divisionis one of the most important factorsof security policy success,  under the 

existing occupation on our land and our holy places. 
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 مقدمة:

ال يزال األمن وسيبقى من أهم وظائف الدولة، ألنه إذا اختل هذا األمن أو اضطرب من الداخل أو من الخارج 
الدول تحشد أكبر طاقاتها للحفاظ على أمنها  ر وظائف الدولة ومرافقها، ومن ثمفسيؤثر بال شك على سائ

د والطاقات، وتواجه أجهزة األمن تحديات عديدة، الداخلي والخارجي وتقرر لقواتها الميزانيات والمعدات والعتا
خاصة بعد التطور السريع والوثبة الهائلة في مجال االتصال واالنتقال، ولقد جسدت المشاكل السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المعاصرة انعكاسات أمنية واضحة حتى في أعرق الدول ديمقراطية وباتت 

 ة ُجل الوضوح على كثير من األحداث األمنية في هذا العصر.بصمة ذلك التطور واضح

لذا حرصت الدول على توجيه عناية خاصة الستتباب األمن واستقراره، والذي يتيح للمجتمع العيش بطمأنينة 
وسكينة، فتتحمل أجهزة األمن والشرطة في البلدان المختلفة مسؤولياتها في هذا المجال من خالل قواعد وضوابط 

من السلطات والصالحيات تتسع أو تضيق وفق ما تمليه طبيعة التحديات األمنية التي  اً تمنحها قدر  ونظم
 تواجهها.

نموذجًا فريدًا في العمل األمني على أوتمثل السياسة األمنية للدولة الفلسطينية تحت االحتالل والحصار 
فاألمن الفلسطيني يعمل ضمن ظروف  المستوى االقليمي والدولي من حيث التحديات ومتطلبات االستقرار،

أن يقوم بالوظيفة األمنية على أكمل وجه، ولذلك سنناقش في هذا البحث  لهبالغة التعقيد، ورغم ذلك ال بد 
السياسيةاألمنية للدولة الفلسطينية وما هي التحديات والصعوبات واألزمات التي تواجهها، وكيف تطورت 

حتى يومنا هذا،وكيفية التغلب على التحديات وسبل تحقيق االستقرار األمني السياسة األمنية من اتفاق أوسلو و 
المنشود من خالل وسائل وأدوات وخطط وأفكار تساعد على ُحسن تقديم الخدمة األمنية للمواطن رغم كل 

 التحديات والصعوبات التي تواجهها أجهزة حفظ األمن.
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 مشكلة الدراسة:

رئيسي لمعظم أطراف النظام السياسي واالجتماعي الفلسطيني وكثير من تكمن مشكلة الدراسة في تساؤل 
المفكرين االستراتيجيين في حقل األمن حول إمكانية تطوير سياسة أمنية فلسطينية في ظل االحتالل وسياساته 
 القمعية، وتحويل قطاع غزة الى سجن كبير ومنع العمل في إسرائيل، وتوسيع االستيطان في الضفة الغربية

حروب شرسة على قطاع غزة، فبرزت  نقسام الفلسطيني الذي تبعه ثالثوتهويد مدينة القدس، وبعد ذلك اال
وفي مثل هذه البيئة شهد نشأة األمن الفلسطيني  الحاجة الملحة لتوفر األمن واالستقرار في ظل هذه الظروف،

في وقت قصير من نشأتها، ولعل هذا التعدد تعددًا كبيرًا لألجهزة المنوط بها تحقيق األمن، فبلغت عشرة أجهزة 
وفي ظل غياب قانون ينظم عمل هذه األجهزة ظهرت سياسات أمنية متعددة وفق رؤية كل جهاز دون وجود 

 مسوغات قانونية ومرجعيات سياسية تجمع تلك السياسات في سياسة أمنية موحدة. 

 

 أهداف الدراسة:

 هدفت هذه الدراسة إلى:

 ة األمن للفرد والدولة معًا.التعرف على أهمي -

 م.2015معرفة تطور السياسة األمنية الفلسطينية منذ اتفاق اوسلو و حتى عام  -

 إبراز دور لالحتالل في إعاقة العمل األمني الفلسطيني. -

 التعرف على المتطلبات التي تسهم في تعزيز دور األجهزة األمنية في االستقرار األمني. -
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 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي:

من الدراسات القليلة التي تناولت العالقة بين السياسة األمنية الفلسطينية وتحديات االحتالل وأثرها  تعد -
 على متطلبات االستقرار.

 تسهم هذه الدراسةفي وضع توصيات وصواًل إلى حلول عملية في ظل التحديات الموجودة. -
الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني على المستويات كافة، نتيجة تنبع أهمية هذه الدراسة من  -

االحتالل واالنقسام وغيرها من التحديات الخارجية والداخلية، ومحاولة اإلسهام في وضع حلول عملية وواقعية 
 وخصوصًا على الصعيد األمني وما يترتب على انهياره من تداعيات خطيرة.

مدى تأزم السياسة األمنية الفلسطينية وفرص توحيدها في سبيل تحقيق  اطالع أصحاب القرار على -
 االستقرار.
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 منهج الدراسة:

تعتبر هذه الدراسة من النوع الوصفي التحليلي، لذا سيقوم الباحث باستخدام هذا المنهج في دراسته من خالل 
 صول إلى األهداف المرجوة.جمع ووصف البيانات والمعلومات، ومن ثم تحليلها بشكل يخدم الدراسة للو 

 

 :إلى ثالثة مطالب على النحو التاليوعليه اتجه الباحث إلى تقسيم هذه الدراسة 

 المطلب األول: األمن في الدولة ودالالته السياسية.

 المطلب الثاني: تطور السياسة األمنية الفلسطينية.

 ي الفلسطيني.المطلب الثالث: تحديات االحتالل ومتطلبات دعم االستقرار األمن
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 :المطلب الول: المن في الدولة ودالالته السياسية

 أواًل: أهمية المن للفرد والدولة معًا:

لقد كان األمن وال زال الهاجس الكبير الذي يبحث اإلنسان عن سبيل تحقيقه وتتنافس الدول على توفيره 
فروعه وأصبح علمًا منفردًا بذاته تخصص لشعوبها، وبتعدد مصادر تهديد هذا األمن تعددت تخصصات األمن و 

 والمعنوية.  والمادية  له الميزانيات والبحوث والقوى البشرية

إلى ضمان أمنها السياسي واالجتماعي  -فضاًل عن الحفاظ على أمنها الخارجي  -والشعوب والدول، تحتاج 
المستقبل، بل يظل الخوف ُمهيمنًا واالقتصادي، ودون أن يتحقق لها ذلك، ال تتمكن من النهوض والتطلع إلى 

على خطواتها، ومقيدًا لتطلعاتها، لذلك فإن تكامل عناصر األمن في مجتمع معين هو البداية الحقيقية للمستقبل 
األفضل، وتوفر عناصر األمن الديني واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، وبقاؤها في المجتمع ضمان له لكي 

 يكون أفضل وأقوى.

زام اإلسالم، عقيدة وشريعة وقيمًا وأصواًل اجتماعية، أهم عناصر األمن في المجتمعات اإلسالمية، ويمثل الت
 (4ويقول الكاتب األمريكي برنارد لويس:)التركي:

"إن الدول اإلسالمية، قد تسقط أو تزول كدولة بالغزو العسكري، ولكن المجتمع يظل في حياته، محكومًا بقوانينه 
الته وعالقاته ربما عشرات السنين، حتى تقوم الدولة من جديد، وهي تجربة مرت بها الدول اإلسالمية في معام

 اإلسالمية التي خضعت لالستعمار عشرات السنين ".

ومما ال شك فيه أن مفهوم األمن بشكل عام يلعب دورًا مهمًا في حياة الشعوب والدول فهو يمثل الحماية والنظام 
لخارج، ويوحى بالحياة الرغيدة وبالتنمية والتطور، ومن هنا يثور التساؤل عن مفهوم وهيبة الدولة في الداخل وا

 كلمة )األمن( الذي نتطلع إليه جميعًا أفرادًا ودواًل ؟

ْمنًا، وأَمَنًة: بمعنى اطمأّن ولم  واألمن من الناحية اللغوية َن، أْمنًا، وأمانة، وأَمانًا، وا  كلمة تعود إلى الفعل أمِّ
َن فالنًا على َيَخْف، فه و آمن  ويقال أيضًا لك األماُن: أي قد آمْنُتك ويقال البلد اطمأّن فيه أَهله من الشر، وأمِّ

كذا: وثق به واطمأنَّ إليه، أو جعله أمينًا عليه، وفى التنزيل العزيز قال تعالى:} َقاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيهِّ إِّالَّ َكَما 
يهِّ مِّن َقبْ  نُتُكْم َعَلى َأخِّ يَن {) يوسف:َأمِّ مِّ  (.64ُل َفاّلّلُ َخْير  َحافِّظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاحِّ
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نًا،   واْسَتأَمَن إليه أي استجاره وطلب حمايته ويقال: استأمن الحربىَّ أي استجار ودخل دار اإلسالم مستأمِّ
 (.28واألْمَنُة الذي يأَمنه كل أحد في كل شيء، واألمن ضد الخوف) المعجم الوسيط : 

أن يعيشوا، أو أن ينتجوا، أو أن يقيموا حضارة، أو أن يبنوا وطنًا، أو  ن اس أفرادًا أو جماعات ال يستطيعو النإن 
أن يقيموا صرحا حضاريًا وثقافيًا، أو أن يكونوا أسرة، أو أن يبتكروا علمًا، إذا لم يشعروا باألمن، فهم في حاجة 

دهم أو أموالهم أو حرياتهم أو كرامتهم أو أعراضهم، مستمرة ودائمة للشعور باألمن، ضد الخوف على أجسا
وضد الخوف من الجوع أو الُعرى أو المرض أو الجهل، وضد فقدان الذات بسبب االضطهاد أو القهر أو 

 (.6القسوة أو الظلم) حتاتة:

المجتمع واألمن حاجة وغاية، وحالة نفسية ومادية، تمثل إحدى أهم الحاجات اإلنسانية منذ األزل، والفرد و 
يكونان آمنيِّّن، أو خائفيِّّن، نسبة لما يتعرضان له من تهديد في ضرورات الحياة كالنفس، والدين، والعرض، 
والعقل، والمال، وكلما قل الخوف الفردي واالجتماعي زاد األمن واطمأنت النفوس والعكس 

 (.14: 2005صحيح)الشهراني،

األمن  عدونشاهد العالم بأكمله اليوم ي البشرى أن يعيش بدونها، فاألمن حاجة إنسانية أساسية، وال يمكن للعنصر
 (.5: 2005من الحاجات األولية لإلنسان شأنه في ذلك شأن المأكل والمشرب والملبس) شعبان،

هتم به العديد من الباحثين لبيان مفهومه وتعريفه، ويتضح ذلك من خالل ا  واألمن من الجانب االصطالحي
 أبحاثهم مثل:

هو نقيض الخوف واألمن لإلنسان هو الطمأنينة والسكينة وانتفاء الخوف عن نفسه، مما يجعله  األمن -
مقباًل على الحياة بروح معنوية عالية وثقة بالنفس، واألمن تدخل فيه عناصر روحية وأخالقية ويتأثر بالدين 

أهم المشاكل التي تؤثر في اإلنسان والتقاليد والثقافة وغيرها من العناصر التي تشكل الفرد والجماعة، ولعل من 
 (.119: 2004ذهنيًا ونفسيًا مشكلتي الجوع والخوف) سالم، 

يعرف األمن بصفة عامة بأنه عبارة عن اإلجراءات والتدابير الوقائية التي تراعى بقصد الحفاظ على  -
عن المنشآت العامة الدولة ووقاية نظامها العام المجتمعي وحماية األشخاص والممتلكات واألموال، فضاًل 

 (.344: 2001والخاصة ناهيك عن المعلومات المحفوظة بل وأيضًا المتداولة )صالح الدين، 
األمن يقصد به االطمئنان وعدم الخوف واألمان، وهو يعنى اإلجراءات األمنية التي تتخذها الدولة  -

ألحداث والمواقف المخلة باألمن دون لتأمين أفرادها ومنشأتها ومصالحها الحيوية، وقدرة الدولة على مواجهة ا
 (.65: 2004اضطراب) مرسي، 
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نما يمتد  - األمن هو شعور باألمان والطمأنينة وال يقتصر مفهومه على تأمين المطالب المادية لإلنسان، وا 
 (.37: 1990ليشمل احتياجاته المعنوية واألدبية واالجتماعية واإلنسانية)عجوة، 

ن لقادة الشرطة واألمن العرب اتجه إلي وضع تعريف يشمل األمن الداخلي يولعل المؤتمر السادس والعشر 
والخارجي حيث يرى أن حقيقة األمن بمعناه الشامل هو:)الحفاظ على أمن وهوية األمة وسيادتها الوطنية وأمن 

ل والحفاظ على المجتمع وفكره وترابه وترابطه ونموه ومدخراته والحفاظ على طاقاته وموارده من التبديد أو اإلهما
كيانه االجتماعي الترابطي من التفكك واالنحراف، فهو أمن األفراد على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومساكنهم 
ومعايشهم، وأمن المجتمع واستقراره وحمايته من اآلفات واالنحراف وتأمين استقراره السياسي واالقتصادي 

وأمن المال وأمن االنجازات والطاقات() مجلس وزراء  واالجتماعي والثقافي فهو أمن الذات وأمن المجتمع
 (.10: 2002الداخلية العرب، 

ن مدى االهتمام بموضوع األمن يويتبين من خالل ما جاء في مؤتمر قادة الشرطة واألمن العرب السادس والعشر 
ة والذي يفوق ال شك والحاجة الملحة لتحقيقه بمفهومه الشامل، وذلك نظرًا لتطور اإلجرام المعاصر بصورة سريع

(، حيث لم يقتصر أثر تطور اإلجرام على تغيير 7تطور العمل األمني في كثير من مجاالت الحياة )خليل:
شكل الجريمة أو نوعيتها أو حتى درجة خطورتها فحسب، بل تعدى ذلك كله إلى آثار تلك الجريمة ودرجة ما 

: 1999مسيرة المجتمع وشكله ونظام الحكم فيه) جوتي،  تحدثه في المجتمع برمته من تغير وتأثير، قد ينال من
143.) 

 ويتضح من التعريفات السابقة لمفهوم المن اآلتي:

إن األمن تطمئنُّ إليه النفوس، وتنتشر فيه الهمم، ويسكن فيه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف  -1
، والعدُل أقوى جيش، ألنَّ الخوَف يقبُِّض راحة  وال لحاذر طمأنينة ، وقد قال بعض الحكماء: األمن أهنُأ  عيش 

الناس عن مصالحهم، فمن عمَّه األمُن كمن استولت عليه العافية فهو ال يعرف قدر النعمة بأمنه حتى يخاف، 
 (.134: 2006كما ال يعرف المعافى قدر النعمة بعافيته حتى ُيصاَب )الماوردي، 

مع بالقدرة على الحفاظ على النظام العام واآلداب العامة يرتبط اإلحساس باألمن والطمأنينة في المجت  -2
 (48: 2008واألموال والقيم االجتماعية السائدة) عبد العال،   واألعراض وحماية األرواح 

النواة التي تدور حولها أنشطة الحياة، فاألمن هو القاسم المشترك لكل استقرار  -بحق -يعد األمن  -3
حياة في أية دولة ال بد من تحقيق األمن واستقراره، وبالتالي استشعار الخوف ورفاهية وتقدم، ولكي تستقر ال

 يقوض دعائم العمل واإلنتاج واالستقرار والتقدم بعكس الشعور باألمن واألمان. 
إن أي مطالعة عابرة على التاريخ تجد شواهد معلنة أنه ال تقدم بال أمن واستقرار، فاألوضاع االقتصادية  -4

مجالها رحبًا  مع وجود األمن، والسياسة ال تقوى إال مع وجود األمن، واألوضاع االجتماعية ال تجدال تزدهر إال 
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إال في ظل األمن، والتعليم ال يمكن إقامته إال في ظل األمن، ففي فترة ازدهار األمن يزدهر كل شيء وفي 
 (.380ه: 1410الفترة التي يضطرب فيها األمن يتأثر كل شيء سلبًا ) الجوير، 

 
 ثانيًا: الدالالت السياسية لمفهوم المن:

السياسة مصدر للفعل ساس يسوس سياسة، وساس الرعية يسوسها، وساس األمر سياسة، قام به، وسوس الرجل 
مفهوم السياسة  د(، ويع321: 1983مصلحة) الرازي،أمور الناس، ملك أمرهم، وهي القيام على الشيء بما فيه 

سياسة أمر مهم ومتزايد األهمية في هذا العصر سواء في الفكر او في الممارسة من المفاهيم الشائعة،وال
مختلفة ومجاالت واسعة، والسياسة تعددت شأن غيرها من المجاالت حيث يندرج تحت هذا  له أبعادوالتطبيق و 

سياسات المجال في كل دولة سياسات متعددة ومتفرعة من السياستين الداخلية والخارجية لكل نظام، وهناك 
حكام تدبر بها شؤون من األأخرى إدارية وتنفيذية ونحو ذلك، وكل واحدة من هذه السياسات تتمثل في مجموعة 

 (7ه: 1420األمة في النواحي الخاصة بها وفي جملتها غالبًا ما تكون:) عليان، 

يقة التي تتبع سياسة دستورية: وهي النظام األساس الذي يبين شكل الدولة، ويحدد سلطتها، ويضع الطر  -1
في اختيارها، كما يحدد السلطات الالزمة لتصريف شؤون األمة، ويقرر الحقوق الواجبة لألفراد والجماعات سواء 

 كان ذلك داخل الدولة أو خارجها.
نشاء األحكام التي تتبعها السلطات المختلفة في  -2 سياسة تشريعية: وهي التي تتعلق بسن القوانين، وا 

نها السياسة الجنائية والسياسة األمنية والسياسة المالية وغيرها من السياسات التي تحكم تصريف شؤون األمة وم
 الممارسة التنفيذية للسلطة أو الحكومة.

سياسة قضائية: وهي التي تختص بتطبيق تلك القوانين واألحكام على الحوادث والقضايا، وبالطريقة التي  -3
 يسار عليها في هذا التطبيق.

دارية وتنفيذية وخارجية وكل واحدة لها مجموعة من السياسات تنظمها وهناك سياسات  -4 أخرى مالية وا 
 ولسنا في معرض الحديث عنها في البحث.

ويمكن القول بأن السياسة األمنية هي اإلطار العام لألمن في أي دولة من دول العالم وتشكل جزءًا من السياسة 
والسياسة األمنية التي نتناولها في هذه الدراسة لم يجد الباحث إال  حدى أفرع السياسة العامة،إالداخلية التي هي 

القليل من التعريفات رغم أهميتها، فمن الباحثين من يعرفها بأنها:) التدابير الكفيلة بحفظ النظام السائر وضبط 
، العالقة بين الناس على نحو عال متوازن حتى ال يظلم بعظهم بعض، وحتى ال يبغي بعضهم على بعض

ولكي ينخرط المواطنون جميعًا في خدمة األهداف المشتركة، دون إزعاج أو ضجر، وفقًا للكتاب والسنة() 
 (.2ه: 1402التركي، 
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ورأي أخر يعرف السياسة األمنية ألي مجتمع تضم إطارًا عريضًا يكاد يتناول كافة جوانب الحياة االجتماعية في 
 (.54: 2001ذلك المجتمع ) عدلي،

احث السياسة األمنية بأنها الخطوات واالجراءات العادلة التي ترسمها القيادة العليا للجهاز األمني ويعرف الب
لتنظيم العمل األمني وفق أسس واضحة لتحقيق االستقرار، ووضع الخطط التي تنظم العالقة مع الجمهور 

 وصواًل إلى حفظ الضرورات الخمس ) الدين، المال، النفس، العرض، النسل(.

لواقع أن المفهوم السياسي لألمن ال يخرج في داللته بصفة عامة عن المفاهيم السابقة سواء كانت اللغوية أو وا
االجرائية، حيث يصير هو األخر تعبيرًا عن عدم الخوف، لكن عدم الخوف هنا يأخذ منحى خاصًا، يقوم على 

المجتمع، وهذه الطمأنينة تعني بدورها  تحقيق الطمأنينة في كل ما له صلة بالتعبير عن الوجود السياسي في
أمرين متكاملين، أولهما إيجاد توازن بين من يمارس السلطة الشرعية، ومن يخضع لها بموجب مبدأ الطاعة في 
نما تسعى في الوقت ذاته إلى االلتزام  المعروف، وبذلك ال تسعى السلطة إلى مجرد تقديم حقوق الحاكم، وا 

نوات االتصال بينهما، سواء كان اتصااًل نظاميًا أو حركيًا أو فكريًا، وثانيهما كفالة بحقوق المحكومين، وتوفير ق
االستقرار والقدرة على مواجهة المفاجآت المتوقعة وغير المتوقعة، دون أن يترتب على ذلك أي اضطراب في 

  (.63ه: 1417األوضاع السائدة في المجتمع أو تتقلص حالة الطمأنينة واالستقرار)منجود، 
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 المطلب الثاني: تطور السياسة المنية الفلسطينية
السياسة األمنية الفلسطينية تختلف اختالفًا كبيرًا عن باقي سياسات الدول التي تتمتع بسيادة كاملة على ارضها 

عمل وحدودها ومواردها وأجهزتها، ولعل تتبع مراحل السياسة األمنية الفلسطينية من خالل التعرف على مراحل ال
األمني الفلسطيني منذ تأسيسه  بشكل موجز بداية  من اتفاقية أوسلو وحتى يومنا هذا، يوضح التعقيد والتحديات 

 .رسم السياسة األمنية الفلسطينيةالتي تواجه 

 م(2004 -م1994المرحلة المنية الولى: ) مرحلة تأسيس وبناء السياسة المنية

سم الشرطة اقوات منظمة التحرير الفلسطينية بع غزة والضفة الغربية بناًء على اتفاق أوسلو عادت إلى قطا
وتحددت مهامها في ضمان األمن الداخلي وحماية الجمهور  ،الفلسطينية في بدايتها قبل تنوع األجهزة وتقسيمها

ع والممتلكات العامة والخاصة والعمل على إشاعة الشعور باألمن واالطمئنان، وتبني كافة اإلجراءات لمن
الجريمة طبقًا للقانون والقيام بأعمال الشرطة العادية وأن تكون الشرطة الفلسطينية وحدة متكاملة، ومن أجل ذلك 
نشاء وا عداد وتدريب األجهزة الشرطية وفي مدة وجيزة،  ال بد أن نقرر بأن الجهود التي بذلت من أجل هيكلة وا 

قبات، وذلك لكي تساهم هذه األجهزة في تحقيق كانت في ظروف صعبة اعترضها الكثير من المعوقات والع
النظام العام واآلداب العامة وتنفيذ القوانين وأحكام القضاء وتوفير األمن واالستقرار لجميع المواطنين، وعند بداية 
المفاوضات بدأ االستعداد والبحث عن الطريق األمثل واألسرع لتكوين عناصر الشرطة الفلسطينية القائمة على 

لنظام العام في غزة وأريحا وتباعًا إلى الجزء الشمالي من الوطن، ونسبة سيطرة جهاز الشرطة على حفظ ا
 األرض والسكان ضمن منطقة نفوذ محددة.

عشر سنوات،  التي دامت وفي ظل هذه المرحلة كانت السيطرة الكاملة للرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه هللا
لة تتسم بصفة المركزية في نظام اتخاذ القرارات من خالل اجراءات وكانت السياسة األمنية في تلك المرح

، باعتبار الرئيس عرفات قلب السلطة دةالرئيس وبين كل جهاز أمني على ح اتسمت في العالقة المباشرة بين
ما م و 1994الفلسطينية، فكانت سلطته مباشرة على األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية التي أنشئت سنة 

بعدها، وكان لذك األمر أن تداخلت صالحيات األجهزة األمنية المختلفة وكثيرًا ما تتضارب القرارات األمنية في 
كثير من القضايا، وال يتسع المقام للدخول في التفاصيل ولكن قد عانت اجهزة األمن الفلسطينية من التسييس، 

أفرادها ورتبهم دون وجود مرجعية تخطيطية وتنظيمية، والوالءات الشخصية القوية التي تحكمها، وتضخم أعداد 
وأيضًا تداخل المهام والمسؤوليات المنوطة بها، وقلة تعاون تلك األجهزة مع بعضها البعض، ومما زاد استعصاء 
المشاكل التي تكتنف عمل تلك األجهزة ضعف المراجعة القضائية وانعدام الرقابة البرلمانية، وحالة الفلتان 
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التي ال تخفى على أحد، ناهيك عما قامت به إسرائيل من تدمير للبنية التحتية الخاصة بالقطاع األمني األمني 
 (.34: 2014وا عاقة عمل أجهزته بصورة منهجية خالل االنتفاضة الثانية) مرشود، 

ازات المهمة ورغم كل السلبيات السابقة والتي نذكرها لحسن معالجتها مستقباًل، إال أن هناك العديد من االنج
التي حققتها األجهزة األمنية الفلسطينية باعتبارها أجهزة وليدة وتعمل ضمن مرجعيات مختلفة ولعل كان من 
أبرز هذه األجهزة جهاز الشرطة الفلسطيني الذي قدم نموذجًا فريدًا في العمل األمني رغم كل ما سبق، فقد 

م حققت 2000تدريب والجهوزية والخبرة، وحتى عام أحرزت العديد من هذه األجهزة مستويات متقدمة في ال
تي األجهزة األمنية نجاحات في مجال مكافحة الجريمة والمحافظة على قدر مقبول من االستقرار في المناطق ال

 نجازات.تقع تحت سيطرتها وغيرها من اإل

 م(2007 -م2005المرحلة المنية الثانية: ) جهود توحيد السياسة المنية الفلسطينية 

تعد المرحلة السابقة مرحلة مهمة لما بعدها رغم كل ما شابها من سلبيات باعتبارها اللبنة األولي لرسم السياسة  
م بعد استشهاد 2005األمنية الفلسطينية، وُيعد انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسًا للسلطة الفلسطينية في عام 

نظام الفلسطيني بشكل عام وعلى السياسة األمنية بشكل مرحلة جديدة على ال،الرئيس ياسر عرفات رحمه هللا
خاص، فتم وضع خطة إلصالح النظام األمني وصواًل لسياسة أمنية واضحة وواحدةـ، وكان ذلك بالتوافق مع 
سناد خطط التنمية، وتعهدت السلطة بإعادة هيكلة األجهزة األمنية ضمن خطة االصالح  الدول المانحة لدعم وا 

ت عدة قرارات تقضي بحل أو دمج مختلف األجهزة ذات المهام والصالحيات المتشابهة، فتقرر الشاملة، واتخذ
بتوحيد أجهزة األمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني في إطار قوات  تنفيذ قرار الرحل ياسر عرفات القاضي

 األمن الداخلي التي تأتمر بإمرة وزير الداخلية.

لحاق لحاق أفراده  وتم حل جهاز األمن الخاص وا  أفراده باألمن الوطني، وحل جهاز القوات الخاصة وا 
بالمخابرات واألمن الوطني، وألحقت الشرطة العسكرية واالستخبارات العسكرية واالرتباط العسكري كدوائر باألمن 
الوطني، وصدرت قرارات أخرى بدمج الحرس الرئاسي بجاهز األمن الرئاسي وغيرها، وكانت هناك محاوالت 

ائمة لتوحيد السياسة األمنية من خالل التعليمات التي يصدرها الرئيس لجميع األجهزة األمنية لتنسيق أنشطتها د
مع وزارة الداخلية، في محاولة التخاذ القرارات االستراتيجية بشكل مشترك وتوحيد الجهود األمنية لتحقيق 

ذلك التوافق، ومن وجهة نظر الباحث يرجع ذلك  االستقرار، ورغم هذا الجهد ال زالت بعض األجهزة تتعامل دون 
 إلى غياب قانون فعلى ينظم الصالحيات والمسؤوليات األمنية وفق سياسة أمنية واحدة.
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واتخذت بعض القرارات واالجراءات على صعيد العمل األمني وتنظيمه كقانون الخدمة في قوى األمن 
ت قوى األمن الخاضعة للنظام والقانون، وعالج القانون م والذي بموجبه تحدد2005( لسنة 8الفلسطينية رقم) 

من من حيث التفرغ والتنقالت ألول مرة بشكل رسمي وتفصيلي مختلف القضايا ذات االهتمام لألفراد وضباط األ
والتعيين، ووقف على سلم الترقيات والرواتب والعقوبات وما يقترن بالعالوات، ويعتبر قانون الخدمة نقلة مهمة 

ريق تثبيت آليات يحتكم لها بالمراجعة والمساءلة ويقدم إسهامًا رقابيًا يعتمد عليه، وصواًل لسياسة أمنية على ط
 (.198: 2008موحدة) فريدريك، روالند وآخرين،

م وتعديالتهن وتبعه قنون 2004(لسنة 16وصدور قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ) 
م، كما نظمت العديد من المراسيم الرئاسية بعض الجوانب المتعلقة بقوى 2005( لسنة 7التقاعد العام رقم ) 

حالة العديد من الكوادر 2006األمن الفلسطيني، بشأن تشكيل لجنة ضباط قوى األمن الفلسطيني عام  م، وا 
 .اً عام45األمنية إلى التقاعد سواء من بلغ سن الستين أو من بلغ سن 

عن توجه إصالحي ناظم ألداء األجهزة األمنية، لتحقيق أكبر قدر من الضبط وعدم  وعبرت مشاريع القوانين
التضارب الذي بطبيعة الحال ينعكس على السياسية األمنية للدولة الفلسطينية في تحقيق االستقرار ومواجهة 

ن واإلدارة فق القانو التحديات واالحتالل، وهذا يطلب نقلة نوعية في الفكر المؤسسي والتوجه األمني الفلسطيني و 
 .الرشيدة للعمل األمني

 م(2015 -م2007المرحلة المنية الثالثة: ) انقسام السياسة المنية الفلسطينية 

م من أخطر المراحل التي مرت بها السياسة 2015م وحتى عام 2007تعتبر هذه المرحلة التي تبدأ منذ عام 
ن شقي الوطن، ليس فقط على المستوى األمني ولكن انسحب األمنية الفلسطينية نظرًا لالنقسام الذي حدث بي

وهنا البد من اإلشارة إلى أن االنقسام الحالي يختلف عما ذلك إلى باقي مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية،
سبقه من انقسامات أو اصطفافات شهدتها الساحة السياسية الفلسطينية وذلك منذ اندالع الصراع العربي 

يبرز هذا االختالف بنتائج هذا االنقسام السيئ الذي فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة جغرافيًا اإلسرائيلي و 
وسياسيًا، وأصبح لكل جزء من هذا الوطن حكومة وقوات أمن وعالقات خارجية، وكان المستفيد األول واألخير 

 هو العدو الصهيوني، بعد أن وصل االنقسام إلى مستويات شعبية ومجتمعية.
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نهاء االنقسام، وتكللت بتوقيع اتفاق المصالحة وُبذ قليمية متواصلة لتحقيق المصالحة وا  لت جهود عربية ومحلية وا 
( والذي وضع األسس الالزمة لمعالجة مختلف 2014) كلوب، مايو278برعاية مصرية، 2011في أيار/مايو 

الحكومة واألجهزة األمنية، ثم توجت القضايا المتعلقة بالمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية واالنتخابات و 
الذي مثل أساًسا عمليًا للبدء في تأليف الحكومة بالتوافق على  6/2/2012المساعي بتوقيع اتفاق الدوحة في 

 تسمية رئيس الوزراء.

وعلى الرغم من هذه الجهود كلها، لم ينطلق قطار المصالحة، وبقي في المحطة نفسها إذ تبين عند الحديث  
نه يصطدم بكثير من العقبات، كأن كل بند فيه يحتاج إلى أصيالت المؤدية إلى ترجمة االتفاق إلى واقع عن التف

اتفاق كامل، وخاصة عملية دمج األجهزة األمنية وتوحيدها، فقد استهلك هذا الملف وقتًا طوياًل في حوارات 
ة يوال معنى للحديث عن شراكة حقيق المصالحة ألنه ملف إشكالي، ومن خالله تتحقق عناصر السيطرة والنفوذ،

م وترتب 2014من دون تنفيذ ما يتعلق بالجانب األمني في االتفاق، وأخيرًا تم توقيع اتفاق الشاطئ في عام 
 عليه وجود حكومة توافق وطني وأصبح رئيس الوزراء وزيرًا للداخلية وبقى الحال على ما هو عليه.

                                                           
حد بنودها موضوع األمن أكان من  2011أن اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت في القاهرة في شهر مايو عام 278

 : حد نقاطه على تشكيل اللجنة األمنية العليا واالستيعابأوالذي ينص في 
فلسطيني مرسوما بها ، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تشكل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس ال  -

تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة وقطاع غزة، وتكون من بين مهامها 
 .رسم السياسات األمنية واإلشراف على تنفيذها

 بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يتم إعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية  -
. 

تبدأ عملية استيعاب عدد ) ثالثة آالف ( عنصر من منتسبي األجهزة األمنية السابقة في الشرطة واألمن   -
داد الوطني والدفاع المدني في األجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على أن يز 

 . حتى إجراء االنتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها هذا العدد تدريجياً 
نقل إلى  –إحالة للتقاعد  –التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين باألجهزة األمنية ) استيعاب  -

 . وظائف مدنية(
 . ل دعم مصري وعربييتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خال - 
 . 2005( لسنة 8الموافقة على عدد األجهزة األمنية حسب قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ) - 
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حساسية وتعقيدًا، ومن أخطر القضايا التي يمكن أن تنفجَر وتقضي  وُيعتبر الملف األمني من أكثر الملفات
على األمل بالوحدة والمصالحة، ويرجع ذلك إلى مركزية الملف األمني في الشأن الفلسطيني قبل االنقسام 
وبعده. فقد أدت التجاذبات في الملف األمني إلى انقسام األراضي الفلسطينية إلى شطرين بحكومتين، ترى 

منية داعمة الستمراريتها، ودخلت األجهزة األمنية مرحلًة جديدة غداة االنقسام السياسي، ما أن قواتها األكلتاه
 وأصبح لكل حكومة أجهزة أمنية تابعة لها، فأصدرت القرارات الخاصة بها لتنظيم هذه األجهزة وهيكلتها. 

ثة هي: قوات األمن الوطني، قوى األمن وقد حاولت اتفاقات المصالحة فيما بعد تحديد األجهزة األمنية بثال
الداخلي، المخابرات العامة، وأشارت إلى التوافق على المعايير والمبادئ الضرورية لدمج األجهزة األمنية، وبناء 
خضاع األجهزة األمنية للرقابة البرلمانية التي تمثل المدخل  أجهزة مهنية بعيًدا عن المحاصصة الفصائلية، وا 

ة المعارضة كلها في إدارة مرفق األمن،واالطالع على البرامج والخطط والسياسات األمنية األساس لمشارك
والتأكد من مدى التزام األجهزة القانون، وعلى الرغم من االيجابيات التي تضمنها االتفاق، يبدو أنَّ الطرفين لم 

ات نظر مختلفة ال تتعلق بالمبادئ يقتنعا بالعمل على تنفيذ االتفاق بعيًدا عن المصالح الحزبية. فهناك وجه
:) وتتمثل وجهات النظر بما يليواألسس الالزمة لبناء مؤسسة أمنية مهنية بقدر ما تتعلق بمتى وكيف نبدأ، 

 (2013زيد، 

صالحها إلى ما بعد إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية واختيار  أواًل: تأجيل عملية دمج األجهزة األمنية وا 
نية منتخبة تقوم بتوحيد األجهزة األمنية، وخاصة أن إعادة بناء هذه األجهزة يجب أن يسبقها توافق قيادة فلسطي

بين الفصائل على العقيدة األمنية والموقف من المقاومة والمفاوضات، وهذا يعني احتفاظ كال الطرفين بأجهزته 
نية من خالل قوى أمنية مختلفة التوجهات األمنية، مما سيؤدي بحكومة التوافق الوطني إلى تنفيذ سياستها األم

والوالءات السياسية، وهذا يضع عالمة سؤال كبيرة على إمكانية نجاح المصالحة، كما أن تأجيل عملية الدمج 
إلى ما بعد االنتخابات يحمل مخاطر كثيرة قد تكرس االنقسام. فإذا فاز أحد الطرفين لن تسلم له القوات األمنية 

 .م2006خر، وبذلك نعيد التجربة التي مرت بها الساحة الفلسطينية بعد انتخابات عام الخاصة بالطرف اآل

ثانًيا: تكليف حكومة التوافق الوطني العمل على توحيد األجهزة األمنية في جناحي الوطن، تمهيدًا إلجراء 
األمنية وتوحيدها، ألن  االنتخابات، فال يمكن تصور إعادة بناء النظام السياسي بمعزل عن إعادة بناء المؤسسة

تأليف حكومة توافق من دون شراكة أمنية لن يؤدي عمليًا الى إنهاء االنقسام بل إدارته والتعايش معه، وبالتالي 
 لن تتحقق المصالحة من دون توحيد األجهزة األمنية، ومثل هذا الموقف ال يزال موضع خالف بين الطرفين.
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في عملية الدمج من خالل إعادة بناء األجهزة األمنية وتوحيدها وهيكلتها، ثالًثا: هناك من يرى ضرورة التدرج  
بما في ذلك عرض مسودة مشروع لقانون الشرطة الفلسطينية للنقاش العام، وعدد من التصورات عن السياسات 

فاع األمنية الفضلى، ومعايير عملية الدمج، خاصة أن االقتراح يرى ضرورة البدء بدمج جهازي الشرطة والد
المدني التي ال خالف على مهماتها أو صالحياتها وهي أجهزة تؤدي وظائف خدمية، ثم جهاز األمن الوطني، 
ومن ثم توحيد جهازي األمن الوقائي واألمن الداخلي تحت مسمى واحد، وعودة جهاز المخابرات للعمل في 

ت المصالحة والواقع، ومهما كان الخيار، القطاع، ويبدو أن هذا االقتراح هو األكثر واقعية ومالءمة مع متطلبا
يواجه اتفاق المصالحة الفلسطيني وبالتحديد ما يتعلق بتنفيذ الشق األمني وا عادة بناء األجهزة األمنية وتأهيلها 
شكاليات مختلفة، أهمها االحتالل اإلسرائيلي الذي سيعمل على إعاقة التقارب الفلسطيني   -وهيكلتها، تحديات وا 

وا عادة هيكلة األجهزة األمنية، األمر الذي سيدفعه إلى إفشال مهمات قوات األمن الفلسطيني، الفلسطيني 
ضافة إلى ذلك عدم وجود سياسة أمنية تحوز اإلجماع الفلسطيني وااللتزام  وبالتالي إفشال الهيكلة واالندماج، وا 

وجود أعداد كبيرة فائضة. كما ستتأثُر  العربي بتقديمِّ المساعدات الالزمة إلعادة هيكلة األجهزة األمنية في ظل
 .العملية بموقف الدول المانحة من احتماالت دمج األجهزة األمنية في الضفة والقطاع

يتضح مما سبق أن الملف األمني يشكل عبئًا كبيرًا على الفلسطينيين، وأن ما يعطل البدء في عملية دمج 
ليات والعقبات التي تواجه عملية الدمج، بل اإلرادة الحقيقية األجهزة األمنية، وبناء مؤسسة موحدة، ليس اإلشكا

والرغبة الجادة بتوحيد الوطن الممزق، والتي تتطلب أن تكون القيادات على استعداد إلتمام المصالحة ومعالجتها 
دراك للواقع، فحتى كتابة هذا البحث ما زالت السياسة األمنية الفلسطينية تراوح مكانها رغم وج ود حكومة بوعي وا 

 الوفاق الفلسطيني. 
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 المطلب الثالث: تحديات االحتالل ومتطلبات دعم االستقرار المني الفلسطيني

يجابيات، يظل التحدي  رغم كل ما قيل عن المراحل السابقة لتطور السياسة األمنية وكل ما شابها من سلبيات وا 
رائيلي، والذي يسعى بكل السبل على عدم استقرار األكبر أمام أي سياسة أمنية مستقبلية هو االحتالل اإلس

م، وتطور األمر بعد ذلك)كلوب، 1994األمن الفلسطيني، وهذا ليس وليد اليوم بل منذ قدوم السلطة في عام 
2012 :297.) 

 أواًل: تحديات االحتالل للسياسة المنية الفلسطينية:

ية فلسطينية مستقلة ظلت تصطدم بقيود االحتالل، تؤكد التجربة أن التحدي األبرز في مسألة رسم سياسة أمن
وقليال ما نجح قادة المؤسسة األمنية الفلسطينية في تنفيذ طموحاتهم ورغباتهم الوطنية، وبصرف النظر عن 
األمنيات، فإن موازين القوى والوضع العربي ومواقف االمم المتحدة والقوى الدولية من حل النزاع العربي 

أمن دولة اسرائيل الى تحدي مركزي وممرًا اجباريًا للفلسطينيين نحو الحرية واالستقالل وبناء االسرائيلي، حولت 
 .الدولة وحل مشكلة الالجئين

أما التحدي الثاني المباشر فجاء من توقف عملية السالم وتعطل المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية، وتنفيذ 
حاب" أحادي الجانب، وتصميمه على استكمال بناء "الجدار" شارون وأركانه مشروع "خطة االنفصال" و"االنس

في عمق االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتحويله الى حدود جيوسياسية، الى ذلك وفر شارون لهذا 
 (.2005التحدي المقومات التشريعية والقانونية واالمنية الالزمة، اضافة للدعم األمريكي والدولي) نوفل،

سرائيلي منذ نشأته ينفي وجود اإلنسان الفلسطيني على الخريطة الجيوسياسية، وينتهك حقوقه واالحتالل اإل
األساسية في البقاء والحياة، ومع تواصل االحتالل على األرض والنزاع على تطلعات اإلنسان، شكلت اتفاقيات 

والمسؤوليات خالل فترة السالم ) أوسلو( نقطة فارقة في تاريخ الصراع، ووضعت تصورات لنقل الصالحيات 
انتقالية مرجعيتها المفاوضات للوصول لتسوية دائمة، ولعل بعض النقاط التالية توضح حجم التحديات التي 

 تعيق تنفيذ  السياسة األمنية الفلسطينية:

منذ اللحظة األولى لتوقيع اتفاق السالم أجهضت جهود السالم، وتنصلت إسرائيل فيما بعد من التزاماتها،  -1
بقت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، وعرقلة أي توجه تنموي لبرامج وأداء السلطة الفلسطينية، وعرقلة كل وأ

 جهود االصالح في األجهزة األمنية الفلسطينية.



 

  944 من 473

 

ساهمت قوات االحتالل وخاصة في االنتفاضة الثانية، بإنهاك قدرات المؤسسة األمنية على الثبات  -2
سة األمنية الفلسطينية هيبتها ومكانتها بين الجمهور الفلسطيني، والتأثير على تنفيذ والبقاء، محاولة افقاد المؤس

 واجباتها ومسؤولياتها.
اعتقال ضباط وأفراد األمن ومالحقة مسؤولين في أجهزة األمن واغتيالهم، واالجتياحات المتكررة واستشهاد  -3

 (.298: 2012العديد من أفراد األمن الفلسطيني ) كلوب، 
المقرات األمنية التي تم اعدادها خالل السنوات السابقة، وتدمير المعدات ومخازن اإلمداد والتموين  تدمير -4

والمعمل الجنائي ومستشفى الشرطة والسجون ومقرات التدريب واإلنشاءات، وحتى المقرات البديلة تم تدميرها، 
سبيل شل قدرات األمن على ضبط  مستأجرة، وهذ كله في في خيام أو مبان   افكانت القوات تباشر أعماله
 .(171: 2006)كلوب، األوضاع وتحقيق االستقرار

 منع كثير من الموظفين األمنيين من ممارسة دورهم وعرقلة وصولهم ألماكن عملهم، -5
إضعاف الدعم اللوجستي لقوى األمن الفلسطيني من الدول الشقيقة، ومحاصرة القائد العام لقوى األمن  -6

 تشهاده.في المقاطعة حتى اس
 الحروب الشرسة التي تعرض لها قطاع غزة وتدمير ما تم إعادة بناءه في الفترات السابقة. -7

من فيض من ممارسات االحتالل في تدمير البنى األساسية للسلطة، وكل ما يرمي  ض  ولعل ما ذكرناه غي
تالل وسيادته، فهو على االحتالل إليه هو المحافظة على مستوى من التنسيق األمني والسياسي تحت سقف االح

المدى االستراتيجي ال يثق بتوجهات وقدرات األجهزة األمنية الفلسطينية، سوى بمقياس واحد يتعلق بجاهزيتها 
للحفاظ على أمن إسرائيل، وهذا يتنافى أخالقيًا ودينيًا وسياسيًا مع منطلقات السياسة األمنية الفلسطينية وأهدافها 

ني والعقائدي، تالل جاهدًا لتجريد أجهزة األمن الفلسطيني من أساسها البنيوي والقانو الجوهرية، ولذلك يسعى االح
 لتبقى هشة وضعيفة.

 ثانيًا: متطلبات االستقرار المني الفلسطيني:

إن فلسطين وهي تجتاز مرحلة تاريخية تحتاج إلى المزيد من الكفاح ضد كل من يريد إفساد األمن، فهي أحوج 
ستقر يدعم بنيانها  وسياسة أمنية موحدة تصان فيها الحريات،  إذ ال حرية في جو تشيع فيه ما تكون إلى أمن م

الجريمة وال رخاء بغير أمن ثابت الدعائم، وال بناء في ظل المخاوف، وال جهاد ومقاومة ضد االحتالل بدون 
ِّ ومتوحد، قال عز وجل: }  آخ  مجتمع متماسك ومترابط ومت ُموا بَِّحْبلِّ ّللاَّ ِّ َواْعَتصِّ ْعَمَة ّللاَّ ُقوا َواْذُكُروا نِّ يًعا َواَل َتَفرَّ  َجمِّ

ْعَمتِّهِّ إِّْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ْنَها َكَذلَِّك  َعَلْيُكْم إِّْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوبُِّكْم َفَأْصَبْحُتْم بِّنِّ َن النَّارِّ َفَأْنَقَذُكْم مِّ ُحْفَرة  مِّ
 (.103 َلُكْم َآَياتِّهِّ َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن{)آل عمران: ُيَبيُِّّن ّللاَُّ 
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معنا النظر في ثنايا السياسة األمنية الفلسطينية المطلوبة لالستقرار األمني لوجدنا أن األسباب التي أدت نولو أ
دينية، مختلطة مع لعدم االستقرار مركبة ومتشابكة ذات أبعاد احتاللية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية و 

ولذك فإن التعامل مع كل هذه األبعاد مجتمعة يستلزم اتباع سياسة شاملة وعامة تراعى كل هذه  بعضابعضها 
ُحسن توحيد السياسة األمنية والتي بدورها تحقق  لىاألبعاد، ونعرض فيما لبعض المتطلبات التي ُتعين ع

 االستقرار األمني: 

انب القيادات الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بتوحيد األجهزة األمنية توفر إرادة سياسية صادقة من ج -1
ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات حاسمة لحل ما يلزم من األجهزة في القطاع األمني وا عادة رسم العقيدة األمنية 

 بعيدًا عن الحزبية والوالءات، وهذا أول متطلب للحل ويتبعها باقي المتطلبات.
ي الذي حددته المراسيم الصادرة من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي تفعيل مجلس األمن القوم -2

 (26: رقم 2005من المفترض أن يقوم بتنظيم السياسة األمنية الفلسطينية وفقًا لما يلي:)مرسوم رئاسي، 
 .صدارها بقرارات من الرئيس  صياغة السياسات والخطط المنية وتحديد آليات تنفيذها وا 
 األمنية للسلطة الوطنية وفقًا لمتطلبات الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية  تحديد المهام

 واالشراف عليها.
  التنسيق بين العمل السياسي والعمل األمني، والتأكد من مساهمة العامل األمني في تحقيق األهداف

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
 لمواطن واإلشراف على تنفيذها.وضع الخطط الالزمة لحماية أمن الوطن وا 
 .إقرار التشكيالت والتعيينات والترقيات التي تساهم في تنفيذ السياسات والخطط األمنية 
 .إقرار االتفاقيات األمنية واإلشراف على تنفيذها 
 .إقرار الميزانيات والحسابات المتعلقة باألمن وآليات صرفها 
 هات المحلية واإلقليمية والدولية.اإلشراف المباشر على التنسيق األمني مع الج 

وبالتالي يمكن لمجلس األمن القومي أن يثبت أهميته بالنسبة التخاذ القرارات المتعلقة بأجهزة األمن في 
المستقبل، فإذا ما قدر لهذا المجلس أن يحتل موقعه الصحيح في التنسيق بين مختلف األجهزة األمنية، يمكن 

ح وتنظيم السياسة األمنية الفلسطينية وقائدًا لها،وهذا المجلس مهمًا لبداية توحيد أن يتحول إلى راع  لعملية إصال
األجهزة األمنية وجعلها تحت مرجعية واحدة تنظم سياساتها وخططها، لحين استتباب األمور ومن ثم صياغة 

 قانون واضح لكل ما سبق.

عدم االستقرار األمني في أي مجتمع  إعادة النظر في أساليب المواجهة األمنية، فهناك اتفاق على أن -3
ليس مهمة أجهزة األمن فقط، بل إنها مهمة سياسية اجتماعية واقتصادية شاملة، وهذا ال يقلل من مهمة أجهزة 
األمن ويجب أن ال تؤدي األساليب األمنية إلى زيادة حالة عدم االستقرار، أو إلى حدوث ممارسات قد يكون من 
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زعزعة األمن واالستقرار، فال بد من تطوير األجهزة األمنية بالموارد البشرية شأنها على المدى الطويل 
 والتكنولوجية والعلمية واألخالقية، لتنفيذ السياسة األمنية ودعم االستقرار وفق مبدأ العدالة وعدم الظلم.

تلعب دورًا  عالمية تقوم على مبدأ التوعية الخالقة وليست الهدامة، فوسائل االعالمإ وضع استراتيجية  -4
مًا واساسيًا في دعم االستقرار األمني وأيضًا في مجمل الحركة السياسية الوطنية الفلسطينية، ولعل من أهم مه

، فنجاح اً ال مفرق اً األدوار لإلعالم فيما يتعلق باألمن عدم تضخيم المعلومات وبث الحقائق وأن يكون مجمع
ثارة اهتمامهم بأهمية تحقيق االستقرار  وسائل اإلعالم في دفع المواطنين إلى المشاركة الفعالة مع رجال األمن وا 

األمني في المجتمع ومساهمتهم في تحقيق السياسة األمنية الخادمة لهم من اهم األدوار وخصوصًا لما نواجهه 
 من االحتالل.

ة مشكلة تنشيط االقتصاد الوطني لخلق فرص عمل الستيعاب األعداد المتزايدة من العاطلين، ومواجه  -5
البطالة التي تعتبر من العوامل األساسية لعدم االستقرار األمني، فتوفير المصادر المناسبة للدخول ورفع مستوى 
معيشة األفراد يحقق استقراًر اجتماعيًا وأسريًا ويساعد الفراد على العيش بسالم، ويحقق الرضا الجماهيري، 

لصالحهم،وهو يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق االستقرار ومواجهة وثقتهم في الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة 
 االحتالل، وهذا يؤكد على ضرورة أن تكون الحكومة الفلسطينية واعية لذلك وتقدم حلول واجراءات عملية.

التوعية االخالقية والدينية والتعليمية، من خالل إيجاد منهج سلوكي وأخالقي سليم، بعيدًا عن االنحرافات  -6
أن انتشار العلم والقضاء على الجهل له الدور الكبير  ية، تقوم عليه المؤسسات الدينية والتعليمية، فال شكالفكر 

، وال يقتصر التعليم بمفهومه الواسع على تزويد في إخراج جيل متعلم وواعي بعيدًا عن العصبية والجهل واألمية
نما يضم إ لى جانب ذلك التهذيب المتمثل في تقويم السلوك الناشئة بعناصر المعرفة وتلقيهم العلوم فقط، وا 

وتلقين القيم االجتماعية والدينية وتثبيتها في ضمائر األفراد، والتعليم يؤدي إلى االلتزام بإتباع القواعد القانونية 
المنظمة للعالقات الخاصة والعامة وتجنب كل ما يخل بها والتحرر من سيطرة الخرافات في أذهانهم  والتخفيف 

ن خشونة طباعهم وحدتها، لذا أولت الشريعة اإلسالمية اهتمامًا كبيرًا للتعليم والعلم حيث كانت أول سورة قرآنية م
{ َخَلَق 1اْقَرْأ بِّاْسمِّ َربَِّك الَّذِّي َخَلَق }{نزواًل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تأمره بالقراءة فقال تعالى: 

ْن َعَلق  } ْنَساَن مِّ ْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم {سورة العلق. فعلمه 4{ الَّذِّي َعلََّم بِّاْلَقَلمِّ }3َرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم }{ اقْ 2اإْلِّ { َعلََّم اإْلِّ
 (.2010:928) السعدي،   القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم، الذي به تحفظ العلوم، وتضبط الحقوق 

من في تقديم بعض البرامج الدراسية والتي تفيد في توعية الطالب وتتعاون وزارة التربية والتعليم مع أجهزة األ
ونبذ األحقاد واستنكار التعصب، وتقوم بالتنسيق مع وزارة األوقاف لعمل برامج تربوية وأخالقية لبث روح 

سالمي التسامح واألخالق واحترام القانون وااللتزام بالقيم الفاضلة والمثل العليا، وتجنب ما ينهى عنه الدين اإل
 الحنيف، سيؤدي بال شك إلى استقرار، فالفلسطيني ال يملك إال أن يتعلم في وجه هذا المحتل.

وختامًا تعمل سلطات االحتالل اإلسرائيلية على وضع العراقيل أمام التقدم على صعيد إصالح القطاعات األمنية 
وفرض الهيمنة على القدس والضفة الفلسطينية، من خالل تواجد القوات الصهيونية وانتشار المستوطنات، 



 

  944 من 476

 

الغربية وحصار قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، والسيطرة الكاملة على النقاط الحدودية والمعابر، ومن جانب أخر 
يتسبب عزل األراضي الفلسطينية عن بعضها البعض وانخفاض مستوى األمن فيها، باإلضافة إلى الصالحيات 

تي تمكنت السلطة الوطنية الفلسطينية من ممارستها في قطاع غزة وبعض اإلدارية والتشريعية المجتزأة ال
المناطق في الضفة الغربية في إعاقة تنفيذ السياسات األمنية بالشكل المطلوب لعمليات االستقرار والطمأنينة، 

، صعبة غياب إطار للدولة وهي مهمة وتحقيق وتطوير السياسة األمنية المأمولة تشهد صراعًا سياسيًا في ظل
خصوصا في حال طغيان الذاتية الحزبية على المصالح الوطنية العليا ونقص الديمقراطية وعدم احترامها كناظم 

 .للعالقات الوطنية

ن ما ُقدم  يسلط الضوء إلى حد  ما على مفاصل أزمة السياسة األمنية الفلسطينية، األمر الذي يؤدي إذا ما تم  وا 
ابيًا من قبل ُصناع القرار إلى وضع تصور أولي لحل األزمة التي تواجهها التعاطي مع أبرز مفرداتها ايج

الحكومة والمجتمع والكل الفلسطيني في موضوع األمن الفلسطيني، سيما وأن سلسلة األزمات في البالد يبدو 
سطينية أنها مرشحة لالتساع من حيث المدى والنوع، ويمكن القول ان التحديات التي تواجه اجهزة االمن الفل

كبيرة، تعرقل قدرتها على انتهاج سياسة امنية مستقلة، ويعيق تنفيذها، ويحد من امكانية تطوير قدرات االجهزة 
االمنية، ونجاح هذه األجهزة في موجهتها يحتاج الى معجزة في وقت ال مجال فيه لمعجزات خيالية، بل تحتاج 

 إلى إرادة صادقة ونية حسنة وعمل دؤوب.
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 النتائج:

زال وسوف يبقى العقبة ي السرائيلي وسياساته األمنية واالستيطانية واالقتصادية كان و ن االحتالل اإلإ -1
الرئيسية في طريق رسم وتطوير سياسة فلسطينية أمنية فعالة، وهو لم وال يعير أمن الفلسطينيين أهمية تذكر 

 مكان، وضمنهم المستوطنين.سرائيليين في كل زمان و سرائيل واإلإويتركز اهتمامه فقط على أمن 
محلية واقليمية ودولية، فعلى  عديدة ملايعتبر النظام األمني الفلسطيني بالغ التعقيد، كما تتداخل فيه عو  -2

الصعيد الداخلي لم يزل العمل األمني يشهد تحوالت منذ عودة منظمة التحرير الفلسطينية إلى األراضي 
لمشاكل التي تعتري العمل األمني االنقسام الفلسطيني بين شقي م وقد زاد من تعقيد ا1994الفلسطينية عام 

 الوطن
ال يمكن تحقيق السياسة األمنية الفلسطينية من خالل الجهاز األمني فقط، بل أصبح تحقيقها يتطلب   -3

 تضافر كافة الجهود السياسية واألمنية واالجتماعية والفصائلية وحتى االقتصادية وغيرها.
منية الفلسطينية كثيرًا من المشكالت واألزمات بدايًة من االحتالل ونهايًة باالنقسام واجهت السياسة األ  -4

 ثر بشكل واضح على جميع مناحي الحياة الفلسطينية.أمما 
أدى الغياب الواضح للسياسة األمنية الفلسطينية إلى زعزعة انتماء األفراد للمجتمع، ال سيما في التدهور  -5

 ة واألوضاع االقتصادية، وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.الملحوظ في مستويات المعيش
ُيعد التعصب الحزبي وغياب اإلرادة السياسية الصادقة والجادة من أهم عوامل انقسام السياسة األمنية  -6

 الفلسطينية في ظل الحاجة الماسة لتوحيدها.
ة الفلسطينية، ولكن بوجود يبقى االحتالل وممارساته وسياساته السبب الرئيس في اضعاف السياسة األمني -7

 نوايا حسنة بين أبناء الوطن الواحد أقوى من االحتالل وسياساته وصواًل لتحقيق االستقرار ودحر االحتالل. 
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  التوصيات:

صياغة السياسة األمنية وفق القانون والدستور، وذلك إلغالق الطريق على االجتهادات الشخصية والحزبية   -1
 ستراتيجيات التي توضع للسياسات األمنية.البعيدة عن التخطيط واال

وجوب تكوين مرجعية للسياسة األمنية الفلسطينية وتعزيزها من خالل اعطاءها الصالحيات والمسؤوليات   -2
 لرسم السياسة األمنية الفلسطينية كمجلس األمن القومي.

القطاع األمني، واستخالص  االهتمام بإجراء المزيد من البحوث والدراسات العلمية في تقييم وقياس كفاءة -3
الدروس والعبر من التجارب السابقة وتوظيفها بشكل علمي على نحو يساعد في إرساء أسس ومقومات يمكن 
االستعانة بها في وضع تصور أو صياغة استراتيجية للعمل األمني في مواجهة التحديات التي قد تقع في 

 المستقبل.
تعمل من خاللها األجهزة المعنية بحفظ األمن، لما لها من تأثير  إعادة النظر في السياسة األمنية التي  -4

وهذا يستدعي بدوره تغيير  ،واضح في تزايد حاالت أخذ القانون باليد وازدياد االنفالت األمني في فترات متفاوتة
ز يعمل المفهوم األمني لهذه األجهزة بما يوافق واقع عملها وهو حماية المواطن وحفظ أمنه، وأن هذا الجها

لصالح الشعب وليس لفئة على حساب أخرى فهو ضد الجريمة والمجرم يدًا بيد مع المواطن تحت شعار) 
 الشرطة في خدمة الشعب(.

وتتطلب التوصية السابقة مراجعة أساليب األداء األمني المرتبطة بالخدمات األمنية التي يقوم رجال األمن   -5
زالة التعقيدات و  اإلشكاليات التي تؤخر تقديم هذه الخدمات وأن تتم هذه اإلجراءات باليسر بتقديمها للمواطنين، وا 

والتبسيط والبعد عن الروتين الممل، الذي يسيء إلى رجال الشرطة، ويحول دون إقامة عالقة حسنة وتعاون 
 وثيق بين الشرطة والمواطنين.

جهزة المّكلفة بحفظ النظام واألمن، ضرورة اإلسراع في إيجاد األسس القانونية المنظمة لعمل وصالحيات األ  -6
 وأهمها إقرار القانون المحدد لصالحيات ومهام وهيكلية قوات األمن الفلسطيني.

والتوصية األخيرة والتي تمثل حاًل لما سبق هي إنهاء االنقسام الفلسطيني الذي مزق النسيج االجتماعي وزاد  -7
قتصادية واالمنية ويكون هذا االنهاء بشكل حقيقي، من تفاقم الوضع الفلسطيني على صعيد كل المستويات اال

ُموا عز وجل: }وفي هذا المقام ال نقول كثيرا ونحلل كثيرًا، فملخص نهاية االنقسام في قول رب االنام  َواْعَتصِّ
ِّ َعَلْيُكْم إِّْذ ُكْنُتْم أَْعدَ  ْعَمَة ّللاَّ ُقوا َواْذُكُروا نِّ يًعا َواَل َتَفرَّ ِّ َجمِّ ْعَمتِّهِّ إِّْخَواًنا َوُكْنُتْم بَِّحْبلِّ ّللاَّ اًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوبُِّكْم َفَأْصَبْحُتْم بِّنِّ

ُ َلُكْم َآَياتِّهِّ َلَعلَُّكْم َتْهَتُدونَ  ْنَها َكَذلَِّك ُيَبيُِّّن ّللاَّ َن النَّارِّ َفَأْنَقَذُكْم مِّ  . 103{سورة آل عمران، اآلية َعَلى َشَفا ُحْفَرة  مِّ
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 لمصادرقائمة المراجع وا

 أواًل: القرآن الكريم.

 ثانيًا: المراجع العربية.

التركي، عبد المحسن، األمن في حياة الناس وأهميته في اإلسالم، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف  -1
 والدعوة واإلرشاد، الرياض.

اسات ه(. األمن واإلعالم، بحث مقدم لندوة األمن، المركز العربي للدر 1402التركي، عبد المحسن)  -2
 األمنية والتدريب، الرياض.

ه(. دور األمن في نهضة المجتمع من منظور علم االجتماع وأحداث التاريخ، 1410الجوير، مبارك)  -3
 الرياض.   -بحث علمي، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب

 (، مختار الصحاح، دار الكتب العلمية، بيروت.1983الرازي، ابو بكر)  -4
 ه(. تيسير الكريم الرحمن، دار ابن الجوزي، القاهرة.1431رحمن) السعدي، عبدال -5
(. إدارة عمليات األزمات األمنية، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 2005الشهراني، سعد)  -6

 الرياض. 
 (. أدب الدنيا والدين، دار العقيدة، الطبعة األولى، القاهرة.2006الحسن)  والماوردي، أب -7
(. دور المؤسسات الرسمية في التثقيف األمني والوقاية من الجريمة، مقالة، مجلة 1999جوتي، أحمد)  -8

 الفكر الشرطي، المجلد الثامن، العدد األول، الشارقة.
 حتاتة، محمد، حماية األمن العام،أكاديمية الشرطة، القاهرة. -9

 بط التاليم(، المصالحة وعقدة الملف األمني، موقع فلسطين، على الرا2013زيد، سعيد)   -10
11-  http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2429 
دارة األزمات والكوارث،الشركة العربية المتحدة للتسويق 2005شعبان، حمدي)  -12 (. اإلعالم األمني وا 

 والتوريدات، القاهرة.
(. األمن القومي والخطة القومية إلدارة األزمات والكوارث، مقالة، العدد  2004سالم، محمد) صالح -13

 الحادي عشر، كلية التدريب والتنمية،أكاديمية الشرطة، القاهرة.
 ضياء الدين خليل، أحمد، إدارة األزمة األمنية، مطابع الطوبجي، بدون سنة نشر، القاهرة.  -14
تخطيط األمني لمواجهة األزمات و الكوارث ودوره في تحقيق التنمية، (. ال2008عبد العال، حاتم)  -15
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 ملخص:
اولت الدراسة موضوع الدالالت السياسية المستقبلية لالعترافات األوروبية بالدولة الفلسطينية.واتخذ الباحث من تن

مملكة النرويج نموذج للدراسة تتبع من خاللها السياق التاريخي للنرويج من مسار الصراع الفلسطيني/ اإلسرائيلي، 
ط األوروبي بتشكيل رافعة لمزيد من االعترافات المستقبلية. والتأثير المتوقع من االعتراف النرويجي على المحي

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستشرافي )االستقرائي( في دراسته وأتخذ من النرويج  
ف دراسة حالة . وقد توصلت الدراسة إلى وجود تباين في المواقف األوروبية من القضية الفلسطينية، وأن المواق

المتقدمة لبعض الدول مثل )النرويج والسويد( ربما تعكس أبعادًا قيمية وأخالقية، وبراغماتية في التعاطي مع 
التفاعالت األوروبية الداخلية، وأن ال دالئل حقيقية حول تغير مواقف الدول المحورية في الكتلة األوروبية من 

ورة مواصلة النهج الدبلوماسي في فضح الممارسات دعمها شبه المطلق إلسرائيل. وقد خلصت الدراسة إلى ضر 
اإلسرائيلية مع توسيع الخيارات الفلسطينية بالتوجه إلى المنظمات والمحافل الدولية، والتنسيق والتعاون مع مؤسسات 
المجتمع المدني والقطاعات الشعبية األوروبية، ومواصلة وتفعيل نشاطات مقاطعة إسرائيل كجهد متكامل في 

 الفلسطيني من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفًق لقرارات الشرعية الدولية.النضال 

 

Abstract: 

This study tackles the future political ramifications of European recognitions'  of 

Palestine State.  Researcher  took the Norway kingdom as  a case study of his research.  

He  have pursued  the historical course of Norway's role in the Palestinian/ Israeli 

struggle, to clarify  the expected impacts of Norway's recognition of Palestine State on 

European similar  pertinent  steps.   Researcher have adopted  analytical descriptive 

approach in his study. He came to  the outcome that European attitude towards Palestine 

Cause are distant, and advanced one of some countries like( Norway and Sweden) may 

reflect idealism and moralism   dimensions,  in the meanwhile , it may reflects  

pragmatic value  in dealing with European internal and political interactions. No real  

change of  major  EU's countries position  towards absolute support of Israel. It also 

recommended the necessity to continue the new Palestinian diplomatic attitude to 

prosecute Israeli, and to widen Palestinian options to join International organizations,  

and to deepen lobbing networks with European civil society, and to activate campaigns 

to boycott Israel as comprehensive effort of Palestinian struggle towards achieving its 

aims of freedom  according to international legitimacy's resolutions.  
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 مقدمرررة:
الفلسطينية، عبر مراحل الصراع الطويل، بمحطات متعددة تبدلت فيها الرؤى  اتسمت العالقات األوروبية/

ترابطة حيث نقطة ارتكازها كانت وما تزال وجود من حالة إلى حالة، وتغيرت فيها المواقف بتطورات متدحرجة وم
إسرائيل، أمنها، استقرارها وديمومة تفوقها.وقد كان للدور األوروبي دورًا مركزيًا في تأسيس هذا الصراع في المنطقة 

حرب وخلق ما يعرف بالقضية الفلسطينية.إال أن التنافس في الساحة الدولية، وموازين القوى الجديدة التي أفرزتها ال
لى التراجع من دور مركزي إلى دور تكميلي في إدارة الصراع القائم بين الفلسطينيين  العالمية الثانية دفعت هذا الدورا 

 واإلسرائيليين.

وعلى الرغم من ذلك، ظل الدور األوروبي دورًا فاعاًل ومحط استقطاب أطراف الصراع المباشر) 
ب الفلسطيني أهمية االستفادة من هذا الدورتحديدًا مع ظهور عالمات الفلسطينيون واإلسرائيليون(. فقد أدرك الجان

التغير ببزوغ توجه أوروبي جديد في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي، حيث 
يني. وقد نجح أسس هذا التوجه إلى بداية تطور السياسة األوروبية تجاه االعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسط

دخالها إلى المسار السياسي الذي تمثل بإطالق عملية تسوية  هذا التوجه في ترويض منظمة التحرير الفلسطينية وا 
سياسية ألعقد الصراعات التاريخية قادت إلى توقيع اتفاق انتقالي للتسوية السياسية، برعاية نرويجية، بين منظمة 

، ُعرف رسميًا"إعالن المبادئ حول ترتيبات 1993يلول /سبتمبر من العام أ 13التحرير  وحكومة إسرائيل، بتاريخ 
 الحكم الذاتي االنتقالي". 

شكلهذا االتفاق نقطة تحول رئيسية في مسار الصراع العربي اإلسرائيلي، دخلت فيه القضية الفلسطينية 
المنظمة في سلسلة طويلة من المطالب  إلى دائرة قوة الجذب الدولية، وتم احتواء المنهج الثوري للمنظمة، واستدرجت

فقدت بموجبها منظمة التحرير الفلسطينية القدرة على المناورة، وأصبح من  استحقاقًا لهذه االعترافات األوروبية،
فاعل قادر على فرض أو تسجيل حقائق  السهل تشكيل سياستها كما يريد المنظور الدولي، مع غياب أي ميكانزم

بات البيدر دائما أدق في حساب الغلة من الحقل، فقد كشفت األحداث والوقائع عدم جدية وألن حسا على األرض.
الجانب اإلسرائيلي في مواصلة الطريق التي بدأت في أوسلو قبل عقدين ونيف من الزمن من أجل التوصل إلى 

ابع من يونيو/ حزيران اتفاق سالم ينهي حالة الصراع من خالل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الر 
1967. 

وبناء عليه ظهر توجه فلسطيني جديد يقضي بانتهاج الدبلوماسية األممية الساعية إلى محاولة حشد الرأي 
العام الدولي باالعتراف بالدولة الفلسطينية، كوسيلة للضغط على إسرائيل لإلذعان للقرارات الدولية واالعتراف 
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قد حقق الفلسطينيون بعض النجاحات المشجعة في هذا المسار في التصويت بالحقوق المشروعة للفلسطينيين. و 
، وعطفًا على ذلك ظهر توجه 2012نوفمبر  29الساحق لعضوية دولة فلسطين كمراقب في األمم المتحدة في 

( باالعتراف Neutralism and Idealismأوروبي )ناعم( صادر عن بعض الدول التي ُعرفت بالحيادية والمثالية)
 بالدولة الفلسطينية خارج اإلطار الجمعي لالتحاد األوروبي،كانت السويد ومملكة النرويج سباقة في هذا اإلطار. 

ستناقش هذه الورقة دالالت التطور والتغير في المواقف األوروبية في ضوء مضامين االعترافاتالحالية بين خطي   
وأثرها المتوقع على المسعى الفلسطيني في قيام الدولة ويتخذ  البراغماتية السياسية النفعية والمثالية األخالقية،

 الباحث من مملكة النرويج مثااًل لهذا التوجه.
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 :أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تشكل إضاءة على جانب هام في العالقات الدولية فيما يتعلق بتحليل 

لمعلن في مواقف بعض الدول األوروبية تجاه القضية الفلسطينية دالالت التطور والتغير في الموقف األوروبي ا
وذلك من خالل قراءة هذه المواقف بين متناقضين )القيمية األخالقية والنفعية البراغماتية(المحركة لهذه المواقف تجاه 

وء على االعتراف القضية الفلسطينية وأثارها المتوقعة على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.وتسلط الدراسة الض
النرويجي بالدولة الفلسطينيةوأثره المتوقع على المسعى الفلسطيني في حشد التأييد الدولي بتشكيل رافعة لمزيد من 
االعترافات. كما أنها تنير للعديد من السياسيين، والعاملين في السلك الدبلوماسي، والمخططين االستراتيجيين 

طيني فهم المضامين والدوافع الكامنة وراء السياسات المعلنة للعديد من الدول فيما والباحثين والمهتمين بالشأن الفلس
 يخص القضية الفلسطينية.

 

 أهداف الدراسة: 
 تحليل الدور النرويجي تجاه القضية الفلسطينية.  .1
تحليل عمق التزام الدول األوروبية بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على مبدأ قرارات  .2

 ية الدولية.الشرع
نشر الوعي لدى الفلسطينيين على كافة شرائحهم بحدود وسقف المجتمع الدولي في دعم  وتجسيد إقامة  .3

 الدولة الفلسطينية كواقع ملموس على األرض.

 مشكلة الدراسة:
دولة تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل دالالت التطور والتغير في مواقف الدول  األوروبية من االعتراف بال

الفلسطينية وأثر ذلك على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويتخذ الباحث من مملكة النرويج نموذجًا لهذا التوجه 
األوروبي  للبحث في دالالته على مستقبل القضية الفلسطينية، في ضوء العديد من التساؤالت حواللدور النرويجي 

فلسطينية، وهل   ُيشكل االعتراف النرويجي رافعة لمزيد من في الصراع ودالالته على االعتراف بالدولة ال
االعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية في إطار دول االتحاد األوروبي، وهل هذه االعترافات انتصارًا للقيمية 

تي تحكم راغماتية الاالخالقية للسياسة الخارجية للنرويج وبعض الدول األخرى؟ أم أنه انتصار وتغليب للنفعية الب
 مصالح الدول؟
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 منهجية البحث:
والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج االستشرافي االستقرائي  في تتبع تطور  تعتمد الدراسة المنهج التاريخي

العالقات األوروبية/الفلسطينية من خالل تحليل العالقات األوروبية بأطراف الصراع المباشرة بهدف استقراء وفهم 
وروبي وأثره على واقع تجسيد الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود الرابع من يونيو/ حدود وعمق الموقف األ

 .1967حزيران 
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 :أواًل:العالقات الفلسطينية الوروبية_ نبذة تاريخية
يشير الكثير من الباحثين والمراقبين إلى أن المواقف األوروبية تجاه القضية الفلسطينية كانت على الدوام ضمن 

تها العامة تجاه المنطقة العربية،ولم ينظر االتحاد األوروبي قط لسياسته تجاه القضية الفلسطينية كسياسة سياسا
مستقلة بذاتها، بل كان يتم النظر إليها بوصفها جزءًا من سياسة أشمل وأكبر قد تتسع لتشمل المنطقة العربية، أو 

اقف األوروبية من فلسطين بدأت بأخذ منحى مختلف (.ويرى البعض بأن المو 2013الشرق األوسط بشكل عام)نماء،
مع بداية ظهور عالمات الشيخوخة على اإلمبراطورية العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر، وبدايات تط لع النزعة 
االستعمارية للسيطرة على فلسطين بادعاءات متعددة كان أبرزها حماية األقليات الدينية في فلسطين "ولما كانت 

ا وروسيا قد فرضتا حمايتهما على الكاثوليك واألرثوذكس فقد أعلنت بريطانيا حمايتها للدروز والبروتستانت فرنس
واليهود في سوريا وجبل لبنان وفلسطين... كما كانت الدول الغربية قد فرضت على الدولة العثمانية ما ُعرف باسم 

داخل دولة ال تسري عليهم القوانين العثمانية وال تجبى منهم "االمتيازات األجنبية" بحيث بات المقيمون األجانب دولة 
متصدرًا للموقف األوروبيعلى صعيد  (.  وكان الموقف البريطاني على الدوام23:ص 1990الضرائب")الكيالي،

االهتمام بيهود فلسطين "إن مسألة حماية اليهود كانت الشغل الشاغل للقنصلية البريطانية في القدس" ) البرت، 
(. ولكن نقطة التحول الرئيسية في المواقف األوروبية تجاه القضية الفلسطينية في العصر الحديث 34: ص1939

، في إطار المشروع االستعماري 1917يمكن الـتأريخ لها باالحتالل البريطاني لفلسطين في العام 
. وقد 1918إلى  1914األولى الذي أعقب انهيار اإلمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية 279)سايكس/بيكو(

كل االحتالل البريطاني لفلسطين نقطة تحول خطيرة في مستقبل وًشكل المنطقة وأسهم بشكل َجلًِّي في توضيح  ش 
، القاضي بإنشاء وطن 1917الرؤية الهادفة بتغير الجغرافيا السياسية للمنطقة التي تجسدت في إصداره وعد بلفور 

يام دولة يهودية حاجزة في فلسطين، على الرغم من أنها ستكون دولة ضعيفة قومي لليهود في فلسطين.  إن ق
(. وما 54: ص 1990بذاتها، هي من الناحية االستراتيجية شيء مرغوب فيه بالنسبة لبريطانيا العظمى )الكيالي، 

ده واقع على تبع ذلك من قيام دولة االنتداب البريطاني من رعاية عملية لهذا الوعد في ترسيخ قواعده وتجسي
األرض، ظهر ذلك جليًا في اختيارها لسبعة من المندوبين السامين كل له تخصص محدد في المساعدة على بناء 
الدولة اليهودية، ولضيق المقام نكتفي بالمندوب السامي األول، السير هربرت صموئيل، تقول الوقائع أن اختيار 

نه يهوديًا، ومناصرًا للحركة الصهيونية فقط، االختيار وقع عليه الحكومة البريطانية هربربت صموئيل لم يستند لكو 
على أساس أن واحدًا بمؤهالت صموئيل قادر على وضع أسس وقواعد تطبيق وعد بلفور، ليس في فترة واليته فقط، 

ذا كانت بريطانيا هي التي تولت إصدار وعد 130: ص 2007الالحقة أيضًا )حمدان، بل وفي فترات الحكم (.وا 

                                                           
_معاهدة سرية بموجبها تم االتفاق بين كل من المملكة المتحدة وبريطانيا وبمصادقة اإلمبراطورية الروسية على اقتسام المشرق 279

 . 1917في العام العربي،  تم الكشف عنها
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لفور على حساب الحق الفلسطيني ورعت نشاطات الوكالة اليهودية في فلسطين وآزرتها في اضطهاد الفلسطينيين ب
وبناء الدولة الصهيونية ضمن االنتداب وبحمايته فإن أوروبا بأنظمتها وأحزابها وحكامها احتضنت بدورها ذلك الوعد 

في مرحلة إعالن التقسيم وما بعده وحتى ما بعد أن  وساندت الحركة الصهيونية في كل مراحل تطورها، وال سيما
 (.2010،تسلمت واشنطن الراية ) وهج

وعلى الرغم من الدالئل القاطعة على هذا التاريخ األوروبي الحافل بالدعم المطلق إلسرائيل فإنه لم يكن 
عم وغير مقر بعمق وحجم عن حجم هذا الد ف اإلسرائيلي على الدوام غير راض  لُيرضي قادة إسرائيل، وبقي الموق

الدور األوروبي في وجود إسرائيل وتفوقها.  بل وتتحدث إسرائيل على الدوام عن موقف أوروبي منحاز للفلسطينيين.  
وعملت منذ بداية السبعينات على رسم حدود هذا الدور. وعلية تحددت عالقة إسرائيل باالتحاد على فهم يتأسس 

( ال يمكن 2الصدارة للواليات المتحدة في التدخل في العملية السلمية. ) (  ضرورة أن تكون 1على قائمين: )
: 2011االستغناء عن االتحاد األوروبي، فإسرائيل بحاجة إلى عالقاتها التجارية واألمنية معه )أبو سيف، 

حيث ارتبط حزب  (.وقد لعبت النرويج الدولة االسكندنافية الصغيرة دورًا هامًا في دعم الدولة العبرية الناشئة35ص
المراحل  وخالل العمال النرويجي أهم األحزاب السياسية النرويجية بعالقات متميزة مع الدولة العبرية الناشئة.

الالحقة من الصراع تشكل جيل سياسي نروجي استطاع أن يوطد تلك العالقات التاريخية مع الدولة اإلسرائيلية 
. يوهان يورغن هولست، زعيم نرويجي ورجل دولة آمن بقوة بأمن ويبني شبكة عالقات شخصية مع قادة إسرائيل

رساء االعتراف المتبادل بين  إسرائيل، ولعب دورًا حاسمًا في المفاوضات حول إعالن المبادئ للتسوية االنتقالية  وا 
 .   1993منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل في ايلول 
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 :المواقف الوروبية تجاه القضية الفلسطينية_ قبل أوسلو ثانيًا: دالالت التطور والتغير في
دالالت التطور والتغير في المواقف األوروبية تجاه القضية الفلسطينيةبدأت فعليًا بعد  يجمع الكثير من المراقبين أن

، من خالل بداية ظهور تغير على الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية، وهو موقف ذو أهمية 1967حرب 
خاصة ألن فرنسا تضم معًا أكبر عدد من المسلمين واليهود في أوروبا، وُيعد دورها مركزي وطليعي في كافة األمور 
الفكرية والسياسية وأدورها دائمًا حصيلة توازنات القوى كما تتأسس وتقاد.ومما يزيد من أهمية هذا الموقف أن فرنسا 

شأة الدولة العبرية، في تجسيد واضح يعكس تكامل األدوار للقوى كانت ُتعد الصديق الحميم األول إلسرائيل منذ ن
االستعمارية في المنطقة آنذاك )المملكة المتحدة وفرنسا(.  كانت فرنسا صديق إسرائيل وحليفه األول القوي. وأعانت 

حتى عشية حرب مساعدتها الدولة اليهودية في النمو قوة ونضجًا، منذ السنوات األولى التي أعقبت حرب االستقالل 
(. ومع بروز هذا الدور الفرنسي الجديد وتجسيده بشكل واضح برفض 135: ص 1995األيام الستة)بيرس،

(،وانتقاد إسرائيل واعتبارها دولة معتدية، أحدث معادلة 1967الجمهورية الفرنسية للواقع الجديد الذي خلقته الحرب )
الحرب وهو الموقف الرافض لتلك الحرب والنتائج التي ترتبت جديدة في قواعد اللعبة.ظلت فرنسا على موقفها من 

، والذي يضع أساسًا للتسوية في الشرق 242عليها، ولعبت دورًا رئيسًا في إصدار قرار مجلس األمن الدولي رقم 
(،ولكن هذا الموقف لم يتبلور بشكل واضح على الصعيد األوروبي العام إال في 10: ص2000األوسط) عدوان، 

سرائيل وما نتج عنها من أزمة نفطية أدركت من 1973 العام ، أي بعد حرب تشرين/أكتوبر بين الدول العربية وا 
خاللها الدول األوروبية خطر االنحياز الكامل للمشروع اإلسرائيلي. فقد أدركت المجموعة األوروبية أن مصالحها 

ع العالم العربي هو باالعتراف بمركزية القضية االقتصادية في العالم العربي أصبحت مهددة وأن مفتاح العالقة م
الفلسطينية في الصراع العربي/اإلسرائيلي، وضرورة االعتراف بالفلسطينيين وحقوقهم السياسية، فبادرت بإصدار بيان 

(، والذي نص على: عدم جواز االستيالء على األرض بالقوة، 1973تشرين/ نوفمبر  6بروكسل الشهير )في 
إسرائيل من األراضي المحتلة، واحترام سيادة واستقالل كل دول المنطقة، وحقها بالعيش في سالم وضرورة انسحاب 

ويعتقد الكثير من الباحثين والمراقبين  280داخل حدود آمنة ومعترف بها، واالعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين.
عالقتها  ئيلية وأن معظم الدول األوروبية ساءتأن هذا الموقف األوروبي الجديد، قد أضر بالعالقة األوروبية/اإلسرا

، ولكن البعض اآلخر يعتقد بأن هذا القول هو نظري وتضليلي،  وهو وليد ما 1973مع إسرائيل ابتداء من العام 
ترسب في الذهن من جراء عملية ضخ إعالمي مضلل. إن الوجه اآلخر والمناقض كليًا لهذه الصورة أنه ُوقع في 

                                                           
-م صدر بيان عن اجملموعة األوروبية أشار 1973بعد مرور شهر واحد على حرب تشرين األول/ أكتوبر ،1973بروكسل تشرين أول/  نوفمبر بيان  -280

إلسرائيلي املستمر منذ سنة إىل "احلقوق املشروعة للفلسطينيني"؛ من خالل: عدم جواز اكتساب األرض ابلقوة، وضرورة وضع حد لالحتالل ا -للمرة األوىل
تبار عند أي م، واحرتام سيادة وأمن كل دول املنطقة واستقالهلا، وأتكيد مبدأ االعرتاف أبن احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين جيب أن تؤخذ يف االع1967

 .قرار للتسوية
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، برتوكول متميز جدا ومؤقت بين إسرائيل والسوق المشتركة، بعدانضمام بريطانيا إليها، تحول 1973 السنة المذكورة
، شًكلت أهم نقلة نوعية في كامل بنية االقتصاد اإلسرائيلي، وهو ما 1975إلى اتفاقية اقتصادية شاملة في العام 

(. 2010قتصادي في إسرائيل ) أبو النمل، ، إلى انقالبين في كامل المشهد السياسي واال1977أفضى بعد عامين 
 كونها أول اتفاقية يوقعها االتحاد األوروبي مع دولة خارج نطاق االتحاد حيثفاقية في وقد تجسدت أهمية هذه االت

زالة التعرفة الجمركية على البضائع الصادرة إلى إسرائيل والواردة منها،  أسست االتفاقية ألنشاء منطقة تجارة حرة وا 
 جانب إنشاء مجلس التعاون األوروبي اإلسرائيلي لألشراف على تنفيذها.إلى 

في البند الرابع وعلى الرغم من أن البيان لم يتحدث عن "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم" بل  أورد 
"األخذ بعين االعتبار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، وهي جملة تحمل معاني االسترشاد واالستئناس 
وافتقدت إلى اللغة الجازمة في تحديد مرجعيات الحل األممية الصادرة عن األمم المتحدة والحق التاريخي للشعب 

لجملة من  في أنه إشارة النطالق قاطرة التسوية السياسية والتأسيس الفلسطيني في وطنه.إال أن قيمة البيان تكمن
المواقف األوروبية الدالة على أن هناك تغيرًا ملموسًا في الموقف األوروبي يمكن البناء عليه واستقطابه لصالح 

وروبية حول الموقف والقضية الفلسطينية. وقد تجسد ذلك بارتباط البيان بالعشرات من المواقف واإلعالنات األ
، حيث أكدت أوروبا ثبات موقفها المتعلق 1981و 1973المسألة الفلسطينية والصراع العربي_اإلسرائيلي بين سنتي 

ببعض المواضيع مثل تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره، األراضي المحتلة، وعالقتها مع منظمة التحرير 
ض العربي اإلسرائيلي، بحيث أصبح الصراع العربي _ و"إسرائيل"، ونظام القدس، والمستوطنات، وكيفيات التفاو 

(. وكان من أهم المحطات 16: ص 2010اإلسرائيلي الموضوع الرئيس للتعاون السياسي األوروبي ) الزيتونة، 
 12/13، ثم إعالن البندقية 1975على هذا المسار هو االعتراف األوروبي بمركزية القضية الفلسطينية في العام 

.وُيجمع العديد من الباحثين في الشأن 1989، وصواًل للموقف األوروبي من إعالن الجزائر عام 1980فبراير عام 
، هو  داللة التحول الرئيسة في بداية االعتراف األوروبي بالبعد السياسي 1980الفلسطيني أن إعالن البندقية عام 

لبندقية اإليطالية قرارًا أدان فيه االحتالل للقضية الفلسطينية، حيث أصدر المجلس األوروبي المنعقد في مدينة ا
، واعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إلى جانب دولة 1967اإلسرائيلي لألراضي العربية المحتلة عام 

إسرائيل، كما اعترف المجلس بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وعليه دخلت  
وروبية الفلسطينية مرحلة جديدة أفرزت معها قوى أوروبية جديدة بدأت تتطلع بأدوار تناسب روح العالقات األ

 المرحلة وتعمل على أنضاج فكرة التفاوض بفتح قنوات اتصال  بين طرفي الصراع. 

في تأسيس كانت مملكة النرويج البلد االسكندنافي الصغير عنوان تلك المرحلة حيث قفزت بقوة إلى قاطرة القيادة  
االتصاالت السياسية التي قادت إلى مرحلة جديدة في الشرق األوسط.يقول الدبلوماسي النرويجي، هانس لونغفا: كنا 
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من أوائل الدول الغربية التي ُتأسس لما وصفناه آنذاك باتصاالت عمل مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووصلت 
لى اتصاالت العمل هذه إلى أعلى مستوى في قيادة ال منظمة: ياسر عرفات، فاروق القدومي، أبو إياد، أبو جهاد وا 

التبدل على السياسة النرويجية التي كانت  (. ومن هنا برزت عالمات2013قادة عسكرين ميدانين أيضًا)لونغفا، 
ان تتسم بالعدائية المطلقة للفلسطينيين، وبدأ يتشكل مالمح دورها المستقبلي في لعب دور الوسيط. يوهان يورج

كان أول شخصية على المستوى السياسي تقابل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، 281(،Johan Holstهولست)
، ومن هذا التاريخ كانت بداية العالقات الرسمية النرويجية الفلسطينية، 1978ياسر عرفات عندما زار لبنان عام 

ا  الكبيرة في قوات حفظ السالم باإلضافة إلى انخراطها الفعلي في شأن المنطقة من خالل مساهمته
 الدولية)اليونيفيل( في جنوب لبنان.

 

  

                                                           
عمل نائب لوزير الدفاع النرويجي بين عامي إلسرائيل،  لالمحدوداو رجل دولة  نرويجي، وشخصية قيادية ُعرفت بدعمها المطلق -281

سرائيل. أسهم بشكل واضح وبعناد منقطع 1976/1979 ، كما عمل وزير للخارجية أثناء محادثات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وا 
 النظير في التوصل إلى االتفاق المرحلي االنتقالي الذي ُعرف باتفاق أوسلو.
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 :ثالثًا: النرويج )دراسة حالة(
 282مملكة النرويج هي إحدى الدول االسكندنافية الخمس إلى جانب السويد، الدنمارك، ايسلندا، فنلندا وجزر فارو.

أعلى الهرم لتقارير التنمية البشرية ُمسجلة بذلك  تتمتع النرويج  بمستوى معيشة متميز وتحتل مكانًا متقدمًا في
لدولة الرفاه، حقوق اإلنسان والديمقراطية. تملك النرويج أكبر صندوق سيادي في العالم تصل قيمته إلى  اً أنموذج
(. إال أن َتصدر النرويج لهذه المكانة، حسب معايير األمم المتحدة، ال يروق 2014مليار دوالر )العرب،  850
يرين ممن ُيشككون في مصداقية هذه التقارير التي ال تعكس الوضع الحقيقي للسكان المحلين الذين يعانون للكث

جملة من المشاكل.  ولكن وبغض النظر عن ذلك فإن الحقيقية الواضحة تتجلى في االحترام الدولي لهذه المملكة 
لتابعة لألمم المتحدة أو للدول الفقيرة، ودورها لمساهماتها الجدية والضخمة التي تقدمها إلى المنظمات الدولية ا

 المتميز في التدخل االيجابي في الصراعات اإلقليمية والدولية. 

وربما يقفز إلى ذهن القارئ مباشرة السؤال التالي: لماذا يتخذ الباحث من النرويج نموذجًا لدراسة دالالت االعتراف 
الي المتقدم للنرويج مقارنة بالموقف األوروبي العام، أم هو نتيجة بالدولة الفلسطينية، هل هو نتيجة الموقف الح

لدورها المتميز الذي لعبته )وما تزال( في الصراع الفلسطيني /اإلسرائيلي. في اإلطار ذاته تدور أسئلة متعددة من 
االعتراف بالدور قبيل: دوافع هذا الموقف؟ هل هي دوافع سياسية بحثة؟ أم أنها قيمية وأخالقية؟ وما عالقة هذا 

لدور نرويجي اعتقدت النرويج بأنه لم ُيكتمل؟  لالسالم في أوسلو؟ هل هو استكما الذي لعبته النرويج في محادثات
أم أنه موقف فرضته التفاعالت النرويجية الداخلية بشكل مغاير للنمطية التي كانت سائدة في النرويج حول دعمها 

أخرى كامنة؟ ربما يمكن مقابلة بعض هذه األسئلة  اً األولى؟ أم أن هناك أسبابعبر مراحل الصراع  المطلق إلسرائيل
من خالل البحثفي تاريخ هذا الدور وتسليط الضوء عليه سعيًا للتعرف على الدالالت السياسية المستقبلية المتوقعة 

 منه على القضية الفلسطينية.

 ف بالدولة الفلسطينية خلفية الدور النرويجي في الصراع وأثره على االعترا -3 

كالً  على اإلجماع األوروبي بخصوص المسألة الفلسطينية، ولم  اً العتراف النرويجي بالدولة الفلسطينية خروج ش 
تكن سوى دولة واحدة هي السويد قد سبقت النرويج في المحيط األوروبي باالعتراف بالدولة الفلسطينية بتاريخ 

في تفرده بمواقف متميزة من القضية الفلسطينية تبدو شجاعة ومعاكسة ،موقف مثير حول النرويج 30/10/2014

                                                           
اسكندنافيا التي تقع  رةكندنافية وذلك نسبة إلى شبة جزيجانب مملكة الدنمارك والسويد ما يعرف بالدول االسمملكة النرويج إلى تشكل -282

السابقة الذكر إضافة إلى كاًل من ايسلندا، فلندا وجزر  االسكندنافية لإلشارة الى الدول ستخدم مصطلح الدولفي شمال قارة أوروبا، وأحيانا يُ 
 ي والحضاري بين هذه الدول.فارو وذلك للتقارب الثقاف
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إلرادة القوى العظمى في العالم )الواليات المتحدة األمريكية( صاحبة القول الفصل في الساحة الدولية ال سيما فيما 
األوروبية التي  يتعلق بإسرائيل والصراع مع الفلسطينيين. فالحقيقيةالماثلة هي أن النرويج جزء من المنظومة

ساهمت بشكل واضح في إرساء قواعد ثابتة في الصراع تمثلت بالمحافظة على أمن، استقرار، ازدهار وديمومة 
التفوق للدولة العبرية الناشئة. وتجلى هذا الدعم األوروبي شبه المطلق بأشكال علنية أحيانًا وسرية أحيانًا أخرى، 

ل جمعي أحيانًا أخرى، وتراوح ما بين الدعم العسكري الالمحدود والغطاء وبشكل منفرد كل على حدة أحيانًا، وبشك
السياسي المطلق لكل ما تقوم به إسرائيل.وعلى الناحية األخرى ظل التنكر األوروبي الدائم للحقوق الفلسطينية في 

تحت ظلها بالحصانة منه أيضًا، مظلة هامة تمتعت إسرائيل  اً العقود األولى من الصراع، التي كانت النرويج جزء
إلسرائيل كان جزءًا من  اً والحماية.فالمقاربة في الحالة النرويجية تشير إلى أن الدعم التاريخي الذي قدمته النرويج

ترجمة التفاعالت النرويجية الداخلية التي شكلت حجز الزاوية في مواقف النرويج التاريخية من قضية الصراع.  فقد 
لنقابات النرويجية أرضية خصبة وقاعدة انطالق صلبة لسياسة داعمة إلسرائيل عبر شكلت األحزاب السياسية وا

عقود الصراع األولى.  فقد كانت تلك األحزاب ) أحزاب اليمين تحديدًا( تعتبر إسرائيل أنموذج، وارتبط حزب العمال 
واألهم في إسرائيل وهو حزب النرويجي، أحد أهم أعمدة السياسية في النرويج، بعالقات متميزة مع الحزب األكبر 

العمل.  وربما شكلت هذه العالقة االيدلوجية بين أهم حزبين في البلدين دعامة أساسية للدعم النرويجي إلسرائيل 
حيث كانت هذه التكتالت السياسية ترى في إسرائيل تجربة اشتراكية وعلى نحو ما اشتراكية ديمقراطية ذات توجه 

برلمان نرويجي يتألف آنذاك من تجسدت أحد مظاهر هذا األمر في واقع وجود  مجتمعي على غرار النرويج. 
عضوا منهم ينحدرون من أحزاب متعددة, ينتمون إلى جمعية اسمها "جمعية أصدقاء إسرائيل"،  87عضوا,  157

ونية , إضافة إلى ذلك كان هناك شخصية صهياً وهذه الجمعية تحوي وزراء خارجية ورؤساء وزراء سابقين ونواب
صهيوني بامتياز  اً يهودية انضم إليها هو رئيس البرلمان ينفت عنصرية ضد الفلسطينيين. لقد كان النرويج بلد

 (.2013)كتمتو، 

، التي احتضنتها النرويج، أفرزدالالت أخرى اهتزت 1993ولكن وقع المفاجأة  في الكشف عن قناة أوسلو السرية 
عن النرويج ووضعت النرويج في دائرة الضوء على مسرح السياسة معها الصورة النمطية التي كانت سائدة 

في تغير وجه الشرق األوسط. وجعل من دور هذه المملكة الصغيرة مبعث  اً لعالمي حيث أحدث دورها منحى فارقا
ة تساؤالت تدور في دائرة ال متناهية األقطار،ومركزهايثيرفضول البحث عن دوافع هذا الدور بين خطوط البراغماتي

النفعية، الغرائضية، والمثالية األخالقية بطرح العديد منالتساؤالت: من أي باب دخلت النرويج لهذا الدور؟ هل من 
زاوية المصالح المباشرة للنرويج؟ أم من زاوية المصالح اإلسرائيلية؟ أم أن النرويج جزء من منظومة قوة عظمى 

حول الربح، السياسية وتغير مفهوم أطراف الصراع أو أحدهم  مهيمنة ترسم األدوار لشركائها استغلت نضج اللحظة
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ي سادت وميزت العقود األولى من الصراع حيث تقاطعت الظروف مع اللحظة الفارقة التي تالخسارة، والمخاطر ال
 دخلت فيها النرويج على خط الصراع؟ 

الفلسطينيين لألوهام المتعلقة بالبعد ففي أواخر السبعينات من القرن الماضي أصبح األمر أكثر وضوحًا في فقدان 
، بدأ السادات ينتهج سياسة "ذات وجهين" فعلى حين ظل يتحدث عالنية مؤيدًا 1978العربي، بحلول أواخر عام 

الحقوق الفلسطينية، فإنه كان قد بدأ سرًا  في إرسال رسائل مختلفة عن ذلك تمامًا لإلسرائيليين... لقد استبعدت 
قاموسي... واستطرد وايزمان "من هذا أفهم أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية". فأجاب السادات" منظمة التحرير من 

(. وقد ساد تلك الفترة 428: ص 1985تمامًا، ال دولة وعدد صغير من النقاط العسكرية القوية إلسرائيل" )فهمي،
الثة لقمة الخرطوم" ال صلح، ال ايضًا شعارات التعنت في الموقف العربي والفلسطيني عبرت عنه الالءات الث

، وما تبعها من فورة امتزج فيها الحابل بالنابل تحت وطأة 1967اعتراف وال تفاوض"، التي أعقبت حرب حزيران 
الهزيمة، وساد الضجيج في العمل والخطاب السياسي وحتى العسكري بمحاولة نشر التطرف  للتستر على العجز 

ن، إال أن دالالت أخرى كانت تتفاعل في ركن ما وسط هذا الضجيج، أسست والفشل ومحاولة محو آثار العدوا
لتوجه فلسطيني مثير لالهتمام بزغ من وسط هذا المعمعان تنبه إلى ضرورة تغليب صوت العقل ومراجعة 
الطروحات لتتالءم واالمكانيات المتاحة، ويمكن ألي متابع أن يرصد ثالث ظواهر هامة راحت تتبلور منذ تلك 

فترة: بداية انحسار الرفض باهتزاز األرض التي أنبتته، وبداية االهتمام باستخدام الشرعية الدولية سالحًا في ال
 (. 17: ص 2000المواجهة مع إسرائيل, وبداية انحسار األوهام الفلسطينية بشأن المحيط العربي) حوراني،

كسالح فاعل في الصراع ضد االحتالل. وبدأ المسعى  إذًا هي الشرعية الدولية التي بدأ الفلسطينيون إدراك أهميتها
أدركت منظمة التحرير  الفلسطيني يرتكز في استراتيجيته بالبحث عن مشاركة  في مشاريع التسوية السياسية حيث

الفلسطينية أهمية الواقعية السياسية وقبولها باألمر الواقع من خالل اعترافاتها بالقرارات الدولية كأساس للتسوية 
لسياسية للقضية الفلسطينية وكمدخل وحيد لفرض دورها كطرف مساو في معادلة الصراع. تقاطعت خصائص هذه ا

اللحظة السياسية مع الموقف األوروبي المنجذب بقوة للعب دور متقدم في القضية الفلسطينية أساس الصراع في 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى مواقعه  الشرق األوسط. وبدت الفرصة سانحة أمام الموقف األوروبي العام لدفع

والزامها بشروطه، فاستجابت لهذه الفرصة بعقالنية، خطوة تلو الخطوة، وهي نظرية هنري كيسنجر وزير الخارجية 
األمريكي، في إطار سعيها لتدجين وترويض الخطاب والفعل الفلسطيني للوقوف على حقيقية قبول إسرائيل.وشهدت 

ات هامة من شأنها دعم وتشجيع هذا التوجه لدى الفلسطينيين ودفعهم على المزيد من االنخراط الساحة الدولية نشاط
في العاشر من تشرين الثاني من  3379في العمل الدبلوماسي حين أصدرت الجمعية العمومية لألمم المتحدة قرارها 

م الدول األوروبية صوتت ضد ، باعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية، على الرغم من أن معظ1975العام 
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القرار، وقد سبق هذا القرار استقبال األمم المتحدة، للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أللقاء خطابه الشهير في 
، وهو نفس العام الذي أصدر فيه المجلس الوطني 13/11/1974الجمعية العمومية لألمم المتحدة بتاريخ 
وفي هذا البرنامج،  283نامج المرحلي، أو ما اشتهر "ببرنامج النقاط العشرة"،الفلسطيني قراره بشبه االجماع على البر 

، وافتتحت المرحلة التي ما 1988تجسدت نقطة التحول الجذرية التي مهدت الطريق إلى إعالن الدولة في الجزائر 
ء يتحرر من فلسطين زالت قائمة إلى اآلن، وانتقلت إلى العلن المطالبة بإقامة سلطة الشعب الفلسطيني على أي جز 

 (. 18: ص 2000دون رهن إقامتها بتحرير فلسطين بكاملها ) حوراني، 

للعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية، محاولة  المرحلةتعمل بصمت وتسير بخط مواز  كانت النرويج خالل تلك 
رجية النرويجية حيث بذلك فتح باب الحوار المباشر بين المنظمة وحكومة إسرائيل معتمدة على السياسية الخا

الوثيق بين سلطات الدولة والسلطات األكاديمية واإلنسانية. إن الفافو هي منظمة بحث نرويجية انشغلت في  التعاون 
، وهناك تعرف مديرها )تيرجي رود الرسن(، إلى يوسي بيلن. وبعيد 1992العمل الميداني في المناطق أبان صيف 
استقطب مشروع الفاو انتباه الحكومة النرويجية. وفي أيلول اقترح وزير ذلك غدا بيلن نائب وزير الخارجية و 

الخارجية النرويجي لدى زيارته إلسرائيل على بيلن أن تساعد النرويج في إنشاء قناة خلفية سرية بين إسرائيل 
ول أن هذا (.وعلى الرغم من هذا التبسيط إال أنه يمكن الق135: ص 1995ومنظمة التحرير الفلسطينية" )بيرس، 

الدور ُرسم بعناية فائقة. استخدموا المركز كواجهة لتسهيل محادثات السالم بين الجانبين، وفعلوا ذلك بسرية تامة) 
(. وبهذا نجحت الوساطة النرويجيةوفشلت عشرات الوساطات األخرى، وكانت النرويج وليست دولة 2013أورام،

دارته أخرى من دول العالم المؤثرة في صناعة القرار ا لدولي والتي أسهمت إسهامًا مباشرًا في خلق هذا الصراع وا 
وتغذيته عبر عقود.وقد قبل الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي بهذا الدور، كل له دوافعه وأسبابه التي رأى بأنها تخدم 

صراع  قوة. مصالحه وتحقق أهدافه. ربما كونها دولة صغيرة ال يخشاها أحد، وهي نقطة ضعف رأى فيها أطراف ال
أو ربما هناك أسباب أخرى حيث كانت النرويج محل ثقة أطراف الصراع. لقد كان اهتمام عرفات بالنرويج نابعًا من 

 (.2013عالقاتها الخاصة بإسرائيل )لونغفا،

أيضًا على هذا الدور النرويجي)موضع الدراسة( ولتغطية بعض  اً إرشادي وفي ومضة سريعة، ربما تشكل دليالً 
ؤالت السابقة التي تكتنفه، تجيب المؤرخة النرويجية،هيليداوييج، المتخصصة في محادثات أوسلو السرية على التسا

معظم هذه التساؤالت عندما قالت: ليس سهاًل على دولة مثل النرويج أن تقوم بدور محايد، كان محتمًا لدورها أن 

                                                           
، تم إقراره  من قبل  المجلس الوطني الفلسطيني. ُعرف باسم 1974برنامج سياسي صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية في العام -283

ياسي لمنظمة عتبر البرنامج أساس التوجه السالبرنامج المرحلي وُأشتهر ببرنامج "النقاط العشرة". عارضته بعض فصائل منظمة التحرير. وأُ 
 .في المراحل الالحقة التحرير الفلسطينية
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شارت بعض الوثائق السرية التي كشفتها وزارة (.  وقد أ2013يكون بحسب قواعد اللعبة اإلسرائيلية )وييج، 
الخارجية النرويجية عن عمق هذه العالقة االسرائيلية/النرويجية ومدى قوة الترابط والتنسيق في رسم السياسية وفقًا 

، وفي أثناء االنتفاضة الفلسطينية، أرسل وزير الخارجية النرويجية 1988للمصالح اإلسرائيلية.  ففي ربيع عام 
ك ستالبيرغ إلى وزير الخارجية اإلسرائيلي شمعون بيرس، مع سكرتير حزب العمال النرويجي، رسالة مكتوبة آنذا

(.  2013بخط اليد كتب فيها: عبر التخلص من عبء المناطق المحتلة ستنجح إسرائيل وتزدهر) الجزيرة نت، 
في التخلص من عبء المناطق وهي كلمة  ُيالحظ من هذا التعبير أن المراد ليس اإلقرار بالحق الفلسطيني بل هو

تحمل دالالت واسعة وواضحة على الموقف النرويجي، الذي يمثله وزير الخارجية  رأس الدبلوماسية في البحث عن 
فكرة التخلص من المسؤوليات األخالقية، األدبية واالقتصادية للمناطق المحتلة التي وضعت إسرائيل في موقف 

حيث بات  روبي والعالمي من خالل ممارساتها الوحشية والقمعية  أثناء االنتفاضة األولىمحرج أمام المجتمع األو 
من الصعب الدفاع عنها.وفي أثناء محادثات أوسلو نقل النرويجيون كل التفاصيل التي من شأنها أن تمنح الجانب 

ونقاط االختراق الممكنة في هذا اإلسرائيلي كل االمكانات الممكنة لدراسة الموقف الفلسطيني وتبيان مواطن ضعفه 
إلى القدس للقاء الوفد اإلسرائيلي  284الموقف.  بعد هذه اللقاءات مع عرفات توجه )تيري رود الرسون، ومونة يول(،

أخبروهم بكل ما قاله عرفات، ولم تكن فقط رسالة بل إحدى عشرة صفحة تضم محاضر االجتماعات حرفيًا وتسجل 
ا كان يفكر به أعطي  لإلسرائيليين.  وفي متابعة ملفات وزارة الخارجية اإلسرائيلية نجد أراء عرفات وكل ما قاله وم

دائمًا اإلشارة إلى رسائل سرية  نقلت من النرويج إلى إسرائيل ولكنها ال أثر لها في ملفات وزارة الخارجية 
وقيع على االتفاقية. عندما طلب (. وبهذا الجهد تم إنضاح اللحظة السياسية المناسبة للت2013النرويجية)وييج، 

قد جرى لمنظمة التحرير  اً جيد ئاً لوثيقة سررت كثيرًا اعتقدت أن شيمني وزير الخارجية شمعون بيرس النظر في ا
الفلسطينية، فقد بدأت أخيرًا ترى أن الصراع المسلح لن يفضي إلى شيء، وأن عدوها األكبر هو شريكها األفضل 

(  ال إشراف لألمم 2( ال تفاوض على القدس أو الالجئين،1دت على الشروط التالية: إسرائيل، وفي أول لقاء أك
 (. 2013المتحدة وال تحكيمًا دولياً،  وقد قبل الفلسطينيون )سافير، 

إن الداللة السردية لهذه األحداث ال تعني بالمطلق محاولة المقاربة من زاوية نقدية لهذا الدور في إطار 
أو البحث عن أسرار ألثبات فرضية ما، ولكنها محاولة رصد مسار التحول في  تتبع بداياته التشكيك بنزاهته، 

بهدف التنبؤ بدالالته المستقبلية وأثرها المتوقع على القضية الفلسطينية، بلواستطرادًا لكل ذلك في تفسير هذا التحول 
إلى وسيط ومنسق لالتصاالت بين أطراف النرويجي من موقف معادي في مراحله األولى وداعم بالمطلق إلسرائيل 

                                                           
تيري رود الرسن ممثل األمين العام لألمم المتحدة للسالم ، وهي زوجة سفيرة النرويج بإسرائيلونة يول مسؤولة نرويجية عملتكم  -284

 . 1993عام وهما من أبرز أعضاء الفريق النرويجي في محادثات أوسلو -بمنطقة الشرق األوسط 
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الصراع، ووصواًل لهذا الموقف االستثنائي باإلقدام على خطوة االعتراف بالدولة الفلسطينية خارج اإلجماع األوروبي؟  
ومحاولة سبر أغوار هذا الدور من خالل تثوير العديد من التساؤالت، هل األمر جزء من اللعبة الدبلوماسية التي 

عض الدول؟ أم هي صحوة ضمير للموقف النرويجي الذي تعرض للكثير من االنتقادات حول عدم النزاهة تحترفها ب
أثناء محادثات أوسلو؟ أم أن األمرال عالقة له بالفلسطينيين، وهو أمر مقتصر على دولة متحضرة تنتصر للقيم 

بضبط ايقاعاتها مع نبض مواطنيها، وربما األخالقية وتحاول المحافظة على مصداقية القيم اإلنسانية التي تتبناها 
شريحة واسعة من المواطنين في مختلف أنحاء أوروبا، التي بدأت ترتفع أصواتهم الغاضبة ضد سياسات إسرائيل في 

 األراضي المحتلة وتدعو إلى اتخاذ مواقف جدية داعمة للفلسطينيين وضد التعنت اإلسرائيلي؟

(، 2008/2009ألن المفوضية األوروبية كانت قبيل العدوان على غزة)صدمت الحركات المناضلة في أوروبا  
بصدد رفع مستوى التعاون بداًل من تجميده، وأدركت أنها، ومعها األمم المتحدة ال تستجيب للضغوط الممارسة على 

منظمة شكل عرائض ولو َوق ع عليها مئات اآلالف، إذ لم يكن يمضي سوى أشهر إال وكانت إسرائيل ُتستقبل في 
(.بدا هذا واضحًا من خالل التفاعالت الشعبية والمجتمعية 2010(،) شهال، OCDEالتعاون والتنمية االقتصادية)

داخل المجتمعات األوروبية التي خلقت حالة داعمة للفلسطينيين يصعب تجاهلها وغض الطرف عنها من قبل 
، وأعضاؤها المنتشرون حول العالم دورًا 285از"الحكومات الغربية وهي تتنامى بشكل مطرد وسريع، لقد لعبت "آف

مفصليًا في اقناع الحكومات بدعم مبادرة الشعب الفلسطيني للحصول على الدولة والحرية والسالم... سيذكر الشعب 
(. وعلى الصعيد النرويجي الداخلي فقد أعلنت معظم 2012الفلسطيني ويقدر تضامنهم ودعمهم لنا) شهيد، 

األحمر...( تأييدها للحقوق -)حزب العمال النرويجي، حزب اليسار االشتراكي، حزب رودتاألحزاب النرويجية 
الفلسطينية، بل وحملت بعض األحزاب مثل رودت األحمر شعار المقاطعة ضد إسرائيل، وذهب أحد أحزاب اليمين 

حكومة الوحدة الوطنية التي المعارض "فينيسترا" إلى أبعد من ذلك في تأييده لموقف الحكومة النرويجية باالعتراف ب
(، والتي عارضتها معظم الدول األوروبية. وقد لعبت عوامل متعددة وارهاصات كثيرة 2007شكلتها حركة حماس )

 في بلورة وتشكيل هذا الموقف عبر فعل تراكمي طويل، يمكن حصرها في أمران:

 ،والشروط اإلسرائيلية للتفاوض في ظل  المنحى الهزلي الذي وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية /اإلسرائيلية
تغير الجغرافيا على األرض بفعل االستيطان، وتبدد األمل بإمكانية التوصل إلى اتفاقية سالم عادلة تنهي 

 حالة الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.

                                                           
، تناضل من أجل قضايا البيئة وحقوق اإلنسان وحرية التعبير والفساد والفقر والصراع. تقوم 2007منظمة عالمية أطلقت عام  :آفاز -285
 .مليون شخص  في جميع دول العالم 40ربما يقارب  لغة، عدد أعضائها 17حمالتها ب  بإطالقآفاز 
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  خاللها من  ، وما ارتكب2014حتى العام  2008وسلسلة الحروب اإلسرائيلية على قطاع غزة منذ العام
 جرائم بشعة جعل من الصعب الدفاع عن إسرائيل ومواصلة الدعم المطلق والتقليدي لها.
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 رابعًا:  هل يشكل االعتراف النرويجي رافعة لمزيد من االعترافات الوروبية بالدولة الفلسطينية؟

وروبي.  وتسعى النرويج بشكل نشط ترتكز سياسة النرويج الخارجية على التعاون الشديد بينها وبين دول االتحاد األ
وفاعل في التأثير على القرارات األوروبية تجاه العديد من القضايا الهامة سواء داخل دول االتحاد األوروبي أو على 

(، الوزير المكلف بملف قضايا Vidar Helgesenالمستوى الدولي،ففي بيان صادر عن الحكومة النرويجية، يقول )
، وهي 2017بأن: "استراتيجية الحكومة هي بالتعاون الوثيق مع دول االتحاد األوروبي حتى العام االتحاد األوروبي 

مصلحة وطنية نرويجية للمشاركة بفاعلية في العملية السياسية المستمرة في أوروبا")موقع وزارة الخارجية 
قع من دور فاعل للنرويج في التأثير على النرويجية(.إال أن التعقيدات التي يحملها األمر تتجاوز كثيرًا األمل المتو 

محيطه األوروبي في هذا اإلطار. فالمتأمل والباحث في سياسة الدول األوروبية تجاه القضية الفلسطينية يالحظ 
ويمكن تبعثر هذه السياسة وافتقارها لتوجه سياسي موحد حول عمق وحدود التدخل في ملف القضية الفلسطينية.  

ن على مستوى الدول الكبرى في االتحاد، يتبنى كل تيار سياسة مختلفة، فالتيار الذي ياك تيار الجزم بالقول أن هن
تمثله فرنسا يدعو إلى دور أكبر لالتحاد األوروبي، في حين يقبل التيار اآلخر الذي تمثله )بريطانيا( بالتفرد 

كثر فاعلية في العملية السلمية، ووجود األمريكي. تمثل هذا التنوع بوجود تيار يرغب بأداء دور أوروبي مباشر وأ
تيار يرغب بأداء دور أوروبي  شرط أال يزيد سقفه عن أية خطوط حمراء مع الواليات المتحدة األمريكية، باإلضافة 

: 2010إلى وجود تيار يفضل المراهنة كليًا على الدور األمريكي، ويكتفي بالدور الداعم للوسيط األمريكي)زيتونة، 
الصراع لهذا الدور من زاويتين مختلفتين أيضًا. بالنسبة  الطرف اآلخر من المعادلة ينظر طرفى ا(. وعل18ص 

للفلسطينيين، وهم الحلقة األضعف في الصراع، فإنهم يعلقون آمااًل كبيرة على هذا الموقف النروجي ويأملون أن 
ة في التعاطي اإليجابي مع المسعى الفلسطيني يشكل باكورة اعترافات ُتجسد دورًا سياسيًا أكثرتقدمًاللدول األوروبي

بحصد االعترافات بالدولة الفلسطينية، بل ويضيف زخمًا سياسيًا ونضاليًا جديد وهام يضاف إلى الرصيد النضالي 
المتواصل للفلسطينيين في التصدي لالحتالل، ويفتح ساحة مواجهة جديدة مع إسرائيل بوضعها في تحدي مباشر 

لي من خالل تكرار النموذج النرويجي في الوحدات األوروبية المختلفة. أما الجانب اإلسرائيلي الذي مع المجتمع الدو 
يرفض أي تدخل من شأنه تغير المعادلة القائمة في ميزان القوى وقواعد اللعبة، وينظر بارتياح شديد للتفرد األمريكي 

المستمر على أي دور سياسي متقدم للدول األوروبية في ملف القضية الفلسطينية، وال يتردد في التعبير عن تحفظه 
في الصراع القائم، فإنه ال يرغب في دور أكثر من دور الممول لدول االتحاد األوروبي.وقد كانت محاوالت اإلزاحة 
لهذا الدور األوروبي واضحة في محادثات السالم، على صعيد المفاوضات الثنائية والمفاوضات المتعددة األطراف: 

شعرت المجموعة األوروبية التي طالما سعت لتسوية النزاع الشرق األوسطي بأنها تطرح جانبًا عن الحلبة  فقد
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السياسية، وهي المسار الثنائي وحتى في المسار المتعدد األطراف لم تعطِّ هذه المجموعة التمثيل المالئم 
 (. 20: ص 1994)بيرس،

االعتراف النرويجي يكتسب دالالت متباينة بالنسبة لطرفي  من الواضح أن في ضوء المعطيات السابقة، فإنه 
الصراع، ولكن نقطة االهتمام المثيرة لدى الطرفين )الفلسطيني/اإلسرائيلي( تكمن في حدود التأثير المتوقعة لهذا 

ئيل، على الموقف على سياسة الكثير من الدول األوروبية تحديدًا التي ما تزال على دعمها الثابت شبه المطلق إلسرا
وجه التحديد الدول المركزية مثل بريطانيا وألمانيا. إن المؤشرات العامة حول مدى التأثير تبدو ضعيفةوصعبة للغاية 
في إحداث اختراق أو ربما يمكن الذهاب بالقول أي تقدم إيجابي. ربما تثير هذه النقطة جداًل  لدى البعض ممن 

من الصحة،  ولكن  اً عبية باعتبارها دالئل تغير، يحتمل هذا األمر جزءينظرون إلى حمالت المقاطعة والتضامن الش
الحديث هنا ما يزال يرتكز على المواقف الرسمية للدول.  كان هذا األمر واضحًا عندما توجهت القيادة الفلسطينية 

السابع والستين  إلى الجمعية العمومية لألمم المتحدة لطلب العضوية لدولة مراقب في األمم المتحدة في دورتها
 اً ، حيث عكست نتائج تصويت الدول األوروبية حالة من التباين  بجعل التصويت حق2012نوفمبر 29بتاريخ 
، ووقفت الدول األوروبية على خطوط متباينة في كيفية التعاطي مع المطلب الفلسطيني بين مؤيد وممتنع ياً اختيار 

إلى مستقبل هذا النهج وأثره على القضية الفلسطينية. فاعترافات عن التصويت.  ربما هذا األمر يشير بشكل واضح 
بعض الدول مثل) السويد، النرويج( لم ُتحدث ذلك التأثير الفارق في قدرتها على تشكيل موقف قوي وموحد لكتلة 

بية )البرلمان أوروبية واحدة تتبنى نفس النهج. ربما يجادل البعض باالعترافات الالحقة للعديد من البرلمانات األورو 
البريطاني، البرلمان اإلسباني(، أو حتى التصويت اإليجابي للعديد من الدول لصالح رفع مكانة فلسطين في األمم 
المتحدة مثل فرنسا. إن تتبع هذه االعترافات يشير أيضًا إلى اقتصارها على الدالئل الرمزية حيث بقيت هذه 

مفاوضات أو التوصل إلى اتفاق بين الطرفين وافتقدت إلى اللغة الجازمة االعترافات في ُأطر مشروطة بالعودة إلى ال
أو الواضحة في دعم الحقوق الفلسطينية.والتساؤل هنا أليس من الخطأ االستراتيجي مواصلة الحديث عن العودة 

تج عن للمفاوضات في ظل واقع متغير ومتحرك تجاه قضم األرض الفلسطينية بفعل االستيطان؟ هل هذا األمر نا
قصور في فهم ما آلت إليه الوقائع على األرض؟ أم هو تسليم بالواقع الذي خلفته إسرائيل؟  أليس الدعوة المستمرة 

بات غاية في النفاق السياسي.  اً بالعودة إلى المفاوضات مع اللمز على استحياء بمرجعية قرارات الشرعية الدولية أمر 
يؤكد أن ال مجال للشك في أن )معظم الدول األوروبية( قد أقرت ضمنًا إن الدعوة المستمرة بالعودة للمفاوضات 

في محاباة واضحة لصالح دولة االحتالل من خالل القبول بتسوية سياسية ال ترقى للطموحات الوطنية الفلسطينية،
يجاد دولة اعترفت بالدولة الفلسطيني 138غض الطرف المستمر عن تحديها لإلرادة الدولية التي عبرت عنها  ة، وا 
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من خالل منح الذرائع  لها من أجل العودة إلى حلقة مفرغة من مفاوضات وهمية تصدر سرابًا ووهمًا ال نهاية له
 إسرائيل الفرصة تلو األخرى لفرض قانون الغاب من خالل فرض القوي شروطه على الضعيف.

تتعدى كونها مواقف تغطي بعض إن االعترافات المشروطة التي ال تصاحبها ترجمات حقيقية على األرض ال 
الدول من خاللها الوجه القبيح  للدور الالأخالقي في وئد أي طموح سياسي مكتمل يتمثل باالنعتاق الكلي من 
االحتالل، االستقالل وتقرير المصير حسب قرارات الشرعية الدولية. هذا هو الموقف الذي يرغبه الفلسطينيون وهو 

ما يجادل البعض بأن العديد من الدول األوروبية )النرويج مثااًل(تساهم بشكل كبير في األقرب إلى فكرة العدالة، رب
تقديم المساعدات االقتصادية للفلسطينيين كترجمة حقيقية العترافها ومساندتها للحقوق الفلسطينيةوهو أمر صحيح، 

ويض عن هذا الخذالن باتخاذ ولكن في نفس السياق ما يزال الدعم االقتصادي للفلسطينيين يأتي في سياق للتع
مواقف سياسية أكثر جرأة، بل وتعمل بعض الدول على احتواء الموقف الفلسطيني من خالل تكبيله بالمزيد من 
المساعدات االقتصادية التي في جوهرها ال ُتقدم إلى ضمن اشتراطات سياسية متتابعة هدفها بعث روح االستكانة 

رضاخ الفلسطينيين للتسليم باألم ر الواقع الذي تحركه إسرائيل بشكل يومي بما يخدم هدفها األساسي بتصفية وا 
 القضية الفلسطينية.

في ضوء ما سبق، هل يعني ذلك فقدان أي داللة سياسية لالعتراف النرويجي بالدولة الفلسطينية في التأثير 
في هذا المضمار، يمكن حصرها على المحيط األوروبي!إن االستنتاج األقرب إلى الصواب حول الدالئل السياسية 

 من خالل التأكيد على أمرين:

تدور في إطار تشده الواليات المتحدة بقوة، مبتدعة له دور  إن سياسات معظم الدول األوروبية ما تزال .1
محدد، ليس على صعيد الصراع الفلسطيني/اإلسرائيلي، األكثر إثارة للجدل، بل على كافة الصعد السياسة 

مل القضايا الدولية. لألقوى أن يفرض النزاع ويحدد مضامينه ومواقيته. لألقوى أن يفرض فيما يتعلق بمج
أشكاله وأساليبه. له أيضًا أن يفرض ما سيحمله الخصم من سالح وما سيجنده من عناصر قوة بهدف 

 (.2002فض النزاع لمصلحته )الحسن، 
وروبية والمتعلقة بالصراع الفلسطيني/ اإلسرائيلي إن المواقف العامة التي تحملها البيانات الرسمية للدول األ .2

)االعترافات(، ليس لها أي ترجمات سياسية حقيقية ووازنة، ودالالتها رمزية وأخالقية تحتكم إلى التوازنات 
األوروبية الداخلية من ناحية، والمحافظة على مصالحها االستراتيجية الخاصة في منطقة الشرق األوسط 

 من ناحية أخرى. 
  إن مبعث االستدراك لهذا التحليل يرجع إلى استدراك المواقف التاريخية وارتباطها بالحاضر في مقارنة

تعكس التماهي بين المواقف السياسية وترجمتها على األرض.  فقد عبرت الدول األوروبية عن تبنيها 
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القضية الفلسطينية وتحقيق للمشروع اإلسرائيلي ودعمته بكل ما أوتيت من قوة، لماذا عندما يتعلق األمر ب
العدالة للفلسطينيين تبقى هذه المواقف األوروبية متذبذبة، هل األمر ناتج عن وجود أوروبا ضعيفة أم هو 
انزياح تكتيكي مخادع على مبدأ تقاسم األدوار بين الواليات المتحدة األمريكية والكتلة األوروبية. تساؤالت 

والمسؤولية االخالقية للدول األوروبية في االلتزام بحل القضية تبقى مفتوحة وتضع على المحك الدور 
الفلسطينية حاًل عاداًل على أساس قرارات الشرعية الدولية دون لبس أو مواربة أو حلول رضائية تفاوضية 

 على قاعدة التفاوض على ما يمكن أن يبقى. وبناء عليه يجب التنبه إلى النقاط التالية:

 نبه بأن فاعلية الدور األوروبي ومصداقيته ضعيفة جدًا وال ترقى إلى المستوى على الفلسطينيين الت
 المطلوب في الوقت الراهن.

  الدالالت السياسية المستقبلية لهذا الموقف تشير إلى أنه سيبقى يراوح مكانه تحت سقف الضغط الرمزي
 على دولة االحتالل. 

 انيا وألمانيا ما تزال على موقفها من الدعم شبه المطلق أن الدول المركزية في االتحاد األوروبي مثل بريط
 إلسرائيل وتتبنى الموقف اإلسرائيلي في جوهر سياساتها. 

  النظر إلى حمالت المقاطعة ومناهضة التطبيع كجزء من مشروع أكبر إلعادة بناء وتماسك المجتمع
وحدها من تجسيد تطلعات  الفلسطيني مع األوروبيين المناصرين للقضية، وأن تتمكن هذه الحمالت

قامة دولتهم المستقلة.  الفلسطينيين في التحرر واالنعتاق وا 
  ن النظر إلى اتفاقيات شراكة، على غرار اتفاقية الشراكة األورو_ متوسطية، بشكل موضوعي، فهي وا 

كامنة على مسار االعتراف بسلطة ممثلة للشعب الفلسطيني فإن األهداف السياسية ال اً كبير  اً كانت تطور 
وراءها ربما تكون القضية الفلسطينية في ذيل قائمتها.  فأوروبا الباحثة عن تعزيز دورها في المنطقة، 
وتعزيز مفهوم واسع ألمن أوروبا بإنشاء شراكة مع دول حوض البحر األبيض المتوسط ال تستطيع تخطي 

ي االتفاقية هو جزء يجب قراءته عقبة القضية المركزية في الشرق ألوسط، وعليه فإن قبول الفلسطينيين ف
ضمن السياسة العامة للمحافظة على المصالح األوروبية)بالمفهوم األمني الواسع(، وحقيقية قبول إسرائيل 

 جزءًا طبيعيًا في نسيج المنطقة العربية ضمن مشروع الشرق األوسط الجديد القائم.
  الجهد في التعويل على المواقف األوروبية على الفلسطينيين أال ينخدعوا في إهدار مزيد من الطاقات و

باالعترافات المتكررة في تجسيد الدولة الفلسطينية واقع على األرض، مع اإلشارة إلى أهمية مواصلة العمل 
 الدبلوماسي الفلسطيني في هذا االتجاه.
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 أما فيما يتعلق بدالالت الموقف النرويجي فيمكن حصرها في النقاط التالية:

  حكومة أوروبية ديمقراطية تعبر عن توجهات رأي عام يتوسع ويتمدد بشكل مستمر في يعكس موقف
 رفض االحتالل اإلسرائيلي،

  .ورأي عام بدأت تتشكل لديه قناعة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم والتمتع بالحرية واالستقالل 
  ق السياسي الذي تمارسه كما يعكس هذا الموقف بداية َتشكل رأي عام أوروبي يضيق ذرعًا بالنفا

الحكومات األوروبية الغربية تجاه القضية الفلسطينية حيث النرويج من الدول التي تتمتع بحظ وافر من 
الديمقراطية في أوروبا، بدأت تصغى لصوت الشعب الذي يتحول في مواقفه من العداء الُمجمع عليه 

لى، وخاصة حقه في تقرير المصير، إلى للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة عبر عقود الصراع األو 
 بداية التفهم لمطالبه المشروعة. 

  يشير الموقف النرويجي أن هناك تفاعالت شعبية تدل علىبوادر تحرر للوعي الشعبي من االرتهان للرواية
اإلسرائيلية التي كانت فوق مستوى الشك عبر عقود طويلة.وبناء عليه فإن الموقف النرويجي من 

بالدولة الفلسطينية يأتي في سياق االستجابة لهذا الوعي الجديد ومحاولة ضبط إيقاعاته من االعتراف 
 خالل المواقف السياسية المتقدمة.
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 النتائج:

  المواقف األوروبية المتقدمة من القضية الفلسطينية مثل الموقف النرويجي والموقف السويدي تحتكم إلى
بالتوازنات الداخلية لهذه البلدان، ومصالحها الخاصة في منطقة  جملة من األبعاد السياسية لها عالقة

الشرق األوسط. تلك البلدان التي تنتهج معايير قائمة على الحيادية والتوازن في سياستها الخارجية يالحظ 
وربما أتباعها للدبلوماسية الهادئة خالفًا للدول المركزية في داخل االتحاد التي تتبع الدبلوماسية الهجومية، 

 مشتركة باألعمال العسكرية في الشرق األوسط وأفريقيا. 
  المواقف النرويجي والسويدي مواقف تعكس بعد قيميًا أخالقيًا على األقل على المستوى الداخلي حيث أن

هذه الدول انخرطت في ترتيب إجراءات عملية السالم وصدر من خاللها أهم المحطات الفاصلة على 
ا يتعلق بالقضية الفلسطينية مثل بيان "ستوكهولم" الشهير، ومشاركاتها الفعلية في كل الصعيد السياسي فيم

اإلجراءات واللقاءات واألسرار التي اكتنفت هذه العملية السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث بات 
 ُتصدر بها نفسها.األمر يتطلب موقفًا أخالقيًا يتعلق بالمحافظة على مستوى القيمية األخالقية التي 

  أن هذه الدول ال تستطيع تجاهل الحراك الشعبي المساند للقضية الفلسطينية في مجتمعاتها، فهي نبض
مواطنيها اللذين باتوا يضيقون ذرعًا بالممارسات اإلسرائيلية وبالنفاق السياسي لحكوماتهم في التستر على 

 جرائم إسرائيل. 
  وحده في إحقاق الحق الفلسطيني. التوجهمن الخطر الشديد االعتماد على هذا 
  إعادة النظر في هذا التوجه وانتاجه بشكل مغاير بحيث يكون نتاج إعمال لفكر سياسي فلسطيني جديد

 وأال ينزلق إلى مسلك الخطاب السياسي نتيجة تعثر المفاوضات أو أي مأزق سياسي أخر.
  للرواية اإلسرائيلية التي سادت عقود طويلة "كسر االحتكار"  هناك حالة دولية ُخلقت يمكن تسميتها

تحليلها واستغالها من خالل و  وشكلت اتجاهات الرأي العام الشعبية في أوروبا،  وبناء عليه يجب تفهمها
 االستقراء الموضوعي للقوة الذاتية، وللقوة العالمية وكيفية استكمالها بالتوجه نحو الهدف المنشود. 
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:التوصيات  

  د حول فضح الممارسات اإلسرائيلي وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في األوسط الشعبية تكثيف الجهو
 األوروبية.

  في ظل ميزان القوى المختل لصالح االحتالل وامتالكه أدوات القوة الفعلية وقدرته على استخدامها
ي في استخدام وتسخيرها بالشكل الذي يخدم مصالحه على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطين

القوة العسكرية المفرطة بحاجة إلى رد فعل فلسطيني موحد وغير مبعثر ما بين الموقف الرسمي للسلطة 
الوطنية الفلسطينية المرتكز على انتهاج الدبلوماسية المفرطة في التصدي للعدوان عبر الوسائل القانونية 

تخذ من التحدي العسكري غير المتكافئ منهجًا والدبلوماسية وما بين فصائل المقاومة الفلسطينية التي ت
 للتعامل مع دولة االحتالل وممارساتها.

   تعميق مستوى التشبيك والتعاون والتضامن مع الشعوب األوروبية ال سيما الشعب النرويجي من خالل
 خلق اطر وهياكل ومؤسسات غير رسمية تقوم بهذا الدور وتعمل على فضح الممارسات اإلسرائيلية.

 ن ُتبقي السلطة الوطنية الفلسطينية خياراتها مفتوحة وأال ترهن نفسها إلى  خيار المفاوضات العقيم،أ 
  وأن تفتح الباب واسعًا أمام تبني خيارات أخرى ال تتعارض مع الشرعية الدولية من قبيل تعزيز التعاون

لدولية من أجل محاكمة ومقاضاة والتضامن الدوليين مع القضية الفلسطينية، والسير قدمًا نحو المؤسسات ا
 إسرائيل.

  تفعيل سالح المقاطعة كجزء من مشروع أكبر إلعادة بناء وتماسك المجتمع الفلسطيني مع أنصاره من
 الشعوب والمؤسسات األوروبية.

 أن المساعدات الخيرية التي تقدمها الدول األوروبية تعمل في كثير من األحيان إلى تلميع قيود  ىالتنبه إل
 حتالل من خالل التواطؤ مع االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي. اال
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 :سةملخص الدرا

إن إشكالية الدراسة تنبع من حالة الجدلية واالخـتالف فـي التشـخيص والبحـث حـول رؤيتـي كـلّ  مـن حركتـي فـتح 
اإلجابـة عـن السـؤال الـرئيس للدراسـة وهـو مـا  إلـى الدراسـة هـذه وحماس للدولة الفلسـطينية. ومـن هنـا فقـد عمـدت

 وحماس للدولة الفلسطينية؟هي أوجه الشبه واالختالف التي طرأت على رؤية كل من حركة فتح 

وقســمت الدراســـة إلــى محـــورين رئيســيين، تلخـــص المحـــور األول فــي الدولـــة الفلســطينية مـــن وجهــة نظـــر حركـــة 
حمــاس.... بــين الثوابــت والواقعيــة السياســية، وتطــرق هــذا المحــور إلــى بانورامــا ســريعة حــول الفكــر األيــدلوجي 

الفلســطينية فــي أدبيــات وأيــدلوجيات الحركــة، ثــم استعرضــت  لحركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس، ومفهــوم الدولــة
الحـــل  -الدراســة باستفاضــة حــول رؤيــة حركــة حمــاس للدولـــة الفلســطينية عبــر مراحــل سياســية تمثلــت فــي أواًل:

 المرحلـي للحـل حمـاس حركـة رؤيـة -ثانيـًا: التـاريخي لـدى حركـة حمـاس إلقامـة الدولـة الفلسـطينية اإلسـالمية،
 السياسي الفكر لقيام الدولة في  )التهدئة( المرحلي الحل -م، ثالثًا:1967ية... دولة حدود عام الفلسطين للدولة
 حماس. لحركة

أمــا المحــور الثــاني فتجســد فــي رؤيــة حركــة التحريــر الــوطني الفلســطيني "فــتح" للدولــة الفلســطينية... تنقــل عبــر 
يــدلوجي لحركــة فــتح، ثــم أبحــر المحــور فــي مراحــل النضــال، واســتهل هــذا المحــور بلمحــة ســريعة حــول الفكــر األ

بنــاء الدولـــة الفلســطينية علــى الجغرافيـــا  -أواًل: -رؤيــة حركــة فــتح للدولـــة الفلســطينية، مــن خـــالل عــدة عنــاوين:
فــــتح والدولــــة الدولــــة الفلســــطينية الديمقراطيــــة، وثالثــــًا الدولــــة الفلســــطينية المرحليــــة، ورابعــــًا  -التاريخيــــة، وثانيــــًا:

ــة الفلســطينية و  الرؤيــة الحاليــة لحركــة فــتح للدولــة وخامســًا ، 1967فــق شــروط ومتطلبــات عمليــة الســالم ...دول
 . الفلسطينية

 بقولها ميثاقها في عنه عبرت حماس لحركة السياسي الفكر في الدولة مفهوم وأهم ما خلصت منه من نتائج إن
الفقهـي، وأن قبولهـا  وتراثـه تعاليم اإلسـالمالنهر وفق  إلى البحر من كاملةً  فلسطين إلى تحرير الحركة تسعى أن

األساسـي. فـي المقابـل إن الرؤيـة حركـة فـتح تتمثـل بإقامـة الدولـة  الحركـة هـدف تحقيـق يـتم حتـى المؤقـت للحـل
 م وعاصمتها القدس الشرقية.1967الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 

 الفلسـطيني البنـاء وبـين لدراسة إيجاد روابط تربط بين رؤية الدولة وشكلها،أما أهم التوصيات التي خرجت بها ا
فيمـا  الفلسـطيني السياسـي الفكـر اتجاهـات والشـتات، وتوحيـد الـوطن فـي الشـعب عـن وحـدة يعبـر الـذي األشـمل

 بين السياسي الخطاب وتوحيد الشامل، السياسي للتحرك فلسطينية موحدة خطةورسم  يخصُّ الدولة الفلسطينية.
 الوطنية. واألهداف الدولة الفلسطينية، حول الفلسطينية الفصائل جميع
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Abstract: 

The dialectical personification and the diversity of diagnosis and research of Fatah 

and Hamas view towards Palestinian State are the entitles of the entire problem 

statement. Hence, the central question, which is represented in what are the 

intervenes of similarities and differences of Fatah and Hamas view towards 

Palestine State?, had been answered in this study.    

The study were divided into two main themes; the one is figured in the State of 

Palestine from Hamas perspective as principles and political realism. Here, the 

research provoked a comprehensive panoramic picture of the Islamic resistance 

movement (Hamas) ideology, the state of Palestinian State among its lines and 

ideologies. Moreover, this study had plentifully tackled Hamas's perspective 

towards Palestinian State from three political stages: 

First, the historical solution to establish Palestinian State, secondly, the periodical 

solution as a view towards Palestinian State foundation; 1967 State of Palestine, and 

finally, the periodic (cooling-off) solution as establishing the state within the Hamas 

Movement's Ideology. 

The second theme is encountered in Palestinian National Liberation Organization 

(Fatah) perspective towards Palestinian State throughout the struggle stages. A 

quick recognition of Fatah's ideology had been introduced, then this view were 

elaborated through number of stages: firstly, establishing Palestinian State by 

reference to the historical geography, secondly, the democratic Palestinian State, 

thirdly, the periodic state, A state by the conditions and requirements of peace 

process :1967 State", finally, the current view of Fatah Movement for Palestinian 

State.   

The results were characterized the concept of state from Hamas political thought's 

perspective as reference to its bill that the movement seeks to free whole Palestine 

from the sea to the river according to Islamic terms and Juristic inherits. However, 

the movement is considered its acceptance to temporal resolution is to achieve the 

principle objective.  

On the other hand, Fatah movement's view is personified in establishing the 

independent Palestinian State on the 4th of June borders in 1967 and the Eastern 

Jerusalem its capital. 

Consequently, important recommendations had been represented in finding bands 

that link between the view of the state and its formation, the comprehensive 



 

  944 من 512

 

Palestinian structure which define the unity of people at home and diaspora and 

unifying Palestinian political thought attitudes towards Palestinian State. 

Furthermore, the outcomes of the study paraphrased a unified Palestinian plan 

towards a comprehensive political action, political speech among Palestinian 

factions towards Palestinian state and national targets.   
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 :المقدمة

، عن تبحثُ  إلى اآلن تزال وما الدولية و أكثرها تعقيًدا، القضايا أهمِّ  من الفلسطينية القضيةُ  تعتبر  في وهي حلّ 
 أوسلو إلـى اتفاقيةُ  سعت و قد أيضًا، جوهرها اعتبارها يمكن بل اإلسرائيلي، العربي الصراع مسببات أهم ذات الوقت

قامة الصراع لهذا حلّ   وضع محاولة  إسرائيل. دولة بجانب مستقلة   فلسطينية   دولة   وا 

خراجهــا مـن دائــرة الــدول التـي ينبغــي ســلخ  إن تعاقـب أشــكال االحــتالل علـى فلســطين ومحــاوالت تمزيقهـا تــارًة، وا 
االحــتالل عنهــا تــارًة أخــرى ألقــى بظاللــه علــى واقــع النضــالِّ الفلســطيني المكــافحِّ مــن أجــل تحقيــق حلــم  سياســي يتمثــل 

امـــة دولـــة  فلســـطينية  مســـتقلة  تتـــوافر فيهـــا كـــلُّ أركـــان وشـــروط ومتطلبـــات الدولـــة، األمـــُر الـــذي أدى إلـــى حالـــة  مـــن بإق
التصارعِّ المتعددِّ لالنتماءاتِّ والمرجعيات التي تصوغ حق الفلسطينيين في الدولة، وهنا تتداخل معهـا الشـرعيات بـدءًا 

 م وانتهاًء بشرعية  دولية.  بشرعية  تاريخية مرورًا بشرعيةِّ تعقيدات السال

م، التـــي منيــــت بهـــا الــــدول العربيـــة، تحــــول  خطيـــر  فــــي الصــــراع 1967وقـــد كــــان لنكســـة حزيــــران/ يونيـــو عــــام 
العربي، انعكس بشكل  سـلبي علـى القضـية الفلسـطينية، وبالتـالي علـى الفكـر السياسـي الفلسـطيني، الـذي  -اإلسرائيلي

ــةِّ المرحليــة، التــي  تعامــل بشــكل  أكثــر واقعيــة، وبمــا ينســجم مــع الوقــائع المحليــة والعربيــة والدوليــة، فكانــت فكــرُة الدول
 ُترجمت فيما بعد في مشاريع التسوية السياسية.

إن فكــر الفصــائل الفلســطينية تجــاه مفهومهــا للدولــة الفلســطينية مختلــف  لحــدّ  يصــُل للصــدام، مــع مــا يشــوبه مــن 
صـائلي يرسـم شـكل الدولـة بمـا يتوافـق مـع شـروط ومتطلبـات دول  محتضـنة  بعض التوافق أحيانًا، حيث إن كلَّ تيـار  ف

 لبعضها، أضف إلى ذلك أيدولوجياته وطموحاته المستقبلية.

فقــد ركــزت حركــة فــتح بدايــًة علــى محاولــة بنــاء كيانيــة  فلســطينية  عبــر مراحــل  بــدأتها بفكــرة تحريــر فلســطين، ثــم 
ــة الفلســطينية الديمقراطيــة علــى كامــل ا لتــراب الفلســطيني، ثــم الدولــة المرحليــة "علــى أي جــزء مــن فلســطين يــتم الدول

تحريره وفقًا لمقررات البرنامج السياسي المرحلي، ثم السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية 
فـي نفـس الوقـت رئـيس على اتفاقية أوسلو، وأخيرًا ولـيس آخـر التوجـه لألمـم المتحـدة عبـر رئـيس الحركـة و الـذي هـو 

الســـلطة الســـيد محمـــود عبـــاس ونيـــل دولـــة  فلســـطينية  بصـــفةِّ مراقـــب غيـــر عضـــو فـــي األمـــم المتحـــدة، ومـــا تالهـــا مـــن 
 محاوالت  حثيثة  للحصول على جداول زمنية  ثابتة إلنهاء االحتالل وا عالن الدولة الفلسطينية.

 جيتها تجــاه الدولــة الفلســطينية يتحــدد مــن خــاللأمــا حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس فــيمكن القــول أن أيــدولو 
والهـدف  العـام، السياسية وتصريحات قادتها السياسـيين، وكـذلك عبـر الهـدف تحركاتها الحركة ومتابعة وأدبيات ميثاق

الظرفيـة المصـاغة ضـمن بنـود مواثيقهـا، حيـث يترسـخ لنـا سـبب  األهـداف وأخيـراً  المرحليـة، واألهـداف االسـتراتيجي،
بعـد إنجـاز هـدف التحريـر الكامـل  ركة على الواقع الجيوسياسي الفلسطيني هو قياُم دولـة  فلسـطينية  إسـالميةوجود الح

 للتراب الفلسطيني.
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 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

شهدت الساحة الفلسطينية حضورًا فاعاًل ووجودًا بارزًا لكلّ  من حركتي فتح وحماس، واللتان تشكالن في الوقت 
إن  مــن حيــث انتشــارهما ونفوذهمــا وتأثيرهمــا علــى مجريــاتِّ األحــداث فــي الســاحة السياســية الفلســطينية. الــراهن، ثقــاًل 

إشكالية الدراسة تنبع من حالة الجدلية واالختالف في التشـخيص والبحـث حـول رؤيتـي كـلّ  مـن حركتـي فـتح وحمـاس 
ــا عــنللدولــة الفلســطينية. ومــن خلــط وعــدم الفهــم أحيانــًا لتطــورات الظــاهرة محــ تناقضــات   ل الدراســة التــي تعبــر أحياًن

وظهـــور إشـــكالية للحـــركتين تتعلـــق بتغييـــب  قصـــري  للقيـــادات التاريخيـــة عاشـــها الشـــعُب الفلســـطيني لهـــاتين الـــرؤيتين، 
شكاليات  أخرى تتعلق بالسلطة السياسية وصناعة القرار الفلسطيني  .للحركتين، وا 

 

 جابة على التساؤل الرئيسي التالي:فإن الدراسة سوف تحاول اإل ،في ضوء ما سبق

 ما هي أوجه الشبه واالختالف التي طرأت على رؤية كل من حركة فتح وحماس للدولة الفلسطينية؟

 ستحاول الدراسة اإلجابة عليها: ،وينبثق عن التساؤل الرئيسي عدُة تساؤالت  فرعية      

 في صياغتهما للرؤيتين؟.ما هي المنطلقات الفكرية التي استندت عليها الحركتان  -1

 ما العوامل واألسباب التي أدت للتغيير والتعديل في رؤى الحركتين للدولة الفلسطينية؟ -2

 ما هي السبل التي اتبعتها كلٌّ من حركة فتح وحماس لقيام دولة  فلسطينية؟ -3

 ما إيجابياُت وسلبياُت رؤيتي الحركتين للدولة الفلسطينية؟   -4

   كثـــر واقعيـــة بالنســـبة للحـــركتين واألقـــرب للتحقيـــق علـــى أرض الواقـــع؟، وهـــل سنشـــهد مشـــروعًا مــا الرؤيـــة األ -5
 وطنيًا موحدًا يجمع حركة فتح بحماس لقيام دولة  فلسطينية؟
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 :أهداف الدراسة

 في ضوء ما سبق فإن الدراسة تهدف إلى:

ي حركتي فتح وحمـاس، اللتـين محاولة البحث في تطور وفي أوجه الشبه واالختالف التي طرأت على رؤيت -1
 أثارتا جداًل معمًقا، واستعراض المنطلقات الفكرية للحركتين محل الدراسة.

ـــة الفلســـطينية، مـــع إدراك   -2 ـــتح وحمـــاس للدول ـــد طبيعـــة التحـــول فـــي الـــرؤى السياســـية لحركتـــي ف التوقـــف عن
 المتغيرات الداخلية واإلقليمية والدولية في إحداث هذه التحوالت.

 السبل التي اتبعتها كلٌّ من حركتي فتح وحماس لقيام دولة  فلسطينية.تحديد أهم  -3
 تشخيص أهم إيجابيات وسلبيات كلِّّ رؤية  من الرؤيتين للدولة الفلسطينية. -4
مــن جهــة  أخــرى تهــدف الدراســـة إلــى رســم صــورة  حــول الرؤيـــة األكثــر واقعيــة بالنســبة للحــركيتين واألقـــرب  -5

اســة وهــل سنشــهد مشــروعًا وطنيــًا موحــدًا يجمــع حركــَة فــتح بحمــاس لقيــام دولــة  للتحقيــق علــى أرض الواقــع محــل الدر 
 فلسطينية؟
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 :فرضيات الدراسة 

تنطلق الدراسة من فرضيٍة رئيسيٍة تفيد بأن الب نيرة  التنظيميرة لحركتري فرتح وحمراس قرد سراهمت بشركٍل كبيرٍر 
 فرع من تلك الفرضية الرئيسية فرضياٌت فرعية:. ويتفي نمو وازدهار المشروع الفلسطيني لقيامِّ دولٍة فلسطينية

 والتـي الرؤيـة  اإلسـتراتيجية، أهمهـا، مختلفـة ى ؤ ر  ضـمن لكـلّ  مـن حركتـي فـتح وحمـاس الدولـة مفهـوم جـاء -1
 يـتم جـزء   أيِّّ  علـى الدولـة فـي إقامـة المرحليـة والرؤيـة الفلسـطيني، الـوطني التراب كامل على الدولة مفهوم عن تعبر
 .لسطينف أرض من تحريره

كفاحهمـا الـوطني  مسـيرة عبـر مختلفـةً  وتحـوالت   تطـورات   لـدى حركتـي فـتح وحمـاس  الدولـة مفهـوم شـهد -2
بالقضـية  عصـفت التـي والموضـوعية الذاتيـة العوامـل مـن لمجموعـة   طبيعيـاً  انعكاسـاً  والتـي جـاءت الفلسـطيني،
 الفلسطينية
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 :أهمية الدراسة

لســطينية، تطــورات  كبيــرًة منــذ نشــأة الحــركتين، وكــان لالهتمامــات شــهدت رؤيتــي حركتــي فــتح وحمــاس للدولــة الف
، إن األهميــة تنبــع مــن طبيعــة الموضــوع الــذي ستناقشــه الدراســة، مــن خــالل رصــد ودراســة  المتعــددة فيهــا دور  بــارز 

 وتحليل رؤية كلّ  من حركتي فتح وحماس للدولةِّ الفلسطينية.

 :الهمية العملية -أ

 بدراسة  جديدة  تتناول رؤى فلسطينية إلقامة دولة  فلسطينية. إثراء الحقل األكاديمي -1
  ستشكل إضافًة نوعيًة لكثير  مـن الدراسـاتِّ واألبحـاث والقـراءات المهمـة، التـي ال غنـى عنهـا فـي مجـال فهـم  -2

 ظاهرة الرؤى السياسية الفلسطينية إلقامة الدولة الفلسطينية.
حــول طبيعــة الظــاهرة محــل الدراســة، التــي  ،قليمــي والــدوليتــأتي األهميــة مــن خــالل االهتمــام المحلــي واإل -3

 أثارت جداًل فكريًا وسياسيًا معمقًا.
 

 :الهمية العلمية -ب

 التعرف على الُبنية التنظيمية لحزب البعث العربي االشتراكي العراقي من خالل نشأته. -1
 وحماس للدولة الفلسطينية.بحث المنطلقات التنظيمية والفكرية والمخرجات العملية لرؤيتي حركتي فتح  -2
تـــزداد أهميـــة الدراســـة مـــن خـــالل ثقـــل حركتـــي فـــتح وحمـــاس، والـــدور الـــذي لعبتـــاه فـــي المشـــهد السياســــي  -3

 الفلسطيني، واإلدراك التام بعدم تجاوزها في صياغة المعادلة السياسية الفلسطينية.
 طينية.تحليل نقاط القوة والضعف التي تنتاب رؤى حركتي فتح وحماس للدولة الفلس -4
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 :منهج الدراسة

فـإن الباحـَث لـن يقتصـَر فـي دراسـته للظـاهرة محـل الدراسـة علـى  ،في محاولة لتحقيق التكامل المنهجـي للدراسـة
، بـــل يســـعى إلـــى اســـتخدام أكثـــر مـــن مـــنهج  وأســـلوب وذلـــك لإلفـــادة مـــن كـــلّ  منهمـــا فـــي استقصـــاء أبعـــاد  مـــنهج  واحـــد 

 هج العلمية اآلتية:الموضوع، وعليه ستستخدم الدراسة  المنا

 : المقارن  المنهج -1
تشمل طريقة المقارنة على إجراء مقارنة  بين ظاهرتين، بقصد الوصـول إلـى حكـم  معـين يتعلـق بوضـع الظـاهرة  

فـي المجتمـع، و الحكـُم هنـا مـرتبط  باسـتخدام عناصــر التشـابه أو التبـاين بـين الظـاهرتين المدروسـتين، أو بـين مراحــل 
التــالي فالمقارنــُة نــوع  مــن البحــث يهــدف إلــى تحديــد أوجــه التشــابه واالخــتالف بــين ظــاهرتين، أو تطــور ظــاهرة  مــا، وب

أكثـر، أو بـين فتــرات  زمنيـة  مختلفــة  لظـاهرة  واحـدة، وعلــى الـرغم مــن أن المـنهَج المقـارن هــو مـنهج  مســتقل  بحـد ذاتــه، 
ى مناهج أخـرى مسـاندة مثـل المـنهج التحليلـي، حتـى ولكن معظَم الدراساتِّ المقارنة ال يمكن أن تتم دون االعتمادِّ عل

أن الكثير من الباحثين يقيمون دراساتهم على منهج  ُيطَلق عليـه المـنهُج التحليلـي المقـارن داللـًة علـى اعتمـاد المقارنـة 
ر علــى بيانــات  تحليليــة ، ويعــرف المــنهج المقــارن "هــو مــنهج  شــبه تجريبــي يختبــر كــل مــن العناصــر الثابتــة والعناصــ

 286المتغيرة لظاهرة  ما في أكثر من مجتمع أو أكثر من زمان".

 خـالل مـن أو فـي الدراسـة الـواردة المواضـيع مـن محـدد لموضـوع   ومتشـابهة   مختلفـة   أراء   عـدة الباحث وقد واجه
 همكانـ فـي المقـارن  المـنهج يوظـف الباحـث مما جعـل السياسيين القادة لبعض التصريحاتِّ  أو سجلها التي المقابالت
 . لذلك المطلوب

 

 المنهج التاريخي -2
يستلزم بحث التعرف على الرؤى السياسية للدولـة الفلسـطينية لحركتـي فـتح وحمـاس، مـن هنـا يسـتلزم فـي البدايـة 
االستعانة بالدراسة التاريخية، من منطق أن دراسة الماضي تفيـد فـي فهـم الحاضـر وتفسـيره، وذلـك أن دراسـة التطـور 

تــيح الفرصــة لفهــم هــذه الظــاهرة بصــورة  دقيقــة، والوصــول إلــي المبــادئ والقــوانين العامــة التــي التــاريخي لظــاهرة  مــا ت
 تحكمها، ولذا ستعتمد الدراسة على المنهج التاريخي.
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  944 من 519

 

 المنهج الوصفي التحليلي -3
هج عبارة عن دراسة الظاهرة كما توجـد فـي الواقـع بالوصـف الـدقيق والمعبـر عنـه كمـًا وكيفـًا، واالعتمـاد علـى مـن

االستقراء اإلستنتاجي الذي يتطلب الوقوف علـى الحقـائق والبيانـات والدراسـات والنصـوص بأنواعهـا المتعلقـة بإشـكالية 
 الدراسة، ثم إخضاعها للتحليل والتصنيف مع إيجاد العالقة فيما بينهما.

ت  كافيـة  ودقيقـة، سيستند الباحـث فـي دراسـته هـذه إلـى األسـلوب الوصـفي التحليلـي، عبـر االرتكـاز علـى معلومـا
 من أجل الوصول إلى نتائج علمية، وتفسيرها علميًا، بما يتناسب مع المعطيات الفعلية للظاهرة محل الدراسة. 

  

  



 

  944 من 520

 

 :الدراسة أدوات

وميثـاق الحـركتين فـتح  والمنشـورات البيانـات ومنهـا المعلومـات علـى للحصـول األوليـة المصـادر الباحـث اعتمـد
 مع المقابالت بعض الباحث أجرى  منشورة، والتي توزع على أعضائهما، ومناصريهما، كماوالوثائق غير ال وحماس،
 الحركتين. خارج من فلسطينية   شخصيات   مع إضافًة لمقابالت   الحركتين، داخل من قيادية   شخصيات  

 

 :نطاق الدراسررررة

ركتـي فـتح وحمـاس ويشـمل يوصـف النطـاق المكـاني للدراسـة، هـو مكـان نشـأة وتحـرك ح النطاق المكراني : -1
والمعروفـة حاليـًا بمنـاطق  1967المناطق التي تخضع للسيادة الفلسطينية من األراضي الفلسطينية التي احُتلَّـت عـام 

 السلطة الوطنية الفلسطينية.

حـين طرحـت حركـة فـتح أول رؤيـة للدولـة الفلسـطينية وحتـى عـام  1968ويمتـد منـذ عـام  النطاق الزمراني: -2
 الذي أعدت فيه هذه الدراسة  العام 2015

 

  



 

  944 من 521

 

 :... بين الثوابت والواقعية السياسية لفلسطينية من وجهة نظر حركة حماسالدولة ا أواًل:

 حماس الفكر واليدلوجيا -أ

تعود أصول الفكر السياسي لحركة حماس لحركة اإلخوان المسلمين، فضاًل عن الجماعـة اإلسـالمية المتشـكلة  
م، باإلضافة إلى ما شهدته فترُة تشـكيلها مـن مـدّ  إسـالمي فـي 1941ربية وقطاع غزة في العام في كلّ  من الضفة الغ

 إسـالمية   عربيـة   ظـاهرة   مـن جـزء   هـو وأخيـًرا أوالً  فلسـطين فـي اإلسـالمي التيـارَ  فلسـطين، علـى قاعـدة  مفادهـا "أن
واء تحريـر فلسـطين مـن االحـتالل "، ومنذ أن أبصرت حركة حمـاس النـور علـى السـاحة الفلسـطينية حملـت لـ287عامة

قامة دولته المستقلة الفلسطينية.  288اإلسرائيلي واالعتراف بحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني وا 

 فـي التحـول م، اعتبـرت ألنصـار اإلخـوان المسـلمين بمثابـةِّ نقطـةِّ 1987عـام  الفلسطينية ومع اندالع االنتفاضة
حينها قرروا المشاركة ضمن صـفوف المنتفضـين الفلسـطينيين لكـن  فلسطين، في المسلمين اإلخوان أداء حركة تطور

 الحركـةُ  وقامـت حمـاس، حركـة والدة عـن م1987ديسـمبر عـام  /األول كانون  14يوم  فأعلنت بصبغة  مميزة  عنهم،
 ابـةبمث البيـان هـذا واعُتبـر حمـاس، اإلسـالمية المقاومـة باسـم حركـة نفسـه، اليـوم فـي األول التأسيسـي بيانهـا بإصـدار
  289.االنتفاضة في لها يصدرُ  بيان   وأول حماس، حركة عن الصادر األول النداء

وبعد اإلعالن عن تأسيسها تولى مقاليد الحركة فيها الشيخ الشهيد أحمد ياسين، وقد جذبت شخصيته الكارزمية 
لجامعـة اإلسـالمية، حيـث اإلسالمية العديد من المؤيدين والملتفين حوله وحول حركته، واستهل نشاَط حركةِّ حمـاس با

بعاد القوى   الجامعـة، عـن التحريـر لمنظمـة المؤيـدة والفصائل استطاع هو ومن خلفه حركة حماس السيطرة عليها، وا 
  حيـث م،1987الفلسـطينية عـام  االنتفاضـة إبـان الموحـدة للقيـادة ينضـم الغربيـة، ولـم الضفة في قاعدته بتوسيع وقام

  290.بها خاصة   مستقلة   بيانات   بتوزيعِّ  الحركة قامت 

 وحتـى انطـالق االنتفاضـة انـدالع منـذ األولـى المرحلـة بـدأت بمـرحلتين، األولـى نشـأتها فـي حمـاس حركـة مرَّت
 اسـمه األول كان الجنـاح أجنحة ، ثالثةِّ  عبر األولى مرحلتها في الحركة عملت حيث م،1995العسكري عام  العمل
 الجنـاح وكـان ،راتوالمواجهـات والمظـاه راباتاإلضـ وتنفيـذ والنشـرات اتالبيان بإصدار ويختص الجماهيري" "الجناح

                                                           
  .49-47م، ص1999غزة  والتوثيق، للدراسات القومي املركز دراسات سلسلة العشرين، القرن يف فلسطينية أايم .يوسف حجازي، -287
منشطورة،  (، رسطالة ماسسطتري غطري1988-2012الشيخ عبد هللا، خالد خليل. مفهوم الدولة يف الفكر السياسي الفلسططي  املعاصطر   - 288

 .166سامعة األزهر غزة، ص 
ديط،،  أبطو القطد،، -سامعطة الدارسطات اإللليميطة، بطرمم  ،2000-م1993الفلسططي  السياسطي الفكطر يف اإلسطااييجية التحطوتت .هيطم  اثبط،، -289

 . 118منشورة، ص غري ماسستري رسالة ،2008

م، 2001هللا،  رام مطدار، اإلسطرائيلية للدارسطات الفلسططي  املركطز غنطا   مطاس (، ودحمم شعب، صريورة الفلسطينيون .يوئل مغدال، ابروخ؛ كمرلنغ،  -290
 . 144ص



 

  944 من 522

 

 أمـور ودراسـة ،إسرائيل مع والمتعاونين العدو عن البيانات األمنية جمع ومهمته ،"مجد" األمني الجناح واسمه الثاني
 والقيـام التـدريب هومهمتـ العسـكري  الجنـاح وهـو الثالـث والجنـاح اإلسـالم،  لتعـاليم المخالفـة األمنيَّـة غـزة قطـاع

 الفـرُع  يعتبـر الـذي حمـاس لحركـة السياسـي المكتـب إنشـاء فـي فتمثلـت الثانيـة المرحلـة العسـكرية، أمـا بالنشـاطات
  291 الخارجية عالقاتها وعن للحركة السياسي الشكل رسم عن المسئولُ 

 م الدولة في أيدلوجية حركة حماس:مفهو  -ب

 إلـى ويـدعو وأمانيهـا، آمالهـا عـن وتطلعاتهـا ويتحـدث مواقفهـا بـينوي تصـوراتها، يوضـح حماس حركة إن ميثاق
 ألهـداف العامـة الصـورة رسـم ويمكـن 292وحفـظ أسـرارها، منهجهـا وفـق والسـير بفكرهـا زاموااللتـ بهـا وااللتحـاق دعمهـا
 هـذا فـي وقادتهـا رموزهـا ومناقشـة السياسـية حركتهـا الحركـة ومتابعـة ميثـاق خـالل مـن الدولة إقامة في حماس حركة

 الهـدف الظرفيـة، ويكمـن األهـداف وأخيـراً  المرحليـة، واألهـداف والهدف االسـتراتيجي، العام، الهدف لتشمل الموضوع
 المختلفـة، ألوانهـا بكل الحركات اإلسالمية حوله تجتمع هدف وهو ،"اإلسالمية الدولة إقامة" في حماس لحركة العام
قامة التحرير بين عالقة عضوية ثمة أن ترى  الدولة لموضوع طرحها في حماس حركة أن إال  الدولة فقيام الدولة، وا 
 وهدف التحرير، هدف بين محكم   وتداخل   جدلية ، وجود عالقة   إلى يشير أمر   وهو ثمرًة للتحرير، يعد حماس فهم في

 فكـر فـي اتيجير االسـت الثـاني، فالهـدف إلـى بالضـرورة األول يفضـي خطان متالزمان" والدولة الدولة، فالتحرير إقامة
  293.الفلسطينية األرض تحريُر كاملِّ  حماس، هو حركة

 حماس: لحركة السياسي الفكر في مراحل تشكيل الدولة -ج

 إقامـة فـي اإلسـالمية األفكـار مع منسجًما نشأتها بداية في حماس لحركة السياسي الفكر في الدولة مفهوم جاء
 بعـض عنهـا للحركة، صـدرت الجماهيرية القاعدة توسع ومع ي،الفلسطين التراب كامل على اإلسالمية فلسطين دولة

 منـذ قـدمت قـد حمـاس حركـة بـذلك للميثـاق، وتكـون  إضـافية كوثـائق   التهدئـة وعـن المرحلـي، بالحـل تمثلـت المشـاريع
، حلٌّ  فلسطين؛ لتحرير متزامنة مواقف   ثالثةَ  انطالقها  294بالتهدئة. يرتبط وحلٌّ  مرحلي، وحلٌّ  تاريخي 

  

                                                           
 م119اثب،، هيم . مرسع سابق، ص -291
 .49يوسف. مرسع سابق، ص حجازي، -292
 كليطة األوسط،، الشطر  م ، بطرمدراسطة لليليطة 2006 -1994محطا،    "اإلسطممية املقاومطة حلركطة السياسطي الفكطر يف املعارضطة .وائطل املبحطو،، -293

 .49، ص منشورة ريغ ماسستري رسالة ، 2010 زة،غاألزهر، سامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب

 .91، ص  1989عكا، األسوار، دار غزة، ولطاع الغربية الضفة يف اإلسممية احلركة .زايد عمرو، أبو -294



 

  944 من 523

 

 :ل التاريخي لدى حركة حماس إلقامة الدولة الفلسطينية اإلسالميةالح -1

 العام هدفها وحددت الفلسطينية القضية من موقفها وأدبياتها ميثاقها في حماس حركة أوضحت

وهـذا مـا أشـارت  295عليهـا، اإلسـالمية الدولـة النهـر، واقامـة إلـى البحـر مـن فلسطين كامل بتحرير واالستراتيجي
ألنهـا تنظـر إلـى الصـراع الفلسـطيني الصـهيوني علـى أنـه صـراع  بـين  296تاسعة من ميثاق حركة حماس،إلية المادة ال

قوتين تمثلت القوة األولى بقوة الحق الفلسـطيني، فـي حـين جسـدت القـوة الثانيـة قـوة الباطـل اإلسـرائيلي، وهـذا مـا أكـده 
 297ميثاق الحركة في المادة الحادية عشرة.

قامــة الدولــة الفلســطينية يمــر عبــر طريــق الجهــاد الــذي ووفــق هــذه الرؤيــة فــإن ســبل  حــل القضــية الفلســطينية وا 
 مـن الوطنيـة بـأن وتعتبـر حرمات ديـار اإلسـالم، تنتهك اعتبرته حركة حماس فرض عين  على كافة المسلمين عندما

 إلى إضافةً  وحلفائها التصدي إلسرائيل جبهة الدينية، وأن العقيدة من جزء   هي اإلسالمية المقاومة حركة نظر وجهة
 في الجهاد روح وبثِّّ  الوعي ولتحقيق ذلك اعتمدت على نشر 298العربي واإلسالمي، العالمين في تتمثل الفلسطينيين

  299واإلسالمية. والعربية الجماهير الفلسطينية أوساط

 قضية أن ميثاق الحركة إلى يشير التحرير منهج وعن الفلسطينية، األرض كامل لتحريرِّ  حماس حركة وتسعى
 لهـا الدوائر هذه العربية، الدائرة  اإلسالمية، وكل الدائرة الفلسطينية، بثالثِّ دوائر هي: الدائرة تتعلق فلسطين تحرير

، وعليها  الحربة، كرأس المقدمة في فلسطين تحرير وحده يستطيع الفلسطيني الشعب فإن ذلك وعلى300واجبات، دور 

                                                           
  117صاثب،، هيم . مرسع سابق،  -295
زمططن غططاب فيططم اإلسططمم عططن والططع احليططاة،  امليمططا  علطط  مططا يلططي    وسططدت حركططة املقاومططة اإلسططممية نفسططها يف نصط، املططادة التاسططعة مططن -296

اجلبنطا،، واغتصصطب، األونطان، وشصطرد  املفطاهي ، ويبطدل، القطي  ويسطل، األشطرار، وسطاد الللط  واللطمم، وينم طر ولطلل  اختلتط، املطوازين، واضططرب،
الصطحي،، وهكطلا  بقاع األرض، وغابط، دولطة احلطق ولامط، دولطة البانطل، وش يبطق شطي، يف مكانطم ل بقعة منالنا،، وهاموا عل  وسوهه  يف ك

ودحطر ، ليسطود احلطق، ويعطود  أمتطا األهطدا   فهطي منازلطة البانطل ولهطر   .البواعطث عندما يغيب اإلسمم عن الساحة يتغري كل شي،، ويل  هطي
َوَلْوتَ َدْفعص   .املستعان ليام دولة اإلسمم، ليعود النا، واألشيا، كل إىل مكانم الصحي،، وهللا لًنااألونان، وينطلق من فو  مساسدها األذان مع

  . )251هللِا الن اَ، بَطْعَضهص  بَِبعٍض َلَفَسَدِت األرض َوَلِكن  هللَا ذصو َفْضٍل عل  العاَلِمني?  البقرة  
 يصط، ت القيامطة، يطوم إىل أسيطال املسطلمني علط  إسطممي ولطف أرض فلسططني أرض"ي نص، املادة احلادية عشر من امليما  عل  ما يلط -297

 أو رئطي،، أو ملط  ذلط  ميلط  وت العربية، الدول كل أو عربية دولة متل  ذل  وت منها، سز، عن أو عنها التنازل أو منها جبز، أو هبا التفري،
األسيطال  علط  إسممي ولف أرض فلسطني ألن عربية، أو فلسطينية كان، سوا، املنلمات كل أو ذل  منلمة متل  وت والرؤسا،، امللوك كل

 ."القيامة يوم إىل اإلسممية
 .98-94، ص 2011، مكتبة سزيرة الورد، القاهرة، 2010-1957ايسني، عبد القادر. فت، ومحا، صراع ديكة أم يصادم مناه  -298
 ة عشر من ميما  حركة محا،.ملزيد من املعلومات أنلر املادة السابعة والماني  -299
 .14ميما  حركة محا، املادة  -300



 

  944 من 524

 

 ومسـاعدات وتمويـل إسـناد عامـل هـو الخـارجي العامـل فـإن وعلـى هـذا اإلسـالمي ثمـة ومـن العربـي الشـعب ويليـه
مدادات  . غزة عن الحصار لفك العديدة في المحاوالت الدور هذا ظهر وقد ،وا 

وبناًء على ما سبق نجد أن حماس وفق هذه الرؤية تتبنى نهجًا متشددًا تجاه الحلول السلمية والمؤتمرات الدولية 
، ألن ذلك يتعارض مع فكر وأيدلوجية حماس التي حـددت طريًقـا واحـدًا موحـدًا يتجـه صـوَب إلقامة الدولة الفلسطينية

 مـن الـدين، جزء   في تفريط   فلسطين من جزء   أيِّّ  في الدولة الفلسطينية ُسمي بالجهاد، فضاًل عن رؤيتها بأن التفريطَ 
 فـوق  هللا رايـة وهـم يجاهـدون لرفـع تربـى أفرادهـا، ذلـك علـى دينهـا، مـن جـزء   اإلسـالمية المقاومـة حركـة فوطنيـة
 الحقـوق، تعيـد أو تحقـق المطالـب أن يمكـن هي مضـيعة  للوقـت،  وال المؤتمرات تلك أن "أيضاً  هي ترى  301وطنهم،

 الحلـول تـرفض فالحركـة لـذا 302فلسطين، في أرض الكفر أهل تحكيم أنواع من المظلوم، وما هي إال نوع   تنصف أو
   303الفلسطيني. للشعب الثابتة الحقوق  مع تتعارض لتيالدولية ا والمبادرات السلمية

أما الوجه اآلخر لرفض حركة حماس إقامة دولة  فلسطينية  عن طريـق المـؤتمراتِّ الدوليـة والحلـول السـلمية ألنـه 
يصطدم بموضوع  حساس هو االعتراف بدولة  إسرائيلية  علـى أجـزاء  مـن فلسـطين التاريخيـة إن لـم يكـن معظمهـا، وأن 

 الـدين تمـس مسـالة   إنهـا بـل دولة، أو منظمة   شخص  أو الجتهاد الحركة نظر وجهة حسب يخضع االعتراف الهذا 
وتـرجم هـذا االعتـراض بـرفض   304مـؤامرة، يعنـي تلـك الطريـق وسـلوك والمحرمـات، الكبـائر، مـن فهـي العقيـدة وتمـس

 التاسعة عشر. حمساوي لقرار برنامج النقاط العشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في دورته

ياسـين الـزعيم الروحـي  الشـهيد أحمـد وحول هذه الرؤية اإلسالمية الجهادية إلقامـة الدولـة الفلسـطينية قـال الشـيخ
فـأين  بعـد، عنـا يـزل ولـم االحـتالل، تحـت مازلنـا ونحـن وطننـا، مـن جـزء   أيَّ  نحـرر لـم إننـا" لحركة حمـاس ومؤسسـها 

 ودون  مسبقة شروط  دون  عليها دولتنا ونقيم بحريتنا، عليها نقف أرض لنا يكون  أن البد مكان؟ أي في الدولة، تقام
 بقولـه حمـاس لحركـة الحـالي السياسـي المكتب رئيُس  مشعل وقد أكد حديَث الياسين، األستاذ خالد 305تنازالت، تقديم

 إنهـاء هو حماس حركة مشروع إن .الفلسطينية األرض واستعادةُ  االحتالل من هو التخلُص  حماس حركة هدف إن"
إلـى  الالجئـين وعـودة الفلسـطيني، الشـعب واسـتعادة حقـوق  المقدسـات وتحريـر فلسـطين وتحريـر االحـتالل اإلسـرائيلي،

 عـن األرض نتحـدث علـى السـيادة نمتلـك وعنـدما التحريـر، هـي فاألولويـة القـدس، واسـتعادة وديـارهم ووطنهم أرضهم

                                                           
 .14ص  املقاومة اإلسممية محا،، حركة ميما 301
 الفلسططي ، التخططي، مركطز واإلسطااييجية الرابطع، السياسطية للدراسطات غطزة منتطد  الدولطة، اسطتحقا  مطن الفلسططينية الفصائل مولف .خالد صايف، -302
 .27، ص 2011 غزة،

 د أنلر املادة المالمة عشر من ميما  حركة محا،.للمزي -303
 40، ص 1989، 2 ط عمان، والدراسات، ، للبحوث العلمي املركز املصري، وآفا  النشأة خلفيات اإلسممية احلركة .أمحد يوسف، بن -304

 .101، ص 2008غزة،  اليازسي، مكتبة والتسوية، املسل، الكفا، بني الفلسطي  السياسي الفكر اجتاهات .زهري املصري،-305
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 والَحَكـم .الدولـة هوية في  كفلسطينيين نتباحث الدولة نشئون الوطن أرض على سيادة   أصحاب نصبح حين .الدولة
  306الديمقراطية، اللعبة هو بيننا

 دون  ولكـن فلسـطين، أرض مـن جـزء   أيِّّ  علـى السـيادةِّ  كاملـةَ  تكـون  فلسـطينية   دولـة   إقامـة مـع حماس حركة إن
ن االعتراف بإسرائيل،  نعيـد أن هـو الفلسطيني، فالمهم ابالتر  كامل على فلسطينية   دولة   هو النهائي حماس هدفَ  وا 

 للمسـألة وبالنسـبة هـذه الدولـة، هويـة عليـه تكـون  سـوف مـا الفلسـطيني الشـعب يقـرر ثـم الكاملـة الفلسـطينية األرض
 فـي يعيشـون  كـانوا والـذين يـأتوا كمسـتوطنين، ولـم فلسـطين احـتالل قبـل فلسـطين فـي مقيمـين كـانوا فالـذين اليهوديـة
 الصـهيونية للحركـة المنتمـين اليهـود أمـا في فلسطين، يعيشوا أن من للحركة مانع فال ثمانيةالع الخالفة فترة فلسطين
 فلسـطين، دولـة داخـلَ  مكـان   لهـم فلـيس أرضـه من الشعب الفلسطيني وطردوا فلسطين أرض واستوطنوا جاؤوا والذين
 307القبول بهم. وعدم مقاتلتهم ويجب محتلون  فهم

المية"، ال إلى إقامـة دولـة  "دينيـة". وفـي هـذا السـياق تـرفض فكـرة فصـل الـدين فدعوة حماس إلى إقامة دولة  "إس
عـــن الدولـــة، وتراهـــا فكـــرًة غربيـــًة مســـتحدثًة، تنبـــع مـــن تجربـــة  خاصـــة  ال عالقـــة للبيئـــة العربيـــة واإلســـالمية بهـــا. وفـــي 

البنــا فــي قولــه: "الحكــم  المقابــل، تــدعو إلــى فكــرة "الشــمول" التــي تجمــع بــين السياســة والــدين، وتســير علــى نهــج حســن
معــدود فـــي كتبنــا الفقهيـــة مــن العقائـــد، واألصــول، ال مـــن الفقهيــات والفـــروع، فاإلســالم حكـــم  وتنفيــذ، كمـــا هــو تشـــريع  

 308وتعليم، كما هو قانون  وقضاء، ال ينفك أحدهما عن اآلخر".

  

                                                           
، ص 2008، 79العطدد  الفلسططينية، الدراسطات جملطة ،"الراهنطة القضطااي جتطا  محطا، مولطف "شطامل حطوار يف مشطعل خالطد .معطني رابين،-306
17. 
 .170الشيخ عبدهللا، خالد. مرسع سابق، ص  -307
ص ، 2010البصطططائر للبحطططوث والدراسطططات، اجليطططزة، ،  2(، ط 15البنطططا، حسطططن.جمموعة رسطططائل اإلمطططام البنطططا، سلسطططلة مطططن يطططراث اإلمطططام البنطططا   -308
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نيـة  "ثيوقراطيـة" فـي فلسـطين. إن رفض حماس لفكرة الفصل، وتبني فكرة الشمول ال يعني أنها تدعو لحكومـة  دي
فـــالفكر اإلســـالمي السياســـي، الـــذي تتبنـــاه حمـــاس، يـــرفض الدولـــة "الدينيـــة"، ويـــدعو إلـــى دولـــة "مدنيـــة" ذات مرجعيـــة 
إسالمية. وال يقبل وصف دولة الخالفة الراشدة بالدولة الدينية. وفي ضوء ما تقدم نقـول: يمكـن تحديـد موقـف حمـاس 

وهنـــا تتغلـــب األيديولوجيـــة التـــي تفســـر العلمانيـــة الول نظرررري،  ينهمـــا قـــدر مـــن التبـــاين:مـــن العلمانيـــة فـــي مســـتويين ب
بالالدينية، أو كفلسفة  مناهضة للدين، وتدعو إلى فصل الدين عن الدولة، حيث يقول ميثاق حمـاس "الفكـرة العلمانيـة 

: والثــاني عملــي 309وتتخــذ القــرارات". مناقضــة  للفكــرة الدينيــة مناقضــًة تامــة، وعلــى األفكــار تبنــى المواقــف والتصــرفات
 ويمكن إرجاع موقف حماس العملي هذا إلى ثالثة أسباب  هي:

 الوضع السياسي الفلسطيني العام الذي يغّلب العمل من أجل التحرير على النظرية والخالفات األيديولوجية. -1

  310تزايد قوة حماس واتساع نفوذها.  -2

 311ها في الحكم وتحمل المسؤولية العامة.تطور فكر حماس السياسي وتجربت  -3

وفي هذا المجال يقـول د. أحمـد يوسـف المستشـار السياسـي السـابق لـرئيس الـوزراء إسـماعيل هنيـة: هـذه الرؤيـة 
نابعة من رؤية حركة اإلخوان المسلمين التي تعد حماس جزًء منها والتي ترتكز تحقيقه على دولة التمكين وهي دولة 

بــق منهــا عمليــات التحريــر... وأن شــكل الدولــة اإلســالمية يمكــن أن يكــون فــي شــكل تحالفــات مجــاورة لفلســطين تنط
فيدراليــة أو كفدراليــة مــع كيانــات سياســية علــى خلفيــة دينيــة معينــة، ويمكــن أن تكــون دولــة مدنيــة يكــون اإلســالم هــو 

نيـة ذات مرجعيـة إسـالمية أما الدكتور يوسف رزقـة فقـد علـق بقولـة" إن حمـاس تتحـدث عـن دولـة مد .312الحاكم فيها
 313كي ال تتحمل حماس أعباء ال تتحملها أو أقوااًل لم تقلها

  

                                                           
 .27محا،، املادة ميما   -309
 املرسع نفسم. -310
 .133، ص 1ج  طريق الصعب  جتربة محا، يف احلكومة احلادية عشرة  غزة(،رزلة، يوسف.ال -311
د يوسف املستشار السياسي السابق لرئي، الوزرا، إمساعيل هنية ووكيل السابق لوزارة الشؤون اخلارسية، رئي، معهد مقابلة مع د. أمح - 312

 بعد اللهر. 3، الساعة 13/8/2015بي، احلكمة للدراسات واتستشارات، بتاريخ 
 15/8/2015مقابلة مع د. يوسف رزلة، وزير سابق يف حكومة محا،، بتاريخ  - 313
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 :م1967الفلسطينية... دولة حدود عام  للدولة المرحلي للحل حماس حركة رؤية -2

ســـرائيل أدركـــت حركــة حمـــاس أن عمليـــة  بعــد توقيـــع اتفاقيــة إعـــالن المبـــادئ بــين منظمـــة التحريـــر الفلســطينية وا 
صـبحت واقعــًا مفروضـًا علـى الشــعب الفلسـطيني ال مفــرَّ منـه، حينهـا عكفــت حمـاس علـى تغييــر  تكتيكـي  فــي السـالم أ

إســتراتيجياتها وأيــدلوجيتها تمثلــت فــي أن الحركــة ال تلفــظ عمليــة الســالم بــالمطلق وأنهــا ال تعــادي الســالم وهــي تســعى 
والعـودة  الحريـة فـي حقـه ممارسـة مـن مكنـهوي الفلسـطيني للشـعب الحقـوق  إلحقاقـه علـى قاعـدة سـالم  عـادل يعيـد

ســرائيل ال يلبــي الطموحـــات  وتقريــر واالســتقالل المصــير، وأن مــا تــم مــن توقيـــع  فــي المعاهــدات بــين المنظمــة وا 
 مـن اسـتلبه فيمـا بحقـه لـه وتعتـرف اعتدائـه علـى المعتـدي الجانـب وتكـافئ الفلسطينية وال يرتقى للتضحيات المقدمـة،

 314حقوقه. عن بالتنازل المظلوم ومطالبة المنتصر الطرف شروط وفرضِّ   إلمالءِّ محاولة   وهي اآلخرين،

تنـازاًل  الفلسـطيني باإلضـافةِّ لكونـه للشـعب والسـيادة االسـتقالل يحقـق ال الـذي أوسـلو التفـاق حماس معارضة إن
 حمـاس حركـة تضع هذاول والدين العقيدة من جزء   عن تنازالً  حماس تعتبره والذي الفلسطينية، األراضي من جزء   عن
 غزة، وعدم قطاع أجزاء باقي تحرير استكمال، و الغربية الضفة تحرير -وعلى رأسها: أوسلو توقيع بعد أهدافها قائمة
   315 .المقاومة سالح عن التخلي

 وبهـذا يمكـن فلسـطين كامـل لتحريـر االسـتراتيجي الهـدف طريـق علـى خطـوةً  الهـدف هـذا حمـاس حركـة وتعتبـر
 مرحليـة، اسـتراتيجيةً  يمكـن اعتبـاره وبالتـالي ،التحريـر خطـوات مـن خطـوةً  غـزة وقطـاع الغربيـة لضـفةا تحريـر اعتبـار
 بالعـدو االعتـراف دون  ولكـن مرحلـي أيِّّ حـلّ   مـع نحـن" : حمـاس حركـة فـي القيـادي نـزال محمـد يقـول الصـدد وبهـذا

 عـدم شـريطةَ  فلسـطين مـن جـزء   أيِّّ  من ئيليانسحاب  إسرا أيَّ  نعارض ال أننا بمعنى بكيانه أو بوجوده أو اإلسرائيلي
 أن نهـائي، هنـا ولـيس مرحلـي كحـلّ   م1967قبلنـا بمنـاطق  لقـد" -األشـقر: إسـماعيل ويقـول 316،"بإسـرائيل االعتراف

 أراضيهم إلى الالجئين وعودة الصهيوني، بالكيان االعتراف دون، وكذلك االستيطان من خالية فلسطينية دولة تكون 
 317م".1967أراضي  على وليس امنه اخرجوا التي

 أن حمـاس " : األزهـر جامعـة فـي والمعاصـر الحـديث التـاريخ أسـتاذ نحـل أبـو أسـامة وفي هـذا الصـدد يـرى د.
 فـي دولـة   بإقامة حماس توافق بأن واألخرى  الفينة بين طرحه يتم ما أما ،بإسرائيل االعتراف بعدم لفظياً  ولو متمسكة  

 دولـة   على الحصول أن تدرك وهى لحماس هدفاً  وليست تكتيكية   موافقة   هو م1967 حزيران/ يونيو من حدود الرابع

                                                           
 .109، ص 2ج  طريق الصعب  جتربة محا، يف احلكومة احلادية عشرة  غزة(،يوسف.الرزلة،  -314
 .23/2/1993غوشة، إبراهي . صحيفة احلياة اللندنية،   -315
 .1993نيسان نزال، حممد. جملة فلسطني املسلمة، العدد الرابع، السنة السابعة عشر،  -316
مقابلة مع إمساعيل األشقر القيادي يف حركة محا،، يف الدب،، معتز مسري.التطورات الداخلية وأثرها عل  حركة املقاومة اإلسممية محا،  -317

 .28، ص 2010، رسالة ماسستري غري منشورة، غزة، سامعة األزهر، 2000-2009
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 مـن إنـه" :توضيًحا لذلك ياسين الشهيد أحمد الشيخ وقال 318مستحيل"، أمر   بإسرائيل االعتراف دون  هذه الحدود في
 الضـفة إسـرائيل مـن تنسـحب أن بشـرط سـنه عشـرين أو سـنين عشـر لمـدة إسـرائيل مـع هدنـة   اتفـاقَ  توقـع أن الممكـن
 تقريـر الكاملـة فـي حريتـه الفلسـطيني للشـعب وتتـرك شـروط بـدون  م1967حدود ) القدس وشرقي غزة وقطاع الغربية
  319 ومستقبله". مصيره

أرض  مـن جـزء   أيِّّ  علـى أو غـزة وقطـاع الغربيـة الضـفة فـي فلسـطينية   بدولـة   ياسين الشهيد أحمد الشيخ لقد َقبِّلَ 
 320، م1991عـام  أواخـر فـي السـجن داخـل مـن بهـا بعـث رسـالة   فـي ذلـك وجـاء أولـى، مرحلـة  ك تحريره يتم فلسطين
 أيِّّ  على فلسطينية   دولة   إقامة الحركة مع بأن" بالقول حماس حركة قادة أحد شنب أبو الشهيد إسماعيل الرأي ووافقه
عضـو  الزهـار د. محمـود أمـا 321كامـل حقوقنـا، مـن جـزء   أيِّّ  عـن التنـازل دون  ولكـن الـوطن، أرض مـن محـرر   جـزء  

الرابـع مـن  حـدود علـى فلسـطينية   إقامة دولـة   على حماس موافقة على مجلس الشورى والقيادي في حركة حماس فأكد
 ال المؤقـت والحـل ،.....فقـط فلسـطينية   م كـأرض  1967عـام  حـدود علـى نوافـق لـم" بقولـه م،1967يونيـو  / حزيران
 بـين هنـاك فـرق   .الفلسـطينية األرض بـاقي عـن تنازلنـا يعني ال فهذا ن.....،فلسطي في أرض حقنا عن التنازل يعني

 العـودة حـق أو األرض عـن التنـازل دون  لكـن المؤقتة السياسية بالحلول نقبل الحقوق، عن والتنازل السياسية الحلول
 322العقيدة. أو بالمقدسات المساس أو

 مستقلة   بدولة  فلسطينية   تقبل الحركة لكن فلسطين، أرض على قامت احتالليةً  دولةً  إسرائيل حماس حركةُ  تعتبِّر
مـن  بـأيّ   تعتـرف ال الحركـة أن كمـا االعتـراف بإسـرائيل، دون  ولكـن م، 1967 يونيـو / الرابع من حزيران حدود على

 التي الدولة هلهذ بحدود   كذلك وتقرُّ  إسرائيل، بوجود تقرُّ  التي الفلسطينية بالقضية المتحدة الخاصة األمم هيئةقرارات 
الفلسطيني  الشعب حق من ينقص قرار   أي أو 242أو 181التقسيم رقم  سواء قرار الفلسطينية، من األرض اقتطعت

 االعتـراف بإسـرائيل، إلـى يـؤدي الحـل هـذا ألن الـدولتين، بحـل الحركـة تعتـرف ال كمـا الفلسـطينية، األرض كامل في
ع قبــول حمــاس بــذلك، ألنــه يعــدُّ حًقــا مــن حقــوق الشــعب يرجــ 323قاطعــًا. رفضــاً  حمــاس حركــة ترفضــه مــا وهــذا

نمـا األرض، عـن الفلسـطيني، وهـو ال يعنـي التنـازل قامـة التحريـر، يـتم مؤقـت  إلـى أن حـلٌّ  هـو وا   فلسـطين دولـة وا 
  .الفلسطيني التراب كامل على المستقلة

                                                           
 التاريخ احلديث واملعاصر يف سامعة األزهر بغزة، يف الدب،، معتز مسري. مرسع سابق، مقابلة مع د. أسامة أبو حنل، األستاذ املشارك يف -318
 .28ص 
 14/11/1993ايسني، حممد. صحيفة الشعب األردنية،  -319
 .502، ص 1999الشرو ،  دارالقاهرة، والتحدايت، اآلمال الفلسطينية والدولة النهائية التسوية مفاوضاتشاش، ناهر.  -320

 . 142 . مرسع سابق، ص اثب،، هيم -321
، 25/3/2013 بتطاريخ السططر، وأول نقططة اتلكاوين املولع عل  نشرت معلومات ،"مقابلة "غزة، يف واتعتقاتت ديفيد كامب عن مدافعاً  الزهار -322

http://www.noqta.info/page-52457-ar.html 
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عيــة السياســية للحركــة أن هــذا تطــور فــي الفكــر السياســي والواق -وفــي هــذا الصــدد يقــول الــدكتور أحمــد يوســف:
تتحدث في حدود اإلمكانيات ال أن ترسم برامج في عالم األوهام دون حساب أن تمتلكه من القـدرات والخطـوات التـي 
يتحقــق شــيء منهــا  فــي ظــل الواقــع .... وأن عــدم االعتــراف بإســرائيل هــذه أحــد مبــادئ حركــة حمــاس ألنــه احــتالل 

رف حمـاس بإسـرائيل إال فـي سـياق إسـتراتيجي تشـارك فيـه األمـة العربيـة غاصب ألرض وقف لألمة وال يمكن أن تعتـ
تعــيش فيــه األقليــات  -األرض المقدســة–واإلســالمية وأن يعــود الحــق الفلســطيني ألهلــة ضــمن مــا يســمي هــولي النــد 

هـذه  -. وقـد شـاطره الـرأي الـدكتور يوسـف رزقـه بقولـة:324اليهودية والمسيحية مع المسلمين ضـمن الدولـة الفلسـطينية
األمــور تــدخل ضــمن الحركــة المتغيــرة حيــث أن القاعــدة األساســية أن أرض فلســطين وقفــًا، وأن االحــتالل اإلســرائيلي 
باطل، وأن حماس تعاملت مع هذا الواقع ضمن رؤيتها اإلستراتيجية، وقبلـت مـا قبلـة المجمـوع الفلسـطيني مـن العمـل 

ــة عــام  قدمــة أولــى وضــرورية الســتكمال عمليــة التحريــر، وعليــة م، كم1967علــى تحريــر األرض الفلســطينية المحتل
م بشـرط أال يعتـرف المجمـوع الفلسـطيني 1967حماس تقبل إقامة دولة على األرض المحررة والتي تـم احتاللهـا عـام 

م وهذا هو االختالف في المرحلية عند فتح وحركة حماس، 1948بدولة إسرائيل القائمة على األرض المغتصبة عام 
العتراف بإسرائيل ال يضر بالعمل المرحلـي ألنـه هنـاك دول قائمـة دون أن يعتـرف بهـا دول أخـرى وان هـذا إن عدم ا

االعتراف يلغي فكـرة التحريـر عنـد األجيـال وان فـتح لـو لـم تـربط االعتـراف بالحـل المرحلـي ألنجـزت أكثـر ممـا حققتـه 
 . 325ألنها باالعتراف قبل الحصول على كامل الحل المرحلي

 :حماس لحركة السياسي الفكر لقيام الدولة في  )التهدئة (المرحلي الحل -3

 حدثت التي والمتغيرات ولكن المستجدات إسرائيل مع بالتهدئة تتعلق إشارة   أيَّ  أو حماس حركة ميثاق ينص لم
 عتبـارا  علـى إسـرائيل على الفرصة ولتفويت هدنة مقاومة أو كانت سواء المتغيرات، هذه مع التعامل ضرورة تتطلب

 ليسـت التهدئـة " ياسـين أحمـد ويقول،المـدنيين تسـتهدف فهـي األمـن اإلسـرائيلي زعزعـت م 2000 عـام انتفاضـة أن
 ولـيس القتـال، وقـف التهدئـة مفادهـا طـرفين، بـين الصـراع والقتـال وقـف معناهـا التهدئـة بالمحتـل، االعتـراف معناهـا
 اإلقـرار ولـيس الصـراع وقـف معناهـا ولكـن بإسـرائيل عتـرافمعناهـا اال لـيس والهدنة بمفهومنا، إسرائيل، على القضاء

  326الهدنة. طرحنا  "السالم نريد أننا  "للعالم نقول ولكي واقع هو بما

 تعبيـًرا نشـاًزا التهدئـة ليسـت" :مـرزوق  أبـو موسـي يقـول إسـرائيل مـع التهدئـة لعقـد حماس شروط يخص فيما أما
 ثـم بموقـف األخـر، اإلقـرار أو االعتـراف دون  موقفـه علـى طـرف   لكـ يبقـي أن المقصـود...المنطقة فـي ليتحقق طرح

                                                           
 د يوسف، مرسع سابقمقابلة مع د. أمح - 324
 مقابلة مع د. يوسف رزلة، مرسع سابق - 325
 حلقات والكتاب احلديث، القاهرة،  املكتب املصري ايسني، امحد الشيخ اتنتفاضة... عصر عل  شاهد منصور، أمحد  حمرراً(، -326

 .319-303 م،ص 2004 م،1999 مايو/ ابريل شهر خمل بم، لناة اجلزيرة، العصر، عل  شاهد لربمم 
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 طرف   كلُّ  أن يسعى المؤكد فمن ،الحقوق  حول النزاع إطار في التهدئة تأتي ولكون  بينهما، العسكرية األعمال إيقاف
 327األطراف. أحد قبل من تنتهي كانت ولكنها معين وقت   تحديد دون  كانت فالهدنة ولذا رؤيته تحقيق إلى

 االسـتهداف قـدرتها مواجهـة وعـدم الحركـة ضـعفِّ  نتيجـةَ  كانـت إن حمـاس للتهدئـة، حركـة موافقـة يخـص وفيمـا
نمـا هزيمـة   حالـة في نكن لم ": شنب أبو إسماعيل يقول ،اإلسرائيلي  أوج وفـي ،العـدو علـى أوج انتصـاراتنا فـي كنـا وا 
 إذا،خفيف   وزن   لكنه،معادلتنا في ولها وزن   سبانالح في األمريكية الضغوط تؤخذُ  ...... ممارساته وجه في صمودنا

 يحتـرم لـن الصـهيوني العـدو إن،التقـاطِّ أنفاسـه فرصـةَ  الفلسـطيني الشـارع وبإعطـاء ،بالوحـدة بقناعتنـا قـورن  مـا
 وللمنـاورة األنفـاس اللتقـاط مسـاهمة   هـي تراجعـًا، بـل أو هزيمـةً  أو ضـعفاً  ليسـت بأنهـا الهدنـة ُتفَسـر قـد 328شـروطنا،

متها. و وكشفها اإلسرائيلي العدو حقيقة وإلظهار سيةالسيا لقيـام  حمـاس حركـة تجسـد الحـلُّ المحلـي أو التهدئـة التـي قـدَّ
،  329 -اآلتية: النقاط السياسي للحركة المكتب قّدم حين دولة  فلسطينية 

 . المرحلة تلك استحقاقات مع تختلف بل المرحلي الحلَّ  ترفض ال حماس حركة -1
 . األرض على االعتراف بإسرائيل ووجودها هو ترفضه الذي الرئيس االستحقاق -2
 . المسلحة والمقاومة الجهاد بوسيلة المرحلي الحلِّّ  ربط -3
 . السالم واتفاقيات تختلف التي الهدنة وهو الديني، الشرعي المدخل خالل من المرحلية قبول -4
،الُحـ االسـتفتاء طريـق عن الشعب بخيار والمصيري  االستراتيجي الخيار ربط -5  ناحيـة التسـويات مـن سـواء رِّ

 بالخيار الشعبي. الوضع هذا ساد إذا حماس وتلتزم المنتخبة، القيادة اختيار ناحية من أو السياسية،
وحين نبحث عن مـدى المرونـة فـي أيدلوجيـة حركـة حمـاس فيمـا يخـصُّ هـذه الرؤيـة المرحليـة المرتبطـة بالتهدئـة 

 لـه تصـريح   في ياسين وابت الحركة، وهذا ما أكده الشهيد الشيخ أحمدنجد أن حماس قدمت من المرونة المحفوفة بث
 كامل على فلسطينية   دولة   بقيام تقبل قد حركته مع إسرائيل...... وان األمد طويلة تهدئة   في للدخول حماس استعداد
 دون  إسـرائيل مع تهدئة   مقابل م 1967 عام يونيو /حزيران من الرابع حدود غزة وفق وقطاع الغربية الضفة أراضي

الرنتيسـي  العزيـز وقـد أكـد هـذه الرؤيـة الشـهيد الـدكتور عبـد التاريخيـة"، فلسـطين أرض بقيـة علـى االعتراف بها كدولة  
 وقطـاع القـدس ذلـك فـي بمـا الغربيـة الضـفة فـي دولـة   قيـام تقبـل حمـاس"أحد القيادات السياسية لحركـة حمـاس بقولـه 

قامة إسرائيل، انسحاب مقابل سنوات   عشر تستمر تهدئةً ذلك  مقابل تقترح الحركة وأن غزة،  330الفلسـطينية". الدولة وا 
                                                           

ربيع ، 18، العدد 5ورد يف جملة السياسة الفلسطينية، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، مبل،، فلسطني، السنة حوار د. موس  أبو مرزو ،  -327
 .1 ،ص1998

ة يف جملة الدراسات ، ولبل استشهاد  أبايم، وحررت املقابلم2003يوليو  6إمساعيل أبو شنب يف مقابلة أسراها معم أشر  العجرمي، بتاريخ  -328
 .16،ص م2003، صيف 55الفلسطينية، العدد 

 .78-71، ص 1998 ،2الفلسطينية، ط الدراسات بريوت، مؤسسة السياسية، واملمارسة الفكر محا، .خالد احلروب، -329
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وبعد استشهاد تلك القيادات التاريخية لحركة حماس، وتولي خالد مشعل زمام األمور في حركة حماس بصـفته رئـيس 
يذكر، ونستند علـى ذلـك  المكتب السياسي لحركة حماس، استمرت هذه الرؤية المرحلية المرتبطة بالتهدئة دون تغيير  

 وكـل والدبلوماسـية، إلـى السياسـة حتمـاً  نلجـأ المقاومـة هـذه ومـع بالمقاومـة إال األرض لتحريـر طريق ال"بقول مشعل 
 مـن خـرج التـاريخ فـي احـتالل   هنـاك لـيس ألنـه المقاومـة يبقـى الفقـري  العمـود ولكـن والشـعبي اإلعالمي العمل أشكال
 331".ضغطال تحت إال يحتلها التي األرض

وبعــد خــوض حركــة حمــاس غمــار االنتخابــات التشــريعية وحصــدت غالبيــة مقاعــد المجلــس التشــريعي وتشــكيلها 
 -لحكومة  فلسطينية، طرحت الحركة رؤيتها السياسية القائمة على فكرة التهدئة طويلة األمد، والتي تضمنت:

 ف  شامل  إلطالق النار.م، مقابل وق1967انسحابا إسرائيليًا من المناطق التي احتلتها عام  -1
 أن يتم إطالق سراح كافة األسرى والمعتقلين. -2
 .332الصادر عن األمم المتحدة 194التعاطي مع حق العودة وفق القرار  -3
 االحـتالل مـن غـزة الغربيـة وقطـاع الضفة تحرير هدفَ  -أوسلو اتفاق بعد وتحديداً  -تضعُ  باتت الحركة أن إال

 استراتيجياً  هدفاً  ذلك قادتها ويعتبر بعض االستراتيجي، الهدف طريق على كخطوة   المرحلية أهدافها قائمة رأس على
 بشـرط إسـرائيل مـع تهدئـة   اتفـاقِّ  توقيـعَ  ياسـين أحمـدالشهيد  الشيخ الحركة مؤسس يعارض وال المتوسط، المدى على
 م 1967 عـام يونيـو /حزيـران مـن رابـعال حـدود إلـى أي القـدس، وشـرقي غـزة وقطـاع الغربيـة الضفة من تنسحب أن

 .333شروط بدون 

 حركـة ربطـت السـالم، حيـث معاهـدة عـن التمـايز مـن نوًعـا لهـا وفـرَّ  قـد حمـاس حركـة التهدئـة لـدى إن مفهـوم
 مـن لمدة الحقوقي الوضع التهدئة بمفهوم تجميد ربطت بينما بذلك، والتسليم بالحقوق  بالتفريط السالم معاهدة حماس
 . المدة بعد نهاية الحقوقي الوضع تعديل إلى وتهدف القوى، تغير ميزان تنتظر الزمن

وحــول هــذا الموضــوع يقــول الــدكتور أحمــد يوســف "إن طــرح حمــاس لهــذه الرؤيــة هــو نــوع مــن التكتيــك فــي ظــل 
رزقــة ، وقــد خالفــه الــرأي"، الــدكتور يوســف 334الفــرص المحــدود وتشــتت جهــد األمــة وانشــغال الــدول بوضــعها الــداخلي

نساني هو بقولة: "إن طرح حماس ل لتهدئة وليس الهدنة ألن الهدنة لها مغزى سياسي أما التهدئة فلها مغزى حياتي وا 
نمـــا تتحــدث عـــن رفـــع  اســتكمال لمـــا حــدث بالقـــاهرة فحمـــاس لــم تتحـــدث عـــن أمــور سياســـية كالقــدس والمســـتوطنات وا 

ر وفـتح المعـابر وا عـادة الحصار عن قطاع غزة  بكافة أشكاله فهي تتحدث عـن أمـور مدنيـة سياسـية كالمينـاء والمطـا
ــتقط النــاس أنفاســها  اإلعمــار ...الــخ، إن الحكمــة السياســية والحكمــة العســكرية تقتضــي أحيانــًا تهدئــة األمــور حتــى تل
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  944 من 532

 

وتستعيد قدراتها وقوتهـا علـى الـرغم مـن أن العـدو قـد يكسـب مـن مرحلـة التهدئـة، لكـن الطـرف الفلسـطيني لـه مكاسـب 
 .335اعتبارية في هذا المجال"

 

 :الصة القولخ -د

مما سبق نجد أن حماس ووفًقا لهذه الرؤى أضحت مرنًة في طروحاتها السياسية وتبلور رؤيتها تجاه سبل إقامة 
الدولة الفلسطينية بشكل  أكثر واقعية، وساعدها على ذلك انخراطها في الحياة السياسية الفلسطينية وصناعة القـرارات 

قامة الدولة الفلسـطينية أضـحت تعتبـر الفلسطينية الرسمية، فبعد أن كانت تعتم د طريقًا كفاحيًا مسلحًا أوحدًا للتحرر وا 
 إحدى المسالك الرئيسية التي توصل إلقامة الدولة الفلسطينية. 

الفلسـطينية  الدولـة" تتضـمن تعبيـر ومـن بـين مـا تغيـر فـي أيدلوجيـة حمـاس، تغيـر فـي األدبيـات السياسـية التـي
 فضـاًل عـن ،محـض ورى بعـد أن كانـت ترفـع شـعار الدولـة اإلسـالمية ونظـام إسـالميونظام ديمـوقراطي شـ "المستقلة

 ."باالنتخابات يفوز لمن فيها والسلطة األحزاب متعددة دولة  "

 الحربـة رأس نفسـها وبرغم ما ذكرناه أعاله من مرونة  إال أن الحركة لم تتخلَّ عن طروحاتها السياسية باعتبار 
 فلسطين. كامل على تحرير يقوم زال ال حماس حركة برنامج وأن ة،إسالمي عربية   تحرر   لحركة

سياسـية وتنظيميـة طـرأت  لقيـام دولـة  فلسـطينية يعـود إلـى عوامـل حمـاس حركـة رؤى  فـي مـن مرونـة   ظهر ما إن
التغيير والبقاء على ثوابـت جامـدة خاصـة بعـد  رفُض  الصعب من أنه حتماً  حماس تعي أن حركة كون  على الحركة،

 اسـتراتيجية  بديلـة   ضـمن يكـون  أن ينبغـي أيِّّ رفـض   وأن بحت ضـمن منظومـة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،أن أصـ
 .وصلبة، خاصًة إن كان الرفُض قاطًعا متماسكة  

ومـــن خـــالل استعراضـــنا للـــرؤى المختلفـــة لحركـــة حمـــاس، يظهـــر جليـــًا لنـــا قـــدرة حمـــاس الفائقـــة علـــى المراوغـــة 
 علـى تربـى الذي حماس حركة خطابين سياسيين موجهين األول كان يختص بجمهورالسياسية، وأنها اعتمدت على 

محتملــة ، حتــى ال تهتــز صــورة حمــاس وصــناع القــرار فيهــا أمــام  تنــازالت   أيــدلوجي  متشــدد  ورافــض  لقبــولِّ أيِّّ  فكــر  
ورغبـت مـن خاللـه  وليالفلسطيني والعربي واإلسـالمي والـد أما الخطاب اآلخر فهو وجه  للمجتمع منتسبيها ومؤيديها،

 أن توصل رسالًة عامًة مفادها أن حماس أصبحت حركًة برغماتيًة واقعيًة أكثر منها راديكالية متشددة؛ تقبل بالحلول
 لذلك. المناسب المناخ توفر حال في السلمية

قامـة وهي مع تنـوع السـبل إل إسرائيل، التهدئة مع ترفض كانت أن بعد تطور قد السياسي حماس حركة فكر إن
وهـي فـي نفـس  أهـدافها، أهـم أحـد وأدبياتهـا ميثاقهـا فـي وتعتبـره اإلسـالمية الدولـة الدولـة إال أنهـا تتمسـك وبشـدة بمبـدأ
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الفلسـطينية ألنهـا تعتبرهـا سـلًبا فاضـًحا لحقـوقِّ الشـعب  بالقضـية الخاصـة المتحـدة األمـم الوقـت تـرفض قـرارات هيئـة
ركة حينما بدأت بتجديد الرؤى واألهداف والسبل فهي ترفض قرارات  دوليـة  ويبرز لنا هنا تناقض  لدى الح الفلسطيني،

 دولـة   إقامـة فـي المرحلـي بالحـلِّّ  وتتمسـك بدولـة  إسـالمية وتـرفض االعتـراف بإسـرائيل لكنهـا فـي نفـس الوقـت تقبـل
النهـر إلـى  رغـم أن ميثاقهـا نـصَّ علـى فلسـطين مـن م 1967 عـام يونيـو /الرابـع مـن حزيـران حـدود فلسـطينية  علـى

 التـي الفلسـطينية األراضـي مـن إسـرائيل انسـحاب األمـد، بشـرط طويلةِّ  إسرائيل مع هدئة  ت على توافق أنها كما ،البحر
قامة م، 1967 عام احتلتها  دولـة   تحقيـق إلى المطاف نهاية في يؤدي مرحلي كحلّ   مستقلة  عليها، فلسطينية   دولة   وا 

 تكـون  سـوف مـا الفلسـطيني الشـعب يقـرر ثـم الفلسـطيني، الـوطني رابالتـ على كامـل السيادة كاملةِّ  مستقلة   فلسطينية  
 الدولة. هذه عليه

ويعتمـــد تطبيـــق رؤى المرحليـــة والتهدئـــة، علـــى مـــدى جاهزيـــة الحركـــة مـــن حيـــث نضـــوج البـــرامج والـــرؤى وتقـــديم 
لقضية الفلسطينية، وبـين مشـاركتها قد تجد الحركة أنه من الصعب أن توائم بين ثوابتها ورؤيتها لالحلول والبدائل... ف

فــي نقاشــات  حــول موضــوع المقاومــة والســالح أو موقفهــا مــن المفاوضــات مــع إســرائيل... إلــخ، إلــى غيــر ذلــك مــن 
  336القضايا الحساسة والخطيرة، والتي يعتقد أن الحركة ليس لديها إجابات  حاضرة  عنها.

ســاحًة كافيــًة للرؤيــة االستشــرافية أو التحــرك السياســي، لــم تكــن حمــاس طــوال مســيرتها النضــالية الطويلــة تفــرد م
العتقادها بأن المقاومة هي الخيار االستراتيجي الوحيد فضـاًل عـن قناعتهـا بـأن المسـار السياسـي الـذي قادتـه منظمـة 
ن التحريــر الفلســطينية لــم يصــل إلــى نتيجــة ، لــذا فقــد أراحــت الحركــة نفســها مــن المنافســة السياســية وتركــت لغيرهــا أ

يحتكــر هــذه العمليــة برمتهــا، بــالرغم مــن أن صــلب برنامجهــا هــو القضــية الفلســطينية بكــل أبعادهــا، و اكتفــت حركــة 
 337حماس في مرحلة  ما بالشعاراتِّ السياسية أكثر من الولوج إلى أعماق السياسة ومفاهيمها.

لَة التـزاوج بـين مرحلتـي كانت رؤية حماس مرتبكًة، رغم أن بعض  قيادات حماس طرحوا مسـأ 1994بعد العام 
التحريـــر والبنـــاء، لكـــن غموًضـــا شـــاَب هـــذه العالقـــة فأصـــبحت غيـــَر واضـــحةِّ المعـــالم ألنهـــا كانـــت مشـــغولًة بمشـــروع 
المقاومة  إلى حدّ  ال يمنح مساحًة أليِّّ عمل  آخر، وكانت أولى بوادر هذه الرؤية هو طرح التهدئة والتـي أعلـن عنهـا 

بدايـة التسـعينات، رغـم أنهـا لـم تكـن فـي أبعادهـا واضـحة المعـالم وال موضـوعًة ضـمن  الشيخ الشـهيد أحمـد ياسـين فـي
رؤية  شمولية  تفـتح البـاب أمـام حمـاس لتحـرك  سياسـي  جديـد،  فيمـا بعـد  قفـزت الحركـة قفـزًة أوسـَع حـين أعلـن أنهـا ال 

لـة االحـتالل، بعـدها، وقفـت ، مـع التأكيـد علـى عـدم االعتـراف بشـرعيةِّ دو 1967تعارض  قبـول دولـة  فـي حـدود عـام 
 338الحركة فترًة طويلًة من الزمن دون أن تتقدم خطوًة إضافيًة في الحقل السياسي.
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 إلـى تنظـر ملموسـة ، وباتـت سياسـية   بلغـة   أهـدافها تبلـور بـدأت الحركـة هـالل أن وفـي هـذا الصـدد يـرى جميـل
 الفلسـطينية الدولـة" تعبيـرَ  تتضـمن السياسـية اسأدبيـات حمـ وباتـت الموصـلِّ للدولـة، للتحريـرِّ  كطريـق   المسـلح الكفاح

 وعـن ،"السياسـية التعدديـة علـى يقـوم شـورى  ديمقراطـي سياسـي نظـام  " عن يتحدثون  قادة الحركة وبات بل ،"المستقلة
 339باالنتخابات". يفوز لمن فيها والسلطة األحزاب دولة  متعددة"

ك السياسـي وتنتـاب تحركاتهـا الكثيـر مـن الغمـوض فيما بعـد بـدأت حمـاس تخطـو خطـوات  بطيئـًة جـدًا فـي المسـل
فظلت تحذر مـن أيِّّ مبـادرة ، وتتخـوف مـن أيِّّ فكـرة  سياسـية  تهـدف إلـى إدخالهـا سـاحة العمـل السياسـي فكانـت تعتقـد 
بأن األطراف األخرى تحاول استدراجها إلى مربـع  ال ترغـب أن تكـون فيـه مطلقـًا لـذا غلبـت علـى خطاباتهـا وسياسـتها 

لرفض المطلق لكل ما يمت للسياسة بصلة، لكن بشكل  عام كان النقاش الداخلي يتجدد من حين  آلخر مطالًبا سمُة ا
بتوضـــيح الرؤيـــة السياســـية خصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق بالصـــراع مـــع االحـــتالل، وكيفيـــة وضـــع تصـــور  حـــول حـــلِّّ القضـــية 

 340الفلسطينية.

 أنها طالما فلسطين داخل في عسكرياً  العمل على ومتق أن سياسة حماس " غوشة إبراهيم يؤكد السياق هذا وفي
 ألن الـداخل فـي الجهـاد جـذوة تتوقـف ال أن هـو المهـم قويـًا..... لكـن تـأثيراً  فـي العـدو الصـهيوني تـؤثر أن تسـتطيع
تصـل  أن قبـل ممكـن وقـت   بأسـرع الجـذوة هـذه يطفئـوا أن والمسـلمين العـرب وأعـداء الفلسـطيني، أعـداء الشـعب مراهنـة
 لـدعم الشـعب القصـوى  األهميـة إليـالء يؤهلهـا الـذي المسـتوى  إلـى الخـارج فـي واإلسـالمية العربيـة النهـوض عمشـاري

 السياسي، العمل لخدمة أداة   هو العسكري  العمل أن الرؤية، لهذه المكملة الصورة لكن "المعركة ومشاركته الفلسطيني
  341وحمايته.

 انضمت حيث المحتلة، األرض داخل اإلسالمية ركيب الحركةت في جوهرية   لتغيرات   نتاج   حماس هي حركة إن
 والكتـل والنقابـات المؤسسات طريق عن إلى الشعب والتوجه العلني العمل أن كما الشباب، من جديدة   أجيال   للحركة
 من ليهاع والنفع بالفائدة يعود بما منعزلًة، طائفةً  ال الشعب من الحركة جزءاً  جعل في ساهم الجامعات في الطالبية
 واختيـار المؤيـدين واسـتقطاب الشـبابِّ  لطاقـاتِّ  توظيـف   مـن فيـه بمـا الـداخلي بنائهـا والنفـوذ، وعلـى الجماهيريـة حيـث

 تلفـظ أمراضـها، متجـددةً  الجـاري  كالمـاء يجعلهـا بفاعليـة   األحـداث فـي المشـاركة أن اعتبار على الكفاءات والقيادات،
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 اغتيـاالت حتـى أو هنـاك أو اعتقـاالت   هنـا ضـربة   فيهـا تـؤثر أن مـن خـوف دون  ديمومتهـا علـى المحافظـة وتسـتطيع
 342ومؤسسيها. ومفكريها، قادتها،

وخاتمة القول أن حماس جانبها الصواب في عدم تبني رؤية  سياسية  واقعية  مرنة  تحفظ لها القـدرة علـى التكيـف 
ا وتماسـكها بالمبـادئ والثوابـت الوطنيـة مع التقلبات التي تعصف بالوضـع الفلسـطيني، وهـذا لـم يكـن ليـنقص مـن قوتهـ

أو يؤثر على تبنيها لخط الجهاد والمقاومة لكنهـا حشـرت نفسـها فـي زاويـة  لـن تسـتطيع الخـروج منهـا إال بشـق األنفـس 
لذا تعرضت حماس لضغوطات  كثيرة  من قبل كافة األطراف الداخلية والخارجيـة كـي تعـدل مـن رؤيتهـا السياسـية ولـو 

، لـيس نتيجــَة قناعــات   شـكليًا وهــذا مـا حــدث، إذ جـاءت التغييــرات السياسـية مــن قبـل حمــاس سـريعًة وفــي وقـت  قصــير 
 ورؤى مدروسة بقدر ما هي استجابة لضغوط الواقع.
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 :... تنقل عبر مراحل النضال رؤية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح للدولة الفلسطينية ثانيًا:

 ليدلوجيافتح والدولة ..... الفكرة وا -أ

تبلورت رؤيـة حركـة فـتح تجـاه شـكل ومضـمون ومراحـل الدولـة الفلسـطينية فـي مؤتمرهـا العـام الثـاني المنعقـد فـي 
م وذلك ضمن ميثاق الحركة الذي ضم أهدافها ومبادئها وأساليبها، وقـد ترسـخت هـذه الفكـرة وتطـورت فـي 1968عام 

ي. وكان عنوان هذه الفكرة في خطوطها العريضة الرئيسية على التوال 1980و 1971مؤتمريها الثالث والرابع عامي 
تحرير كامل األرض الفلسطينية، مع تمييز  وتأكيد  على الهوية الوطنية، واستقاللية القرار الوطني الفلسطيني  -هي :

ئق ويمكــن رصــد وتلخــيص النقــاط األساســية التــي ركــزت عليهــا هــذه الوثيقــة، ومختلــف الوثــا 343لهــذه الدولــة العتيــدة،
  344األخرى للحركة، وبياناتها السياسية ونشراتها، كما يلي:

أن تحريــر فلســطين هــو الطريــق إلــى توحيــد الــوطن العربــي، فهــي جــزء  مــن هــذا الــوطن، وشــعبها جــزء  مــن  -1
 األمة العربية، وكفاحه جزء  من كفاحها. 

 أن حرب الشعب طويلة األمد هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.  -2
 إلرادة الفلسطينية والمحافظة على استقالليتها في القرار وفي القتال. ضرورة تحرير ا -3
أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي شرط تحقيق االنتصار، وأن لمعركة التحرير األولوية على أيِّّ تناقضات   -4

 فكرية  وسياسية  واجتماعية. 
ـــة، وهـــي طليعـــة األمـــ -5 ـــر أن الثـــورة الفلســـطينية هـــي حركـــُة تحريـــر  وطنـــي عربي ـــة فـــي معركـــة التحري ة العربي

المصــيرية، وأن نضــال الشــعب الفلســطيني هــو جــزء  مــن النضــال المشــترك لشــعوب العــالم ضــد الشــعوب الصــهيونية 
نساني.   واالستعمار واالمبريالية العالمية، وأن معركة تحرير فلسطين واجب  عربي  وديني  وا 

 يعَة الثورية للشعب الفلسطيني. أن حركة فتح، حركة  وطنية  ثورية  مستقلة تمثل الطل -6
أن اســرائيل مؤسســة  عنصــرية  عســكرية  متكاملــة  دخيلــة  وغازيــة ، وبقاؤهــا يشــكل عــدوانًا مســتمرًا علــى األمــة  -7

ـــات   ـــة  يعـــيش فيهـــا المســـلمون والمســـيحيون واليهـــود بحقـــوق  وواجب ـــة  فلســـطينية  عربيـــة  ديمقراطي ـــاَم دول العربيـــة، وأن قي
 أمر  حتمي. متساوية  على أنقاضه 

تبنــت حركــة فــتح منــذ نشــأتها مفهــوم الدولــة الكاملــة علــى كافــة التــراب الــوطني الفلســطيني، كمفهــوم  اســتراتيجي، 
نشـاء الدولـة الفلسـطينية الديمقراطيـة التقدميـة عليهـا، وتعاملـت  وأخذت على عاتقهـا تحريـر فلسـطين بالكفـاح المسـلح وا 

ما يتالءم وظروف وتطور مراحـل االنعتـاق مـن االحـتالل اإلسـرائيلي فمـا مع المفهوم االستراتيجي على أرض الواقع ب
 يسجل لفتح أنها كانت أكثر براغماتية بالمقارنة مع أقرانها من الفصائل الفلسطينية.
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وكانت رؤيتها تالمـس الواقـع السياسـي المحلـي واإلقليمـي والـدولي، فطرحـت الدولـة الفلسـطينية الديمقراطيـة التـي 
فـــة المـــواطنين مـــن جميـــع الـــديانات واألطيـــاف متســـاوين فـــي الحقـــوق والواجبـــات. ومـــع تغيـــرِّ وتســـارعِّ يعـــيش فيهـــا كا

م، مـروًرا بـاحتالل مــا تبقـى مـن الــوطن الفلسـطيني معـرجين علــى 1967األحـداث بـدءًا مـن نكســة حزيـران/ يونيـو عــام
د للسـالم ممـا أثـر علـى القضـية ومـؤتمر مدريـ 1990قرارات  لم تكـن فـي الصـالح الفلسـطيني إبـان حـرب الخلـيج عـام 

الفلسطينية، وبالتالي على الفكر الفتحـاوي، فكانـت فكـرة الدولـة المرحليـة، التـي ُترجمـت فيمـا بعـد فـي مشـاريع التسـوية 
 السياسية. 

 تفضل بأنها تصرح وهي التفاصيل، في الخوض وعدم بالمرونة، تتصف السياسية وخططها فتح برامج كما أن
 سـبيل الوحـدة فـي والتنظيميـة النظريـة الصـراعات تناسـي إلـى وتـدعو المجـردة، القضـايا لـىع العمليـة الجوانـب
 األفـراد أمـام المجـال وفتحـت محـددة، سياسـية عقيـدة إيديولوجيـة أو لهـا يكـون  أن فتح حركة رفضت فقد 345الوطنية،

 بفكرهم، يحتفظوا أن ولهؤالء ها،إلي لالنضمام ،)يسارية وطنية قومية- إسالمية( والسياسية الفكرية األطياف كافة من
 حركة  تقدمية ، هي فتح حركة "بأن عرفات ياسر قال حيث346السابقة، انتماءاتهم التنظيمية والحزبية ترك عليهم ولكن

 347مشـكالته، الفلسـطيني بكـل الشـعب شـمولية وتمثـل الفلسـطيني الوطني التحرير حركة إنها حزبًا، أو جبهةً  وليست
طـارًا جبهويـًا يسـتوعب حاضـنةً  تكـون  أن أرادت فـتح حركـة أن أي  للمجتمـع السياسـية التناقضـات كافـة سياسـيًة وا 

نما عقائديًة، حركةً  تكن لم فتح فحركة .الفلسطيني  والكفـاح الشـعبية علـى الثـورة تعتمـد شـاملة   سياسية   تحرر   حركةُ  وا 
 أيديولوجيته عن النظر القتال بغض رغب من كل أمام مفتوحةً  بقيت وأبوابها فلسطين، لتحرير وحيد   كطريق   المسلح

 .عقيدته أو
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 :مراحل بناء الدولة لدى حركة فتح -ب

 ة:فلسطينية على الجغرافيا التاريخيبناء الدولة ال -1

جاء في المادة الثانية عشـرة مـن النظـام األساسـي لحركـة فـتح والـذي نـصَّ  علـى "تحريـر فلسـطين تحريـرًا كـاماًل 
كمـا جـاء فـي هيكـل البنـاء الثـوري لحركـة فـتح "أن  348ني اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا وثقافيًا"،وتصفية الكيان الصهيو 

الهـــدف الرئيســـي لثورتنـــا هـــو العمـــل علـــى تحريـــر أرض فلســـطين المحتلـــة تحريـــرًا كـــاماًل، وتصـــفية الغـــزو الصـــهيوني 
لــوطن العربــي الكبيــر". وعنــدما ســئل االســتعماري لوطننــا الســليب حتــى تعــود فلســطين بكاملهــا جــزًءا عربيــًا حــرًا مــن ا

ياسر عرفات إذا ما كان هدف حركة فـتح هـو تحريـر جميـع األراضـي المحتلـة بعـد نكسـة الخـامس مـن حزيـران فقـط، 
م"، ومــا كــان حــديث ياســر عرفــات إال لفكــرة  ترســخت 1967أجــاب بــأن "ثورتنــا كانــت قبــل الخــامس مــن حزيــران عــام 

اإلمكـان إنهـاء مـا تسـمى دولـة إسـرائيل سياسـًيا واقتصـادًيا وعسـكرًيا ومـن ثـم إعـالن لديه ولدى أقرانه في الحركـة أنـه ب
الدولـــة الفلســـطينية وبســـط ســــيادتها علـــى جميـــع أركانهــــا الجغرافيـــة المعروفـــة والمرســـوم حــــدودها مـــن قبـــل االنتــــداب 

 م.1948البريطاني وذلك قبيل عام 

علــى ثــالثِّ دعــائم  أساســية  فالدعامــة األولــى تتمثــل  وفــي هــذا الســياق ترتكــز رؤيــة فــتح للدولــة فــي هــذا المجــال
بالوطن بأقاليمه ومحافظاته ومدنـه وقـراه وتضاريسـه ومعالمـه الجغرافيـة والتاريخيـة والدينيـة، وتجسـدت الدعامـة الثانيـة 

األولـى لقيـام بمصطلح الكيان وكان عبارًة عن رمز  للدولـةِّ تـارًة ولمنظمـةِّ التحريـر الفلسـطينية والتـي عـدتها فـتح اللبنـة 
 شتى في الفلسطينية المبعثرة الوطنية الهوية هذه أن أي الدولة تارًة أخرى، أما الدعامة الثالثة واألخيرة تمثلت بالهوية

دارتها توحيدها يجب العالم دول  349موحد. بشكل   وا 

 كامـل علـى قراطيـةً ديمو  دولـةً  تكـون  أن يجـب الفلسـطينية الدولـة بـأن ثابتـة   اسـتراتيجية رؤيـة   لهـا فـتح حركـة إن
 بالنسبة أما الشعب الفلسطيني، ومعتقدات ومشارب أطياف كل وتمثيل احتواء على قادرةً  الفلسطيني، الوطني التراب
 فسيكون  الفلسطينية والوطنية السياسية السيادة تحت يتوطن أن اليهودية من الطوائف رغب من فإنه اليهودية للمسألة

 من خاليةً  تكون  أن يجب الديموقراطية فلسطين دولة وأن فلسطيني، مواطن   أي مثل المدنية مثلهم الحقوق  كامل لهم
  350المهاجرين اليهود.

وفي هذا الصدد يقول فايز أبو عيطة الناطق الرسمي باسم حركة فتح في قطاع غزة "إن تبني حركة فـتح رؤيـة 
يعـود إلـى االرتبـاط بـين الفكـرة وبـين الكفـاح إستراتيجية قائمـة علـى إقامـة دولـة علـى كامـل التـراب الـوطني الفلسـطيني 

. وحول الرؤية اإلستراتيجية لحركة فتح لقيام دولـة فلسـطينية تحـدث الـدكتور حسـن أحمـد مفـوض اإلعـالم 351المسلح"

                                                           
 .14، ص 1968النلام األساسي حلركة التحرير الون  الفلسطي  فت،، مكتب الشئون الفكرية والدراسات،  -348
 .142الشيخ عبد هللا، خالد. مرسع سابق، ص  -349
 نف، املصدر السابق. -350
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والثقافــة لحركــة فــتح فــي الهيئــة القياديــة العليــا لحركــة فــتح فــي قطــاع غــزة وعميــد كليــة اإلعــالم بجامعــة فلســطين " أن 
ديمقراطيـة تتعــايش فيهـا كــل الطوائــف  ول فصـيل فلســطيني علـى الســاحة الفلسـطينية طالــب بإقامــة دولـةحركـة فــتح أ

م، حيــث حــدد أن 1968بتســاو، وجــاء ذلــك عبــر مــؤتمر قــام بــه أحــد قــادة الرعيــل األول للحركــة وهــو أبــو إيــاد عــام 
داد فلســطين التاريخيــة، يعــيش فيهــا هــو دعــم إنشــاء دولــة ديمقراطيــة علــى امتــ الهــدف االســتراتيجي للثــورة الفلســطينية

 352واليهود في وفاق دون أي تمييز عنصري  العرب

 :الدولة الفلسطينية الديمقراطية -2

هــذه الرؤيــة تعــود روايتهــا إلــى مواقــف وأحــداث مــرَّت علــى التــراب الفلســطيني عبــر التــاريخ، فبــدايات هــذا الطــرح 
نية الفلسطينية لالنتداب البريطاني في فترة  كانـت بريطانيـا تمهـد كان من لبنات أفكار  ومقترحات  سياسية  للحركة الوط

مبعـدًة الحركـة الوطنيـة عـن  353الطريق للهجرات الصهيونية والعمل على إقامةِّ دولة  صهيونية  على أرض  فلسـطينية،
ين أو العــرق، أيِّّ نزعــة  عنصــرية ومقربــًة لهــا مــن نزعــة  إنســانية  للتعــايش بــين جميــع المــواطنين بغــض النظــر عــن الــد

م، والــذي عبــر فيــه الفلســطينيون عــن 1937وخيــُر شــاهد  علــى ذلــك مــا طرحــه الفلســطينيون علــى "لجنــة بيــل" عــام 
رغبـــتهم فـــي إقامـــة دولـــة  فلســـطينية  موحـــدة  ديمقراطيـــة  متعـــددة األديـــان، يتعـــايش فيهـــا العـــرب واليهـــود بســـالم  وتضـــمن 

ر عن الديانة، لكن هـذا الطـرح لـم يكتـب لـه النجـاح بسـبب حـرب عـام للجميع حقوقهم الدستورية والقانونية بغض النظ
م وما قامت به الحركة الصهيونية من قتل  ونهب  وتـدمير  بحـق الفلسـطينيين ممـا ولَّـد كراهيـًة ورفًضـا فلسـطينًيا 1948

  354أليِّّ تواجد  يهودي  داخل دولتهم المستقبلية.

تح الموجه لألمم المتحدة في العاشر من تشـرين أول/ أكتـوبر عـام أما فتحاويًا فقد برزت هذه الرؤية عبر بيان ف
فلسـطين" والـذي جـاء فيـه "أن هـدف حركـة المقاومـة الفلسـطينية  فـي السالم م، وعرف فيما بعد بمسمى"مشروع1968

نشـاء دولـة  مسـتقلة  ديمقراطيـة  ذاتِّ سـيادة   يتمثـل فـي  يتمتـع فــي  "تحريـر فلسـطين بأكملهـا مـن االحـتالل اإلســرائيلي، وا 
  355ظلها جميع المواطنين الشرعيين بغض النظر عن الدين واللغة، بحقوق  متساوية".

 1969وقد أكدت فـتح علـى هـذا التوجـه فـي مـؤتمر القـاهرة لنصـرة الشـعب العربـي فـي كـانون ثـاني/ ينـاير عـام 
، يعيش فيها الفلسطينيون بكـل حيث ورد ضمن كلمة حركة فتح "نحن نقاتل في سبيل إقامة دولة  فلسطينية  ديمقراطية  
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طوائفهم مسلمين ومسيحيين ويهود في مجتمع  ديمقراطي  تقدمي، ويمارسون عباداتهم وأعمالهم مثلمـا يتمتعـون بحقـوق  
ن ثورتنـــا الفلســـطينية لتفـــتح قلبهـــا وفكرهـــا لكـــل بنـــي اإلنســـان الـــذين يريـــدون أن يعيشـــوا فـــي المجتمـــع  متســـاوية..... وا 

  356مقراطي، وأن يناضلوا في سبيله بصرف النظر عن اللون أو الدين أو العرق".الفلسطيني الحر الدي

ت علـى "إقامـة دولـة   وقد أدرجت فتح رؤية إقامة الدولة الفلسطينية في ميثاقها في المادة الثالثة عشرة والتي نصَّ
طنين حقـــوقهم الشـــرعية علـــى فلســـطينية  ديمقراطيـــة  مســـتقلة  ذاتِّ ســـيادة  علـــى كامـــل التـــراب الفلســـطيني، وتحفـــظ للمـــوا

 357أساس العدل والمساواة دون تمييز  بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة، وتكون القدس عاصمًة لها".

التأكيــد علــى أن هــذا  358اشــتمل هــذا الطــرح علــى عــدة قضــايا توضــيحية لمفهــوم الدولــة الديمقراطيــة مــن أهمهــا:
فلســـطينية  إلـــى جانـــب دولـــة  يهوديـــة، واإلشـــارة إلـــى أن فلســــطين الطـــرح ال يحتمـــل تـــأويالت  بإمكانيـــة القبـــول بدولـــة  

مكانيـة تحولهـا إلـى دولـة قوميـات، فضـاًل  الديمقراطية ال تعني بأيِّّ شكل  من األشكال االبتعاَد عن عروبة فلسطين، وا 
للوصـول  عن التشـديد علـى أن دولـة فلسـطين الديمقراطيـة لـن تتحقـق عـن طريـق منحـة  أو هديـة ، وأن الطريـق الوحيـد

 إليها هو الكفاح المسلح. 

شرعت فتح في التنظير لهذه الفكرة في محاولة  منها لتحقيق هدف  ذي وجهـين، فمـن جهـة  العمـل علـى اسـتعادة 
الحقــوق الفلســطينية، ومــن جهــة  أخــرى إحــداث شــرخ  فــي الــروح المعنويــة العنصــرية اإلســرائيلية، ولتحقيــق ذلــك الهــدف 

 التحرير اتهم لشرح هذا الهدف حيث قدم فاروق القدومي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمةاستنهض قادة حركة فتح هام
 الحركـة تتبنـاه أن يجـب ومـا والتكتيـك، االسـتراتيجية فيه فتح تقريرًا استراتيجيًا عرض حركة مؤسسي وأحد الفلسطينية

 علـى فلسـطينية  ديموقراطيـة   دولـة   قامـةإ تحقيـق إلـى تقـود كمرحلـة   غـزة، وقطـاع الضـفة الغربيـة فـي دويلـة   قيـام بتأييـد
 حـديث  نشـرته فـي الفلسـطينية الديموقراطيـة الدولـة مـن فـتح مفهـوم خلـف الشـهيد صـالح شـرح، و فلسطين كامل تراب

 وسـيلة   الكفـاح المسـلح إن" فيـه جـاء م، 1969 عـام يونيـو /حزيـران فـي الصـادر عـددها فـي المصـرية الطليعة مجلة
 العـدوان علـى فـرض قائمـاً  سـلمياً  حـالً  ولـيس للمشـكلة، حقيقـي   سـلمي   حـلٌّ  هـو الهـدف هـذا كبيـر، إنسـاني لهـدف  

، هـو فقـط تصـفيةُ  الفلسـطينية الدولـة وأن معنـى والعنصـرية...  العنصـري مـن الصـهيوني الكيـان الديموقراطيـة واضـح 
 359داخل فلسطين.

وهويتها العربية رغم تعدد الديانات فيها أما عن عمق وهوية الدولة الديموقراطية فقد أكدت حركة فتح أن عمقها 
في إشارة  هنا إلى ما طرحته الحركة من استيعاب العرب واليهود المنسلخين عن الحركة الصهيونية فيهـا، وفـي تأكيـد  
من أن دولة فلسطين ال يمكن أن تعزل نفسها عن محيطها الجغرافي العربي ال سيما وأن بنية سكانها األساسـيين هـم 
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وقد أكدت فتح في طرحها هذا أيضًا على الطابع اإلنساني للدولـة، و دحضـت  كـل االدعـاءات التـي  360،من العرب
ترمي إلى رمي اليهود في البحر، أو أن تكون الدولُة نقيًضـا للعروبـة، أو تكـون طائفيـًة، فهـي تطـرح دولـًة بمجتمـع  ال 

نمــا قــام علــى المســاواة بــين جم يــع أفــراده بغــض النظــر عــن ديانــاتهم وأعــراقهم، ومــن يقــوم علــى الطائفيــة أو العرقيــة، وا 
نمــا  ضــمن االدعــاءات التــي دحضــتها حركــة فــتح فــي هــذا االتجــاه، أن هــذا الطــرح  لــيس بــدياًل عــن الكفــاح المســلح وا 

 غيـر يهـود" يسمون  من لها يروج التي الطروحات بعض مع تتنافى الديموقراطية، فلسطين تتويجًا له، كذلك إن دولة
 361المعقمة. أو الصهيونية طابعها من مجردةً  إلسرائيل يدعون  الذينو  "صهاينة

 والعسـكرية وقد أكدت فتح أن هذا الطرح قائم  على أساس القضاء على الجذور واألسس السياسية واالقتصـادية
حتـى  ائيليين،واإلسـر  الفلسـطينيين بـين األشـكال تسـويةً  مـن شـكل   بأيِّّ  تعني الديموقراطية ال فالدولة الصهيونية، للدولة

 السادسـة الـدورة فـي واإلعالميـة السياسـية اللجنـة حمـل تمكنـت مـنو  362الدوليـة. الشـرعية إطـار قـراراتِّ  فـي كانت لو
 حـول طرحهـا تبنـي علـى م، 1969 عـام سـبتمبر /أيلـول  6-1التـي عقـدت فـي القـاهرة فـي الفتـرة  الـوطني للمجلـس
إنهـاء  إلـى الفلسـطيني المسـلح الكفـاح يهـدف" فيهـا جـاء الخصـوص بهـذا توصـيةً  اللجنـة الديموقراطية، واتخذت الدولة

قامـة الفلسـطيني الشـعب وا عـادة فلسـطين فـي الكيـان الصـهيوني  كامـل التـراب علـى الديموقراطيـة الفلسـطينية الدولـة وا 
 التـي ،الفلسـطيني للمجلـس الـوطني الثامنـة الـدورة فـي وتحديـداً  األردن مـن الخـروج بعـد نجحـت أنهـا إال ،"الفلسـطيني

 الدولـة الديموقراطيـة بنـد م، بوضـع 1981 عـام مارس /آذار 2 إلى فبراير /شباط 7-5 الفترة في القاهرة في عقدت
 اليهود، ضد مذهبياً  أو عرقياً  كفاحاً  ليس المسلح الفلسطيني أن الكفاح" على ونصَّ  المجلس، أقره الذي برنامجها في

 التـي الديموقراطيـة الفلسـطينية الدولـة هـي الصـهيوني االسـتعمار مـن ةفلسـطين المحـرر  فـي المسـتقبل دولة فإن ولهذا
 والوحـدة القـومي التحـرر فـي العربيـة األمة مطامح إطار ضمن والواجبات بنفس الحقوق  الراغبون بالعيش فيها يتمتع

 والمسـيحيون  ن المسـلمو  فيهـا يعـيش ديمقراطيـة فلسـطينية دولـة قيـاموبناًء عليه يـرى فـايز أبـو عيطـة أن " 363الشاملة.
 364حتمي". أمر هو وواجبات متساوية بحقوق  واليهود

 فـي ثبوتهـا رغـم العشـرين، القـرن  سـبعينيات أوائـل فـي الدولـة الديموقراطيـة إلـى الـدعوة خفتـتمـن جهـة  أخـرى 
س واكتفـى الـرئي الديموقراطيـة، الدولـة إقامـة لصـالح إسـرائيل تصـفية تأمـل فـي فتح حركة تعد لم حيث مواثيق الحركة،

 فـي اليونسـكو لمـؤتمر والعشـرين الحاديـة الـدورة أمـام المختلفة،وقوله المناسبات في بها بالتبشير ياسر عرفات الشهيد
وبيهـوده،  وبمسـيحيه بمسـلميه سينتصـر شـعبنا" م 1970 عـام أكتـوبر /أول تشـرين 28 إلـى سـبتمبر /أيلـول23 الفتـرة

 عملًيا يبدو تراجعت ما على فتح حركة أن إال ،"القدس في زيتون ال جبال روابي على الديموقراطية دولتنا علم ليرفرف
 م، 1970عام  مارس /آذار 27 في الفرنسية لوموند لجريدة عرفات الرئيس الشهيد ياسر أعلن عندما الخط هذا عن
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 األرض من جزء   أيِّّ  على فلسطينية   دولة   بإنشاء قرار   محلها وحلَّ  واسُتبعدت ُرفضت الديموقراطية قد الدولة فكرة أن"
 365اإلسرائيليون. منه ينسحب الفلسطينية

وحدد د. حسن أحمد موقـف حركـة فـتح مـن الدولـة الديموقراطيـة بقولـة " يعـود السـبب إلـى تبنـي هـذه الرؤيـة مـن 
قبل حركة فتح إلى ما عانت منه الحركة جراء تبعات أيلول األسود في األردن وسلبية الموقـف الرسـمي العربـي، ممـا 

ركة فـتح إلعـادة صـياغة للهـدف الـوطني االسـتراتيجي علـى أسـاس أن المكـون األسـاس لمفهـوم دولـة فلسـطين دفع بح
سـرائيل بـأن الفلسـطينيين يرغبـون  بطـال دعـاوى الغـرب وا  الديمقراطية، هو تأكيـد الطـابع اإلنسـاني للثـورة الفلسـطينية، وا 

فـايز أبـو عيطـة فـي تبنـي حركـة فـتح وشـاطرة الـرأي  366ة.بإلقاء اليهود في البحر وعـدم االلتـزام بقـرارات األمـم المتحـد
لهــذه الرؤيــة "بســبب قبولهــا لمقــررات المجلــس الــوطني الفلســطيني ونقاطــه العشــر الداعيــة إلــى إقامــة الســلطة الوطنيــة 

 367على أي شبر يتم تحريره".

 :الدولة الفلسطينية المرحلية -3

قـرن العشـرين، وحتـى حـرب تشـرين أول/أكتـوبر عـام رفضت أدبيـات حركـة فـتح فـي خـالل فتـرة السـتينيات مـن ال
م الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية على جزء  من أرض فلسطين، واعتبرت من يسعى بهذا االتجاه متهاونـًا 1973

 368في حقوق الشعب الفلسطيني يستحق "عقوبًة تستهدفه في شخصه وممتلكاته".

يـه وتـم فلسـطين، لتحريـر يموقراطيـةالجبهـُة الد البدايـة فـي المشـروع هـذا وقـد طرحـت   فـتح حركـة قبـل مـن تبنِّّ
م، وذلـك بعـد أن واجهـت فكـرُة الدولـة  1984 عـام مجتمعـةً  التحريـر الفلسـطينية منظمـة فصـائل كافـة وبمشـاركة

 المجتمـع المحلـي الفلسـطيني، واإلقليمـي العربـي، مـن وتعاطفـاً  قبـواًل  الفكـرة تلـقَ  الديموقراطيـة نكسـًة شـديدًة حيـث لـم
، حينهــا شــهدت رؤيــة حركــة فــتح 369األمريكيــة المتحــدة والواليــات والمجتمـع الــدولي بكافــة أطيافــه، خاصــة إســرائيل

م وبعـد 1980لمفهوم الدول تحواًل جديدًا يكمن في مرحليـة إقامـة الدولـة، حيـث ترسـخ مفهـوم مرحليـة الدولـة بعـد عـام 
ها أمـام المقـاتلين الفلسـطينيين المتـوجهين مـن تلـك البلـدان أن أغلقت كثير  من الدول العربية المجـاورة لفلسـطين حـدود

صوب الكيان اإلسرائيلي، وعليه شهد الكفاح الفلسطيني نحو الدولة والذي قادته في ذلك الزمان حركة فتح، تحدًيا لم 
 المملكـة" لمشـروعه حسـين الملك وطرح األردن، من الفلسطينية القوات يكن في الحسبان وما زاد األمر تعقيدًا خروج

بعـدها لـم يكـن أمـام حركـة فـتح  متحـدين، إقليمـين مـن وتتكـون  األردن نهـر ضـفتي لتضـم ،م 1985 عـام "المتحـدة
وأقرانها من الفصائل الفلسطينية سـوى تغييـر  فـي إسـتراتيجية إدارة الصـراع المباشـر مـع إسـرائيل، خاصـة بعـد ترتيبـات 
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فــــتح لجنـــي بعــــض المكاســـب السياســــية ومـــن وراء تلــــك  م. ومعهـــا تهيــــأت حركـــة1981حـــرب تشـــرين أول/ أكتــــوبر 
 370الحرب.

ــًا  ويكمــن المغــزى مــن وراء تبنــي حركــة فــتح الحــلَّ السياســي المرحلــي إلقامــة الدولــة الفلســطينية هــو قبولــه عربي
ــن الشــهيد ياســر  ودوليـًا، فضــاًل عــن إدخــال مفهــوم الكفــاح الســلمي بجانــب الكفــاح المســلح للثــورة الفلســطينية حيــث تمكَّ

 لـيس المسـلح الكفـاح حيث قال "أن الوطني، للمجلس عشرة الحادية الدورة في رار مرحلية الدولةق تمرير عرفات من
 371للتحرير". األداة الرئيسية بل الطريق الوحيد هو

 غيـر المباشـرة اإلسـتراتيجية تبنـي إلـى فتح حركة لجوء فتح لحركة المركزية اللجنة عضو الحسن خالد وقد ربط
 اإلسـتراتيجية فـرض تبنـي "خلـل وهـو الكبـرى  الـدول لـدى الدوليـة واالسـتراتيجيات التحالفـات غياب مثله يرئيس بسبب

 جـزء علـى فلسـطين بإقامـة دولـة نقـول فإننـا وبالتـالي المرحليـة، أهدافه بتحديد النضال برمجة تعني التي غير مباشرة
 تعنـي التسـوية ألن مرحليـة، ولـيس تسـوية مرحلـي حـل انـه القول يتم وال مرحلي كهدف الفلسطيني التراب من يتحّرر
  372الخالف". إنهاء يعني والحل الملف، إقفال

 أن يجب الفلسطينية الثورة مرحلية وأن السياسية، الواقعية ضمن يأتي بأنه المرحلية لموضوع حركة فتح نظرت
قامـة ي،اإلسـرائيل االحـتالل مـن غـزة وقطـاع الغربيـة الضـفة انتـزاع أجـل مـن تتمثـل بالنضـال ووطنيـة   ثوريـة   قاعـدة   وا 

 الربـاط عـام فـي العربيـة القمـة إقـرار ومـع التـاريخي، الحـق عـن التنـازل القاعـدة هـذه ثمـن يكـون  أال شـريطة عليهمـا،
 قيـادةِّ  مسـتقلة  تحـت وطنيـة   سـلطة   إقامـة فـي وحقـه وطنـه، إلـى العـودة فـي الفلسـطيني الشـعب حـق" بتأكيـد م 1984
 373الفلسطينية. األراضي من محررة   قطعة   كلِّّ  على نية،الفلسطي التحرير منظمة

 من نضالها جعلت عمومًا، الفلسطينية الوطنية والحركة فتح حركة بأن رباح السفير يحيى وفي هذا الصدد يرى 
، مـا هـو إال مشـروع   المسـتقلة  الفلسـطينية الدولـة إقامـة فـي اليـوم يتمثـل المرحلـي فالمشـروع نهـائي، ومشـروع    مرحلـي 

 دولـة فلسـطينية م، 1967 عـام يونيـو / حزيـران مـن الرابـع حـدود فـي الشـرقية القـدس أي الشـريف القدس عاصمتهاو 
 374القدس. وعاصمتها غزة، وقطاع الغربية الضفة في للحياة وقابلة جغرافياً  متواصلة مستقلة
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 :7196فتح والدولة الفلسطينية وفق شروط ومتطلبات عملية السالم .... دولة عام  -4

فرضت المتغيرات المحلية والعربية على حركة فتح رؤيًة جديدًة تجاه الدولة بعد فكرة الدولة المرحلية، أبرز تلـك 
، ثـم 1972م، وتوقيع الفلسطينيين اتفـاق الكونفيدراليـة مـع األردن عـام 1975المتغيرات خروج الحركة من لبنان عام 

 بالتوجه هذه الرؤية تمثلت 375رتباط مع المملكة األردنية الهاشمية،وما تبعه من فكّ  لال 1987اندالع انتفاضة عام 
 تحقيـق بعـد وقطـاع غـزة، الغربيـة الضـفة فـي القـدس وعاصـمتها المسـتقلة الفلسـطينية الدولـة قيـام عـن اإلعـالن نحـو

 لفلسطينيا الوطني أمام المجلس عرفات ياسر أعلن عندما .العودة في الالجئين حق وتأكيد منها، الكامل االنسحاب
 اإلعـالن وكـذلك تـم 376دولـة فلسـطين، قيـام عـن م،  1977عـام نـوفمبر/ ثـاني تشـرين فـي عشـرة التاسـعة الـدورة فـي

 وَعبَّـر مؤقتـة، حكومـة   وتأليف الفلسطيني، السالم مشروعِّ  طرح عن الوطني، للمجلس عشرة التاسعة الدورة في أيضاً 
 377ذاتهـا، بحـدِّ  آيـة وليسـت الوطنيـة، المصـلحة تقتضيها ووسيلة   أداة   أنها وذكر للحكومة حركة فتح نظرة عن عرفات

وقد بـيَّن الـرئيس الشـهيد ياسـر عرفـات معـالم الدولـة فـي خطابـه قـائاًل "هـي دولـة  للفلسـطينيين أينمـا كـانوا، قائمـة  علـى 
دولـة  محبـة  للسـالم  نظام  ديمقراطي، وهي جزء  ال يتجزأ من األمة العربيـة، وهـي ملتزمـة  بمبـادئ عـدم االنحيـاز، وهـي

وملتزمــة  بمبــادئ التعــايش الســلمي.....وتؤمن بتســوية المشــاكل الدوليــة واإلقليميــة بــالطرق الســلمية، وتــرفض التهديــد 
  378بالقوة أو العنف أو اإلرهاب أو باستعمالها ضد سالمة أراضيها واستقاللها السياسي أو سالمة أيِّّ دولة  أخرى".

تضـمن  تسـوية   تحقيـق محاولـة ادة زعيمهـا ومؤسسـها ياسـر عرفـات ينصـب علـىلقـد كـان رهـان حركـة فـتح بقيـ
 ،م1967عـام  يونيـو / حزيـران مـن الرابـع بحـدود فلسـطينية   دولة   في والمتمثل حقوقهم، من األدنى الحدَّ  للفلسطينيين

التقسـيم رقـم فضـاًل عـن قـرار ،338و 242االعتـراُف بـالقرارين  عشـرة التاسـعة الـوطني المجلـس دورة فـي تـم حيـث
ومـا تـاله مـن خـوض حركـة فـتح تحـت غطـاء منظمـة التحريـر  1988،379االسـتقالل الفلسـطيني عـام  وا عـالن ،181

، ومـا تمخـض عنهـا 1991الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية معتـرك عمليـة السـالم التـي بـدأت فـي مدريـد عـام 
ي ريفيــر وغيرهــا، وجــوالتِّ مفاوضـاتِّ الوضــع النهــائي التــي مـن اتفاقيــات  مرحليــة ، مثـل اتفــاق أوســلوا وشــرم الشـيخ ووا

 1967.380تصبُّ في بوتقة إقامة الدولة الفلسطينية بحدود عام 

 مدى األول هو العامل أساسيين، بعاملين قبواًل  أو رفضاً  السياسية، التسوية نهج من فتح حركة مواقف ارتبطت
 أو نجاح"عنوان المواقف تحت وظهرت الفلسطينية، القضية على اً ودولي عربياً  السياسية والمستجدات المتغيرات تأثير

                                                           
 .24صايف، خالد، مرسع سابق، ص  -375
 .45، ص 2008زة، عدوان، عصام. الدولة الفلسطينية يف فكر ايسر عرفات،  بدون دار نشر(، غ -376
 .98-91، عودة، كفا،. مرسع سابق، ص -377
 .46عدوان، عصام. الدولة الفلسطينية يف فكر ايسر عرفات، مرسع سابق ص  -378
 سامعطة ، جملطة1993-1967التسطوية  إنطار يف املقاحطة الفلسططينية الدولطة مشطاريع علط  وأثرها املتباينة الفلسطينية السياسية املوالفأمحد، سامي.  -379

 .42، ص 2011 زة،غ(،C  1العدد  ، 13 اللد اإلنسانية، العلوم سلسلة األزهر،

 .42صايف، خالد، مرسع سابق، ص  -380



 

  944 من 545

 

 مـن السياسـية التسـوية بـين متطلبـات الـربط علـى الحركـة قـدرة مـدى هـو الثاني والعامل ،"التسوية على الرهان سقوط
 ووسـيلةً  التحقيـق، ممكـن هـدفاً  غـزة باعتبارهـا وقطـاع الغربيـة الضـفة علـى الفلسـطينية للدولـة الضـمنية والنظـرة جهـة،
 381ثانية. جهة   من التحرير منظمة عن بديل   دور   أيِّّ  من للحدِّ 

 عـام يونيـو /مـن حزيـران الرابـع حـدود علـى المسـتقلة الفلسـطينية الدولـةِّ  إقامـةُ  هـو اآلن فـتح حركـة برنـامج إن
 السياسـي مـن البرنـامج للحركـة مسـتمد   مرحلـي   كمشـروع   الشـرقية، القـدس أي الشـريف القـدس وعاصـمتها م، 1967

 عـامفـي دورتـه الثانيـة عشـر المنعقـدة بالقـاهرة    المرحلي الصادر عن المجلس الوطني لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية
م، فثــورة الكفــاح المســلح التــي بــدأتها حركــة فــتح إلقامــة دولــة  فلســطينية  تراجعــت ضــمن ُســلَّم أولوياتهــا لتتقــدم  1974

 فكانـت إطارهـا الـوطني، فـي الحركـة يبقـي دت زمامهـا حتـى اللحظـة وبمـاعوضـًا عنهـا ثـورة الكفـاح السـلمي، التـي قـا
نهـج التسـوية السـلمي بـنهج اتخـاذ القـرار الـوطني الفلسـطيني المشـترك حرصـًا منهـا علـى نفسـها مـن  تـربط فـتح حركـة

متمثلــة فــي الشــذوذ عــن قاعــدة الثوابــت والرغبــات الوطنيــة الفلســطينية عبــر مختلــف أطيافــه الحزبيــة واأليدولوجيــة، وال
قامة تقرير مصيره،  م1967 عام يونيو الرابع من حزيران/ حدود على الفلسطينية المستقلة الدولة وا 

أن الهدف األساسي من المفاوضات هو إقامة م في  1967وقد حدد فايز أبو عيطة موقف فتح من الدولة في 
ا القـدس بقيــادة الـرئيس محمــود عبــاس م وعاصــمته1967الرابــع مـن حزيــران لعـام  دولـة فلســطين المسـتقلة علــى خـط

الشـرعية الدوليـة ومبـادرة السـالم العربيـة .... مؤكـدًا علـى االسـتيطان يمثـل العقبـة أمـام  وعـودة الالجئـين وفـق قـرارات
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى قرارات الشـرعية  الوصول إلى السالم العادل والقائم على أساس

 .382فاقات الموقعةواالت الدولية

م ال يتناقض مع الرؤية الرسمية 1967أما الدكتور حسن أحمد فيرى "أن قيام دولة فلسطينية على أراضي عام 
وبالتـالي مطلـوب منهـا  لحركة فتح ألن الحركة لديها من الوعي الثوري مـا يجعلهـا تحمـل علـى عاتقهـا قضـايا شـعبها،

التــي يفرزهــا تطــور الصــراع، كمــا إن ذلــك  ادة مــن كــل التناقضــاتالعمــل علــى تحقيــق الهــدف االســتراتيجي واالســتف
يتطــابق مــع نقــاط البرنــامج العشــر الــذي أقرتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية والتــي تعــد حركــة فــتح العمــود الفقــري لهــا، 

رئيس محمـود والـ ،واالتفاقيات الدولية التي وقعها الشهيد ياسر عرفات الزعيم التاريخي لحركة فتح والشعب الفلسطيني
 383 عباس القائد العام للحركة ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية".
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 :الرؤية الحالية لحركة فتح للدولة الفلسطينية -5

م رؤيته الحديثة لشكل الدولة الفلسطينية، وطرق الوصول  2008اعتمد المؤتمر العام السادس لحركة فتح عام 
 الخيـار االسـتراتيجي الز ي ال واإلسرائيلي الفلسطيني للشعبين الدولتين حيث أكد الميثاق الجديد للحركة أن حلَّ إليها، 
 فلسـطينية   بإقامة دولـة   أيًضا االقتراح ورافضاً  ،"يهودية كدولة  " االعتراف بإسرائيل رافضاً  الفلسطينية، الوطنية للحركة

عـام  يونيو حدود الرابع من حزيران/ أساس على متواصلة فلسطينية دولة ةإقام ضرورة على مشدداً  مؤقتة، حدود   في
 فـي الحقيقـي التقـدم ظـل انعـدام فـي ولكن السلمية، بالعملية االلتزام  على الشرقية، وأكد القدس وعاصمتها م،1967

 مشروعة ، بوسائلَ  الشعب الفلسطيني حرية سبيل في إسرائيل ضد المسلح الكفاح استئناف ُطرح خيار الدولتين، حلِّّ 
 القومية ثنائية دولة   إلقامة غير المسلح المدني العصيان وكذلك تحميهم، التي والقوات المستوطنين ضد الكفاح بينها
م، وتـتلخص رؤيـة حركـة فـتح 1967عـام في حـدود مستقلة   دولة   عن واحد   جانب   من باإلعالن أو والنهر، البحر بين

 384-سادس لشكل الدولة بالتالي:ضمن ميثاق المقر في المؤتمر ال

 . 1949أو خط الهدنة لعام  1967حل الدولتين على أساس حدود  -1
 أن تكون القدس الشرقية عاصمُة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.  -2
 موافقة فتح على وضع ترتيبات  مشتركة  للقدس الشرقية والغربية -3
ية بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار ذلك شرطًا يجب أن يكون هناك اتصال  بري  تحت السيادة الفلسطين -4

 لوجود دولة  حقيقية. 
إمكانيــة إدخــال تعــديالت  متبادلــة  متفــق  عليهــا علــى الحــدود، ولكــن التفــاوض علــى ذلــك يقتضــي أواًل قبــول  -5

 كأساس  للدولتين.  1967اسرائيل بخط الحدود  عام 
حــق  طبيعــي  ال عالقــة لــه بحــلِّّ مشــكلة الالجئــين. أن حــق المواطنــة لكــل فلســطيني فــي دولــة فلســطين، هــو  -6

نحن نؤمن أنه ال بد من احترام الحقوق الجماعية والحقوق الفردية للالجئين، بما في ذلك حق العودة، وحـق الملكيـة، 
وهي الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي. وال بد أن يكون هناك وعلى هذا األساس حلٌّ عـادل  ومتفـق  عليـه 

 . 194شكلة الالجئين وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم لم
 بتوحيـد وطالبـت الفصـائل م2011سـبتمبر  /أيلـول فـي الفلسـطينية الدولـة مـن جهـة  أخـرى أيَّـدت فـتح اسـتحقاق

وفـي  القضـية. مسـار فـي هامًة، ومنعطًفا تاريخًيـا نضاليةً  محطةً  باعتباره حوله، لاللتفاف الجميع ودعت منه، موقفها
 إلـى األمـم بالتوجـه القاضـي أيلـول اسـتحقاق إن"عيطـة:  أبـو الصدد قال المتحدُث الرسمي باسم حركة فتح فايز هذا

 معركـةً  يعـد م1967عـام  يونيـو /الرابـع مـن حزيـران حـدود علـى فلسـطين لدولـة الكاملـة بالعضـوية للمطالبـة المتحـدة
 385القادمة". للمرحلة الوطنية الستراتيجياتا نتائجه ستحدد تاريخًيا هاًما، ومنعطًفا حقيقيًة، نضاليةً 

                                                           
 .10ين الصراع وحماوتت التسوية، ص ، الباب الما2008ميما  حركة فت، عام  -384
،  2011عام سط،غأ/ آب  1يف والمقافة، اإلعمم عن مفوضية للمتحدث ابس  حركة فت، فايز أبو عيطة صادر صحفي يصري، -385

 وكالة األنبا، الفلسطينية وفا.
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 :خالصة القول

ــة الفلســطينية علــى تحريــر الجــزء المحتــل مــن فلســطين عــام  تــتلخص رؤيــة حركــة فــتح فــي بــدايتها إلقامــة الدول
م وما نجم عنها مـن احـتالل  1967ثم إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، لكن نكسة عام  1948
م دفـع بحركـة فـتح 1967لمتبقي من فلسطين التاريخية، والضعف واالنكسار واالنكفاء العربي بعد هزيمة عام للجزءِّ ا

للتغير في رؤيتها لتتَّجـه صـوب الدولـة الديموقراطيـة، األمـر الـذي جوبـه بـرفض  إسـرائيلي وأمريكـي مـن جهـة، ورفـض  
تســلك طريــق الكفــاح المســلح لتحقــق حلــم الدولــة غربــي شــامل  مــن جهــة  أخــرى، وبالتــالي لــم يتبــَق للحركــة ســوى أن 

الديموقراطيــة، لكــن مــع تعقــد مجريــات األمــور واألوضــاع السياســية والميدانيــة أمــام الحركــة كخروجهــا مــن لبنــان، ثــم 
، دفـع بالحركـة إلحـداث تحـول  1981أحداث أيلول األسود وخروجها من األردن، ثم حرب تشرين أول / أكتوبر عـام 

 السياسـي البرنـامج وفـق الفلسـطينية الدولـة جـاه إقامـة الدولـة الفلسـطينية عبـر اعتمادهـا نهـج إقامـةفـي تكتيكاتهـا ت
 م،1988عـام  االسـتقالل إعـالن بعد فتح حركة أدبيات في المرحلية أرض فلسطين، فالرؤية من جزء   على المرحلي
قامـة  اإلسـرائيلي، الجانـب مـع "أوسـلو" يـةاتفاق وتوقيـع السياسـية التسـوية لمرحلـة التحريـر الفلسـطينية منظمـة ودخـول وا 
رابـع ال حـدود المسـتقلة علـى الفلسـطينية الدولـة إقامـة هـو الغربيـة، والضـفة غـزة قطـاع فـي الفلسـطينية الوطنيـة السلطة

 المرحلـي، السياسـي عـن البرنـامج منبثـق   كمشـروع  مرحلـي   الشرقية، القدس وعاصمتها م1967عام يونيو/من حزيران
 الـوطني التـراب كامـل الديموقراطيـة علـى الفلسـطينية الدولـة إقامـة فهـي للحركـة الثابتـة اإلسـتراتيجية الرؤيـة أمـا

 .الفلسطيني الشعب ومعتقدات ومشارب أطياف كافة تمثل دولة الفلسطيني،
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 :الخاتمة

واألحــزاب  لــم تختلــف رؤيتــي فــتح وحمــاس كثيــرًا تجــاه الدولــة الفلســطينية شــأنهما شــأن بقيــة الفصــائل والحركــات
 علـى كامـل التـراب فلسـطينية   الفلسطينية، فاحتوت الرؤيتان إستراتيجيتين وهدفين موحدين للحركتين أساسه قيام دولة  

 تحـوالت   إلـى واحـدة، فقـد أدت عوامـل كثيـرة وتيرة   على تستمر الرؤية الموحدة لهما لم هذه ولكن الفلسطيني، الوطني
مـا مـرَّت بـه حركـة  أهمهـا الفلسـطينية، الدولـة إقامة باتجاه رؤى مرحلية بنيانتت جعلتهما رؤى حركتي فتح وحماس في

فتح من تشتتت  وطرد  من العديد من الدول العربية خاصـة دول الطـوق العربـي، ثـم قيادتهـا لمنظمـة التحريـر والعمليـة 
بعــاًدا و مالحقــات   لقيادتهــا مــن قبــل االحــتالل  السياســية الســلمية فيمــا بعــد، أمــا حركــة حمــاس فشــهدت ســجًنا وطــرًدا وا 

الصــهيوني، ثــم انتقالهــا لموقــع المعارضــة للســلطة، ثــم اســتالمها لزمــام أمــور الحكــم، هــذه بعــض األمثلــة ســابقة الــذكر 
 ورغـم سياسـية، وواقعيـة   مرونـة   أكثـر للحـركتين وجعلتـه السياسـي الفكـر مـن نعـدها مـن ضـمن العوامـل التـي غيـرت

 الرؤيـة علـى النهايـة فـي أجمعـت أنهـا إال الفلسـطينية للدولـة رؤاهـا الجديـدة فـي هـاوتباين مـا بـين الحـركتين اخـتالف
 للحل. المرحلية

 فيمـا الحـق وتحقيـق العدالـة مبـادئ بتطبيـق بالمطالبـة ينـادي ويتجسد أهم االختالف في رؤيتيهما في أن أولهمـا
 مـن جـزء   أي عـن لـه والتنـازل لعـدوا مـع المسـاومة أشـكال كافـة يـرفض فهـو الوطنيـة الفلسـطينية، بـالحقوق  يتعلـق

 لهـذا وأغلـب المنتمـين ألصحابه، كامالً  رجع قد الفلسطيني الحق فيها يكون  ال تسوية   أليَّة معه التوصل األرض، أو
 عبـاءة تحـت البراغماتيـة مـن بنـوع   تتصـرف نفسـه الوقـت وفـي حاسـمة ، مواقـف نظريـة   تعلن التي حماس حركة التيار

 مفهوم الهدنة.

 والتوافـق وأغلب المنتمين لهذا التيار حركة فـتح التـي تنـادي بالتجـاوب السياسية، الواقعية مدرسة يتبنى هماوثاني
التيـاُر  هـذا الفلسـطينية، وَيعتبـر الوطنيـة المطالـب مـن األدنـى عليـه الحـد يطلـق بمـا الدوليـة، والقبـول الشـرعية مـع

 الفلسـطيني، التـراب تحريـر كامـل لـيس الـراهن الوقـت فـي ينياً فلسـط يمكـن مـا فـإنّ  وبالتـالي الممكـن، فـنَّ  هي السياسةَ 
نمـا  القـرارات إلـى وتسـتند ،م1967عـام  احتلـت األراضـي التـي علـى تقـوم دوليـًا، بهـا ومعتـرف   مسـتقلة ، دولـة   بنـاء وا 

 .المتحدة لألمم العمومية وعن الجمعية األمن مجلس عن الصادرة الدولية

 يـتم الـذي الحـل هـي المؤقتـة الحـدود ذات ؤى يبقـى المطـروح حاليـًا الدولـةومـا بـين تطـابق  واخـتالف  فـي الـر 
 الدولـة حـل عـن بـديالً  وتقديمـه المتنوعـة، بأشـكالها اإلسـرائيلّية وتطبيق المخططـات االستيطان بتوسيع يومياً  ترسيخه

هـذا  قبـول بـين يـاراالخت الفلسـطينيين علـى يترتـب بحيـث الـدولتين، يسـمى حـل الذي م،1967على حدود  الفلسطينّية
 مقومـاتِّ  تـوفير إلـى رفضـه والسـعي أم وأضـراره، مخـاطره وتقليـل تحسـينه إلـى والسـعي المتـاح، الحـل بوصـفه الحـل،
 المسـلحة المقاومـة واسـتراتيجيَّة الصـراع، لحـلِّّ  كأسـلوب  وحيـد   الثنائيَّـة المفاوضـات اسـتراتيجيَّة عـن اسـتراتيجي بـديل  

 هي واحدةً  دولةً  أن مفادها حقيقة   على يغطي لكنه باالسم، فلسطينّيةً  دولةً  يقيم وهو حلٌّ  الصراع، لحلِّّ  وحيد   كأسلوب  
 .النهر إلى البحر القائمُة من
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، بـالتزامن طريـق   إلـى وصـلت لـديهم المعتمدة االستراتيجيَّات أن الفلسطينّيين، حظ حسن ومن  نشـوء مـع مسـدود 
قليميـة   عربيـة   ومتغيـرات   ثـورات    التجـارب بمراجعـة الـذي يبـدأ الفلسـطينيّ  الـوطني طريـق الخـالص ويبقـى ،ودوليـة   وا 

 والقـادرة علـى المناسـبة االسـتراتيجيَّات وبلـورة والعبـر، الدروس واستخالص وجريئًة، علميًَّة عميقةً  مراجعةً  الفلسطينّية
ذا، الوطنية والحقوق  األهداف تحقيق  بالتـالي وطنـي، تحـرر   مرحلةَ  يالفلسطين الشعب بها يمرُّ  التي المرحلةُ  كانت وا 
، برنامج   هناك أن يكون  يجب ـد وطنـيٌّ  وميثـاق   وطنيٌّ ـع ،العليـا الوطنيـة المصـلحة ركـائز يجسِّّ  الفلسـطينّيين التـي ُتَجمِّّ

 وتنوعـاً  والفصـائل، األحـزاب فـي تنوعـاً  التي تطرح التعددية نفي دون  واحدة، وقيادة   واحد   كيان   في توحيدهم وتقتضي
 الجميع. التي تجمع الوحدة من إطار   في المتنافسة امجالبر  في

  



 

  944 من 550

 

 :النتائج

إلـى  الحركـة تسـعى أن بقولهـا ميثاقهـا فـي عنـه عبـرت حمـاس لحركـة السياسـي الفكـر فـي الدولـة مفهـوم إن -1
 راثـهوت تعـاليم اإلسـالم إلى ومواقفها وسياساتها ووسائلها فكرها في تستند النهر، إلى البحر من كاملةً  فلسطين تحرير
 الفقهي.
 األرض الفلسـطينية، كامـل تحريـر وهـو األساسي الحركة هدف تحقيق يتم حتى المؤقت قبول حماس الحل -2
قامة  .الدولة هذه عليه سوف تكون  ما الفلسطيني الشعب يقرر ثم عليها، السيادة المستقلة وكاملة فلسطين دولة وا 

قامـة الدولـة الفلسـطينية علـى 1948 حركة فتح قامت بهدف تحرير الجزء المغتصب من فلسـطين عـام -3 م، وا 
م تحــت االحــتالل اإلســرائيلي، دفــع 1967كامــل التــراب الفلســطيني، ولكــن ســقوط الجــزء المتبقــي مــن فلســطين عــام 

 باتجاه فكرة الدولة الديمقراطية على كامل األرض الفلسطينية.
إلـى تطـور فكـر حركـة فـتح م 1973م، وحـرب عـام 1970أدى خروج المقاومة الفلسطينية من األردن عام  -4

 باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية وفق البرنامج السياسي المرحلي على جزء  من أرض فلسطين
م، ودخــول منظمــة التحريــر 1988إن الرؤيــة المرحليــة فــي أدبيــات حركــة فــتح بعــد إعــالن االســتقالل عــام  -5

بإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى حــدود  الفلســطينية لمرحلــة التســوية السياســية مــع الجانــب اإلســرائيلي، تتمثــل
 م وعاصمتها القدس الشرقية، كمشروع  لبرنامج السياسي المرحلي.1967الرابع من حزيران/ يونيو عام 
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 :التوصيات

 الشـعب عـن وحـدة يعبـر الـذي األشـمل الفلسـطيني البنـاء وبـين إيجاد روابط تربط بين رؤية الدولة وشكلها، -1
  ت.والشتا الوطن في

 الطاقات لكل تتسع جديدة   ووطنية   ديموقراطية   أسس   الفلسطينية، على التحرير منظمة مؤسسات بناء إعادة -2
والسياسـي يـتم العمـل مـن خاللهـا علـى وضـع رؤيـة  واسـتراتيجية   االجتمـاعي والفكـري  طيفهـا اخـتالف علـى والقـوى 

قامة الدولة الفلس  .طينيةفلسطينية  موحدة  لالنعتاق من االحتالل وا 
 فـي الصـعوبةِّ  بـالغُ  أمـر   فيمـا يخـصُّ الدولـة الفلسـطينية رغـم أنـه الفلسطيني السياسي الفكر اتجاهات توحيد -3

 واألحزاب الفلسطينية. الفكرية للحركات التناقضات ظل
 الفلسطينية الفصائل جميع بين السياسي الخطاب وتوحيد الشامل، السياسي للتحرك فلسطينية موحدة خطة -4
 الوطنية. واألهداف ة الفلسطينية،الدول حول

تحقيق المصالحة الفلسطينية لما تمثله من وحدة  رمزية  للضفة الغربية وقطاع غزة والتي تكون بوابـًة إلقامـة  -5
 الدولة الفلسطينية وتوحيد جميع أراضي فلسطين التاريخية تحت ظل العلم الفلسطيني. 
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 :مصادر ومراجع الدراسة
 م.القرآن الكري .أ

 :وثائقال -ب
 المقاومة اإلسالمية حماس. حركة ميثاق .1
 .2008ميثاق حركة فتح عام  .2
 .1968النظام األساسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، مكتب الشئون الفكرية والدراسات،  .3
 :الكتب -ج
س الوطنيـــة أبـــراش، إبـــراهيم. الدولـــة الفلســـطينية فـــي المواثيـــق الفلســـطينية ... الميثـــاق الـــوطني ومقـــررات المجـــال .1

 .2001، غزة، 5الفلسطينية، مجلة رؤية، العدد 
 .1989 عكا، األسوار، دار غزة، وقطاع الغربية الضفة في اإلسالمية الحركة .زياد عمرو، أبو .2
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 :إلنترنتمواقع ا -ح
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 نقطـة االلكترونـي الموقـع علـى نشـرت معلومـات ،"مقابلـة" غـزة، فـي واالعتقاالت ديفيد كامب عن مدافعاً  الزهار .2
 http://www.noqta.info/page-52457-ar.html، 25/3/2013 تاريخب السطر، وأول
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تداعيات قبول فلسطين عضوا

 على قضية الحدود األمم املتحدة

 

  نحـل أبو  محمد أسامةأ. د. 

                                                   هللا خلف ربه عبد الدين بهاء أ. 
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 :ملخص
 29تباينت اآلراء حول جدوى حصول فلسطين على عضوية غير كاملة بصفة مراقب في األمم المتحدة في 

ة، أهمها ؛ فثمة آراء رأت أن هذه العضوية سوف تحقق للفلسطينيين مكاسب جم2012تشرين الثاني )نوفمبر( 
االنضمام إلى مؤسسات األمم المتحدة المختلفة. بينما رأى آخرون أن الحصول على هذه العضوية، لن تحقق 
للفلسطينيين مكاسب ذات قيمة، بل إن مخاطرها أكثر من إيجابياتها؛ فهذه العضوية سوف تؤّثر على مكانة منظمة 

، كما ستؤّثر على قضية الالجئين وحقهم في العودة إلى التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
. وكذلك األمر على قضية القدس، وترسيم الحدود بين الدولة الفلسطينية ودولة 1948ديارهم التي خرجوا منها عام 

 )إسرائيل(.

سطيني وتوصلت الدراسة إلى أن مسألة ترسيم الحدود لن تتكفلها القوانين الدولية ذات الصلة بالصراع الفل
نما هي المفاوضات فقط من سيحدد ترسيم الحدود، وأن الطرف القوي في المفاوضات هو من  اإلسرائيلي، وا 
سيفرض على الطرف الضعيف معالم هذه الحدود بصيغتها النهائية، والتي لن تصل بأي حال  من األحوال إلقامة 

 .1967الدولة الفلسطينية على مجمل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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Abstract: 

  Views differed about the feasibility of Palestine obtain of the incomplete membership 

as an observer at the United Nations on November 29, 2012. Some views considered 

that this membership will achieve great benefits to the Palestinians, the most important 

one is the accession to the various United Nations organizations. While others felt that 

obtaining this membership Will not achieve valuable gains to the Palestinians, and the 

risks more than positives. This will affect the organic status of the Palestinian 

Liberation Organization as a sole and legitimate representative of the Palestinian people, 

also will affect the refugees issue and their right of return to their homes which they 

negotiations will impose the final form of this border features on the weak side, which 

will not reach in any way for the establishment of a Palestinian state on the whole 

Palestinian territories occupied in 1967.departed in 1948. The same applies to the issue 

of Jerusalem, and the demarcation of the border between the Palestinian state and the 

State of (Israel). 

 

  The study concluded that the issue of border demarcation would not be supported by 

international laws related to the Israeli-Palestinian conflict, but the negotiations only 

will determine the demarcation of the border, And that the strong side in the 

negotiations will impose the final form of this border features on the weak side, which 

will not reach in any way for the establishment of a Palestinian state on the whole 

Palestinian territories occupied in 1967. 
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:مقدمة  
تمكنت القيادة الفلسطينية بعد جهود مكثفة، من الحصول على االعتراف األممي بعضوية دولة فلسطين 

. وبهذا االعتراف 2012تشرين الثاني )نوفمبر(  29كعضو مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة، وذلك في 
الدولة الصفة السياسية أكثر منها من صفة سيادية، وذلك بسبب  األممي بدولة فلسطين كعضو  مراقب، اكتسبت هذه

 لفلسطينية التي تم االعتراف بها.االحتالل اإلسرائيلي ألراضي الدولة ا

وبالتالي؛ فإن االعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الجمعية العامة لألمم المتحدة، لن يؤدي في 
على تحقيق أهدافهم المشروعة باالستقالل الناجز، وحل  –قيادة وشعبًا  – المنظور القريب لمساعدة الفلسطينيين

 الالجئين وترسيم الحدود ... الخ.كافة القضايا الرئيسية المتعلقة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؛ كالقدس و 

يني وتعتبر قضية الحدود الفلسطينية من أهم قضايا الحل النهائي في المفاوضات بين الطرفين الفلسط
واإلسرائيلي؛ لذا ما زالت هذه القضية محل جدل واسع بين هذين الطرفين، حيث تسببت في وجود فجوة كبيرة 
بينهما. ولم تقبل )إسرائيل( بتلبية الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية، وأهمها قضية الحدود التي احتلت القسم 

 األكبر من المفاوضات حتى اآلن.

 

 :أهمية الدراسة
أهمية الدراسة من خالل الحراك السياسي الفلسطيني الخارجي، والضغط على )إسرائيل( إقليميًا ودوليًا، وتكمن 

باإلضافة إلى الطلبات التي تقدمها القيادة الفلسطينية لألمم المتحدة لكسب موقف سياسي، والضغط على )إسرائيل( 
لدولة الفلسطينية، حيث إن هناك طلبات تم رفضها ، كحدود دائمة ل1967للقبول بحدود الرابع من حزيران )يونيو( 

 من قبل األمم المتحدة بسبب الرفض األمريكي لها.
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 :مشكلة الدراسة
نظرًا ألهمية قضية الحدود بالنسبة للفلسطينيين، في ظل عدم تحديد )إسرائيل( حتى يومنا هذا حدودًا رسمية 

بين الطرفين على الجانب الفلسطيني الضعيف، والذي ال لدولتها، وخطورة أن ينعكس ذلك سلبًا في المفاوضات 
يتسم طاقمه المفاوض بأي مقومات خبرة حتى بعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمن من بداية المفاوضات، ما قد 
يؤدي إلى قبول الجانب الفلسطيني أنصاف الحلول فيما يخص قضية الحدود، خصوصًا في ظل الوضع القانوني 

أم ما  ،1967ة الفلسطينية، من حيث هل هي دولة على كامل حدود ما احتلته )إسرائيل( في حرب عام المبهم للدول
تم التوافق عليه من تبادل أراضي بين الطرفين، أم هي قطاع غزة وجزء من أراضي الضفة الغربية وجزء صغير من 

 ضي الجزء الشرقي من مدينة القدس؟أرا

يتها في السؤال التالي: ما تداعيات قبول فلسطين كعضو  مراقب في األمم ولذلك تبلورت مشكلة الدراسة وألهم
 المتحدة على قضية الحدود ؟

 

 :منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باإلضافة إلى منهج صنع القرار الذي من خالله وضحنا 

 أهمية القرارات الفلسطينية بهذا الخصوص.

 

 

  



 

  944 من 561

 

 :اف بالدولة الفلسطينيةشروط االعتر 
على حدود عام  يةيهدف التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة لتحقيق أمرين، األول: االعتراف بدولة فلسطين

 ، واآلخر: منح هذه الدولة عضوية كاملة في األمم المتحدة.1967

 :أواًل: فيما يتعلق باالعتراف بالدولة الفلسطينية

اسية لالعتراف بأي دولة، وفق ما تنص علية اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق ُيشار إلى وجود أربعة شروط أس
 :386الدولة وواجباتها

ن، وال يقتصر هذا الشرط على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بل الشتات الذين ُأجبروا و سكان دائم -1
 11اُعتمدا في  ( اللذين3236(، و)194على مغادرة وطنهم، وفق قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة )

 .1974تشرين األول )نوفمبر(  22، ثم في 1947كانون األول ) ديسمبر( 
أرض محددة، وتعد المعضلة األصعب مقارنة بالشروط األخرى؛ فالحدود الفلسطينية غير واضحة   -2

ف المعالم، ورغم ذلك فإن الممارسة الدولية تشير الى أن غياب هذا الشرط ال يشكل عائقًا أمام االعترا
بالدولة الفلسطينية الناشئة، وأبرز مثال على ذلك )إسرائيل( نفسها، التي لم ترسم حدودًا ألراضيها حتى 

 يومنا هذا.
 وجود حكومة )سيادة(. -3
 القدرة على إقامة عالقات مع سائر الدول. -4

 

ي في ولقد واجهت السلطة الفلسطينية تحديًا في تحقيق هذين الشرطين األخيرين، وال يكمن هذا التحد
الممارسات اإلسرائيلية، إذ أن السيطرة الفعلية التي تمارسها )إسرائيل( على الضفة الغربية وقطاع غزة، هي سيطرة 
نما التحدي قد ينبع من الطرف الفلسطيني نفسه، فكثير من الفلسطينيين  محتل غير شرعية وال بد أن تنتهي، وا 

الفلسطينيين في الشتات. باإلضافة إلى االنقسام الواضح بين  يعتقدون أن السلطة الفلسطينية ورئيسها ال يمثالن
كانون الثاني )يناير(  9الضفة الغربية وقطاع غزة، والشكوك حول شرعية الرئيس محمود عباس المنتهية واليته منذ 

الدول  ، ومع مسألة الشرعية التمثيلية للسلطة الفلسطينية، قد ال تترك أي أثر على الموقف الذي قد تتخذه2009

                                                           
مجلة ولة الفلسطينية، اف بالدلى المنظمات الدولية لالعتر إ: ندوة، جدوى التوجه "العودة لألمم المتحدة"حمود عبده، م -386

 ؛7/9/2015، السياسة الدولية
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/6/51/1785/-أنشطة-السياسة-الدولية/مؤتمرات-وندوات/العودة-لألمم

 aspx.المتحدة



 

  944 من 562

 

التي تؤيد الخطوة الفلسطينية، والتي قد توفر الذريعة القانونية لتبرير عزوف البلدان التي ال تميل إلى االعتراف 
 .387بالدولة الفلسطينية

 

  

                                                           
 .المرجع السابق 387



 

  944 من 563

 

 :حصول فلسطين على عضوية دولة بصفة مراقب في االمم المتحدة
تشرين  29ب في األمم المتحدة في وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة على قبول فلسطين كعضو مراق  

، لتعيش وفق مبدأ حل الدولتين: دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية. ويتبع هذا القرار مزايا عدة 2012الثاني )نوفمبر( 
لفلسطين كما ولها آثار سياسية ودبلوماسية واقتصادية، إذ تضع حدًا لظلم االحتالل اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني 

ماضية، من أهمها: التأثير في عملية السالم، وذلك بوضع مرجعية للمفاوضات الفلسطينية منذ عقود عدة 
اإلسرائيلية لحدود دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها الجزء الشرقي من مدينة القدس، وعدم 

، واالعتراف بالسيادة االعتراف الدولي بالقدس الموحدة عاصمة )إلسرائيل(، وكذلك وقف االستيطان اليهودي
الفلسطينية على المعابر البرية في رفح وأريحا، وبناء الميناء والمطار الفلسطينيين وتشغيلهما في غزة، وضرورة 

 .388( الصادر عن األمم المتحدة، والقاضي بعودة الالجئين الفلسطينيين من المنافي والشتات194تطبيق القرار )

 

قوم بدور أكبر من ذلك، حيث الدور االيجابي تجاه القضية الفلسطينية العادلة وكان بإمكان األمم المتحدة أن ت
التي ما زال الشعب الفلسطيني الشعب الوحيد في العالم تحت سلطة االحتالل، ويتمثل هذا الدور في االحترام لتلك 

لزام )إسرائيل( بتنفيذ هذه القرارات التي تم صياغتها،  والوفاء بتعهداتها تجاه القضية القرارات من الدول الكبرى، وا 
ن وصل  الفلسطينية التي أقرتها األمم المتحدة، من خالل إصدار عدة قرارات لكي تلزم )إسرائيل( بتطبيقها، حتى وا 

 األمر لتنفيذ تلك القرارات، أن ُتنفذ تحت البند السابع من ميثاق األمم المتحدة.

 

، وعقدت أول دورة 1947األمم المتحدة في نيسان )أبريل(  وكما هو معلوم، أحيلت القضية الفلسطينية لهيئة
آيار )مايو( بتشكيل لجنة خاصة  15خاصة للجمعية العامة من أجل مناقشة هذه القضية، فاتخذت قرارها في 

لدراسة الوضع محليًا، وصياغة توصيات تهدف إلى استقرار الموقف في فلسطين، وامتنع آنذاك االتحاد السوفيتي 
 .389يت على مشروع القرار، ألنه لم يتضمن إشارة الى مسألة منح االستقالل والسيادة الوطنية لفلسطينعن التصو 

 

                                                           
مؤتمر ، "مم المتحدةو مراقب في الثار السياسية واالقتصادية المترتبة على قبول فلسطين كعضاآل"كمال عالونة،  -388

 .21/1/2015فلسطين في األمم المتحدة، جامعة القدس المفتوحة، رام هللا، 
 ؛30/10/2014إرم نيوز، ، "صيغتان لحل القضية الفلسطينية ى:حنا عيس" -389

http://stg.eremmedia.net/politics/arab-politics/144661 



 

  944 من 564

 

وبقبول فلسطين كعضو مراقب في األمم المتحدة، يعترف القانون الدولي وكذلك األمم المتحدة بأن القضية 
تع بحقه الكامل في تقرير مصيره وفقًا الفلسطينية هي أساس الصراع العربي اإلسرائيلي، وأن الشعب الفلسطيني يتم

 لقرارات األمم المتحدة، واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ورسم حدودها السيادية والسياسية.

 

ومنذ أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق إعالن المبادئ )أوسلو( مع الحكومة اإلسرائيلية في    
ر، وتعرضت إلى أوقات من خيبة األمل والطريق المسدود جراء الفشل في ز د وج، وعملية السالم في م1993عام 

تحقيق تقدم في المفاوضات، على الرغم من التنازالت التي قدمتها القيادة الفلسطينية. وفي المقابل؛ فإن )إسرائيل( 
 م.استمرت في عربدتها وعدم انصياعها للقرارات الدولية، مما أدى إلى الوصول إلى نفق مظل

 

وأمام هذه التحديات طرحت القيادة الفلسطينية قضية إعالن الدولة الفلسطينية عبر التوجه إلى األمم المتحدة، 
، وهو ما عرف باستحقاق أيلول 1967ألخذ العضوية الكاملة واالعتراف بها كدولة عضو على حدود عام 

تالية هي الهبوط بالسقف الفلسطيني، لنيل ، غير أن هذا المسعى باء بالفشل؛ فكانت الخطوة ال2011)سبتمبر( 
. ولكن قرار الحصول على هذه الصفة 2012االعتراف بعضوية دولة فلسطين غير كاملة وبصفة مراقب في عام 

ال يحدث تغيرًا جوهريًا، إالَّ في شكل التمثيل لفلسطين في األمم المتحدة، وتحولها إلى دولة عضو مراقب في 
 .390الجمعية العامة

 

، بادر 1967أن تعّذر وضع حد لسبع  وأربعين عامًا من االحتالل لألراضي الفلسطينية المحتلة عام  فبعد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ أولى الخطوات التدريجية باتجاه إقرار دولي بقيام الدولة الفلسطينية، من 

إنسانيًا، وهي خطوات لتوحيد الضفة الغربية  ( ميثاقًا عن حقوق اإلنسان وقانوناً 12خالل النفاذ إلى أكثر من )
 .391وقطاع غزة، ضمن كيان سياسي واحد يخضع لسلطة قانون واحدة

                                                           
حول خطوة حصول فلسطين على صفة )دولة غير عضو( بصفة مراقب لدى المم دراسة قانونية "يعقوب الغندور،  -390

 ؛10/12/2012المكتب اإلعالمي الحكومي، السلطة الفلسطينية، "، المتحدة
 http://gmo.ps/ar/?page=news_det&id=101676#.VCqlvBZka9U 

 ؛ 10/11/2014 ،صحيفة الحياة "دوليةمم المتحدة ومحكمة العدل الالخيارات الفلسطينية في ال"فيكتور قطان،  -391
www.alhayat.com/articles/56.00311 



 

  944 من 565

 

 

وأيقظت الرغبة الفلسطينية بالتوجه لألمم المتحدة للحصول على مكانة دولية مبكرًا، مؤسسات دولة )إسرائيل( 
لسطينية عليها. وهناك من اعتبرها تهديدًا يتطلب من الرسمية وغير الرسمية، للبحث في نتائج وانعكاسات الخطوة الف

)إسرائيل( مواجهتها، بينما اعتبرها البعض اآلخر فرصة يجب استغاللها والبناء عليها، من أجل الوصول لدولة 
ن للتوجه الفلسطيني سلسلة من المبررات، تتبنى فيها توجهات و ديمقراطية ذات أغلبية يهودية. وطرح المعارض

 :392حكم في )إسرائيل( وهيمؤسسات ال

 حصول فلسطين على مكانة دولة، بداية لفرض حل دولتين لشعبين بشروط مريحة )إلسرائيل(. -1
ترسيم الحدود مع الفلسطينيين بشكل أحادي الجانب وليس وفق اتفاق بين الجانبين، ال يتضمن تنازالت  -2

 ات األمنية، والحدود.فلسطينية في القضايا الجوهرية، مثل: القدس، وحق العودة، والتسوي
 

 :جدوى حصول فلسطين على عضوية دولة بصفة مراقب في المم المتحدة :أوالً 

القيادة الفلسطينية أنه بوسعها تحقيق مكاسب عدة من وراء حصول فلسطين على عضوية  في األمم تعتقد 
 المتحدة، منها:

 العبثية الثنائية المفاوضات أسر من ينية،الفلسط القيادة تحرير إمكانية ثناياها بين إن هذه الخطوة تحمل -1
ن نقل المحتلة؛ الغربية الضفة في االستيطاني مشروعها لتعزيز استعملتها التي إسرائيل() مع  القضية وا 

 االحتالل إزالة أجل نضالهم من في الفلسطينيين أمام واسعة آفاقاً  سيفتح المتحدة، األمم إلى الفلسطينية
 .1967منذ عام  لمحتلةا أراضيهم من واالستيطان

 زيادة إلى ستؤّدي كما ،و)إسرائيل( الفلسطينية القيادة بين العالقة طبيعة تغيير ستؤّدي إلى الخطوة هذه إن -2
 .عنها الفلسطيني القرار استقاللية

 دولة مكانة هي جديدة جديد ومكانة طور   في وُيدخلها الفلسطينية، القضية مكانة ستعزز الخطوة إن هذه -3
 متنازع مناطق أنها إسرائيل(تطرح ) كما وليس المتحدة األمم في عضو دولة غزو حتالل، وتحتاال تحت
 .عليها

 مخاطبة من تمّكنها جديدة، وقانونية وسياسية دولية مكانة ذات إنه بعد هذه الخطوة ستصبح فلسطين -4
 الدولي المجتمع طالبةواسعًا أمامها لم المجال جديدة، تفتح أرضية   من الدولي والمجتمع المتحدة األمم

                                                           
 ،4021 ددع ،، الحوار المتمدنسرائيليةإمواقف  - مم المتحدةاالعتراف بالدولة الفلسطينية في ال"دي، نهعليان ال -392
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=348215؛ 4/3/2013
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 ومؤلمة قاسية بفرض عقوبات   مطالبتها وكذلك الفلسطينية، للدولة احتاللها إنهاء على إسرائيل(بإرغام )
 .393المتحدة  األمم في عضو لدولة   احتاللها إنهاء رفضت حال فيإسرائيل( على )

ادل ُمتفق عليه في ، مع تب1967إن حدود )إسرائيل( وفلسطين يجب أن تقوم على أساس خطوط عام  -5
للدولتين. إذ يجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في  األراضي، بحيث يتم إنشاء حدود ُمعترف بها

كامل إمكانياته في دولة ذات سيادة ومتصلة. كما يجب أن يكون لدى  حكم نفسه بنفسه، وُيحقق
ا المبدأ، أي "مبدأ حل الدولتين الفلسطينيين موقف رسمي، يطلب فيه من الحكومة اإلسرائيلية القبول بهذ

 .394مع تبادل متفق عليه" 1967حدود  على
إن حصول فلسطين على صفة مراقب باألمم المتحدة، يمنح الفلسطينيين الحق في الحصول على  -6

 .395الجـنسية الفلسطينية سواء في الداخل أم في الشتات
 

ن كان يكفلها القانون غير أن هذه المزايا التي ستحصل عليها الدولة الفلسطينية بصف تها عضوًا مراقبًا وا 
 ،و)إسرائيل( القيادة الفلسطينية بين طبيعة العالقة تغيير تؤدي إلى الخطوة لن الدولي، نجد بها بعض المبالغة؛ فهذه

طالما ظّلت األخيرة صاحبة القرار األوحد في مصير هذه  عنها، الفلسطيني القرار استقاللية زيادة إلى تؤدي ولن
القة، وطالما بقيت مسيطرة على األرض التي هي ركن  أساسي لنشوء وقيام الدول واالعتراف بها. كما أن هذه الع

الخطوة لن تؤّدى إلى منح الفلسطينيين الحق في الحصول على الجـنسية الفلسطينية في الشتات؛ ألن الحصول على 
على بطاقة الهوية الفلسطينية التي من حق هذه الجنسية مشروط  بحصول الفلسطيني أينما كان محل تواجده، 

 )إسرائيل( الموافقة المشروطة مسبقًا على منحها.

 

  

                                                           
)ندوة أيلول الفلسطيني: بين مسار أوسلو والعودة إلى  "،سرائيل والتوجه الفلسطيني إلى المم المتحدةإمحمود محارب، " -393

 .10-9ص ،2011، الدوحة ،المؤسسات الدولية(، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
 ؛االستراتيجيةمركز باحث للدراسات الفلسطينية و "، عضوية فلسطين في المم المتحدةإبراهيم حمامي، " -394

http://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=19977&cid=24 

 مرجع سابق.، "ل فلسطين على صفة )دولة غير عضو(دراسة قانونية حول خطوة حصو"الغندور،  -395



 

  944 من 567

 

 :اآلثار السلبية لحصول فلسطين على عضوية دولة بصفة مراقب في المم المتحدة :ثانياً 

تحدة، فإنه على الرغم من اآلثار االيجابية التي سيحملها حصول فلسطين على دولة  بصفة مراقب في األمم الم
من الممكن أن يحمل في طياته العديد من المخاطر والتداعيات على القضية والوضع الفلسطيني برمته، تتمّثل 
 بالتالي:

إن نجاح إعالن دولة فلسطينية كدولة  مراقب في األمم المتحدة لن يحمل على األغلب دالالت عملية  -1
 بلغة القوة، وبالدعم األمريكي، وبالتعامل الدولي على األرض، حيث سيبقى االحتالل اإلسرائيلي مستعيناً 

 مع )إسرائيل( ككيان  فوق القانون.
إن نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في األمم المتحدة من منظمة التحرير إلى دولة فلسطين، سيلغي  -2

عب الفلسطيني؛ كممّثل  للش 1975الوظيفـة القانونـية التـي تتمـّتع بها المنظمـة في األمم المتحدة منذ عام 
األمر الذي سيؤّدي إلى ذوبان الهوية الفلسطينية في ظل مشروع توطين وتجنيس الالجئين في الدول 
المقيمين بها، أو ترحيلهم إلى أقاليَم جديدة تقبل استيعابهم، وهو ما ستكون له تداعياته السياسية والقانونية 

 على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
لسطين لألمم المتحدة كدولة  مراقب ستكون له آثار إيجابية على الكيان اإلسرائيلي الذي ن انضمام فإ -3

سيعطيه االنضمام موقفًا أكثر تماسكًا، لرفع الدعاوى الدولية على الفلسطينيين ضد ما )ُيعرف بأعمال 
 حق قضائيًا ودوليًا.العنف( التي ستنطلق من المناطق الفلسطينية؛ وبالتالي فإن المقاومة الفلسطينية سُتال

إن البروفيسور إيال بنستي من جامعة تل أبيب، يرى أن األهم في قرار االعتراف بفلسطين هو ترسيم  -4
، سيشطب أي مطلب 1967الحدود، وأن إعالن االعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 

 للفلسطينيين بأراض  أخرى.
، سيتضّمن إلغاًء ضمنيًا لقضية الالجئين، وبذلك 1967ود عام إن االعتراف بالدولة الفلسطينية على حد -5

 تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية الخاصة بحق العودة لالجئين كافة.
، 1967، وفي حال قيام دولة فلسطين على حدود عام 1948إن الفلسطينيين المقيمين داخل حدود عام  -6

احتفاظهم بالجنسية اإلسرائيلية المفروضة عليهم، وسيتم  سيكون أمامهم خياران: إّما البقاء في بالدهم مع
معاملتهم من قبل دولة فلسطين الحديثة كمواطنين غرباء. أو أن يحافظوا على جنسيتهم الفلسطينية كون 
القانون اإلسرائيلي يسمح بازدواجية الجنسية، وفي هذه الحالة سيكون مطلوبًا من دولة فلسطين الحديثة 

هم، وتعاملهم كمواطنين كاملي األهلية، أو أن يختاروا االنتقال من أراضيهم إلى دولة أن تعترف بجنسيت
 فلسطين الحديثة.

إن اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب يعني اعترافًا بحدود هذه الدولة وهي حدود  -7
قي أراضي فلسطين االنتدابية، مّما فقط، وهذا يشّكل اعترافًا قانونيًا بدولة )إسرائيل( على با 1967عام 

 .396% من أرض فلسطين االنتدابية78يعتبر تنازاًل غير مسبوق عن نحو 
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إن إخراج القدس من قضايا الحل النهائي، قد يضع الجزء الشرقي من مدينة القدس في خطر، مع إلغاء  -8
 كافة القرارات المتعلقة بالقدس.

مم المتحدة، وبما أن )إسرائيل( ضمن الدول كاملة العضوية في األ اً مراقب اً إن االعتراف بفلسطين عضو  -9
في األمم المتحدة، قد يجعل دولة فلسطين تعترف بيهودية الدولة إذا ما طلبت )إسرائيل( من األمم 
المتحدة تغيير اسمها إلى الدولة اليهودية، وهذا سيؤدي إلى إنهاء حقوق الفلسطينيين في داخل 

 .397)إسرائيل(
 

أو  أمر؛ فلن يؤثر التغيير اإلسمي من "سلطة حكم ذاتي" إلى "دولة" على الواقع الميداني ومهما يكن من
تسليم المعابر الحدودية إلى  السياسي، وليس من المتوقع أن يؤدي إعالن الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو

ي، أو الصادرات والواردات، أو الطبيعية، أو المجال الجو  الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة الفلسطينية على الموارد
 فميدانيًا، سيبقى األمر على ما هو عليه، وسيضطر الرئيس محمود عباس إلى استصدار ضمان حرية الحركة.

كثيرًا، فقد احتلت )إسرائيل( مناطق  تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام هللا. ودوليًا، لن تتأثر صورة )إسرائيل(
كاحتاللها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضّمت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما  ترات طويلة،تابعة لسيادة دول أخرى لف

 .398والشجب الحال في الجوالن، ولم تكن لتلك االفعال أّي تداعيات باستثناء االستنكار هي

 

ن إن الحصول على عضوية غير كاملة للدولة الفلسطينية، ال يمنحها أي سيادة، أو يغّير من الواقع شيء، أل
الدولة الفلسطينية، مع إبقاء  تنازلت عنها السلطة الفلسطينية، عبر اعتقادها أنها تشكل حدود 1967حدود عام 

،  .399وبموافقة وقبول )إسرائيل( الباب للتفاوض حولها وحول إمكانية تبادل أراض 

تدعي استبدال تسمية ويرى البعض أن االعتراف بالدولة الفلسطينية ستكون إحدى أذرع منظمة التحرير، وقد يس
اللجنة التنفيذية للمنظمة بحكومة مؤقتة، وأن المفاوضات الحقًا ستجري بين دولتين، فلسطين الواقعة تحت االحتالل 
و)إسرائيل( المحتلة لألراضي الفلسطينية. على هذا الوجه، تبدو صورة الواقع أعقد بكثير من مجرد قرار سياسي / 

 .400تحدة ليس نزهة، بل هو خيار له أكالفه الكثيرة وبعضها باهظ الثمنإداري، فالذهاب إلى األمم الم

                                                           
 ؛29/11/2012 اإلخبارية، "، وكالة معاً عضوالالسياسية والقانونية واالقتصادية للدولة غير  الفوائدما هي " -397

http://www.maannews.net/Content.aspx?id=543222 
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فدور السلطة الفلسطينية بصفتها إحدى هيئات منظمة التحرير، واستمرار عملها على األرض هو قضية 
قة فلسطينية داخلية. وتتمتع منظمة التحرير بالسلطة والصالحية التخاذ قرار حول كيفية إدارة صالحياتها، وبأي طري

ستواصل السلطة الفلسطينية، كسلطة انتقالية تخضع لمنظمة التحرير كما كان هو الحال منذ تأسيسها. أو يمكن 
لمنظمة التحرير أن تقرر االحتفاظ بمهام السلطة الفلسطينية، أو تغّير من المهام الموكلة إليها لتتماشى مع 

متعلقة باألدوار والمهام الخاصة بمنظمة التحرير والسلطة االحتياجات والوقائع الحالية. ويجب أن تتخذ القرارات ال
الفلسطينية من قبل، وعبر موافقة هيئات منظمة التحرير المختصة وصانعة القرار، أي المجلس الوطني الفلسطيني، 

 .401أو المجلس المركزي الفلسطيني

لفلسطينيين أخطار جسيمة، وتبيان لذلك، يجب على القيادة الفلسطينية مراجعة آثار هذا القرار التي قد تسبب ل
الفوائد التي قد تحصل عليها من خالل هذا القرار، وأيضًا تبيان الضمانات الدولية التي تساهم في إجبار )إسرائيل( 

واألمم المتحدة تصدر قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية وتضرب بها )إسرائيل(  1947على تطبيقه؛ فمنذ عام 
 رد حبر على ورق.عرض الحائط، وتبقى مج

 

  

                                                                                                                                                                          
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=733027&CatID=323 
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 :تداعيات حصول فلسطين على عضوية دولة بصفة مراقب على قضية الحدود
وفق التصورات والرؤى اإلسرائيلية، يجب أن يتم إنشاء الدولة الفلسطينية على جزء من المناطق الفلسطينية 

ألف مستوطن  350ن ( مستوطنة، يتركز فيها ما يزيد ع151المحتلة، تقّطع أوصالها المستوطنات وعددها )
كيلو  5800% من مساحة الضفة الغربية الكلية البالغة 40يهودي، وجدار الفصل العنصري الذي سيلتهم أكثر من 

% من كمية المياه الفلسطينية تحت تصرف )إسرائيل(. وهذا الحل 80متر مربع، ويبقي السيطرة المطلقة على 
كي تتخلص )إسرائيل( من الكثافة المرتفعة للفلسطينيين في مراكز يطلق عليه اإلسرائيليين المشكلة الديمغرافية، 

المدن في الضفة الغربية، وفي نفس الوقت تحصرهم في معازل في مجمل مساحة الضفة الغربية، ليصبح التحكم 
 .402فيهم والسيطرة عليهم أمرًا سهاًل؛ وبالتالي التخلص من العبء اإلداري واألمني للفلسطينيين

والتداعيات التي ينطوي عليها االعتراف بدولة فلسطين حتى بمرتبة "دولة مراقب غير عضو" إن الدالالت 
هامة وكبيرة للفلسطينيين من جهة، ومزعجة ومقلقة تثير الهواجس لدى اإلسرائيليين من جهة أخرى. ومن أهم 

في مواجهة حروب االحتالل  الدالالت والتداعيات الفلسطينية ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية العاجلة والملحة،
، 1967المفتوحة على األرض والشعب والتاريخ، فالمشروع الفلسطيني المنادي بالحصول على دولة على حدود عام 
 .403حظي بإجماع الخريطة السياسية الفلسطينية، من فتح إلى الفصائل الفلسطينية المختلفة بما فيها حركة حماس

  

ات على دولة فلسطين، أن هذا االعتراف األممي إنما هو عودة للمرجعية ولعل من أبرز الدالالت والتداعي
األممية، واستحضار للقرارات الدولية المؤيدة للحقوق الفلسطينية المشروعة، فضاًل عن أنه يشكل رصيدًا 

ولية، للفلسطينيين والعرب؛ فهو سالح شرعي أممي يوظف إلى جانب كل األسلحة األخرى التي تشرعها القرارات الد
وفي مقدمتها حق مقاومة االحتالل بكل الوسائل المتاحة؛ فاالعتراف يفتح بالتأكيد آفاقًا رحبة من العمل الدبلوماسي 
والسياسي والقانوني والثقافي لصالح القضية الفلسطينية، ويفتح آفاقًا أهم على صعيد تفعيل كل اإلمكانيات 

 .404االحتاللالفلسطينية على األرض الفلسطينية المحتلة ضد 

                                                           
 ؛19/4/2014 ،، الجزيرة نت"الدولة وعقدة االعتراف بيهودية الدولة"نبيل السهلي،  -402

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/4/19/-الدولة-الفلسطينية-وعقدة-االعتراف-بيهودية

 إسرائيل
 ؛4/12/2012، "، الجزيرة نتما بعد االعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو"، ور نواف الز  -403

http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/1cb0ed41-bd39-
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على األرض يستطيع أن يغّير من الواقع السياسي والسيادي  ف؛ فهل سيكون هناك شيئلكن ومع هذا االعترا
لدى الفلسطينيين؟ فالعالقة الثنائية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ترتسم من خالل التفاوض ورسم الحدود التي هي 

يعتبر هذا القرار نصرًا للقضية وتدويلها وا عطائها الطابع الشرعي  من أهم قضايا الحل النهائي؛ فالجانب الفلسطيني
والقانوني في األمم المتحدة. أما من وجهة نظر الجانب اإلسرائيلي فال قيمة لها، وما هي إالَّ مجرد أوراق ُمدرجة في 

ن هذا القرار هو األول أدراج األمم المتحدة ال ُيعتد بها، وال تمنحها )إسرائيل( أدنى أهمية، في حين أنه لم يك
واألخير الذي لم تهتم به. وحتى قرار انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية فهذا األمر ال يعنيها، على الرغم من أنه 

 .405يزعجها، ويسبب لها حرج سياسي إقليمي ودولي من أن تصبح القضية الفلسطينية ذات اهتمام أممي ودولي

عملية السالم في الشرق األوسط في معهد واشنطن: "من المهم تبديد ويقول "ديفيد ماكوفسكي"، مدير مشروع 
الغموض الذي يكتنف قضية الحدود، سواء حاول الطرفان حل جميع مشاكلهم في آن واحد، أو بداًل من ذلك من 

مكانية تنفيذه غير مؤكدة، في حين تعد قضية القد س خالل تبني منهج ذو مرحلتين تجاه قضايا الوضع النهائي، وا 
والالجئين من القضايا المشحونة التي تخترق التعريف الذاتي لكال الجانبين، وتعتبر قضايا الحدود واألمن أكثر 
سهولة ويستطيع الطرفان التوصل أواًل إلى اتفاق بشأن الحدود النهائية، مع االعتراف المتبادل بفلسطين كدولة 

حيث توفر كل دولة حقوقًا متساوية لجميع مواطنيها، ومن للشعب الفلسطيني و)إسرائيل( كدولة للشعب اليهودي، ب
شأن هذا االعتراف المتبادل أن ال يمس بقضايا الوضع النهائي. وعلى الرغم من االعتراف المتبادل الذي تم في 

لتأكيد ، إالَّ أنه في ذلك الوقت قد تم نوعًا ما كتمان قضية هوية الدولة؛ لذا فمن المهم أن يعيد الطرفان ا1993عام 
 .406عليها بطريقة ال يكتنفها أي غموض"

 

إن االعتراف بالدولة الفلسطينية، قد يتيح لهذه الدولة إمكانية طرح موضوع المسئولية اإلسرائيلية على صعيد 
األمم المتحدة؛ وبالتالي قد يقود إلى تشكيل لجنة دولية، لبحث موضوع األضرار الفلسطينية الناشئة عن االحتالل 

ه، ومن ثم وضع المجتمع الدولي آلليات وقرارات ملزمة )إلسرائيل( بالتعويض عن هذه األضرار. غير أنه وممارسات
، شرعت )إسرائيل( وبشكل غير قانوني في بناء 2002وفي محاولة إلعادة ترسيم الحدود من جانب واحد في عام 

                                                           
 ؛، الموسوعة الفلسطينية"الحدود السياسية" -405

http://www.palestinapedia.net/الحدود-السياسية/ 
 ،معهد واشنطن ،"الفلسطينية –راضي اإلسرائيلية تصور الحدود: خيارات لحل قضية ال ، "ديفيد ماكوفسكي -406
 ؛24/1/2011

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/imagining-the-border-options-for-
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ود السياسية للدولة الفلسطينية المستقبلية، جدار الفصل داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف إعادة ترسيم الحد
. فمن خالل هذا الجدار، تسببت )إسرائيل( بأضرار جمة 407فضمت فعليًا مناطق تقع في الجهة الغربية من الجدار

للفلسطينيين، من حيث ضم أراضي من أجل بناء هذا الجدار الذي أدانته األمم المتحدة من ناحية، وأصدرت 
 بها للفلسطينيين من ناحية أخرى. لية بإزالة جزء من هذا الجدار بسبب األضرار التي تسببمحكمة العدل اإلسرائي

وعليه، تنطلق الرؤية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية من منظور أمني وديمغرافي، ومن إدراك اإلسرائيليين بحتمية 
سرائيلي، إالَّ أن هذه الرؤية ال ترتقي إلى قيام الدولة الفلسطينية كأحد الخيارات الحتمية لتسوية الصراع العربي اإل

 .408مستوى الدولة الكاملة، وتعلو قلياًل عن مفهوم الحكم الذاتي؛ فهي من منظور هذه الرؤية دولة الال دولة

إجمااًل؛ فإن مشروع االعتراف بالدولة الفلسطينية من وجهة نظر )إسرائيل( شيء، والحقائق على األرض شيء 
يجمعون على أن األمم المتحدة فارغة وتافهة ومقفرة، "وال قيمة لكل ما  -من وجهة نظرهم  –ن آخر، فاإلسرائيليو 

باألمم  1948يصدر عنها". وهم يقتدون في ذلك بمؤسس دولة )إسرائيل( ديفيد بن غوريون، الذي استخف في عام 
هيئة األمم المتحدة باللغة العبرية، المتحدة وقراراتها، حينما وصفها باحتقار قائاًل: "اوم شموم" )اوم: اختصار ل

 .1948409وشموم: بمعنى ال شيء(، وذلك خالل حرب عام 

ن كان ظالمًا  –وعليه؛ فإن حدود الدولة الفلسطينية كما نص عليها القانون الدولي  هي المناطق التي  –وا 
مع أن )إسرائيل( ليس لها  ، وال تعارض في المواقف الفلسطينية مع الموقف الدولي،1967احتلتها )إسرائيل( عام 

الحق القانوني وال السياسي في احتالل تلك األراضي، ألنها ال تمتلك أي ثبوتيات من أجل أحقيتها في ذلك، 
وفلسطين لها الحق في التفاوض من أجل الحصول على تلك الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية، واعترفت 

األعراف والمواثيق الدولية، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في هيئة األمم بها الجمعية العمومية لمجلس األمن، و 
المتحدة. إضافة إلى ذلك؛ فمن حق الفلسطينيين التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة حسب القانون 

ن كان ذلك مستحي اًل من الناحية الدولي وقوانين حقوق اإلنسان، مما نصت عليه من حرية التنقل والسيادة، وا 
ن يالعملية ألن )إسرائيل(، تعد حاجزًا مصطنعًا بين شطري الدولة الفلسطينية، وال بد من وجود ممر آمن يربط هذ

                                                           
المركز الفلسطيني لمصادر  ،": الفرص والبدائلةمم المتحداالعتراف بالدولة الفلسطينية في هيئة ال"ناصر الريس،  -407

 article15.html-http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1671والالجئين )بديل(؛ حقوق المواطنة 
 ؛صحيفة القدس ،"... رؤى متناقضة حول المضمون والسيادة والحدود الدولة الفلسطينية" ،ناجي شراب -408

 www.alquds.com/nada/22822008-1-224 
 مرجع سابق. "،ما بعد االعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو" و،ر الز  -409

http://www.alquds.com/nada/22822008-1-224
http://www.alquds.com/nada/22822008-1-224
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ق  تحت األرض، سواء أكان هذا الممر عبارة عن ممر  أرضي، أو نف الشطرين يمر من خالل األراضي اإلسرائيلية،
 أو حتى جسر  علوي.

اآلمن ليس بالسهولة التي قد يتصّورها البعض؛ )فإسرائيل( لن تسمح بإقامة مثل هذا لكن إقامة هذا الممر 
الممر دون سيطرتها المباشرة والفعلية عليه، خشية نقل السالح، أو تنّقل مواطنين فلسطينيين مطلوبين أمنيًا من 

ي االنتقال من الضفة إلى القطاع أو جانبها من خالله. ومن ثمَّ ففي هذه الحالة؛ فإّنه عندما يريد المواطن الفلسطين
؛ ففي هذه الحالة سيكون الطرف  العكس، فسوف يحتاج إلى إذن  أمنيّ  من الطرف اإلسرائيلي. ومهما يكن من أمر 
الفلسطيني مرهونًا باإلرادة اإلسرائيلية، وستكون يداه مكبلتين بأهواء الطرف اآلخر يسمح لمن يشاء ويمنع من يشاء 

 .أراضيه، بل وقد ُيلقي القبض على من يشكُّ في عدائه له.من المرور عبر 

فلماذا ترفضه  يتساءل البعض: إذا كان إعالن الدولة الفلسطينية قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، وقد
". فمع أن  Uncertaintyحالة "عدم اليقين )إسرائيل(؟ وهنا يمكن تفسير الموقف اإلسرائيلي، بمحاولة للتقليل من

الذي  وسياسي، إالَّ أن سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة، والتشبث باألمر الراهن رائيل( تتمتع بتفوق عسكري )إس
اإلعالمية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو  تستطيع هي تغييره تبعًا لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة

شبه  تنسيق  فلسطيني إسرائيلي، والضفة الغربية تحت سيطرتهافاألمن فيها مستتب ب األمثل بالنسبة إلى )إسرائيل(،
األفضل من ناحية )إسرائيل( هو الوصول إلى  المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع اإلسرائيلية، فلم التغيير إذًا؟

 ُتظهرهُيسمى دولة(، بتصميم وقياس تمليه )إسرائيل(، ويقبل به الفلسطينيون، و  دويلة فلسطينية )أو كيان سياسي
بالنسبة إلى )إسرائيل( إذًا هي مسألة تكاليف  للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. إن المسألة

الضفة الغربية  ذاته. فلقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة على جزء من أراضي العملية، ال مبدأ الدولة بحد
ستحل هذه الدولة مشكلة )إسرائيل( الديموغرافية،  لي، بل إنها مصلحة إسرائيلية، إذوغزة، موضع اإلجماع اإلسرائي

لتعريف الدولة  المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه تحل بعض التناقضات الداخلية من ناحية إنهاء السيطرة
 .410المزيد من الشرعية كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها

 

إن مسألة ترسيم حدود متفق عليها بين الطرفين في غاية األهمية، للوصول إلى حل قائم على أساس الدولتين 
، فقد مر الموقف الفلسطيني في مسألة ترسيم الحدود بتحول كبير، حيث كانت الحركة الوطنية 1948منذ عام 

 1988اضي فلسطين االنتدابية كافة، لكن منذ عام الفلسطينية، قد طالبت بحقها في إقامة الدولة الفلسطينية على أر 
                                                           

 "، مرجع سابق.عضوية فلسطين في المم المتحدةحمامي، " -410
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% فقط من 22وفي سبيل تحقيق سالم ينهي الصراع، ارتضت القيادة الفلسطينية قيام دولة فلسطينية على نحو 
أراضي فلسطين االنتدابية وعاصمتها الجزء الشرقي من مدينة القدس، كما وارتضت هذه القيادة بعد عملية ترويض 

عرضت لها من الجانب األمريكي، بأن تكون جميع األراضي التي احتلتها العصابات الصهيونية عام سياسية قاسية ت
%ِّ من مساحة فلسطين االنتدابية، هي دولة )إسرائيل( مع االعتراف بوجودها رسميًا، 78، ومساحتها 1948

ى الرغم من هذا التحول الجوهري (، ونبذ العنف واإلرهاب )الكفاح المسلح(. لكن عل242واالعتراف بالقرار الدولي )
في الموقف الفلسطيني، استمرت )إسرائيل( في محاولتها الرامية إلى إعادة ترسيم الحدود بين األراضي الفلسطينية 
المحتلة و)إسرائيل( بخطوات أحادية الجانب، من خالل فرض "واقع جديد على األرض"، مثل: بناء جدار الفصل، 

 .411نية، وكالهما ينتهكان القانون الدوليوتنفيذ المشاريع االستيطا

وبالعودة إلى قرار االعتراف بفلسطين كدولة عضو مراقب في األمم المتحدة، نجده سابقة لم تحدث من قبل في 
لسطينية وأهمها تاريخ األمم المتحدة، فقد اعترفت بفلسطين كدولة عضو )مراقب( دون اكتمال أركان الدولة الف

 السيادة والحدود.

خطورة االعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب أو خالف ذلك، بأنه حتى بالنسبة لمن يؤمن  نموتك
بالمفاوضات من الجانب الفلسطيني، فإن إسقاط ورقة الدولة الواحدة يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي ال 

أهم األوراق  ي الباحثين،قوة، ألن هذه الخطوة ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأ يملك أية أوراق
الواحدة أكثر ما يرعب الجانب اإلسرائيلي،  التفاوضية التي يمتلكها المفاوض الفلسطيني، حيث أكد أن خيار الدولة

 لسطيني في حال تعنت الطرف اآلخر.الف ويعتبر آخر سالح يمتلكه المفاوض

ل شارون األحادية الجانب، بحجة أن الجانب بالتالي، سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة أرئي
االحتالل ال يحتاج ألعذار في ذلك، لكنه سيملك  الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاق أوسلو، مع قناعتنا أن

حجة قانونية. وسيتحول الصراع مع االحتالل من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات، وصراع إلنهاء االحتالل، 
دولتين. وسيمهد اإلعالن غير المدروس تهديدًا مباشرًا للفلسطينيين المقيمين في أراضي  إلى صراع على الحدود بين

بقاء كيانهم ،1948عام   412دولة لليهود وسيكون بمثابة نقطة االنطالق لتطبيق خطة )إسرائيل( بترحيلهم وا 

                                                           
، بيروت، مركز باحث للدراسات الفلسطينية 1، طالدولة الفلسطينية بين الفكرة والواقع العمليأسامة أبو نحل،  -411

 ؛منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شئون المفاوضات "؛الحدود؛ "43ص ،2012واالستراتيجية، 
 http://www.nad-plo.org/arabic.php  
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بفلسطين كدولة عضو  وفيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود الفلسطينية، فإن هذا األمر ال يعيق عملية االعتراف
مراقب، من قبل الدول الصديقة والمعنية بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وحتى إن اكتملت عضوية 
فلسطين فلن يحق لها التصويت على مسألة ترسيم الحدود، وأن المفاوضات بين الطرفين كفيلة وحدها بالمساهمة 

ينية المقبلة، على الرغم من التصلب والتعنت اإلسرائيلي، وعرقلة المفاوضات في تحديد معالم حدود الدولة الفلسط
بسبب االستيطان المستشري في الضفة الغربية والقدس، حيث تسعى السلطة الفلسطينية جاهدة إلى إحياء عملية 

 ق األممي.لحدود بالتراضي والتوافالمفاوضات بين الجانبين، من أجل الوصول لحل وسط يرضي الطرفان لرسم ا

وال يوجد لدى )إسرائيل( التي اخترقت وال زالت تخترق قرارات دولية ال تعد وال تحصى، ما تخشاه بشكل فوري 
من تصويت في مجلس األمن الدولي على قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة، ولكن ستكون لذلك تداعيات مؤلمة 

أصاًل على األرض، ولكن  تغير الكثير، إذا حصل على المدى الطويل، إذ يقول بعض المحللين إنه لن يتغير
 .413سيكون لصدور قرار في مجلس األمن يدعو لقبول عضوية دولة فلسطين تداعيات دبلوماسية بكل تأكيد

يقول أستاذ الدراسات الدولية "ستيفن زونس"، المنسق لبرنامج دراسات الشرق األوسط في جامعة سان 
 100ة بعض التداعيات على المدى الطويل"؛ فقد انتهكت )إسرائيل( حتى اآلن فرانسيسكو: "يحتمل أن تكون للرمزي

قرار لمجلس األمن، دعا معظمها لالنسحاب من األراضي المحتلة؛ لذلك سيكون من السهل إضافة قرار آخر إلى 
، فإذا "ما القائمة ووضعه في سجل القدس. ويقول "سالترمان"، إن المجتمع الدولي سئم من االحتالل اإلسرائيلي

قامت الواليات المتحدة بترجمة هذا اإلحباط في سياساتها، فقد يقوض ذلك بشكل خطير العالقات األوروبية 
 .414اإلسرائيلية، وستكون )إسرائيل( في وضع خطير للغاية

لكن الخطير في األمر، أن قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية أغفل بشكل ما األراضي المحتلة قبل عام 
، ومستقبل السكان الفلسطينيين في )إسرائيل(؛ كذلك فإن النصوص التي وردت في مشروع القرار جاءت 1967

فضفاضة، تحمل أكثر من تأويل وتفسير لها، مثل: "تسوية متفق عليها". ويؤكد مشروع القرار على ضرورة استمرار 
كن لم يذكر القرار كيفية التعامل مع التنسيق األمني، ويدعو لتهيئة مناخ دولي مالئم يفضي إلى مفاوضات، ول

الطرف المخالف. وبالنسبة لغزة، فقد جاء ذكرها في القرار من خالل ضرورة بذل جهود لتصحيح الوضع في قطاع 

                                                           
 ؛The times of Israel ،25/3/2015، "مم المتحدةوحيدة في ال"رفائيل اهرين،  -413

http://ar.timesofisrael.com/وحيدة-في-األمم-المتحدة،-إسرائيل-ستتجا/ 
 .المرجع السابق -414
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غزة، وتوفير المساعدات اإلنسانية للسكان من خالل األمم المتحدة؛ وبالتالي وضع األمر في يد المنظمات الدولية 
 .415للتعامل مع سكان غزة

في حين أشار صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، إلى أهمية ذلك القرار بالنسبة للفلسطينيين بقوله: 
، هو استثمار في السالم، وهو قرار سيادي لكل دولة بعينها، كما 1967"إن االعتراف بدولة فلسطين على حدود 

، وهذا يتفق مع قرار مجلس 1967حتلتها في عام أنه يرسخ عدم أحقية )إسرائيل( بأي جزء من األراضي التي ا
(، والذي أكد على عدم أحقية االستيالء على أراضي الغير بالقوة". مضيفًا: "تأييد فلسطين في طلبها 242األمن )

 .416يمثل خطوة سليمة تسهم في تطبيق القانون الدولي، وتعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين"

 

  

                                                           
 ن،، غزة اآل".. تداعيات وتبعات منمشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس ال"محمد مصطفى شاهين،  -415
 ؛23/12/2014

http://www.gazaalan.ps/2-مشروع-القرار-الفلسطيني-العربي-في-مجلس/ 
 ؛16/12/2014 صحيفة الشرق االوسط، ،"فلسطين .. حلم الدولة" -416

 http://aawsat.com/home/article/244956/فلسطين-حلم-الدولة 
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 صل إليه البحث:ما تو 
 ويتضح لنا من خالل الفقرتين السابقتين أمور  عدة منها:

أن مشروع قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية، أسقط وبموافقة فلسطينية رسمية أي حقوق للفلسطينيين الذين  -1
ذ يقيمون في )إسرائيل(؛ وبالتالي ترك مصيرهم للمجهول في حال أقدمت السلطات اإلسرائيلية على اتخا

 إجراءات سلبية بحقهم.
أن ورود نص صريح في مشروع القرار ينص على "تسوية متفق عليها" بين الطرفين الفلسطيني  -2

واإلسرائيلي، تعني بما ال يدع مجااًل للشك بأن القيادة الفلسطينية ال تمانع بإجراء تغييرات وترتيبات جديدة 
ك من خالل ما يتم االتفاق عليه من تبادل ، وذل1967في حدود ما بعد الرابع من حزيران )يونيو( 

لألراضي، أي أن الفلسطينيين يقبلون بالتخلي عن أراض  فلسطينية مقابل الحصول على أراض  فلسطينية 
 أخرى.

أن ورود ذكر لغزة تحديدًا في مشروع القرار دون غيرها، وذلك من خالل ضرورة بذل جهود لتصحيح  -3
نسانية لسكانها من خالل مؤسسات األمم المتحدة، يجعل المرء يتشكك الوضع فيها، وتوفير المساعدات اإل

من الهدف الذي جاء في هذا السياق. ويبدو أن القيادة الفلسطينية، ُتدرك جيدًا بأن مآل قطاع غزة هو أن 
 يكون خارج سياق الدولة الفلسطينية، وهذا ما يفّسر لنا سياسة التهميش التي يتعّرض لها القطاع منذ فترة

 طويلة.
، هو 1967أن ما ورد على لسان صائب عريقات؛ بأن االعتراف بدولة فلسطين على حدود عام   -4

استثمار في السالم"، قول  يحتاج إلى تفسير سياسي؛ فهل حاجة الشعب الفلسطيني للحصول على دولة 
االستثمار في مستقلة، تقتضي منه المخاطرة بالدخول في مغامرة أو مقامرة سياسية، أسماها عريقات "

السالم". تلك المقامرة التي قد تحقق ربحًا ما للفلسطينيين، أو في األغلب قد تحقق لهم فشاًل ذريعًا لن 
إالَّ الخيبة وضياع كل شيء، بعد أن اعترفت القيادة الفلسطينية رسميًا بدولة )إسرائيل(،  ئهيجنوا من ورا

 ولم يعد ثمة شيء إضافي تتنازل عنه.
 

( اآلنف الذكر، يشبه إلى حد كبير ما دافع به محمود عباس أمين سر منظمة 4في البند رقم )إن ما ورد  
التحرير وقتذاك عن اتفاق أوسلو بقوله: "باختصار إن ما تمَّ التوّصل إليه يحمل في بطنه دولة أو تكريس االحتالل، 

 .417وعلينا أن نلبس ثوبًا جديدًا" وهذا يتوّقف على أسلوبنا في التعامل معه، عقل الثورة غير عقل الدولة،

  
                                                           

 ، القاهرة، دار المستقبل العربي، د.ال للحل العنصري في فلسطين: شهادة على مدريد وأوسلوأحمد صدقي الدجاني،  -417
 .313ت، ص
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وعليه؛ فإن قبول فلسطين في األمم المتحدة كدولة غير عضو بصفة مراقب، لن يتيح لها الفرصة للضغط على 
الطرف اإلسرائيلي للتباحث حول قضية الحدود التي هي ركن مهم من أركان حل الصراع، على الرغم من عدم 

هذا االعتراف بالدولة الفلسطينية سوف يمنح هذه الدولة سيادة على الشعب وضوحها حتى اآلن. ومن ثم؛ فإن كان 
الفلسطيني، مع وجود أرض وحكومة قائمة كي تدير شؤون هذا الشعب على تلك األرض، غير أن الحدود 
الفلسطينية ليست معلومة بسبب تعنت الطرف اإلسرائيلي. وبالتالي؛ فإن كان الفلسطينيون يمتلكون اثنين من 

مقومات الالزمة إلنشاء الدول: األرض والحكومة السياسية الفعلية، إالَّ أنهم يفتقدون مقوم مهم وهو السيادة التي ال
 تفتقدها الدولة الفلسطينية.

 

جمااًل، يمكن القول أن حصول الفلسطينيين على االعتراف الدولي بدولة بصفة مراقب، ال تعني كثيرًا على  وا 
القيادة الفلسطينية في المنظور القريب من إجبار الحكومات اإلسرائيلية على ترسيم أرض الواقع، ولن تستطيع 

إن حدث ذلك بالفعل  –الحدود بين الدولة الفلسطينية و)إسرائيل(، ولن يكون بمقدور الضغط الدولي على )إسرائيل( 
رسيم الحدود هو المفاوضات، حيث أي تأثير ُيذكر بهذا الشأن. وبالتالي؛ فإن الطريق الوحيد الذي ال ثاني له لت –

بإمكان الطرف األقوى أن يفرض شروطه على الطرف الضعيف الالهث وراء دولة )بل أي دولة(؛ وذلك مع يقيننا 
بأن مسألة قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يتحقق ال في المنظور القريب وال حتى في المنظور البعيد. فرغم أن 

، على اعتراف بدولة بصفة مراقب، إالَّ أنها حتى يومنا هذا لم 2012ريف عام القيادة الفلسطينية حصلت في خ
تجرؤ عن اإلعالن على قيامها على أرض الواقع، ما يعني أن االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية هو مجرد حبر 

 على الورق ال قيمة سياسية له.
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 :نتائج الدراسة
 إلمكان التوقف عند أهم نتائجها:في ختام الدراسة التي بين أيدينا با

 على حدود  يةإن التوجه الفلسطيني إلى األمم المتحدة هدف لتحقيق أمرين، األول: االعتراف بدولة فلسطين
 ، واآلخر: منح هذه الدولة عضوية كاملة في األمم المتحدة.1967عام 

   تشرين الثاني  29فيها في  إن الجمعية العامة لألمم المتحدة وافقت على قبول فلسطين كعضو مراقب
 ، لتعيش وفق مبدأ حل الدولتين: دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.2012)نوفمبر( 

  إن قبول فلسطين كعضو مراقب في األمم المتحدة، يعني أن القانون الدولي وكذلك األمم المتحدة يعترفان
شعب الفلسطيني يتمتع بحقه الكامل بأن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع العربي اإلسرائيلي، وأن ال

في تقرير مصيره وفقًا لقرارات األمم المتحدة، واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ورسم حدودها 
 السيادية والسياسية.

  إن المزايا التي ستحصل عليها الدولة الفلسطينية بصفتها عضوًا مراقبًا من وجهة نظر القيادة الفلسطينية
 ،و)إسرائيل( القيادة الفلسطينية بين طبيعة العالقة تغيير تؤدي إلى الخطوة لن لغة؛ ألن هذهبها بعض المبا

طالما ظّلت األخيرة صاحبة القرار األوحد في  عنها، القرار الفلسطيني استقاللية زيادة إلى تؤدي ولن
ام الدول مصير هذه العالقة، وطالما بقيت مسيطرة على األرض التي هي ركن  أساسي لنشوء وقي

 واالعتراف بها.
  إن قرار االعتراف بفلسطين هو ترسيم للحدود بين الدولة الفلسطينية و)إسرائيل(، وأن إعالن االعتراف

 ، سيشطب أي مطلب للفلسطينيين بأراض  أخرى.1967بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 
 عني اعترافًا بحدود هذه الدولة وهي حدود إن اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية بصفة مراقب ي

فقط، وهذا يشّكل اعترافًا قانونيًا بدولة )إسرائيل( على باقي أراضي فلسطين االنتدابية، مّما  1967عام 
 % من أرض فلسطين االنتدابية.78يعتبر تنازاًل غير مسبوق عن نحو 

 ط من خالل التفاوض ورسم الحدود التي هي إن العالقة الثنائية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين ترتسم فق
 من أهم قضايا الحل النهائي.

  إن الرؤية اإلسرائيلية للدولة الفلسطينية تنطلق من منظور أمني وديمغرافي، ومن إدراك اإلسرائيليين
الرؤية  بحتمية قيام الدولة الفلسطينية كأحد الخيارات الحتمية لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي، إالَّ أن هذه

ال ترتقي إلى مستوى الدولة الكاملة، وتعلو قلياًل عن مفهوم الحكم الذاتي؛ فهي من منظور هذه الرؤية 
 دولة الال دولة.

  ومستقبل السكان 1967إن قرار االعتراف بالدولة الفلسطينية أغفل بشكل ما األراضي المحتلة قبل عام ،
لتي وردت في مشروع القرار جاءت فضفاضة، تحمل الفلسطينيين في )إسرائيل(؛ كذلك فإن النصوص ا

 أكثر من تأويل وتفسير لها، مثل: "تسوية متفق عليها".
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  إن قبول فلسطين في األمم المتحدة كدولة غير عضو بصفة مراقب، لن يتيح لها الفرصة للضغط على
، على الرغم من الطرف اإلسرائيلي للتباحث حول قضية الحدود التي هي ركن مهم من أركان حل الصراع

 عدم وضوحها حتى اآلن.
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 :توصيات الدراسة
 وتوصي الدراسة باآلتي:

  يجب على القيادة الفلسطينية االلتفات إلى المحاذير المترتبة على االعتراف األممي بالدولة الفلسطينية
ن ذلك كدولة عضو بصفة مراقب، فهذا االعتراف ال يعني أن إعالن استقالل فلسطين بات قريبًا، أل

 اإلعالن الرسمي منوط بصورة رسمية بالموافقة اإلسرائيلية على ذلك.
  )يجب على القيادة الفلسطينية ما دامت متمسكة بحل الدولتين، أن تتمسك بحدود الرابع من حزيران )يونيو

 ، كحدود نهائية للدولة الفلسطينية المستقبلية.1967
 لمتحدة، سواء بصورة كاملة، أو بصفة مراقب بحاجة إن دعم الحصول على عضوية لفلسطين في األمم ا

إلى تقويته، بأالَّ تسقط القيادة الفلسطينية خيار الكفاح المسلح؛ فالحقوق ُتنتزع عادة بالقوة وليس بالوسائل 
 السلمية فقط.
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 :مراجع الدراسة
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اإلشكاليات القانونية لدى مالحقة 

 عن جرائمها في فلسطين إسرائيل

 

 د. عبد القادر صابر جرادة
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 ملخص:
م بعد أشهر قليلة من عدوان إسرائيلي 2015بريل إئية الدولية في األول من انضمت دولة فلسطين للمحكمة الجنا

ثالث على قطاع غزة . وبدأت فلسطين باتخاذ اإلجراءات التحضيرية لتقديم شكاوى ضد االنتهاكات التي وقعت 
لضفة خالل العدوان وكذلك شكوى بخصوص جريمة نقل االحتالل لمواطنيه لألراضي المحتلة )االستيطان( في ا

 الغربية .

جرائية التي تتطلب حلول عملية وسد الثغرات التي تكون كفيلة شكاليات اإلفلسطين بهذا الصدد العديد من اإل ويواجه
 بإجراء محاكمة دولية للمتهمين اإلسرائيليين تكفل تحقيق العدالة القضائية .

 
Abstract: 

The State of Palestine, joined the International Criminal Court on 1 July 2015 after a 

few months of the third Israeli aggression on the Gaza Strip. Palestine began 

preparatory procedures for lodging complaints against the violations that occurred 

during the aggression, as well as complaints regarding the crime of transfer of citizens 

of occupied territories (settlement) in the West. 

Palestine is facing in this regard many procedural problems that require solutions and 

bridge the gaps that are capable of conducting an international trial for accused Israelis 

to ensure judicial justice. 
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  :مقدمةال
م أصحبت فلسطين دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية في خطوة أقل 2015في األول من أبريل عام 

ما يقال عنها : إنها عصر القضاء علىالعقبة الكأداء التي كانت تقف حائاًل أمام مالحقة منتهكي القانون اإلنساني 
ولوقف غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم  ،حاكمتهم عما اقترفوه من جرائم وآثام بحق البشرية جمعاءاإلسرائيليين لم

 ارتكاب جرائم دولية جديدة . 

إن باستطاعتنا اليوم ولوج باب هذه المحكمة للمطالبة بمحاكمتهم عن جرائمهم وبصفة خاصة التي ارتكبت 
 م.2014في العدوان على غزة عام 

الجنائية الدولية( لتبلور الجهود الدولية المضنية إلقرار نظام دولي يحظى بالقبول لقد جاءت )المحكمة 
لدى الجماعة الدولية ؛ بهدف التغلب على عقبات مالحقة مرتكبي الجرائم التي تمس الكيان البشري وتهدد سالمته 

 ،تفي وراءه الحكام الطغاةومجازاتهم . وعلى هذا النحو لم تصبح سيادة الدولة هي ذلك الحاجز المنيع الذي يخ
 ويستتر خلفه كبار المجرمين الدوليين تحت زعم دفاعهم عن المصلحة العامة لدولهم.

: اإلشكاليات المتعلقة باالختصاص شكاليات القانونية مثلديد من اإلولكن هذه المالحقة يشوبها الع
المقاضاة والتي من شأنها تعطيل الجهد وصالحية مجلس األمن في وقف التحقيق أو  ،القضائي الفلسطيني والدولي

شكاليات لوضع الحلول ألمر الذي تطلب منا دراسة تلك اإلالفلسطيني في الوصول للعدالة الجنائية الدولية ؛ ا
شكالية إجرائية عقيمة ال تمت بأصل الحق من قريب أو إالمناسبة لها قبل وقوعها ؛ حتى ال نهدر حقوقنا بسبب 

 بعيد .

قدة , ال نعتقد أن الفلسطينيين قادرون وحدهم على االضطالع بها , بل ال بد من جهد إنها معركة مع
سالمي موحد , مدعم بقدرات قانونية ومالية كبيرة , ونوايا صادقة , وجهد مثابر , من دون أية مراعاة  عربي وا 

 لضغوط الدول الكبرى . 

وأن تكف السياسة عن أن تكون  ،منًا للجبابرةإنها بداية الطريق نحو أن يكف العالم عن أن يصبح مكانًا آ
وأن تتجه اإلنسانية  ،وأن تكف الدبلوماسية عن أن تكون حصن المجرمين وموطنهم الحصين ،مرتعًا للجرائم الدولية

 نحو التحرر من همجيتها .
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 :أهمية الدراسة
عتباره مقدمة لحصول م اعترافها بدولة فلسطين المحتلة با2012 /29/11أعلنت األمم المتحدة بتاريخ 

الشعب الفلسطيني على حقوقه المقررة في القانون الدولي، هذا الطلب ترتب عليه انضمام دولتنا العتيدة للمحكمة 
 . 418م 2015بريل إالجنائية الدولية في األول من 

 من أهمها  وال شك أن هذين التطورين هما منبع األهمية العلمية والعملية لدراستنا التي تتمثل في عدة أمور

  -ما هو تال  : 

يجابية والسلبية في آن واحد ؛ يترتب عليه العديد من اآلثار اإل إن االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية – 1
مما يتطلب العمل على اضعاف األخيرة لمصلحة األولى ؛ حتى ال يجرنا هذا االنضمام إلى مستنقع عميق من 

سرائيليين مشرع الدولي لمالحقة المتهمين اإلمن االمكانيات التي منحها ال الفشل والتردي قد يحرمنا االستفادة
 فيصبح األمر وبااًل ال تحمد عقباه . ،بارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني

سرائيليين المباشرة في مالحقة المتهمين اإل شكاليات اإلجرائية التي تواجهنا عندوجود العديد من اإل– 2
زالتها وسد الثغرات إالدولية والتي تتطلب العمل على  لشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائيةبارتكاب جرائم بحق ا

 القانونية بما يكفل الوصول للحقيقة التي ننشدها .

أن تصبح دولة فلسطين المحتلة عضو بالجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية ؛ يقتضي منها  - 3
لية لمالحقة المتهمين اإلسرائيليين قبل ولوج باب المحكمة على أساس أن األخيرة ال أن تفعل الوالية الجنائية المح

تتدخل إال بعد ثبوت عدم قدرة القضاء الفلسطيني على ممارسة تلك الوالية أو عدم رغبته باالستناد الى مبدأ التكامل 
 القضائي بين القضاء الفلسطيني والدولي.

ساهم في تعزيز قدرات النظام القانوني والقضائي الفلسطيني للتدخل ضرورة وضع استراتيجية جديدة ت - 4
لمالحقة المتهمين اإلسرائيليين بارتكاب جرائم دولية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خالل وضع قانون موحد 

ايا وذويهم يمنح المحاكم الفلسطينية صالحية النظر في الجرائم الدولية ومحاكمة المتهمين بارتكابها، وتعويض الضح
. 

                                                           
418 http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.icc-
cpi.int%2Fen_menus%2Ficc%2Fpress%2520and%2520media%2Fpress%2520releases%2FPages
%2Fpr1082_2.aspx 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.icc-cpi.int%2Fen_menus%2Ficc%2Fpress%2520and%2520media%2Fpress%2520releases%2FPages%2Fpr1082_2.aspx
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.icc-cpi.int%2Fen_menus%2Ficc%2Fpress%2520and%2520media%2Fpress%2520releases%2FPages%2Fpr1082_2.aspx
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fwww.icc-cpi.int%2Fen_menus%2Ficc%2Fpress%2520and%2520media%2Fpress%2520releases%2FPages%2Fpr1082_2.aspx


 

  944 من 589

 

ندرة الدراسات القانونية المعاصرة المتخصصة في مجال القانون الجنائي الدولي لبيان التطورات  - 5
األخيرة التي حلت بالنظام القانوني والقضائي الفلسطيني في ظل حالة االنقسام الداخلي واستشراف مستقبل العمل 

 ة المتاحة .القضائي على ضوء قدرته القانونية والمادية والبشري

يكتسب موضوع الدراسة أهمية خاصة في وقتنا الحاضر ألننا نقف في عصر كثر فيه المجرمون  - 6
اإلسرائيليون وتفننوا في اقتراف جرائمهم، غير آبهين بتشريع أو سلطان، فتفتقت عرى سيادة القانون الدولي وظهرت 

م ؛ مما 2014خرها العدوان األخير على قطاع غزة جرائم جديدة لم يعهدها المجتمع الفلسطيني من قبل ؛ كان آ
 ،اإلسرائيلي في ذلك العدوان اقتضى تقديم دراسة بحثية للتشريع الذي يحكم الجرائم الدولية التي مارسها االحتالل

 وذلك بهدف تقديم نتائج وتوصيات نرجو أن تفيد في الحد من الظاهرة اإلجرامية اإلسرائيلية .

 

 :شكالية البحثإ
ثل إشكالية هذا البحث بمحاولة البحث عن جواب للتساؤل الرئيس التالي : ما هي االشكاليات اإلجرائية تتم

وعن  ،العملية التي تواجه دولة فلسطين في مالحقة المتهمين اإلسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفة عامة
 اصة ؟م على قطاع غزة بصفة خ2014جرائمهم الناتجة عن عدوان عام 

 

 :حدود الدراسة واإلطار الزمني لتنفيذها
 م. 2015م م وحتى عام 2014الحدود الزمانية : من العام 

 الحدود المكانية: فلسطين.
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 :منهج البحث وخطته
إن الركيزة الرئيسة لمنهج البحث ستقوم على استخدام األسلوب التحلـيلي التأصيلي للنصوص القانونية ؛ 

الشارع الدولي من ورائها، وذلك من خالل إلقاء الضوء عليها بشكل أوسع، وبصورة موضوعية  لـفهم أبعادها، وهدف
بهدف استجالء حقيقتها، وبيان موقفنا تجاهها، فيما يتصل بما فيها من ثغرات قانونية . وعلية قام الباحث بتحليل 

جراء المقارنات الالزمة.  نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية مركزًا على اإلثراء الفقهي  والقضائي وا 

إن المطلع على محتويات البحث يتأكد بأن للموضوع سعة نسبية وتشعب يشمل العديد من المسائـل، فإنه 
وأمام هذا الوضع من العسير دراسة هذه المسائل على مستوي واحد من التفصيل؛ لهذا هناك بعض الموضوعات 

مباحث جاءت  عة الموضـوع محل البحث، ومن ثم جاء تناول الموضوع في ثالثةالتي أشرنا إليها بما تستدعيه طبي
 -على نحو ما هو تال  : 

 م .2014األول : التكييف القانوني للعدوان على قطاع غزة  المبحث

 المبحث الثاني : اإلشكاليات المتعلقة باالختصاص القضائي .

 س األمن .شكاليات المتعلقة بصالحيات مجلالمبحث الثالث : اإل
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 :م2014المبحث الول: التكييف القانوني للعدوان على قطاع غزة 
 :تمهيد

نسانية تجاه الفلسطينيين ؛ حتى بعد إخالء  تعد )إسرائيل( قوة احتالل عليها التزامات ومسئوليات قانونية وا 
ية واسعة بشكل يؤثر والذي احتفظت إسرائيل لنفسها فيه بصالحيات أمن ،م2005قطاع غزة أحادي الجانب عام 

والسيطرة الكاملة  ،وبقاء السيطرة االقتصادية والعسكرية على اإلقليم : الجوي والبحري والبري  ،مباشرة على السكان
دارة سجل السكان جراءات لم شمل العائالت ودخواللبضائع إلى غزة أو الخروج منها  ،على معابره الحدودية وا  وا 

 قود والكهرباء والغاز ... :والتحكم الكامل بتزويد غزة بالو 

 م .2014المبحث األول :العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة سنة 

فقد عرفت  ،ومع ذلك ،كانت الحرب في العصور القديمة ال ضابط ألساليبها أو للوسائل المستخدمة فيها
ة كانت تنبع أساسًا من ، والتي 419الجماعات اإلنسانية القديمة شيئًا من القواعد التي تحكم العمليات الحربي

 .  420وكانت مخالفتها تمثل جريمة حرب ،االعتبارات اإلنسانية

مستمرة  قطاع غزة ممارسة منهجية على والحصار اإلغالق سياسة اإلسرائيلي االحتالل سلطات وتمارس
 .421الحدودية  المعابر على السيطرة خالل من وذلك ؛م1967منذ احتالله عام 

ولكنه تعرض في السنوات  ،األمر فقامت باجتياح القطاع بشكل شبه يوميوقد استغلت إسرائيل ذلك 
( 22م واستمر لمدة )2008األخيرة لثالث اجتياحات كبيرة : األول كان في السابع والعشرين من ديسمبر عام 

عددهم فبلغ ن و ، أما المصاب( قتيالً 1451عن وقوع أكثر من )حيث ارتكبت فيه جرائم دولية متعددة أسفرت ،يوماً 
كما أن منهم مئات من أصحاب اإلعاقة الدائمة من  ،( إصابتهم خطيرة440بينهم ) ،( مصاب  5500أكثر من )

 فاقدي األطراف والعيون وغيرها من أعضاء الجسم . 

م وانتهى في 2012وقد تكرر هذا المنهج الدموي في االجتياح الثاني بتاريخ الرابع عشر من نوفمبر 
 ( قتياًل ومئات المصابين.155وأسفر عن أكثر من ) الحادي والعشرين منه

                                                           
 . 1م ، ص 2003 - 2002سعيد ، املدخل لدراسة القانون الدوب اإلنساين ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، سويلي419

420See W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Cambridge University 
Press, 2001,p. 40. 

( منايفالية سنيف(الرابعة، ويندرج يلكالسياسةأيضًال، العقواباتجلماعيةاحمللورةفياملادة ٥٥،٥٦ويتنافىللكمع القانون الدوب وماورديف املاديني     421
 ( مناتيفاليةذاهتا .33 
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( يومًا بلغ عدد قتاله أكثر من 52م واستمر )2014وكان االجتياح الثالث في الثامن من يوليو عام 
 19,4% من األطفال و 30( مصابًا 10,895و) ،% من النساء 13,7و ،% منهم أطفال 24( قتياًل :2204)

 .423( مواطن160سطس األكثر دموية حيث قتل فيه أكثر من )، وكان األول من أغ422من النساء 

وثبت أن قوات االحتالل اإلسرائيلي لم تأخذ بالتدابير الالزمة لحماية المدنيين، وشنت عليهم وعلى 
منزاًل  2,465منزاًل، منها  17,132ممتلكاتهم هجمات عشوائية في العديد من األحيان، وقد أدى هذا إلى تدمير 

من المنازل لحقت بها أضرار. كما  39,500منزاًل ُدمِّّرت بشكل جزئي، إضافة إلى  14,667كلي، و ُدمِّّرت بشكل
 بشكل جزئي. 109منها بشكل كلي، و 62مسجدًا، ُدّمر  171تسببت الهجمات اإلسرائيلية بتدمير 

 .شخص   100,000هدم منازلهم تجاوز  وقال المرصد األورومتوسطي: إن عدد من هم بال مأوى جراء
وقدر المرصد مجموع الخسائر االقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع االقتصادي في قطاع غزة 

 مليون دوالر.  6مليار و 3بنحو 

( مؤسسة مالية 19( منشأة كهربائية، و)18( محطات لمعالجة المياه، و)9وأفاد بأن االحتالل استهدف )
( 19و) ،(مشافي10( قارب صيد، و)55ارية، إضافة إلى استهداف )( مؤسسة صناعية وتج372ومصرفية، و)

( مدرسة 141( مدرسة، منها )222( سيارة إسعاف. بينما بلغ عدد المدارس المستهدفة )36مركزًا صحيًا، و)
فيما بلغ عدد  ،( مدارس خاصة5( مدرسة منها تابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين )األونروا( و)76حكومية، )

( جمعية، تقدم خدمات اجتماعية 48( جامعات، وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المستهدفة )6معات المستهدفة )الجا
 .424وا غاثية لما يزيد عن مائتي ألف شخص. كما استهدفت هجمات االحتالل محطة توليد كهرباء واحدة

ن وال حصيلة الدمار في ونشير هنا إلى أن المهم في وقوع الجريمة الدولية ليس عدد الضحايا من المدنيي
وهي متوفرة بال منازع في  ،بل المهم توافر أركان الجريمة الثالث : الدولي والمعنوي والمادي ،األعيان المدنية

 أو ُدمر منزل واحد كذلك .  ،ُقتل بغير حق اً واحد اً م ولو ثبت أن شخص2014العدوان على غزة عام 

الخاصة بجريمة ’: 1‘( )أ( 2) 8( من نظام )روما( والمادة ( )أ2) 8وللتدليل على ذلك فقد نصت المادة 
أن  - 1م على أن األركانالمطلوبة لتوافر هذه الجريمة هي :2002الحرب المتمثلة في القتل العمد المعتمدة سبتمبر 

 يقتل مرتكب الجريمة شخصًا واحدًا أو أكثر ... " .
                                                           

422http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12308:-
872014&catid=154:2012-07-29-07-02-04%5Ch 
423http://almesryoon.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B9% 
424http://www.euromedmonitor.org/ar/article/631 

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12308:-872014&catid=154:2012-07-29-07-02-04%5Ch
http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12308:-872014&catid=154:2012-07-29-07-02-04%5Ch
http://almesryoon.com/%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B9%25
http://www.euromedmonitor.org/ar/article/631
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تدقق في أعداد القتلى واألعيان بحيث ال  ومن ثم يجب على جهات التحقيق الفلسطينية المختصة أن
وتجري لها تنقيحًا دقيقًا يثبت مصداقة التحقيق ونتائجه ؛ حتى ال  ،تعتمد على البيانات المتوفرة في وسائل االعالم

 ي يمكن لنا أن نتجاوزها بسهولة .ثباتية الخطيرة في الوقت الذيتمسك الدفاع اإلسرائيلي بهذه الثغرة اإل

 م2014االحتالل في العدوان على غزة  نواع جرائمأ: 
م الذي استخدمت فيه أعتى اآلالت العسكرية من الجو والبر 2014خلف العدوان اإلسرائيلي على غزة 

فيما تم تحويل العديد من المساكن واألعيان  ،حيث مسحت أحياء بشكل تام ،دمارًا شاماًل يشبه الزلزال ،والبحر
وفضاًل عن ذلك حصد ذلك العدوان مئات األرواح البريئة من المدنيين  ،والترابالمدنية إلى أكوام من الحجارة 

وكان من الواضح أن  ،فيما سقطت عائالت كاملة وحذفت من السجل المدني ،معظمهم من األطفال والنساء ،العزل
شامل  كما عمدت وبشكل منظم ومنهج إلى تدمير ،قوات االحتالل عمدت إلى تخريب أي مظهر حضاري للقطاع

 لجميع المرافق الحياتية األساس والخدماتية؛ كي يعود عشرات السنين للوراء.

 ،وال ريب أن تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خالل العدوان هو مسألة تكييف قانوني للوقائع
ذلك أهميته في مجال وتبدو ب ،وهو من أعقد المشاكل الملحة التي تفرض ذاتها على أهل الفقه والقانون والقضاء

 زمة إلخضاع الواقعة محل النزاع للنص القانوني الذي يحكمها .الفقه والقانون الجزائي بوصفه عملية أولية أل

وفي مجال حديثنا عن تكييف الوقائع التي حدثت في العدوان على )غزة( نرى ضرورة استبعاد جريمة 
والتشديد في المقابل على جرائم الحرب،  ،بصورة جلية اإلبادة الجماعية عن إسرائيل؛ لعدم اكتمال عناصرها

 ،خصوصًا في ظل توافر العديد من األدلة على تعّمد المتهمين اإلسرائيليين استهداف المدنيين واألعيان المدنية
ووجود أدلة تشير إلى وجود أوامر صريحة من جيش االحتالل بالسماح لقواته بقتل المدنيين في حال الشك في 

ي عنصر من عناصر المقاومة بينهم . وهي توجه إلى كل سياسي أو عسكري إسرائيلي أو غير إسرائيلي وجود أ
سواء أكان فاعاًل أم شريكًا بأي صورة من صور المساهمة الجنائية المقررة في القانون الجنائي الدولي وهي : 

 .   425التحريض والمؤامرة والمساعدة بوسائلها المختلفة 

وان فأركانها متوفرة أيضًا وهي التي اقترفها مجلس الوزراء اإلسرائيلي المصغر )األمني( أما جريمة العد
 ومن شاركه في قرار الحرب .

                                                           
 .840، ص  (م2002 ، سامعة عني مش،،  دكتورا ، رسالة إبراهي  ، سرمية العدوان ومد  املسئولية القانونية الدولية عنها ، الدراسي   425

 - K. Askin، Sexual Violence In Decisions & Indictments Of The Yugoslav and Rwanda 

Tribunals: Current Status, American Journal Of International Law, Vol. 93 No. 1, January, 

1999. P.104. 
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وسنقوم هنا بتوضيح المقصود لكل من: جريمة العدوان وجرائم الحرب بصورة موجزة مع تطبيقها على 
 أي: نعطي تكييفًا ابتدائيًا للوقائع : ،الوقائع المتوفرة لدينا ثم مناقشتها على ضوء ما جرى من أحداث

:جريمة العدوان المطلب الول:  

لعل أهم مشكلة واجهت تجريم العدوان هي تحديد المفهوم القانوني له من وجهة نظر القانون الجنائي 
ولقد أسهم ميثاق األمم المتحدة والجمعية العامة في توضيح معاني العدوان من خالل بنود الميثاق  ،الدولي

.  وتوالت بعد ذلك اجتماعات اللجنة القانونية المكلفة بوضع التعريف 426م1951وتوصيات الجمعية العمومية عام 
وهو التعريف الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  ،م1974إلى أن تم االتفاق على التعريف في أبريل 

 . 427م1974( الصادر في الرابع عشر من ديسمبر 3314قرارها رقم )

بل إن تلك المسألة كانت محل  ،م تعريفًا محددًا لجريمة العدوان1998هذا ولم يضع نظام )روما( عام  
وكانت من ضمن أهم النقاط التي عرقلت المحاوالت المتعددة التي بذلت إلنشاء المحكمة الجنائية  ،نقاش مستفيض

عدم وجود مفهوم واضح لجريمة العدوان : كأهم فقد تذرعت الواليات المتحدة ودول أخرى مرارًا بحجة  ،428الدولية
 .429سالح للدفاع عن موقفها الرافض إلنشائها

فإن واقعة إخراج جريمة العدوان من نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تؤدي إلى غل  ،وبالتأكيد
، إن لم يكن دائمًا فالعدوان يمر غالباً  ،يد المحكمة ولو إلى حين، غير أن ذلك ال يمثل غير وجه الصورة فقط

 بطريق الفظائع وجرائم اإلبادة الجماعية التي يشملها بالتعريف اختصاص المحكمة .

                                                           
 . 51، ص  (م2002 ر العام للقانون الدوب اجلنائي ، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، حممد ، اإلنا ، يوسف426

427See M. Aziz Shukri  The Crimes Of Aggression: Between The Rome Statute And  

The Preparatory Commission, The Arab International Conference On The  International 

 Criminal Court, Amman-Jordan, 18-21/12/2000. P. 3. 
 راسع يف موالف الدول من يعريف العدوان أثنا، مؤمتر روما  428

M. Arsanjani,The Rome Statute Of The International Criminal Court, American Journal Of 

International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999,P. 30. M. Aziz Shukri،The Crimes Of 
Aggression: Between The Rome Statute And The Preparatory Commission, The Arab 
International Conference On The International Criminal Court, Amman-Jordan, 18-21/12/2000. 

P. 5 etc. 
429See C. Moralz Moralz, Establishing An International Criminal Court: Will It P. 150. Work? 4 

DePaul International, 1 L. J. 2000                                                           



 

  944 من 595

 

فقد باتت المحكمة الجنائية الدولية تمارس االختصاص عليها  ،وألن جريمة العدوان تشكل أخطر الجرائم الدولية
خل المؤتمر االستعراضي المنعقد في )كامباال( أد ،430( 123 ،121عندما اعتمد حكم بهذا الشأن وفقًا للمادتين: )

م تعدياًل جوهريًا على جريمة العدوان، ليشمل وضع تعريف دقيق لها 2010يونيو  11مايو إلى  31في الفترة من 
وتحديد إمكانية ممارسة المحكمة الختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمةومن أهم النتائج األخرى المتوصل إليها هي 

 ( مكرر .8وخاصة جريمة العدوان في نص المادة )،المتعلقة بأركان الجرائمالتعديالت 

دراج نص المادة )5( من المادة )2فتم حذف الفقرة ) ( مكرر بعد المادة 8( من النظام األساسي للمحكمة، وا 
 ( من النظام األساسي للمحكمة.8)

تعريفًا دقيقا للعدوان، استنادا إلى قرار  ( مكرر8وحددت الدول األطراف في المؤتمر االستعراضي في المادة )
 (؛ وذلك حسب اآلتي بيانه:3314الجمعية العامة رقم )

ألغراض هذا النظام األساسي، تعني جريمة العدوان قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعاًل من التحكم في  - 1
أو تنفيذ عمل عدواني يشكل،  بدء أوه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجي

 .431بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكًا واضحًا لميثاق األمم المتحدة

يعني )العمل العدواني( استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة  ،(1ألغراض الفقرة ) - 2
أخرى تتعارض مع ميثاق األمم المتحدة. وتنطبق  أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها السياسي، أو بأي طريقة

 صفة العمل العدواني على أي عمل من األعمال التالية، سواء بإعالن حرب او بدونه.

قيام القوات المسلحة لدولة ما بالغزو أو الهجوم على إقليم دولة أخرى أو االحتالل العسكري،ولو كان –أ
 ه باستعمال القوة .مؤقتًا،أو ضم إلقليم دولة أخرى أو لجزء من

 قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال أية أسلحة .–ب 

 ضرب حصار على موانئ دولة أو سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى .–ج

                                                           
430See B. Broomhall The International Criminal Court: Overview, And Cooperation With State, 

International Review Of Penal Law, Nouvelles. Etudes pénales, 1999 , P.60. 
431Résolution RC / Res .6 adoptée le 11 juin 2010 , lors de la  conférence de révision 
du Statut de Rome à Kampala : http:// www .Kampala .icc _ cpi .info / 
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وية أو األسطولين البحري قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الج–د
 والجوي لدولة أخرى.

قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه –ه
يتعارض مع الشروط التي ينص عليها االتفاق، أو أي تهديد لوجودها في اإلقليم المذكور إلى ما بعد نهاية االتفاق 

. 

ح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى الرتكاب عمل سما–و
 عدواني ضد دولة ثالثة.

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها تقوم  –ز
 ضد دولة أخرى بأعمال القوة المسلحة،أو االشتراك في ذلك .

الشروط الالزم توافرها لممارسة المحكمة الختصاصها على جريمة  ( مكرر على 15د نصت المادة )ولق
 العدوان.

فمن حيث اإلحالة الصادرة عن الدول من تلقاء نفسها :يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة 
 ساسي للمحكمة.( فقرة أ،ج، من النظام األ13العدوان وفقًا للمادة )

وز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان إال بعد مضي سنة واحدة على مصادقة ال يج–أ
 أو قبول التعديالت من ثالثين دولة طرف.

تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان وفقًا لهذه المادة، ورهنا بقرار يتخذ بأغلبية دول –ب
 م .2017عتماد تعديالت على النظام األساسي، وذلك بعد األول من يناير عام أطراف تساوي األغلبية المطلوبة ال

 أ( من ذات النظام أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنش12يجوز للمحكمة وفقًا للمادة )–ج
اص عن عن عمل عدواني ترتكبه دولة طرف ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقا أنها ال تقبل االختص

طريق إيداع إعالن لدى المسجل. ويجوز سحب هذا اإلعالن في أي وقت ويجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف 
 خالل ثالث سنوات.

بالنسبة لدولة ليست طرفًا في هذا النظام، فال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة –د
 تكب على إقليمها.العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة أو تر 
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إذا خلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقيق يتعلق بجريمة عدوان، عليه أن يتأكد مما –ه
إذا كان مجلس األمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواني ارتكبته الدولة المعنية. وعلى المدعي العام أن يبلغ 

 ئم أمام المحكمة، بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات صلة.األمين العام لألمم المتحدة بالوضع القا

في حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل في غضون ستة أشهر بعد تاريخ اإلبالغ، يجوز للمدعي العام أن –و
،وأن (15يبدأ التحقيق، شريطة أن تكون الشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق وفقا لإلجراءات الواردة في المادة )

 ال يكون مجلس األمن قد اعترض .

أما بخصوص اإلحاالت الصادرة من مجلس األمن: فيجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بناء على إحالة 
( من النظام األساسي بعد مرور سنة واحدة على التصديق أو القبول 13من مجلس األمن وفقًا للفقرة ب من المادة )

، بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنية قبلت اختصاص المحكمة في هذا بالتعديالت من ثالثين دولة طرف
 الصدد .

 وال يمكن للمدعي العام للمحكمة فتح تحقيق إال في الحاالت التالية:

حالة إقرار المجلس وتكييفه للوضع بأنه يشكل جريمة عدوان مرتكبة من طرف الدول، عمال بأحكام المادة  -أ 
ولم تعلن  ،تقرير مجلس األمن لحالة العدوان لمتحدة. أو أن يتم مرور فترة ستة أشهر دون من ميثاق األمم ا 39

 الدول المعنية صراحة بعدم قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .

 إذا كانت الجريمة تشكل عدوانًا وارتكبت من طرف الدول األطراف في نظام روما . -ب 

 بشأن جريمة العدوان من طرف الدائرة التمهيدية.في حالة صدور إذن بفتح تحقيق  -ج 

وفي جميع األحوال، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها على جريمة العدوان، بعد صدور 
قرار يتخذ بأغلبية دول أطراف تساوي األغلبية المطلوبة العتماد تعديالت على النظام األساسي، وذلك بعد األول 

 م .2017من يناير عام 
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 المطلب الثاني: جرائم الحرب 

( من نظام )روما( تعدادًا هائاًل لألفعال والتصرفات التي تعد جرائم حرب وبالتالي 8عددت المادة )
بحيث استندت إلى أربعة معايير لتقسيم جرائم الحرب . وأوردت تحت تلك المعايير  ،تستوجب الجزاء والمسئولية

كما حددت أركانها؛ للمساعدة في الخروج من نفق النص القانوني   ،ي تشكل جريمة حربتعدادًا كثيرًا لألفعال الت
. ومن خالل دراستها يتضح أن جميعها تشترك في ركنين  432)ال جريمة وال جزاًء جنائيًا إال بناء على نص قانوني(

 أساسيين هما :

)نزاع مسلح دولي( االحتالل ويكون مقترنًا به ويشمل تعبير  ،أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح -1
. فبعكس كافة الجرائم الدولية يتميز الركن المادي لجرائم الحرب بخاصية متميزة وهي أنه  433العسكري 

وأن  ،لكي نكون بصدد جريمة حرب، يجب أن يكون السلوك اإلجرامي قد تم أثناء الحرب أو النزاع المسلح
 يكون مقترنًا به.

 وف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح .أن يكون الجاني على علم بالظر  -2
فتقع الجريمة سواء أكان الجاني مدنيًا أم عسكريًا. ولكن  ،وال يشترط في الجاني أن يكون من رجال الجيش

يدخل في عداد عناصر العلم بوصفه ركنًا  ،يشترط أن يعلم الجاني بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
فالعلم في  ،والذي يتكون من عنصري : العلم واإلرادة ،ئي العام الذي تقوم به جريمة الحربمن ركني القصد الجنا

 .434تلك الجريمة ال بد أن يشمل علم الجاني بحقيقة النزاع المسلح

وجدير بالذكر أن الدائرة االستئنافية للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسالفيا السابقة( قد ذهبت في حكمها 
ى ضرورة توافر شروط معينة في جريمة انتهاك قوانين وأعراف الحرب ؛ كي يمكن أن تكون محاًل ( إلTadicضد )

 : 435( من النظام األساسي للمحكمة، وتلك األشراط هي3لالتهام طبقًا للمادة )

 يجب أن ينطوي االنتهاك على خرق لقاعدة من قواعد القانون اإلنساني . - 1 

فإذا كانت جزءًا من القانون التعاهدي، فيجب توافر  ،عرفية بطبيعتها قاعدة ،يجب أن تكون القاعدة - 2
 الشروط الالزمة في ذلك الشأن .

                                                           
، دراسة يف املسئولية الدولية ، منشورات مركز الدراسات السياسية واتسااييجية ، حسام ، سرائ  احلرب يف فلسطني والبوسنة واهلرس  ، الشيخة  432

 وما بعدها . 180، ص  (م2002 األهرام ، 
 . 227، ص  (م2001 حممود ، احملكمة اجلنائية الدولية ، منشورات مدي القضاة ، القاهرة ،  ، بسيوين 433
 . 110،  109، ص  (م2001 شورات احلليب احلقولية ، بريوت ، لبنان ، عل  ، القانون الدوب اجلنائي ، من ،القهوسي 434

435Prosecutor V. Tadic (case No. IT-94-1-T)، Opinion & Judgment، 7 May 1997.     
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كما يجب أن  ،بمعنى : أن يشكل خرقًا لقاعدة تحمي قيمًا هامة ،يجب أن يكون االنتهاك خطيراً  - 3
 يكون الخرق مؤديًا إلى نتائج خطيرة بالنسبة للمجني عليه .

انتهاك القاعدة مؤديًا  في ضوء القانون العرفي أو االتفاقي إلى ترتيب المسئولية  يجب أن يكون  - 4
 الجنائية الفردية للشخص المسند إليه الفعل .

وتعتبر الحرب قائمة من الناحية القانونية بمجرد إعالن دولة ما الحرب على دولة أخرى.  أما من الناحية  
ولو لم يسبقها  ،بدء العمليات الحربية من قبل أحد الطرفين المتحاربين فإن الحرب تعتبر قائمة بمجرد ،الواقعية
 . 436وهو ما جرى عليه العرف الدولي ،إعالن

ون وعلى ضوء المعايير المقررة في نظام )روما( نورد بعض السلوكيات التي ارتكبها المتهمون اإلسرائيلي
 خالل العدوان على قطاع غزة :

 :القتل العمد - 1

القتل العمد : جريمة حرب متى وقعت أفعال القتل على أي شخص من الشخوص المشمولين تعد جريمة 
 بحماية اتفاقية أو أكثر من االتفاقيات الدولية وقت العمليات الحربية.

ولكن التاريخ يحمل لنا حقبًا  ،والحقيقة : أن جريمة القتل العمد : جريمة حرب تقع منذ القدم وحتى اآلن
وفي خصوص مجزرة )غزة(  فقد ارتكب الضباط والجنود اإلسرائيليون  ،داث مأساوية تتعلق بهمنه وقعت فيها أح

 المئات من تلك الجرائم .

 :الهجوم على المدنيين -2

فلم  ،وأن الجميع اكتوى بنارها ،من الحقائق الثابتة أن مجزرة غزة خلفت وراءها دمارًا وخرابًا لكل عامر
العدوان أن أكثر الذين اكتووا بنيرانها هم المدنيون األبرياء من األطفال والنساء  وقد أثبت ،يسلم من شرورها أحد

 والشيوخ المسالمين العزل.

 

 

                                                           
 . 193حسام ، مصدر سابق ، ص  ،الشيخة 436
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 :إلنساني على قاعدتين رئيستين هماوترتكز حماية السكان المدنيين في القانون ا

  ية للطرف اآلخر التزام األطراف المتحاربة بقصر توجيه العمليات العسكرية نحو تدمير القوة العسكر
ضعافها  وليس اإلفناء الكلي أو الجزئي لمواطني أو شعب الطرف األخر  ،وا 

  أما األخرى، فهي تحريم توجيه العمليات العسكرية أو أية عمليات عدائية أخرى أو هجومية ضد السكان؛
 . 437طالما أنهم ال يشتركون بالفعل في القتال

راد القوات المسلحة إلى اختصاصات مهنية وفنية بحسب ويالحظ أنه ال يعد مدنيًا من ينتمي من أف
مثل : المهندسين واألطباء ورجال القضاء العسكري ؛ متى التحقوا بخدمة القوات المسلحة وأصبحوا من  ،األصل
 .438أفرادها

 :م على األعيان المدنية وتدميرهاالهجو  -3

اني والمؤسسات والمساجد ومنازل م على هدم المب27/12/2008دأبت إسرائيل منذ بداية المجزرة في 
فقد قامت بإزالة الكثير من المساكن مستخدمة في ذلك: الطائرات والمتفجرات  ،السكان المدنيين على نطاق واسع

 وكل آالت الهدم والجرف . 

ن كانت في بعض األحيان  ،وعادة ال تلتزم قوات االحتالل باتخاذ أي إجراء تحذيري قبل تدمير المساكن وا 
أو أن تقوم  ،لة جدًا تتصل بأصحاب المنازل؛ لتحذرهم هاتفيًا بضرورة ترك المسكن خالل خمس دقائق أو أقلالقلي

وبالتالي ال تسمح لهم  ،بقصف المنزل بصاروخ تهديدي من طائرة استطالع قبل التدمير الشامل بدقائق معدودة
والمنازل والمباني والمؤسسات والمساجد ... بالخروج سالمين في أغلب األحيان . وكانت مشاهد تدمير الممتلكات 

 في مجزرة )غزة( شاهدًا حيًا على اقتراف تلك الجرائم.

ويؤكد ذلك عدد الممتلكات التي تم قصفها عمدًا، حيث وصل عدد األعيان التي دمرت : تدمير  
إضافة إلى  ،بشكل جزئي( منزاًل ُدمِّّرت 14,667و) ،( منزاًل ُدمِّّرت بشكل كلي2,465منها ) ،( منزالً 17,132)
( 62ُدّمر ) ،( مسجداً 171( من المنازل لحقت بها أضرار . كما تسببت الهجمات اإلسرائيلية بتدمير )39,500)

 . 439( بشكل جزئي 109و) ،منها بشكل كلي

 

                                                           
 م .1977( من اللحق اإلضايف األول تيفاليات   سنيف ( لعام 48راسع   املادة  437
 . 246، ص  (م1999 حسنني ، اجلرمية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ،عبيد 438

439http://www.euromedmonitor.org/ar/article/631 

http://www.euromedmonitor.org/ar/article/631
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 :المبحث الثالث: اإلشكاليات المتعلقة باالختصاص القضائي
 : تمهيد

الفلسطينية والدولية لمالحقة جرائم االحتالل اإلسرائيلي من ال ريب أن البحث عن اآلليات القانونية 
األهمية بمكان في ظل تزايد االهتمام والمطالبة بمنح القضاء الفلسطيني صالحية النظر في هذه الجرائم لمحاكمة 

 مرتكبيها أو إعالن هذا القضاء عدم قدرته على مالحقتهم :
 

 :بمالحقة المتهمين اإلسرائيليينالمطلب الول: اختصاص المحاكرم الفلسطينية 

من غير المتصور أن تقوم دولة مثل )إسرائيل( بمحاكمة أي من رعاياها أمام القضاء الفلسطيني أو 
هذا بالرغم من إصرارها على مالحقة  ،؛ بسبب انتهاك أحد مواطنيها أحكام القانون الجنائي الدولي 440اإلسرائيلي 

وفي وقت لم يكن الكيان اإلسرائيلي  ،ية منذ أكثر من نصف قرن من الزمانومحاكمة المتهمين بالممارسات الناز 
 . 441موجودًا على خارطة العالم 
( من اتفاقية )أوسلو( : " تمتد الوالية الوظيفية واإلقليمية للمجلس )الفلسطيني( على 17وبموجب المادة )

 جميع األفراد ما عدا اإلسرائيليين" . 
ي وبشكل واضح تطبيق الوالية القضائية للسلطة الفلسطينية على اإلسرائيليين وال ريب أن هذا النص يستثن

وخاصة إذا كانت  ،ومن ثم ال يمكن مثول أي إسرائيلي أمام القضاء الفلسطيني ،سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين
 التهمة تتعلق بارتكاب جرائم دولية : كجرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية . 

شكل تدخاًل سافرًا في الشئون الفلسطينية الداخلية ويمس بسيادتنا ووالية قضائنا واختصاصه كما أنه ي
 بنظر الجرائم التي تقع في دولة فلسطين المحتلة .

  

                                                           
 الدولية  راسع يف النقد املوسم إىل دور احملاك  الوننية يف نلر دعاو  اجلرائ  440

- P. Akhavan, Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future 
Atrocities? American Journal Of International Law, Vol. 95 No. 1, January, 2001. P. 120 etc. 

تهاكات القانون الدوب اإلنساين يف فلسطني ، جملة القانون والقضا، ، العدد مكي ، الوتية القضائية اجلنائية الدولية ، حماسبة املسئولني عن ان ،مدين 441
 . 33و  32، ص  (م2001 المالث ، مار، 
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ن كنا نعتقد أن تلك االتفاقية قد انقضت وتالشت أحكامها لعدة أسباب أهمها :  وا 

التفاقية من خالل عملياتها العدوانية وجرائمها ما قامت به إسرائيل من مخالفات صريحة ألحكام ا - 1
 الدولية إبان انتفاضة األقصى .

قامة المستخربات )المستوطنات( على نسبة كبيرة جدًا من أراضي الضفة  – 2 بناء الجدار العازل وا 
لسطين على الغربية بصورة جعلت اتفاقية )أوسلو( حبرًا على ورق ؛ خاصة أنها ُعقدت بهدف التمهيد لقيام دولة ف

 األرض المحتلة . 

 ،انسحاب إسرائيل األحادي الجانب من قطاع غزة دمر ما لالتفاقية من إلزام على الجانب الفلسطيني - 3
 وأضحت نصوصها معطلة بفعل سياسة االحتالل .

إن القواعد التي تحكم العالقة بين السلطة ودولة االحتالل هي قواعد القانون الدولي والتي تجيز  – 4
طيني ؛ استنادًا إلى ء للسلطة الوطنية محاكمة اإلسرائيليين الذين يرتكبون جرائم محلية أو دولية بحق الشعب الفلس

ومن جهة أخرى قبول دولة فلسطين عضو طرف  ،اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين )عضو مراقب( من جهة
 في الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية .

 
 :ة بمالحقة المتهمين اإلسرائيليينني: اختصاص المحكمة الجنائية الدوليالمطلب الثا

 تمهيد :
إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أن تمارس اختصاصها بمالحقة المتهمين اإلسرائيليين ؛ إال إذا 

 ،مختلفةووجهات نظر  ،وهي الشروط التي كانت قد أثارت جدالً  ،تحققت الشروط المسبقة لممارسة االختصاص
 : 442ومتناقضة منذ بداية التفكير في  إنشائها 

 الفرعاألول : االختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية الدولية.
على ممارسة سلطتها القضائية على الجرائم الدولية الداخلة  -ومنها فلسطين  ،يشجع المشرع الدولي الدول

فإن التعايش بين المحاكم الفلسطينية واألخيرة يفترض أن  ،. وبناًء عليه 443في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
 :  444ومتفقًا مع مقتضيات العدالة الجنائية  ،يكون الخط الفاصل بينهما محددًا تحديدًا واضحاً 

                                                           
 . 924إبراهي  ، مصدر سابق ، ص  ،الدراسي 442

443  See B. Broomhall, The International Criminal Court: A Checklist For National 
Implementation, International Review Of Penal Law, Nouvelles. Etudes pénales, 1999.P.159. 
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 أواًل : مفهوم مبدأ التكامل .
ن كان قد أشار إليه في الديباجة ،لم يوضح نظام )روما( المقصود بمبدأ التكامل  ،( منه1والمادة ) ،وا 

 -ويترتب على ما سلف ما هو تال  : 
 . 445المحكمة الجنائية الدولية لها صفة الدوام  - 1
ويتم  ،أن ذلك المبدأ يعني : امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الدول األعضاء فيها - 2

رجع السبب إلى أنها وي ،446ممارسة اختصاصها بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء المحلي للدول األعضاء 
وهو ما يجعلها تخضع لألحكام العامة للمعاهدات الواردة في  ،447أنشئت بموجب معاهدة دولية وقع عليها األطراف 

 . 448م 1969اتفاقية )فينا( لعام 
أن ذلك المبدأ ال يعني على اإلطالق أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل سلطة قضائية أعلى من  - 3

 . 449ة الجنائية الفلسطينية السلطات القضائي
أن االختصاص الجنائي الفلسطيني دائمًا يكون له األولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  - 4

450 . 
 ولكن متى يكون للمحكمة الجنائية الدولية األولوية على القضاء الفلسطيني ؟

اتج عنها وعدد مرتكبيها وقدرة مثل : طبيعة الجريمة والضرر الن ،يعتمد هذا األمر على عوامل عدة
 فلسطين على التنفيذ بفاعلية وعدالة . 

                                                                                                                                                                          
 . 128، ص  (م1998 إنتصار ، إشكاتت إنشا، احملكمة اجلنائية الدولية ، رسالة ماسستري ، اجلامعة األردنية ، عمان ، ، الكردي  444

445 See Ph. Curtin, Genocide In East Timor? Calling For An International Criminal Tribunal For 
East Timor In Light Of Akayesu, The Pennsylvania State University's, Penn State The Dickinson 
School Of Law, Vol. 19, Number 1, 2000. PP.191- 192. 

 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .17،  1راسع املاديني    446
 ( .134  احملكمة اجلنائية الدولية ، دليل للتصديق عل  نلام روما األساسي ويطبيقم ، مصدر سابق ، ص  ، ،  ط وانلر           

- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.67. 
ة الدولية ، ورلة عمل مقدمة يف ندوة سامعة الدول العربية ، حول آاثر عادل ، املشكمت املتعلقة مببدأ اتختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائي،املاسد 447

 . 4 ، 3، ص  (م2002 من فرباير  من المالث حىت الرابعواتنضمام إىل النلام األساسي للمحكمة اجلنائيةالدولية ، القاهرة ، ، التصديق 
 . 4ئية الدولية ، مصدر سابق ، ص بسيوين ، حممود ، امللكرة التفسريية للنلام األساسي للمحكمة اجلنا448

 - D. scheffer, The United States & The International Criminal Court, American Journal Of 
International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999. P.18. 
449See M. Arsanjani, Op. Cit. P. 24. 

إنشا، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، ورلة عمل مقدمة للمؤمتر اإللليمي العريب ، وزارة العدل ابلقاهرة ، وزير ، عبد العلي  ، املمم، األساسية لنلام 450
 . 7ص ، م( 1999خمل الفاة ما بني الرابع عشر حىت الساد، عشر من نوفمرب  

 - M. Arsanjani, Op. Cit. P. 28. 



 

  944 من 604

 

فعلى سبيل المثال : إذا قام مجلس األمن الدولي  ،451ولعل تلك اإلشكالية يمكن معالجتها بطرق عدة 
ضاء فمن الواضح أنه سيكون للمحكمة الجنائية الدولية األولوية على الق ،بإحالة حالة للمحكمة الجنائية الدولية

 .452الفلسطيني 
ووفقًا لهذا األساس يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تطلب في أي وقت من المحاكم الفلسطينية أن 

عند  -. ومن ثم فإنها تستطيع ممارسة اختصاصها في حالتين هما : أ  453تتخلى عن اختصاصها لمصلحتها 
 انهيار النظام القضائي الفلسطيني . 

أو فشله في القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة  ،قضائي الفلسطينيعند رفض النظام ال -ب 
مثل : عدم وجود استقالل قضائي أو وجود تدخل من السلطة  ،454أو بمعاقبة أولئك الذين أدينوا  ،اإلسرائيليين

 . 455التنفيذية التي قد تمنع القضاء من القيام بدوره 
الجهة التي تقرر عدم نجاح القضاء الفلسطيني في مساءلة ولكن تبقى اإلشكالية هنا في تحديد  

اإلسرائيليين ؟ ما دام أن والية المحكمة ال تبدأ إال في الحاالت التي ُتخفق فيها المحاكم الفلسطينية في مقاضاة 
 ،طينيةاإلسرائيليين ؛ ألن ممارسة المحكمة الختصاصها من الناحية العملية معلقة على ثبوت إخفاق المحاكم الفلس

 أو تقاعسها عن مقاضاتهم.   
ثم يعلن دولة  ،: إن على المدعي العام أن يقدم طلب تحويل إلى دائرة الشئون اإلدارية 456ولإلجابة نقول 

ولفلسطين أن  ،ثم تنظر الدائرة في الطلب وتصدر قرارها ،فلسطين به ؛ حتى يتسنى لها االعتراض على ذلك
 . 457االستئنافية تستأنف ذلك القرار أمام الدائرة 

                                                           
451 Voir F. Lattanzi, Compétence De La Cour Pénale International Et Consentement Des Etats, 

Revue Général De Droit International Public, Vol. 103, 1999, P. 427. 
452  See M. CherifBassiouni, Recent United Nations Activities In Connection With The 
Establishment Of A permanent International Criminal Court And The Role Of The Association 
Internationale De DroitPènal (AIDP) And The IstitutoSuperioreInternazionale Di 
ScienzeCriminali (ISISC), International Review Of Penal Law, Vol. 67, No. ¾ 1996.PP.134-135. 

- M. Arsanjani, Op. Cit. P. 28. 
 اجلنائية الدولية والتشريعات الوننية ، جملة آفا  لانونية ، يصدر عن اجلمعية الفلسطينية للعلوم القانونية ، السنة المانية ، العددأمحد ، احملكمة ،سرور 453

، ص  (م2002 عادل ، احملكمة اجلنائية الدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة األوىل ،  ،املسديو .  6،  5م ، ص 2002اخلام، ، نوفمرب 
212  ،213 . 

454See M. CherifBassiouni, Explanatory Note On The ICC Statue, International Review Of Penal 
Law, Vol. 71, 2000. P. 5. 

اين ( ، الطبعة حممود ، يقيي  النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، ضمن مؤلف مجاعي بعنوان   دراسات يف القانون الدوب اإلنس ،بسيوين  455
 . 457، ص  (م2000 األوىل ، دار املستقبل العريب ، القاهرة ، 

راسع حول  يمحظ أن الوتايت املتحدة األمريكية لد جنح، يف أثنا، مؤمتر  روما( يف يوسيع مفهوم اتختصاص التكميلي للمحكمة اجلنائية الدولية . 456
 محكمة   مولف الوتايت املتحدة من اتختصاص التكميلي لل
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 ثانيًا : سلطة االدعاء العام اإلسرائيلي في تقييد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
ومنها إصدار القرار  ،يحق للنيابة العامة اإلسرائيليةاتخاذ العديد من القرارات التي تخص الدعوى الجنائية 

 لتكييف القانوني للوقائع المعروضة عليها :كما لها سلطة ا ،أو حفظها ،بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائية
 قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى الجزائية . - 1

وتصدره  ،أمر حفظ الدعوى هو أمر قضائي تصدره النيابة العامة في بعض التشريعات كالفلسطيني
)مؤقتًا أو وذلك ألسباب إجرائية أو موضوعية لتصرف به النظر  ،458المحكمة في تشريعات أخرى كاإليطالي 

قطعيًا( عن إقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع ؛ فيحوز الحجية التي تحول دون إعادة التحقيق في ذات 
 الواقعة مرة أخرى أو عرضها على المحكمة إال بشروط معينة .

الفقرة  مع مراعاة - 1/ ب( من نظام )روما( الذي يقرر بأنه : "  1/  17ويؤكد هذا المعنى نص المادة )
إذا كانت قد أجرت  -( تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما : ...  ب 1( من الديباجة والمادة )10)

وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ؛ ما لم يكن القرار ناتجًا عن  ،التحقيق في الدعوى دولة لها والية عليها
 لمقاضاة " .عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقًا على ا

وهذه المادة توضح أن إجراءات التحقيق التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية تكون من اإلجراءات التي تعتد 
والتي تجيز إنهاء الدعوى ؛ حتى ولو قررت تلك السلطات عدم محاكمة الشخص ؛  ،بها المحكمة الجنائية الدولية

 .  459الدعوى والتي من بينها األمر بحفظ  ،ألي سبب من األسباب
 القيود المتعلقة بالتكييف القانوني للواقعة . - 2
تبدو أهمية بحث هذه اإلشكالية في أنها تتعلق بحدود االختصاص المنوط بمحكمتي : )يوغسالفيا السابقة  

حيث يالحظ أنه يجوز لكليتهما إعادة محاكمة الشخص نفسه عن ذات السلوك الذي سبق للقضاء المحلي  ،ورواندا(

                                                                                                                                                                          
 - D. Scheffer, Op. Cit. PP. 13-14. 

 .  457بسيوين ، حممود ، يقيي  النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ، مصدر سابق ، ص 457
 ( من لانون اإلسرا،ات اجلنائية اإليطاب .425/1راسع   املادة  458
مانع يف مباشرة احملكمة اجلنائية الدولية اختصاصها ، أت يكون لرار السلطة غري أن ذل  النص لد اشاط يف يل  التحقيقات اليت يكون هلا أثر  459

يف القضا، اجلنائي املختصة بعدم املقاضاة لد سا، ممجاً عن عدم رغبة الدولة ، أو عدم لدرهتا عل  املقاضاة . د. عبد الفتا، حممد سراج ، مبدأ التكامل 
 . 40م ، ص 2001، القاهرة ،  الدوب الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية

- B. Broomhall, The International Criminal Court: Overview, And Cooperation With 
State, International Review Of Penal Law, Nouvelles. Etudes pénales, 1999PP. 66-67. J. Pejic, 
Accountability For International Crimes: From Conjecture To Reality, International Review Of 
The Red Cross, No. 845, March, 2002. P.27. 
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وذلك متى  ،460فصل فيه دون أن يمثل ذلك إخالاًل بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات السلوك مرتين  أن
 . 461كيفت السلطات المحلية الواقعة على أنها إحدى جرائم القانون الجنائي المحلي وليس القانون الجنائي الدولي 

زاء هذا التداخل في االختصاص الذي قد يؤثر سلبًا على مبدأ   خاصة أن القضاء اإلسرائيلي  ،التكاملوا 
يكون قد استنفذ واليته على الدعوى بعد تكييفها وفقًا لنصوص قانون العقوبات الذي يطبق أحكامه ؛ لذا صاغ 
المشرع الدولي مجموعة من القواعد التي تقيد المحكمة الجنائية الدولية في مسألة التكييف القانوني التي يقوم بها 

( من نظام )روما( بعبارات تفصل بين السلوك الذي يشكل 8 ،7 ،6حيث استهلت ديباجة المواد ) ،القضاء المحلي
 وذلك الذي يشكل جريمة وفقًا للنظام األساسي للمحكمة.  ،جريمة وفقًا للقانون الجنائي المحلي

ورها ( منه التي حددت مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية وص1/  7وعلى سبيل المثال : جاء نص المادة )
على هذا النحو : " لغرض هذا النظام األساسي يشكل أي فعل من األفعال التالية )جريمة ضد اإلنسانية( ؛ متى 

 .462وعن علم بالهجوم ..." ،ارتكب في إطار واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين
ما قام به القضاء اإلسرائيلي من إجراءات كان  والسؤال : هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تدعي أن 

 ومن ثم يمكن محاكمته أمامها استنادًا إلى ذلك االدعاء ؟ ،بهدف حماية الشخص من المسئولية الجنائية
/ أ( من النظام األساسي الذي يقرر أنه لتحديد عدم  2/  17وأساس هذا التساؤل يستند إلى نص المادة ) 

أو  ،نظر المحكمة عما إذا كان قد جرى االضطالع باإلجراءات أو يجري االضطالع بهات ،الرغبة في دعوى معينة
جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن الجرائم الداخلة في اختصاص 

 . 463المحكمة 
إسرائيل قد اتخذت ما من : إن هناك ضوابط دقيقة تحدد ما إذا كانت  464والحقيقة أنه ال يمكن القول  

أو ظهر  ،إال إذا كانت إجراءات المحاكمة صورية ،شأنه أن ينفي المسئولية الجنائية الدولية عن الشخص المعني

                                                           
 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .20راسع   املادة  460
 .  46،  45سراج ، عبد الفتا، ، مصدر سابق ، ص 461

- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. PP.67-68. 
 . 49،  48سراج ،عبد الفتا، ، مصدر سابق ، ص 462
( من النلام األساسي اليت يقرر للمدعي العام حق إعادة النلر يف التنازل عن الدعو  ؛ مىت كان، الدولية غري راغبة 3/  18وراسع أيضًا   املادة  463

 حقاً يف اتضطمع هبا ، أو غري لادرة عل  ذل  .
/ ب( حني نص، عل  أن     الشخص اللي يكون لد حوك  أمام حمكمة أخر  عن سلوك يكون حملوراً  3/  20األمر عربت عنم املادة   وهلا464

... ب ط ش ( ، ت جيوز حماكمتم أمام احملكمة ط فيما يتعلق بنف، السلوك ط إت إذا كان، التدابري يف احملكمة 8( ، أو املادة  7( ، أو املادة  6مبوسب املادة  
ت يتسق مع النية جتر بصورة يتس  ابتستقمل ، أو النزاهة وفقاً ألصول احملاكمات املعا  هبا مبوسب القانون الدوب ، أو سرت يف هل  اللرو  عل  حنو 

 إىل يقد  الشخص املع  للعدالة   . انلر يف هلا الشأن  
- F. Lattanzi, Op. Cit. P. 428. O. Solera, Complementary Jurisdiction & International 

Criminal Justice, International Review Of The Red Cross, No. 845, March, 2002. P.159. 



 

  944 من 607

 

أو إذا كان الجزاء  ،بما له من قدر من الجسامة ،بشكل جلي أن التهم التي وجهت للمتهم ال تتفق والسلوك الذي أتاه
أن يكون ورد  -بطبيعة الحال  ،والذي من المفترض ،ه ال يتناسب مع السلوك اإلجراميالجنائي الذي تم توقيعه علي

 النص عليها في قانون العقوبات اإلسرائيلي .
وال ريب أن المشكلة ال تثار إال إذا كانت العقوبة التي صدر بها حكم القضاء اإلسرائيلي أقل بكثير عن  

أما إذا كانت العقوبة أشد أو مساوية  ،الواقعة المحكمة الجنائية الدولية إذا ما نظرت ،تلك الذي كان مقررًا توقيعها
فلن يكون هنالك محل لالعتراض من جانب  ،المقدار أو حتى أقل بشيء يسير عن تلك المقررة في النظام األساسي

ما دامت  ،التكاملويتنافى مع مبدأ  ،المحكمة الجنائية الدولية ؛ ألن احتجاج األخيرة سيوسم بأنه تعسف ومغاالة
 المحاكم اإلسرائيلية قد باشرت الدعوى بما يتفق وقواعد سير العدالة الجنائية .

وبناء عليه ؛ إذا وصف القضاء اإلسرائيلي الواقعة المعاقب عليها في قانون العقوبات اإلسرائيلي بأنها قتل  
ائية الدولية االحتجاج بأن الجريمة كانت فال يجوز للمحكمة الجن ،وصدر حكم بالسجن المؤبدة على مرتكبها ،عمد

 .   465أو أنها لم تأخذ بذات العقوبة المقرر للجريمة المشابهة لها في النظام األساسي  ،جريمة حرب
والتي عبرت  ،فإنه يصطدم باألهداف التي أنشئت ألجلها المحكمة الجنائية الدولية ،أما القول بغير ذلك

ما قررت أنه : " ... وتصميمًا منها على ضمان االحترام الدائم للعدالة الدولية عنها ديباجة النظام األساسي عند
 وتحقيقها " .

وليس مجازاتهم  ،حيث يأتي ذلك التصميم بهدف منع الجناة من اإلفالت من الجزاء عما اقترفوه من جرائم
ووفقًا ألصول اإلجراءات  ،يأمام المحكمة الجنائية الدولية بصفة أصلية ما دامت محاكمتهم قد تمت بشكل حياد

 .466الجنائية المتعارف عليها 
  

                                                           
465 See W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.70. 

 نلر أيضاً   .وا 51،  50سراج ، عبد الفتا، ، مصدر سابق ، ص 466
 - M. Politi Le Statut De Rome De La Cour Pénale International, Le Point De Vue D’un 

Négociateur, Revue Général De Droit International Public, Vol. 103, Issue 4, 1999. P. 843.  



 

  944 من 608

 

 :رات الولية المتعلقة باالختصاص: اإلشكاليات المتعلقة بالقراالمطلب الثالث

 تمهيد:

لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من السير في الدعوى ؛ عليها أن تتخذ عددًا من القرارات األولية 
منها : إشعار الدول األطراف واإلجازة للمدعي العام بالتنازل عن التحقيق لمصلحة  والتي ،المتعلقة باالختصاص

 -الدولة المعنية . وسنتولى بيان هذا األمر على نحو ما هو تال  : 

 .الول : إشرعار الدول الطرراف الفرع

/ أ( من النظام  13إذا أحالت دولة فلسطين شكوى ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية عماًل بالمادة ) 
أو باشر المدعي العام التحقيق عماًل بالمادتين  ،لبدء التحقيق معقوالً  اً وقرر المدعي العام أن هناك أساس ،األساسي

( يقوم المدعي العام بكتابة عريضة االتهام التي تحتوي على بيان تفصيلي بالوقائع والجريمة 15/ ج( و ) 13: )
 أو الجرائم المرتكبة .

والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عاداتها أن  ،بإشعار جميع الدول األطراف ويقوم
 تمارس واليتها على الجرائم موضع النظر .

كما يجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي  ،وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري 
األشخاص أو لمنع إتالف األدلة أو لمنع فرار المتهمين اإلسرائيليين  تقدم إلى الدول ؛ إذا رأى ذلك ضروريًا لحماية

467  . 

أو بأنها أجرت  ،وفي غضون شهر واحد من تلقي هذا اإلشعار إلسرائيل أن تبلغ المحكمة بأنها تجري 
كل جرائم فيما يتعلق باألفعال الجنائية التي قد تش ،أو مع غيرهم في حدود واليتها القضائية ،تحقيقًا مع رعاياها

وبناًء على طلب إسرائيل يتنازل المدعي  ،وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في اإلشعار الموجه إلى الدول ،دولية
العام لها عن التحقيق مع أولئك األشخاص ؛ ما لم تقرر الدائرة التمهيدية اإلذن بالتحقيق بناًء على طلب المدعي 

 . 468العام 

                                                           
 العموم . ورأ  بعض الفقها،   أن الصيغة السابقة غامضة ومبهمة للغاية وشديدة467

- Voir F. Lattanzi, Op. Cit. P. 429. 
 نلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .من ال( 2،  1/  18راسع   املادة  468
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 ،وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه ،حرر الطلب خطياً وعندما تطلب فلسطين اإلحالة ت
 .  469ويجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية منها 

ويتضمن األساس الذي استند إليه  ،ويحرر االلتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية خطياً 
ات التي تقدمها فلسطين . ويخطر المدعي العام فلسطين خطيًا ويخطرها المدعي العام بالمعلوم ،في تقديم االلتماس

 .  470ويدرج في إخطاره موجزًا باألسس التي يستند إليها االلتماس  ،عند تقديمه االلتماس

ويجوز لها اتخاذ تدابير مناسبة لسير التدابير بصورة سليمة .كما  ،وتبت الدائرة في اإلجراء الواجب اإلتباع
وتنظر في العوامل  ،وأي مالحظات تقدمها فلسطين ،وأن تدرس التماس المدعي العام ،جلسةيجوز لها أن تعقد 
( من النظام األساسي عند بتها في اإلذن بإجراء التحقيق . ويبلغ حكم الدائرة واألساس الذي 17الواردة في المادة )

 .471ي أقرب وقت ممكن استندت إليه بشأنه إلى المدعي العام ودولة فلسطين مسألة التحقيق إليها ف

ويالحظ على هذا األمر أنه يحد من إمكانية مباشرة ذات اإلجراءات عن طريق كل من السلطات 
وتوحيده في جهة اختصاص  ،اإلسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية ؛ وذلك بهدف تأسيس مفهوم التكامل اإلجرائي

غير أن الصياغة تثير ملحوظة على  ،ونظام )روما( ،يةواحدة تنعقد لها الوالية في ضوء أحكام التشريعات المحل
في أنها جعلت للمدعي العام أن يتنازل عن الدعوى بعد أن يكون قد بدأ في مباشرة  ،جانب كبير من األهمية

 . 472التحقيق فيها 

فكيف يتصور أن تباشر كلتا الجهتين  ،واألصل أن القضاء اإلسرائيلي يكون قد مارس اختصاصه األصيل
وهنا يمتنع على المدعي العام مباشرة  ،حقيق في آن واحد ؟ فإما أن يكون القضاء اإلسرائيلي قد باشر اختصاصهالت

ما أن يكون القضاء اإلسرائيلي لم يباشر اختصاصه من األصل، وهنا يكون  ،أي إجراء إعمااًل لمبدأ التكامل وا 
 للمدعي العام أن يباشر ذلك االختصاص .  

                                                                                                                                                                          
- See B. Broomhall, The International Criminal Court: A Checklist For National 

Implementation, Op. Cit. P.148. 
 لقواعد اإلسرائية ولواعد اإلثبات اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية .( من ا53راسع   القاعدة  469
 ( من القواعد اإلسرائية ولواعد اإلثبات اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية .54راسع   القاعدة  470
 ( من القواعد اإلسرائية ولواعد اإلثبات اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية .55راسع   القاعدة  471

472See Ph. Kirsch & J. Holmes, The Rome Conference On An International Criminal Court: The 
Negotiating Process, American Journal Of International Law, Vol. 93 No. 1, January, 1999. PP. 
3-4. 
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 ،ثم بعد ذلك ُيبلغ من جانب إسرائيل ،ياغة بما يفهم منها مباشرة المدعي العام التحقيقأما وأن تكون الص
 فإنه بذلك يسحب اختصاص المحكمة تلقائيًا .   ،والتي باشرت واليتها فعليًا في الدعوى بالتحقيق أو المقاضاة

أصلية حتى يتنازل وفي هذه الحالة ال يجوز استخدام اصطالح )تنازل( ؛ ألن الحق لم يكن له بصفة 
نما كان للقضاء اإلسرائيلي ؛ لذا فإنه يحق القول : إنه ال ينبغي أن يتدخل المدعي العام بإجراء التحقيق إال  ،عنه وا 

وهو المعنى الذي يستفاد  ،أو أال يكون له أصاًل ذلك االختصاص القضائي ،بعد أن يستنفذ القضاء اإلسرائيلي واليته
وأن القضاء  ،يفهم من عبارة )يتنازل المدعي العام لها( بأنه صاحب االختصاص األصيلمن مبدأ التكامل ؛ ألنه 
 . 473وذلك خروج عن مقتضى مبدأ التكامل  ،اإلسرائيلي هو االستثناء

سرائيلي التحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في العدوان على وهذا يفسر لماذا رفض المدعي العام اإل
 السجال القانوني الذي حدث بين جيش االحتالل واالدعاء العام .م ؟ وذلك بعد 2014غزة 

 

 .تنازل المدعي العام عن التحقيقالفرع الثاني: 

في غضون شهر واحد من تلقي هذا اإلشعار  -يجب على إسرائيل عندما تتلقى إشعارًا من المدعي العام  
فيما  ،أو مع غيرهم في حدود واليتها القضائية ،اهاأو بأنها أجرت تحقيقًا مع رعاي ،أن تبلغ المحكمة بأنها تجري  -

وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في اإلشعار الموجه إلى  ،يتعلق باألفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم دولية
ما لم تقرر الدائرة  ،وبناًء على طلب إسرائيل يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع أولئك األشخاص ،الدول
 .   474مهيدية اإلذن بالتحقيق بناء على طلب المدعي العام الت

ويجوز للمدعي العام العدول عن قرار التنازل بعد مرور ستة أشهر أو قبلها إذا طرأ تغير ملموس في 
 .   475أو غير قادرة على ذلك  ،الظروف يستدل منه أن إسرائيل أصبحت حقًا غير راغبة في االضطالع بالتحقيق

عند التنازل عن التحقيق أن يطلب من إسرائيل أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز في  وللمدعي العام
 . 476وترد الدول األطراف على تلك الطلبات دون تأخير ال موجب له  ،وبأية مقاضاة تالية ،التحقيق الذي تجريه

                                                           
 . 63،  62سراج ، عبد الفتا، ، مصدر سابق ، ص 473

- B. Broomhall, The International Criminal Court: A Checklist For National 
Implementation, Op. Cit. P.148 etc.  

 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .2/  18راسع   املادة  474
 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .3/  18راسع   املادة  475



 

  944 من 611

 

عن إجراء تحقيق عن  أو في أي وقت يتنازل فيه المدعي العام ،وريثما يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار
فإن له على أساس استثنائي أن يلتمس من  ،م2014الجرائم اإلسرائيلية المقترفة ضد الشعب الفلسطيني بغزة عام 

أو  ،الدائرة التمهيدية سلطة إجراء التحقيقات الالزمة لحفظ األدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة
 . 477الحصول على تلك األدلة في وقت الحق كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان 

 ،وفي جلسة مغلقة ،وينظر في ذلك االلتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية من طرف واحد
 .   478وتفصل فيه الدائرة على سبيل االستعجال 

ذا تنازل المدعي العام عن التحقيق إلسرائيل   لة أن توفر له؟من الدولة ذات الصجاز له أن يطلب  ،479وا 
ذا قرر المدعي العام  ،معلومات عن التدابير المضي في  -بعدئذ  -وتكون تلك المعلومات سرية إذا طلبت ذلك . وا 

 .  480التحقيق ؛ كان عليه أن يخطر إسرائيل عن التدابير 

 

  

                                                                                                                                                                          
 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .( من النلام 5/  18راسع   املادة  476
 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .6/  18راسع   املادة  477
 ( من القواعد اإلسرائية ولواعد اإلثبات اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية .57راسع   القاعدة  478
 من النلام األساسي . (17وذل  بشرط أن يكون لد راع  األمور اليت نص، عليها املادة  479
 ( النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .11 /19راسع   املادة  480



 

  944 من 612

 

 .سباب عدم االختصاص أو عدم القبول: أالفرع الثالث

ولة وفقًا للنظام األساسي أمام المحكمة الجنائية الدولية عند توافر أحد ال تكون الدعوى الجنائية الدولية مقب 
سرائيل ؛ تجري -:  481األسباب التالية  األول : إذا كانت دولة من الدول التي لها والية على الدعوى : كفلسطين وا 

كامل ؛ ما لم تكن تلك الدولة غير فاألولوية للنظم القانونية المحلية طبقًا لمبدأ الت ،تحقيقًا أو محاكمًة في تلك الدعوى 
. ويستدل على عدم رغبة الدولة في إجراء  482راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك 
إذا كان قد جرى االضطالع  - 1 -: 483التحقيق أو المقاضاة إذا توافر واحد أو أكثر من األمور التالية 

ا أو جرى اتخاذ القرار اإلسرائيلي ؛ بغرض حماية المتهم من المسئولية الجنائية باإلجراءات أو يجري االضطالع به
 عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة .

مع  -في تلك الظروف  -بما يتعارض  ،إذا كان قد حدث تأخير ال مبرر له في اتخاذ اإلجراءات - 2
 نية تقديم المتهم اإلسرائيلي إلى العدالة . 

ر اإلجراءات أو ال تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها إذا لم تباش - 3
وتظهر هذه الحاالت عدم رغبة المحكمة وعدم  ،على نحو ال يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم المتهم للعدالة

يجوز  -ة وفي سياق ظروف القضي -جديتها في محاكمة الشخص المسئول . وعند النظر في هذه المسائل 
والتي  ،منها : المعلومات التي يجوز إلسرائيل أن تختار تقديمها إلى المحكمة ،للمحكمة أن تنظر في جملة أمور

تفيد بأن محاكمها تستوفي القواعد والمعايير المعترف بها دوليًا ؛ إلجراء مالحقة قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك 
 . 484العام أن القضية هي في طور التحقيق أو المقاضاة أو بأنها قد أكدت خطيًا للمدعي  ،مماثل

ما لم  ،وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني ،الثاني : حالة ما إذا كانت إسرائيل قد أجرت التحقيق فيها
 على المقاضاة . -حقًا  -يكن القرار ناتجًا عن رغبتها أو عدم قدرتها 

فال يجوز للمحكمة إجراء محاكمته  ،وك محل الشكوى الثالث : إذا كان المتهم قد سبق أن حوكم على السل
وتعد تلك الحالة تطبيقًا لقاعدة عدم جواز مساءلة الشخص  ،( من النظام األساسي20طبقًا للفقرة الثالثة من المادة )

 عن ذات السلوك مرتين .

                                                           
 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.17راسع   املادة  481
 / أ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 1/  17راسع   املادة  482
 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.( من النلام 2 /17راسع   املادة  483
 ( من القواعد اإلسرائية ولواعد اإلثبات اخلاصة ابحملكمة اجلنائية الدولية .51راسع   القاعدة  484
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 .  485إجراء آخر  الرابع : إذا لم تكن الدعوى الجنائية على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة

ذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى ؛ جاز للمدعي العام أن يقدم طلبًا إلعادة النظر في القرار عندما   وا 
ومن شأنها أن تلغي األساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء  ،يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت

 . 486عليه غير مقبولة 

ذا انتهى المدعي العا فإن الدعوى تحال إلى الدائرة  ،م والدائرة التمهيدية إلى اعتماد التهم الموجهة للمتهموا 
وهنا تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية  ،بعد االنتهاء من إجراءات التحقيق ،االبتدائية بقرار من الدائرة التمهيدية

 . 487لمحاكمة المتهم المحال إليها من الدائرة التمهيدية 

المشرع الدولي لم يجعل المحكمة الجنائية الدولية مختصة بمحاكمة المجرمين اإلسرائيليين  فإن ،وهكذا 
أو في الحاالت  ،أو تكون عاجزة عن ذلك ،إال في الحاالت التي ترفض فيها إسرائيل أن تقضي فيها ،األكثر خطورة

ة الجنائية عن جريمة تختص بها التي تتم فيها المحاكمة بشكل صوري متعمد ؛ بقصد حماية المتهم من المسئولي
 . 488المحكمة الجنائية الدولية 

وأحد أوجه القصور التي  ،ويشكل هذا األمر عائقًا في سبيل قيام المحكمة الجنائية الدولية بوظائفها
ولكن الذي يخفف من ذلك العيب أن المحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت حالة من تلك  ،أصابت نظامها األساسي

 . 489أم ال ؛ مما يعزز ويدعم استقاللها  ،متوافرة الحاالت

  

                                                           
485 See M. CherifBassiouni, Explanatory Note On The ICC Statue, Op. Cit. P. 19. 

 جلنائية الدولية .( من النلام األساسي للمحكمة ا10/  19راسع   املادة  486
 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .61راسع   املادة  487
 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .17راسع   املادة  488
 . 60راسع   الدكتور أبو اخلري عطية ، احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ، مصدر سابق ، ص 489
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  :شكاليات المتعلقة بصالحيات مجلس المن: اإللثالثالمبحث ا
 تمهيد :

ن  ،490حاول المشرع الدولي أن يجعل للمحكمة الجنائية الدولية ذاتية مستقلة ال تتبع أية منظمة دولية  وا 
متصرفًا في ذلك بموجب الفصل السابع من  ،491لة حالة لها كانت هذه االستقاللية ال تمنع مجلس األمن من إحا

 : 492أو أكثر مما يدخل في اختصاص المحكمة  ،ويرى أن تلك الحالة تمثل جريمة ،الميثاق

 أواًل : سلطة مجلس المن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة .

 ماهية سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة . - 1

يتمتع مجلس األمن بسلطة تأجيل التحقيق والمحاكمة للحالة التي  ،روما(( من نظام )16بموجب المادة )
ما بمعرفة المدعي العام من تلقاء نفسه .493إما عن طريق الدولة الطرف ،تمت إحالتها للمحكمة  ، وا 

وذلك التأجيل يحدث وفقًا لقرار من مجلس األمن نفاذًا لما هو منصوص عليه في الباب السابع من ميثاق 
. فمجلس األمن بتلك الصالحية الممنوحة له يصبح لديه 494لمتحدة ردًا على تهديد األمن والسلم الدولييناألمم ا

نوعان من الصالحيات ذات التأثير الدولي : األولى : الصالحية السياسية المتمثلة بحق التدخل المباشر لحفظ 
 السلم واألمن الدوليين .

 التحقيق والمقاضاة . واألخرى : صالحية قضائية تتمثل في إرجاء

                                                           
 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .1/  4راسع   املادة  490
جلنائية الدولية لرواندا ، واستناداً إىل الفصل السابع من امليما  ؛ لام جمل، األمن الدوب إبنشا، احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسمفيا السابقة ، واحملكمة ا491

 ألمن .وهو ما يلهر السلطات والصمحيات اهلامة اليت يتوتها جمل، ا
 - See Ch. Blakesley, Comparing The Ad Hoc Tribunal For Crimes Against Humanitarian Law In 
The Former Yugoslavia & The Project For An International Criminal Court, Prepared By The 
International Law Commission, International Review Of Penal Law, Vol. 67 No. 1/2, 1996. 
P.162-163. 

 للمحكمة اجلنائية الدولية . األساسي/ ب( من النلام  13راسع   املادة  492
- B. Broomhall, The International Criminal Court: Overview, & Cooperation With State, 

Op. Cit. P. 68.  M. Politi, Op. Cit. P. 839. 
- W. Schabas, An Introduction To The International Criminal Court, Op. Cit. P.65. 

 / أ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية . 13راسع   املادة  493
494 See M. CherifBassiouni, Explanatory Note On The ICC Statue, Op. Cit. P. 17. 
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وبذلك تصبح الدول دائمة العضوية في المجلس القوى المحركة للنظام السياسي والقضائي على المستوى 
 . 495وهو أمر ال يمكن تصوره في ظل غياب توازن القوى في النظام العالمي الجديد  ،الدولي

لى الحالة الواردة في المادة ( من النظام األساسي ـ ع16وفي ضوء ذلك يجب أن ينحصر دور المادة )
ج( من  ،والخاصة باإلحالة من قبل مجلس األمن ذاته دون أن يمتد حكمها إلى الفقرتين : )أ ،496/ ب( منه  13)

 .   497المادة األخيرة 

وهذا التفسير الضيق هو المدخل لتمتع المدعي العام والمحكمة باستقالل حقيقي ومنعًا ألن تصبح المادة 
 . 498نعًا أو معرقاًل لسير العدالة الجنائية الدولية ( قيدًا ما16)

وتأثيره السيئ بفعل وجود حق )الفيتو( في منع إصدار  ،ولقد أوضحت أفكار الفقه خطورة مجلس األمن
 . 499القرارات الدولية ذات الطابع العقابي ؛ ولذا يستوجب األمر رفع يد مجلس األمن عن المحكمة الجنائية الدولية 

 لطات مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة .حدود س - 2

لقد أعطى المشرع الدولي لمجلس األمن حق إرجاء التحقيق أو المقاضاة ؛ حتى بعد أن تكون المحكمة قد 
غير أنه لم يحدد  ،500وحدد مدة اثنى عشر شهرًا تؤجل خاللها اإلجراءات كلية  ،بدأت بالفعل السير في التحقيقات

وهل تكون من تاريخ تقديم الطلب من جانب المجلس ؟ أم من تاريخ وصول العلم به إلى  ،المدةميعاد بدء هذه 
 المحكمة ؟

                                                           
 . 111عبد الفتا، ، مصدر سابق ، ص  ،سراج 495
ار جمل، األمن إبرسا، التحقيق أو املقاضاة حيتاج إىل موافقة مجيع األعضا، الدائمني يف الل، ، وهنا يلهر كما لال البعض   إن حق يمحظ أن لر 496

  .Voir F. Lattanzi, Op. Cit. P. 443 -الفيتو ميكن أخرياً أن يلهر وظيفة اجيابية .
 . 345، ص القهوسي ، علي ، القانون الدوب اجلنائي ، مصدر سابق 497

- M. Arsanjani, Op. Cit. PP. 26-27. 
 .119م، ص 2002سامعة القاهرة ، كلية احلقو  ، أمحد ، اجلرمية السياسية ، رسالة دكتورا  ،   ،عبد الوهاب 498
والتشريعات الوننية ، اللة املصرية أمحد ، املمم، األساسية للنلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وعملتم ابلقوانني  ،راسع يف ذل    أبو الوفا  499

 .F. Lattanzi, Op. Cit. P. 443 -. 27م ، ص 2002للقانون الدوب ، اللد المامن واخلمسون ، 
 ( من النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .16راسع   املادة  500
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كما أهدر أي اختصاص لجمعية الدول األطراف على اعتبار أن إرادة الدول هي التي أسهمت في إنشاء 
ة القانونية الفاعلة في العمل وأعطتها القيم ،أي : إن إرادة الدول هي التي قررت نصوص النظام ،501هذا النظام 

 وهي صاحبة أي إجراء يمس بحسن سير العدالة . ،على الساحة الدولية

وقد برر أنصار إعطاء مجلس األمن حق تعطيل المحكمة بأنه ضروري إلتاحة الفرصة لكافة الدول 
اضيها أن ينظر قضاؤها في إذ يمكن للدول التي تقع الجرائم فوق أر  ،وااللتزام بها ،لالنضمام إلى معاهدة )روما(

أو عجزها عن النظر في  ،القضية خالل فترة السنة ذاتها ؛ باعتبار أنه في حالة ثبوت عدم التزام الدول المعنية
 .502القضية يمكن للمحكمة أن تباشر النظر فيها 

ث يملك حي ،بما قد يؤدي إلى انعدامها كلية ،وجاء العجز بحكم يطلق من مدة إرجاء التحقيق والمقاضاة
وهو ما يمثل  ،ودون الرجوع إلى جمعية الدول األطراف ،المجلس أن يجدد طلب اإلرجاء دون تقييده بمدة معينة

 . 503تجاوزًا في السلطات الممنوحة للمجلس بما يعرقل سير التحقيقات 

ة أما إذا مارس القضاء المحلي اختصاصه على الجرائم الدولية الواردة في النظام األساسي للمحكم
فإن مجلس األمن ليس من حقه طلب وقف إجراءات  ،الجنائية الدولية للفصل فيها وفقًا للقانون الجنائي المحلي
أن سلطته تلك ورد  -هي : أ  ،وعلة ذلك أمور  ثالثة ،التحقيق والمالحقة لمدة اثنى عشر شهرًا أو ألية مدة أخرى 

 وليس المحاكم المحلية . ،ائية الدوليةالنص عليها صراحة في نظام )روما( بخصوص المحكمة الجن

أن االستثناء  -بالضرورة  -ومن المعروف  ،أن تلك السلطة المقررة لمجلس األمن سلطة استثنائية -ب 
 كما أن أي استثناء يجب أن يفسر تفسيرًا ضيقًا . ،وال يقاس عليه ،ال يتوسع فيه

أو المالحقة ؛ يكون قد  ،حلية وقف إجراءات التحقيقوطلب من المحاكم الم ،أن المجلس إذا خرج عما قلناه -ج 
والتي تقرر عدم جواز التدخل في الشئون التي تعد من صميم  ،( من ميثاق األمم المتحدة7/  2خالف المادة )

األثر  - 3وال جرم أن ممارسة القضاء المحلي الختصاصاته من أخص الشئون الداخلية  ،السلطان الداخلي للدول
 ة مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة .السلبي لسلط

                                                           
 لدول األنرا  يف هلا النلام األساسي ...   .سا، يف ديباسة النلام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عل  أن     ا501
 50م ، ص 1998يعقوب ، حممد ، احملكمة اجلنائية الدولية ، ضمن مؤلف مجاعي بعنوان  لضااي حقو  اإلنسان( ، دار املستقبل العريب ، القاهرة ، 502
. 

 .  227،  226املسدي ، عادل ، مصدر سابق ، ص  يف ذل  راسع 503
- M. Politi, Op. Cit. P. 841. 
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 .  504ألية دولة 

: أن تلك السلطة ما هي إال تطبيق حقيقي لسلطات  505رأى أستاذنا الدكتور / محمود شريف بسيوني 
 ،وبمقتضى تلك السلطات المبينة في الميثاق ،مجلس األمن الفعلية المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة

فإن سلطة  ،إصدار قرار يتضمن إجراءات ملزمة لكل الدول األعضاء في األمم المتحدة . وبالتالي يستطيع المجلس
المجلس في إيقاف  التحقيقات ما هي إال انعكاس لسلطات المجلس وفقًا ألحكام الميثاق . ومن ثم فإن النظام 

 إال بصالحياته المبينة بالميثاق . ،األساسي ال يقر لمجلس األمن

: إن سلطة المجلس السابقة سوف تمثل عائقًا أمام مباشرة اإلجراءات بصورة فعالة ضد المتهمين والواقع 
وذلك بأن يعرض طلب مجلس األمن على  ،وكان من األفضل تقييد تلك السلطة ،506بارتكاب الجرائم الدولية 

 جمعية الدول األطراف للموافقة على طلبه من عدمه .

تلك السلطة بدعوى أنه يملكها فقط في حالة تهديد السلم واألمن  وحاول البعض التقليل من خطورة
 . 507خاصة وأن تلك الجرائم غالبًا ما ترتكب في ظل صراعات دولية ،وبشأن النزاعات ذات الطابع الدولي ،الدوليين

 فإنه يكون بمثابة القيد السلبي لعرقلة سير إجراءات ،وعند ممارسة مجلس األمن لهذه السلطة دون مبرر
هدار قيم العدالة الجنائية  ،التحقيق  .  508وا 

وال شك أن السلطة الممنوحة لمجلس األمن بذاك الشكل ستؤدي إلى بطء سير العدالة الجنائية الدولية ؛ 
وكذا فقدان الشهود أو إحجامهم عن اإلدالء بإفادتهم ؛ األمر  ،األمر الذي سيؤدي إلى إهدار أدلة الجرائم الدولية

بعد الحصول على موافقة الدائرة  ،جب معه النص على أن يستمر المدعي العام في إجراء التحقيقاتالذي كان يستو 
 . 509التمهيدية بهدف الحفاظ على تلك األدلة 

                                                           
 . 33أبو الوفا ، أمحد ، املمم، األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية ، ص 504
 . 198 ، 197، ص مصدر سابق حممود ، احملكمة اجلنائية الدولية ، ، بسيوين 505

506Voir F. Lattanzi, Op. Cit. PP. 439 - 440. 
 ( .6A.CN.4/SER.A/1994. Vol. 1 P.1  وثيقة األم  املتحدة رل    راسع507
 .      115،  114. وسراج ، عبد الفتا، ، مصدر سابق ، ص  225املسدي ، عادل ، مصدر سابق ، ص 508

 - F. Lattanzi, Op. Cit. PP. 443 - 444. 
 . 126وسراج ، عبد الفتا، ، مصدر سابق ، ص .  945ص مصدر سابق ، إبراهي  ،  ،الدراسي 509
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والعالقة  ،كما أن تدخل مجلس األمن يعني : إسقاط الشروط المتعلقة بقبول الدولة الختصاص المحكمة 
ثم إن المجلس يجب أال يقوم ـ وهو هيئة سياسية ـ بأي  ،لية والمحاكم المحليةالتكاملية بين المحكمة الجنائية الدو 

 .510دور في محاكمة األفراد أو في إحالتهم إلى المحاكمة 

ويحد بصورة  ،وسلطتها األدبية ،فإن ذلك األمر يؤدي إلى تقليل مصداقية المحكمة الجنائية الدولية ،وأخيراً  
حيث إنه سيدخل نفوذًا سياسيًا غير مالئم إلى أداء  ،وسلطتها الذاتية ،ستقاللهاويقوض ا ،مفرطة من دورها القضائي

 ويمكن األعضاء الدائمين في مجلس األمن من ممارسة حق النقض بالنسبة ألعمال المحكمة . ،المحكمة

 

  

                                                           
م 1996أعمال اللجنة التحضريية خمل الفاة من مار، ط أبريل وأغسط،  اللد األول ،مة سنائية دولية ، إلنشا، حمكيقرير اللجنة التحضريية راسع  510

 .32ص ،  22(A/51/22)، اجلمعية العامة ، الواثئق الرمسية ، الدورة احلادية واخلمسون ، امللحق رل   
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 :النتائج والتوصيات
 تمهيد:

اًل دون مالحقة المتهمين اإلسرائيليين تواجه الشعب الفلسطيني العديد من العقبات والتحديات التي تقف حائ
 ،جنائيًا ومدنيًا عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني سواء أكانت تلك العقبات أو التحديات محلية أم دولية

خاصة في ظل تزايد الهجمة  ،وهو األمر الذي ركزنا ُجل اهتمامنا به في هذه الدراسة ،موضوعية أم إجرائية
والتي  ،لسطيني والتي كان آخرها عمليات )االعدام الميداني( ضد النساء قبل الرجالاالحتاللية على الشعب الف
م بصورة تجعلها من جرائم القتل العمد باعتبارها إحدى الجرائم الدولية الواردة في 2015انتشرت بداية شهر أكتوبر 

 آمرين ... .نظام روما والتي تستوجب معاقبة فاعلها وشركائه من المحرضين والمساعدين والمت
والتوصيات  ،وبعد معالجة هذه اإلشكالية واألسئلة الفرعية المتولدة عنها توصلنا إلى مجموعة من النتائج

 نورد أهمها:
 

 :أواًل: النتائج

تواجه الشعب الفلسطيني العديد من العقبات والتحديات التي تقف حائاًل دون مالحقة المتهمين اإلسرائيليين 
جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني سواء أكانت تلك العقبات أو التحديات محلية أم دولية، نورها جنائيًا ومدنيًا عن 

 كأهم نتائج للدراسة : 
 عدم وجود قانون موحد لمالحقة الجرائم الدولية . - 1

ال شك أن التشريعات الفلسطينية الخاصة بمالحقة الجرائم الدولية غير كافية بالقدر الالزم لضمان وصول 
بسبب االنقسام التشريعي وصدور قانون خاص في قطاع  ،حايا إلى العدالة القضائية بأبهى صورها ومعانيهاالض

وبدون قانون موحد منظم بتشريع صادر عن المجلس التشريعي موقع من رئيس  ،غزة غير مطبق في الضفة الغربية
 تنتفي .دولة فلسطين المحتلة يحدد قواعدها وأحكامها ؛ فإن الغاية من وجوده 

إن أي قانون لمالحقة الجرائم الدولية ال يمكن أن يكون مقبواًل على المستوى الدولي إذا ما شابه عوار 
 وهذه قاعدة ال يمكن التغاضي عنها أمام الدول والمحكمة الجنائية الدولية . ،دستوري في بلده

 خل .االنقسام الداخلي الفلسطيني يعيق قدرة النظام القانوني على التد - 2
الذي أثر سلبًا على  ،إن محاكمة قادة إسرائيل عن جرائمهم ال مستقبل له في ظل هذا االنقسام البغيض

حيث إنه تم تغييب رجاالت السلطة القضائية  ،وحدة الجهاز القضائي وعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني
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وهم القادرون على القيام  ،تشكيل حكومة التوافقوممنوعون من العمل منذ  ،ذوي الخبرة عن العمل قسرًا منذ االنقسام
 بالمهمة الموكولة لهم باقتدار ؛ مما قد يعطل القدرة الفلسطينية على إعداد ملفات تحقيق حسب المعايير الدولية . 

إن الظروف الفلسطينية الراهنة في ظل استمرار تعطيل تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية تبقي النظام 
وتضعف من قدرته على التدخل القانوني السليم ؛ كون أن معظم  ،سطيني عرضة لمخاطر كبيرةالسياسي الفل

 مؤسسات الدولة الفلسطينية أصحبت تفتقر للشرعية والمشروعية المطلوبة .
 ضعف القدرة القانونية والقضائية. - 3

ه ؛ ذلك أن العمل في إن قلة الخبرة القانونية والقضائية هي معيق داخلي أساس ال يمكن االستهانة ب
في : القانون الجنائي الدولي،  ،مجال مالحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية تحتاج إلى خبرات قانونية متعددة

 ،القوانين الجنائية المساعدة ،قانون العقوبات ،قانون اإلجراءات الجنائية ،قانون حقوق اإلنسان ،القانون اإلنساني
جادة لغة أجنبية وخاصة اإل  نجليزية أو الفرنسية . وا 

ن كان المستوى العام للعاملين في القضاء والنيابة العامة الفلسطينية ال ينبئ عن توافر مثل هذه  وا 
ومن المناسب في هذا  ،المؤهالت إال أن هذه عقبة يمكن التغلب عليها بإمكانية تأهيل الكفاءات بالطرق المختلفة

 لفات وفق المعايير الدولية .المجال إنشاء نيابة متخصصة لتحضير الم
 ضعف القدرة المالية . - 4

إن طبيعة التحقيق القضائي في الجرائم الدولية تتطلب في البداية تعيين مختصين في هذا المجال واستقدام 
وكذلك تتطلب انتقال السلطات القضائية إلى مكان ارتكاب الجريمة ألجل إجراء  ،خبراء لتقديم االستشارات المختلفة

لكشف والمعاينة وجمع المعلومات واألدلة والوثائق وسماع الشهود وكذا التحقيق مع الضحايا , كما تتطلب ا
المحاكمة نقل كل هذه العناصر إلى الدولة محل المحاكمة القضائية , حيث يحتاج األمر إلى توفير مبالغ مالية 

 ة .معتبرة التخاذ كل اإلجراءات الالزمة في متابعة الجرائم الدولي
 نقص الوعي لدى ضحايا الجرائم الدولية . - 5

ال يمكن حل مشكلة حصول الضحايا على حقوقهم بمجرد جعل أحكام المحاكم متاحة أو جعل القوانين 
وال ريب أنه بدون معرفة الناس حقوقهم فإنهم يفقدون أصواتهم التي يتمكنون بواسطتها التمتع بهذه  ،أسهل على الفهم

 ،فإدراك الحقوق أداة مؤثرة للغاية يفتقر لها ضحايا الجرائم اإلسرائيلية بصورة عامة ،نتهاكاتهاالحقوق ومواجهة ا
 ولدعم هذه الفئة من المواطنين وتطويرها ينبغي أن تفهم حقوقها وواجباتها القانونية .

مية إن خلق وعي جماهيري ضرورة ملحة عن طريق برامج التعليم والتوعية ليقف الرأي العام على أه
وأبعاد االختصاص الجنائي الدولي، وآثاره اإليجابية على المجتمع وتحقيق السلم واألمن المقترن بتحقيق رغبات 

 المجتمع في مالحقة ومجازاة المجرمين الدوليين .
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 ضعف تنظيم التعاون القضائي الدولي . - 6
لية صعوبات تقنية في تطبيق يترتب عن غياب التنسيق بين تشريعات الدول في تنظيم ردع الجرائم الدو 

مبدأ االختصاص العالمي؛ تكمن في أن كل العناصر المرتبطة بالتحقيق القضائي تقع على إقليم أجنبي عن الدولة 
القائمة بالمالحقة الجنائية, فغياب التعاون القضائي بين سلطات الدولة مكان ارتكاب الجريمة والدولة القائمة 

لجان التحقيق خاصة عندما يتعلق التحقيق بالشخصيات الرسمية في أعلى مستويات بالمتابعة برفض استقبالها ل
الدولة , وانعدام التعاون بين الدول في التحقيقات التي تقوم بها الشرطة : كتبادل المعلومات الخاصة بمرتكبي 

قد يؤدي  ،دولية محل التحقيقالجرائم الدولية واطالع السلطات القضائية القائمة بالمتابعة بظروف ارتكاب الجريمة ال
 كل ذلك إلى وقف إجراءات التحقيق والمالحقة الجنائية .

 
 تحكم الدول العظمى في مجلس األمن . - 7

إن التواطؤ العالمي واإلقليمي علي عدم استعمال الفلسطينيين حق المالحقة الجنائية الدولية من الدول 
أهم األسباب التي تعرقل الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة والمنظمات الدولية وعلي رأسها مجلس األمن من 

وذلك  ،القضائية الجنائية الدولية ؛ خاصة صالحية المجس في وقف التحقيق أو المحاكمة بدون سقف زمني
 باإلضافة إلى الهيمنة اإلسرائيلية على صناعة القرار على المستوى الدولي . 
  



 

  944 من 622

 

 :ثانيًا: التوصيات

يجية الفلسطينية المعمول بها منذ سنين خلت أنها فشلت فشاًل ذريعًا باستثناء خطوة أثبتت االسترات
م ؛ مما يستوجب إعالن إفالسها وتبني استراتيجية جديدة تكفل إعمال 2015االنضمام للمحكمة الجنائية الدولية عام 

 العدالة القضائية الجنائية الدولية .
ة للتطبيق قادرة على تحقيق نتائج ملموسة لحل اإلشكاليات إن وضع استراتيجية فلسطينية واضحة قابل

 -والمعيقات هو مطلب حاسم وضروري ال يحتمل التأخير يقوم على المبادئ التالية : 
 إعمال مبدأ الوالية القضائية الفلسطينية الجنائية الدولية . - 1

بارتكاب جرائم دولية بحق الشعب  إن فكرة منح القضاء الفلسطيني صالحية محاكمة المتهمين اإلسرائيليين
 ،الفلسطيني ؛ يقتضي خلق مؤسسة مركزية يناط بها تولي قضايا االختصاص بجمع األدلة وا عداد القضايا لالتهام

مع األخذ بعين االعتبار المخاطر األمنية التي يمكن أن تواجهها ومصادر تمويلها وفاعليتها على أرض الواقع . 
ركز لتبادل المعلومات والتنسيق وخلق شبكات االتصال، لالطالع على ما يدور في كما يقتضي األمر إنشاء م

بداء النصح حول ما نحتاجه .  الساحة الدولية من قضايا تنظر أو في طور اإلعداد وا 
 انضمام الدول العربية واإلسالمية للمحكمة الجنائية الدولية . - 2

ويجب مالءمة  ،ية واإلسالمية للمحكمة الجنائية الدوليةيجب العمل سريعًا على انضمام جميع الدول العرب
وتضمين الجرائم الدولية فيها لتجنب سلب المحكمة االختصاص القضائي على  ،التشريعات العربية مع نظام )روما(

النظام  الوقائع التي للدول العربية والية عليها.  ومن ثم فعليها أن تتخذ الترتيبات التشريعية التي تتفق وصياغة ذلك
 والتقارب مع المصالح الدولية . ،بما يمكنها من مباشرة اختصاصها بتجانس مع األنظمة القضائية المحلية

 خلق كفاءات قانونية وقضائية . - 3
إن إرسال بعثات تعليمية فلسطينية للتخصص في الدول العربية واألجنبية في مجال القانون الجنائي 

من الكفاءات القانونية والقضائية تكون قادرة على التعاطي مع الجرائم الدولية  الدولي هو ضرورة ملحة لخلق جيل
 من حيث االستدالل والتحقيق والمحاكمة .

كما أن األمر يتطلب ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات بين األفراد والمؤسسات المختصة وخلق شبكات 
يا االنتهاكات والجهات األكاديمية، باإلضافة إلى ضرورة اتصال بينهم وبين النيابة العامة والقضاة والمحامين وضحا

سد الثغرات الناجمة عن عدم الخبرة والمعرفة لدى المؤسسات واألفراد وأعضاء النيابة العامة والمحامين والضحايا 
جنائي عن طريق التدريب وتطوير القدرات في االختصاص الدولي وقوانين العقوبات واإلجراءات الجنائية والقانون ال

 الدولي.
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مع ضرورة االنتباه إلى االستعانة برجال قانون من متحدثي اللغة االنجليزية والفرنسية ألن نظام روما 
صدر باللغتين ويوجد فروق بين النصين يستدعي تالفيها حتى ال تمثل ثغرات قانونية يستفيد منها المتهمين 

 اإلسرائيليين  .
 لية .توثيق الجرائم الدولية اإلسرائي - 4

إن مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية هو أهم مبدأ يساعد السلطة الوطنية على تخطي العقبات القانونية 
 اإلجرائية التي كانت ستقف حائاًل دون المطالبة بتطبيق العدالة الجنائية الدولية على المتهمين اإلسرائيليين. 

الدولية التي ارتكبت في فلسطين منذ عام  وعلى ضوء هذا المبدأ فاألمر يقتضي توثيق جميع الجرائم
م واستغالل وجود بعض الشهود على قيد الحياة لالستماع إلى شهادتهم وتوثيقها وجمع أية أدلة وقرائن متوفرة 1948
 معهم .

إن أهمية اإلعداد المهني للقضايا تقتضي بذل الجهد الالزم لجمع األدلة وا عداد قوائم الشهود والبيانات 
والفنية، مثل : تصوير محل الحادث والتقارير الطبية وتقارير المعمل الجنائي، وهذا األمر يتطلب االستعانة  الوثائقية

 خاصة تلك التي تتضمن مسائل قانونية معقدة . ،بالخبرات العالمية في إعداد الدعاوى والملفات
ء والسكن والجنسيات التي وهذا يتطلب إنشاء قاعدة بيانات عن المتهمين اإلسرائيليين موثقة باألسما

 يجملها المشتبه به... .
سالمي للدعم المالي . - 5  إنشاء صندوق عربي وا 

إن إيجاد دخل مستمر للهيئة الفلسطينية التي تتولى المالحقة الدولية يحقق لها االستقالل المادي الالزم 
يكون من هبات وتبرعات األفراد  وهذا الدخل ،هو عين الصواب؛ حتى تستطيع القيام بواجباتها على أكمل وجه

 والمؤسسات ومساهمات الدول العربية واإلسالمية والصديقة التي يجب أن تكون محددة بنسب مئوية . 
 تشكيل محكمة جنائية عربية . - 6

إن من مالمح االستراتيجية الجديدة تستوجب تشكيل محكمة عربية عليا بقرار من جامعة الدول العربية 
ي جميع المسائل القانونية والنزاعات التي تقع بين الدول العربية سواء أكان موضوعها مدنيًا أم تختص بالنظر ف

جنائيًا. فيجب أن يتضمن نظامها األساس صالحيتها في نظر الجرائم الدولية أينما ارتكبت؛ ألن هذه الجرائم تمس 
ها تصيب اإلنسانية في مقتل وتزيد من مصالح العالم بأسره، وال يقتصر ضررها على دولة أو شعب بعينه، وألن

الهمجية والعدوانية بين البشر وتودي بها إلى الهالك والمصير المجهول، وال شك أن في مقدمة تلك الجرائم ما 
 ترتكبه إسرائيل ليل نهار في فلسطين من جرائم دولية يندى لها الجبين .

 تشكل لجنة تحقيق فلسطينية متخصصة .– 7



 

  944 من 624

 

حقيق فلسطينية متخصصة إلجراء تحقيق مهني عن العدوان ونتائجه وتعد ملف يجب تشكيل لجنة ت
وكذلك االنتهاكات  ،بحيث تحديد مسئولية االحتالل عن جرائمه ،تحقيق متكامل مبني على أحدث المعايير الدولية

ساني سواء أكان نالتي تمت بنيران صديقة بحيث تتحمل المقاومة المسئولية عن أي سلوك مخالف للقانون الدولي اإل
 مقصودًا أم عن غير قصد .

 تقديم شكوى عن جدار العزل . – 8
م اعتبر جدار العزل الذي أقامه االحتالل 2004لقد أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا تاريخيًا عام  

ن تقديم شكوى اإلسرائيلي على األراضي الفلسطيني يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وطالبته بإزالةالجدار .ومن ثم فإ
جرامي الذي يشكل صورة من صور جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ؛ ضد إسرائيل عن هذا السلوك اإل

هو أولوية لدولة فلسطين المحتلة ؛ باعتبار أن للحكم قوة تدليلية في اإلثبات أمام القضاء الجنائي الدولي من 
 لته الدفاع عن سلوكه .المستحيل على االحتالل أن يتخطاها في محاو 

ونشير هنا إلى أن البعض يرى أن موقف دولة فلسطين ضعيف فيما يتعلق بجريمة االستخراب 
)االستيطان( كون االتفاقيات الموقعة مع االحتالل تشير إلى أنه يخضع للمفاوضات النهائية ومن ثم فهناك موافقة 

 ريم .ضمنية من الجانب الفلسطيني على اخراجه من دائرة التج

إذ إن الرضا بارتكاب الجريمة غير جائز في هذه  ،وال ريب لدينا أن هذا االتجاه الفقهي قد جانب الصواب
ذا ما قامت بذلك ،الحالة ؛ ألنه ال يجوز للسلطة الفلسطينية التنازل أصاًل عن أي جزء من التراب الفلسطيني  ،وا 

فلسطين غير قابلة للمساومة أو التنازل من أي جهة  وهو تصرف والعدم سواء ؛ ألن أرض ،فتنازلها غير مشروع
 وبأي صورة من الصور ... .

 وحدة السلطة القضائية الفلسطينية . - 9
يجب إخراج السلطة القضائية بجناحيها من دائرة االنقسام وصون هيبتها وكرامتها اآلن وغدًا ؛ وذلك 

ه السلطة مستقباًل تحت أي ظرف وطني أو احتاللي ؛ باتخاذ إجراءات دستورية وقانونية كفيلة بعدم المساس بهذ
هذا من جهة ومن  ،وذلك من خالل وضع خطة مجلس القضاء األعلى )وحدة السلطة القضائية( موضع التنفيذ

وأال تكون معواًل للهدم بيد أي فصيل أو حركة أو  ،جهة أخرى جعلها مؤسسة مستقلة ضامنة للحقوق والحريات
 حزب .
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 :ؤكدلختام نوفي ا
إن األمر أكثر تعقيدًا وصعوبة من ذلك التبسيط المخل الذي يطالب المجتمع الدولي بمحاكمة المسئولين 

اإلسرائيليين المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية دون مسوغ قانوني والئحة اتهام محددة وأحداث بعينها، فاألمر يتطلب 
مويل الالزم، وتبرير توجيه التهم المحددة ضد متهم ارتكب انتهاكًا اإلعداد المهني لملفات االدعاء والزمن الكافي والت

صريحًا بحق ضحايا معروفين في زمان ومكان معينين وا عداد المستندات والشهود الالزمين والمحامين ونفقات 
 الدعوى .
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 املقومات القانونية للدولة الفلسطينية

 "رؤية في إعادة تأسيس الخطاب القانوني"

 

 د. عالء فوزي أبو طه
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 الدارسة: ملخص
يستند البحث على المواثيق القانونية التي تؤسس لقيام الدولة الفلسطينية، كذلك يستعرض التغيرات التي طرأت على 

قليم، وسلطة ذات سيادة معترف بها(، ويحاول أن يؤسس مقومات قيام الدولة وعناصرها الت كوينية من) شعب، وا 
موا دولتهم المستقلة على فلسطين التاريخية، يلخطاب قانوني يستند على الحق التاريخي الطبيعي للفلسطينيين بأن يق

كباقي الدول واألقاليم وفق الحدود المتفق عليها في مواثيق االنتداب، والبحث في سبب تعطل استقالل دولة فلسطين 
المجاورة، واالستناد على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن االستعمار، وعن اآلثار القانونية المترتبة على 
تغيرات الحدود واالتفاقيات التي وقعت مع الفلسطينيين وعالقتها بالحقوق األصيلة للشعب الفلسطيني بالتحرر 

لمترتبة على التركيز على شكل االحتالل ومعالجته وفق قواعد القانون الدولي وتقرير المصير، كذلك النتائج ا
اإلنساني، بدال من البحث في أصل المشكلة المتمثلة في العدوان الصهيوني على فلسطين باعتباره السبب الرئيسي 

 في تعطيل نيل فلسطيني الستقاللها.

 

 

Abstract: 

Research is based on the legal instruments that establish for the establishment of a 

Palestinian state, as well as review the changes in the components of statehood and 

elements of the training of (the people, the region, and the authority of a recognized 

sovereign), and is trying to establish a legal discourse is based on the natural historical 

right of the Palestinians to do their own independent state on historic Palestine, as 

agreed to in the charters of the Mandate border, and research into the cause of the 

independence of the State of Palestine crashes just like any other neighboring countries 

and regions, and based on the principle of not compromising the borders inherited from 

colonialism, and the legal implications of border changes and the agreements signed 

with the Palestinians and their relationship to the rights inherent to the people 

Palestinian liberation and self-determination, as well as the consequences of the focus 

on the form of occupation and processed according to the rules of international 

humanitarian law, rather than look at the origin of the problem of the Zionist aggression 

on Palestine as the main reason for the disabled gain independence for Palestine. 
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 المقدمة:
منذ أن بدأت المسألة الفلسطينية باعتبارها نواة لمكون قومي فلسطيني، يمكن انطالقا البحث في المكونات المادية 

لمعنوية للقومية الفلسطينية الناشئة، من خالل مراحل تطور نضوج مقومات االستقالل السياسي، ففلسطين كمثيلتها وا
من الكيانات العربية التي نشأت عقب تفكك اإلمبراطورية العثمانية، وبداية حقبة االستعمار الغربي، الذي ساق إلى 

يطرة المنتصر في الحرب، وتزامن استعمار المنطقة العربية من لألقاليم التي وقعت تحت س اً جديد اً المنطقة تقسيم
قبل فرنسا وبريطانيا بظهور فكرة القومية كمحدد للجغرافيا السياسية للدولة، لذلك كانت هذه الفكرة هي المحرك 

وشائج للتقسيم الذي ارتآه االستعمار كمحدد لتقسيم الدول في المنطقة، ناهيك عن نضوج الشعور القومي وتطور ال
بين التجمعات السكانية في المنطقة، واإلرث التاريخي المشترك الذي ميز بين قوميات الشام والجزيرة العربية ومصر 
وشمال أفريقيا، فلقد تمايزت شعوب المنطقة وتحددت حدودها الديموغرافية والجغرافية وفق مرتكزات قائمة باألصل، 

قيام دولة عربية موحدة محققة التطلعات القومية لألمة العربية باعتبارها مع العلم أن التطلعات العربية كانت تسعى ل
امة واحدة ولسان واحد وتاريخ ودين مشترك، ولكن مع تبدل منطق التقسيم القبلي ونضوج الوالءات القومية التي 

صالحه، وبالرغم توسع من الحدود، جاء االستعمار ليرسم حدود جديدة لدول المنطقة ويسميها دول وفق تصوراته وم
من عدم خلو تلك التقسيمات والحدود الجغرافية والسياسية بين دول المنطقة من تجاوزات لمعطيات التاريخ والجغرافيا 
والتمايزات والتماثالت السكانية في المنطقة، وبالرغم من وجود نزاعات حدودية بين كل تلك األقاليم في العالم الثالث 

ظمها أن تلك الحدود ال تتناسب مع مصالح تلك األقطار والجماعات، إال أن التجربة عمومًا، ألنها وجدت في مع
الالتينية واألوروبية فيما قبل واإلفريقية فيما بعد، أفرزت حاًل لتلك المعضلة، فيما عرف بعد ذلك بمبدأ "اوتي 

تعمار". الذي حاول من ، أو ما اصطلح عليه الحقا مبدأ "عدم المساس بالحدود الموروثة عن االس511بوسيديس"
                                                           

 تعــــ يأو مبدأ أوتي بوس  ديس جور س و  Uti Possidetis Juris لعبارة الالتي ية دسية ا  دود املوروثة    االس عمار وهو ترجمة ل يعود أ   مبدأ  -511

بأيلولة املم لكات الغير من ولة وامل نازع  ليها بين  م ادها اإل رارال انون الروماني ( وهو مأ وذ م   ا دة    As you Possessما تملكه ) باللغة اإلنجليزية

ويطلق  ليه    ال  ه العربي    الوا ع حتى ولو ل  تك  لديه وثي ة إثبات امللكية بهدف ا   اظ  لى الوضع الراه شخصين إلى الشخص الذ  يملك ا بحك

إلسباغ الشر ية  لى ملكية ا راض ي التي ت ع    حوزة ا طراف امل حاربة بحك  الوا ع  أو  مرةوظ ر املبدأ    مجا  ال انون الدول  )مبدأ  دسية ا  دود(، 

م   بعد اس  الل ا عوب أمريكا الالتي ية  بعد أن تب  هال امة    ال انون الدول   بادئأحد املوأ بح وتطور املبدأ  ،ية ا  رب و  د ات اق سلميبعد نها

 بار ك  أراض ي وا  ،  االس عمار بين ا  طار املس  لة الوضع الراه  لل دود املوروثة وحماية    ظ  ،االس عمار ا سباني أوائ  ال رن ال اسع  شر

  حد 
 
حتى ال ت عرض ال ارة مرة أ ر  بعاد ال وى ا وربية االس عمارية   Terra Nulliusأمريكا ا  نوبية مملوكة وال توجد أراض ي  الية ل ست ملكا

لل معية  االس شار  مل لس اومبدأ  دسية ا  دود املوروثة    االس عمار،  انظر: السيد مصط ى أحمد أبو ا خير، ال ضية ال لسطي ية .لالح ال 

 monitor.org/UpLoad/uploads/520f8bc875.doc-www.pal : ال لسطي ية    وق اإلنسان )را د(

 

 

http://www.pal-monitor.org/UpLoad/uploads/520f8bc875.doc
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خالله المجتمع الدولي أن يتجاوز إشكاليات الحدود المتفجرة بعد نيل االستقالل، مما أوجد بذلك شرعية دولية متفق 
عليها باعتماد تقسيمات االستعمار وعدم المساس بها كأفضل وسيلة لحل النزاعات الحدودية واحتجاجات كثير من 

ي يؤسس ذلك العتماد خريطة االستعمار، التي كان أبرز وثائقها وثيقة الدول على هذا الترسيم، بالتال
"سايكس_بيكو" في المنطقة العربية التي سيطرت عليها انجلترا وفرنسا، وفيما بعد مجموع التفاهمات التي يتوصل 

ابتداًء على ترسيم  إليها االستعمار والتي تحدد حدود سيادة الدول على اإلقليم الجغرافي، بالتالي سوف يتم االعتماد
 تلك التفاهمات على النحو التالي:حدود دولة فلسطين على 

 .اتفاقية سايكس_ بيكو 
 .التفاهمات البريطانية_ الفرنسية بشأن حدود فلسطين 
 .الوضعية القانونية لالنتداب ودوره وحدود صالحيات دولة االنتداب في إعادة ترسيم الحدود 
  1920مؤتمر سان ريمو. 
 ة فلسطين في عصبة المم.وضعية دول 
 . دولة فلسطين في المم المتحدة 

وذلك بداية لالتفاق على الحدود الجغرافية لفلسطين التاريخية، وبالتأكيد على أن هذه الشرعية المؤسسة في حقبة نيل 
عد ذلك لتعديل االستقالل هي القاعدة التي طبقت على كل األقاليم والدول، ولم يعد بعدها سلطة قانونية لالستعمار ب

حدود الدول السائرة في طريق االستقالل، وبعد ذلك يمكن دراسة طبيعة التغيرات التي طرأت على حدود فلسطين 
التاريخية التي طالبت القومية الفلسطينية بحقها التاريخي بها، للبحث في أسباب تعطل االستقالل وتأخره حتى يومنا 

 هذا.
قد اعترف المجتمع الدولي بأن  1923، وفي معاهدة لوزان 1919م لعام من ميثاق عصبة األم 22في المادة 

الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية األخرى، التي انسلخت عن الدولة العثمانية وهو شعب حر 
 مستقل.

نية تؤكد كلها على كان مراد التنظيم السياسي والفكري األولي في المنطقة العربية خالل فترة نهاية الحقبة العثما
الرغبة في االستقالل عن الحكم العثماني، وخلق دولة عربية واحدة ذات سيادة تشكل االمتداد التاريخي ألمجاد األمة 
العربية الواحدة، فيما عرف حينها في مواجهة سياسة "التتريك"، وكانت القيادات التي أسست ابرز المنظمات 

لعربية الفتاة، وجمعية العهد، والمنتدى األدبي العربي، تنتمي إلى مختلف األقطار السياسية العربية آنذاك كالجمعية ا
 512العربية وكانت برامجها ذات أفق قومي ال مكان فيها للنزعات القطرية الضيقة.

                                                           
 12، ص1978العربية، بيروت،  انظر: د. امي  توما، س ون  اما  لى ا  ركة ال ومية العربية، مركز الوحدة  -512
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( أول عمل في 1916بيكو  –بالتالي فان أول تأسيس للدولة القطرية العربية يعود إلى اتفاق استعماري )سايكس 
الحديث لتقسيم األراضي العربية الموحدة تحت لواء اإلمبراطورية العثمانية إلى كيانات سياسية دولية تابعة العصر 

 513لقوى استعمارية مختلفة بما يتالءم وأطماعها المتباينة.
ونتيجة العتبارات سياسية ودور الصهيونية في دفع بريطانيا الن توسع من نفوذها في جنوب الشام وفلسطين، فقد 

رافضين بصفة باتة أية مساهمة فرنسية، وقد  1917اشرت القوات البريطانية الزحف باتجاه فلسطين في العام ب
تمكنت هذه الحملة العسكرية المنفردة بريطانيا من امتالك زمام الموقف السياسي والعسكري ضمن رقعة تمتد من 

لغاية  1917بها نظاما عسكريا امتد من سنة  الحدود الشرقية لمصر حتى الحدود التركية شمال سوريا، حيث فرضت
، ثم استبدلت بنظام مدني وحتى قيام المجلس األعلى لعصبة األمم بالتصديق على انتداب بريطانيا على 1922

 16/9/1922.514فلسطين في 
أن تبدل  هنا يمكن الوقوف على أول مخالفة شرعية االتفاق ومبدأ عدم شرعية األعمال المنفردة، فال يحق لبريطانيا

على ارض الواقع وتخالف ما تم التوصل إليه في مؤتمر سان ريمو واتفاقية سايكس بيكو فيما بعد، بالتالي فان 
 احتالل كامل فلسطين من قبل القوات البريطانية يعتبر مخالفة صريحة اللتزاماتها.

طانيا حينها، أدى إلى عودتها نتيجة لعدة اعتبارات وظروف سياسية واقتصادية داخلية وخارجية تعرضت لها بري
للتفاهم مع فرنسا، وفي نفس الوقت استجداء الدعم الصهيوني الذي يعد بتدخل ودعم أمريكي لبريطانيا، فقد تم ترسيم 
 اً الحدود الشمالية والشرقية لفلسطين وفق ما أتاحته الظروف على ارض الواقع، كما أن الصهيونية مارست ضغوط

يط فلسطين وتضمن أن يتوفر على مقومات ذاتية لالستمرار والتطور من مساحات وقدمت خرائط توسع من مح
ستراتيجية، ولكن في نهاية المطاف تم إسباغ الصفة القانونية على هذه اإلجراءات اأراضي ومصادر مياه ومرتفعات 

جديدة )المادة  والتفاهمات حيث قامت الحكومة البريطانية بنشر صك جديد لالنتداب على فلسطين متضمنا مادة
ه )يحق للدولة المنتدبة بموافقة عصبة األمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه أن( والتي تنص على 25

النصوص غير قابل للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر األردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد(، 
جديدة وقامت بفصلها عن فلسطين، وذلك بموجب االتفاقية البريطانية كما قامت باالعتراف بدولة شرق األردن ال

 بالقدس، وبموجب المادة الثانية من هذه االتفاقية تم ترسم الحدود الشرقية لفلسطين. 20/2/1928األردنية في 

                                                           
بين السير مارك سايكس )   ا  كومة ال ريطانية( وجورج بيكو  15/5/1916( ه  ات ا ية سرية جرى ال و يع  ليها    1916بيكو  –ات ا ية )سايكس  -513

بموجبها  لى سورية ولبنان وكيكيلية  العثمانية بعد ا  رب العاملية، كانت فرنسا س حص  اإلم راطورية)   ا  كومة ال رنسية( تنص  لى ت سي  

تضع فلسطين تحت حك  دول  مشترك ومحايد، و د ت   أنوالعراق و مال  فلسطين،  لى  ا ردنواملو  ، ب نما تعطى بريطانيا ما  ار يعرف بشرق  

مكماهون، و عود ال ض  للثورة  –مراسالت حسين كانت بريطانيا  د و دت العرب باالس  ال  والوحدة وفق ما  رف ب أن داالت ا ية بعال و يع  لى هذه 

 83. ص1974. انظر  بد الوهاب الكيال ، املوسو ة السياسية، بيروت 1918السرية    ربيع  ةاالت ا يالبلش ية    الكشف    نصوص هذه 
( م  النص 25من صلين، و ولت املادة )  ليمينإ(     ك االن داب واحد ولكنهما  ومال بص تهما آنذاك)كما كان يسمى  ا ردنفلسطين و رق  أدرجت -514

، وبناء  لى طل  ا ردناالن داب     رق   أحكا تن يذ أ  حك  م   ا م تمنع بمواف ة  صبة  أنامل علق باالن داب  لى فلسطين بريطانيا العظمى 

 اإلدارة، و د اس مرت هذه ا ردنمس  لة" لشرق  إدارة"را يوافق بال ع   لى وجود ا ر  16/9/1922    ا م ا  كومة ال ريطانية ا در مجلس  صبة 

االس  ال  املعترف به  إلى، و   حالة فلسطين وحدها ل  يؤد  ك االن داب 22/3/1946    ا ردنيةاالس  ال  بو  ه اململكة  اإل لي نا   أن إلىاملس  لة 

 22امل حدة، بيروت، ص ا م ، م شورات ا و  لسطي ية وتطورها، ا  زء امل حدة، م شأ ال ضية ال  ا م بص ة مؤ  ة    الع د الدول . انظر: 
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، 1928وبذلك واعتبارا من هذا التاريخ أصبحت فلسطين ضمن رقعة جغرافية حدودها الشرقية وفق اتفاقية القدس 
 ، وغربا البحر المتوسط، وجنوبا حتى الحدود المصرية.7/3/1923بريطانيا في  –والشمال وفق اتفاقية فرنسا 

تنص الفقرة الثالثة من صك االنتداب على أن "الجماعات التي كانت تتبع الدولة العثمانية قد بلغت درجة كافية من 
رط أن تقدم لها الدولة المنتدبة المعونة حتى تستطيع االعتماد على الرقي والتقدم يمكن االعتراف بها أمما مستقلة، بش
 515نفسها". وهذه فقرة تعني أن فلسطين أمة مستقلة.

ضمن حدود فلسطين التاريخية ومنذ مطلع العشرينات من القرن الماضي، تصادمت الحركة الوطنية الفلسطينية مع 
هذه المواجهة على وقف الهجرة اليهودية المتزايدة والمشبوهة  الحركة الصهيونية والتواطؤ البريطاني وتركزت محاور

ومناهضة دعوات التقسيم الصهيونية، في موازاة مع المطالبة بإنهاء االنتداب والتسليم باستقالل فلسطين كدولة كاملة 
 السيادة.

ة وقيامها بوظائفها وتمحور النضال الفلسطيني منذ احتالل أرضه وقطع طريق االستقالل أمامه إلى إعالن الدول
في إدارة الركن السياسي لقيام الدولة، ولم تكن  السيادية تجاه شعبها، وقد عبرت الحركة الوطنية على تنظيم عال  

تختلف تماما عن مثيالتها من الدول العربية المجاورة التي نالت استقاللها، ولقد وقع حدث العدوان الصهيوني في 
ريق االستقالل، وهو بطبيعة الحال أمر مخالف شرعيا وفق ميثاق األمم المتحدة ، الذي قطع فعليا ط1948العام 

( التي تنص على تحريم استخدام القوة في العالقات الدولية، وبالتالي حرصت كل المواثيق الدولية على 2،4المواد )
اطل ال يؤسس لوضع أن ال يترتب عن الحدث غير الشرعي آلثار قانونية تمس الحقوق الثابتة، فما بني على ب

شرعي مهما توافقت حوله الظروف والمعطيات وموازين القوى، من هنا فان كل التغيرات التي طرأت على فلسطين 
التاريخية تعتبر تغيرات غير شرعية، ال تلك التي خرجت من بريطانيا باعتبارها الدولة المستعمرة، وال تلك التي 

م، وأيضا كل االتفاقيات التي يوقعها ممثلو الشعب الواقع تحت االحتالل صدرت عن الجمعية العامة في قرار التقسي
نها المساس بحقوق السكان األصيلة والثابتة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وفي أتعتبر باطلة إذا كان من ش

 الحالة الفلسطينية حقه في العودة.
  

                                                           
مشورة ومسا دة م   إلىكان  ع  فلسطين وكذلك غيره م  الشعوب العربية التي ان صلت    الدولة العثمانية و   حاجة  إذام  املشكوك فيه ما  - 515

، و د  ارك  ا م     صبة  أ ضاءاملس  لة التي كانت  ا م  أكثر    آنذاكملوجود دولة من دبة، فمس وى ث افة هذه الشعوب ل  يك  ا   م  املس وى ا

ي ارنا بما ي وافر م  نضج سياس ي  اإلدارية   ا  ك  الذاتي لبلدانها، وكان نض  ا السياس ي و  رتها  ا تراكع مهذه امل  معات العربية مشاركة حيوية 

. وللمزيد يمك  84، ص1970، اإلسكندريةال انون الدول ، م شأة املعارف،  أما ت الغنيمي،  ضية فلسطين . انظر: محمد طلعا تراكلدى  إداريةو  رة 

 .35، بيروت، صا و  امل حدة ، م شأ ال ضية ال لسطي ية وتطورها، ا  زء  ا م : إلىالعودة 
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يرات يمكن أن تحدث على ركن إقليم الدولة الفلسطينية، أعلنت الحركة الوطنية الفلسطينية رفضها القاطع ألي تغ
يرفض العرب والفلسطينيون أي قرار أو قانون أو تصرف دولي من شأنه المساس بالحقوق  اً عام 40وألكثر من 

، الذي 1988التاريخية للشعب الفلسطيني، بالتالي في هذا السياق يمكن قراءة إعالن االستقالل الفلسطيني لعام 
% من فلسطين التاريخية، 22أي على  1967وافقة فلسطينية على قيام دولة فلسطينية على حدود اعتبر م

واالعتراف بقرارات الشرعية الدولية، بينما هذا ال يؤثر بالمطلق على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بفلسطين 
 .1948التاريخية وأرضه التي هجر منها في العام 

 
س لخطاب قانوني متأصل يدرس طبيعة التغيرات التي طرأت على مقومات الدولة إن الدراسة تحاول أن تؤس

الفلسطينية المادية والقانونية، وان كل التغيرات التي طرأت على حدود دولة فلسطين التاريخية هي مجاراة الشرعية 
على أدوات منهجية محددة للواقع غير المشروع تلك الفرضية التي تنطلق منها الدراسة تعتمد في تأكيدها أو نفيها 

من خالل االعتماد على تحليل بنية ووظيفة الدولة المفترضة، ومن ثم تحديد النسق الذي حكم هذه البنى وتفاعل 
وظائفها مع المكون الموضوعي، في توظيف للمنهج النبوي_الوظيفي_ النفسي، كما أن مفاصل الدراسة تستدعي في 

التي ال غنى عنها كمنهج تحليل المضمون، وذلك لتحديد مضامين مقاصد  أكثر من مكان بعض المناهج واألدوات
االتفاقيات والقرارات المؤسسة للدولة الفلسطينية، وكذلك يمكن استخدام المنهج التاريخي المقارن، ذلك للمقارنة والربط 

ن من نتائج على تلك بين أوجه الشبه واالختالف بين مقومات قيام فلسطين التاريخية، وما هو عليه األمر اآل
 المقومات.

وحيث تهدف الدراسة إلى مساهمة في إعادة التأسيس القانوني والشرعي للمطالبة بالدولة الفلسطينية، والكشف عن 
أسباب تعطيل االستقالل حتى اآلن، وكذلك في تحديد المتغيرات التي طرأت على الخطاب الفلسطيني والمؤثرات 

 التي كانت وراء ذلك.
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 الدراسة: أهمية
وتكمن أهمية البحث في ما يشكله من إثراء للنقاش حول المستندات الشرعية التي يمكن أن تؤسس لمطالب  

ستراتيجية التدويل، واعتماد وسائل القانون الدولي، وا عادة إحياء القيمة القانونية للمقررات الشرعية افلسطينية ضمن 
 التي كانت تؤسس الستقالل فلسطين.

ه الدراسة ال تختلف كثيرًا عن العديد من األبحاث التي تناولت المقومات القانونية للدولة الفلسطينية ولكنها وبما أن هذ
تحاول أن تستجمع من تلك المؤسسات ما يمكن أن يخدم فرضية البحث، التي تؤسس بدورها لمدخل جديد في 

ة الفلسطينية في تحديدها، أو على األقل تأصيل المطالبة بالحق التاريخي الشرعي لفلسطين التي نشأت القومي
 المساهمة في تأكيده.

فاإلشكال الرئيسي للبحث حتى يتحدد مضمونه ويتمحور حولها الموضوع أنه: إلى أي حد يمكن اآلن التأسيس 
 لمطالبة شرعية بحدود فلسطين التاريخية؟

التغيرات التي حدثت في تأسيس مستنده بذلك ومؤسسة على شرعية مقبولة، وكذلك يستدعي األمر البحث في 
المطالبة بفلسطين، وكيف يمكن أن يخدم ذلك في دعم الحجة لقيام الدولة، ودعم شرعنة المطالبة بأي شبر من 
فلسطين إلقامة دولة عليه، ودعم المساعي القانونية للحصول على عضوية كاملة في المنتظم الدولي المشروط، 

السياسية وموازين القوى في مصادرة الحقوق التاريخية للشعوب، سيما حق  والى أي حد يمكن أن تؤثر التغيرات
 تقرير المصير، وهل يمكن للفلسطينيين االستفادة فعليًا من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها؟

وهل يمكن االستفادة من صك االنتداب على فلسطين، وتعديالت الحدود المتفق عليها؟ ومدى شرعية تصرفات 
نتداب المنفردة، ومدى شرعية قرارات األمم المتحدة التي أثرت بشكل مباشر في حدود فلسطين وحق شعبها سلطة اال

 في تقرير مصيره.
 

 ا للتصميم التالي:وسوف نحاول مقاربة هذه اإلشكالية الرئيسية وما يتفرع عنها من تساؤالت فرعية وفق
 سطينيةالمرتكزات القانونية لقيام الدولة الفل المبحث األول:

 المطلب األول: بنية الدولة الفلسطينية "التعريف اإلجرائي واألساس الشرعي"          

 المطلب الثاني: وظائف الدولة "النسق القانوني"         

 المبحث الثاني: تطور الشخصية الدوالنية الفلسطينية

 المطلب األول: استقالل فلسطين التاريخية        

 دولية: من العدوان إلى االحتالل.ني: الشرعية الالمطلب الثا       

 



 

  944 من 634

 

 :المبحث الول: المرتكزات القانونية لقيام الدولة الفلسطينية

من أهم ركائز البحث في موضوع الدولة  ينبني بداية على تأسيس المفهوم، وتحديد البنية، من خالل تركيبتها 
ولة طرأ عليه تغيرات عديدة، من تطور التأريخ السياسي وكذلك من خالل توزع الوظائف داخل كل بنية، فمفهوم الد

واأليدلوجي لتعريف الدولة وتحديد وظائفها وأدوارها، وان هذا التركيز سوف يساعد أيضا في تحديد التعريف 
الفلسطيني للدولة، والى أي حد ينسجم الواقع مع هذا التعريف، وما هي أوجه التقاطع واالختالف بين التعريفات 

يدية لدور الدولة ووظيفتها، وبين التعريف الفلسطيني وفق الشروط المؤسسة لها، بذلك يمكن الكشف عن مدى التقل
 مالئمة وجودية الدولة وجدلية االحتالل.

إن أهم ما يمكن التأسيس له في تأصيل الخطاب القانوني الفلسطيني باتجاه تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، 
االستعمار البريطاني، لتحديد أوال معالم الخارطة الفلسطينية في زمن االنتداب البريطاني، أو  يجب العودة إلى فترة

ما يطلق عليها الحدود االنتدابية، ومن ثم دراسة إلى أي حد سمحت الشروط فيما بعد بإنهاء االنتداب ونيل 
مية من وضع نقطة بداية للتحول في مسار االستقالل لدولة فلسطينية أسوة بباقي األقاليم المنتدبة، وذلك لما له أه

الدولة الفلسطينية على مستوى األبعاد الجغرافية والسكانية والسياسية، وحتى تبنى المطالبة. بالدولة الفلسطينية على 
أسس شرعية واضحة ومؤسسة للحق، وان كل التحوالت التي طرأت على فلسطين االنتدابية، سوف نخضعها إلى 

 الموائمة لمعرفة مدى مجاراة الواقع للقانون.مبدأ المشروعية و 

بالتالي فان نقطة البداية تبدأ من تعريف الدولة وتحديد الوظائف القانونية والسياسية لها، وذلك من خالل استعراض 
أهم التعريفات، وربطها أو إسقاطها بالدولة الفلسطينية ومكوناتها، وبما أن تناول تعريف الدولة في عموميته يمكن 
أن يفقد البحث خالصته، في هذا المقام، بذلك سوف يتم التركيز على مكون أساسي، وهو المكون اإلقليمي قانونا 
وسيادتها السياسية، بمعنى ربط المكون الجغرافي لحدود الدولة، بالسيادة ومفهومها القانوني. نتيجة لخصوصية 

 تناول إشكالية الدولة الفلسطينية في ظل وجود االحتالل.
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 :المطلب الول: بنية الدولة الفلسطينية "التعريف اإلجرائي والساس الشرعي"

إن تناول مفهوم الدولة عبر مكوناتها التقليدية، والتي تعني ما أتفق على تعريف عام وبسيط للدولة بأنها مجموعة 
حسب نظام معين ما "سياسي، من األفراد "السكان، المواطنين، الشعب" تستقر على مساحة معينة ما "إقليم" وتعيش 

 اجتماعي، قانوني" تتمتع فيه مجموعة معينة بالسلطة واإلكراه وحق استخدام القوة على جميع األفراد.

ويفترض هذا التعريف وجود عناصر أساسية لكل دولة إال أن الباحثين اختلفوا في عدد عناصر الدولة على مر 
روا بأربع عناصر أساسية هي: الشعب، اإلقليم، الحكومة، العصور فعلماء السياسة في العصور الوسطى أق

ات إال أن علماء السياسة في العصر الحديث أضافوا نقطتين أخريين إلى هذه المقومات يعتبرونها أساسي.السيادة
 ،تساؤل عن الدولة تساؤل عن وظائفها ووسائلها أي. كما أن 516: االستقالل واالعتراف الدولي مالتشكيل الدولة ه

لكنها تحافظ بالضرورة على محتواها  ،تنحل في أسئلة أخرى أدق ،ذه أسئلة تتكيف مع الظروف الزمنية والمكانيةه
 517ما دامت الدولة ظاهرة اجتماعية عامة.

 : 518تقوم الدولة على ثالثة أركان هي

 :الشعب - 1

وعة، إحساس بضرورة إشباع ال يتصور وجود دولة دون وجود مجموعة من البشر، وال بد أن ينشأ لدى هذه المجم
حاجات شتى، والتعاون على أداء المناشط المطلوبة إلشباع هذه الحاجات، ويتكون شعب أي دولة من وطنيين 
يتمتعون بجنسية الدولة، وتربطهم بها رابطة الوالء القانوني، وأجانب يوجدون على إقليم الدولة ال تربطهم بها سوى 

، ولكن بالمجمل هناك مفهوم 519وهناك من يفرق بين الشعب واألمة ،حوالرابطة التوطن أو اإلقامة حسب األ
 قانوني وسياسي للشعب المقصود به كركن من أركان الدولة.

جوء التي قضت بأن يصبح وبالنظر إلى الواقع الذي تعرضت له التجمعات السكانية للشعب الفلسطيني في حالة الل
لشتات، مما عرضها إلى نكبة ديموغرافية أثرت بشكل مباشر في في مخيمات ا اُ الشعب الفلسطيني موزع اثلث

                                                           
 38، ص2009وال وز ع، ال اهرة،الطبعة ا ولى  السيد مصط ى احمد أبو ا خير، الدولة    ال انون الدول  العا ، ايتراك لل شر - 516
 16، ص2011 بد هللا العرو ، م  و  الدولة، املركز الث ا   العربي، بيروت، الطبعة ا خامسة،  -517
 206، ص2014، 12انظر  لى  ادق أبو هيف، ال انون الدول  العا ، م شأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة الطبعة  - 518
رجوع إلى: كيث ناش، تطور م  و  الدولة ا مة، ترجمة د. حيد حاج إسما ي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت للمزيد يمك  ال - 519

2010. 
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، وباتت التجمعات الفلسطينية محكومة 520االتساق الذي يمكن أن يطلق على الشعب الفلسطيني ووحدته وتجانسه
ما تبقى من تجانس للفلسطينيين على ما تبقى من  1967بأكثر من قانون ونظام أثرت أيضا النكسة في العام 

، فهناك في فلسطين التاريخية فلسطينيون يخضعون 1967ي األراضي التي احتلتها إسرائيل بعد العام فلسطين ف
إلى قوانين االحتالل، وهناك في الضفة وقطاع غزة لهم بيئتهم الخاصة التي تتمايز عن باقي التجمعات الفلسطينية، 

لمضيفة، وبات األمر أكثر تعقيدا مع واقع الشتات الذين يخضع كل تجمع فيهم إلى قوانين البلد ا ووهناك الجئ
االنقسام حيث أصبح الحديث يفرد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقوانين وسياسات تختلف عن الضفة الغربية 
وتختلف هذه األخيرة عن القدس، مما أدى ذلك إلى ضرب مقومات المفهوم السياسي المتجانس للشعب كركن من 

 لمستقلة.أركان الدولة الفلسطينية ا

 :اإلقليم - 2

قليم الدولة  إذا وجد الشعب فال بد له من االستقرار على إقليم ما، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة الدولة، وا 
هو ذلك الجزء من األرض الذي تباشر الدولة عليه سلطانها، وال يمارس عليه سلطان غير سلطانها. ويتكون إقليم 

جزء أرضي، وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة، ويستعمل سطح األرض وما دونه الدولة من ثالثة أجزاء، 
من طبقات إلى ما ال نهاية، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات كالجبال والهضاب وجزء مائي، ويشمل المياه 

لدولة، وتسمى المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ونصيب من البحار العامة المالصقة إلقليم ا
اإلقليمية، وجزء هوائي ويشمل طبقات الهواء فوق اإلقليمين األرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام القانون 
الدولي العام. وبالنظر إلى واقع اإلقليم الفلسطيني، نجد انه مقسم ومجزأ، كما أن تعريف اإلقليم لم يتقصر على 

تد ليشمل ممارسة الدولة لسلطانها على هذا اإلقليم، وان ممارسة السيادة على اإلقليم تحديد الحدود الجغرافية إنما يم
هي الكفيلة بأن تمنحه ركنا باعتباره من أركان الدولة قانونا، وبعدما وافقت منظمة التحرير على قيام الدولة 

% من فلسطين 22يتجاوز ، إال أن هذا الجزء الذي ال 1967الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران للعام 
ن نشأة السلطة على بعض األراضي التي أعاد إالتاريخية لم يكن للفلسطينيين أية سلطة عليه في أي وقت، بل 

االنتشار فيها جيش االحتالل اإلسرائيلي، لم تمارس عليها سيادة، ولقد قيدت شروط السيادة في اتفاق أوسلو 
، بالتالي ينتفي 521ى فرض سلطانها على األراضي التي أقامت عليهاوملحقاته التي جردت السلطة من قدرتها عل

مكون اإلقليم، ناهيك على أن الحدود الجغرافية لإلقليم، متحولة وغير ثابتة وقارة، من الحدود االنتدابية إلى حدود 
                                                           

للمزيد حو  اثر النكبة  لى ال جمعات السكانية وتجانس الشع  ال لسطي ي وضرب وحدته الديموغرافية، يمك  الرجوع إلى:  سطنطين  -520

 31. ص1967ا، دار العل  للماليين، بيروت،الطبعة ا ولى، آب/أغسطس زريق،    مع ى النكبة مجدد
:  الء ابو طه، امل ددات ال انونية   ك  السلطة ال لسطي ية، مجلة تسامح لدراسات ال يود االت ا ية  لى السيادة    اوسلوانظر حو :  -521

 .2012ح وق اإلنسان، را  هللا
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م حدود ، ث1967، ثم إلى حدود الرابع من حزيران 1949، إلى حدود خط الهدنة عام 1947قرار التقسيم لعام 
أوسلو، وتقسيم األراضي الفلسطينية إلى مناطق )أ، ب، ج(، وحدود جدار الفصل العنصري، ومصير التجمعات 
السكانية )المستوطنات( في األراضي الفلسطينية، وحيث ينص اتفاق أوسلو على انه ال يوجد والية لحكم السلطة 

د إلى المستوطنين الذين يقيمون داخل حدود على األرض، بينما فقط على السكان، كما أن واليتها ال تمت
1967.522 

إن إقليم الدولة الفلسطينية هي الحدود االنتدابية التي تم إيرادها في صك االنتداب، وهي على شرفة االستقالل من 
م االستعمار البريطاني، وامتلكت حسب البريطانيين وعصبة األمم واألمم المتحدة فيما بعد المقومات الشرعية وترسي

، وان كل التغيرات 523الحدود االستعمارية، واتخذت موقعا متقدما في تصنيف الدول التي امتلكت مقومات االستقالل
التي تلت ذلك والتي مست الحدود الموروثة عن االنتداب، تعتبر غير شرعية، كما أن أي اتفاقية يوقعها الشعب 

"، وكذلك اتفاقية جنيف 1948حسب ميثاق "بوغوتا  المحتل مع االحتالل تعتبر غير شرعية في القانون الدولي
( التي نص على مشروطية التوازن والتوافق في 1969كذلك اتفاية فينا )معاهدة المعاهدات لعام 1949الرابعة لسنة 

توقيع االتفاقيات الدولية، والمبدأ الفقهي "اإلذعان ال يرتب مراكز قانونية"، وان تجاوز الصالحيات من الجمعية 
امة لألمم المتحدة بقرار التقسيم كان واضحا وفاضحا، كما أن المالحظات القانونية التي وجهت لقرار التقسيم الع

ن الجمعية العمومية ليست إكانت تمس باألساس البحث في شرعية القرار من حيث جهة االختصاص، وحيث 
من الشرعية القانونية، وهو نفسه القرار صاحبة اختصاص في ترسيم الحدود بين الدول، بالتالي خلى قرار التقسيم 

التي أعلنت إسرائيل بموجبه عن قيام دولة إسرائيل، وما بني على باطل فهو باطل، وان القانون الدولي واضح في 
، ولكن يبقى تعقيد الواقع واالعتبارات السياسية التي تؤثر بطبيعة الحال على القانون وتصنعه، 524هذه القضايا

ب التركيز على الفصل بين األبعاد القانونية والخطاب المستند الى الشرعية، وبين الحديث عن وليس العكس، فيج
 االعتبارات السياسية، وما يمكن أن تتيح للفلسطينيين من فرص.

  

                                                           
تّ  اآلن ت طيع أو ا   إذ ابلة ل يا  دولة  ليها،  أرضاال لسطي ية  ا راض يص  العنصر  ل  يتركا م  وجدار ال  اإلسرائيليةاملس عمرات  إن -522

ال اس ،  أن س .امل  لة بحيث ال توجد هناك وسيلة ل وا   جغرا   بين جنوبي الض ة مع  مال ا وال بين الض ة الغربية و طاع غزة ا راض ي

 : 2011، مجلة فلسطين االلكترونية  انون الدول الوضع ال انوني ملنظمة ال حرير    ال

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2066  
 217 .ص1999، ال اهرة   وز ع،دار ال ضيلة لل شر وال .املعاصر ا  ديث و تاريخ فلسطينرفيق  اكر الن شة، انظر:   -523
مركز الشرق العربي للدراسات    بطالن قيام دولة يهودية في فلسطين في القانون الدولي، دراسة ا خير، أبوللمزيد انظر: احمد مصط ي  -524

 htm-30-http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath.01.  :2008 ، لندن،واإلستراتيجية  الحضارية

  

http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2066
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-30-01.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-30-01.htm
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 :السلطة - 3

وركن ال يكفي لقيام الدولة وجود شعب معين على إقليم معين، فالبد من قيام حكومة تباشر السلطات باسم الدولة، 
الحكومة أو السلطة هو الذي يميز الدولة عن األمة، فاألمة تتفق مع الدولة في ركني الشعب واإلقليم، ولكنها 
ذا ما تيسر ألمة ما أن تقيم حكومة تخضع لسلطانها فإنها تصبح دولة.  تختلف عنهما في ركن السلطة السياسية، وا 

ر لجدل بين فقهاء القانون حيث اختلفوا في ذلك على ويلحق بركن السلطة مكون أساسي هو السيادة، وهو مثا
رأيين، الرأي األول ويمثل النظرية الفرنسية، وتقول بوجوب وجود السيادة، وأنه ال يمكن قيام دولة ليست ذات سيادة، 

 .اخلغير المقيدة في الخارج والد أي أن الجماعة ال تستحق وصف الدولة، إال إذا كانت تتمتع بالسيادة أي بالسلطة

ويمثل النظرية األلمانية، حيث ال تشترط لقيام الدولة أن توجد حكومة ذات سيادة، ومقتضى هذه  ،والرأي الثاني
النظرية، أن العبرة في قيام الدولة هي بوجود الحكومة التي تملك سلطة إصداره أوامر ملزمة في قدر معين من 

 .525معنى المطلق في تلك الشؤون كافة الشؤون المتصلة بالحكم، ولو لم تكن لها السيادة بال

وهناك بعض المدارس التي تضيف السيادة واالعتراف كمكونات أساسية لنشأة الدولة، وتقوم على أساس عدم  
االعتراف باكتمال مكونات الدولة إذا لم تكن ذات سيادة باعتبار السيادة صفة مالصقة ومالزمة لظهور الدولة 

ا السلطة ووظيفته الدولة األساسية التي أظهره التطور المضطرد بوظائف الدولة، باألصل ألنها تعني في مضمونه
ونضج االتفاق على مكوناتها، كما أن فكرة المجتمع الدولي أبانت عن وجود متالزمة االعتراف حتى تكون الدولة 

ى المنظمات الدولية تحصل ذات سيادة متساوية مع باقي مكونات األسرة الدولية، ومثيالتها من الدول، واالنضمام إل
من خالله الدول على االعتراف بالشخصية القانونية للدولة على المستوى الدولي، وأهليتها في الدخول في التزامات 

 526متبادلة مع باقي أشخاص القانون الدولي.

ولة الفلسطينية وبالتركيز على مفهوم السيادة ألنه سوف يهمنا كثيرا في البحث عن ممكنات اكتمال تكون بناء الد
من مختلف هذه العناصر، السيادة الوطنية تعتبر إحدى أهم المقومات األساسية التي تبنى عليها نظرية الدولة في 
حدى أهم أسس التنظيم الدولي التي تنظم العالقات بين الدول وتحدد حقوقها وواجباتها.  الفكر السياسي والقانوني، وا 

اسي يتعلق بالدولة باعتباره أحد أهم خصائصها وسماتها الرئيسية، وهي شرط من سي -ومفهوم السيادة مفهوم قانوني

                                                           
الدولية وبين ال وانين الدا لية، ومنها موضو ة السيادة  وااللتزاماتملزيد م  ال  صي  حو  ال وج ات ال   ية    العال ة بين ال انون  525

راهي  العناني، " ال انون الدولى العا  ، الدولة " دار الك اب ا  ديث , ابممارسة السلطة، يمك  الرجوع الى:  أدوات أه با  بارها احد 

انظر  لى  ادق أبو هيف، ال انون الدول  العا ، م شأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة . كذلك يمك  الرجوع الى:  1998ا  زء الثانى .ا  زائر

 .206، ص2014، 12الطبعة 
 94، ص2001الدولة    ال انون الدول  العا ، مطابع النجا ، الدار البيضاء، ، يا  ق االدر    بد انظر: ا  ناتي  526
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الشروط األساسية العتبار أي كيان سياسي دولة، أي عضوًا في المجتمع الدولي، ومخاطبا بأحكام القانون 
 .527الدولي

على ممارسة مظاهر سيادتها  يرتبط مفهوم السيادة بمفهوم االستقالل. فالدولة المستقلة هي الدولة السيدة القادرة 
على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية دون تدخل من أحد. السيادة هي التي تخول الدولة الحق بالتشريع وتطبيق 
قوانينها ومحاكمة األشخاص واألفعال داخل إقليمها الوطني، والحق بالدخول بعالقات مع الدول األخرى وعقد 

رسال ممثلين ودبلوماسيين يمثلونها في الدول األخرى، والحق بالتمتع بالحصانات االتفاقات والمعاهدات الدولية و  ا 
أما  .واالمتيازات في الدول األخرى وأمام محاكمها، وهذه هي الحقوق التي يشملها مفهوم السيادة في القانون الدولي

 .528الحرية، االستقالل، حق تقرير المصير :مظاهر السيادة فهي

إال أن الفقه الدولي اختلف حول ذلك، ولكن ما يهمنا  اً قانوني اً غم من انه عمل سياسي وليس مكونأما االعتراف وبالر 
في التطرق إلى االعتراف هو البحث في مدى أهمية االعتراف بالدولة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى أهم 

انونية ثابتة للدولة، فاعتراف العالم التأصيل بان االعتراف عمل سياسي بالتالي ال يمكن له أن يؤثر في مراكز ق
بالواقع السياسي للدولة الفلسطينية المعلنة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، ال يعني ذلك أن الحق القانوني 
والتاريخي بفلسطين التاريخية نقص قيمته القانونية، فاالعتراف يعترف بواقع قائم وال يغيره، ولكن يتطلب القانون 

صاحب استكمال الدولة لعناصرها إجراء قانوني يتمثل في أن تعترف العائلة الدولية بهذا النظام الجديد، الدولي أن ي
أي أن تسلم األشخاص الدولية القائمة باستكمال الدولة الجديدة لكل أركان الدولة وقبول التعامل معها كعضو في 

ًا تقبل الدول بموجبه زميلة جديدة لها في المجموعة المجتمع الدولي. ويرى بعض الفقهاء في االعتراف عماًل إنشائي
الدولية وتقر لها بالحقوق واالمتيازات المرتبطة بالسيادة, ويعرف البعض االعتراف بأنه ) االتفاق الدولي األول الذي 
 ينشئ قواعد قانونية تخاطب أطرافه, فيستمتع كل واحد منهم في مواجهة اآلخر بوصف الشخصية الدولية ومن ثم
فهو بطبيعته اتفاق دولي منشئ(, ومن شأن هذا المذهب أن يجعل من االعتراف عماًل يخضع العتبارات سياسية 

 . 529طالما أنه تعبير عن اإلرادة الحرة للدول مما يمكن إخضاعه لشروط وقيود سياسية معينة

وصف يلحق بالدولة عند نشوئها في حين هناك رأي يعتبر االعتراف عماًل إظهاريًا بحتًا ألن الشخصية القانونية, 
ويصدق عليها متى تمت لها عناصر الوجود, فالدولة متى نشأت تتمتع بمجرد نشوئها بوصف الشخصية الدولية 
بحكم وجودها وما االعتراف إال عمل انفرادي ومظهر تقتصر وظيفته على الشهادة بنشوء عضو جديد في الجماعة 

                                                           
 .1979,  4الشافع   محمد بشير , ال انون الدول  العا     السل  وا  رب , دار ال كر ا  امع  , ال اهرة , ط   527
 147 زائر ص،ا 2000د. فوز  أو ديق، النظرية العامة للدولة، دار الك اب ا  ديث، طبعة انظر:  - 528
 59، ص2001 بد ا  ق ا  ناتي االدر   ي، ال انون الدول  العا ، مك بة الشروق، وجدة، انظر  -529
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لواقع. وبموجب هذا الرأي فإن االعتراف عمل حقوقي تلتزم الدول األخرى القيام الدولية وينطوي على اإلقرار باألمر ا
به بمجرد استكمال الدولة الجديدة لعناصر وجودها دون أن يخولها اعترافها بها ترتيب أية شروط أو قيود. ويذهب 

بأنَّ وجود الدولة  1938الفقه الحديث إلى األخذ بنظرية االعتراف اإلظهاري فقد قرر مجمع القانون الدولي عام 
الجديدة مع ما يتبع هذا الوجود من اآلثار القانونية ال يتأثر برفض االعتراف من جانب دولة أو أكثر , وكذلك 

  . 530الذي قرر بأن وجود الدولة السياسي مستقل عن اعتراف الدول األخرى بها 1948ميثاق بوغوتا عام 

لدولة ومكوناتها الشرعية، نحاول إسقاط تلك المكونات على الحالة بعد استعراض التعريف القانوني اإلجرائي ل
الفلسطينية، حيث يتم استعراض واقع ما تملكه فلسطين من مقومات الدولة ما قبل النكبة واآلن، وذلك حتى يتسنى 

ريخية من جهة، التأسيس لمطالبة قانونية ناجزة من الناحية المادية ومتطلبات االستقالل السياسي لدولة فلسطين التا
ومن جهة أخرى محاولة البحث في إمكانية قيام دولة فلسطينية وفق الشروط الراهنة والتغيرات التي طرأت على 

 مقومات الدولة القانونية ومكوناتها السياسية:

ه من ناحية الشعب أو السكان فان الشعب الفلسطيني وصل إلى حالة من النضج السياسي والمدني التي تؤهل :أوالً 
القومي والديني والسياسي واالقتصادي وتطوره المدني من  ئهلتشكيل أمه متفاعلة مع حاضرها، وأبان عن انتما

مظاهر المجتمعات الحيوية، وبتشكل األحزاب والجمعيات والنوادي والحركات السياسية واالجتماعية، ومستوى مهم 
دى الشعب الفلسطيني مقومات األمة التي اكتمل نضجها من الفن والثقافة والتراث والتاريخ المشترك، مما توفرت ل

منذ آالف السنين وقبل االنتداب البريطاني، وخصوصية حكم الخالفة العثمانية التي أعطت مساحة واسعة في نظام 
الالمركزية ليدير أصحاب البالد شؤونهم ويختارون نظم تناسبهم، وقد شهدت الخالفة تباينات عميقة في إدارة 

يات، كما أن المفهوم السياسي للشعب الفلسطيني برز بقوة من خالل االحتكاك المباشر مع األطماع المتصرف
الصهيونية في فلسطين والتواطؤ البريطاني، حيث برزت الهوية السياسية المقاومة وتشكلت القيادات السياسية، 

لديه قدرة على التأثير في تشكل قناعات  واألحزاب والمجموعات المسلحة المقاومة التي تتبنى نهجا سياسيا تحرريا،
بالتالي فان الشعب الفلسطيني يكتسب الصفة السياسية الكتمال المكون الشرعي لبناء الدولة ونيل  531السكان،

فلسطين استقاللها السياسي عن االنتداب البريطاني. هذا األمر ينطبق على الشعب الفلسطيني ما قبل النكبة وعلى 

                                                           
 إنما، ا رضاال تراف باملن صر ال يرت  أ  ح وق له  لى  أن، بمع ى ح و ا( ي ش ئ لى )أن النصر ال  1948 ا   املع ود ميثاق بوغوتا نص - 530

رت  أ  التزامات، ملزيد م  ال  صي  حو  ال  ر ة بين اال تراف امل ش ئ وامل رر، و    وا د ال انون الدول  هو ف ط  م  سياس ي ان راد  ال ي

 55، ص2002التي تع  ر اال تراف م رر، يمك  الرجوع إلى: سعد الرجراج ، ال انون الدول  العا : الدولة، مطابع النجا ، الدار البيضاء، 
القضية الفلسطينية: خلفياتها : محس   ا ح، إلى شرينات وثالث نات ال رن املاض ي يمك  الرجوع حو  نضج الشع  ال لسطي ي     -531

 35. ص2011بيروت  ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، التاريخية وتطوراتها املعاصرة

http://www.alzaytouna.net/index.php?news=19129
http://www.alzaytouna.net/index.php?news=19129
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ولكن حدث النكبة الدراماتيكي والذي أدى إلى تمزق النسيج السياسي والمدني لمفهوم الشعب  ،532أبواب االستقالل
الفلسطيني عبر خلق حالة اللجوء التي تركت أثارها الواضحة وما أحدثته من شروخ في البنية السكانية التي كان 

 يعتمد عليها لنيل االستقالل واالعتراف بالدولة.

أسيس لحالة اللجوء الفلسطينية بدالالتها السياسية والمعنوية أثرت بشكل مباشر على إن ما أحدثته النكبة من ت
المكون البنيوي لمفهوم الشعب السياسي، بالتالي فان هذا المكون شهد تفككا اضعف من بنيته، فال يمكن تجاوز 

فلسطيني مقسم في حالة اللجوء عند الحديث عن الشعب الفلسطيني كمفهوم سياسي، وبالتالي أصبح الشعب ال
تجمعات سكانية تخضع ألنظمة وقوانين مختلفة هناك سكان األراضي المحتلة في غزة يخضعون للنظام المصري، 
وفي الضفة الغربية يخضعون للنظام األردني، وفي الشتات يخضعون إلى قوانين البلدان المضيفة، وفي فلسطين 

، بالتالي فان ذلك يضرب التجانس والوحدة السياسية المفترض يخضعون إلى القانون اإلسرائيلي 1948المحتلة عام 
إن تكون في الشعب كمكون من مكونات الدولة، كما أن شرط الشعب يتحدث عن التجانس والتواجد على ارض 
جغرافية موحدة تجمعهم روابط المواطنة واالنتماء إلى السيادة الجغرافية للدولة، بالتالي نجد أن فلسطين كانت تملك 
مقوم الشعب المتجانس والمترابط والمتواجد على بقعة جغرافية محددة، وله هويته القومية ومكونات األمة وعواملها 
المشتركة، ولكن بعد العدوان الصهيوني تم ضرب هذا المقوم، ولم يعد مقبوال الحديث عن دولة فلسطينية دون أن 

الصادر  149جئين الذين هجروا من بلدهم، حسب القرار تعود إلى الشعب تجانسه وذلك عبر تحقيق حق العودة لال
 .1949عن األمم المتحدة لسنة 

وفيما يتعلق بالحدود الجغرافية أو اإلقليم وهو ما نركز عليه في هذا البحث، حيث ارتسمت حدود فلسطين التاريخية 
تعمرة للمنطقة، وتم االتفاق على عبر  التفاهمات التي يتوصل إليها كل من فرنسا وبريطانيا باعتبارها القوى المس

ترسيم الحدود االنتدابية المتعارف عليها لخارطة فلسطين التاريخية، بالتالي فان ركن اإلقليم قد توفر  فيما قبل العام 
بكثير، وان العدوان الصهيوني في مسماه القانوني هو اعتداء على أراض الغير بالقوة واحتاللها، وهو شكل  1948

، بالتالي فلقد احدث هذا العدوان متغيرات واقعية 1974عدوان حسب تعريف العدوان في الجمعية العام من أشكال ال
 ممست الحدود الموروثة عن االستعمار، مما يعني أنها تدخل ضمن النزاعات الحدودية التي يتضمنها قرار عد

، إن الدولة الفلسطينية بإقليمها 533وليتطبيقا للعرف الد 1960المساس بالحدود الموروثة عن االستعمار في العام 

                                                           
، يمك  الرجوع إلى:  بد الوهاب الكيال ، تاريخ فلسطين 1948و  ال شكيالت السياسية واملدنية ال لسطي ية    فلسطين ما  ب  للمزيد ح - 532

 .1972ا  ديث، املؤسسة العربية للدراسات وال شر، بيروت، 
لى: الموسوعة الفلسطينية، تقرير ، يمكن الرجوع إ1960لعام  2526انظر: حول حق تقرير المصير للفلسطينيين وتطبيقات القرار  - 533

   http://www.palestinapedia.netالمصير )حق(: 
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المتكامل لم تنل استقاللها بفعل العدوان الصهيوني، وهذا العدوان وما نتج عنه من تغيرات واقعية أحدثتها حالة 
 ري للسكان، مما أدى إلى تغيرات على حدود إقليم الدولة الفلسطينية.ساالحتالل والتهجير الق

، هو 1988مقبوال من المجلس الوطني الفلسطيني منذ  اً باعتباره إقليم 1967يني لعام أما فيما يتعلق باإلقليم الفلسط
مجاراة الواقع للقانون، وال يؤثر على حق الفلسطينيين في إعالن استقالل فلسطين على فلسطين التاريخية، وفق 

  1967،534حدود الذي أعاد  ترسيم الحدود الفلسطينية وفق  1988قراءة حقوقية إلعالن االستقالل في 

نتيجة لالعتراف الدولي الواسع بحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير 
المصير  المتضمنة في العديد من القرارات للجمعية العامة لألمم المتحدة، ولجنة حقوق اإلنسان، واللجنة المعنية 

عديد من مؤتمرات جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه، وال
المؤتمر اإلسالمي ومؤتمر دول عدم االنحياز، فضال عن المقررات الصادرة عن العديد من المؤتمرات الدولية 

ى نص مرتكزة عل 1967استقالل دولة فلسطين على حدود  علىواإلقليمية األخرى. وحيث ارتكز إعالن المنظمة 
( 181، وكذلك على قرار الجمعية العامة رقم )1923( ومعاهدة لوزان 1919( من ميثاق عصبة األمم )22المادة )

، وقرارات القمم العربية وقوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات األمم المتحدة 1947الخاص بتقسيم فلسطين عام 
ذلك كله، أن إعالن االستقالل بني أساسا كما ورد فيه  ، ولكن األهم من1947تجاه الحقوق الفلسطينية منذ 

 535)الحقوق التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في ارض فلسطين(.

ن االرتكاز القانوني إلعالن االستقالل يصلح الن يكون ارتكازا قانونيا إلعالن استقالل فلسطين التاريخية كلها، إ
م ؤ فلسطين، اتخذت هذا اإلعالن للتواالسياسية والواقعية على أراض  ولكن منظمة التحرير وأمام ضغط المتغيرات

مع تلك التغيرات، وكطريق لوضع حد للصراع المستمر في فلسطين، مما يمكن اعتباره قبول سياسي بإسرائيل، رغم 
 ورود كلمة حق في الوجود في رسائل االعتراف، ولكن هذا الحق اقتصر على العيش بسالم، حتى تكون منظمة
التحرير أكثر قبوال من قبل المجتمع الدولي الذي غض النظر عن جريمة عدوان احتالل فلسطين، وان مسار الكفاح 

، مما جعل المنظمة تعلن االستقالل، وتعلن االنتقال من الشرعية 1988تغير بعد العام  اً عام 40المسلح ألكثر من 
 .536التاريخية الى الشرعية الدولية

                                                           
  113انظر: عبد الهادي بوطالب، مرجع سابق، ص - 534
نية سياسية، دار الهالل العربية للطباعة عبد الهادي بوطالب، إعالن الدولة الفلسطينية المستقلة والقانون الدولي العام، دراسة قانو -535

 .104، ص1990والنشر، الرباط، 
  16. ص2004انظر: إبراهيم أبراش، فلسطين في عالم تغير، دار الشروق للطباعة والنشر، فلسطين،  -536
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من أركان الدولة سلطة سياسية ذات سيادة على إقليم  اُ لسلطة باعتبارها مكونلارسة الفلسطينيين أما فيما يتعلق بمم
، وبالرغم من الخطوة الفلسطينية المهمة في )حكومة عموم 1948محدد المعالم، لم تتوفر للفلسطينيين منذ العام 

ينية لملء الفراغ الناتج عن انسحاب ، فقد كانت الهيئة العربية العليا قد قررت إنشاء حكومة فلسط537فلسطين(
بريطانيا من فلسطين، وقد أقرت الحكومات العربية بذلك، وتأكيد لشرعيتها قامت حكومة عموم فلسطين بالدعوة 

قامة دولة حرة  1/10/1948النعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في  وقد أعلن المؤتمر استقالل فلسطين، وا 
لدولية المتعارف عليها أثناء االنتداب البريطاني، وعندما حاولت أن تمارس الحكومة ديمقراطية ذات سيادة بحدودها ا

صالحياتها على األرض اعترضت كل من مصر في غزة، واألردن قد رفضت الفكرة من األساس، ولم تمكن الدولة 
ية التي حالت دون الفلسطينية المعلنة عن القيام بممارسة مهامها وصالحياتها على األرض بفعل الظروف السياس

ك ، ومنذ ذلك الحين وتحاول التجليات السياسية الفلسطينية التي عبرت عنها الكيانية السياسية لمنظمة 538ذل
التحرير، والتي خاضت معارك من اجل نيل االعتراف بشرعية تمثيلها للفلسطينيين، وبأن ميثاقها الوطني لعام 

يمكن اعتبارها في ذلك الوقت حكومة المنفى أو نظام سياسي  ، كان ينص على فلسطين التاريخية والمنظمة1968
لم يمكن على األرض، وحتى يومنا هذا وبالرغم من تبدل أشكال التوائم الفلسطيني مع الظروف السياسية وبالرغم 

ادة من وجاهة األبعاد القانونية للصراع ووضوحها، إال أن الفلسطينيين لم يمكنوا بأي شكل من األشكال مكون السي
ن السلطة الفلسطينية التي كانت إفرازا لمسار التسوية، كبلتها أوالسلطة على األرض في أي جزء من فلسطين، و 

ن المكون السياسي للدولة الفلسطينية قد إاالتفاقيات من أي صالحيات سيادية على األرض، بالتالي يمكن القول 
دولة لها سلطة سياسية، ولكن العدوان وشكله االحتاللي تشكل ونضج بصورة كافية قبيل العدوان، باعتبار فلسطين 

االحاللي حال دون نيل فلسطين استقاللها باكتمال عنصر السلطة السياسية كمكون للدولة، وان الدولة الفلسطينية 
 539لم تمارس أي شكل للسيادة بالتالي ينتفي منها ركن من أركان الدولة. 1967المقبولة فلسطينيا على حدود 

خاليا من بسط سيادة الشعب  1964ي الميثاق الوطني الفلسطيني األول الذي اقر في مؤتمر القدس لعام جاء ف
الفلسطيني على أرضه، خاصة تلك األجزاء من األراضي التي لم تسقط حتى ذلك الوقت تحت االحتالل، وذلك 

د كانت الضفة الغربية تحت سيطرة لتفادي الدخول في صراعات مع الدول العربية الرافضة لفكرة السيادة هذه، فق
( من الميثاق 25تحت الحكم السوري، وهكذا ورد في المادة ) والحمةاألردن، وقطاع غزة تحت الحكم المصري، 

الفلسطيني األول:"ال تمارس هذه المنظمة اية سيادة إقليمية على الضفة الغربية في المملكة األردنية، وال على قطاع 
                                                           

 شرق  نيوقوسا، ،ونتائج مقدمات: فلسطين عموم حكومة شبيب، سميحلمزيد من التفصيل حول حكومة عموم فلسطين، يمكن الرجوع إلى:   -537
  ص ، ،برس

انظر: محسن صالح، القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصر، مركز الزيتونة للدراسات، بيروت، الطبعة الثانية  -538

 71، ص 2012
 11،ص2007( كانون الثاني 6عدد )( ال3انظر : خلف رمضان الجبوري، السيادة في ظل االحتالل، مجلة دراسات إقليمية، السنة ) - 539
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صر، وسيكون نشاطها على المستوى القومي الشعبي في الميادين التحررية والتنظيمية والسياسية غزة التابع إداريا لم
، وذلك لضمان الحصول على 1948والمالية، واكتفت المنظمة بصيغة العمل على تحرير األراضي المحتلة لعام 
رير الفلسطينية، وعندما وقعت حرب التأييد العربي الجماعي لقيام الكيان الفلسطيني الدولي المتمثل في منظمة التح

وسقطت كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والحمة بيد إسرائيل، ومع التطور الداخلي في المنظمة  1967يونيو 
( من الميثاق وأضافت القيادة الجديدة بنودا 24بانتقال قيادتها إلى منظمات العمل الفدائي، جرى إسقاط المادة )

على حق تقرير المصير فجاء في المادة الثالثة مثال: "إن الشعب العربي الفلسطيني هو تنص صراحة على السيادة و 
 540صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته، وبمحض إرادته واختياره".

ى اعترافات دولية وأمام تنامي دور منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي وحصولها عل
متزايدة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وردا على المحاوالت اإلسرائيلية واألمريكية الهادفة إلى رفض 

بإقرار  1974اشتراكها في مؤتمر جنيف، كان من الطبيعي أن يقوم المجلس الوطني في دورته الثانية عشر سنة 
التحرير على كل جزء من األرض الفلسطينية التي يتم تحريرها".  برنامج النقاط العشر، متضمنا: " تناضل منظمة

كما جاء في النقطة العاشرة من هذا البرنامج: "على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم ويمكن 
للشعب من تحقيق هذه األهداف". وقد كان لهذا البرنامج األثر الكبير في االعتراف بشرعية تمثيل المنظمة 

 541الفلسطيني. 

داخل األراضي المحتلة، ومع إعالن النظام األردني فك  1987بقيام االنتفاضة الشعبية الكبرى في أواخر العام 
، انفتح الباب عمليا أمام قرار إعالن السيادة الفلسطينية على الضفة الغربية 1988االرتباط بالضفة الغربية عام 

 1988.542ل الذي اقره المجلس الوطنية في دورته السابعة عشر بالجزائر وقطاع غزة من خالل إعالن االستقال

نما هو مجاراة سياسية وعملية  هنا نجد أن إعالن االستقالل ال يعني ضمنيا التنازل عن فلسطيني التاريخية، وا 
وقطاع غزة، لتغيرات األمر الواقع السياسي والواقعي في فلسطين، حيث أعلنت الدولة على أراضي الضفة الغربية 

دون أن يعني ذلك عدم أحقية الشعب الفلسطيني بفلسطين التاريخية، خصوصا وان حق العودة بقى ثابتا، بالتالي ال 
يمكن اعتبار إعالن االستقالل تغيرا مقبوال في ترسيم حدود الدولة، إنما هو تطبيق لبرنامج النقاط العشر، كما إن 

فلسطين وطن الشعب العربي د إعالن االستقالل، والذي ينص على : "الميثاق الوطني الفلسطيني لم يتغير بع

                                                           
( يناير 85انظر: أيمن السيد عبد الوهاب، المجلس الوطني الفلسطيني وشرعية الدولة الفلسطينية، مجلة السياسة الدولية، العدد ) - 540

 7، ص1989
 204. ص1989لرباط، ديسمبر ، ا51انظر: هشام الدجاني، القضية الفلسطينية في القمم العربية، مجلة الوحدة )عدد ممتاز( العدد  - 541
 .110انظر: عبد الهادي بوطالب، مرجع سابق ص - 542
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الفلسطيني، وهي جزء ال يتجزأ من الوطن العربي الكبير، والشعب الفلسطيني جزء من األمة العربية وفلسطين 
 543".بحدودها التي كانت قائمة في عهد االنتداب البريطاني وحدة إقليمية ال تتجزأ

لدولة ومقومات قيامها فلسطينيا، يمكن استنتاج أن فلسطين التاريخية لم تنل استقاللها بعد تشريح مفاصل أركان ا
بفعل العدوان الصهيوني، والتآمر الغربي، كما أن األسس الشرعية الكتمال تكوينها تم العمل على الحيلولة دون 

انونية التي يمكن أن يرتكز عليها تمكينها، وجرها إلى مربع االعتبارات السياسية، وبالرغم من وجاهة األبعاد الق
الفلسطينيون للمطالبة بحقوقهم التاريخية بفلسطين، إال أن االعتبارات السياسية هي التي حجمت من قدرة 
الفلسطينيين على بسط سيادتهم على أراضيهم التي جرى عليها العدوان، وان االحتالل الصهيوني اتضح بعد  ذلك 

، وان 1967ومفاوضات على ما تم احتالله عام  ى يصبح األمر بعد ذلك قتاالً ، حت1967انه قام باحتالل عام 
مات السياسية الفلسطينية لم تتضمن ؤ ، كما أن التوا1948يؤمن حقوقه المزعومة في احتالل فلسطين التاريخية لعام 

ن كل إأنيس القاسم تنازال حقوقيا يؤخذ به في القانون الدولي عن باقي فلسطين التاريخية، وكما يقول الخبير 
التصرفات السياسية الفلسطينية باتجاه توسيع مساحة االعتراف والقبول من قبل العرب والمجتمع الدولي كانت بفعل 
ضغط الوقائع الغير شرعية التي فرضها االحتالل، كما أن كل االتفاقيات التي وقعتها السلطة مع المحتل تعتبر من 

 .544عقود اإلذعان الباطلة

 

 الثاني: وظائف الدولة "النسق القانوني": المطلب

اجتماعية، قامت من اجل ممارسة السلطة والسيادة على إقليمها المحدد، وهي في  –إن الدولة كظاهرة سياسية 
إطار ذلك تعتمد على جملة من الحقوق والواجبات تجاه مواطنيها، ما يرتب جملة من المهام أو الوظائف التي يجب 

مد بشكل كبير، استقرار واستمرار الدولة، على مدى إمكانية السلطة السياسية فيها بأداء وظائفها القيام بها، ويعت
  .على الوجه المطلوب حسب ما تقتضيه المصلحة العامة

وتعد وظائف الدولة ذات مسلكين فهناك وظائف بنائية تتعلق بمكونات النظام السياسي ووظيفته القانونية في 
لقضاء، وهناك وظائف ذات أبعاد سياسية، طورت من الشخصية االعتبارية للدولة، واتسعت التشريع والتنفيذ وا

الوظائف األساسية لتشمل االعتبارات السياسية لممارسة الدولة وظائفها الرئيسية التي تمنحها صفة الدولة،وهو ما 
ت قيام المجتمعات البشرية، حتى يتم التركيز عليها حيث تعد مسألة وظائف الدولة من المسائل المهمة التي الزم

                                                           
: مركز المعلومات الوطني: 1968انظر نص الميثاق الوطني الفلسطيني - 543

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4921  
 2008يس القاسم: كتاب فلسطين الدولي، معهد الحقوق، جامعة بير زيت، رام هللا انظر: أن - 544
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على  وان اختلفت تبعًا لجملة من المعطيات، التي من أهمها التوجه الفكري للدولة، والتوجه االستراتيجي بناءً 
 .545الظروف الخاصة، والمعطيات الدولية واإلقليمية، وما إلى ذلك من الظروف والعوامل الموضوعية والذاتية

كلة للدولة تبعًا التساع مضمون فكرة النظام السياسي، ففي حين كان ينظر إلى الدولة لقد اتسعت دائرة المهام المو 
كتنظيم سياسي مرادف لشكل الحكومة، فقد قامت فكرة جديدة ال تستند إلى الجانب العضوي في السلطة بقدر ما 

نذ الحضارة اليونانية، رأى تعتمد على مجاالت نشاطها، التي تشمل المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفكرية، فم
ن المجتمعات ظهرت نتيجة للحاجات البشرية التي ال يمكن إشباعها إال بتعاون األفراد مع بعضهم اً )أفالطون ( 

البعض، حيث ال بد من التخصص وتقسيم العمل، ووفقًا لذلك فان الدولة تتطلب ثالث وظائف أو مهام رئيسية: 
هم وظيفة معنوية. أما المهمة الثانية فهي الدفاع عن الدولة، وثالث هذه المهام هي أولها مهمة الحكم، التي يعتبرها أ 

 546.المهمة اإلنتاجية

ورغم اختالف الوظائف من دولة إلى أخرى، فإن المتخصصين اتفقوا على بعض التصنيفات لتلك الوظائف، 
 :547ومنها

ساسية تلك الوظائف التي البد للدولة من المقصود هنا بالوظائف األصلية أو األ :وظائف أصلية أو أساسية -1
القيام بها، وال يمكن لها أن تمتنع عن تأديتها، ويذهب البعض إلى تسميتها بالوظائف السياسية، وتتلخص تلك 
الوظائف في: وظيفة األمن وظيفة الدفاع وظيفة العدالة إدارة العالقات الدولية )الوظيفة الدولية(: المحافظة على 

قانوني )الوظيفة العدلية(: يقصد باالنتظام القانوني، المجموعة الهرمية للقانون الوضعي: الدستور االنتظام ال
والقوانين واألنظمة، التي تحدد اإلطار الذي تنتظم في داخله كل حياة الشعب النقد والمال العام )الوظيفة المالية( 

 .يعود للدولة وحدها حق صك النقود. و وضع السياسة النقدية

هي تلك الوظائف المتعلقة بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتي  :الوظائف الفرعية أو الثانوية  -2
تتطلب تدخل الدولة من اجل رفاهية األفراد وسعادتهم، إضافة إلى أن هنالك وظائف ثانوية تؤديها الدولة، وهي غير 

                                                           
للمزيد حول تعريف الدولة ووظائفها، يمكن الرجوع إلى: احمد أبو الوفا، النظرية العامة في التنظيم الدولي، المركز العربي  - 545

 213، ص1999للدراسات والنشر، القاهرة، 
 ارج ، لذلك فإن  أو طر دا ل   أ حماية الدولة وتأمين ا  ما ة م   أ للدولة،  ا منية لى الوظي ة  أكد)توما االكوي ي( ف د  أما -546

    أ ارالغزال ، ف د  اإلما  أماتكون الدولة مس عدة لل رب،  أنوفرض ال انون، كذلك  ا فرادالدولة ت ول  ال شر ع وذلك بإ امة العدالة بين 

ذلك ما يؤد  االس  رار    الدو ، ثانيا، تح يق العد   أن أساسوالطمأن نة  لى  اآلم تح يق  أوالوظائف الدولة:  أه م   أن إلى دة مجاالت 

 218للمزيد انظر، احمد أبو الرفا، مرجع سابق، ص .ألفرادل الوظي ة الثالثة، فهي تح يق حياة فاضلة وكريمة أما، ا فرادرفع الظل      أ 

  58، ص2002ناصر، محاضرات في نظرية الدولة، مكتبة دار السالم، الرباط، انظر: عبد الواحد ال  -547
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مارسها في سبيل المصلحة العامة، مثل التعليم العام، والنقل مرتبطة بالسيادة، ويمكن للكثير من المؤسسات أن ت
والى أي مدى يكون  ،إال أن هناك ثالث مذاهب مختلفة حول قيام الدولة بالتدخل في هذه المجاالت. وغيرها ،العام
 )المذهب الفردي الحر، المذهب االشتراكي، المذهب االجتماعي(. ،ذلك

حد أهم أركان قيامها، والحالة في الدولة الفلسطينية أنها لم تتمكن من أوام إن ممارسة الدولة لوظائفها يعتبر ق
يقيم اعتبار لألدوار  اً أساسي اً نها لم تمكن من ممارسة وظائفها، بالمحصلة هي ال تملك مقومأممارسة وظائفها، و 

ية لفكرة الدولة السياسية التي يجب أن تضطلع بها تجاه الشعب الفلسطيني، وان مختلف الممارسات التجسيد
ومأسستها كانت في ابرز تجلياتها منظمة التحرير التي جسدت بالفعل الكيانية السياسية للفلسطينيين، ولكن نشأة 
السلطة غير مسار المكون والوظيفة السياسية لمنظمة التحرير باعتبارها منظمة تحرر إلى سلطة حكم ذاتي مكبلة 

ة في استخدام وتوظيف األشكال والرموز الدوالنية وكأن الدولة باتت قائمة بقيود االحتالل، على الرغم من المغاال
 548فعال، ولكنه في الواقع ابعد ما يكون عن الدولة المستقلة ذات السيادة.

ن حالة االحتالل هي التي تعطل وظائف الدولة وحريتها وسيادتها على األرض، ولكن هل االحتالل إيمكن القول 
لبلد المحتلة؟ أم يعلقها؟ هنا تظهر القيمة القانونية التي تستند عليها منظمة التحرير بذلك يصادر السيادة ل

الفلسطينية باعتبارها مكون سياسي دوالني يجسد السلطة السياسية ويقوم بممارسة وظائف الدولة حيثما أتاح له ذلك، 
لة السياسية أية معيقات في االعتراف، ، بالتالي تزول من أمام وظائف الدو 549وان العائق الوحيد يبقى هو االحتالل

ن منظمة التحرير الفلسطينية استندت على شرعية نضالية من كفاحها المسلح وممارستها لحقها في التحرر من أل
االحتالل، وكذلك شرعية دولية من خالل قرارات األمم المتحدة ومقررات القانون الدولي، وكذلك المنتظم الدولي من 

 ل العربية وغيرها الكثير من الدول فيما بعد بتمثيلية منظمة التحرير الفلسطينية.خالل اعتراف الدو 

وحيث أن الشعب الفلسطيني، بحسب رأي توماس ماليسون، ليست له حكومة تمثيلية، فانه يحتاج إلى هيئة تنفيذية 
راضي المحتلة . وقد استطاعت منظمة التحرير بفضل سياساتها داخل األ550ذات مركز قانوني لكي تنوب عنه

وبرغم عدم تمكينها من تنفيذ وظائف الدولة على ارض فلسطين، وخارجها كانت مدعومة باالعتراف العربي في قمة 
، وكذلك وبعد أن بقيت الجمعية العامة لألمم المتحدة تتعامل مع المسألة الفلسطينية باعتبارها  قضية 1974الرباط 

، تؤكد فيه أن الفلسطينيين هم شعب له 10/12/1969( بتاريخ 24-بــ )د2 535الجئين، أصدرت القرار رقم 

                                                           
انظر: جميل هالل، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة تحليلية مقارنة، مؤسسة مواطن للدراسات/ رام هللا، فلسطين  - 548

 .55، ص1998
  11، ص2007(، كانون الثاني،6( العدد)3قليمية، السنة )انظر: خلف الجبوري، السيادة في ظل االحتالل، مجلة دراسات إ -549
يونيو/حزيران  20(، 7امل حدة، الوثي ة ر   ) ا م انظر: توماس مال سون، ا  ق ال انوني للشع  ال لسطي ي    ت رير املصير، مطبو ات  -550

1983. 
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حقوق باعتباره كيانا، وذلك وفقا لميثاق األمم المتحدة، كما شكل قرار اللجنة الرابعة )لجنة شؤون الوصاية في 
 بالموافقة على منح حركات التحرر الوطنية المعترف بها في إطار منظمة الوحدة 1973الجمعية العامة( سنة 

، 29/11/1974( بتاريخ 2-)د 3247اإلفريقية مركز المراقب، كما صدر عن الجمعية العمومية العامة القرار رقم 
الذي تقرر فيه الجمعية العامة "دعوة حركات التحرر القومي التي تعترف بها منظمة الوحدة اإلفريقية أو جامعة 

 551بصفة مراقبين وفقا لما جرت عليه األمم المتحدة".الدول العربية، كل في منطقتها إلى االشتراك في المؤتمر 

، 14/10/1974( بتاريخ 29-)د 3210كما أن من بين القرارات الهامة في هذا المجال قرار الجمعية العامة رقم 
والذي يعتبر ان الشعب الفلسطيني هو الطرف األساسي في قضية فلسطين، ويوجه الدعوة لمنظمة التحرير 

ا الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، إلى االشتراك في مداوالت الجمعية العامة حول قضية الفلسطينية، بوصفه
 552فلسطين في جلساتها العامة بصفة مراقب.

بذلك فان تطور الشخصية القانونية لمنظمة التحرير التي جسدت ركن السلطة السياسية في بنية الدولة، فان ذلك 
، تم مصادرته بفعل العدوان، ولم يتم إتاحة الفرصة له ليكتمل وينضج حتى يعني بأن ركن الوظائف السياسية للدولة

يصبح ركنا متكامال يمكن االعتداد به قانونا للتأسيس بمطالبة قانونية شرعية بالدولة الفلسطينية، مما يدعو ذلك 
تي تترتب على ذلك، مع للبحث في مدى إعاقة االحتالل الستكمال فلسطين مكوناتها البنائية للدولة، والمسؤولية ال

األخذ باالعتبار النضال السياسي للفلسطينيين، لبناء مقومات الدولة، وان نشاطهم السياسي لم ينضب منذ زمن 
اإلمبراطورية العثمانية، وان االحتالل الصهيوني لفلسطين جاء ليقطع التطور الطبيعي لمقومات الدولة، وان فلسطين 

رض فلسطين، وبما أن القانون الدولي ال أكامل بفعل األعمال العدوانية التي جرت على استقاللها ال لالتاريخية لم تن
يجيز للمنتصر في األعمال الحربية أن يصادر السيادة، وال يؤثر في الشخصية القانونية للبلد المحتل، فان المطالبة 

                                                           
 102، ص1989رير ال لسطي ية، تونس، راجع: فلسطين: إ الن الدولة و رارات ا م  امل حدة، م شورات منظمة ال ح -551
امل حدة بعد ال  وى التي ت دمت بها محكمة العد  الدولية    رأيها االس شار  الصادر  با م ظ رت ا  اجة إلى اب داع نظا  الوفود املرا بة  -552

 ا  صو   لى العضوية أن، م اده امل حدة ا م ت سيرا للمادة الرابعة م  ميثاق  أ طتحو   روط العضوية، بحيث  28/5/1948ب اريخ 

تصدر ا  معية  رارها بال بو ، وتعطي املشاركة بص ة مرا   بعض ا   وق نذكر  أن ب   أول  كإجراء ا م يس لز   دور تو ية م  مجلس 

 إلبداءحق ال د    معينة، ينجر    ذلك ندوات أوبصورة من ظمة و ارة او  ند الد وى   ضور جلسات  امإمنها  لى ا خصوص حق املشاركة 

مالحظي  أنوالذ  ينص  لى"  لليونسكوم  ال انون الدا ل  للندوة العامة  67الرأ  بمجرد مواف ة رئ س ا  لسة وهو ما يس  اد م  ال ص  

  ا  لسات العامة و      يا   أوبمالحظاته  ك ابيا  اإلدالءال حرير ال لسطي ية املعترف بها م   ب  جامعة الدو  العربية يمك  ملمثليها  منظمة

وضع منظمة ال حرير  أنال ابعة ملنظمة بعد اس ئذانه     ذلك م  طرف رئ س ا  لسة. ويبدو جليا  ى ا  ر جلسات الل ان ودا   ك  ال ياك  

انه يخو  ل ا ال م ع  إالبما    ذلك حق ال صويت الكام  وحق االن خاب والتر يح،  ا  ضاءال لسطي ية وان ل  يخو  ل ا ك  االم يازات الدو  

ة بوضع ي وق وضع املالحظ البسيط. انظر: محمد لومة، الدولة ال لسطي ية املس  لة وال انون الدول  العا ، دراسة  انونية، ال ال  العربي

 56. ص1990للطبا ة وال شر، الرباط، 
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بفعل العدوان، ولم يلبث  1948ا عام بدولة فلسطينية، يعني قانونا استئناف طريق نيل االستقالل الذي انقطع عملي
 الفلسطينيون يسعون إلى نيل استقاللهم حتى يومنا هذا، مع تطور شخصيتها االعتبارية.

  



 

  944 من 650

 

 :ور الشخصية الدوالنية الفلسطينيةالمبحث الثاني: تط

ثهم عن نيل إن المقومات القانونية والسياسية واألدوار الكفاحية التي خاضها الفلسطينيون ألكثر من قرن في بح
االستقالل التام، وتمتعهم بحقهم في تقرير مصيرهم واختيار نظامهم السياسي واالقتصادي وصياغة تطلعاتهم 

ن الشعب الفلسطيني ينطلق بكفاحة إالجماعية كأمة، وان كانت الدولة هي التعبير السياسي المادي لتلك المقومات ف
لمستقلة والحرة، وفي طريق سعيه لنيل االستقالل تطورت الشخصية من حقوقه التاريخية الطبيعية في دولة فلسطين ا

القانونية ومقومات أركان الدولة الفلسطينية، تطورا منعه االحتالل من التمتع بممارسة السيادة على ارض فلسطين 
لفلسطينيون من التاريخية بفعل العمل العدواني واالستيطان االحاللي، وبالرغم من العراقيل السياسية التي واجهها ا

جهاض أية بنية سياسية شرعية قانونية منظمة، كما قام االحتالل بقمع حتى  اجل مسح هويتهم السياسية، وا 
التطلعات الشعبية والمدنية بنيل االستقالل واالنعتاق من االحتالل، وتحقيق العودة، وبالرغم من أن االحتالل لم 

الفلسطينية، إال أن التكييف القانوني لألراضي الفلسطينية وبفعل يغير الوجهة القانونية لتطور مقومات الدولة 
التجاذبات السياسية والمؤامرات التي أحاكها االحتالل وحلفاؤه لشطب الهوية السياسية للشعب الفلسطيني بمفهومه 

أنكر االحتالل السياسي، وبنضال منظمة التحرير، تم التالعب في األلفاظ والمؤسسات القانونية الواجبة التطبيق، و 
هي  1967، وان األراضي التي احتلت لعام 1948من خالل مسوغاته أن تكون ارض فلسطين لشعب ناضج في 

أراض متنازع عليها مع العرب، بحجة عدم وجود حكم فلسطيني وطني فيها عند احتاللها، ولقد استنزف هذا 
نما لظروف متعددة أدى ذلك إلى انزياح الفعل الخطاب قدرات الفلسطينيين في مواجهته بكل أشكال المقاومة، بي

 الدولي للتكييف القانوني من أصل المشكلة إلى نتائجها وتفرعاتها، من العدوان إلى االحتالل.

 :المطلب الول: استقالل فلسطين التاريخية: التكييف القانوني الدولي الحتالل فلسطين

نية، من البحر إلى النهر، هي أراض محتلة في فقه القانون األراضي الفلسطينية التي احتلتها العصابات الصهيو 
الدولي، فاالحتالل واالستيالء على أراضي الغير بالقوة يخالف المبادئ العامة والقواعد اآلمرة الدولية، وهي قواعد 

ن اعترفت  له منظمة تتصل بالنظام العام، وال يجوز االتفاق على مخالفتها. فالكيان الصهيوني بذلك غير شرعي، وا 
األمم المتحدة بصفة "الدولة"، فالقرارات الباطلة، موضوعًا، وما ينبني عليها من إجراءات، ال ترتب أثرًا أو حقوقًا 
للمعتدي، بل يستطيل إليها البطالن ويعطل أثرها، ألن ما يبنى على باطل هو باطل، وال يرد عليه التصحيح، وال 

س ألحد حق التنازل عن البطالن المطلق صراحة أو ضمنًا، ويجوز ومن ثم، فلي .يغير من بطالنه االعتراف
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االحتجاج به )البطالن( على الرغم من سبق التنازل عنه، فالبطالن المطلق ال َيسقط الحق في التمسك به مطلقًا، 
 .553ألنه من القواعد اآلمرة وألنه متصل بحق الشعوب واألجيال الالحقة في االستقالل وتقرير المصير

الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، والقاضي بتقسيم  1947( لعام 181يقًا لذلك، فقرار التقسيم رقم )وتطب
فلسطين إلى دولتين: فلسطينية ويهودية، هو قرار باطل ومخالف لميثاق األمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي 

ال يحق لها أن تقّسم وطنًا ال تملكه، فمن ال يملك ال وأحكامه؛ ألن األمم المتحدة عامة، والجمعية العامة خاصة، 
يمنح. كما أن القرار باطل قانونًا لمخالفته قواعد القانون الدولي اآلمرة، وأحكام االنتداب الدولية في عهد عصبة 

ثار األمم، وكذلك أحكام الوصاية الدولية في عهد األمم المتحدة؛ بالتالي يستطيل البطالن ويمتّد إلى كافة اآل
 .554المترتبة على قرار التقسيم

( لسنة 181وقد اعترفت األمم المتحدة بأقاليم "إسرائيل" البرية والبحرية والجوية، وفقًا لما جاء في قرار التقسيم )
( يتعامل المجتمع الدولي مع القدس 242، وبموجب القرار )1967( لسنة 242، ثم الحقًا وفق القرار )1947

بية وقطاع غزة على أنها "مناطق محتلة"، مما يعني أن جميع األعمال العسكرية التي ينفذها الشرقية والضفة الغر 
 .1949555العدو في هذه المناطق محكومة باتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

ويجادل الكيان الصهيوني في أن فلسطين قبل االنتداب لم تكن دولة ذات سيادة، وأن األراضي التي استولى عليها 
نما مّثلت "مناطق مدارة" ال "مناطق مستقلة"، غير أن واقع األمر  1967حرب  العدو في لم تكن جزءًا من دولة وا 

يشير إلى أن فلسطين، بعد هزيمة اإلمبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية األولى، قد ُوضعت خالل فترة ما 
( من ميثاق عصبة األمم، 22ي، بموجب المادة )بين الحربين العالميتين األولى والثانية تحت االنتداب البريطان

  .556لمساعدتها في تطوير أجهزتها اإلدارية والسياسية

وقد صنفت فلسطين آنذاك وفق الفئة )أ(، وهي نفس الفئة التي صنف فيها كل من العراق وسوريا ولبنان واألردن.  
ًا سياسيًا يؤهلها للتمتع باالستقالل الكامل، لكنها والتكييف القانوني لهذه الطائفة من طوائف االنتداب أنها بلغت تطور 

ال تباشر اختصاص الدولة بذاتها، بل تنوب عنها في ذلك دولة االنتداب، وهي بريطانيا في حالة فلسطين، وقد 
                                                           

 56، ص2010مطبعة جامعة كمبردج،  دوالنية فلسطين: ال انون الدول      راع الشرق ا وسط،جون كويغلي، انظر:   -553
    امل  مع الدول ، ا ترط  ليها  بول ا ب رار ال  سي  ر   )  -554

 
، 1947( لعا  181و   ك  ا حوا ، ف رار ا م  امل حدة ب بو  "إسرائي "  ضوا

 م  ال راري 1948( لعا  194وبال رار )
 
  املذكوري  يع ي الطع      ر يتها الدولية ال اض ي بعودة الالجئين ال لسطي يين؛ ورفض "إسرائي " أيا

 . 2002انظر:  بد هللا ا  وراني، ا   وق ال لسطي ية، دراسة  انونية، مؤسسة الدراسات ال لسطي ية، بيروت: 

 36، ص2005 ا  زائر بسكرة، جامعة إلى م دمة ماجس ير رسالة امل  لة، ا  الي     للمدنيين الدولية ا  ماية موس ى، سامر -555
 24. ص1970، اإلسكندريةانظر : طلعت الغنيمي،  ضية فلسطين اما  ال انون الدول ، م شأة املعارف،  - 556



 

  944 من 652

 

أنها انحلت تمامًا، وأن دورها بالنسبة  1946أعلنت العصبة في اجتماعها األخير والمنعقد في نيسان / أبريل 
الواقعة تحت االنتداب قد انتهى، وبذلك لم تنقل العصبة أي وصاية تتعلق بفلسطين إلى األمم المتحدة  لألراضي

.557 

وفي واقع األمر، فبريطانيا اقترفت مخالفة صريحة صّك االنتداب، حيث سهلت هجرة اليهود إلى فلسطين، ودعمت 
داب الذي يلزم الدولة المنتدبة بعدم التصرف أو ( من صك االنت5تسليح العصابات الصهيونية، مخالفًة بذلك البند )

( اللذان يلزمان دولة االنتداب بمنح الشعب 28( و )22بعدم تأجير أي جزء من أراضي فلسطين، والبندان )
 .الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية في دولته المستقلة، وبتسليم فلسطين إلى "حكومة محلية" فور انتهاء االنتداب

داب أن القيود المفروضة على سيادة الشعب قيود مؤقتة، وال يمنح الصك، أو الشرعة الدولية، ويقضي صك االنت
 . 558الدولة المنتدبة الحق في مصادرة حق الشعب الواقع تحت االنتداب في تقرير مصيره

قة ، كانت فلسطين تتمتع بمقومات الشخصية الدولية، وهي حقي1945وعندما أنشئت منظمة األمم المتحدة عام 
يؤيدها التاريخ، فقد َأبرمت فلسطين عدة معاهدات دولية، إبان االنتداب وفي أثنائه، كان من أهمها اتفاقية تسليم 

مع الحكومة المصرية، واالتفاقية المصرية الفلسطينية التي صادق عليها مجلس الوزراء  1922المجرمين عام 
 .559السكك الحديدية المصرية والفلسطينية بشأن تبادل عربات الركاب بين مصلحتي 1946المصري عام 

وفي ردها على االعتراض الذي تقدمت به الدول العربية، على عدم صالحية تصرف األمم المتحدة بفلسطين، فقد 
في نظام  –أيدت "لجنة األمم المتحدة حول فلسطين" االعتراض، وقررت اآلتي: "بدراسة الفصل الثاني عشر 

األمم المتحدة، تبين بما ال يدع مجااًل للشك أن الجمعية العامة، وأي جهاز آخر من  من ميثاق -الوصاية الدولي 
أجهزة األمم المتحدة، ال يتمتعون بصالحية النظر، ناهيك عن التوصية أو فرض أي حل لقضية فلسطين، يخرج 

 . 560عن إطار االعتراف باستقاللها ...."

                                                           
 30انظر: طلعت الغنيمي، املرجع السابق، ص  -557
 15. ص1986ز يتر، ال ضية ال لسطي ية،  مان،  أكر انظر:  - 558
 17، ص1985جوع إلى:  صا  سخني ي، فلسطين الدولة، بيروت،، يمك  الر 1948للمزيد حو  الشخصية اال  بارية ل لسطين  ب   - 559
 .18راجع: أكر  ز يتر، مرجع سابق، ص -560
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اًء على أن األمم المتحدة غير قادرة على نقل ملكية سيادة إقليمية ال وقد أيد فقهاء القانون الدولي قرار اللجنة، بن
تملكها أصاًل، فيكون التقسيم اعتداء على أرض فلسطين، وحرمانًا لألغلبية الفلسطينية من حق تقرير المصير 

 . 561دابلصالح األقلية اليهودية، التي سهلت لها الدولة المنتدبة هجرة معظمهم إلى فلسطين في أثناء االنت

( من 10غير أن الجمعية العامة لم تعر قرار اللجنة والخبراء أي اهتمام، وأصرت على أنها مخولة، بموجب البند )
  562ميثاق األمم المتحدة، بالتصرف والتوصية بالتقسيم وفق مشيئتها.

تي: " ... ال يجوز تأويل ( منه على اآل80/1ويعد قرار الجمعية تأوياًل مخالفًا لميثاقها، وهو الذي ينص في المادة )
وال تخريجه، تأوياًل أو  -الفصل الثاني عشر: في نظام الوصاية الدولي  -نص أي حكم من أحكام هذا الفصل 

تخريجًا، من شأنه أن يغير بطريقة ما أي حقوق ألي دول أو شعوب ....". كما يخالف القرار ما جاء في البند 
م المتحدة الذين يوكل إليهم إدارة األقاليم يقرون بأن: "مصالح أهل هذه ( من الميثاق، وفيه أن أعضاء األم73)

األقاليم لها المقام األول، ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم ... ويعملون على تنمية رفاهية أهل هذه األقاليم ... 
لتي نصت على ضرورة: ويوطدون السلم واألمن الدولي". بل إن القرار يخالف ديباجة ميثاق هيئة األمم المتحدة ا

 563"تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".

هذا التأسيس الذي يؤكد قانونا عدم شرعية التصرف من قبل أي سلطات في البلد الواقع تحت العدوان، وبالتالي فان 
محتلة، وبأن ذلك ال يؤثر على شرعية السيادة ألن من يملكها هم قيام الدولة بوظائفها سوف يكون رهين السلطة ال

السكان، وهم وحدهم دون غيرهم مجتمعين وفرادى لهم الحق في تحقيق مصيرهم بالطريقة التي يرونها، ومنذ ذلك 
لطبيعية وال التاريخ، ومنذ أن قامت دولة إسرائيل غير الشرعية والتي ال تملك ال المقومات القانونية وال الواقعية وا

كانت تقوم بوظائفها األساسية وال الثانوية إال حين قامت باحتالل أجزاء كبيرة من دولة قائمة في طور االستقالل 
 واكتمال شكالنية الدولة المستقلة، في عالقتها المباشرة مع سلطة االنتداب حسب القانون الدولي.

                                                           
، و    ا   1922فعدد اليهود    فلسطين إّبان   د االن داب  ا   - 561

 
ارت ع هذا العدد إلى س مائة وثمانية آالف  1946كان أربعة وثمانين أل ا

َد إلى فلسطين    فترة االن داب م  بولندا وروسيا ووسط أوروبا. املرجع السابق، ص %، كان87نسمة، أ  ب سبة زيادة بلغت 
َ
 19أكثره  َوفـ

واح جت ا  معية العامة بالنص اآلتي: "لل معية العامة أن تنا ش أية مسألة أو أمر يد      نطاق هذا امليثاق أو ي ص  بسلطات أ  فرع  - 562

ّص  ليه    املادة )م  ال روع املنصوص  ليها فيه أو    و 
ُ
(، أن توص ي أ ضاء ال يئة أو مجلس ا م  أو 12ظائ ه. كما أن ل ا،    ما  دا ما ن

امل عل ين  194و 181دراسة ن دية     رار  ا  معية العامة لألم  امل حدة ، باس  منصور د. انظر:  ."كليهما بما تراه    تلك املسائ  وا مور 

 2008س ير    ال انون العا ، جامعة النجا  الوطنية، نابلس، بال ضية ال لسطي ية، رسالة ماج

  22، ص1970انظر: طلعت الغنيمي، قضية فلسطين أمام القانون الدولي، املعارف، اإلسكندرية،  - 563
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العدوان إال أن ذلك ال يفني وال يمكن له أن يؤثر في األسس  ولكن هنا وحتى وان وقع االحتالل باعتباره احد أشكال
الشرعية التي تنبني عليها قيام الدولة وقوامها السيادة، ولقد تناول المجتمع الدولي المسألة الفلسطينية فيما بعد 

محتلة، رغم  تم التعاطي مع األراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي 1967باعتبارها قضية إنسانية، ومن بعد العام 
للشك بأن األراضي  أن االحتالل نفى تلك الصفة إال أن العديد من قرارات الشرعية الدولية أكدت بما ال يدع مجاالً 

محتلة وفق القانون الدولي، وبالتالي ينطبق عليها  هي أراض   1967حتلت بعد عدوان عام الفلسطينية التي ا
 2004.564تموز/ يوليو  9فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في  ، وهذا ما أكدته 1949اتفاقيات جنيف والهاي 

المطالبة بأن، تقبل إسرائيل انطباق االتفاقية بحكم القانون في األرض ولقد نصت مختلف تلك المقررات على 
رها، داركنا أنها غير كافية وحدها لمعالجة القضية من جذو إ، وان هذه االتفاقيات وبالرغم من الفلسطينية المحتلة

ولكنها تدير مرحلة انتقالية وجب االستفادة منها، وعلى وجه التحديد التصرفات التي يقوم بها االحتالل باعتباره القوة 
المتحكمة بالسيادة على األرض والتي من شأنها أن تحدث تغيرات واقعية على الحدود والمصالح المباشرة ذات 

د عالجت قواعد قانون االحتالل الحربي مختلف القضايا التي يقوم الصلة بحقوق الشعب الواقع تحت االحتالل، ولق
بها االحتالل من شأنها المساس بحقوق السكان بما في ذلك االتفاقيات التي يوقعها االحتالل مع ممثلين عن 
الشعب المحتل، وبصرف النظر عن مشروعية تمثيل الفلسطينيين واإلشكال السياسي المزمن منذ ولدت الحركة 

ياسية الفلسطينية، المتمثلة في أزمة تمثيل مستمرة ومتجددة، ولقد خلق االحتالل أزمة مشروعية حقيقية على الس
مستوى التكوين السياسي الفلسطيني، إال أن قواعد االحتالل الحربي ال تشرعن تلك االتفاقيات إن كان من شانها 

 المساس بحقوق بعض السكان الواقعين تحت االحتالل،

االحتالل يعد حالة مؤقتة فال تكتسب القوة القائمة باالحتالل سيادة على اإلقليم الخاضع الحتاللها، بل تبقى وبما أن 
حقوق السيادة على هذا اإلقليم تابعة لسكانه الواقعين تحت االحتالل، غير أن االحتالل يفرض قيودا على قدرة 

بينهم وبين ممارسة سيطرتهم الفعلية على إقليمهم،  هؤالء السكان على ممارسة هذه الحقوق السيادية، حيث يحول
ووفقا ألحكام قانون االحتالل الحربي، ال يتعدى الدور الذي تؤديه القوة القائمة باالحتالل إدارة اإلقليم المحتل على 

الحتالل ارض الواقع وتعني إدارة اإلقليم المحتل بالمحافظة على الحقوق السيادية التي يمكلها السكان الخاضعون ل
 .565وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم من استغالل القوة القائمة باالحتالل

                                                           
،  لى ا رض 1949آب/أغسطس  12انطباق ات ا ية جنيف امل عل ة بحماية املدنيين و ت ا  رب، املؤر ة  60/105املصدر:  رار ر   انظر:  - 564

كانون   8، 62م  جدو  ا  ما ، ا  لسة العامة  31ال لسطي ية امل  لة، بما فيها ال دس الشر ية، و لى ا راض ي العربية امل  لة ا  رى، البند 

 ، النص الرسمي العربي (A/RES/60/105)، الدورة الس ون 2005ا و /ديسم ر 

N/N05/493/88/PDF/N0549388.pdf?OpenElementhttp://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GE  
 10انظر: خلف الجبوري، السيادة في ظل االحتالل، مجلة دراسات اقليمية، مرجع سابق، ص - 565
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في الوقت الذي يجوز فيه للقوة القائمة باالحتالل إبرام "اتفاقيات خاصة" خالل فترة االحتالل، حيث تشترط المواد 
المحميين من الحماية ( من اتفاقية جنيف الرابعة بأن صحة االتفاقيات منوطة بعدم حرمان األشخاص 47، 8، 7)

التي تمنحها لهم االتفاقية المذكورة، وفي سياق التأكيد على تحريم االنتقاص من الحماية المكفولة لسكان اإلقليم 
المحتل، فال تستطيع دولة االحتالل وال سلطات اإلقليم الواقع تحت االحتالل اإلخالل بالتزامات الواجبة عليها تجاه 

طرفا النزاع في وضعهما كنتيجة طبيعية لحالة االحتالل الحربي، وهذا يحد من قدرة السكان. حيث ال يتساوى 
السلطات في اإلقليم المحتل على العمل بحرية لمصلحة سكان اإلقليم وحمايتهم وخيرهم. وفي هذا السياق تحضر 

فيها، سلطات اإلقليم المحتل  اتفاقية جنيف الرابعة في أحكامها إبرام اتفاقيات قد تجبر الوضع غير المتوازن للطرفين
 566على التوقيع على اتفاقيات تنقص من حقوق الخاضعين لالحتالل.

( من اتفاقية جنيف الرابعة إبرام أي اتفاق يؤثر "تأثيرا ضارا على وضع األشخاص المحميين" 1/7وتحظر المادة )
ميون الذين وجدوا أنفسهم في قبضة أو "يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها". بل يجب أن يتمتع األشخاص المح

( من اتفاقية جنيف الرابعة على تحريم انتهاك 47قوة االحتالل بالحماية التي تكفلها االتفاقية لهم. كما تنص المادة )
الحقوق الممنوحة للسكان الخاضعين لالحتالل، حيث تحظر هذه المادة على القوة القائمة باالحتالل استخدام 

مه مع سلطات اإلقليم المحتل كوسيلة لتحلل نفسها من االلتزامات والقيود التي يوقعها القانون بشأن االتفاق الذي تبر 
االحتالل الحربي، كما تحظر  المادة المذكورة على دولة االحتالل إجبار ممثلي السكان الخاضعين لالحتالل على 

تفاقيات التي تعني بالتصرف باإلقليم المحتل، إبرام اتفاقيات تلحق الضرر بحقوق األشخاص المحميين، بما فيها اال
وتنص المادة بصراحة على أن أي فعل أو اتفاق يستهدف ضم اإلقليم المحتل ال يرتب أي اثر على حقوق 
األشخاص المحميين، الذين يجب أن يتمتعوا في جميع األحوال والظروف بحقوقهم وبالحماية التي يكفلها لهم قانون 

 567االحتالل الحربي.

أصبح ثابتا وفق العديد من المقررات الدولية  1967إن انطباق القانون الدولي اإلنساني على األراضي المحتلة لعام 
كما سبق اإلشارة، وان هذه االتفاقيات هي التي تحكم الوضع القانوني لألراضي الفلسطيني التي يرغب الفلسطينيون 

ن ذلك ال يجيز بأي شكل من األشكال شرعنة االحتالل لألراضي إبأن يقوموا عليها دولة، ولكن ووفق نفس القانون ف
، وهو ممارسة الحقة 568، لذا وجب التفريق بأن االحتالل هو شكل من أشكال العدوان1948الفلسطينية منذ العام 

                                                           
انظر: اليزابيث كويك، الخروج على المبادئ القانونية في اتفاقيات "تبادل األراضي" تحت االحتالل، مؤسسة الحق، رام هللا، فلسطين  - 566

 18ص. 2011
 16انظر: اليزايث كويك، المرجع السابق. ص 567

ا ح ال  ب مك   وات دولة محاربة م  د و  إ لي  دولة أ رى والسيطرة  ليه كليا أو بعضه بص ة  1907 رفت ات ا ية الها  لعا   568

  ند 42وأ ارت املادة   .فعلية وهو أ حد ا كا  العدوان
 
ما يصبح فعال تحت سلطة ا   ش املعاد  م  الئحة الها  الى أن اال لي  يعد مح ال
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حالة وترتيبات أمر واقع لها معطياتها القانونية وفق وضعية االحتالل، وهي احد الوضعيات المتقدمة أو المستمرة ل
، بالتالي فان 1967، هي ما أنتجت حالة االحتالل لعام 1948ن حالة العدوان في العام إالعدوان، بالتالي ف

المعالجة إن كانت يجب أن تكون جذرية، فيجب معالجة أصل المشكلة وليس تبعاتها، باعتبار االحتالل احد تبعات 
مستمر، احد أشكاله هو  اً مركب اً منا هذا باعتباره عدوانوهو مستمر حتى يو  1948العدوان، والعدوان بدأ في العام 

االحتالل والضم، بالتالي لن تقتصر المعالجة القانونية لمعالجة أعراض العدوان وهو االحتالل دون االنتباه إلى 
 ر األلم وهو العدوان.معالجة مصد

 :لدولية: من العدوان إلى االحتاللالمطلب الثاني: الشرعية ا

وبعد الحرب مباشرة واحتالل أجزاء كبيرة من فلسطين التاريخية، وما  1948الفلسطينية بدأت منذ عام إن المسألة 
يسمى اآلن )إسرائيل(، في لحظة تاريخية كانت فلسطين قد قطعت شوطا مهما في نيل االستقالل، وتحديد الخرائط، 

ي به كل دول الجوار كان ظبيعي الذي حومقومات بناء النظام السياسي في حينه، ولكن انقطاع هذا التطور الط
بسبب الحرب الصهيونية في فلسطين، ونتج عن المعارك بين الصهيونية وجيش اإلنقاذ العربي، احتالل كامل بعد 
العدوان لالراضي التي وقعت تحت سيطرة العدوان، وهنا تبدأ قضية المطالبة باستئناف التطور الطبيعي الستقالل 

 ن الواقع الذي فرضه العدوان اكتسب في حقيقة االمر وفق القانون الدولي شرعية واقعية، األمرفلسطين التاريخية، وا

 أن على الدوليين الفقه والقضاء إجماع من الرغم على منقوصة سيادة لالحتالل الخاضعة سيادة الدولة يجعل الذي
سيادة  احدهما سيادتان (هناك ستكون  أنه مراأل ما في وكل القائمة باالحتالل الدولة إلى السيادة ينقل ال االحتالل
 569.االحتالل سلطات فعلية تمارسها سيادة فهي األخرى  أما لالحتالل الخاضعة الدولة وتمارسها قانونية

ينبني الخطاب الفلسطيني اآلن على انتزاع اعتراف دولي بأن األراضي الفلسطينية تعتبر أراضي دولة محتلة، بالتالي 
وكذلك اتفاقيات جنيف والهاي الرابعة  1907انون االحتالل الحربي الذي تمثله الئحة الهاي وجب تطبيق قواعد ق

، مما يعني ذلك خروج هذا االلتزام عن اختصاصات األمم المتحدة، كما أن أهم اإلشكاليات التي أعاقت 1949لعام 
تباره مرجعا للقرارات الصادرة بحق أية فاعلية قانونية تجاه المسألة الفلسطينية، هو خروج الفصل السابع من اع

                                                                                                                                                                          
واالح ال  احد مراح  ا  رب والغزو النهائية وهو أحد حاالت  وان االح ال  اليم د الى اال الي  التي الت و  فيها هذه السلطة أ  سلطة االح ال . 

الدول  بين حالتي ا  رب والغزو واالح ال  العسكر  .ويميز ال انون 1975لعا   3314العدوان بموج   رار ا  معية العامة لالم  امل حدة املر   

اراض ي فا ولى مرحلة اال  باك وال  ا   لى ارض املعركة والثانية ه  املرحلة التي تنجح فيها ال وات الغازية    كس  ا  رب واالس يالء  لى 

، مركز الثورة العربية  ال  العسكر     ال انون الدول راجع: ا ح   .الدولة او جزء منها وفرض سلطة جديدة تنتزع السيادة م  الدولة ا  

  post_19.html-http://consultingmilitary.blogspot.com/2013/09/blog: 19/9/2013لالس شارات العسكرية، 

 2014يناير  27، دولة فلسطين تحت االح ال  اإلسرائيل     ال انون الدول / الرأ  الكوي ية سعيدانأحمد  بدالرزاق  لي ة ال 569

http://consultingmilitary.blogspot.com/2013/09/blog-post_19.html
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المسألة الفلسطينية، بالتالي كي يمكن ان نعيد التأسيس لخطاب قانوني يستند على مرتكزات اكثر فاعلية والزاميةـ 
، وذلك يمكن من خالل البحث في المراكز القانونية 570يجب العمل على ادراج المسألة الفلسطينية تحت البند السابع

ن تدخل في اختصاص مجلس األمن، والبند السابع من الميثاق، وان حالة التمسك بالتكييف التي من شأنها أ
القانوني الذي يقصر األمر في االحتالل بالتالي يستدعي المعالجات وفق القانون الدولي اإلنساني وقواعد االحتالل 

أن الباب السابع يقوم على انتهاك  الحربي التي ال تمس بشكل مباشر وصريح حدود الباب السابع من الميثاق، وبما
واضح وصريح لحفظ السلم واآلمن الدوليين، ووجود حالة عدوان تقضي بتحرك مجلس األمن لحفظ السلم ووقف 
العدوان ومعاقبة المعتدي، بذلك يطرح البحث التركيز على مفهوم العدوان باعتباره عمال يقضي بالضرورة إلى 

س األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين، وذلك بناء على المجهود الدولي المساس بشكل مباشر في وظيفة مجل
لتعريف جريمة العدوان، سنحاول من خالل هذا المطلب تحديد الفوارق القانونية لتوظيف مؤسسة االحتالل القانونية 

عدوان بمفهومه والمركز القانوني لجريمة العدوان، وأهمية التمسك الفلسطيني بالخطاب الذي ال يرتكز على ال
 .الشمولي وليس االقتصار على شكل االحتالل

، وضع حدا 2004في الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولي المتعلق بجدار الفصل العنصري لعام 
لتطور قانوني شهده المنتظم الدولي من خالل ترسانة القرارات الصادرة بشأن الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية 

، وقد أعادت المحكمة 571تبارها أراضي محتلة، مما يتوجب معه تطبيق قواعد وقرارات القانون الدولي اإلنسانيباع

                                                           
وي رض ال ص  السادس  لى أطراف النزاع البحث    ا  لو  السلمية الك يلة بإنهاء هذا النزاع مع االح  اظ بحق امل لس    البحث     570

     ه
 
 م  حلو  ل ذا الصراع مع مرا اة ا خطوات التي ت  ال ضية وله أن يوص ي بما يراه مناسبا

 
ذه ال ضية وله أن ي رض ما يراه مناسبا

وي ألف هذا ال ص  م  ست مواد جميع ا ت حدث    ا  لو  وامل ترحات السلمية التي يحق  .اتخاذها م  أطراف النزاع للو و      ا زمة

 مل ترحات وتو يات و رارات امل لس للمجلس ت ريرها إلنهاء الصراع وال ي د  هذا ال ص   ط
 
وات إجرائية     النزاع ب  يترك ا مر م  وحا

 
 
  .    النزاع سلميا

 
اما ال ص  السابع، ف و ي كون م  ثالث  شرة مادة ت حدث املواد الثالث ا ولى    أح ية امل لس    ت رير ما يراه مناسبا

ما فيها اإلجراءات اال  صادية واملوا الت و طع العال ات الدبلوماسية،    حين ت حدث املواد ل ض النزاع وإلزا  أطرافه ب ن يذ هذه ال رارات ب

انظر: سعد  .ال الية    اتخاذ اإلجراءات العسكرية بما يلز     ظ السل  وإ ادته    طريق ال وات العسكرية ال ابعة   ضاء ا م  امل حدة

 139. ص2002الم  امل حدة(، م شورات دار العرفان، الرباط، الرجراج ، نظرية املنظمات الدولية )منظمة ا
 ابلية تطبيق معاهدة و  1949معاهدة جنيف الرابعة للعا  و  1907ال انون اإلنساني الدول  اللوائح املل  ة بمعاهدة الها  الرابعة للعا   - 571

عاهدة الدولية ا خا ة با   وق املدنية والسياسية، املو  انون ح وق اإلنسان،  كذلكجنيف الرابعة    ا راض ي ال لسطي ية امل  لة،

 ابلية تطبيق تلك االت ا يات    ا راض ي ال لسطي ية و ، معاهدة ح وق الط  و ة والث افية، االت ا ية الدولية لل  وق اال  صادية واالج ما يو 

 :131ال ائمة العامة ر   ـ ال رارات  أر يف الرأ  كما وردت  لى املو ع االلكتروني مل كمة العد  الدولية، انظر نصر .امل  لة

 pal.org/article.aspx?ano=431-http://uawc 

http://uawc-pal.org/article.aspx?ano=431
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التذكير بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة واستخالص حكم حالة  2004يوليو/تموز  9في رأيها الصادر بتاريخ 
  572االحتالل.

 واالتفاقية، التي العرفية واألحكام القواعد من المنبثقة األساسية المبادئ من مجموعة على االحتالل قانون  يرتكز
 التي المبادئ واألحكام خالل من المحتلة، األراضي لسكان الحماية توفير خالل من اإلنسانية الغاية لتحقيق تهدف

 ( والبرتوكول78، 42المواد )) 1907 لعام  الهاي اتفاقية بموجب عليها والمنصوص االحتالل دولة التزامات تحدد

 والتزامات واجبات حددت الرابعة، حيث جنيف ( واتفاقية ( 56 - 47- 34والمواد   جنيف التفاقيات األول اإلضافي
 تحرم أن يمكن فال المحلية كما سبق ذكره، السلطات مع المحتلة القوة تعقدها التي االتفاقات أما .االحتالل سلطة

 الرابعة،وال جنيف اتفاقية ( من 47)المادة اإلنساني الدولي القانون  يمنحها يالت من الحماية المحتلة األراضي سكان
 573الرابعة. االتفاقية من  8)المادة  (حقوقهم عن التنازل أنفسهم لألشخاص المحميين يجوز

ة والتزام يتضمن القانون الدولي اإلنساني آليات تطبيق وطنية بإدراج تلك القواعد باعتبارها التزامات دستورية وقانوني
بمعاهدات تم التصديق عليها ونشرها، بالتالي تعتبر قوانين داخلية سامية، يمكن المقاضاة بها بالتقاضي الوطني، 
كذلك األمر في اآلليات اإلقليمية والتي تجسدها حالة النزوح نحو اإلقليمية في العالقات الدولية وميالد تكتالت 

على بعض اآلليات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني على  إقليمية كبرى، اتخذت طابعا تنظيميا شمل
المستوى اإلقليمي الجهوي، كذلك األمر هناك آليات دولية تتمثل في الدور المركزي الذي باتت محكمة الجنايات 

ت التابعة ، والدور الذي تقوم به شبكة المنظمات المتخصصة والوكاال1998الدولية تلعبه منذ ميثاق روما عام 
لألمم المتحدة، إال أن قواعد االحتالل الحربي لم تشهد تصعيدا في مواجهة الخطاب القانوني، حيث بقيت اآلليات 
القانونية مقتصرة على مدى انسجام تلك الظروف مع دور األمم المتحدة وتوظيفه في مختلف االنتهاكات لقواعد 

ييف مجلس األمن لمدى خطورة انتهاك قواعد الحرب على السلم القانون الدولي اإلنساني،  نبقى أمام عقدة تك
ذا كان االحتالل يستدعي معالجات بمتناول الجمعية العامة، وان مجلس األمن لم يتحمس بما  واألمن الدوليين، وا 

نما مراعاة تطبيق قواعد االحتالل الحربي التي ال تنص صراحة على دور مباشر لمجل س يكفي إلنهاء االحتالل، وا 
األمن في آليات الرقابة والمحاسبة واإلنفاذ، بالتالي تبقى حالة االحتالل وكأنها تكييف يستبعد أي دور مباشر يمكن 

                                                           
 يع  ر "ب  ال االح حالة  1907لعا  الها  بات ا ية املل  ة الالئحة م   (42)املادة وحس  ال عريف ال انوني لالح ال  والتزاماته،  رفت 572

ا فعال  ندما يصبح مح ال اإل لي    ادرة  لى وتكون  السلطة هذه فيها ت و  التي ا  الي  إلى إال االح ال  يم د وال املعاد ، ا   ش لسلطة  اضع 

 الكل  أو ا  زئي االح ال  جميع حاالت   " االت ا يات انطباق  لى ف نص ا ربعة جنيف الت ا يات املشتركة الثانية املادة أما ."ن وذها تد ي 

وقانون   مر ياسين. العنوان : الض ة الغربيةانظر:  ."م اومة مسل ة االح ال  هذا يواجه ل  لو حتى امل عا دة، السامية ا طراف أحد إل لي 

 .1986ال شر : ال دس : مركز الدراسات ,  .االحتالل الحربي
ن تحت االحتالل الحربي مع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان في محيي الدين علي عشماوي، حقوق المدنييانظر:  - 573

 .100(، ص 1972األراضي العربية المحتلة )القاهرة: منشورات عالم الكتب، 
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أن يلعبه مجلس األمن وفق صالحياته الممنوحة بالفصل السابع، مما يستدعي ذلك البحث في طريق يؤدي مباشرة 
ذا قصر مجلس األمن في إلى مجلس األمن والفصل السابع، وذلك بربط القضية ب مسألة السلم واألمن الدوليين، وا 

. الذي يتيح للجمعية العامة 1950( لعام 377مهامه يمكن حينها االعتماد على قرار )االتحاد من اجل السلم( )
 574الحلول محل مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين في حالة عجز األخير عن القيام بمهامه تجاه ذلك.

ن خالل استعراض تعريف االحتالل، بأن اغلب المعالجات القانونية تنصرف إلى قواعد القانون الدولي يتضح م
اإلنساني،ـ والذي ال يملك بين ثناياه إال محاولة الدفع باتجاه التوائم بتطبيق القواعد اإلنسانية أثناء النزاع المسلح، 

نهاء حالة وهذه كانت وظيفته، ولم تكن معنية مواثيق القانون الدو  لي اإلنساني على تدابير عملية من شأنها وقف وا 
العدوان فور وقوعها، ومعاقبة المعتدي، من خالل اتخاذ إجراءات عقابية إلزامية صارمة بحق الدولة المعتدية 
 واضحة وصريحة ومباشرة، فلم يكن هذا من وظيفة القانون الدولي اإلنساني، بالتالي ال يمكن االنتظار باالرتكاز
عليه أن يحقق اختراقات عملية بشأن إلزامية القوانين والنفاذ إلى مسؤوليات مجلس األمن المباشرة، باعتباره السلطة 

 التنفيذية العليا لألمم المتحدة.

أما فيما يتعلق بالعدوان كمفهوم شمولي وحسب اجتهاد الجمعية العامة لألمم المتحدة ضمن مشروع قانون المسؤولية 
والذي جاء فيه  1974،575كانون األول/ديسمبر  14ي أعدته لجنة القانون الدولي في الجمعية العامة، الدولية الذ

تعريفا للعدوان وأشكاله، وربطت بين جريمة العدوان وبين وظائف مجلس األمن لحفظ السلم واألمن الدوليين، على 
لتالي اختصاص صريح ومباشر لمجلس اعتبار صراحة أن العدوان فيه مساس مباشر بالسلم واألمن الدوليين با

على الفصل السابع من الميثاق، حيت يحدد القانون في المادة  األمن، وتوظيف األسلحة القانونية المتاحة له بناء
وكذلك التعربف  576،مجموعة األعمال التي تشكل عدوان،1974الثانية والثالثة من قانون المسؤولية الدولية لعام 

                                                           
 -جريدة حق العودة  "االتحاد م  أج  السال ": ان صار ا   وق ال لسطي ية    ا  معية العامة،  377، ال رار فيل س ب ن سانظر:  574

 2012 أغسطس، 42العدد

 
كانون ا و /ديسم ر  18( املؤرخ    22 -)د  2330   ت رير الل نة ا خا ة املعنية ب عريف العدوان، امل شأة  مال ب رارها  وقد نظرت - 575

وي ضم  مشروع تعريف العدوان الذ   1974ن سان/أبري   12آذار/مارس إلى  11، الذ  ي ناو  أ ما  دورتها السابعة املع ودة م  1967

ولية، مك بة دار ال انون. انظر:  بد الواحد النا ر،  انون املسؤولية الد العامة بإ رار ةخا ة بات اق اآلراء وأو ت ا  معيا  مدته الل نة ا 

 .55. ص2002السال ، الرباط، 

، تنص  لى انه: تنطبق   ة العم  العدواني 1974امل حدة  لألم املادة الثالثة م   انون املسؤولية الدولية الصادر    ا  معية العامة  576

 :ب ا ل اوط 2 لى أ  م  ا  ما  ال الية، سواء بإ الن حرب أو بدونه، وذلك دون إ ال  بأحكا  املادة 

أ(  يا  ال وات املسل ة لدولة ما بغزو إ لي  دولة أ رى أو اله و   ليه، أو أ  اح ال   سكر ، ولو مؤ  ا، ينج     مث  هذا الغزو أو 

 اله و ، أو أ  ض  إل لي  دولة أ رى أو   زء منه باس عما  ال وة؛

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/196-haqelawda42.html
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/196-haqelawda42.html
https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/196-haqelawda42.html
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وقعة على ميثاق روما، الذي أورد جريمة العدوان باعتبارها ضمن تخصصات المحكمة الجنائية الذي تبنته الدول الم
، 1998الدولية، حيث تم تبني هذا التعريف واعتماده الحقا من قبل جمعية الدول األطراف في اتفاق روما لعام 

 .2010وذلك في الدورة الثانيى عشر في العام 

لمتحدة ومجلس األمن عن التزامها بحفظ السلم واألمن الدوليين، جاءت المادة أما فيما يتعلق بمسؤولية األمم ا
، بأن العدوان جريمة ضد السلم الدولي. والعدوان يرتب مسؤولية 1947الخامسة من قانون المسؤولية الدولية لعام 

أن يعتبر كذلك، أي كسب  كما تنص المادة الخامسة أيضا في فقرتها الثالثة على انه ليس قانونيا، وال يجوز .دولية
  .إقليمي أو أي غنم خاص ناجم عن ارتكاب عدوان

اتفقت الدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حول ما يمثل جريمة العدوان، والتي كانت  2010في يونيو 
ولية سنوات، وقد تبنت تعريف العدوان حسب قانون المسؤ  10مثار خالف حول تعريفها بين الدول ألكثر من 

 .1947الدولية الصادر عن الجمعية العمومية لعام 

واتفقت الدول األعضاء على تعديل ميثاق روما، المؤسس للمحكمة، لتعريف جريمة العدوان على أنها "التخطيط 
واإلعداد والبدء أو التنفيذ من شخص في وضع يمكنه من السيطرة أو توجيه اإلجراء السياسي أو العسكري للدولة، 

 577عدواني والذي بطبيعته وحجمه وخطورته يمثل انتهاكا لميثاق األمم المتحدة".لفعل 

 

يالحظ من تلك القوانين وغيرها الكثير أن الجريمة الوحيدة التي يمكن أن تنفذ بشكل مباشر إلى مسؤوليات األمم 
ذا تعذ ر أن يقوم مجلس األمن المتحدة هي جريمة العدوان، مما يستدعي ذلك توظيف الفصل السابع من الميثاق، وا 

                                                                                                                                                                          
  ، أو اس عما  دولة ما أية أسل ة ضد إ لي  دولة أ رى؛ب(  يا  ال وات املسل ة لدولة ما ب ذف إ لي  دولة أ رى بال ناب

 ج( ضرب حصار  لى موانئ دولة ما أو  لى سواحل ا م   ب  ال وات املسل ة لدولة أ رى؛

  د(  يا  ال وات املسل ة لدولة ما بم اجمة ال وات املسل ة ال رية أو البحرية أو ا  وية أو ا سطولين ال جاريين البحر  وا  و  لدولة

هـ(  يا  دولة ما باس عما   واتها املسل ة املوجودة دا   إ لي  دولة أ رى بمواف ة الدولة املضي ة،  لى وجه ي عارض مع الشروط التي 

 املذكور إلى ما بعد نهاية االت اق؛ اإل لي ينص  ليها االت اق، أو أ  تمديد لوجودها    

 رى بأن تس خدمه هذه الدوبة الرتكاب  م   دوان ضد دولة ثاب ة؛و( سما  دولة ما وضعت إ ليم ا تحت تصرف دولة أ 

ز( إرسا   صابات أو جما ات مسل ة أو  وات غير نظامية أو مرتز ة م   ب  دولة ما أو باسم ا ت و  ضد دولة أ رى بأ ما  م  

 .ولة بدور ملموس    ذلكأ ما  ال وة املسل ة تكون م  ا خطورة بحيث تعاد  ا  ما  املعددة أ اله، أو ا تراك الد

  cpi.int/iccdocs/asp_docs/-www.iccراجع: نص ال انون، مك بة ا م  امل حدة: 

 ic/newshttp://www.un.org/arabامل حدة:  ا م  أنباءراجع مركز  - 577

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/
http://www.un.org/arabic/news
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بدوره في حفظ السلم واألمن الدوليين، يجوز للجمعية العامة أن تحل محل مجلس األمن لتقوم بدوره في حفظ السلم 
، وبناء على المعالجة 1950لسنة   (5 –)د   377القرار  واألمن الدوليين، حسب قرار االتحاد من اجل السالم 

حتالل والعدوان، وبالرغم من أن االحتالل جزء من العدوان أو احد مراحله أو احد اال تاالقانونية التي تستدعيها حال
أشكاله، إال انه لم يشر إلى أي رابطة قانونية بين القانون الدولي اإلنساني خصوصا في شقه المتعلق بقانون الحرب 

جرائم الحرب واإلبادة ال تستدعي واللوائح المنظمة لها، وبين مسؤوليات مجلس األمن، وان الجرائم ضد اإلنسانية و 
مسؤولية مباشرة وواضحة مع مسؤوليات مجلس األمن باعتباره مركز رحى الشرعية الدولية، أما جريمة العدوان 
ولخطورتها وتأثيرها المباشر في السلم واألمن الدوليين، وغالبا ما يجب استخدام الباب السابع من ميثاق األمم 

 ن، فإنها مربوطة بشكل مباشر بصالحيات مجلس األمن التنفيذية إلنهاء العدوان,المتحدة لوقف حالة العدوا
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 الخاتمة:

حاولت الدراسة من خالل الوقوف على أهم مفاصل الخطاب القانوني الذي يجب أن يؤسس لمطالبة فلسطينية 
الفلسطينية المستندة على شرعية  باالستقالل التام، في محاولة للبحث فيما يمكن أن يمثل دعما للرؤية والرواية

المطالبة بالحق التاريخي في فلسطيني التاريخية، وحق شعبها العربي الفلسطيني في نيل االستقالل، وذلك من خالل 
إلعالن االستقالل وقيام  اً استعراض سريع ألهم التغيرات التي طرأت على المقومات التي يمكن أن تشكل أساس

األساس الشرعي للمطالبة بفلسطين التاريخية، وذلك من خالل االعتماد على المقررات  الدولة، حيث تم البحث في
القانونية من معاهدات وقرارات تؤسس لتحديد المكونات المادية والمقومات القانونية للدولة الفلسطينية، وقد جرى 

هية المتعارف عليها، باعتبار معالجة هذه األمر من خالل تناول العناصر التكوينة للدولة حسب التعريفات الفق
لثالث عناصر أساسية )الشعب واإلقليم والسلطة(، حيث جرى البحث بشكل سريع تأسيسي على  اً الدولة مكون

المتغيرات التي طرأت على تلك المكونات في حالة الدولة الفلسطينية، والربط بين المطالبة بالدولة وبين حق 
فهي من جهة تسعى  عن نضج تلك المقومات قبل حدوث النكبة أو العدوان،الفلسطينيين التاريخي باالستقالل، و 

لتأكيد حق الفلسطينيين بالمطالبة باالستقالل والدولة كاملة السيادة وفق ما كان مقررا له أن يحدث قبل العدوان 
ناصر، ، ومن جهة اخرى ترصد التغيرات التي طرأت على تلك المكونات والع1948الصهيوني على فلسطين في 

وذلك لتوضيح إلى أي حد كان هذا العدوان هو السبب الرئيسي في تعطل استقالل فلسطين، وبالتالي هو الحدث 
الباطل الذي رتب أثار واقعية بعد ذلك ليتعاطى معها العالم والفلسطينيون حتى اآلن، فالبحث يحاول إثبات أن 

تيجة لحدث باطل ال يمكن له أن يؤثر على أصل مختلف التغيرات التي طرأت على فلسطين التاريخية كانت ن
مة مع الواقع، والقبول بشرعية القوة التي تحدث تغيرات ءالحق، وان ما حدث بعد ذلك كله محاوالت واجتهادات للموا

على األرض، مع الحفاظ على أسس الرؤية القانونية، وذلك باستخدام أدوات قانونية ومنهجية كمبدأ عدم المساس 
لموروثة، وعن مبادئ تنظيم حالة االحتالل، وانه ال يرتب أي أثار قانونية على السيادة وحق السكان في بالحدود ا

تقرير مصيرهم، وان كل االتفاقيات والتفاهمات التي مست الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني اعتبرت باطلة بقوة 
 القانون، مهما سعت لشرعنتها وفق قانون القوة.

ة الربط بين مقدرات السيادة ومكونات الدولة ومع الممارسة الفعلية على ارض الواقع للفلسطينيين كما حاولت الدراس
في حقهم الطبيعي الغير قابل للتصرف في تقرير مصيرهم على أرضهم واختيار نظامهم السياسي الذي يرتئونه 

، ومحاولة في فهم األدوار التي حسب القانون الدولي، وما يتيحه من حقوق واضحة وثابتة يمكن االرتكاز عليها
كانت يقوم بها مختلف الفاعلين مثل منظمة األمم المتحدة والجمعية العامة وحدود صالحياتها وسلطاتها في المسالة 
الفلسطينية على خلفية قرار التقسيم، وعلى صالحيات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها حكومة مؤقتة ومجسدة 
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لشعب الواقع تحت االحتالل والذي يتعرض لكافة أشكال العدوان المستمر، وما قامت به من للكيانية السياسية ل
توائمات مع الواقع وتوقيع اتفاقيات مع المحتل، ومقرراتها التي أسست للهوية السياسية والقانونية للكيانية الفلسطينية 

 الناشئة.

لة االحتالل حالة مجردة قائمة بذاتها، وذلك من كما حاول البحث التمييز بين الخطاب الذي يؤسس العتبار حا
خالل توسيع مفهوم االحتالل القانوني والبحث عن مسبباته باعتباره احد أشكال العدوان، بالتالي عدم االقتصار في 
معالجته على قواعد القانون الدولي اإلنساني أو قواعد قانون االحتالل الحربي، بل يجب أن يتعمق هذا التأسيس 

الجة القانونية ليطال مسؤولية مجلس األمن المباشرة وفق الفصل السابع لوقف حالة العدوان المستمر في للمع
وحتى اآلن، بالتالي تسليح الموقف الفلسطيني بحجة قانونية واليات تمكن من خالل توظيفها  1948فلسطين منذ 

 يقاتها على المسالة الفلسطينية.واستغاللها تعزيز قوة المطالبة الفلسطينية بالشرعية الدولية وتطب
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 النتائج والتوصيات:

إن فلسطين التاريخية بحدودها الجغرافية السياسية التي توافق عليها االنتداب البريطاني، أو ما سمي  -
بالحدود االنتدابية، هي خارطة فلسطين الوحيدة المعتمدة قانونا والتي يمكن البناء والتأسيس عليها وفق 

 حددت تلك الحدود كباقي اإلقليم المجاور لفلسطين. المقررات التي

إن انقطاع االستقالل كان بفعل العدوان، وان الدولة الفلسطينية اكتملت وكانت في طريق نيلها لالستقالل  -
، وان هذا العدوان ال يمكن له أن يرتب أي حقوق 1948السياسي التام قبل العدوان الصهيوني لعام 

يس لمطالبة فلسطينية قائمة على أساس الحق التاريخي للفلسطينيين باالستقالل للمنتصر، بالتالي التأس
 على إقليم فلسطين التاريخية.

قليم وسلطة تعرضت للعديد من التغيرات والتأثيرات التي ال تسمح اآلن باكتمال  - مكونات الدولة من شعب وا 
ما كانت تلك المقومات تقريبا مكتملة تلك المقومات وبناء الدولة على أساس ما يتيحه الواقع اآلن، بين

وناضجة إلى حد يكفي لنيل االستقالل قبل العدوان الصهيوني، وان كافة المتغيرات الواقعية أثرت بشكل 
مباشر على تلك المقومات وجعل معها العديد من التعثرات في سبيل اكتمال تلك المقومات بنفس الشروط 

 ام الدولة مكتملة األركان والعناصر.الواجب توافرها ألي إقليم يبحث عن قي

جرى التركيز على عنصر السيادة واالعتراف، باعتبار أن االحتالل يؤثر فعليا على السيادة ولكنه ال  -
ينقلها، كما أن االعتراف هو ذو طابع سياسي فرادني تقوم به الدول وفق مصالحها ورؤيتها وليس شرطا 

 مقررا لنشوء الدولة.

الحتالل باعتبار معالجته تقتصر على قواعد إنسانية إلى التركيز على جريمة العدوان االنتقال من وصف ا -
مكانية  لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بربط القضية الفلسطينية بحفظ السلم واألمن الدوليين، وا 

 تحرك المنتظم الدولي بناء على الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.

لتفاصيل القانونية والسياسية والواقعية التي تناولتها الدراسة بعجالة، كانت في اغلبها تسعى وهناك العديد من ا
لتأسيس خطاب قانوني يستمد قوته من قوة ووضوح الحق الفلسطيني في قيام دولة فلسطين ذات السيادة على 

غيرات التي طرأت على كامل ارض فلسطين التاريخية وفق مقاربات قانونية أصيلة، وعدم التأثر بواقع الت
 فلسطين منذ العدوان الذي أدى إلى احتالل فلسطين ومصادرة حق شعبها في قيام دولته وتقرير مصيره.
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 :الدراسة ملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع االثار القانونية العتراف االمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وتطرقت الدراسة إلي مفهوم 
الدولة واركانها واالعتراف بها في القانون الدولي وتناولت كذلك حق تقرير المصير في القانون الدولي، ثم انتقلت 

سطين في االمم المتحدة وحصولها علي صفة دولة مراقب "عضوغيركامل الدراسة إلي المركز القانوني لفل
العضوية"، وتطرقت الدراسة إلي الشروط الموضوعية واالجرائية لالنضمام لألمم المتحدة، ثم اآلثار القانونية المترتبة 

المتحدة بالدولة علي االعتراف بفلسطين كدولة مراقب في االمم المتحدة، وخلصت الدراسة إلى أن اعتراف األمم 
يؤهلها لمواجهة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي غير القانونية، ويساعد في ترسيخ اإلجماع الدولي  الفلسطينية

 للشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات والمواثيق الدولية. بالحقوق المشروعة

 
Abstract: 

This study addressed the issue of the legal implications of the United Nations 

recognition of a Palestinian state, Study turning to the concept of the state and its 

foundations, to be recognized in the international law, Also addressed as well as the 

right of self-determination in international law, then the study moved to the legal status 

of Palestine in the United Nations and obtaining to recipe observer state " A member not 

a full-fledged", and the study touched on to the substantive and procedural requirements 

to join the United Nations, then the legal implications of the recognition of Palestine as 

an observer state at the United Nations, The study concluded that the United Nations 

recognition of a Palestinian state qualifies it to face the Israeli occupation illegal 

practices, and help in establishing the international consensus of the legitimate rights of 

the Palestinian people, guaranteed by international resolutions and conventi 
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 :مقدمة
يتناول هذا البحث موضوعا بعنوان اآلثار القانونية العتراف األمم المتحدة بالدولة الفلسطينية , فاالعتراف بالدولة 

ة هو حق كفلته المواثيق والقرارات الدولية, إالأنهذا الحقيتطلب دعماإقليميا لتطبيقه في ظل الهيمنة الفلسطيني
 األمريكية على أروقةاألمم المتحدة وفي ظل الضعف العربي والدولي لدعم القضية الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

طينية كان لزاما علينا أن نتطرق لمفهوم الدولة وأركانها والن الدراسة تدور حول االعتراف االمم المتحدة بالدولة الفلس
في القانون الدولي والى أي مدى تنطبق تلك األركان على الحالة الفلسطينية، كذلك البحث في مفهوم االعتراف 

ني وطبيعته القانونية في القانون الدولي , كما اهتمت الدراسة ببيان حق تقرير المصير ومدى أحقية الشعب الفلسطي
 في تقرير مصيره.

وسنناقش من خالل الدراسة مكانة فلسطين في األمم المتحدة وتداعيات قبولها كدولة مراقب في األمم المتحدة ومدى 
 استفادة فلسطين من هذه العضوية.

 

 أهمية الدراسة:
زالة وعاصمتها القدس الشر  1967إن الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام  -1 قية وا 

المستوطنات اإلسرائيلية وعودة الالجئين الفلسطينيين حقوق أساسية وعادلة يكفلها القانون الدولي وفق القرارات 
 الدولية الصادرة من األمم المتحدة.

تسعى الدراسة إلي التعرف على مفهوم الدولة وأركانهاوأشكالها, والتعرف على مفهوم حق تقرير المصير ومدى  -2
 هذه المفاهيم على الدولة الفلسطينية. انطباق

تسعى الدراسة إلى توضيح المساعي الفلسطينية إلى أروقةاألمم المتحدة, واآلثار المترتبة على حصول فلسطين  -3
 على عضوية كاملة في اليونسكو, ودولة مراقب في األمم المتحدة كحظوة داعمة لالعتراف بها كدولة.
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 إشكالية الدراسة:
 كاليات الدراسة من خالل التساؤالت اآلتية:تنطلق إش

 هل تنطبق أركانالدولة على الحالة الفلسطينية, وهل كفل القانون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؟ -1

 ما هي مكانة فلسطين في األمم المتحدة, وما هي تداعيات التوجه الفلسطيني لألمم المتحدة؟ -2

 رتب على االعتراف بالدولة الفلسطينية؟ماهي اآلثار القانونية التي تت -3

 

 :منهجية الدراسة
ال مراء في أن لكل بحث طبيعته الذاتية التي تميزه عن غيره من البحوث وفي ضوء ما تقدم فان الباحث وبالنظر  

 إلى البحث يجتزئ من مناهج البحث ما يأتي: 

ص في جزئيات المشكلة موضوع البحث مع بيان المنهج التحليلي : وسيقوم الباحث من خالل هذا المنهج بالغو  -1
 وجهة نظرة الذاتية في هذا الصدد.

المنهج التاريخي: ومن خالله سيقوم الباحث بدراسة التطور التاريخي للفكرة موضوع البحث والوقوف علي  -2
 حتى وصلت إلي طبيعتها الحالية. ،خصوصية كل مرحلة
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 :خطة الدراسة
 تراف بها في القانون الدوليالمطلب األول:الدولة واالع

 الفرع األول:تعريف الدولة وأركانها في القانونالدولي

 الفرع الثاني: االعتراف بالدولة في القانون الدولي

 الفرع الثالث: حق تقرير المصير في القانون الدولي

 المطلب الثاني: قبول فلسطين كدولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة

 ات قبول عضوية فلسطين كدولة مراقب الفرع األول:اجراء

 الفرع الثاني:اآلثار المترتبة على قبول فلسطين كدولة مراقب في األمم المتحدة
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 :المطلب الول: الدولة واالعتراف بها في القانون الدولي
 تمهيد وتقسيم:

الذي يعني اختالف الدراسات  تعتبر الدولة ظاهرة متعددة الجوانب "سياسية واقتصادية واجتماعيةوقانونية" األمر
حولها، وبالنظر إلى تلك الظاهرة من الناحية القانونية فإن دراستها لم تنحصر في مجال القانون الدولي فحسب، بل 

 والقانون الداخلي"الدستوري واإلداري" بوصفها أهم شخصية معنوية مخاطبة بقواعدقانونها أيضا.

ن كانت الدولة ليست الوحيدة المنفردة بوصف الشخصية القانونية الدولية، حيث أدى ظهور المنظمات الدولية  وا 
على الرغم من ذلك فإن الدولة تظل أهم األشخاص  ،والكيانات القانونية إلى اعتبارها من أشخاص القانون الدولي

 القانونية الدولية في المجتمع المعاصر بغير منازع.

 رئيسية لقيامها، فهذه األركان أكدها العرف الدولي المتواتر، وأشارت أركاناً  -بطبيعة الحال –فوجود الدولة يستلزم 
إليهااإلتفاقياتالدولية،وذلك في مواجهة الدول التي تعترف لها بهذا الوصف، ومن ثم فإن االعتراف يعد الخطوة 

ني القادر على األولى واألساسية التي تمهد السبيل أمام الدول للظهور في المجتمع الدولي بوصف الشخص القانو 
 اكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات.

وقد ارتبطت فكرة إنشاء بعض الدول بحق تقرير المصير الذي ورد في ميثاق األمم المتحدة واالتفاقيات الدولية 
نشاء دولهم.  والذي يعطي للشعوب المستعمرة الحق في تقرير مصيرهم وا 

 ل الفرع اآلتية:وترتيبا على ذلك فإننا سنناقش هذا المطلب من خال 

 الفرع األول: تعريف الدولة وأركانها في القانون الدولي.

 الفرع الثاني: االعتراف بالدولة في القانون الدولي.

 الفرع الثالث: حق تقرير المصير في القانون الدولي.
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 :الفرع الول: تعريف الدولة وأركانها في القانون الدولي

 :تعريف الدولة أواًل:

ولة بأنها"جمع من الجنسيين معا يعيش على سبيل االستقرار على إقليم معين محدد، ويدين بالوالء لسلطة تعرف الد
 (. 1حاكمة لها السيادة على اإلقليم")

وتعرف الدولة أيضا بأنها"عبارة عن وحدة سياسية وقانونية تتألف من مجموعة من الناس يقيمون على إقليم محدد، 
 (.2إطار تنظيم حكومي وقانوني") ويخضعون لسلطة سياسية في

ويمكن تعريف الدولة كذلك بأنها" مجموعة من الناس تقطن بصفة دائمة فيإقليم معين وتخضع لسلطة عليا ذات 
 (.3سيادة)

 :أركان الدولة ثانيًا:

اإلقليم يالحظ من التعريفات السابقة انه يشترط لقيام دولة من الناحية الواقعية توافر ثالثة أركان،هي الشعب و 
والحكومة،وبتوافر تلك األركان للدولة الجديدة، فإن ذلك يمنحها الشخصيةالقانونيةالدولية وهي أهلية اكتساب الحقوق 

 (.4وااللتزام بالواجبات)

 :الشعب -1

شعب الدولة هو مجموع األفراد الذين يقطنون إقليم الدولة, يعيشون ويعملون فوقه بغض النظر عن األصل الذي 
منه,أواللغةالتييتكلمونها, أو الديانة التي يعتنقونها والتقاليد التي تسود بينهم, فال يشترط أن تقوم بينهم تلك  ينحدرون 

الرابطة االجتماعية المتسقةالمستندةإلى وحدة األصل أوالثقافة أوالدين أو التقاليد, حتى التطلع إلى التوحد وهي 
 (.5الرابطة التي تتميز بها األمة عن الشعب)

ويتكون شعب أي دولة من وطنيين يتمتعون بجنسية الدولة , وتربطهم بها رابطة الوالء , وأجانب يوجدون على إقليم 
 مة حسب األحوال.الدولة ال تربطهم بها سوى رابطة التوطن أواإلقا
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 :اإلقليم -2

تمارس الدولة عليها سلطانها يقصد بإقليم الدولة "تلك الرقعة من األرض والبحر وطبقات الجو التي تعلوها والتي 
 (.6على وجه الدوام واالستقرار)

واألصألن تكون حدود الدولة معروفة وواضحة,إالأن عدم تحديد حدود الدولة بصفة قاطعة في بعض مناطقهاال 
 (.7يؤدي إلى انهيار عنصر اإلقليم وبالتالي انهيار الدولة)

 :السلطة السياسية)الحكومة( -3

سية "وجود سلطة قادرة على إقامة نظام قانوني نافذ في نطاق إقليم الدولة, وقادر على القيام يقصد بالسلطة السيا
 (.8بأعباء االلتزامات الدولة المبنية على العرف الدولي وعلى المعاهدات التي التزمت بها الدولة)

 ينية؟والتساؤل الذي يثور في هذا الصدد هو ما مدى توافر أركان الدولة في الحالة الفلسط

يتفق الباحث مع وجهة النظر التي ترىانطباق عناصر الدولة على الحالة الفلسطينية وحجتنا في ذلك ان فلسطين 
وفي معاهدة لوزان لسنة  1919من ميثاق عصبة األمم لسنة  22تتمتع )بشعب دائم( وفقا لما ورد في المادة 

رى التي انسلخت من الدولة العثمانية وهو شعب , بأن الشعب الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية األخ1923
 حر مستقل.

والذي أوصى بتقسيم  1947لسنة  181وتتمتع فلسطين بإقليم محدد وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 فلسطين إلى دولتين أحداهما عربية واألخرى يهودية.

 شخصية قانونية دولية تتمتع بالسيادة الكاملة. –كما رسم حدودها قرارالتقسيم  –ومن هنا أصبح لفلسطين 

باإلضافة إلى ذلك تتمتع فلسطين بسلطة سياسية متمثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية 
 كحركة تحرر وطني تمثل الشعب الفلسطيني من اجل الحصول على حقه في الحرية واالستقالل .

توافر أركان الدولة المنصوص عليها في القانون الدولي على الحالة الفلسطينية . وعلى ضوء ما سبق يتضح لنا 
قليم وسلطة سياسية متمثلة في الوقت الحالي بالسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن  حيث تتمتع فلسطين بشعب وا 

 منظمة التحرير الفلسطينية, والتي تبسط سيادتها على اإلقليم الفلسطيني.
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 :ثاني: االعتراف بالدولة في القانون الدوليالفرع ال

 :أوال: تعريف االعتراف

 (.9االعتراف لغة هو اإلقرار, ومنه قوله تعالى "فاعترفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعير")

أما االعتراف قانونا فهو عمل قانوني يصدر عن الدولة تسلم بموجبه بنشوء واقع دولي جديد كاالعتراف بدولة أو 
و معاهدة، وينطوي على التسليم باستعداد الدولة بالدخول في روابط وعالقات قانونية على هذا حكومة أ
 (.10األساس)

 :أنواع االعتراف ثانيا:

 االعتراف القانوني واالعتراف الواقعي  -1

االعتراف  االعتراف القانوني هو االعتراف الذي يقصد به ترتيب جميع اآلثار القانونية لالعتراف، والذي يأخذ شكل
الصريح المباشر،أما االعتراف بالواقع يتم عن طريق الدخول في عالقات مع الدولة الجديدة دون التعرض بصفة 

 (.11رسمية وعلى نحو صريح لموضوع الوجود القانوني للدولة)

 االعتراف الفردي واالعتراف الجماعي -2

جاه الدولة الجديدة، بينما االعتراف الجماعي يتم االعتراف الفردي هو الذي يصدر صراحة أو ضمنا من كل دولة ت
بطريقة مشتركة فيما يتعلق بجمع المعلومات عن الموقف من الدولة الجديدة وتقسيم هذه المعلومات واتخاذ قرار 

بالغه إلى الدولة المعنية فاالعتراف الجماعي يقتضي نوع من التشاور بين الدول المعنية )  (.12االعتراف وا 

 اف الصريح واالعتراف الضمنياالعتر  -3

يكون االعتراف صريحا عندما يصدر من جانب الدولة المعترفة في صورة مذكرة رسمية أو في صورة برقية تخطر 
بها الدولة المعترف بها.وقد يكون االعتراف ضمنيا وذلك عن طريق دخول الدولة القديمة في عالقات مع الدولة 

 (.13ول حاملة السيادة كتبادل المبعوثين الدبلوماسيين)الجديدة ال تقوم عادة إال بين الد

  



 

  944 من 678

 

 :لثا: الطبيعة القانونية لالعترافثا

 :ظرية المنشئةالن -1

تقوم النظرية المنشئة لالعتراف أساسا على آن اجتماع عناصر الدولة الثالثة الشعب واإلقليم والحكومة ال تكفي 
لدخول المجتمع الدولي , أي انه يلزم لتكسب الوحدة الدولية التي وحدها الكتساب الشخصية القانونية الدولية وال 

 (.14اجتمعت لها هذه العناصر وصف الشخصية القانونية الدولة أن تعترف بها الدول األخرى)

فاالعتراف وفقا لهذه النظرية هو االتفاق الدولي الذي ينشىء قواعد قانونية تخاطب أطرافه, بحيث يتمتع كل واحد 
 (.15لة اآلخر بوصف الشخصية القانونية الدولية , ومن ثم فهو بطبيعته اتفاق رضائي تبادلي منشئ)منهم قبا

وقد تعرضت هذه النظرية النتقادات عديدة كان من أهمها اعتراضها في األخذ بمبدأ إرادة الدولة وا غفالها لمبدأ 
 المساواة في السيادة بين الدول.

 :النظرية المقررة -2

لنظرية انه متى اجتمعت للدولة العناصر المنصوص عليها في القانون الدولي العام تصبح شخصا ومفهوم هذه ا
 قانونيا دوليا وتدخل إلى المجتمع الدولي دون إذن االعتراف بها.

نما هو عمل مقرر من الدول لألمر الواقع,  فاالعتراف وفق رؤية أنصار هذه النظرية ليس له أي قيمة إنشائية,وا 
 قيام دولة جديدة تتمتع بالشخصية الدولية متى توافرت أركانها.وكاشف عن 

وقد تعرضت هذه النظرية لعدة انتقادات أهمها,أنها تجرد االعتراف من قيمته القانونية إذ ال يكون له اثأر قانونية, 
 (.16)سوى إقامة عالقات دبلوماسية كما أنها تهدر مبدأ احترام السيادة اإلقليمية واالستقالل السياسي

باعتبار االعتراف ذا  –وهو ما نؤيده  –وبعد النقد الموجه للنظريتين حاول بعض الفقهاء الجمع بين النظريتين 
طبيعة مقررة ومنشأة فهو مقرر عن دولة اكتملت عناصر وجودها ومنشئ للجانب الفعلي الكتساب الحقوق والتحمل 

 بااللتزامات الدولية.
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 :صير في القانون الدوليالفرع الثالث: حق تقرير الم

 :مفهوم حق تقرير المصير أوال:

يقصدبتقرير المصير"حق كل أمة في أن يكون لها دولة مستقلة، فاألمة هي التي تخلق الدولةالتي توجد لتحقيق 
تطور ورفاهية وتقدم األمة والدفاع عن مصالحها في الداخل والخارج . وقد ارتبط مبدأ حق الشعوب في تقرير 

بظهور مبدأ القوميات الذي اقره القانون الدولي ,وأصبح بذلك من حق كل امة أن يكون لها دولة ذات مصيرها 
 ( .17سيادة)

وقد عرفه األستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان بأنه"  حق الشعوب في تقرير المصير ال يقتصر على الجوانب 
ق الشعوب في السيطرة على ثرواتها الطبيعية السياسية والثقافية, بل يشمل كذلك النواحي االقتصادية مثل ح

 (.18ومواردها القومية)

كما عرفه األستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي بأنه حق كل امة في أن تتمتع بسيادة كامنة فيها يمكنها أن 
 (.19تمارسها إذاأرادت)

تعمار, ومنح الشعوب المستعمرة وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن الهدف األساسي لهذا المبدأ هو وضع نهاية لالس
ري , وانتهاء االحتالل استقاللها الكامل, ومنح الدول مجتمعة ومنفردة حق مقاومة االستعمار والفصل العنص

 والسيطرة.

 :(20ب الفلسطيني في تقرير المصير)الشع ثانيا: حق

ني, وانه ينحدر من الكنعانيين من الثابت تاريخيا أن الشعب الفلسطيني يضرب بجذوره في أعماق التاريخ اإلنسا
الذين قدموا من الجزيرة العربية وسكنوا فلسطين التي لم تكن تعرف آنذاك بهذا االسم, منذأكثر من خمسة آالف من 

 األعوام ومنذ هذا التاريخ وصلة الشعب الفلسطيني بفلسطين متواصلة ولم تقطع.

عندما جردت اإلمبراطورية –ة الحرب العالمية األولى حيث مرت فلسطين بمراحل وأوضاع متنوعة, ابتداء من نهاي
ترتب عليها خضوع فلسطين لنظام اإلدارة الدولية الذي أنشأته منظمة عصبة  –العثمانية من األقاليم التي تخضع لها

وتال ذلك إدماج الضفة  1947( لسنة 181األمم, وهو نظام انتداب )أ( ثم تدخلت األمم المتحدة بقرار التقسيم )
التي نتج 1967لغربية والقدس لخضوع المملكة األردنية وخضوع قطاع غزة لإلدارة المصرية, حتى كانت حرب ا

أعلن فك االرتباط من الجانب  1988عنها خضوع سائر إقليم فلسطين إلسرائيل باالحتالل الحربي, ثم في عام 
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انتفاضة األقصى  2000ل منذ عام لتدخ 15/11/1988األردني , وتال ذلك إعالن قيام الدولةالفلسطينيةفي 
 ودخول المفاوضات مع إسرائيل التي اتسمت بالشد والجذب والحصار والمقاومة. 

حيث تأكد وصف الشعب للفلسطينيين من خالل العديد من قرارات األمم المتحدة التي صدرت في أعقابتأسيس دولة 
لقابلة للتصرف, وخصوصا حقه في تقرير المصير إسرائيل التي تقرر من خاللها للشعب الفلسطيني بحقوقه غير ا

 وحقه في االستقالل والسيادة الوطنية وحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته التي اجلي عنها.
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 :المطلب الثاني: قبول فلسطين كدولة مراقب في المم المتحدة
 تمهيد وتقسيم:

ب غير عضو في األمم المتحدة في خطوة تعد منحت الجمعية العامة لألمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراق
انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا للشعب الفلسطيني, بعد فشل جميع المفاوضات في الحصول على مكسب حقيقي 
للفلسطينيين, وبهذه المكانة الجديدة تصبح فلسطين الدولة الثانية في الجمعية العامة بهذه الصفة بعد دولة الفاتيكان 

 لى ذلك سنتناول هذه المكانة الجديدة لفلسطين واآلثار المترتبة عليها من خالل األفرعاآلتية:وترتيبا ع

 الفرع األول: اجراءات قبول عضوية فلسطين كدولة مراقب 

 الفرع الثاني:اآلثار المترتبة على قبول فلسطين كدولة مراقب في األمم المتحدة

 

 :ولة مراقبالفرع الول: اجراءات قبول عضوية فلسطين كد

 تمهيد:

تعتبر منظمة األمم المتحدة منظمة دولية وعالمية تسمو إلي ضم جميع دول المجتمع الدولي إليها, فقد كان من 
الطبيعي اال تقتصر العضوية فيها على االعضاء االصليين الذين ساهموا في انشائها , وان يطرح ميثاق االمم 

 وفق لجملة من الشروط والضوابط.المتحدة امكانية انضمام اعضاء جدد اليها 

( الفقرة االولى والثانية شروط االنضمام لعضوية االمم المتحدة والتي 4فقد نظم ميثاق االمم المتحدة في المادة )
 تنقسم إلى شروط موضوعية وشروط اجرائية والتي سنتناولها بشىء من االيجاز .

 :المم المتحدة ة لالنضمام لعضويةالشروط الموضوعية واإلجرائي أوال:

 الشروط الموضوعية: -1

حددت المادة الرابعة من ميثاق األمم المتحدة في فقرتها األولى الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في الوحدة 
 (:21طالبة العضوية والتي تمثلت في اآلتي)

 أن يكون طالب العضوية في هيئة األمم المتحدة دولة -أ
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تحدة قد قصر الحق في العضوية على الدول وحده وفقا لما جاء في الفقرة األولي من أن ميثاق منظمة األمم الم
تلك التي يتوافر لها  -كما أشرنا آنفا –المادة الرابعة من الميثاق، والمقصود بالدول في مفهوم القانون الدولي العام 

 (.22ثالثة عناصر رئيسية هي اإلقليم والشعب والسيادة)

 ولة محبة للسالمأن تكون هذه الد -ب

يبدو للوهلة األولى أن هذا الشرط يتفق مع الباعث الرئيسي لقيام المنظمة وهو حفظ السلم واالمن الدوليين، إال أنه 
 (.23شرط غير محدد ويحتمل عدة تفسيرات)

األمم المتحدة فالواقع العملي اثبت أنه ال يوجد معيار دقيق لتحديد المقصود بأن تكون الدولة محبة للسالم، لذا فإن 
 تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدة، لتقرير ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية أم ال.

في ،ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أن شرط أن تكون الدولة محبة للسالم ينطبق على الحالة الفلسطينية
الي وقتنا هذا والتزامها 1993ني اإلسرائيلي منذ اتفاق أوسلو ضوء التزامها بإيجاد حل شامل وسلمي للصراع الفلسطي

 كذلك وحرصها على استئناف المفاوضات بشأن الوضع النهائي لكافة القضايا المطروحة.

 أن تقبل الدولة الطالبة للعضوية االلتزامات الواردة بالميثاق -ج

المشترك، ويعني ذلك أن الدولة عليها أن تقبل دون يعتبر هذا الشرط تطبيقا لفكرة التنظيم العالمي لألمن الجماعي 
 تحفظ جميع االلتزامات الواردة في ميثاق األمم المتحدة.

في هذا الخصوص , فان فلسطين قبلت االلتزامات الواردة في الميثاق , وذلك في وثيقة اعالن االستقالل الفلسطيني 
بالتزامها بمبادىء االمم المتحدة واهدافها وباالعالن  حيث جاء فيها "تعلن دولة فلسطين 15/11/1988في الجزائر 

 العالمي لحقوق االنسان, والتزامها كذلك بمبادىء عدم االنحياز وسياساته.

 أن تكون هذه الدولة قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات. -د

يثاق األمم المتحدة ومن هذه إن االنضمام لألمم المتحدة يتضمن أن تنفذ الدولة العديد من االلتزامات التي يفرضها م
 االلتزامات  تطبيق أهداف ومبادئ األمم المتحدة وتقديم العون لها.

 أن تكون الدولة راغبة في تنفيذالتزامات الميثاق -ه
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يغلب على هذا الشرط الطابع السياسي , ويخضع للتقدير الشخصي لالمم المتحدة اذ ال يوجد معيار موضوعي في 
طالبة االنضمام تعلن انها راغبة في تنفيذ التزامات الميثاق غير ان التقرير توافر هذه الرغبة من  هذا الشان , فالدولة

 عدمه يتوقف على مدى الثقة او الشك في هذه الدولة. 

 اإلجرائية: الشروط -2

 تقديم طلب لالمين العام لألمم المتحدة: -أ

لمنظمة ليتضمن تصريحا مثبتا في وثيقة رسمية من الدولة يجب أن تقدم الدولة طلبا باالنضمام إلى األمين العام ل
 (.24الراغبة باالنضمام تعلن فيه أنها تقبل تنفيذ االلتزامات الواردة في الميثاق)

 إشعار الجمعية العامة -ب

على سبيل  –تنص الالئحة الداخلية للجمعية العامة على أن يرسل األمين العام لألمم المتحدة للجمعية العامة 
صورة من طلبات االنضمام التي تقدم إليه ,فإذا لم تكن في دورة انعقاد فترسل صورة منها إلى الدول  –إلعالم ا

 (.25األعضاء في األمم المتحدة)

 توصية مجلس األمن -ج

يرسل األمين العام طلب العضوية إلى مجلس األمن, ويقوم مجلس األمنبإحالته إلى "لجنة قبول األعضاء الجدد" في 
 ( من الميثاق.4/1مجلس لدراسته, وتتولى اللجنة دراسة الطلب على ضوء المعايير المنصوص عليها في المادة )ال

والجدير بالذكر أن توصية مجلس األمن تصدر بأغلبية الدول األعضاء لمجلس األمن أي بموافقة تسعة أعضاء 
توافق عليها الدول الخمس الكبرى ذات منه حيث تعتبر التوصية من بين المسائل الموضوعية التي يتعين أن 

 المقاعد الدائمة في مجلس األمن.
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 :المركز القانوني للدولة المراقب ثانيا:

في ظل مواجهة االحتياجات الحقيقة التي تطرأ على المجتمع الدولي, تطور نظام المراقبين داخل منظمة األمم 
مارسات الجمعية العامة, حيث تمتعت بعض الدول بصفة المتحدة من خالل ممارسات السكرتير العام للمنظمة, وم

المراقب, بحيث تعد مشاركة الدول غير األعضاء في المنظمة كمراقبين نتيجة طبيعية لفلسفة الميثاق في جعل 
 المنظمة منظمة عالمية, ونتيجة طبيعية لمخاطبة أحكام الميثاق للدول غير األعضاء بالمنظمة.

دول صفة المراقب في األمم المتحدة, هذه الصفة من الناحية القانونية ال يوجد ما يمنع ويجوز للمنظمة أن تمنح ال
منحها في المنظمة,وتجدر اإلشارة إلى أن  الدولة التي تتمتع بصفة المراقب في األمم المتحدة هي دولة الفاتيكان 

 .2012وتبعتها دولة فلسطين في عام 

 تتساوى مع ما تتمتع به الدول األعضاء من حقوق مكفولة ناتجة عن ويتمتع المراقبون ببعض الحقوق ولكنها ال
اكتسابها صفة العضوية الكاملة بالمنظمة, وبناء على ذلك ال يشارك المراقب في أعماالألمم المتحدة بشكل عام 

نما فقط في اجتماعات الجمعية العامة وأجهزتها الرئيسية والمؤتمرات التي تنعقد تحت رعايتها, وال يتمتع المراقبون  وا 
نمايقتصر حقهم فقط على  عند مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة وأجهزتها الرئيسية بحق التصويت, وا 

 .التي تتصل بهم أو تمس مصالحهم المشاركة في الموضوعات والمسائل

 

 :الفرع الثاني: اآلثار المترتبة على قبول فلسطين كدولة مراقب

الجمعية العامة لألمم المتحدة, وانتقالها من وضع كيان مراقب إلى وضع دولة مراقب إنقبول عضوية فلسطين في 
سيرفع من وضع فلسين القانوني في المنابر الدولية ويؤهلها لمواجهة ممارسات االحتالل اإلسرائيلي غير القانونية 

ي كفلتها القرارات والمواثيق ويساعد في ترسيخ اإلجماع الدولي المتزايد بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الت
 الدولية حيث يترتب على هذه المكانة الجديدة عدة اثأرأهمها:
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 :(26لجمعية العامة لألمم المتحدة)الحق في حضوراجتماعات ا أوال:

اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين كدولة مراقب في األمم المتحدة يعني أنها بهذه الصفة لها حضور اجتماعات 
عامة لألمم المتحدة دون أن يكون لها الحق في التصويت , إالأنها تحضر كل االجتماعات وتتبادل كافة الجمعية ال

الوثائق مع األعضاءاآلخرين, ويعامل رئيس السلطة الوطنية كرئيس لدولة, وهي بهذه الصفة تشترك مع دولة 
مع الدولي بوجود الدولة الفلسطينية, وبان الفاتيكان بنفس الوضع , وبالنتيجة فان هذا االعتراف هو إقرار من المجت

إسرائيل هي دولة االحتالل الوحيدة في العالم , وهو قرار ضمني كذلك بالظلم التاريخي الذي مارسه المجتمع الدولي 
 وحتى هذه اللحظة. 1948بحق الشعب الفلسطيني منذ عام  –بقصد أو بغير قصد  –

دولية وقانونية بان أراضي دولة فلسطين أراض تحت االحتالل باإلضافة إلى أن هذا االعتراف يضع نهاية 
اإلسرائيلي وليست أراضي متنازعا عليها كما تدعي إسرائيل, وبالتالي يفرض على إسرائيل التزامها بالقانون الدولي 

بل األمم الذي يحدد واجبات الدولة المحتلة تجاه اإلقليم المحتل, إضافة إلى ذلك سيتم النظر إلى االحتالل من ق
 المتحدة والمجتمع الدولي على انه احتالل لدولة من قبل دولة أخرى عضو في األمم المتحدة.

 :(27لسطينيين باعتبارهم أسرى حرب)ثانيا: سريان المركز القانوني لألسرىالف

وا االحتالل إن االعتراف بالدولة يعكس نفسه على "الوضع القانوني لألسرىالفلسطينيين" باعتبارهم اسري حرب قاوم
طبقا لمشروعية مقاومة سكان األراضي المحتلة لقوة االحتالل وانطباق اتفاقيات جنيف عليهم وخصوصا الثالثة 
رهابيين وفق قوانينها وأوامرها العسكرية الداخلية, مما ترك أثارا  والرابعة. حيث أنإسرائيل تتعامل معهم كمجرمين وا 

 ى.خطيرة إنسانيا ومعيشيا على واقع األسر 

وبذلك فان اعتقال األسرى لوجود شك في ممارستهم بأعمال مقاومة مسلحة فأنهم يكتسبون الحقوق المقررة للمقاتلين, 
 والتي أهمها سريان المركز القانوني الدولي ألسرى الحرب لحين الفصل لصفتهم بواسطة محكمة مختصة.

 :(28الكاملة في المنظمات الدولية)ثالثا: اكتساب فلسطين العضوية 

إن رفع تمثيل فلسطين إلى دولة يحق لها أن تتقدم بطلب للعضوية الكاملة في منظمات دولية عديدة أبرزها منظمة 
العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية, وهو ما قد يحرر الفلسطينيين من القيود االقتصادية التي تفرضها إسرائيل 

ت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية, على األراضي المحتلة , باإلضافة إلي الوكاال
ومنظمة العمل الدولية, ومن أهم تلك المنظمات والوكاالت التي يمكن أن تدخل فلسطين في عضويتها, منظمة 

ي, (, البنك الدول(IAFA(, والوكالة الدولية للطاقة الذرية(FAO(, منظمة األغذية والزراعة(WTOالسياحة الدوليةً 
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(, منظمة (IMF(,منظمة الطيران المدني الدولي , صندوق النقد الدولي (IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية
(, المنظمة (UNIDO(, االتحاد الدولي لالتصاالت, منظمة التنمية الصناعية لألمم المتحدة(IMOالمالحة الدولية

 (.(WIPO فكريةالعالمية لألرصاد الجوية, المنظمة العالمية للملكية ال

حيث إن دخول فلسطين في المنظمات الدولية والوكاالت المتخصصة سيفعل دور تلكالمنظمات والوكاالت في 
األراضي الفلسطينية كل من حسب اختصاصه مما يكشف حجم االنتهاكات التي يتعرض لها الشعب 

 الفلسطيني,باإلضافة إلي تقديم المساعدات وفق اختصاص كل منظمة.

 :االنضمام إلي المعاهدات واالتفاقيات الدوليةرابعا: 

إن رفع تمثيل فلسطين في األمم المتحدة سيمكنها من االنضمام إلى عدد كبير من المعاهدات واالتفاقيات الدولية, 
م، والتي تحدد طبيعة العالقات الدبلوماسية بين الدول, باإلضافة 1961من بينها اتفاقية فينا التي أبرمت في العام 

, وبموجبها يتم تحديد المياه 1982لى معاهدة قانون البحار التي وضعتها الجمعيةالعامة لألمم المتحدة في العامإ
اإلقليمية للدول, وهو ما يسمح للفلسطينيين ببسط سيادتهم بالكامل على الحدود البحرية لقطاع غزة, والتخلص من 

 1949باإلضافة إلي الدخول في معاهدات جنيف األربعة عام السيطرة اإلسرائيلية في حالة تم تطبيق هذه المعاهدة،
ومعاهدة القضاء  1998, ونظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1977والبروتوكولين الملحقين بها لعام 

 .1979على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

، وباالستناد إلى قرار الجمعية العامة 2014ريل إب 1بتاريخ   وتجدر اإلشارة إلى ان الرئيس الفلسطيني قد وقع
اتفاقية  19، تصديقات لالنضمام إلى 2012والذي اعترف بفلسطين كدولة مراقب في األمم المتحدة في نهاية العام 

اتفاقيات منها بحقوق اإلنسان،  8اتفاقية تتعلق بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، وتتعلق 16دولية، منها
 ل:وتشم

 .1966*العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

 .1966*العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 

 .1984*اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لسنة 

 .1979ييز ضد المرأة )السيداو( لسنة *اتفاقية القضاء على كافة أشكال التم

 .1965*االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 
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 .2003*االتفاقية الدولية ضد الفساد لسنة 

 .1989*اتفاقية حقوق الطفل لسنة 

 .2006*اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة 

 بالقانون الدولي اإلنساني: اتفاقيات تتعلق 6وقد صادقت فلسطين على 

 1949*اتفاقية جنيف األولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان لسنة 

 .1949*اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار لسنة

 .1949*اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 

 .1949فاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب * ات

 .1977*البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة لسنة 

  .1907*اتفاقية الهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 

 على اتفاقيتين تتعلقان بإلزام الدول بمنع جرائم دولية والمعاقبة عليها:كما أودعت فلسطين تصديقها 

 .1948*اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 

 .1985*اتفاقية منع جريمة األبارتهايد والمعاقبة عليها لسنة 

االلتزام القانوني الدولي الملقى على  ويرى الباحث أن التصديق على االتفاقيات سالفة الذكر ستعيدالتأكيد على
سلطات االحتالل اإلسرائيلي باحترام قوانين الحرب وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول األول واتفاقية   عاتق

وهي اتفاقيات تضع التزامات واضحة على سلطة االحتالل فيما   الهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية،
لمدنيين في حالة النزاعات المسلحة، وتحرم االعتداء عليهم أو ترحيلهم أو إقامة المستوطنات، يتعلق بحماية ا

باعتبارها جرائم حرب، وفي نفس الوقت تلقي هذه االتفاقيات التزاما على كافة الدول األعضاء فيها بالعمل على 
 ضمان تطبيق هذه االتفاقية في كافة الظروف.
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 :م الساسي للمحكمة الجنائية الدوليةاالنضمام إلى النظا خامسا:

طرق الفلسطينيون باب المحكمة الجنائية الدولية على مدى سنوات، بهدف إطالق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة 
 من قبل إسرائيل في األراضي المحتلة.

ة، وذلك إلجراء طلب الفلسطينيون من المحكمة توسيع نطاق قضائها، ليشمل األراضي الفلسطيني 2009ففي العام 
وأوائل  2008تحقيق في الجرائم المرتكبة أثناء عملية"الرصاص المصبوب" اإلسرائيلية في قطاع غزة أواخر عام 

. جوبه الطلب الفلسطيني حينها برفض المحكمة التي اعتبرت أن الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية ال 2009عام 
 يسمح لها بتقديم مثل هذا الطلب.

، عندما نالت السلطة الفلسطينية وضع دولة مراقب غير 2012تغير في نوفمبر/تشرين الثاني عام  لكن الوضع
عضو لدى األمم المتحدة، ومع ذلك اضطر الفلسطينيون لالمتناع عن تقديم طلب االنضمام إلى المحكمة آنذاك، 

 تحت ضغوطات إسرائيلية وأمريكية.

، واندالع النزاع المسلح األخير في قطاع غزة الذي استمر 2014ام وبعد فشل مفاوضات السالم في أبريل/نيسان ع
اإلسرائيلية، اتجه الفلسطينيون إلى مجلس األمن الدولي في محاولة لتمرير -يوما، وتردي العالقات األمريكية 50

 .1967إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضي  مشروع قرار دولي يضع جدوال زمنيا

م إلى اتفاقية روما الخاصة بتأسيس 2015ة، انضمت فلسطين في ينايركانون الثاني وبعد فشل هذه المحاول
 1أشهر، أي في  3المحكمة الجنائية الدولية، وتدخل االتفاقية حيز التطبيق بالنسبة لفلسطين بعد 

 م.2015أبريل/نيسان

تتعلق إحداهما باألنشطة وتنوي القيادة الفلسطينية فور انضمامها إلى المحكمة رفع قضيتين ضد إسرائيل،  
االستيطانية اإلسرائيلية، فيما تستهدف الثانية إجراء تحقيق في التصرفات اإلسرائيلية خالل الحرب األخيرة على 

 غزة.

تجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل، كما الواليات المتحدة، ليست من الدول الموقعة على اتفاقية روما، لكن مواطنيها 
 بارتكاب جرائم في األراضي الفلسطينية وأن تتم محاكمتهم في الهاي. يمكن أن يواجهوا تهما
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وعلى الرغم من اآلثار االيجابية التي سيحملها حصول فلسطين على دولة بصفة مراقب في األمم المتحدة كما ذكرنا 
لفلسطيني ومن آنفًا,إال انه من الممكن أن يحمل في طياته العديد من المخاطر والتداعيات على القضية والوضع ا

 :أهمها

أن نجاح إعالن دولة فلسطين كدولة "مراقب" في األمم المتحدة, لن يحمل على األغلب دالالت عملية على  -1
مستعينا بلغة القوة وبالدعم األمريكي والغربي, إلى وضع عقبات أمام  –األرض, حيث سيسعى االحتالل اإلسرائيلي

 حصد المكاسب التي تم ذكرها سابقا.

صول فلسطين على دولة مراقب قد يعرض السلطة الفلسطينية لعقوبات اقتصادية قاسية ,وخصوصا بعد طرح ح -2
( مليون دوالر 500الكونغرس األمريكي مشروع قرار لوقف المساعدات عن السلطة الفلسطينية , والمقدرة بنحو )

 نية إلي السلطة الوطنية الفلسطينية.سنويا, وباإلضافة إلى قيام إسرائيل بوقف تحويل أموال الضرائب الفلسطي

إن انضمام فلسطين لألمم المتحدة كدولة"مراقب" سيكون له آثار ايجابية على دولة االحتالل اإلسرائيلي التي  -3
سيكون لها الحق في رفع الدعاوي الدولية على الفلسطينيين ضد ما يعرف بأعمال العنف واإلرهاب التي ستأتي من 

 ة, وبالتالي فان المقاومة الفلسطينية ستكون عرضة للمالحقة القضائية والدولية.المناطق الفلسطيني
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 النتائج:

انطباق أركان الدولة المنصوص عليها في القانون الدولي على الحالة الفلسطينية, حيث تتمتع الدولة الفلسطينية  -1
قليم محدد حدوده الرابع من حزيران   لة بالسلطة الوطنية الفلسطينية., وحكومة متمث1967بشعب دائم, وا 

 حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق كفلته قرارات الشرعية الدولية. -2

التوجهات الفلسطينية ألروقة األمم المتحدة وحصولها علي صفة دولة" مراقب" غير عضو , تعتبر انتصارات  -3
 تالل على ارض الواقع.دبلوماسية للقضية الفلسطينية , وان كانت ال تغير من واقع االح

قبول فلسطين كدولة" مراقب" غير عضو في األمم المتحدة سيساعد المفاوض الفلسطيني في المفاوضات التي  -4
 تجري بشأن قضايا الوضع النهائي.
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 التوصيات:

نما نقل جميع ملفات القضي -1 ة نوصي بعدم حصر التوجه لهيئة األمم المتحدة بموضوع االعتراف بالدولة، وا 
الفلسطينية األساسية، وتحديدا القدس واالستيطان واألسرى والمياه والالجئين، إلى أروقة األمم المتحدة الستصدار 

 قرارات جديدة وداعمة لهذه القضايا.

نوصي كذلك بطرح موضوع فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل الصادر عن المحكمة في تموز  -2
 عامة لألمم المتحدة لتحويلها من رأي استشاري إلى قرارات وآليات عمل.م على الجمعية ال2004

نوصي ايضا بطرح موضوع عضوية إسرائيل على صعيد األمم المتحدة، حيث أن عضوية إسرائيل لم تكن -3
نما كانت مشروطة باحترام والتزام إسرائيل بقرار التقسيم وقرار العودة وهو ما لم يتحقق،  ما عضوية اعتيادية وا 

 يقتضي طرح هذا الموضوع على صعيد األمم المتحدة لمناقشته والتقرير بشأنه.

تكثيف الجهود الفلسطينية في المنظمات الدولية المتخصصة الكتساب العضوية الكاملة بتلك المنظمات ,  -4
ها على دولة " باإلضافة إلي االنضمام إلي االتفاقيات الدولية, والتي يحق لفلسطين االنضمام إليها بعد حصول

 مراقب" غير عضو في األمم المتحدة.

ضرورة إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني, وتوحيد الصفوف بين أطياف الشعب الفلسطيني, والن االنقسام ال يخدم  -5
 سوى إسرائيل في ظل االنقطاع الجغرافي والمؤسساتي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
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 األبعاد القانونية النضمام دولة فلسطين

  واالتفاقيات الدوليةإلى املنظمات 

"دراسة تطبيقية على منظمة الصحة 

 العاملية"

 

 أ. يحيى أمين خضر
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     :الملخص
والمساعدات ا خالل األعوام الماضية في توفير الخدمات ا ومتميزً ا مهمًّ ت الدولية دورً لعبت المنظما         

و تهدف هذه الدراسة الى التعرف على دور منظمة الصحة العالمية في األراضي  ؛للمجتمع الفلسطيني الطارئة
أهمية و  ،شئت من أجلهاانسجام هذا الدور في األراضي الفلسطينية مع االستحقاقات التي أنمدى الفلسطينية و 

ذلك و قد استخدم الباحث و التداعيات المترتبة على  لمشروع الدولة الفلسطينية لمنظمة الصحة العالميةاالنضمام 
المنهج التاريخي و الوصفي التحليلي في الوصول لهذه الرؤية و قد توصل الباحث لمجموعة من النتائج أهمها أن 

تضطلع بدور واسع النطاق بشأن القضايا  و ثبات النظام الصحيفي بارز لها دور منظمة الصحة العالمية 
 و ،برامج ومشاريع المنظمة مالئمة ألهداف القطاع الصحي وأولوياته وأجندتهو الفلسطينية  يضاالصحية في األر 
 ياسية. س بأهداف مرتبطة الدولية ا كما أن المساعداتومستدامً  اآمنً  اماليً  امصدرً  دّ عدعم المنظمة ال يُ 

 تعزيزو  و أوصى الباحث باالنضمام لمنظمة الصحة العالمية لما تحمله المنظمة من صفة اعتبارية و دولية
 بما وتوجيهها ،منظمات األمم المتحدة األراضي الفلسطينية و في العاملة الدولية المنظمات مع والتواصل التنسيق
 .المنظمات هذه لدور أكثر وطني همتف مع التنموية، والمشاريعضية الفلسطينية الق يخدم
 

 Abstract: 
International organizations have an important and distinct role in recent years in the 

provision of services and emergency aid to the Palestinian community, and this study 

aims to identify the role of the World Health Organization(WHO) in the Palestinian 

territories, And the extent to which this role in the Palestinian territories with the 

benefits which it was created, And the importance of joining the World Health 

Organization for the project of a Palestinian state and the consequences thereof, And 

may researcher used the historical method and the descriptive and analytical access to 

this vision. The researcher found a group of the most important results: The World 

Health Organization has a prominent role in the health system stability, and play a 

widespread role on health issues in the Palestinian territories, and programs and projects 

appropriate to the goals of the organization of the health sector, priorities and agenda, 

And support organization is not a source of safe and financially sustainable as that of 

international aid linked to political targets. And researcher recommended: To join the 

World Health Organization to afford the organization of the body corporate and 

international, And enhance coordination and communication with the international 

organizations working in the Palestinian territories and the United Nations 

organizations, And direct them to serve the Palestinian cause and development projects, 

with a national understanding more of the role of these organizations. 
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 :المقدمة

مما يتيح لها  2012حصلت السلطة الفلسطينية على وضع مراقب في األمم المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر      
االنضمام إلى معاهدات و منظمات دولية مختلفة . و بعد خيبة األمل التي أصابت السلطة الفلسطينية برفض 

إلنهاء االحتالل و الذي نال ثمانية أصوات فيما كان يلزم تسعة أصوات من مجلس األمن المشروع الفلسطيني 
ود محمأصل أصوات الدول األعضاء الخمسة عشر في المجلس من أجل اعتماده. قام الرئيس الفلسطيني 

بإمكانية االنضمام  ولوح بتوقيع طلبات االنضمام إلى خمسة عشرة منظمة ومعاهدة دولية في األمم المتحدة، عباس
إلى المنظمات الـثالثة و ستين التي يحق لفلسطين االنضمام إليها و ذلك أمام الفشل الذريع للمفاوضات الفلسطينية 

قامة مشاريع التهويد واالستيطان ،تثبيت الحقائق على األراضي اإلسرائيلية و استمرار االحتالل اإلسرائيلي في و  ،وا 
كذلك تعنت الجانب اإلسرائيلي، الرافض لوقف مشاريع االستيطان و سعي حكومة نتنياهو إلى فرض شرط 

 (. 2013و الذي أدى إلى انغالق مسار التسوية)الغندور، ،االعتراف بيهودية الدولة على الجانب الفلسطيني

المنظمات الدولية دوًرا مهمًّا ومتميًزا في توفير وتطوير الخدمات للمجتمع الفلسطيني، حيث تسعى  وتلعب
العديد من المنظمات الدولية العاملة باألراضي الفلسطينية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية للتخفيف من معاناة 

صحي، والدفاع عن قضاياه الصحية محليًّا ودوليًّا، الشعب الفلسطيني واالستجابة الحتياجاته األساسية في المجال ال
من خالل الدعم الفني والمعنوي، والذي تظهره التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حول الحالة 

 (.2015الفلسطينية)خضر,
و  دور منظمة الصحة العالمية في األراضي الفلسطينية و أهمية االنضمام لهاوستتناول هذه الدراسة 

لى أي مدى ينسجم هذا الدور ا لدور الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في تعزيز النظام الصحي الفلسطيني، وا 
وكذلك أهمية االنضمام  مع االستحقاقات التي أنشئت من أجلها المنظمة، ومدى توافقها مع الحالة الفلسطينية،

األبعاد القانونية المترتبة و التداعيات و المخاطر و  للمنظمات و االتفاقات الدولية لمشروع الدولة الفلسطينية
 .المترتبة على ذلك

  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/538A899A-BA02-45D8-A065-13594B0F0EE3.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/538A899A-BA02-45D8-A065-13594B0F0EE3.htm
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 :مشكلة البحث
هناك العديد من هذه المنظمات تعمل باألراضي الفلسطينية و قد زاد عدد هذه المنظمات بشكل ملحوظ بعد 

و تساعد هذه المنظمات على قطاع غزة،  إال أنه لم يتم دراسة إلى أي مدى تسهم  2009العدوان اإلسرائيلي عام 
في تحسين و تعزيز حاجات المجتمع الفلسطيني وخصوًصا منظمة الصحة العالمية و كذلك األثار و األبعاد 

 القانونية المترتبة على االنضمام لها و مدى أهمية ذلك لمشروع الدولة الفلسطينية.
وذلك لجسر الهوة في  ،سبق وسيحاول البحث إزالة الغموض المعلوماتي و جسر الفجوة البحثية عما 

 المعلومات المتاحة عن موضوع البحث و يكون بداية ألبحاث أخرى تغطى هذا الجانب. 
 

 :أهمية البحث
 تتمثل أهمية البحث فيما يأتي: 

  يمثل أهمية لصناع القرار الفلسطيني لمعرفة أهمية و مدى االستفادة من االنضمام للمنظمات الدولية و
 العالمية. خصوصا منظمة الصحة

 مرجع  توفير يأمل الباحث أن يضيف جديدًا إلى عالم المعرفة، وأن يسهم في تطوير البحث العلمي، و كذلك في
لالطالع على األبعاد القانونية النضمام الدولة الفلسطينية إلى  والمهتمين، الباحثين من للعديد علمي وأكاديمي

نظمة الصحة العالمية في تعزيز النظام الصحي الفلسطيني، منظمة الصحة العالمية و الدور الذي تقوم به م
لى أي مدى ينسجم هذا الدور مع االستحقاقات التي أنشئت من أجلها المنظمة، والمبادئ التي حثت عليها،  وا 

 ومدى توافقها مع الحالة الفلسطينية .
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 :أهداف البحث
 يسعى البحث إلى التعرف على التالي:

 ة في األراضي الفلسطينية.خصائص المنظمات الدولي .1
 دور منظمة الصحة العالمية في األراضي الفلسطينية . .2
مدى انسجام دور منظمة الصحة العالمية في األراضي الفلسطينية مع االستحقاقات التي أنشئت من  .3

 والمبادئ التي حثت عليها. ،أجلها
 أهمية االنضمام لمنظمة الصحة العالمية لمشروع الدولة الفلسطينية. .4
 .اآلثار و التداعيات المترتبة على االنضمام للمنظمة الصحة العالمية .5

 

 :منهجية البحث

  استخدم الباحث المنهج التاريخي و الوصفي التحليلي.      
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 الخلفية التاريخية:

، قام 1948سعى الفلسطينيون لالستقالل منذ أيام االحتالل البريطاني لفلسطين، وفي أثناء حرب        
% من أرض فلسطين، 77، غير أن سيطرة "إسرائيل" على 1/10/1948فلسطينيون بإعالن استقالل فلسطين في ال

وضم األردن للضفة الغربية، ووضع قطاع غزة تحت اإلدارة المصرية، قد حال دون قيام الدولة الفلسطينية بشكل 
 طات عدة نوجزها فيما يلي:تشكلت منظمة التحرير الفلسطينية وانتقلت ضمن مح 1964فعلي، وفي سنة 

البرنامج المرحلي، والقائم على فكرة إنشاء دولة فلسطينية على أي بقعة محررة  1974تبنت منظمة التحرير سنة   
من أرض فلسطـين، وقـد فـتح هـذا التحـول البـاب أمام المنظمة للدخول في األمم المتحدة كمراقب وفـق القـرار رقم 

و قد  أعلنت منظمة التحرير استقالل دولة فلسطين وقبول حل  ،22/11/1974( المقر في 29-)د 3237
المؤرخ في  43/177و اعترفت األمم المتحدة بإعالن االستقالل في قرارها رقم  ،15/11/1988الدولتين في 

ي ، وقررت الجمعية العامة لألمم المتحدة استعمال اسم فلسطين بداًل من اسم منظمة التحرير ف15/12/1988
وقعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو، واعترفت بدولة" إسرائيل" و على اثرها  1993وفي سنة  ،منظومة األمم المتحدة

أنشئت السلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو و صادق المجلس الوطني الفلسطيني على إلغاء كافة بنود الميثاق 
وقام المجلس بتأكيد ذلك  ،1996ه الكفاح المسلح في سنة الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع اتفاقية أوسلو بما في

( للجمعية 52(  وفي الدورة )2011سعد، بحضور الرئيس األمريكي بيل كلينتون.) 1998في اجتماع المجلس سنة 
بوصفها عضوًا مراقبًا مجموعة من  52/250، منحت فلسطين وفق القرار رقم 1998العامة لألمم المتحدة سنة 

للمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف االمتيازات 
قدم طلب لألمين العام لألمم المتحدة  23/9/2011الجمعية العامة أو هيئات األمم المتحدة األخرى، بتاريخ 

( 9المتحدة إال أنه فشل من الحصول على )لالنضمام إلى عضوية األمم المتحدة وفق اإلجراءات المتبعة في األمم 
أصوات من الدول األعضاء بمجلس األمن بما فيهم الدول الخمس دائمة العضوية. و من ثم حصلت فلسطين في 

م، وبالتالي باستطاعتها االستفادة من 29/11/2012األمم المتحدة على دولة غير عضو )مراقب( فيها بتاريخ 
 (. 2013رار)الغندور،المزايا والمكتسبات لهذا الق
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 :المنظمات الدولية
 :تعريف المنظمات الدولية

المنظمة الدولية هي: ذلك الكيان الدائم الذي تقوم الدول بإنشائه من أجل تحقيق أهداف مشتركة، يلزم 
لحكومية (. كما ويشير مصطلح المنظمات الدولية غير ا1990لبلوغها منح هذا الكيان إرادة ذاتية مستقلة )الدقاق، 

إلى المنظمات المستقلة عن الحكومات، والتي تتميز بأن لها أهداًفا إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهداًفا تجارية، 
وتسعى بصورة عامة إلى تخفيف المعاناة، أو تعزيز مصالح الفقراء والفئات المستضعفة األخرى، أو حماية البيئة، 

سية، أو االضطالع بتنمية المجتمعات المحلية، كما أن المنظمات الدولية لها أو توفير الخدمات االجتماعية األسا
 (.2012انتشار جغرافي في أكثر من دولة )زيادة،

 :خصائص المنظمات الدولية
تنظيمات رسمية، تهتم بتقديم خدمات  يشير بدر بأن من أهم خصائص المنظمات الدولية: أنها تعتبر

حتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية االجتماعية للمواطنين، ولكل منظمة فلسفة مباشرة أو غير مباشرة إلشباع ا
تستمد سياستها من النظام األساسي لها، ولها حق تشريع اللوائح وتعديلها، وتعد المنظمات تمويلها على ما تجمعه 

االجتماعية العامة  من تبرعات وهبات ووصايا دولية، كما تمارس هذه المنظمات الخاصة عملها في إطار السياسة
للدولة، وهي ممنوعة بحكم القانون من التدخل في الخالفات السياسية والمذهبية والطائفية، ويمتاز أسلوب العمل في 
هذه المنظمات بالمرونة، حيث تستطيع تعديل نظامها وقواعد العمل بها، بل وأهدافها وجهازها اإلداري، وتتمتع 

ها وفق ما حددته قوانين العمل، وتخضع الرقابة على المنظمات لبعض بسلطة أوسع من حيث اختيار موظفي
األجهزة المتخصصة كاالتحاد العام للمؤسسات الدولية، واالتحادات اإلقليمية، باإلضافة إلى رقابة الجهة اإلدارية 

ية ذات الصلة المتخصصة، وتوفر المنظمات جهًدا كبيًرا قد يقع على الدولة ومنها القيام بالمشروعات االجتماع
 .(2009)بدر،  القومية الكبرى 

ويذكر بأن المنظمة الدولية تتميز بالعناصر التالية: بأن لها صفة االستمرارية أو الهيئات الدائمة، ولها  
ويجمعها ميثاق مشترك و أهداف  ،الصفة الدولية أو عضوية الدولوكذلك  ،الشخصية المستقلة و اإلرادة الذاتية

 (.  2010ي، مشتركة )الفتالو 
بداء   ومن اختصاصات المنظمات الدولية: اختصاص الرقابة، وتقديم المشاريع، والبحث والدراسة، وا 

اختصاص إصدار البيانات، وعقد المعاهدات الدولية،  المقترحات واآلراء، وتقديم التوصيات والتصريحات، ولها
 (.2010تالوي، وتعديل المعاهدات القائمة، وكذلك اختصاصات دولية أخرى )الف

ومن أهم الدول الداعمة للمنظمات الدولية العاملة في األراضي الفلسطينية: الواليات المتحدة األمريكية، 
سبانيا، والسويد،  يرلندا، وهولندا، وا  يطاليا، وا  والنمسا، وبلجيكا، وبريطانيا، والدنمارك، وألمانيا، وفرنسا، وفنلندا، وا 

مارات، والكويت. أما أهم الوكاالت فهي : البنك الدولي، والوكالة األمريكية للتنمية وتركيا، والسعودية، وقطر، واإل
الدولية، والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والتعاون النرويجي، وأهم المنظمات :األمم المتحدة، ومن أهم 

 (.2011مؤسساتها األونروا، ومنظمة الصحة العالمية، و اليونيسف )كوستانيني وآخرون، 
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وتتنوع المنظمات الدولية حسب نطاق العضوية واالنتشار إلى منظمات دولية عالمية مثل: هيئة األمم 
المتحدة، ومنظمات دولية إقليمية مثل: منظمات األمم المتحدة المنبثقة عن هيئة األمم المتحدة، ومنظمة التجارة 

لموضوعة ألهدافها ووظائفها: لمنظمات دولية عامة العالمية، ومنظمة التعاون اإلسالمي.  وكذلك حسب الطبيعة ا
األهداف مثل: األمم المتحدة واألونروا، ومنظمات دولية متخصصة كالمنظمات الدولية التي تعنى بأمور اقتصادية، 
مثل: البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، ومنظمات دولية تعنى بأمور اجتماعية مثل: منظمة 

الدولية، ومنظمات دولية تعنى بأمور صحية، مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمات تعنى بأمور تواصلية  العمل
وثقافية، مثل: منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة. ومنظمات دولية تعنى بأمور إغاثية وتنموية وصحية مثل: 

 .(2000(، و)عبد الحميد، 2012)الشكري،  طينيةاألونروا ومعظم هذه المنظمات الدولية ممثلة األراضي الفلس
و ستنتقل  حصول فلسطين على عضوية األمم المتحدة كدولة غير عضو سيكون له أثار قانونية ودولية،       

و  سيتيح لها الحصول على  ،مكانة فلسطين القانونية في األمم المتحدة من صفة مراقب إلى دولة بصفة مراقب
 (.2013لوكاالت المتخصـصة والمنـظمات التـابعة لألمم المتحدة )الغندور،عضوية كاملة في كل ا

 – United Nations Specialized Agencies) وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة 16و هناك           
UN SAs).  مام و هذه األجسام هي أجسام مستقلة ذاتيًا وأنشأت من خالل اتفاقيات حكومية دولية من أجل االهت

ومعالجة قضايا محددة. وتتمتع هذه األجسام بدساتير وهيئات حكم وتشريع وتنفيذ خاصة بها باإلضافة إلى 
متطلبات العضوية التي تختلف عن تلك الخاصة بهيئات األمم المتحدة الرئيسية. وتتضمن هذه الوكاالت 

لذرية، البنك الدولي، منظمة السياحة الدولية، منظمة األغذية والزراعة، الوكالة الدولية للطاقة ا :المتخصصة ما يلي
منظمة الطيران المدني الدولية، صندوق النقد الدولي،  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة العمل الدولية،

اليونيسكو، منظمة التنمية  –منظمة التربية والعلوم والثقافة  االتحاد الدولي لالتصاالت، منظمة المالحة الدولية،
لصناعية لألمم المتحدة، اتحاد البريد العالمي، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة ا

 /http://www.magalpress.psالعالمية لألرصاد الجوية. 
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 :المنظمات الدولية في الراضي الفلسطينية
لعمل المجتمعي واألهلي في مجتمعنا الفلسطيني يالحظ مدى االنتشار الواسع للمؤسسات إن المتابع ل

الدولية، ودورها الملحوظ في التطور والتنمية المجتمعية واالقتصادية، حتى أصبحت تسهم في وضع وتنفيذ خطط 
ط جودة البيئة واستراتيجية وبرامج التنمية أحياًنا، وكذلك في بعض خطط وبرامج السياسة السكانية، وفي برامج وخط

مكافحة الفقر والجوع وكفالة ورعاية األسر الفقيرة والمهمشة و حقوق االنسان وغيرها، ومن أكثر هذه المؤسسات 
أهمية هي المنظمات الدولية العاملة في األراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، حيث تملك قدًرا كبيًرا من 

ه، ولديها الكثير من التجارب وخاصة في مناطق متعددة ومختلفة في العالم، وكذلك الخبرة في المجال الذي تعمل ب
تميزها بحجم التمويل مما له أثر واضح يظهر خالل تنفيذها لألنشطة والبرامج؛ ناهيك عن كون عدد كبير منها 

ديد من الدراسات إلى أن تعتبر مؤسسات مانحة وممواًل رئيًسا لكثير من المؤسسات األهلية المحلية، وقد أشارت الع
المنظمات الدولية تلعب دوًرا مهمًّا في توفير خدمات واسعة شملت مجاالت الحياة المدنية: التنمية، التعليم، 
والصحة، واإلعالم، وحقوق اإلنسان، والمرأة، ومراكز البحث، والتدريب التنموي والمهني، إضافة إلى خدمات إغاثة 

 ( .2012أخرى )زيادة، 
المنظمات غير الحكومية األهلية والمحلية أو الوطنية في نظامها الداخلي أنظمة الدولة التي تعمل وتتبع 

فيها، بينما تتبع المنظمات الدولية النظام العالمي المتبع والذي أقرته وصادقت عليه الدولة التي تعمل على 
كلّ  منها، لذلك تعتبر الجهات الثالث  أراضيها، وتعتبر الخطط التي تضعها الحكومة هي الموجه الرئيس ألنشطة

"الوطنية، والدولية، والحكومية" مكملة لبعضها البعض في حال أحسنت الحكومة استثمار نشاط كل منها في دعم 
 (.  2013الخطة الوطنية الموضوعة )برغوث، 

كذلك تقوم بدور وتسهم المنظمات الدولية المانحة في إحداث التغيير االجتماعي والسياسي في المجتمع، و 
رئيس في توفير العديد من أوجه الرعاية وبرامج التنمية في المجتمعات النامية، ولكن للمجتمع الفلسطيني وضع 
خاص يتمثل في االحتالل الذي يفرض قيوده على أرض الواقع والعدوان المستمر، إضافة لطبيعة الظروف 

راتيجيات الدول المانحة في دعم عملية السالم، وتحسين وتتلخص است ،السياسية المتقلبة، وبخاصة في قطاع غزة
 (.Qita،2009الظروف االقتصادية واالجتماعية )

 2009فرعًا، و شهد عامي  82و قد بلغ عدد فروع الجمعيات األجنبية العاملة في محافظات قطاع غزة 
لك بعد العدوان االسرائيلي % من اجمالي عدد الفروع،  و ذ39.02زيادة كبيرة في عدد الفروع بنسبة  2010و 

 (.2014م )وزارة الداخلية، 2008-2009
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 :التي تواجه عمل المنظمات الدوليةالمعوقات 
 تواجه المنظمات الدولية بعض المعوقات التي تحد من عملها، مثل:  

  العودة إلى وسائل ارتفاع مستويات الفقر والبطالة خالل االنتفاضة، بدرجة تفوق حجم التمويل الزائد الطارئ، و
إغاثية لمواجهة ظاهرة الفقر، والذي يترك آثاًرا سلبية على صعيد إمكانات التنمية المستدامة المستقبلية، وتوجه 
معظم المنظمات إلى برامج خلق فرص العمل الطارئة، والمساعدات العينية والنقدية، وبعض البرامج الطارئة، 

 لتنمية المستدامة.بدون ربط هذا التوجه برؤية مستقبلية ل
  ،(.2004حالة الحصار تحّد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامجها ومشاريعها و خدماتها  بكفاءة )عبد الهادي 
  االنقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة التعامل مع التدخالت السياسية في حياة المجتمع

 المدني.
  اكات "غير متوازنة"، و التي غالبًا ما تقوم فيها المنظمات المحلية غير توجه المنظمات الدولية نحو خلق شر

 الحكومية  بدور مقدمي القوى العاملة.
  ،توجه المنظمات الدولية نحو فرض أجندات ومناهج عمل مستوردة، غالًبا ما ال يمكنها إدراك الظروف المحلية

 بعية.وفي أحيانًا يتم الحفاظ على الشركاء المحليين في حالة ت
  يوجد نقص في التنسيق بين المنظمات الدولية وبين المنظمات المحلية غير الحكومية، بالرغم من وجود مبادرات

تعاون بينها، كما ال يوجد أي شبكة تنسيقية شاملة للمنظمات الدولية العاملة في األراضي الفلسطينية 
 (.2011)كوستانيني وآخرون، 
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 :منظمة الصحة العالمية
 :بمنظمة الصحة العالمية تعريف
ضمن ميثاق ومنظومة األمم المتحدة، تعتبر منظمة الصحة العالمية السلطة التوجيهية والتنسيقية فيما يخص       

المجال الصحي، وهي مسئولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، وتصميم برنامج البحوث 
وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبيّانات، وتوفير الدعم التقني إلى البلدان،  الصحية ووضع القواعد والمعايير

 (.2012ورصد االتجاهات الصحية وتقييمها )منظمة الصحة العالمية، 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدأ العمل الجاد إلقامة منظمة الصحة العالمية على أساس أن 

المعافاة بدنيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، ال مجرد انتفاء المرض أو العجز، وقامت منظمة  الصحة هي حالة من اكتمال
م، وحدد دستور المنظمة الوليدة هدفًا ينبغي أن يسعى العالم إلى بلوغه 1948الصحة العالمية في السابع من أبريل 

 ، أ(.2006ية، أال وهو: أن تبلغ جميع الشعوب أرفع مستوى صحي ممكن )منظمة الصحة العالم
وتتخذ منظمة الصحة العالمية من مدينة جنيف بسويسرا مقرًّا رئيًسا لها، إضافة إلى ستة مكاتب إقليمية 

 ،والمكتب اإلقليمي لجنوب شرق آسيا ،حول العالم وهي: المكتب اإلقليمي ألفريقيا، والمكتب اإلقليمي لألميركتين
كما تضم  ،والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادي ،لشرق المتوسط والمكتب اإلقليمي ،والمكتب اإلقليمي ألوروبا

آالف شخص من األطباء واألخصائيين والخبراء العلميين في علوم  8وتشغل حوالي  ،مكتبًا قطرياً  147المنظمة 
املة عضًوا، وهي القائمة الك 194اإلدارة واالقتصاد واإلغاثة في حاالت الطوارئ، وتضم منظمة الصحة العالمية 

كما  ،وتصبح الدول أعضاء بعد موافقتها على دستور منظمة الصحة ،للدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة
 ،يمكن قبول عضوية دول أخرى بعد موافقة جمعية الصحة العالمية على العضوية. )منظمة الصحة العالمية

 ، أ(2006
ية التي تعتبر أعلى جهاز في المنظمة، وهي وتتخذ القرارات بمنظمة الصحة من قبل جمعية الصحة العالم

عضوًا يتم انتخابهم  34تعقد اجتماًعا سنويًّا بالمقر في جنيف في مايو من كل عام، ولها مجلس تنفيذي يتألف من 
لوالية تدوم ثالث سنوات، ويتولى المجلس تنفيذ قرارات جمعية الصحة وسياساتها، ويعقد المجلس اجتماعاته في 

عام العتماد القرارات التي تتم إحالتها إلى جمعية الصحة، ويجتمع أعضاؤها كل عام في جنيف يناير من كل 
لوضع سياسات المنظمة واعتماد ميزانيتها، كما يجتمعون كل خمس سنوات من أجل تعيين المدير العام، وتركز 

 أ(.، 2006، لعالميةاللجان اإلقليمية الست على المسائل الصحية ذات الطابع اإلقليمي)منظمة الصحة ا
مكاتب إقليمية لمنظمة  6ويشكل المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط واحدًا من 

بلدًا تشكل  23بلدًا من بين  17ويوجد لمنظمة الصحة العالمية مكاتب تمثيلية في  ،الصحة العالمية حول العالم
م هذه المكاتب الدعم إلى الحكومات والسلطات الصحية في تلك إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. وتقد

البلدان على الصعيدين المركزي والمحلي من أجل تعزيز الخدمات الصحية، ومواجهة مشاكل الصحة العمومية، 
ودعم البحوث الصحية، واالرتقاء بها، وتتكون اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط من ممثلين للدول األعضاء في هذا 

 ،إلقليم، هم عادة وزراء الصحة في تلك البلدان، أو من ينيبونهم من كبار المسئولين )منظمة الصحة العالميةا
2012.) 
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وقد اتخذ المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط عددًا من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية الصحية في بلدان 
ت التنموية األساسية، التي تهدف إلى تمكين مجتمعات المناطق اإلقليم، ومن هذه المبادرات: مبادرة تلبية االحتياجا

النائية والمحرومة من الخدمات من تحديد احتياجاتها اإلنمائية بنفسها ومن التعاون على تحقيقها )منظمة الصحة 
 (.، ب2006العالمية، 

كثير من البلدان، ومن اإلنجازات العالمية لمنظمة الصحة العالمية: تناقص وقوع األمراض المعدية في 
م، وقد أدت مكافحة أمراض الطفولة كالحصبة وشلل األطفال والخناق 1978واستئصال الجدري منذ عام 

والوقاية منها إلى الحد كثيرًا من أمراض الطفولة ووفياتها. وفي إطار تعزيز صحة سكان اإلقليم يتعاون « الدفتيريا»
المشكالت الصحية المرتبطة بأنماط الحياة، مثل األمراض القلبية  المكتب اإلقليمي مع بلدان العالم على معالجة

الوعائية، والسمنة، كما يعنى بمكافحة الحوادث، والتدخين، ومعاقرة المخدرات والمسكرات، وما إلى ذلك، كما يولي 
ابطة :التدخالت المكتب اهتمامًا متزايدًا للصحة النفسية. وتصنف نفقات منظمة الصحة العالمية إلى أربع فئات متر 

الصحية األساسية "كاالستجابة لإلنذارات بحدوث األوبئة وخفض معدالت وفيات األمومة ووفيات األطفال "والنظم 
والسياسات والمنتجات الصحية" مثل: جودة األدوية والتكنولوجيات" ومحددات الصحة "كبحوث التغذية وتعاطي 

زيادة االستثمار في المعارف وتكنولوجيا المعلومات وضمان أمن التبغ" وتقديم الدعم الفعلي للدول األعضاء" ك
 أ(.، 2006الموظفين وسالمتهم" )منظمة الصحة العالمية، 

وقد شاركت منظمة الصحة العالمية في رعاية المؤتمرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الصحة، ومنها: 
مرًا دوليًا تاريخيًا بشأن الرعاية الصحية األولية في عقدت منظمة الصحة العالمية و اليونسيف مؤت 1978في أيلول 

آتا، عاصمة كازاخستان آنذاك. و ركز المؤتمر على أهمية الرعاية الصحية األولية في الخدمات الصحية -ألما
آتا -الوطنية و كذلك على مبادئها التنظيمية و آفاق التعاون الدولي في هذا المجال، و اعتمد المؤتمر إعالن ألما

لذي حدد "الرعاية الصحية األولية كوسيلة مناسبة لبلوغ المرمى المتمثل في توفير الصحة للجميع بحلول عام ا
( الذي نتج عنه "ميثاق أوتاوا لتعزيز 1986)أوتاوام". و كذلك المؤتمر الدولي األول عن تعزيز الصحة، 2000

الصحة".  ووفًقا لميثاق أوتاوا، فإن تعزيز الصحة ليس مسؤولية القطاع الصحي فحسب، ولكنه يتجاوز أنماط الحياة 
الصحية إلى الرفاهية، ويهدف إلى إيجاد عوامل "سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وبيئية، وسلوكية، 

ية من خالل الدعوة للصحة، ويركز على تحقيق عدالة الرعاية الصحية، ويتطلب من جميع وبيولوجية" إيجاب
 .األطراف المعنية تنسيق العمل من خالل الحكومات، والهيئات الصحية واالجتماعية األخرى 

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7
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 :دور منظمة الصحة العالمية اإلقليمي
وترتبط الثالثة  ،ة مجاالت ذات أولويةيوضح برنامج العمل الصحي العالمي "لمنظمة الصحة العالمية" سبع

بناء األمن الصحي  ،األولى منها ارتباًطا وثيَقا بمجال الصحة، وهي: االستثمار في الصحة من أجل تقليص الفقر
وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، المساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان ذات الصلة   على مستوى األفراد والعالم

هي: معالجة محددات الصحة، تعزيز النظم الصحية  ،لمجاالت األربعة األخرى على مهام محددةوتركز ا ،بالصحة
تعزيز تصريف الشؤون والقيادة والمساءلة )منظمة  ،تسخير المعارف والعلم والتكنولوجيا ،والمساواة في االستفادة منها

 ، ب(.2006الصحة العالمية، 
 الصحية الشاملة، وتركز كذلك التغطية الصحية لتحقيق لُنُظما وتعمل منظمة الصحة العالمية على تقوية

 صحي تمويل سياسات وضع في بها والمطلوبة لالستنارة الالزمة البيِّانات توفير أجل من الوطنية القدرات على بناء
 المعلومات ُنُظمل األساسية بالعناصر التقني المتعلق التوجيه واالستدامة، وتسهم في تطوير بالعدالة والفعالية تتَّسم

األساسية )منظمة الصحة  والتكنولوجيات الصحية، وتساعد في إتاحة األدوية العاملة القَوى  وتنمية ،الصحية
 (.2012العالمية،

 األمهات الُعمر، كصحة جميع مراحل عبر الصحة ويعمل المكتب اإلقليمي للمنظمة على تعزيز
يم ،عن العنف واإلعاقة الناجمة اإلصابات، اإلنجابية والشيخوخة، ورعاية والصحة واألطفال،  التقني الدعم وتقدَّ
شراك وطنية، عمل خطط وكذلك إعداد ،السياسات الخاصة بالتغذية إلعداد  الصحة متعددة لتعزيز قطاعات وا 
امها وتسّهيل استخدام التكنولوجيا بكفاءة، وتمكين الناس من إدارة وتوليد المعارف وفهمها واستخد ،الصحي والتثقيف

وتبادلها عن طريق وضع مبادئ توجيهية ومعايير وأدوات ومنهجيات تسترشد بها البلدان في دمج أنشطة إدارة 
جراء البحوث في استراتيجياتها الوطنية الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة، وتوفير توجيهات بشأن  المعارف، وا 

 السارية غير األمراض من ورد أعاله، كما يضع الوقاية األساليب واألدوات والمعايير والموارد الالزمة لتحقيق ما
 عمل خطة إعداد في اإلقليمي أسهم المكتب ،2012عام  الخمس، وخالل األولويات االستراتيجية كإحدى ومكافحتها

 في النفسية الصحة في الفجوة برأب العمل الخاص برنامج إطالق ، وتم2020-2013النفسية  للصحة شاملة
 وكذلك الوفيات، ثلث عن حوالي السارية المسئولة ومن أهم القضايا التي تشغل المنظمة األمراض ول،العديد من الد

 عاَنت التي البلدان جميع في الصحية المحلية للسلطات الدعم المنظمة وقدََّمت ،اإلقليم التي يشهدها األمراض ثلث
 (.2012العالمية، والدولي )منظمة الصحة الوطني مع المجتمع بالتعاون  الطوارئ، من
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 :دور منظمة الصحة العالمية في الراضي الفلسطينية
عاًما، منذ أن قدمت الدعم لألونروا إلى  50عملت منظمة الصحة العالمية مع السكان الفلسطينيين ألكثر من 

عملت  1995-1994، وفي الفترة 1994إنشاء وزارة الصحة لتلبية االحتياجات الصحية لالجئين الفلسطينيين عام 
منظمة الصحة العالمية مع الطرفين )الفلسطينيين واالحتالل( لتسهيل االنتقال، وساعدت منظمة الصحة العالمية 

وبدأت منظمة الصحة . في إنشاء وزارة الصحة، حيث لعبت دور األمانة العامة للتنسيق بين الجهات المانحة
للضفة الغربية وقطاع غزة " مع  "ا فرعيًّا في قطاع غزةالعالمية برنامج المساعدة التقني الخاص، وأنشأت مكتبً 

المكتب الرئيس في القدس، وكانت بداية البرنامج تعتمد على قسم الطوارئ والعمل اإلنساني، ومن ثم العمل الصحي 
المكتب اإلقليمي بتوفير التمويل األساس للمكتب والتخطيط واالضطالع باألنشطة والربط مع  في األزمات، ويقوم

 ، ب(.2010بلدان أخرى في المنطقة )منظمة الصحة العالمية، 
-2006كما أكد جدول أعمال منظمة الصحة العالمية االستراتيجي لألراضي الفلسطينية المحتلة لعام 

على: "تعزيز صحة جميع الشعب الفلسطيني من خالل تحسين أداء القطاع الصحي القائم على اإلنصاف  2008
ة، وكذلك من خالل معالجة أوسع نطاًقا للبيئة االجتماعية واالقتصادية والمحددات الصحية والفعالية واالستدام

الثقافية، وال سيما تلك التي هي األكثر تأثًرا بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي".  وتم تحديد أربعة اتجاهات استراتيجية 
مجاالت معينة، والتأهب واالستجابة لحاالت  رئيسة: السياسة الصحية وتطوير النظم، والتنسيق، والدعم الفني في

 (.2007الطوارئ )منظمة الصحة العالمية، 
، و تشديد الحصار، و الظروف السياسية التي 2006في أعقاب فوز حركة حماس باالنتخابات في يناير 

وتوفير  ،طوارئ أعقبت االنقسام الفلسطيني، تطلب من منظمة الصحة العالمية الكثير من العمل والتمويل لحالة ال
األدوية، وزادت مشاريع التنسيق الصحي بدرجة كبيرة وعلى وجه الخصوص التشغيلية، مقارنة مع نشاطات منظمة 
الصحة العالمية السابقة في األرض الفلسطينية المحتلة، وتطلبت توسًعا كبيًرا في الموظفين؛ لمنع انهيار القطاع 

يزانية للسلطة الوطنية الفلسطينية، أصبحت وزارة الصحة المسؤولة ومع استئناف دعم الم 2008الصحي، وفي عام 
عن شراء األدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، وقد أغلقت منظمة الصحة العالمية مشروع الدواء وتحول 

ي خمسة التركيز نحو العودة لنشاط التنمية، وكان تعاون منظمة الصحة العالمية مع األراضي الفلسطينية المحتلة ف
 ،والبرامج الصحية ،مجاالت رئيسة، هي: حاالت الطوارئ، وشراكة القطاع الصحي والتنسيق، والمعلومات الصحية

كان  2009-2008وفي أعقاب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة  ،والتنمية والدعوة على الحق في الصحة
الحتياجات العاجلة، وتوفير األدوية، لمنظمة الصحة العالمية مجال واسع، تضمن تقييم الوضع الصحي وا

وساعدت  ،والمستهلكات والمعدات والدعم اللوجستي إلى مخازن األدوية المركزية، ودعم إدارات المستشفيات الرئيسة
في تقديم التبرعات والدعم من الدول األعضاء في المنطقة. وتدعم منظمة الصحة العالمية العمل التمهيدي للتأهب 

ي ذلك استعراض السياسات والنظم والتوصيات بشأن استراتيجية تعزيز التأهب للطوارئ )منظمة للطوارئ، بما ف
 ، ب(.2010الصحة العالمية،

كما حدد جدول األعمال االستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية 
طنية وخطط التنمية خالل السنوات الست للفترة الدور المقترح من منظمة الصحة العالمية في دعم الصحة الو 
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م، ويتضمن ست أولويات استراتيجية في المساعدة التقنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي: بناء 2010-2015
القدرات المؤسسية في وزارة الصحة لتعزيز النظام الصحي، ومعالجة جداول األعمال التي لم تكتمل لألمراض 

ألمراض غير السارية، وتعزيز القطاع الصحي بالتعاون والشراكات، والمعالجة اإلنسانية المعدية، ومعالجة ا
 ، ب(.2010واالحتياجات الصحية الطارئة، والدعوة إلى الصحة كحق من حقوق اإلنسان )منظمة الصحة العالمية،

 :دعم منظمة الصحة العالمية للنظام الصحي الفلسطيني
ة تسعى منظمة الصحة العالمية إلى ضمان أن يكون لدى البلدان سياسات لمواصلة تعزيز النظم الصحي    

واستراتيجيات وخطط صحية وطنية تدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأن ُتوضع الموارد البشرية والسياسات 
ت متكاملة وشؤون التمويل موضع التنفيذ لزيادة إتاحة الخدمات الصحية المتكاملة، وأن تقدم النظم الصحية خدما

محورها الفرد، وأن ُتتاح لجميع الناس أدوية مأمونة وناجعة، وغيرها من التكنولوجيات الصحية العالية الجودة)منظمة 
 (.2013الصحة العالمية، 

وتعتبر المنظمة أن أي نظام صحي يمكن رصده وتقييمه من خالل المكونات األساسية أو "اللبنات" الستة للنظام    
تقديم الخدمات الصحية، توفر القوى العاملة الصحية، وجود نظم المعلومات الصحية، تمكن الصحي، وهي: 

 الحصول على األدوية األساسية والتكنولوجيا، توفر التمويل، القيادة أو اإلدارة الرشيدة.
جراءاته اإلسرائيلي االحتالل بسبب العراقيل من الكثير فلسطين في الصحية الخدمات وتواجه     تعسفية التيال وا 

 البنية وتدمير للحصار نتيجة حرجة أوضاًعا حاليًّا الخدمات الصحية تعاني حيث في السنوات األخيرة، تضاعفت
والصحية  العامة والمرافق المنازل بتدمير التي تسببت اإلسرائيلية و االجتياحات التحتية، خاصة إثر

(2009،WHO و كذلك فرضت الظروف السياسية و االنقسام .) آثارًا سلبية على أداء النظام الصحي و صحة
 فاعل. صحي نظام وضع محاوالت أمام كبيًرا تحدًيا المواطن مما يشكل

 :تقديم الخدمات الصحية
كأحد  الصحية الُنُظم تقوية بشأن قراراً  اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية اللجنة أصَدَرت 2012عام  في
 على الجودة عالية صحية بخدمات الشاملة لتعزيز التغطية الضرورية واتالخط وعلى االستراتيجية، األولويات

  سواء. حد   على واألفراد مستوى السكان
وتعمل منظمة الصحة العالمية في شراكة وثيقة مع وزارة الصحة، والوكاالت األخرى لألمم المتحدة وغيرها من 

تنسيق بين القطاع الصحي في الضفة الغربية أصحاب المصلحة في القطاع الصحي، وتلعب دوًرا مهمًّا في ال
وقطاع غزة. وتعتبر المستشار الفني إلى مجموعة قطاع العمل الصحي، وكذلك  تنظم وتدعم االجتماعات التنسيقية 
الصحية مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومنظمات األمم المتحدة والسلطات المحلية لمناقشة 

 ، ب(.2010ات، وتحديث األنشطة الرئيسة في كل وسط ومستوى )منظمة الصحة العالمية، االحتياجات واألولوي
وقد ساعدت منظمة الصحة العالمية في إنشاء لجنة وطنية لألمراض غير السارية، ووحدة للبحوث ورصد  

وخارجيًّا، وتقوم وقد ساعدت المنظمة أيًضا في تطوير البروتوكوالت وتدريب الموظفين داخليًّا  األمراض المزمنة،
المنظمة بتوفير المساعدة التقنية لدعم تطوير استراتيجية وطنية للوقاية والسيطرة على األمراض غير السارية، كما 
دعمت تطوير سياسة واستراتيجية التغذية، وساعدت على تعزيز نظام مراقبة التغذية، كما قدمت دعًما لبناء قدرات 
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يات من المغذيات الدقيقة في األغذية وتأثيرها على السكان )منظمة الصحة مختبرات الصحة العامة لرصد مستو 
 ، ب( .2010العالمية، 
نظًرا للظروف  هي واحدة من أعلى األولويات في األرض الفلسطينية المحتلة، رعاية الصحة النفسية وتعتبر
 لتعاون في مجال الصحة النفسيةالناتجة عن االحتالل. وتقديًرا لهذه الحاجة الضخمة تقوم المنظمة با الحرجة

بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والتعاون الفرنسي  من خالل مشروع مشترك 2004لالرتقاء بها منذ عام 
وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة، وتدريب عدد كبير من العاملين في مجال  واإليطالي، أنجز حتى اآلن إنشاء

مع الجامعات المحلية )منظمة الصحة  برامج الدراسات العليا للصحة النفسية تطويرالرعاية الصحة النفسية، و 
  ، ب(.2010العالمية، 
وعملت منظمة الصحة العالمية أيًضا بالتعاون مع وزارة الصحة على تعزيز البرامج الصحية لديها في    

لمعدية، وفي مجاالت أخرى، مثل: مجاالت، مثل: الصحة العقلية، والسياسات الصحية، والتخطيط، واألمراض ا
البيئة الصحية، والتغذية، وتنمية الموارد البشرية، وجودة الرعاية الصحية، وكانت هناك صعوبات في تقديم المساعدة 
التقنية من المستشارين اإلقليميين والموظفين من منظمة الصحة العالمية بسبب قيود وتأشيرة االحتالل )منظمة 

 ، ب(.2010الصحة العالمية، 
(:" بأن دور المنظمة تميز عن باقي المنظمات الدولية، حيث شاركت في وضع أفكار 2014وأفاد العيسوي) 

 وتصورات لتطوير العمل في وزارة الصحة والتواصل في كل الهموم التي تتعرض لها الوزارة".
ظ على النظام الصحي (: "أن من أهداف مكتب منظمة الصحة العالمية كان الحفا2014وأشار الزعنون)   

من االنهيار مع قدوم السلطة الفلسطينية، وتطوير النظام الصحي الفلسطيني، و أول المهام التي تبناها المكتب 
 جدول التطعيمات الوطني، وكذلك الصحة النفسية المجتمعية.

واألزمات، فقد قامت (: بأن "منظمة الصحة العالمية لعبت دوًرا مميًزا في أوقات الحروب 2014وأفاد العيسوي)
( على قطاع غزة بتحشيد دول العالم لدعم القطاع الصحي باألدوية والمهمات الطبية واألجهزة 2014في الحرب )

ومولدات الكهرباء، وقدمت من موازنتها الخاصة قدًرا مهًما من المعونات الطبية، كذلك كان للمنظمة دور فعال في 
( في أثناء الطوارئ، وكانت تسهم في جمع البيانات والمشاهدات Health Clusterقيادة المجموعة الصحية )

صدار تقارير موثقة وعالية  والمعلومات وصياغة المعرفة الحقيقية عن اإلحصاءات واالحتياجات وجمعها وتوثيقها وا 
تقارير، الدقة، كانت تسهم في توجيه ضخ األموال والمساعدات، وكانت المنظمات األخرى تبني دعمها على هذه ال

مما يسهل توصيل المعونة، وتقوم المنظمة في حاالت األزمات الوبائية بتوفير النشرات والمعلومات والمالبس 
 الوقائية واألدوية الخاصة بالوباء، وكذلك التوجيهات العالمية للحد من انتشاره".

ولية ضمن منظومة (:" "أن من أهم نقاط القوة لدى المنظمة العمل تحت مظلة د2014وأفاد الزعنون)
األمم المتحدة، واالستقاللية والحيادية والشفافية والمصداقية أكسبت المنظمة ثقة العالم والدول المانحة، من خالل 
تقاريرهم ونداءاتهم واستجابة العالم لهم، وترتبط باألمور الحديثة في العالم كله، وتضع العاملين بالقطاع الصحي في 

ما هو جديد في عالم الصحة، والتقارير والبروتوكوالت والمراجع التي تصدرها المنظمة  صورة الحالة الصحية، وكل
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ُتعّد محاًل لالستشهاد كجهة فنية ذات مصداقية عالية في كل العالم، وكذلك تعتبر منظمة الصحة العالمية مرجًعا 
 أساًسا للبروتوكوالت واإلرشادات المتعلقة بالرعاية األولية".

بأن الحصار قد أعطى المنظمة مساحة أكبر للتواصل مع القطاع الصحي ومحاولة (: "2014وأفاد نعيم)
دعمه والحفاظ عليه من االنهيار، وهو نتيجة حراك شخصي أكثر منه قرار من العاملين بمكتب المنظمة بغزة، وكان 

 نشاطها أكثر من المنظمات الدولية األخرى".
عبئًا إضافًيا على مكتب منظمة الصحة العالمية والعاملين (: "بأن الحصار زاد 2014ويرى أبو عيطة)

فيه، جعلها تتبنى أدواًرا ليست من مهامها. كذلك أسهمت المنظمة بالتنسيق لدخول األدوية واألجهزة الطبية، وكذلك 
 استخراج التصاريح للوفود وتسهيل عمل المنظمات الدولية األخرى".

م تعقد الجمعية العمومية للمنظمة اجتماًعا في جنيف، وتشارك (: أنه "في كل عا2014وأشار الزعنون) 
فيه دول العالم وفلسطين كدولة مراقب، ويتم عرض تقرير وكلمة مفصلة عن الوضع الصحي وأهم المشكالت 
الصحية في فلسطين، وفي العادة يخرج االجتماع بالتصويت على قرار يدين ويناشد فيه االحتالل بتأمين حرية 

طواقم الطبية واإلسعاف، وااللتزام بالقانون الدولي، والمحافظة على سالمة الطواقم، كما يصدر قراًرا يدعو الحركة لل
إلى تسهيل وصول المرضى إلى مستشفيات القدس ومن غزة إلى الضفة، وهذه القرارات لها تأثير معنوي قوي، 

ر إعالمي من خالل تسليط الضوء على جرائم وتعتبر عرًضا للواقع الصحي على كافة دول العالم، وقد كان لهم دو 
رسال بعثة تقصي الحقائق بعد العدوان االسرائيلي على قطاع غزة عام  ، وكذلك من خالل دعم 2009االحتالل وا 

، والمؤتمر الصحفي وشهادته لما 2014زيارة المدير اإلقليمي لغزة أثناء العدوان االسرائيلي على قطاع غزة عام 
 يمة، وتوثيق المشاهدات من قبل مدير مكتب غزة في فترة الحرب".رأى من عدوان وجر 
(: بأن من أهم اإلسهامات لمنظمة الصحة العالمية بقطاع غزة كان :"دعم وجود معايير 2014وأفاد عابد)

صحية دولية داخل قطاع غزة، والتنسيق في حاالت الطوارئ، وقيادة اجتماع مجموعة الصحة التقني، وتعزيز 
التنسيق بينهم، والمحافظة على استدامة الخدمات الصحية المساعدة، وتقريب وجهات النظر، والتنسيق بين التعاون و 

إدارة القطاع الصحي بغزة ورام هللا، والمساعدة في حل اإلشكاليات العالقة، والعمل كوسيط بين وزارة الصحة 
ساطة في العديد من المشاريع والبرامج الصحية والمنظمات الدولية األخرى لتعزيز التعاون والدعم، وعملت دور الو 

مثل القسطرة القلبية، ودعم مباشر لبرامج محددة مثل الصحة النفسية المجتمعية األساسية، وتطوير بعض البرامج 
مثل: "الصحة المدرسية، ومكافحة األنيميا وسوء التغذية، وسالمة المرضى والجودة، والرقابة على األغذية والمياه، 

قام ة مختبر الصحة البيئية لفحص مياه اآلبار والبحر واألغذية، وتوأمته مع الضفة، واالستجابة في األزمات وا 
(: "بأن المنظمة عملت على جسر الهوة، ولعبت دور 2014الطارئة لتلبية خدمات الطوارئ". ويرى الكاشف)

 الج بالخارج.الوسيط بين الطرفين الستمرار الخدمات الصحية، خصوًصا استئناف خدمة الع
(: "أن لها شكاًل من 2014ومما ساعد منظمة الصحة العالمية على هذه اإلسهامات حسب رأي العيسوي)

أشكال الحصانة الدولية، وعالقات جيدة مع جميع األطراف، ووجود طاقم إداري وفني وطني له خبرة في التعامل 
رة واسعة في القطاع الصحي يسهل التعامل معه، مع األزمات والخدمات الصحية ولديه رؤية، ووجود طاقم ذي خب
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وكذلك وجود عدد كبير من الخبراء الدوليين لمنظمة الصحة العالمية، يستفاد منهم في كافة المجاالت الصحية، وقوة 
 التدخالت من الناحية الفنية".

االحتالل  (: "بأنه يجب أن يكون لمنظمة الصحة العالمية دور أكبر في فضح سياسات2014وأكد نعيم)
واالنتهاكات بحق المؤسسة الصحية واالعتداءات المتكررة على المؤسسات الدولية األخرى، وعدم الوقوف على 

 الحياد بهذا الشأن، وأن يكون هناك توازن بين االحتياجات والظروف المحلية للقطاع ومتطلبات السياسة الدولية".
خبرات أجنبية قد ال يكون لها خبرة بالواقع  (: االعتماد على2014ومن المعوقات حسب رأي نعيم)

المحلي، وبالتالي يتم تقييم الواقع بمنظور مختلف، وكذلك النظام اإلداري لدى المنظمة ال يساعد على سرعة اتخاذ 
اإلجراءات والقرارات واالستجابة السريعة للطوارئ واألزمات، وكذلك فإن الخطاب اإلقليمي يساوي بين الجانب 

 واالحتالل. الفلسطيني
 :القوى العاملة الصحية

% 80-60وتمثِّّل الموارد البشرية في القطاع الصحي أهم عنصر، نظرًا لطبيعته الخدمية، حيث تشكِّل 
 (.2002من مجموع اإلنفاق على وزارات الصحة في دول إقليم شرق المتوسط )صبري،

صحة العالمية في "توفير فرص متكافئة وتتمّثل مهمة إدارة الموارد البشرية الصحية التابعة لمنظمة ال
للجميع لالستفادة من قوى عاملة صحية ُمدّعمة وُمؤّهلة وُمدّربة بشكل مناسب، من أجل اإلسهام في تحقيق أعلى 

 ، أ(.2010مستوى صحي يمكن بلوغه )منظمة الصحة العالمية، 
، ووضع الصيغة 2010-2008ومن إنجازاتها: نجاحها في إعداد خطة الصحة االستراتيجية الوطنية 

. وبسبب الوضع المتقلب واالنقطاع المفاجئ واألضرار التي لحقت 2009النهائية للخطة التشغيلية السنوية 
الخدمات الصحية البيئية في األرض الفلسطينية المحتلة، قدمت منظمة الصحة العالمية دعًما لقسم الصحة البيئية 

ف واالحتياجات البيئية والصحية، وتوفير بناء القدرات للموظفين واللوازم في وزارة الصحة، وعملت على تقييم الظرو 
والمواد لمعالجة المخاطر الصحية البيئية، على سبيل المثال أنشطة مكافحة النواقل والسالمة )منظمة الصحة 

 ، ب(.2010العالمية، 
برامج الصحية لديها في وكذلك عملت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على تعزيز ال

مجاالت مثل الصحة العقلية والسياسات الصحية والتخطيط واألمراض المعدية. وفي مجاالت أخرى مثل: البيئية 
الصحية، والتغذية، وتنمية الموارد البشرية، وجودة الرعاية الصحية، وكانت هناك صعوبات في تقديم المساعدة 

موظفين من منظمة الصحة العالمية المكتب اإلقليمي بسبب قيود وتأشيرة التقنية من المستشارين اإلقليميين وال
 ، ب(.2010االحتالل)منظمة الصحة العالمية، 

وفي الوقت الحالي تركز أقسام الموارد البشرية على الجوانب اإلدارية المكتبية أكثر من تركيزها على الجوانب       
يات أو المكافآت بسبب العالقات االجتماعية واألسرية، واالنتماء (.  وتمت الكثير من الترقWHO, 2010aالفنية )

لألحزاب السياسية، أو المحاباة الشخصية وبالتالي فإن ذلك يؤدي لعواقب وخيمة على النظام الصحي، واألسوأ من 
يتم  (.  وعالوة على ذلك، الWHO, 2010a) ،ذلك نادرا ما تتوفر أو يتم عمل برامج توجيهية للموظفين الجدد
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يتم تنفيذ أساسيات إدارة  في الغالب مكافأة المتخصصين في الرعاية الصحية، وال عقابهم على أدائهم، وكذلك لم
 (.  WHO, 2010a) الموارد البشرية األساسية مثل: توفير الوصف الوظيفي، أو تقييم األداء بشكل فاعل

ذا المجال، وقد أدى إلى تقليل نسبة (: بأن االنقسام كان له تأثير سلبي في ه2014و أفادت حماد )
المشاركين من قطاع غزة في األنشطة التدريبية والمؤتمرات واالبتعاث الخارجي حيث كانت الضفة الغربية تستأثر 

 بالعدد األكبر من المشاركين . 
(: إلى إسهامات المنظمة في تطوير الكوادر البشرية "عن طريق دعم حضور 2014وقد أشار صالح)

رات وورش العمل، وكذلك من خالل دورات وعدة اختصاصات، وخصوًصا ما يتعلق بالرعاية األولية، وأيًضا المؤتم
لها إسهامات في دعم البحوث الطبية عن طريق نشر البحوث أو دعم القائمين عليها مالًيا وتسهيل دخول الوفود 

قد أعاق خروج العديد من الكوادر الطبية (: "أن االنقسام والحصار المفروض على غزة 2014الطبية. ورأت حماد )
 لحضور النشاطات التطويرية من دورات ومؤتمرات وورش عمل، وأحياًنا تكون حصة قطاع غزة من ذلك مغيبة".

(: "أن منظمة الصحة العالمية أسهمت في التخطيط ودعم الخطط والبحوث والمنح 2014وأفاد العيسوي )
صحية في متابعة األمراض المعدية والمزمنة والوبائيات وصحة الطفل لألبحاث الصحية، وتدريب الكوادر ال

واألمومة والصحة العامة، وتنمية الوعي الصحي من خالل العديد من النشرات والمناسبات الصحية، )مثل: يوم 
عالم، السكري، واإليدز، والسل...( وساعدت في التعرف على اإلنذارات الموجودة لحاالت األوبئة في المنطقة وال

 ومن أهم إنجازاتها أيًضا إقامة معهد الصحة العامة بتمويل نرويجي، إال أن خطواته في قطاع غزة ما زالت متعثرة".
 :نظم المعلومات الصحية 

واالستفادة  الصحية المعلومات نشر لدعم إقليميًا، وذلك صحياً  مرَصداً  اإلقليمي للمنظمة المكتب أطَلق
 أكثر على يعتمد والذي بالصحة، الصلة ذات للمعلومات الُقطرية الرئيس المصدر اآلن المرَصد هذا منها. ويمثِّّل

 التقني المتعلق التوجيه تطوير إلى  2013 عام في المنظمة أعمال مؤّشر. وهدفت 800معلومات و قاعدة 40من 
 التي بالمؤشرات أساسية قائمة على باإلجماع االتفاق في ذلك بما الصحية، المعلومات لُنُظم األساسية بالعناصر

الصحي )منظمة  النظام وأداء )الوفيات و المراضة (الصحية والحصائل الصحية، والمحددات تغطي المخاطر
 .(2012الصحة العالمية، 

 أن ، (2011) دراسة نصار وكذلك (2011)  العالمية الصحة منظمة من لكل التقييم نتائج أظهرت ولقد        
 من غزة وقطاع الغربية في الضفة مكون  أضعف كانت  )وتحليلها ومعالجتها البيانات جمع( تالبيانا إدارة عملية
 أفضل جودة لضمان وذلك العملية الكثير لتحسين عمل ومطلوب الصحي، المعلومات نظام مكونات جميع

  . الصحية للمعلومات
وضع الصحي اإلنساني، وحالة كما تنشط منظمة الصحة العالمية في جمع وتقاسم المعلومات المتعلقة بال

المرافق الصحية، ومدى توافر اإلمدادات الطبية، ودعم االستجابة لحاالت الطوارئ. وقد انطوى هذا على األنشطة 
رصد حاالت الطوارئ، خاصة في  ،جمع وتحليل مؤشرات دورية ،التالية: رصد الوضع القائم والخدمات الصحية

مع مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بتحديث قاعدة بيانات المرافق  قطاع غزة، وتقوم المنظمة باالشتراك
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دارة المعلومات لتسهيل التخطيط ألنشطة الوزارة، كما دعمت الخطة الوطنية للمعلومات الصحية  الصحية الشاملة، وا 
 (.2013)منظمة الصحة العالمية، 

األراضي الفلسطينية المحتلة، وقد  كما وتضطلع المنظمة بدور واسع النطاق بشأن القضايا الصحية في
لعب البرنامج القطري لمنظمة الصحة العالمية دوًرا حيويًّا وفعااًل في المجاالت اآلتية: دعم ووضع استراتيجية 
وطنية صحية، تقييم ورصد واإلبالغ عن الوضع الصحي، دعم وزارة الصحة في تنسيق المساعدات لقطاع الصحة، 

تطوير البرامج ذات المواضيع األولوية، تنسيق الصحة الدولية لالستجابة اإلنسانية تسهيل ومساعدة الصحة في 
 ، ب(.2010رفع القضايا ذات االهتمام، و متابعة العمل أو الموارد)منظمة الصحة العالمية،  ،واألزمات الطارئة

يسيين بنظم وقد تم وضع االستراتيجية أيضا من خالل نهج تشاركي بما في ذلك أصحاب المصلحة الرئ
المعلومات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تشكل االستراتيجية الموضوعة إطارا جيدا لتحسين نظم 

 ، ب(. 2013المعلومات الصحية)وزارة الصحة، 
( 3(، حيث قامت بإنشاء )1986(: "أن أول دور فعلى للمنظمة في كان في  يناير )2014وأشار عابد)
طين تعنى بتنمية الموارد البشرية، األول في غزة، والثاني في الضفة، والثالث في القدس، وكان مراكز بحثية في فلس

يسمى في غزة: "المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية"، وهدفه جمع المعلومات الصحية عن أحوال السكان، 
المنظمة كان لها دور بارز في ( "بأن 2014وبإشراف ممثلين عن المنظمة إلى قدوم السلطة"، ويشير الكاشف)

تعزيز نظم المعلومات الصحية، سواء من خالل معهد الصحة العامة أو دعم مركز المعلومات الصحية بالوزارة 
واالستفادة من البرامج المحوسبة في هذا المجال، ودور كبير في وضع الخطة االستراتيجية لنظم المعلومات في 

تاحتها للمؤسسات المخت ( على: " أن توحيد البرامج 2014لفة من أجل االستفادة منها". وقد أكد عابد )الوزارة وا 
 المشتركة لنظم المعلومات بين الضفة وغزة أدى إلى تعزيز البحث العلمي على مستوى فلسطين.

(: "بأن المنظمة أسهمت في تطوير برنامج نظم المعلومات ومركز المعلومات 2014وأفاد الزعنون)
الصحة، وتوحيده مع الضفة للخروج بتقرير صحي موحد، وكان لها دور في حوسبة المعلومات الصحية بوزارة 

الصحية، وتعزيز نظم المعلومات، وتوحيدها في كل القطاعات الصحية من حكومة ووكالة غوث، وكان لها دور 
ى القطاع، وجمع وتقييم بارز في رفع تقارير عن الحالة الصحية، وخصوًصا إّبان الحروب واالعتداءات المستمرة عل

 الحالة الصحية وأهم المشكالت التي تواجه النظام الصحي، مثل: نقص الوقود، ونشر ذلك في تقاريرها ومجالتها".
 :الحصول على التكنولوجيات والدوية الساسية

 الكافي الشكلب متاحة غير والطبية، واألجهزة البيولوجية واللقاحات، واألدوية األساسية، لعلَّ التكنولوجيات
 األمور من لها الرشيد االستخدام غير أن كما الثالثة، والمجموعة الثانية المجموعة في البلدان الواقعة معظم في

م كما الدوائي، القطاع في للفساد حول المجاالت المعرَّضة الشفافية لتقييم وطنية تقارير إعداد الشائعة. وقد تم  ُقدِّ
الدوائي )منظمة  للتصنيع الجيدة الممارسات على التفتيش في مجال وطنية ظيميةتن سلطات عشر من ألكثر الدعم

 (.2012الصحة العالمية، 
وقد قدمت منظمة الصحة العالمية مشروًعا لشراء وتخزين وتسليم المستحضرات الصيدالنية والمواد 

( ECHOويل من )مليون دوالر، بتم 20بأكثر من  2008-2007االستهالكية إلى وزارة الصحة في عام 



 

  944 من 714

 

"الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ"، والتعاون األسباني. وكان الهدف من المشروع ضمان توفر وجودة األدوية 
والمواد االستهالكية األساسية في مركزية وزارة الصحة، وأجريت أنشطة لتعزيز االستخدام الرشيد لألدوية وتسهيل 

ت أنظمة الرقابة، وتم تدريب موظفي وزارة الصحة على ذلك )منظمة اإلدارة الفعالة في تسجيل األدوية، ووضع
 ، ب(.2010الصحة العالمية، 
 %، وبلغ22.1الطبية  المهمات %، بينما33.5لألدوية بلغت  العجز نسبة أن إلى اإلحصائيات وتشير

الصيدليات  تخدمه الذي للسكان العام المعدل وبلغ .نسمة 1.000صيدلي/ 1.17للسكان  بالنسبة الصيادلة معدل
 ، ب(.2013لكل صيدلية )وزارة الصحة،  نسمة 2.966

( من المشاريع المنفذة بوزارة %36.84ويشار إلى أن مشاريع األدوية والمستهلكات شكلت النسبة األكبر ) 
دوية م، وقد نتج ذلك بسبب حجم التبرعات والقوافل اإلنسانية. وأن نسبة التسويق في مشاريع اال2013الصحة لعام 

( كنتيجة الستمرار وتالحق %22.40(، ثم تلتها األجهزة الطبية )%24.00والمستهلكات الطبية كانت األعلى )
 ، أ(.2013أزمات نقص األدوية والمستهلكات منذ بداية الحصار على قطاع غزة )وزارة الصحة، 

ما  غالبا الطبية األجهزة أن م( إلى (2009العالمية الصحة منظمة تقرير و بالنسبة لألجهزة الطبية فقد أشار       
 المسئولة العوامل الرئيسة من اثنان هناك أنَّ  كما صالحيتها، انتهت أو غيار، قطع إلى تحتاج  أو متعطلة، تكون 
 لخدمات الداخلي التنظيم والناس، وضعف البضائع حركة على القيود مع اإلسرائيلي الحصار :الوضع هذا عن

 الحرب منذ القطاع غمرت التي الطبية الطارئة للمعدات التبرعات طريق عن المشاكل هذه تفاقمت ولقد الصيانة،
 الموجودة الطبية المعدات غالبية فإن غزة؛ في الوضع وبسبب      (WHO, 2010d ). م 2008 في غزة على
 المعدات هذه ألن االستخدام؛ قيد ليست المتبرعة المعدات من كبيرة شحنات لوحظ أن ذلك ومع التبرعات، من هي

الفنية  الوثائق أو بالتشغيل، الخاصة المستهلكات على بها المتبرع المعدات بعض تشمل وال تكن مطلوبة، لم أصال
 (. (WHO, 2010d استخدامها يتقن وال عليها، التدريب الطاقم يتلق ولم الفنية، بالمواصفات الخاصة

( كانت المورد األساس لألدوية وبدعم 2009-2007(: "بأن المنظمة في األعوام )2014وأفاد ظاهر)
من بنك التنمية، وأسهمت في المحافظة على األمن الدوائي وجودة الدواء المستخدم، ودعمت دليل األدوية 
الفلسطيني، وأسهمت في استقطاب المانحين لتوفير التطعيمات واالستجابة لتلبية خدمات الطوارئ في األزمات 

ير األدوية وتنسيق المعونات الدولية وتسهيل دخول األدوية والمستهلكات الطبية واألجهزة. الطارئة، وخصوًصا بتوف
(: "بأن عالقة المنظمة المتميزة مع الجانب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية رغم 2014وأفاد الكاشف)

لتنسيق لدخول العديد من األجهزة االنقسام، وكذلك الجانب اإلسرائيلي، مما أسهم في إيجاد آليات للعمل وزيادة ا
 واألدوية والوفود لقطاع غزة".
(: "أن المنظمة ساعدت في وضع برتوكوالت عمل ودالئل إرشادية خاصة 2014وقد أشار الزعنون)

باألدوية والمستهلكات الطبية. وقد كان للمنظمة اإلسهامات في ترشيد األدوية والحد من االستهالك الزائد منها، 
قا  مة مستودعات األدوية والثالجات الخاصة بها والمستهلكات الطبية". ودعم وا 
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 :الصحي التمويل
ُيمثل توافر األموال قضية رئيسة بالنسبة لجميع البلدان. وبالنسبة للبلدان األكثر فقرًا، يتمثل التحدي في 

ن الخدمات الصحية بجودة كافية زيادة التمويل المتاح لقطاع الصحة، بحيث ُيمكنها أن توّفر المجموعة الالزمة م
 .Kutzin )،2012وأن تجعلها في المتناول )

 أجندتها لها التي المانحة الجهات من المالية المساعدات على كبير بشكل الوطنية السلطة و تعتمد
رسال المعدات المباني إنشاء دعم المانحة الجهات تفضل البرامج، حيث تجزئة إلى الخاصة، مما أدى  على وا 

 (al, 2009،&. et،Giacaman Rالوطنية ) للسلطة التشغيلية طية النفقاتتغ
ويفيد تقرير اإلدارة العامة للتعاون الدولي أن منظمة الصحة العالمية كانت أكثر الجهات استجابة في تنفيذ 

لمية، المشاريع، ويعود ذلك إلى أن معظم وغالبية مشاريع منظمة الصحة كانت عبارة عن ورش عمل ومؤتمرات ع
 ،أ(. 2013بينما كانت األقل من ناحية القيم المالية للمنح )وزارة الصحة،

(: بأن التمويل الدولي ضروري وحيوي لقطاع الصحة، 2014وقد أوضحت النتائج في دراسة البسيوني )
نوية بدرجة وقد قدم إسهامات بارزة في األزمات والظروف الطارئة، وأسهم في تطوير الرعاية الصحية األولية والثا

كبيرة، وأسهم في تنفيذ أنشطة ومشاريع ذات مردود وفائدة كبيرة، وأن برامجه ومشاريعه مالئمة ألهداف القطاع 
 الصحي، وهو فعال وناجع. 

( أن النظام الصحي يعاني من عجز مالي، وأن أهم مسبباته محدودية 2015و أظهرت دراسة)خضر
ومة للقطاع الصحي واالنقسام، و أن أهم العوامل والتحديات التي تؤثر كفاية الموازنة السنوية المخصصة من الحك

على مساعدات منظمة الصحة العالمية هي الظروف السياسية واألمنية متمثلة باالنقسام و االحتالل و وقلة الدعم 
يتم بالتنسيق والتعاون كما أن إسهاماتها في توفير الدعم المالي كان مقبواًل، وأن تقديم المشاريع ، مقارنة باالحتياج

مع وزارة الصحة، وكذلك برامج ومشاريع المنظمة مالئمة ألهداف القطاع الصحي وأولوياته وأجندته، ودعم المنظمة 
 ال ُيعّد مصدًرا مالًيا آمًنا ومستداًما.

 ومؤثرات سياسية، بأهداف مرتبطة الدولية المساعدات أن ( تبين2009وفي دراسة أبو مصطفى )
والقروض  المنح غالبية أن إلى التوصل تم وكذلك االحتالل، دولة القتصاد تابع الفلسطيني وأن االقتصادخارجية، 
 إيرادات استثمارية تدر مشاريع إلنشاء توجيهها يتم وال والتطويرية، الجارية النفقات لتغطية توجيهها يتم الخارجية
 للتمويل المشروط. الفلسطينية لمؤسساتا نظر إعادة ( بضرورة2008وأوصت دراسة الشوا ) .مستقبلية

 المساعدات توظيف عملية أن إلى الفلسطيني  االقتصادية السياسات أبحاث وأشارت دراسة معهد
 قدراتها وتعزيز السلطة، مؤسسات وبناء التحتية، البنية مرافق مجال تأهيل في معقولة إيجابية نتائج حققت الخارجية
 المالية الموارد توفير في -شك وبال- أنها أسهمت الدولية للمساعدات حسبالقطاعات، يُ  بعض ودعم الفنية،

 الصحية للمواطنين الخدمـــات االجتماعية األساسية: )التعليم، والرعاية تقديم لضمان استمرار الضرورية
 يفوق  بماور  يوازي  لها، سياسي بعد وجود على الخارجية حول المساعدات المتاحة المعطيات الفلسطينيين(. ودلت

المؤسسية والقانونية  بالبني الوصول من تتمكن لم المساعدات هذه كبر من بالرغم أهميته، و في االقتصادي البعد
 غياب التخطيط نتيجة التحديات وحجم تتناسب وفاعلية بكفاءة، العمل من يمكنها وضع إلى للسلطة والتنظيمية
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 أولويات تحديد المانحين في باستئثار الفلسطينيين لدى الشديدة التمويلية والنزعة المساعدات إدارة في والتنسيق،
 المؤسسات أجندة وليس ،السياسية واالقتصادية أجنداتهم مع انسجاًما أكثر تكون  قد بطريقة المساعدات، تلك إنفاق

 .(2005الفلسطينية. )ماس، 
فلسطينية لم تحقق األهداف ( تبين أن المساعدات الدولية المقدمة عبر السلطة ال2002وفي دراسة لبد)

المرجوة منها، وسواء كان ذلك بسبب العوامل المتعلقة بالجانب الفلسطيني أو العوامل الخارجية، وتحديدًا ما يتعلق 
منها بالجانب اإلسرائيلي والدول المانحة ذاتها، وأظهرت أيضًا أن االعتماد على المساعدات الدولية أصبح يمثل 

سطيني، وخاصة في قدرته على تحقيق استقالله االقتصادي والسياسي. وقد أوصت الدراسة عبًئا على الجانب الفل
 بضرورة العمل على التقييم الشامل لتجربة السلطة الفلسطينية في استغالل المساعدات الدولية المقدمة لها.

لعة على المشهد الصحي (: "بأن منظمة الصحة العالمية من المؤسسات القليلة المط2014ويفيد الزعنون)        
العام في فلسطين وخارجه، وخبرتها العالمية والطويلة في المشاريع الصحية والبلدان التي تشرف عليها زاد من 

 قدرتها على تسويق المشاريع والتواصل مع المانحين".
ا كبيًرا (: بأن الموقف الرسمي لألمم المتحدة بعدم التعامل مع حكومة غزة يسبب حرجً 2014وأفاد نعيم)

 لمكتب المنظمة بغزة، مما انعكس سلًبا وصعوبًة أمام المانحين. 
(: "بأن المنظمة كان لها الدور البارز في التخفيف من آثار الحصار وثبات النظام 2014ويرى الكاشف)

ن كان بآليات مطولة وغير مباشرة". وأض اف الصحي بقطاع غزة، من خالل العمل على استمرار الدعم الدولي، وا 
(: "بأنه يجب مراجعة األولويات والخطط قبل التوجه لطلب الدعم من منظمة الصحة العالمية". 2014عابد)

(: "بأن أهم األسباب التي تعيق دعم منظمة الصحة العالمية التبعية السياسية وعدم القدرة 2014وأضاف نعيم )
اسات الدول األجنبية تجاه القضية الفلسطينية، على الخروج عن السياسة العامة لألمم المتحدة" وما تتبعه من سي

وتعدد بؤر الصراع، ومما أدى إلى تراجع الدعم والتمويل: قلة الميزانية للمشاريع التي تمول من قبل المنظمة، 
والميزانيات المقرة لفلسطين ال ترقى لحجم العمل الموجود ولطبيعة ظروف الطوارئ، وا غالق بعض المشاريع وعدم 

بسبب عدم توفر الميزانية المرصودة للمشروع، واعتماد المنظمة في تمويل المشاريع على جهات أخرى  استكمالها
ودول مانحة لها أجندتها الخاصة في قبول تمويل بعض المشاريع في بعض البالد، ورفضها تمويل نفس المشروع 

والمنظمة ، وقًتا طوياًل حتى وصولها المساعدات تأخذ، وفي بالد أخرى، والمنظمة ليس لها قوة تمويلية خاصة بها
جهة غير مانحة وتعتمد على تمويل اآلخرين، ووجود تقاطعات وتداخالت في العمل مع المنظمات األخرى تؤدي 

 لبعض االرتباك في العمل، وفي متابعة بعض المشاريع الصحية".
مة الخدمات وتطويرها، كذلك (:"بأن المؤسسات الدولية كما أسهمت في استدا2014وأشار أبو عيطة)       

أسهمت في ممارسات سلبية وذلك بكثرة تدفق الدعم الدولي، الذي أدى إلى االعتماد غير المحمود للقطاع الصحي 
 على الدعم الدولي". 

( بأن العديد من القضايا النابعة عن الشقاق بين السلطة الوطنية في رام هللا 2010ويشير تقرير األمم المتحدة لعام )
سلطات حماس في قطاع غزة أدت إلى جعل عمليات المساعدة اإلنسانية أكثر صعوبة، وقد أكد تقرير األمم و 

( بأنه ومنذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة طبق عدد من الدول المانحة سياسة "عدم 2010المتحدة )
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فين الحكوميين، حتى االتصال مع سلطات حماس يحظر بموجبها إجراء أي شكل من أشكال االتصال مع الموظ
 على المستوى التقني، وهناك قيود مفروضة على التمويل التي تطبقها بعض الجهات المانحة".

( بسبب تشديد %29.4بنسبة) 2011عن العام  2012و قد انخفض انفاق الجمعيات األجنبية في العام 
مما ،الليبية و العراقية و غيرها من الدولالحصار و ازدياد و توسيع نطاق األزمات في االقليم كالمشكلة السورية و 

 ( .2014،أشغل العديد من الجهات المانحة، و حول مسار التمويل باتجاه العمل في تلك الدول )وزارة الداخلية
( إلى استطاعة الجهة المانحة بدرجة كبيرة فرض شروطها على الجهة المتلقية، ويذكر 2011ويشير أبو حماد )

شكالية األولى للتمويل األجنبي أنه يحمل عادة أجندته الخاصة التي تتكون من المفاهيم ( بأن اإل2010هاللي )
 األساسية التي يسعى إلى تعزيزها، انعكاًسا لتطور خاص بها. 

 
 اإلدارة و الحوكمة "تصريف الشؤون"

 على يستند الذي المستنير واالنخراط المشاركة في األنشطة، من المزيد جذب إلى المنظمة برنامج يسعى
 الدول ممارسة طريقة إلى التوازن  إعادة ُبْغَية الشؤون، تصريف عمليات في األعضاء لجميع الدول المعلومات
 األعضاء الدول توجيهات على وبناءً . الرئاسية الهيئات عمل في واستنارة بفعالية تشارك لدورها كأطراف األعضاء

والترتيبات  الجداول وهي: )وضع رئيسة، أولويات ؤون على أربعالش تصريف مجال في العمل ركَّز ،2012يناير  في
 أكثر اتزانًا، بشكل الشؤون  تصريف لعمليات والمواءمة
 األطراف مع سائر الفعالة المشاركة الرئاسية، زيادة الهيئات تتخذها االستراتيجية التي القرارات اإلشراف، زيادة تعزيز

 . (2012العالمية،  الصحة المعنية )منظمة
 الصحية كفاءة الخدمات من كل على تؤثر كبيرة إدارية تحديات الفلسطيني الصحي النظام ويواجه

 في والتفاني العالي االلتزام اإلدارية يظهرون  المستويات معظم أن من الرغم وعلىPNGO) ، 2009وفعاليتها )
 المهارات توظيف يتم الصحية. وال دارةاإل مجال المناسبة في والمؤهالت الكافية الخبرة إلى يفتقرون  فإنهم العمل،
 بالشكل االستراتيجية واإلدارة الصحية، الطواقم وتحفيز البشرية، واالستراتيجية الموارد مثل: إدارة والقيادية اإلدارية

  a2010التوجيهية ) والمبادئ والمعايير، اإلدارة، أدوات إلى أيًضا تفتقر (. حيث,a2010 WHOالمناسب )
WHO,.) 

(، والتي هدفت للتعرف على أهم السبل ومدى تطبيق معايير الشفافية 2011دراسة أبو حبيب )وفي 
الدولية في المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة و التي خلصت إلى أن نمط القيادة واإلدارة المتبع في األونروا 

ادات العليا لدعم مبدأ الشفافية من خالل فتح ال يتوافق مع معايير الشفافية الدولية، وأوصت الدراسة بتفعيل دور القي
المجال أمام مشاركة الموظفين، وتشجيع روح المبادرة والتجديد، وكذلك أوصت بإنشاء هيئة أو قسم لمكافحة الفساد 

 وتوعية الجميع حول المساءلة والشفافية والفساد، ورصد جوائز سنوية للقسم األكثر شفافية.
نظمة كان لها دور في تفعيل برامج التدريب للجهات القيادية في الوزارة، أن الم"(:  2014ويرى ظاهر)

وأنها أسهمت بصورة أقل من المتوسطة في تعزيز اإلشراف وأكثر في التخطيط، وأسهمت في التشجيع على تبني 
تب المنظمة الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة وتسويقها والعمل على تنفيذها". وأفاد أبو عيطة: "بأن انشغال مك
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ببعض المشاريع والبرامج الخدماتية بسبب االحتياج الكبير للقطاع جعلها بعيدة عن الهدف األساس وهو المراقبة 
 ".والتقييم، مما يؤثر على جودة العمل

و بخصوص دعم منظمة الصحة العالمية لتطوير اإلدارة الرشيدة للنظام الصحي فقد اثبتت دراسة سابقة 
( أن المنظمة أسهمت في تعزيز التوثيق، وأسهمت في تفعيل وتطوير برامج التدريب لقيادة 2015للباحث )خضر،

النظام الصحي، وأسهمت كذلك بصورة أقل من المتوسطة في تعزيز اإلشراف، وأكثر في التخطيط، في حين أنها لم 
 تسهم كثيرًا في تنمية قدرات القيادات الصحية في إدارة المال.
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 :النتائج    
 المراجع العربية 

 لموازنة الدائم -العجز  تغطية في الخارجي التمويل وأهمية دور (.2009 مصطفى، محمد.) أبو 
 . 1999-2008 من الفترة عن مقارنة تحليلية دراسة. الفلسطينية الوطنية السلطة

 (. 2010األمم المتحدة .)فلسطينيينلل .إعاقة المساعدات: تحديات تواجه تلبية االحتياجات اإلنسانية، 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، تقرير خاص، تاريخ النشر : 

 ،المصدر االلكتروني:15،ص2011-8-3،األربعاء
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus 

 م  تاريخ االطالع 12/10/2014        
 (. 2009بدر، رشاد .) أثر تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على أداء المؤسسات الهلية الجنبية العاملة

 غزة . ،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،في قطاع غزة
 (. 2013برغوث، غادة .) تقييم مشاريع البنية التحتية الممولة من المنظمات الدولية في قطاع غزة من

الجامعة  ،) رسالة ماجستير غير منشورة( ،(2012-2008وجهة نظر الشركات خالل المرحلة من ) 
 اإلسالمية، غزة.

 ( 2014البسيوني، عائشة)  وزارة الصحة اسهامات التمويل الدولي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في
"رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة ،الفلسطينية في قطاع غزة من وجهة نظر المدراء العاملين فيها

 فلسطين . -غزة ،اإلسالمية
 (.2013حماد، محمود .) دور المساعدات التركية في تحسين مستوى الخدمات الصحية الحكومية في

مية اإلدارة و السياسة للدراسات العليا بالمشاركة مع .)رسالة ماجستير غير منشورة (، أكاديقطاع غزة
 فلسطين.،جامعة األقصى، غزة

 (.دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز أداء النظام الصحي الفلسطيني. رسالة 2015خضر، يحيى .)
 فلسطين.،ماجستير، أكاديمية اإلدارة و السياسة للدراسات العليا بالمشاركة مع جامعة األقصى، غزة

 الطبعة األولى(، الدار الجامعية المنظمات الدولية المعاصرة(. 1990محمد؛ حسين، مصطفى.) ،لدقاقا( ،
 للنشر و التوزيع، اإلسكندرية.

 (.2012زيادة، فهد .) أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة على إدارة
 غزة . ،سالمية، "رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلالزمات

 (إعالن الدولة الفلسطينية: االحتماالت والتداعيات مركز 35(. التقدير االستراتيجي )2011سعد، وائل :)
 8/8/2011الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

 http://www.alzaytouna.net/ar/?p=12187 18  /8/2015م  تاريخ االطالع 
 ( .2012الشكري، علي. )لطبعة األولى(، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان .،) االمنظمات الدولية 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus12%20%20/10/2014م%20%20تاريخ%20الاطلاع
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus12%20%20/10/2014م%20%20تاريخ%20الاطلاع
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 ،غزة قطاع في الديمقراطية تعزيز على وأثره المريكية التنمية وكالة تمويل (2008) .أمجد.  الشوا، 
 القدس. فلسطين. جامعة ماجستير، رسالة

 ( .2002صبري، بلقاسم)أدائها سينوتح الصحية النظم تطوير الصحة في لوزارات االستراتيجي . الدور، 
 العربي، القاهرة. الوطن في والحكومية المستشفيات الخاصة إدارة في الحديثة االتجاهات مؤتمر

 ( 2000عبدالحميد، محمد )منشأة المعارف للنشر و التوزيع،  ،، )الطبعة التاسعة(قانون المنظمات الدولية
 .2000اإلسكندرية،

 (.2004عبد الهادي، عزت.) ورقة  -مات األهلية الفلسطينية في عملية التنميةرؤية أوسع لدور المنظ
متاح في  .2004رام هللا، فلسطين، نيسان  ،، مركز بيسان للبحوث و اإلنماءمفاهيم

:http://www.pnic.gov.ps/arabic/ngos/derasat/derasat_1.html 
 م  تاريخ االطالع9/7/2014

( عضو غير دولة) صفة على لسطينف حصول خطوة حول قانونيةدراسة  (2013الغندور، يعقوب )
  م1/8/5201  متاح في   http://alray.ps/ar/post/101676 .المتحدة األمم لدى مراقب بصفة
 االطالع تاريخ

 ( .2010الفتالوي، سهيل. ) دار الثقافـة  ،ى()الطبعـة األولـ ،مبادئ المنظمات الدولية العالمية و اإلقليميرة
 عمان.،للنشر و التوزيع

 (.2011كوســتانيني، جيــان؛ وآخــرون".) دراسررة مسررحية تحليليررة لمنظمررات المجتمررع المرردني فرري الراضرري
 ، االتحاد األوروبي.SOGES، منظمة التقرير النهائي -الفلسطينية

 ،2003)( 1994الدوليررة المسرراعدات اسررتغالل فرري الفلسررطينية السررلطة تجربررة (.2002) .عمــاد لبــد-، 
 .فلسطين – غزة ،عشر الثاني العدد اإلسالمية الجامعة في العلمي البحث عمادة المحكمة، العلمية المجلة

 السياســات أبحــاث معهــد ،للفلسررطينيين الدوليررة للمسرراعدات فاعليررة أكثررر توظيررف نحررو (2005) .مــاس 
 .(ماس) الفلسطيني االقتصادية

 2006" التعريـف بمنظمـة الصـحة العالميـةمرل مرن أجرل الصرحة. الع)أ،.(2006منظمـة الصـحة العالميـة " 
 سويسرا   .

 (. ب2006منظمـة الصــحة العالميــة، .) االلتررزام بترروفير الصررحة :برنررامج العمررل العررام الحررادي عشررر للعررام
ــــار /مــــايو 2015 -2006 ــــي شــــركة  2006.برنــــامج للعمــــل الصــــحي العــــالمي أي ــــنص العرب ــــاج ال ) مونت

(Strategic Communications S.A جنيف.،الصحة العالمية منظمة                                     
 . للجنرة النهرائي التقريرر .الصرحة فري المسراواة وعردم العمرل . ظروف (2007 )منظمة الصحة العالمية 

 .جينيف للصحة االجتماعية بالمحددات المعنية العالمية الصحة منظمة
  ( .2010منظمـة الصـحة العالميـة،)التقريـر . الشراملة التغطيرة إلرى السربيل :الصرحية الرنظم تمويرل .أ 

 جنيف. الصحة العالمية، . منظمة  2010العالم في بالصحة الخاص

http://alray.ps/ar/post/101676
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 (. ب2010 منظمة الصحة العالمية، .) اسرتراتيجية التعراون القطرري لمنظمرة الصرحة العالميرة و الرض
 . القاهرة.م 2013- 2009الفلسطينية المحتلة

 المتوسرط، التقريرر شررق  إقلريم فري العالميرة الصرحة منظمرة أعمرال . (2012) .العالمية ةالصح منظمة 
 المكتـب .العالميـة الصـحة منظمـة. 2012 لاألو  كـانون  31 – الثـاني كـانون  1 اإلقليمري للمردير السرنوي 
 القاهرة.،المتوسط لشرق  اإلقليمي

 ي الموقع االلكترون منظمة الصحة العالمية 
( http://www.who.int/hrh/about/ar12/10/2014 م  تــاريخ االطــالع        

http://www.who.int/features/qa/28/ar /)  9/11/2014 م  تاريخ االطالع 

http://www.who.int/healthsystems/ar/            4/1/2015م  تاريخ االطالع 
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 :ملخص البحث
 

يتعرض هذا البحث للمقومات االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية لبيان مدى قدرتها على مزاولة أنشطتها     
ه الدولة باعتباره المحرك لها التي تمكنها من استغالل كافة مواردها. إن اإلنسان الفلسطيني هو أبرز مقومات هذ

 والذي يقود مسيرتها.

إن األرض هي أيضا المقوم الرئيس الذي ال بد من توفره لقيام الدولة والتي تحتضن بدورها السكان الذين    
يعيشون عليها والتي يكون من مسئوليتهم حمايتها واستغالل مواردها لصالح أبنائها. وظلت األرض وما تزال في 

 مر مع أعدائها عبر عشرات السنين منذ االنتداب البريطاني على فلسطين وما تال ذلك من تطورات.صراع مست

ويتمثل المقوم الثالث في اإلرادة السياسية واالقتصادية التي يتوفر لها النفوذ الكافي لبسط سيطرتها على أرض 
فال تزال إسرائيل هي  ،ر حل الدولتينالوطن، ورغم صدور العديد من القرارات األممية وأهمها في الوقت الحاض

 العقبة الكئوود أمام تنفيذ هذه القرارات .

 

وخلصت الدراسة بأن الفلسطينيين يملكون لحد كبير القدرات التي تمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية بشأن    
 وتجاوز عدد من السلبيات.إقامة دولتهم المستقلة حينما يحصلون على حقهم الطبيعي في السيطرة على مواردهم 

 

وتوصي الدراسة بأن على الفلسطينيين معالجة القضايا العالقة وأوجه الخلل الراهنة التي يعاني منها االقتصاد    
صالح التشوهات المعرقلة لمسيرة النمو االقتصادي وتجاوز مرحلة التفتت واالنقسام وبذل أقصى جهد  ،الفلسطيني وا 

لعلمية والتقنية الحديثة لتوسيع الجهود االستكشافية الهادفة لكشف جوانب الثروة الوطنية لالستفادة من التطورات ا
 الكامنة توطئة لرسم استراتيجيات  وسياسات  مالئمة وفاعلة الستغاللها على المدى القريب والبعيد على حد سواء.
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Abstract: 

This study presents the Economical Ingredients for a Future Palestinian State to indicate 

its ability to engage in activities that enable them to exploit all of its economic 

resources. The human being is the most prominent ingredient of this country because he 

serves as a manager and leader of its future career. 

The land is also a main ingredient that must be available for the establishment of the 

state, which in turn embraces its people who are responsible for its protection and the 

exploitation of its resources for the benefit of their children.  Since the British Mandate, 

the Palestinian State has been and still in a constant conflict with its enemies.  

The third ingredient is in the political and economical will, which has a sufficient 

influence to exert control over their homeland; and despite of the release of several UN 

resolutions and the most important one at the present time is two-state solution; while 

Israel is still impeding the implementation of these decisions. 

 

The study concluded that the Palestinians have the most capabilities which enable them 

to face future challenges when they get their natural right to control their resources and 

overcome the negatives.  

 

The study recommends that the Palestinians should address the current outstanding 

issues and imbalances suffered by the Palestinian economy, and reform the cognitive 

distortions of the economic growth and overcome the fragmentation and division stage. 

As well as making every possible effort to take an advantage of the modern scientific 

and technical developments to expand the exploratory efforts that reveals the aspects of 

the national wealth, inherent a prelude for drawing appropriate and effective strategies 

and policies to be exploited in the short and long term.                 
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 المقدمة:
يف موحد لها، ألن لكل مفكر رؤيته التي يحاول من ال يتوقف الجدل حول إيجاد مفهوم متفق عليه للدولة أو تعر 

خاللها دعم وجهة نظره. وبصورة عامة تعرف الدولة بأنها جماعة من األفراد تقطن على وجه الدوام  واالستقرار 
 .578إقليما جغرافيا معينا، وتخضع في تنظيم شئونها لسلطة سياسية تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها

 

الدولة الفلسطينية وحتى اآلن قضية محورية شائكة ظلت مطروحة على مدى عشرات السنين  وقد شكل إقامة
الماضية وذلك وصوال للمستوى الذي يكفل االعتراف الدولي بها كحقيقة واقعة وضمان بقائها وديمومة أنشطة 

 أن هذا الحق لم وذلك كحق طبيعي أسوة ببقية شعوب األرض إال ،وحيوية مؤسساتها، وضمن حدود متعارف عليها
توأمان لقيام الدولة وال ينفصالن عن بعضهما  ينيتحقق حتى اآلن . ويعتبر اإلنسان واألرض عنصران أساس

 البعض وذلك بجانب اإلرادة السياسية واالقتصادية المستقلة.

 

 مشكلة البحث:
هم المستقبلية رغم توفر يعاني الفلسطينيون من حالة مستعصية عبر عشرات السنين الماضية بشأن إقامة دولت

مقوماتها االقتصادية إلى حد كبير، في ظل فشل المنظمة الدولية في االعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وعضو فيها 
 كسائر أعضائها، مع استمرار تهرب إسرائيل من تنفيذ القرارات األممية واالتفاقيات الموقعة معها على حد سواء.

 

 فرضية البحث:
بحث في غياب رؤى محددة أو واضحة بشأن حرية القرار السياسي و االقتصادي عند قيام الدولة تتمثل فرضية ال

 الفلسطينية الحقا، باعتبار أن الفلسطينيين يعيشون سيناريوهات متعددة ال يملكون مفاتيحها.

 

                                                           
د. نعمان أحمد الخطيب: الوجيز في النظم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، الطبعة الثانية  578

 نقال عن :  14، ص  2011

 . 22، ص 1972، بيروت د. محسن خليل: النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء األول، النظم السياسية ، دار النهضة العربية 
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 منهجية البحث:
البحث وربط العناصر المكونة  استعان الباحث بالمنهج الوصفي التحليلي القائم على حصر وتحديد جوانب ظاهرة

ومتابعة وتفسير األحداث المرتبطة بها، مع الحاجة إلى االستعانة بالمنهج التاريخي  ،لها ببعضها البعض
لخصوصية موضوع البحث وارتباطه بالعمق التاريخي والجغرافي والسياسي للحالة الفلسطينية، وضرورة تناول بعض 

يه فقد اعتمد الباحث بشكل أساس على المصادر الثانوية في الحصول على الجوانب ذات الصفة التاريخية. وعل
البيانات التي يحتاج إليها لغرض إثراء البحث بآراء الباحثين والمفكرين إضافة إلى البيانات الصادرة عن الجهاز 

نظمات الدولية المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية والمعاهد البحثية المتخصصة وتقارير الم
 كالبنك الدولي، وغيرها.

 

 أهداف البحث:
 فيما يلي أبرز األهداف المتوخاة من إعداد هذا البحث:    

 الوقوف على أبرز المقومات االقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية. -1
 بيان داللة كل مقوم ومدى كفايته إلقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. -2
أهمية الثروتين المادية والبشرية، وكذلك أهمية االستخدام األمثل لكل منها، مع بيان تسليط الضوء على  -3

 سلبيات االستخدام الجائر ألي منها.
 اقتراح السبل التي تقودنا إلى استكمال أو تعويض النقص في جانب أو أكثر من جوانب هذه المقومات . -4
 قومات االقتصادية للدولة الفلسطينية.إثراء وتشجيع البحث العلمي في القضايا المتعلقة بالم -5

 

 عناصر البحث:
 وبناء على ما سبق فإن محاور البحث ستكون على الشكل التالي:

 أوال: العنصر البشري.   ثانيا: األرض والموارد االقتصادية.  ثالثا: اإلرادة السياسية واالقتصادية المستقلة

 رابعا: الخاتمة والمصادر
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 :البشري المبحث الول: العنصر 
 أوال: مفهوم العنصر البشري وأهميته:

رغم الخالف الظاهر بين تعريفات الفقه الدستوري والسياسي للدولة،فإن شبه إجماع يمكن أن ينعقد على أن هناك 
أركانا رئيسة ثالثة ال بد من توفرها إلمكانية القول بوجود دولة. وهذه األركان أو العناصر هي: الجماعة البشرية، 

.   ويجمع المفكرون على أنه لقيام الدولة يلزم وجود عدد من األفراد فال توجد دولة 579يم، السلطة السياسيةاإلقل
 .580بغير جماعة بشرية تخضع لها وتكون فيها عنصرا أساسيا

ويتمثل العنصر البشري هنا في سكان اإلقليم ألي بلد من البلدان، إذ يعتبر السكان هم كافة طوائف ومكونات     
مجتمع البشرية، وهم المعبرون عن آمال شعبها وطموحات مواطنيها وهم الذين يقومون باستغالل مواردها والتنعم ال

بخيراتها.    ويدخل كافة السكان على اختالف أعمارهم ضمن المقوم البشري باعتبارهم إما منتجين للسلع 
ما مستهلكين لها أو هما معا. ،والخدمات  وا 

 

 ومكوناتهم: ثانيا: أعداد السكان

مليون نسمة في فلسطين أي ما  4.5مليون نسمة، منهم حوالي  11.8بنحو  2015قدر عدد السكان في نهاية عام 
.  وفي تقديرات أخرى فقد بلغ مجموع السكان في 581% من إجمالي عدد الفلسطينيين في العالم38نسبته نحو 

مليون نسمة في الضفة  2.790وزعين بين مليون نسمة م 4.550نحو  2014األراضي الفلسطينية في عام 
 % للمنطقتين على التوالي.38.7 ،%61.3أي بنسبة  582مليون نسمة في قطاع غزة 1.760 ،الغربية

وعادة ما يقسم السكان ألغراض تصنيفاتهم كقادرين على العمل أو غير قادرين وكمستهلكين أو منتجين إلى الفئات 
عاما وهي  65ثم فئة الشيوخ فوق  ،م في العادة يعتبرون مستهلكين فقطعاما وه 15التالية: األطفال حتى سن 

.  وهاتان الشريحتان تتفاوتان فيما بينها من حيث احتياجاتهم الخدمية واالستهالكية باختالف 583أيضا فئة مستهلكة
ة وأوضاع ذوي السن والنوع ومستويات التعليم والثقافة والدخول واألسعار واألذواق والحالة الصحية أو المرضي

                                                           
 16ص  –د. نعمان أحمد الخطيب : المرجع السابق  579
 النظم السياسية ، الدارة الجامعية، اإلسكندرية. –د. حسين عثمان محمد عثمان، النظم السياسية والقانون الدستوري 580
 مركز قدس نت للدراسات واإلعالم والنشر االلكتروني : مرجع سابق. 581
 .54، مرجع سابق ص  41سيات االقتصادية الفلسطيني ماس: المراقب االقتصادي واالجتماعي معهد أبحاث السيا 582
 رام هللا. – 2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : مسح القوى العاملة الفلسطينية  583
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االحتياجات الخاصة . وأخيرا الشريحة الوسطى هي شريحة البالغين التي تتكون من الداخلين في القوى العاملة ومن 
 هم خارجها . 

 

 ثالثا: القوى العاملة الفلسطينية:

واحد، ثم هناك  إن القوى العاملة هي التي تقوم بالنشاط اإلنتاجي وهي التي لها الدور االستهالكي واإلنتاجي في آن
من هم خارج القوى العاملة من البالغين الذي ال يعملون وبالتالي هم ضمن فئة البالغين المستهلكين. ويالحظ أن 
الفلسطينيين من حيث الخصوبة والنمو السكاني يحققون باستمرار معدالت عالية تزيد من معدل النمو السكاني، إذ 

( أفراد األمر الذي مكن 5-4رتفعا مقارنة بكثير من الدول ويتراوح بين )يعتبر معدل خصوبة المرأة الفلسطينية م
% وهو معدل 3الفلسطينيين من تعويض النقص ونزيف السكان المهاجر. أما معدل النمو السكاني فيقدر بنحو 

ايد باستمرار مرتفع نسبيا إذ قورن بالمعدل العام على المستوى العالمي. وعبر عشرات السنين كان النمو السكاني يتز 
إلى المستوى الذي يجعل هناك تزايدا مستمرا في أعداد المقيمين على األراضي الفلسطينية بعيدا عن مخاوف 

 الخلخلة السكانية.

وقد جاء ذلك برغم ما تعرض له المجتمع الفلسطيني من قتل وتنكيل خاصة منذ الحكم البريطاني في عام         
ح شديدة تقلبت من وقت آلخر، إلى أن بلغت ذروتها مع قرب إعالن الدولة ، الذي أفضى إلى حركة نزو 1917

التي صاحبها قيام العصابات الصهيونية بمجازر 1948اإلسرائيلية، ونشوب الحرب العربية اإلسرائيلية في مايو 
عانا في إغالق بما في ذلك بقر بطون الحوامل إم ،شهيرة نكلت بالمدنيين العزل خاصة من الشيوخ واألطفال والنساء

كافة المنافذ أمام الفلسطينيين واضطرارهم لترك الممتلكات والثروات ومن ثم النزوح القسري إما إلى الضفة الغربية أو 
إلى قطاع غزة وبلدان الجوار وأهمها: األردن وسوريا ولبنان ومصر وبالد المهجر. وقد ترتب على ذلك وضع 

% من المساحة 77.7ي استيالء إسرائيل في ذلك الوقت على نحو جغرافي شديد الخطورة والتعقيد ممثال ف
 .584اإلجمالية

ولم تكن التطورات التالية بأقل خطورة سواء على العنصر البشري أو على المساحة الجغرافية األرضية المتبقية 
صاحبها نزوح  والتي 1967للفلسطينيين مرحلة بعد أخرى خاصة عند إعادة احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

 شديد نحو المملكة األردنية الهاشمية على وجه التحديد.
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إن واقع العنصر البشري برغم التطورات التي مر بها يشير إلى  أنه ظل مجتمعا متماسكا تجمعه روابط األخوة 
تمييز بسبب والجوار واللغة والتاريخ والعيش مع األقليات بمستوى عال من التسامح خاصة مع المسيحيين دون أدنى 

 اللون أو العرق أو المذهب أو اللغة أو غيرها.

 

 رابعا: بعض المظاهر اإليجابية للعنصر البشري الفلسطيني:

إن من المظاهر اإليجابية للعنصر البشري الفلسطينية ما يتصف به السكان من مستويات عالية من التعليم        
من الحاالت عما هو سائد في البلدان العربية األخرى، إذ تتوفر على اختالف مراحله، بشكل يجعله مميزا في كثير 

لكافة السكان فرص التعليم المجاني على مستوى التعليم األساس وحتى الثانوية العامة، بما يتفق مع المعايير 
ح في مختلف العالمية التي تصدر عن منظمة األمم المتحدة للتعليم والثقافة )اليونسكو(، كما أن التعليم العالي متا

التخصصات والبرامج اإلنسانية والعلمية، خاصة مع انتشار مؤسسات التعليم العالي الحكومية واألهلية والتجارية 
 وسواء كان التعليم نظاميا أو إلكترونيا أو مفتوحا.   

تدنية على ويمكن القول أن انتشار الكليات الجامعية أتاح أيضا الفرصة لقبول الطالب الحاصلين على درجات م 
مستوى الثانوية العامة للحصول على درجة الدبلوم أو التخصصات المهنية. علما بأن التعليم العالي متاح للحصول 
على درجة الماجستير في الغالبية العظمى من التخصصات وبشروط ميسرة، هذا وخالل السنوات الماضية نجحت 

جة الدكتوراه بعد نيل اعتماد أ.و ترخيص هيئة الجودة بعض الجامعات في طرح عدد من البرامج للحصول على در 
 التابعة لوزارة التعليم العالي للبرامج التي غطت متطلبات إنشائها.

إن هذا المستوى المتكامل من المنظومة التعليمية على امتداد أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أتاح        
وهو ما يشير  ،توى الجنسين مع تدفق أكثر من جانب اإلناثالفرصة لتخريج عشرات اآلالف من الشباب على مس

إلى أن المجتمع الفلسطيني المسلم برغم حرصه على الكثير من األعراف والتقاليد االجتماعية والثقافية المتوارثة التي 
التعليم تجعل منه مجتمعا محافظا بصورة عامة إال أنه لم يكن عقبة تحول دون رغبات اإلناث من حيث االلتحاق ب

ن كان هناك ميلً  ،ال عليه بنهمالعالي واإلقب نحو تفضيل إلحاق اإلناث بالتخصصات التربوية لتكون الفرص  وا 
 الوظيفية في مجال التعليم وهي التي تحظى غالبا باألفضلية لدى مختلف األسر. 
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 خامسا: بعض الجوانب السلبية للعنصر البشري الفلسطيني:

ص انتشار مؤسسات التعليم العالي واإلقبال المتزايد على االلتحاق به أدى إلى التراكم إن ما سبق ذكره بخصو   
الكبير في أعداد الخريجين غير القادرين على إيجاد فرص عمل مالئمة وبالتالي قد ساهم في زيادة  الفجوة الكبيرة 

ين الجدد في كثير من األحوال، بين احتياجات سوق العمل في عدد من التخصصات مع المستويات المتدنية للخريج
بحيث أظهر ذلك عجز وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل وكذلك مؤسسات التعليم العالي ذاتها إضافة إلى 
أولياء األمور نحو التقييم الدقيق الحتياجات السوق من جهة والواقع الراهن للتعليم من حيث افتقاد خريجيه لكثير من 

اس خاصة تلك المتعلقة بالمستوى العلمي للغات األجنبية والمهارات الحاسوبية والخبرة العملية مع المهارات األس
 عجز هذه الجهات عن اتخاذ سياسات فاعلة تحد من الخلل القائم والفجوة المستحكمة. 

الراغبين في  وال يقتصر األمر عند هذا الحد بل يمتد إلى عدم قدرة سوق العمل على استيعاب أعداد متزايدة من
العمل تبقى محدودة حتى لو توفرت كافة متطلبات الوظيفة المهارية لدى الخريجين . ويعود ذلك إلى أن المجتمع 
الفلسطيني كان وال يزال يعتمد على الخارج في اكتساب جانب من فرص العمل، سواء كان األمر من خالل التوجه 

ة المجاورة، أو حتى من خالل النزوح لبلدان شمال أوروبا وغيرها. علما للداخل اإلسرائيلي أو العمل في البالد العربي
بأن هذه الفرص متاحة بشكل كبير أمام أبناء الضفة الغربية بخالف ما هو متاح أمام أبناء قطاع غزة. ولمزيد من 

 .AWRAD585اإلطالع حول فجوة المهارات في سوق العمل الفلسطيني يمكن الرجوع إلى دراسة 

لقوى العاملة التي تشارك في النشاط اإلنتاجي والراغبة فيه فهي في تزايد مستمر وتقدر في الوقت الحاضر أما عن ا
ألفا وبمعدل نمو  62أي بزيادة قدرها  2014ألفا في عام  917فردا يشكل المشتغلون فعال بنحو  1.164بنحو 
ت سوق العمل وبمستويات متباينة من وهي عناصر فاعلة تلبي مختلف احتياجا 2013586% مقارنة بعام 7.2قدره 

الكفاءة والمهارة بالقدر الذي يلبي مختلف االحتياجات الوظيفية التي يمارسها المشتغلون، مع عجز في بعض 
 الحاالت في عدد من التخصصات النادرة الصحية والهندسية وغيرها.

ط اإلنتاجي فإن المجتمع الفلسطيني يعاني من وبرغم القدرات الواسعة للمشتغلين فعال والدور الحيوي لهم في النشا  
 (:1خلل كبير في سوق العمل أسفر عن معدالت البطالة التي يوضحها الجدول رقم )
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 (1جدول رقم )

 ( باأللف2014 – 2000تطور أعداد القوى العاملة والمشتغلين والمتعطلين للفلسطينيين لسنوات مختارة )

 % للمتعطلين المتعطلون  تغلون فعالالمش القوى العاملة السنة / البيان

2000 684 600 84 14.1 

2005 745 603 142 23.5 

2010 922 745 177 23.7 

2014 1255 917 338 26.9 

)الربع  2015
 األول(

1276 950 326 25.6 

م هللا را ،41المراقب االقتصادي واالجتماعي  –المصدر: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني "ماس" 
 ( .54 ،7صفحات ) –فلسطين /

 

ومن الجدول السابق يتضح حجم ومستوى الخلل في سوق العمل الفلسطيني من خالل تزايد أعداد المتعطلين    
عاما بعد آخر والذين يقارب عددهم في الوقت الحاضر الثلث مليون متعطل، مع محدودية فرص العمل المتاحة في 

األقل، آخذين في الحسبان أن من يعملون خاصة في القطاع الخاص أو القطاع  األجلين القصير والمتوسط على
ومن  ،شيكال شهريا1350غير الربحي يحصل جزء كبير منهم على الحد األدنى الشهري لألجور الذي يقدر بنحو 

ا. ثم فهم مضطرون في كثير من األحوال للعمل ساعات إضافية لتعويض النقص في األجور التي يحصلون عليه
 مع مالحظة الفوارق الكبيرة في الدخول بين المراكز الوظيفية العليا والوظائف الدنيا.

والجدير بالذكر أن حالة البطالة العالية في فلسطين خاصة بين الشباب ليست فريدة من نوعها فهي منتشرة حتى في 
بطالة بين الشباب في االتحاد األوروبي رقما البلدان األوروبية التي ال تتوانى عن تقديم الحلول بشأنها.  فقد بلغت ال

% وتفاوتت تفاوتا كبيرا من بلد أوروبي آلخر وتراوحت بين 23.7إذ ارتفع معدلها إلى  2013قياسيا في عام 
% لدى أسبانيا . غير أن االتحاد األوروبي تصدى عمليا لهذه الظاهرة  48.8% لدى جمهورية التشيك إلى 12.4
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دولة في االتحاد األوروبي مع تخصيص  20لمساعدة  2013لشباب التي أنشئت في عام فقدم مبادرة توظيف ا
مليار $ مخصصة لبلدان اليونان واسبانيا وايطاليا. وقد وفرت مبادرة توظيف الشباب  3.4أكبر حصة مالية بمقدار 

الشباب إلى فرصة عمل جديدة، كما أمكن تخفيض المعدل العام للبطالة بين  424000في العام الماضي 
 .587أي أن المبادرة التي أطلقتها أوروبا بدأت تؤتي ثمارها 2015% في أغسطس 20.4

 

 سادسا: ظواهر سلبية أخرى للعنصر البشري الفلسطيني:

ال يخفى أن الخلل في سوق العمل الفلسطيني ال يتوقف عند ذلك بل يمتد إلى الفروق الهائلة بين أوضاع  -1
% في قطاع غزة . 43.9% في الضفة الغربية مقابل  17.7بية وقطاع غزة إذ تبلغ البطالة في كل من الضفة الغر 

ن كنا نقر أن البطالة في الضفة الغربية تعتبر عالية جدا، إال أنها في قطاع غزة تعكس أوضاع أكثر صعوبة  وا 
 وأشد تعقيدا .  

ن في إسرائيل ومستوطناتها من ففي الضفة الغربية نجد أن فرص العمل متاحة في إسرائيل ويتجاوز العاملو  
 2015588% من مجموع العاملين الفلسطينيين في الربع األول لسنة 11.7ألف مشتغل يشكلون  111الفلسطينيين 

سواء من يعملون وفقا لتصاريح رسمية أو ممن يعملون بدون تصاريح رسمية، مع حرية الحركة النسبية في التنقل 
ملكة األردنية الهاشمية، ومن ثم إمكانية االنتقال إلى بلدان العالم األخرى، وذلك عبر الجسور والمعابر البرية مع الم

بخالف ما هو سائد في قطاع غزة من حيث الحصار الكامل على حرية التنقل سواء إلى الضفة الغربية أو إلى 
 .589إسرائيل أو العالم الخارجي

ية أو اجتماعية أو انحرافية خاصة إذا ظلت ويالحظ أن مخاطر البطالة عديدة ومتشعبة فهي قد تكون سياس
معدالت البطالة عند مستوى عال ولسنوات طويلة فهي قد تفضي إلى الجريمة كالسرقات والقتل وقد تفضي إلى 
تعاطي المخدرات وأقلها زيادة معدالت التدخين بما له من أضرار صحية خطيرة، مع حرمان المتعطلين من الدخل 

 عليه فيما لو كانوا ملتحقين بالعمل.الذي كان يمكن الحصول 

 

إن من الظواهر بالغة الخطورة للبطالة حاالت اإلحباط الشديدة التي قد تنتشر بين الشباب المتعطلين     -2
الذين طال انتظارهم لفرص عمل تلبي أدنى احتياجاتهم والتي دفعت البعض منهم نحو الهجرة غير 
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ب البحر في أوضاع خطرة وبأساليب غير مشروعة، وال تزال المأمونة إلى الخارج، واضطرارهم إلى ركو 
 األرقام بشأن الضحايا الناشئة عن حاالت الغرق العديدة غير متوفرة وغير دقيقة.

 
إن من صور اإلحباط األخرى تزايد حاالت التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر األسالك الحدودية  -3

مع ميل لزيادة  ،2014حالة تسلل خالل عام  230كثر من الشائكة، إذ رصدت األجهزة األمنية بغزة أ
فلسطينيا حاولوا  42فيما أكد بيان لمراكز حقوقية أن جيش االحتالل اعتقل  ،2015مضطردة خالل عام 

. وقد تكون السيولة المالية غير الكافية لشراء المواد الغذائية وضروريات 2015التسلل منذ بداية عام 
در الدخل من وقت آلخر هي من أسباب حاالت اإلحباط والتفكير في الهرب من الحياة ومع تناقص مصا

الواقع الصعب الذي يعيشه الشبان.  إضافة إلى أن الكثير من أصحاب المنازل المدمرة في الحرب 
األخيرة يعيش سكانها في الخيام ومراكز اإليواء غير المالئمة مما يدفع الفلسطينيين الراغبين في التسلل 

حث في الداخل المحتل عما يعتبرونه "الفردوس المنشود" لكنهم من حيث ال يشعرون يقفزون إلى للب
 . وال يخفى ما لهذا السلوك من أبعاد وتداعيات خطيرة أمنيا واجتماعيا وسياسيا.590المجهول

من أن  تحديات البحث العلمي ومتطلباته: إن البحث العلمي مهمة أصيلة من مهام العمل األكاديمي وال بد -4
تأخذ مكانتها الالئقة من حيث توفير متطلباتها على النحو األكمل. بما في ذلك أن تسود روح التفكير 

يدعو في جوهره وفي أحواله  –العلمي التي تتطلب بيئة مثالية النتشاره وهو تفكير ضمن متطلبات أخرى 
من  591ختالف وتنمية روح النقد واإلبداعوالحرية، واألمن، والحق في اال ،المعتادة إلى االحترام، واالستقالل

ن واالستثمارات الضخمة في و ن المبدعو أجل أن يحقق انجازات ملموسة. ولعل أبرز متطلباته الباحث
 التجهيزات والمعدات ومتابعة أحدث التطورات التقنية الحديثة مع تشجيع العلماء وروح االبتكار.
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 ةالمبحث الثاني: الرض والموارد االقتصادي
 أوال: الرض كعنصر أو مقوم أساس:

إذ ال بد من وجود بقعة محددة من األرض يستقر عليها السكان  ،ال يكفي وجود العنصر البشري لقيام الدولة
الذي يشكل الركن  ،وهذا ما يطلق عليه إقليم الدولة ،ويمارسون نشاطهم بشكل كامل حتى يمكن أن تقوم تلك الدولة

 . 592الجغرافي الذي تقوم عليه الثاني لوجودها واإلطار

وهذه المساحة تكون  ،ويقصد باألرض أيضا مساحة اإلقليم الذي يعيش عليه أي شعب من الشعوب         
محكومة ومحددة ضمن حدود الدول األخرى المجاورة وفي إطار السيطرة الفعلية عليها دون منازع والتي تحكمها 

 لصلة خاصة فيما يتعلق بمنظمة األمم المتحدة.أحكام القانون الدولي والتشريعات ذات ا

وهكذا تتمثل أهمية األرض في أنها البقعة الجغرافية التي يعيش عليها سكان اإلقليم بال منازع سواء كانت أراض 
يابسة أو أراضي مغمورة.  وبالتالي فإن المواطنين يعيشون حياتهم المعتادة على هذه األرض ويزاولون أنشطتهم 

ة واالجتماعية والسياسية والثقافية والدينية عليها بحرية كاملة وتكون هذه األرض ملكية عامة ممثلة في االقتصادي
 السلطة الحاكمة أو ملكية خاصة على حد سواء أو مزيج منهما.

 

 ثانيا: الرض وخصوصية أوضاعها في فلسطين:

أبناؤها . وجرى في العصر الحديث تحديد  لفلسطين عبر تاريخها أوضاعا غير مستقرة مع األرض التي يقيم عليها
حيث جرى خاللها تقسيم األراضي التي  1916مساحة محددة لفلسطين ضمن اتفاقية سايكس بيكو الموقعة في عام 

. 593قعة شرقي البحر األبيض المتوسطااغتنمها الحلفاء فيما بينهم خالل الحرب العالمية األولى، وهي األراضي المو 
فاقية فإن فلسطين التي تحددت مساحتها على ضوء هذه االتفاقية أصبحت بالكامل تحت وعلى ضوء هذه االت

إقرار من عصبة األمم بانتداب بريطانيا من أجل أن تنهض بسكانها  1922سيطرة بريطانيا، ثم جرى في عام 
 المهمة تماما.   الفلسطينيين إلى المستوى الذي يؤهلهم إلدارة شئونهم بأنفسهم، إال أن بريطانيا تجاهلت هذه

                                                           
الحقوق والحريات العامة وأثر الثقافة  -الحكومات -د. عصام الدبس: النظم السياسية : الكتاب األول، أسس التنظيم السياسي، الدول 592

 . 2010، الطبعة األولى  30ص  –المملكة األردنية الهاشمية  -عمان -للنشر والتوزيع
593  www.bbc.com/arabic/specials/meast_maps/9.shtml 
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وخطي ،(35.14 – 34.15وبناء على الخرائط الملحقة باالتفاقية فإن فلسطين أصبحت واقعة بين خطي طول )  
( . كما أنها تمتد من رأس الناقورة شماال على حدود لبنان الجنوبية على الساحل الشرقي 33.15 -29.30عرض )

يج العقبة الواقعة على البحر األحمر في ملتقى لبلدان ثالثة للبحر األبيض المتوسط إلى العقبة جنوبا شمال خل
كم مربع، وهي في موقع فريد بين  27027متجاورة هي: مصر وشرق األردن وفلسطين بمساحة إجمالية قدرها 

وشرقا سوريا  ،كم240القارات الثالث آسيا وأفريقيا وأوروبا، فيحدها غربا البحر األبيض المتوسط على ساحل طوله 
كم، وشمال الجمهورية 360كم، واألردن أيضا جهة الشرق على حدود طولها  76بلغ طول الحدود بين البلدين وي

كم ما بين رفح حتى رأس طابا وخليج  240كم، وجنوبا سيناء على حدود طولها  79اللبنانية على حدود طولها 
 . 594العقبة 

على الحرية واالستقالل أسوة بالدول المجاورة التي وبدال من أن يمثل هذا االتفاق بداية لحصول الفلسطينيين 
تضمنتها االتفاقية وهي: سوريا ولبنان وشرق األردن والعراق فإن األرض الفلسطينية كان مخططا لها لتقام عليها 

 .1917دولة إسرائيل استنادا إلى وعد بلفور وزير الخارجية البريطانية الصادر في عام 

السنين واقتطاع أراضي فلسطين جزءا بعد آخر فإن مساحة فلسطين تقلصت من  ومع استمرار الصراع وتعاقب
 (:2مرحلة ألخرى على النحو الموضح في الجدول رقم )

 (2جدول رقم )

  1922تطور مساحة األرض الفلسطينية منذ تحديدها عام 

 المساحة )كم مربع( السنة

1922 27027 

 من المساحة اإلجمالية لفلسطين% فقط 42بنسبة  11590 )قرار التقسيم( 1947

 )مقسمة بين الضفة والقطاع( 6220 )النكبة( 1948

 أعيد ضم األراضي الفلسطينية إلسرائيل  1967

 * )سيطرة فعلية محدودة للفلسطينيين(2200 1994

                                                           
 مركز قدس نت للدراسات واإلعالم والنشر االلكتروني: مرجع سابق. 594
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 انسحاب إسرائيل من قطاع غزة من جانب واحد 2005

ج وسيطرة محدودة  للسلطة الفلسطينية * )استمرارية سيطرة إسرائيل على منطقة 2200 2015
 على منطقة أ ومنطقة ب  وبقاء قطاع غزة محاصرا من الخارج(

 غزة –المصدر: مركز التخطيط الفلسطيني: مركز بحوث تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 *أرقام تقديرية

 

 ثالثا: المقصود بالثروة القومية وأهميتها:

ي كافة مع يعبر عنه بمجموع األصول التي يملكها الوطن في تاريخ معين سواء إن الثروة القومية ألي مجتمع ه
ظاهرة أم باطنة كما تشمل ثروات أبناء الوطن المغتربين. ومن ثم فإن  ،مادية أو نقدية ،أكانت أصوال ثابتة أم منقولة

األرزاق واالحتياجات من المؤسسات اإلنتاجية للمجتمع لها حق استغالل هذه الثروات لتمثل مصدرا للحصول على 
وعليه فإن هذه الثروات التي تتيحها األرض لمواطنيها هي من مقومات الحياة المعيشية اآلمنة  ،السلع والخدمات

للسكان والموفرة لتنمية مستدامة، وليس هناك نشاط إنتاجي حقيقي أو نماء اقتصادي فعلي بدون األرض بما تحتويه 
علما بأن الثروات المتاحة تمثل مصدر رخاء للمجتمع عند استخراجها واستغاللها  من ثروات قومية ظاهرة وباطنة،

 محليا أو عند تصديرها.

نما تمتد لالستفادة من كل  وبذلك ال تقتصر أهمية أرض اإلقليم على االستفادة من مسطحاتها لمختلفة األغراض وا 
 لي إبراز أهمية هذه الثروات.ما يقع في باطن األرض ليشمل كافة ثرواتها كثروة قومية وبالتا

 

 رابعا: أهمية الكشف عن الثروة القومية:

ال تزال الثروة القومية الفلسطينية تمثل صندوقا أسودا مغلقا لم يتم اكتشافه أو التعرف على مكوناته بعد بالقدر 
ن وقت آلخر مع الكافي، وذلك بالرغم من التقدم في تقنيات وأساليب البحث الجيولوجي الذي يشهده العالم م

انخفاض تكلفة هذه العلميات، إال أن المنهج األساس الذي كان وال يزال قائما من جانب المحتل هو حرمان 
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الفلسطينيين من حق اتخاذ القرار االقتصادي المستقل الذي يتيح القيام بعمليات االستكشاف بحرية تامة سواء قبل 
 حجب أو إخفاء أية معلومات متاحة لدى المحتل.قيام السلطة الفلسطينية أو بعد إنشائها، مع 

 

والجدير بالذكر أن ثروات المجتمع المادية من مياه ومعادن ونفط ومحاجر وغيرها ليست دائما متاحة لالستغالل 
بشكل مباشر، وليست دائما متواجدة على سطح األرض فهي في الغالب ثروات كامنة مع وجودها في حالة خام 

 ام مما يستدعي العديد من الخطوات التحويلية الالحقة.غير مجهزة لالستخد

وفي هذا السياق فهناك عدد من الشواهد التي تدلل بالفعل على وجود ثروات قومية متنوعة في أماكن متفرقة        
ومن بينها اكتشاف الغاز الطبيعي في مواجهة سواحل قطاع غزة والبدء باستخراجه من قبل شركة بريتش غاز 

. كما يؤكد عدد من الباحثين بوجود ثروات معدنية عديدة و متنوعة في الضفة  2010انية في أيلول/سبتمبر البريط
 .595الغربية

 

 خامسا: حصر وتحديد الثروات الظاهرة والحفاظ عليها:

من الطبيعي أنه يسهل التعرف على الثروات الظاهرة خاصة المتوفرة في المناطق القريبة من حياة السكان 
تمعات العمرانية وحول الطرق التي يسلكونها، وأهمها مياه األنهار الجارية ومياه الوديان والينابيع والبحيرات والمج

 مما يسهل أيضا التعرف عليها. ،والمحاجر. وقد تكون هناك شواهد ظاهرة لمعادن على سطح األرض

 

مجانا وبسخاء ألهميتها الحياتية لكافة إن من أشكال الثروة ما هو من هبات الطبيعة التي وهبها هللا لإلنسان 
الكائنات الحية وألغراض التوازن البيئي كمياه األمطار واألنهار والوديان والهواء والرياح والغابات والشمس والقمر 
وغيرها مما أمكن معرفته ومما قد يكشف العلم مستقبال عنه . وبطبيعة الحال فإن مساحة البالد لها في المعتاد 

كما أن تباين التضاريس ذاتها لها عالقة مباشرة أيضا بهذه الثروات. وهذا  ،دية مباشرة بالثروة القوميةعالقة طر 
يدعونا لالستفادة القصوى من هبات الطبيعة فيما يسمى بالسلع الحرة خاصة في مجاالت الطاقة النظيفة المتجددة، 

 .ا استخداما أمثلَ ظمى عند استخدامهفهي سلع وخدمات مجانية متجددة لها مزايا ع
                                                           

 غازي الصوراني: األوضاع االقتصادية والتنموية في فلسطين، دراسة غير موضح بها جهة وتاريخ النشر. نقال عن :  595

 1993حزيران/يونيو لعام  92 د.محمد عبد الهادي: مجلة الصامد االقتصادي، العدد 
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وتعتبر فلسطين من الدول القليلة في العالم التي تتباين تضاريسها ما بين السهول الخضراء والوديان وما بين الجبال 
واألغوار وما بين األراضي المغمورة واليابسة وما بين الصحراء القاحلة واألرض شديدة الخصوبة بحيث تسمح 

مدار العام رغم صغر المساحة . وال أدل على ذلك منطقة األغوار التي يقع  بالتنوع في الثروات بشكل كبير على
بها البحر الميت الذي هو من أكثر بحار العالم كثافة الحتوائه على نسب عالية من العديد من األمالح المفيدة 

حية أو العالجية . للجسم والتي تجعل منه موردا اقتصاديا بالغ األهمية سواء من حيث الثروات المادية أو السيا
مترا مما يجعل هذه  417وتعتبر منطقة البحر الميت منطقة منخفضة عن مستوى سطح األرض بما يتجاوز 

 .596المنطقة أكثر بالد العالم انخفاضا األمر الذي يحمل معه خصائص بيئية وتضاريسية غاية في األهمية

 

 سادسا: أهمية المكونات الرئيسة لالقتصاد الفلسطيني:

ع مكونات االقتصاد الفلسطيني تنوعا شديدا مع حدوث تباين ملحوظ في مساهمة كل منها من فترة ألخرى ومن تتنو 
أبرزها: الزراعة والحراجة وصيد األسماك. ورغم األهمية الكبيرة لهذا النشاط خاصة للفلسطينيين الذين تغتصب 

% فقط من مجموع الناتج 3.2سبوق ومثل أراضيهم من وقت آلخر فإن وزنه النسبي قد تدنى إلى مستوى غير م
.وذلك بالرغم من أن هذا النشاط ظل حتى  2004597مليار$ باألسعار الثابتة لعام  7.449المحلي اإلجمالي البالغ 

سبعينيات القرن الماضي له وزنه النسبي المرتفع ومساهمته العالية في النشاط االقتصادي ومكون مهم من مكونات 
 وكان في طليعة األنشطة من حيث مكونات الناتج المحلي اإلجمالي.  ،ةالصادرات الفلسطيني

وألهمية األرض والنشاط الزراعي فإن دستور جمهورية مصر العربية قد أوضح بأن الزراعة مقوم أساس لالقتصاد 
ام بحماية الوطني مع تحرم االعتداء عليها. كما تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه مع االلتز 

 .598الثروة السمكية ودعم الصيادين

وجاء هذا التراجع نتيجة لنمو القطاعات األخرى بمعدالت أعلى من الزراعة خاصة خالل العقدين السابقين مع 
قامة جدار الفصل العنصري.   سيطرة االحتالل على جزء كبير من األرض وبناء المزيد من المستوطنات عليها، وا 

لنشاط في الجوانب الحياتية المختلفة خاصة في مجال الحفاظ على األرض وتثبيت المزارعين ونظرا ألهمية هذا ا
عليها وتمكينهم من إيجاد مصدر الرزق المالئم لهم فإن مسئولية السلطة الفلسطينية إيالء النشاط الزراعي األهمية 

                                                           
596 Wikipedia: the free encyclopedia.   www.wkipedia.org 

 1،  ص 41معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(: المراقب االقتصادي واالجتماعي  597
 المقومات االقتصادية. – 1971ية دستور جمهورية مصر العرب -جمهورية مصر العربية 598

http://www.wkipedia.org/
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ا طلب المواطنين والتي تساهم في القصوى، إذ يساهم في توفير الكثير من المحاصيل الزراعية التي يشتد عليه
كما يساهم هذا النشاط في  ،توفير األمن الغذائي، كما تشكل منتجاته مدخال رئيسا للصناعات الغذائية وغير الغذائية

الحد من عجز الميزان التجاري الزراعي، وهو القادر على توفير فرص عمل متزايدة خاصة في مجال عمل المرأة 
 الصغيرة وفي األعمال التسويقية المرتبطة بها. الريفية وفي المشاريع

   

ومن جهة أخرى فال يخفى ما للنشاط الصناعي من دور مهم كمكون رئيس لالقتصاد الوطني حيث شكل         
. ورغم هذا الدور الكبير للنشاط 599 2015% من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول من عام 13.1

ئل في منتجاته والفرص الالمحدودة لتطويره إال أن مساهمته النسبية في تراجع أحيانا وهي الصناعي والتنوع الها
دون المستوى المرغوب ولما كان الطلب على المنتجات الصناعية في تزايد مستمر مع زيادة السكان فإن هذا 

جال األعمال وأصحاب النشاط يستحق االهتمام الكافي من خالل تشجيع فرص االستثمار المالئمة التي تحفز ر 
 االستثمارات لكي يوجهوا استثماراتهم داخل األراضي الفلسطينية في مجاالت الصناعة المختلفة. 

ذا أضفنا إلى ما سبق قطاع اإلنشاءات الذي مثل خالل نفس الفترة  % من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي 7.2وا 
ن مجموع مكونات االقتصاد الوطني وهي نسبة متدنية % م23.5فإن الوزن النسبي لألنشطة السلعية معا يصبح 

على ضوء الفرص المتاحة لهذه األنشطة، وبالتالي فإن األنشطة الخدمية باتت تشكل النسبة الكبرى بمعدل 
والمصارف والتأمين والتجارتين  ،%، مع مراعاة أن األنشطة الخدمية بعضها أنشطة منتجة كالمال واألعمال76.5

رجية والنقل والمواصالت واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وبعضها اآلخر خدمات الداخلية والخا
اجتماعية كالخدمات الحكومية التعليمية والصحية والقضائية واألمنية، وبعض هذه األنشطة الخدمية الحكومية ال 

من الخلل و من ثم الحاجة إلى تحقق في المعتاد عائدات تتناسب مع ما ينفق عليها مما يحمل في طياته الكثير 
 .600إعادة تصحيح هذه األوضاع

 

  

                                                           
 1معهد أبحاث السياسيات االقتصادية الفلسطيني )ماس(: المرجع السابق ، ص  599
 المرجع السابق ذكره 600
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 سابعا: تناقص مساحة أراضي الضفة الغربية التي بحوزة الفلسطينيين جراء الممارسات اإلسرائيلية:

تسير الحكومة اإلسرائيلية منذ أمد بخطى تدريجية لضم أراضي الضفة الغربية إليها، حيث سارت خالل السنوات 
بهدف إبقائها تحت سيطرتها  ،بات في نهجها االستيطاني والتوسعي في كافة أرجاء األراضي الفلسطينيةالماضية بث

نما ألسباب أخرى أيديولوجية ودينية، بما في ذلك فرض سياسة األمر الواقع عند  ألسباب ليست جغرافية فقط وا 
 المضي قدما في مفاوضات التسوية.

إسرائيل فعليا من خالل مصادرتها لألراضي الفلسطينية بذرائع ومسوغات وبالمحصلة فإن مجموع ما تسيطر عليه 
% من إجمالي مساحة الضفة الغربية دون أن يشمل ذلك األوامر العسكرية التي أصدرتها 40مختلفة يزيد عن 

نات التي ن المستوطناهيك عن أن العديد م ،إسرائيل لبناء جدار العزل العنصري وال تلك الخاصة بالطرق االلتفافية
. األمر الذي يجعل الحد األدنى المقبول من 601فلسطينية خاصة غير مشمولة بالنسبة المذكورة قامت على أراض  

 األرض الفلسطينية إلقامة الدولة الفلسطينية غير متوفر لتطبيق القرارات األممية والطموحات الفلسطينية.

  

  

                                                           
 28/9 -معهد األبحاث التطبيقية "أريج": إسرائيل تسير بخطى تدريجية نحو ضم الضفة الغربية، صحيفة القدس/ االثنين 601
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 :ستقلةالمبحث الثالث: اإلرادة السياسية واالقتصادية الم
تعتبر كل من السياسة واالقتصاد توأمان ال ينفصالن فنجاح األهداف السياسية التي تتطلع إليها البالد مرتبط بتوفر 
الثروة والموارد االقتصادية التي تغذي احتياجات الدولة من اإليرادات العامة التي هي في أمس الحاجة إليها، وأما 

 التجارية فهو رهن بالقرار السياسي المستقل.نجاح السياسات االقتصادية والمالية و 

 

 أوال: اإلرادة السياسية:

 السلطة السياسية وأهميتها: -1
إذ ال يكفي قيام الدولة ونشأتها توافر  ،إن السلطة السياسية أو الهيئة الحاكمة هي من أهم عناصر تكوين الدولة

نما  ،مجموعة أفراد يقطنون إقليما معينا بصفة دائمة ومستقرة يجب عالوة على ذلك وجود هيئة حاكمة أو وا 
سلطة سياسية على األفراد الخاضعين لها. وال يكفي مجرد وجود سلطة عامة يخضع لها األفراد للقول بوجود 
نما يلزم أن تحصل هذه السلطة على اعتراف األفراد بها وقبولهم لها وذلك من خالل التفويض الذي  الدولة، وا 

ندوق االنتخابات، وبالتالي فأي سلطة ال تستند إلى إدارة الجماعة التي تحكمها يعطى للحكام أو من خالل ص
تكون سلطة غير فعلية ال تسمح بقيام الدولة بالمعنى الحديث، وبالتالي فقيام الدولة أو تأسيس السلطة مرتبط 

 برضاء أبنائها.

قوة، ألن هذه القوة الزمة وضرورة ال بد إال أن إرضاء األفراد ال يعني أن سلطة الدولة يجب أن ال تستند إلى ال
منها لممارسة سلطانها، وبالتالي فتخلف القوة يعني فناء الدولة ألنه يعطي القوة المنافسة القدرة على الظهور 

 وفرض وجودها على اإلقليم.

نما السلطة  ،وتمتاز السلطة كعنصر من عناصر الدولة بأنها ًأصيلة ال تنبع من سلطات أخرى       األخرى وا 
هي التي تنبع منها، كذلك فإن هذه السلطة هي سلطة ذات اختصاص عام يشمل كافة جوانب الحياة داخل 

 .602الدولة بخالف بقية السلطات األخرى التي تنظم جانبا من حياة األشخاص

 السلطة السياسية في فلسطين: -2
من التاريخ، فحتى الحرب العالمية  ن من السلطة السياسية على بالدهم لفترات طويلةيظل الفلسطينيون محروم

 -1516األولى كان الفلسطينيون جزءا من الدولة العثمانية التي يحكمها السالطين العثمانيون، على امتداد الفترة )

                                                           
 30( نقال عن: د. ثروت بدوي، النظم السياسية ، ص 27-28رجع سابق، صفحات )د. نعمان أحمد الخطيب: م 602
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وبالتالي حرم  1948603( . وبانتهاء هذه الفترة أصبحت فلسطين تحت الحكم البريطاني حتى مايو 1917
م الوطنية ومن السلطة السياسية الواجب أن يتمتعون بها رغم نضالهم المستمر خالل الفلسطينيون من التمتع بحقوقه

 فترة الحكم البريطاني.
 

وكانت لهم محاولة لتشكيل حكومة وطنية في غزة على ضوء الفراغ الناشئ عن االنسحاب البريطاني في عام 
ا إسرائيل ممعنة في بسط سيطرتها وكانت خالله 1948فيما سمي بحكومة عموم فلسطين وذلك في سبتمبر 1948

على الجزء األكبر من األراضي الفلسطينية وطرد سكانها األصليين إلى أن انتهى األمر بتركز الفلسطينيين على 
 مساحة محدودة من األرض في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

 
 (:1967 -1948سلطة الحكم في قطاع غزة ) -3

مصر العربية فقد جرى إسناد إدارة حكم قطاع غزة إلى اإلدارة المصرية فيما نظرا لقرب قطاع غزة من جمهورية 
أطلق عليه في ذلك الوقت إدارة الحكم العام لقطاع غزة وذلك بموجب اتفاقية الهدنة العامة المصرية اإلسرائيلية 

ائيل للقطاع عام واستمر هذا األمر حتى احتالل إسر  24/2/1949604الموقعة في جزيرة رودس في اليونان بتاريخ 
. أي أن الفلسطينيين خالل هذه الفترة لم يمنحوا الحق الطبيعي في الحرية والحصول على سلطة سياسية 1967

مستقلة حيث كانت شئون الحكم تتم من خالل اإلدارة المصرية الجديدة التابعة لوزارة الحربية في مصر في ذلك 
 .الوقت

 
 :1948ربية بعد عام سلطة الحكم للفلسطينيين في الضفة الغ -4

على ضوء العالقة السكانية الوثيقة بين شرق وغرب نهر األردن فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية صوتوا في عام 
لالنضمام تحت لواء مملكة شرق األردن لتكون الدولة األردنية الجديدة  تجمع جانبي نهر األردن فيما أطلق  1950

وبالتالي فإن الضفة الغربية أصبحت خاضعة للحكم األردني وتسري عليها القوانين  عليه المملكة األردنية الهاشمية،
األردنية المعمول بها وفي الثمانينات تخلت المملكة األردنية الهاشمية عن الضفة الغربية لتصبح إدارة شئونها من 

 .مسئولية الفلسطينيين وذلك بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينية
 

 :1994لسطينية بعد االنسحاب الجزئي منذ عام السلطة الف -5
بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي والذي بموجبه نشأت  1993جرى التوقيع على مبادئ أوسلو في عام 

السلطة الوطنية الفلسطينية التي مارست صالحياتها في البداية في غزة وأريحا بموجب االتفاقات الالحقة على 
نهائي لجميع األمور العالقة كالقدس والالجئين والحدود والمياه وغيرها خالل فترة أن يتم التوصل إلى حل 

.  وعلى ذلك سمحت إسرائيل بعودة  عشرات اآلالف من 2000سنوات أي تنتهي في عام  5انتقالية مدتها 
                                                           

 مركز التاريخ الشفوي: مرجع سابق. 603
 www.alzaytouna.net/permalink/4659.htmlمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات   604
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وية الفلسطينيين المغتربين الذين رشحتهم منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على الرقم الوطني "اله
الفلسطينية" وكان من بين هذه العناصر غالبية قوات جيش التحرير الفلسطيني، التي جرى إعادة صياغة هذه 

 القوات في أجهزة أمنية استنادا إلى مبادئ أوسلو.
 

وخالل الفترة االنتقالية المشار إليها كان يتضح من حين آلخر تهرب إسرائيل من تنفيذ التفاهمات التي جرى 
وبذلك  ،ليها وكان اهتمام إسرائيل مركزا على التزام الفلسطينيين بتطبيق ما يسمى بالتنسيق األمنياالتفاق ع

ولم تمكن الفلسطينيين سوى من  ،نجحت إسرائيل نجاحا مطلقا في تطبيق هذا البند من مالحق مبادئ أوسلو
نسحابها من عدد من ممارسة سلطة ذاتية محدودة وغير كاملة على األراضي التي تحت سيطرتها بعد ا

 المناطق في إطار التقسيم الجائر ألراضي الضفة الغربية إلى:
المنطقة "أ": وتكون خاضعة للسلطة الفلسطينية إداريا وأمنيا وهي متركزة على المدن المكتظة والمزدحمة  -

إال أن القوات  سكانيا ومن ثم ترغب إسرائيل في ترك مهام إدارة شئونها للفلسطينيين مباشرة دون عناء منها،
 اإلسرائيلية تمتعت بحق التنقل في هذه المنطقة بحرية كاملة ومزاولة كافة أشكال القمع على الفلسطينيين.

المنطقة "ب" : وتتبع المناطق المحيطة بالمدن الفلسطينية المكتظة وتخضع إداريا فقط للفلسطينيين، وأمنيا  -
 محدودة في هذه المنطقة. إلسرائيل. وبالتالي فإن الصالحيات للفلسطينيين

المنطقة "ج" : وهي تقع في الجانب الشرقي للضفة الغربية وخاصة في منطقة األغوار التي تلتقي بالحدود  -
داريا إلسرائيل ولها أهمية  ،األردنية ستراتيجية واقتصادية اوهي منطقة مغلقة أمام الفلسطينيين وتخضع أمنيا وا 

مساحة الضفة الغربية . أي أن إسرائيل اقتطعت مقدما هذه المساحة % من مجموع 61بالغة وتبلغ مساحتها 
 % فقط من أراضي الضفة الغربية محال للمفاوضات السياسية .39من األرض ليصبح نحو 

وفي نهاية المطاف فإن السلطة السياسية المتاحة للفلسطينيين على المناطق الخاضعة لسيطرتهم هي سلطة 
مع تحمل السلطة الفلسطينية لكافة األعباء المالية واإلدارية  ،ن أية حقوق ذات قيمةمحدودة ال تمنح الفلسطينيي

 .الناشئة عن ذلك
 
 انقسام السلطة السياسية بين الضفة الغربية وغزة: -6

قد خاضوا غمار االنتخابات التشريعية الثانية بعد انقضاء نحو عشر سنوات  2006كان الفلسطينيون في فبراير 
. وفي االنتخابات األخيرة فازت حركة التغيير  1996النيابية األولى التي عقدت في عام  على االنتخابات

مقعدا  120مقعدا من مجموع مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني البالغ  76واإلصالح التي تقودها حماس بنحو 
ركة حماس للمشاركة في مقابل خسارة غير متوقعة لحركة فتح. مما يعني أن الساحة السياسية أصبحت متاحة لح

ولم يكن األمر ميسرا نحو تشكيل حكومة وطنية تجمع  ،إدارة حكم األراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع ألول مرة
 شتات الفلسطينيين الذين نجحوا في االنتخابات التي ظلت مفتقدة ألية صالحيات حقيقية.

ومعلنة أحيانا أخرى إلى أن انتهى األمر بمواجهة  وعاش الفلسطينيون فترة حرجة شابتها صراعات خفية أحيانا
إلى سيطرة حماس سيطرة كاملة على  2007مسلحة في غزة، بين حركتي فتح وحماس أفضت في منتصف يونيو 



 

  944 من 746

 

حين جرى تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني في  2014أراضي قطاع غزة وانفرادها بالحكم دون شريك حتى عام 
ن صالحيات حقيقية على فروع الوزارات في غزة. مما خلق وضعا إداريا وسياسيا أكثر يونيو من العام المذكور دو 

 تعقيدا، أي أن االنقسام الفعلي ظل قائما حتى اآلن.
شارة إليها واستنادا لصالحيات رئيس السلطة الفلسطينية فقد أصدر مرسوما بإقالة  وفي أعقاب المواجهة السابق اإلِّ

قائمة حتى ذلك الوقت كما سبقت اإلشارة إليه وانتهى األمر بانفراد حركة حماس الحكومة الوطنية التي كانت 
بالسلطة السياسية في غزة وانفراد حركة فتح بالسلطة السياسية في رام هللا مع ما صاحب ذلك من أضرار ومخاطر 

وعانى ال حصر لها على المواطنين بصفة خاصة وعلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بصورة عامة. 
 الفلسطينيون وال زالوا المعاناة الشديدة من جراء ذلك.

وخالل فترة االنقسام ظلت سلطات االحتالل تواصل حصارها البري والبحري والجوي على قطاع غزة بشكل غير 
مسبوق من الخنق االقتصادي واالجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين لتحكم قيودها على حركة تنقل األفراد 

بما في ذلك الواردات من السلع األساسية لحياة السكان، إضافة إلى  ،رض إجراءات تقويض حرية مواطنيهولتف
الصادرات من المنتجات الغزية الزراعية والصناعية . مما أدى إلى تفاقم األوضاع المعيشية للسكان وخلق انتهاك 

األمر الذي  605من تحكمها في اقتصاد القطاع لتزيد ،صارخ للحقوق السكانية االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 أكدته التقارير المتخصصة للمنظمات الدولية والحقوقية المعنية بالشأن الفلسطيني تباعا.

 
 :606قرارات أممية وفلسطينية بشأن الدولة الفلسطينية -7

وحتى  1947لعام ظل الحراك الفلسطيني في األمم المتحدة يتزايد عاما بعد آخر خاصة بعد صدور قرار التقسيم 
الوقت الحاضر، وعلى امتداد هذه الفترة وحتى اآلن صدرت العديد من القرارات األممية لصالح القضية الفلسطينية 
وحق تقرير المصير سواء على مستوى مجلس األمن الدولي أو على مستوى الجمعية العامة لألمم المتحدة وكان 

ة لقرار برفع العلم الفلسطيني على مبنى األمم المتحدة بتاريخ آخرها تبني قرار األمين العام لألمم المتحد
قرارا يؤكد كل  16. وتحرص األمم المتحدة كل عام على أن تتبنى الجمعية العامة لألمم المتحدة 11/9/2015

قامة الدولة المستقلة وحق العو  دة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وا 
وحق السيادة على الموارد الطبيعية وعدم شرعية االستيطان .    وفيما يلي أبرز القرارات األممية المتعلقة بالقضية 

 :    607وحتى اآلن 1947الفلسطينية منذ عام 
والذي  29/11/1947الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1947لسنة  181قرار التقسيم رقم  (أ

االنتداب البريطاني وتقسيم فلسطين لثالثة كيانات: دولة عربية، ودولة يهودية،"والقدس، ينص على انتهاء 
% من مساحة فلسطين. 55ويكون للدولة اليهودية  –وبيت لحم واألراضي المجاورة تحت وصاية دولية" 

                                                           
 طيني لحقوق اإلنسان: مرجع سابقالمركز الفلس 605

 606  Wikipedia: the free encyclopedia www.wekepidia.org  
  10، صفحة  3/10/2015صحيفة القدس: تاريخ الحراك الفلسطيني في األمم المتحدة ، القدس ، السبت  607
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دول عن التصويت. وقد عارض  10دولة، وامتناع  13واعتراض  ،دولة 33وقد صدر القرار بموافقة 
 العرب هذا القرار ولم يستفد منه الفلسطينيون.

كما سبق أن أشرنا وذلك  23/9/1948حكومة عموم فلسطين : وكان مقرها في غزة وجرى تشكيلها في  (ب
برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.  وقد امتنعت جامعة الدول العربية عن دعوة هذه الحكومة لحضور 

ن على تشكيلها. ثم قامت مصر الحقا بإغالق مكاتب مجلس الجامعة كما اعترض ممثلو مصر واألرد
وبالتالي لم يكتب لهذه الحكومة النجاح أو التعبير عن آراء  1959هذه الحكومة في قطاع غزة عام 

 الفلسطينيين.
الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  194ج( قرار حق العودة لالجئين الفلسطينيين رقم 

السماح لالجئين الراغبين في العودة إلى أراضيهم بالعودة إليها وذلك في أ قرب  ، والمتضمن11/12/1948
فرصة، مع تعويض كامل لحقوقهم لمن ال يرغب في العودة. وقد جاء ذلك بعد قيام إسرائيل بتهجيرهم قسرا من 

ا على صدوره. عام 65أراضيهم وتجريدهم من ممتلكاتهم. ولم يزل هذا القرار بدون تنفيذ بعد مرور أكثر من 
كما أن هناك محاوالت مستميتة من جانب إسرائيل لتجاهل هذا القرار مع االلتفاف من حوله ضمن ما يسمى 

 بمشاريع التعويض أو االستيطان في البالد العربية.

القاضي بانسحاب إسرائيل من األراضي العربية  22/11/1967في  242د( قرار مجلس األمن الدولي رقم 
والذي حدث بشأنه جدل كبير حول تفسير عدد من المصطلحات والمسميات الواردة فيه.  1967 المحتلة عام

 ولم يتم تنفيذ أي من بنوده المتعلقة باألراضي الفلسطينية. ،وهذا القرار ماطلت إسرائيل في تنفيذه مماطلة شديدة

للمطالبة  ،1747قم بجلسة المجلس ر  22/10/1973الصادر في  338ه( قرار مجلس األمن الدولي رقم 
من التنفيذ بجميع أجزائه . ولم يتم تنفيذ هذا القرار إال بصورة محدودة  242بوقوف إطالق النار وتمكين القرار 

 في بعض المواقع في مصر وفي الجوالن.

: وذلك بمدينة الجزائر العاصمة،  15/11/1988قرار المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في  (و
باالعتراف بهذا  دول   105وقامت  ،المذكور تحددت القدس عاصمة أبدية لهذه الدولةوبموجب القرار 

سفيرا  فلسطينيا لدى عدد من الدول  المؤيدة إال أن هذا القرار لم  70االستقالل وبناء على ذلك تم نشر 
األمريكية  يكتب له التنفيذ الفعلي على مستوى األمم المتحدة بسبب معارضة إسرائيل والواليات المتحدة

وغيرهما. وهو قرار معنوي بالغ األهمية للفلسطينيين إذ فتح المجال لحضور فلسطيني قوي في األمم 
 المتحدة.

: جاء هذا القرار خالل حرب الفرقان 2009في كانون الثاني/يناير  1860قرار مجلس األمن الدولي رقم  (ز
نص القرار المذكور على الوقف الفوري . وقد 2009وبدايات  2008التي قامت بها إسرائيل في أواخر 
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وبتكثيف الجهود إليجاد ترتيبات وضمانات كافية بغرض تحقيق وقف دائم  ،إلطالق النار في قطاع غزة
 إلطالق النار مع حظر تهريب األسلحة وضمان فتح دائم لمعابر القطاع.

سرائيل لفتح معابر قطاع غزة ورفع  هذا وقد جدد "بان كي مون" الدعوة لكل من مصر وا 
الحصار عنها تنفيذا لقرار مجلس األمن المذكور وقد جاءت هذه الدعوة خالل اجتماع لجنة 

. وقد استبعد 2015االتصال الخاصة بالمانحين خالل اجتماعهم في نيويورك في أيلول/سبتمبر 
دون "بان كي مون" تحقيق أي تقدم في األوضاع االقتصادية واإلنسانية للفلسطينيين المحاصرين 

فتح جميع المعابر المغلقة . كما أكد على أن تحقيق االزدهار في قطاع غزة يتطلب تنشيط 
التجارة بين الفلسطينيين بالقطاع والكيان العبري من جهة وبقية فلسطين والعالم الخارجي، مع 

 .608رفع الحصار المفروض على القطاع
ن إلى دولة مراقبة غير عضو قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة بشأن تحويل فلسطي (ح

دولة عن التصويت. وأصبحت فلسطين  41وامتناع  ،بلدان 9واعتراض  138بموافقة  29/11/2012في
في األمم المتحدة. وهو قرار أيضا مهم مكن الفلسطينيين من أن  194الدولة غير العضو تحت رقم 

ركة في عضوية المنظمات الدولية يتمتعوا بلقب دولة دون تطبيق على أرض الواقع مع إمكانية المشا
 المختلفة التابعة لألمم المتحدة.

ط( قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة برفع العلم الفلسطيني على مبنى األمم المتحدة بمدينة نيويورك في 
م أسوة ببقية الدول األعضاء لينطبق ذلك على الدول التي تتمتع بمستوى دولة مراقب والذي ت 2015"سبتمبر 

. وهو 2015سبتمبر /أيلول  30بموجبه رفع العلم الفلسطيني فعليا بحديقة الورود باألمم المتحدة يوم األربعاء 
بدوره قرار معنوي له أهمية بروتوكولية وسياسية، مع الحاجة إلى استثمار فعلي لهذا القرار وغيره من القرارات 

 اإليجابية.

 

 ثانيا: القرار االقتصادي المستقل:

 ة القرار االقتصادي المستقل:أهمي -1
يمثل القرار االقتصادي المستقل ألي بلد من البلدان مطلبا رئيسا وأساسا ليتمكن البلد من رسم سياساته االقتصادية 
على النحو الذي يحقق للمجتمع أهدافه في إطار تنمية اقتصادية مستدامة. وهذا يتيح تمكين المؤسسات اإلنتاجية 

تي توفر جوا تنافسيا يرتقي بمستوى المنتج مع تطويره من وقت آلخر لجعله في متناول يد من العمل بالحرية ال
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المستهلك خاصة الطبقات الدنيا من المجتمع وذوي الدخل المحدود بصورة عامة. علما بأن القرار االقتصادي ال 
 يكون مستقال إال إذا اقترن بقرار سياسي مستقل.

 

 في سوق العمل الفلسطيني والبنية التحتية:   القدرة على معالجة أوضاع الخلل -2
 ،وهو الخلل المرتبط ببطالة مزمنة عالية خاصة بين الشباب مع ارتفاع معدالت الفقر المرتبط بانعدام الدخول

 وكل ما يتعلق بأوضاع باألوضاع الراهنة للبنية التحتية. ،وحاالت نقص المستوى الغذائي الضروري لألطفال

 

 ي المستقل واالستقرار المالي والمصرفي:القرار االقتصاد -3
إن المال هو عصب الحياة االقتصادية واالجتماعية وأهميته بالغة في مجال تسيير الحياة اإلنتاجية بعيدا عن 

لذا تعتبر المحافظة على االستقرار المالي إحدى المهام الرئيسة للسلطة النقدية للبالد مما  ،التقلبات غير المأمونة
هام هذه السلطة جعل الجهاز المصرفي آمنا وسالما وفعاال، مما يتطلب متابعة تطوراته واتجاهاته أخذا يجعل من م

 في الحسبان األزمات المتتالية والمخاطر المحيطة بالنظام المالي بشكل خاص وباالقتصاد الوطني بشكل عام.

لمتمثلة بإصدار العديد من التعليمات الرقابية ولهذه الغاية تتخذ السلطة النقدية اإلجراءات الفعالة والمتواصلة وا
والتطوير المستمر لألنظمة المصرفية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك جنبا إلى جنب مع الخطط 
دارة أزماته. إن استمرار المراقبة والمتابعة مع اتخاذ التدابير المناسبة للحد من المخاطر  المتخذة الستمرارية وا 

 .609اتها، يأتي من منطلق تقدير السلطة النقدية لحجم المخاطر التي تهدد الجهاز المصرفيوتداعي

 القرار االقتصادي المستقل ورسم وا عداد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية: -4
 ،لقد دأبت السلطة الفلسطينية على إعداد خطط للتنمية االقتصادية واالجتماعية سواء خطط سنوية أو متوسطة

على إصدار  1994ية وأحيانا خماسية. ولم تتوقف السلطة الفلسطينية على امتداد فترة مزاولة مهامها منذ عام ثالث
( . وكان 2016 – 2014الخطط التنموية الطموحة . وكان آخرها "الخطة الوطنية العامة" التي تغطي الفترة )

غير أن التنفيذ كان متعذرا في  ،بمبالغ عالية يخصص لهذه الخطط اعتمادات مالية كاستثمارات للمشاريع المشمولة
أغلب األحوال لعدم توفر القرار السياسي المستقل وكذلك القرار االقتصادي المستقل إضافة إلى االعتماد على 

 .610المانحين في التمويل 

                                                           
 1ص  – 2015حزيران  – 2014سلطة النقد الفلسطينية: االستقرار المالي 609
 24/2/2014 –( ، رام هللا 2016 -2014وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية: انجاز خطة التنمية الوطنية لألعوام ) 610
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الفلسطينية وبالتوازي كانت هناك خطة متوسطة األمد تغطي الفترة ذاتها جرى إعدادها من جانب وزارة التخطيط 
 .611بغزة
 

 التحديات المستقبلية للسياسات االقتصادية المستقبلة: -5
 هناك الكثير من التحديات في المجال االقتصادي التي تواجه قيام الدولة الفلسطينية مستقبال وأهمها:

 القدرة على منع االستخدام الجائر للموارد الطبيعية: (أ
لجوفي حيث يشكل السحب ثالثة أضعاف كمية األمطار التي تصل ومن أمثلة ذلك زيادة سحب المياه من الخزان ا

إلى الخزان المائي الجوفي، مما يجعل نسبة كبيرة من مياه الشرب تصل إلى المستهلك وهي غير صالحة لالستخدام 
مليون نسمة خالل  2حسب المعايير العالمية، وهذه األزمة تتفاقم مع زيادة سكان قطاع غزة الذي سيربو على 

سنوات القليلة القادمة، فهناك زيادة في تركيز األمالح الذائبة والنترات نتيجة السحب الجائر مع تداخل مياه ال
ويدخل في إطار االستخدام الجائر حفر أعداد كبيرة من آبار المياه في المنازل دون تراخيص أو رقابة  612البحر

اف إلى ذلك الصيد السمكي الجائر من خالل صيد على المياه المستخدمة مما يزيد من نزيف الخزان الجوفي يض
األسماك الصغيرة قبل اكتمال موعد نضجها، وهو أمر شائع بين الصيادين في ظل نقص مساحات الصيد المسموح 

 بها، أو استخدام طرق صيد محظورة كالمفرقعات وغيرها.

 القدرة على تغيير الواقع االقتصادي في حدود الحيز المتاح: (ب
ى تقرير البنك الدولي مؤخرا فإن استمرار الواقع االقتصادي الراهن والمتقلب يعمل على زيادة مستوى القلق فاستنادا إل

وعدم اليقين، ويلقي بظالله على قدرة الفلسطينيين على تصور مستقبل أكثر إشراقا، ويمكن لتدابير التنمية 
 .613رفي النزاع في أمس الحاجة إليهاالقتصادية أن تعمل على بناء الثقة تجاه تشكيل أفق دبلوماسي ط

 تصحيح المناخ االقتصادي ألغراض حفز االستثمارات داخل الوطن:  (ج
كانت السلطة الفلسطينية قد أولت اهتماما متزايدا لتشجيع االستثمار المتجه للداخل الفلسطيني فأصدرت من وقت 

أهمية االستثمارات الوافدة سواء كانت أجنبية أم آلخر القوانين والتشريعات التي تصب في هذا االتجاه، إيمانا منها ب
عربية أم للفلسطينيين المغتربين، إال أنه بالمقابل نجد أن خروج االستثمارات الفلسطينية نحو الخارج يفوق ما يتجه 

مما يشير إلى أن ميزان االستثمارات الدولية يتجه لغير صالح الفلسطينيين، مما يشكل تحديا أمام  ،إلى الداخل

                                                           
( في قطاع غزة، مجلة المحاسب 2015 – 2014رجب: أضواء على خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية العامة )د. معين محمد  611

 22، ص 2014ماررس –مجلة غير دورية تصدر عن نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينيين ، العدد الحادي والعشرون  –الفلسطيني 
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البنك الدولي: انخفاض المعونات وتعليق تحويل اإليرادات والقيود اإلسرائيلية أثرت سلبا على اقتصاد فلسطين، صحيفة القدس،  613
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مليون$  6101كانت االستثمارات الخارجة قد بلغت  2013الدولة الفلسطينية المستقبلية، فخالل الربع الثالث لعام 
% األمر الذي 19مليون $ وبنسبة  1161مليون$ أي بعجز قدره  4940مقابل استثمارات أجنبية داخلة قدرها 

 .614يعني ضرورة تقييم هذه األوضاع ألغراض معالجتها

لك فإن القرار االقتصادي المستقل له دور رئيس في تهيئة البيئة االقتصادية والمناخ المالئم لتحفيز ولذ       
االستثمار للقطاعين العام والخاص على حد سواء ويدخل في ذلك إصدار التشريعات المالئمة في مجال ضرائب 

على االستيراد والتصدير وغيرها، كما أن الدخل على األفراد والمؤسسات والضرائب على األرباح والرسوم الجمركية 
حرية القرار االقتصادي، تساعد في رسم السياسات المتعلقة باالستيراد والتصدير والعالقات االقتصادية الدولية 
برام اتفاقيات التعاون االقتصادي والتجاري مع مختلف بلدان العالم بما يتيح  وعالقات التكامل االقتصادي وا 

اجات البالد من الواردات بأفضل الشروط المتاحة التي تجعل السلعة متاحة في األسواق المحلية الحصول على احتي
باألسعار المالئمة . كما تغطي في الوقت نفسه االحتياجات التي يعجز اإلنتاج المحلي عن توفيرها مما يساهم في 

 انتظام واستقرار حركة المبادالت واألسعار. 

 األراضي المصنفة "ج  في الضفة الغربية" :القدرة على االستفادة من  -د
ال تزال السلطة الفلسطينية غير قادرة على توجيه االهتمام الكاف نحو األراضي المصنفة "ج" باعتبارها خاضعة 

وأن إسرائيل تماطل في إعطاء أي دور للفلسطينيين على هذه األراضي التي تمثل مساحتها  ،إداريا وأمنيا إلسرائيل
ي الضفة الغربية، علما بأن هذه األراضي في حاجة إلى مشاريع استثمارية خاصة في مجال توفير % من أراض61

المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة لري المزروعات وفي المشاريع اإلنتاجية التي تعمل على تثبيت السكان 
 على أراضيهم إضافة إلى أهمية مشاريع البنية التحتية والمشاريع السياحية.

وفي دراسة سابقة للبنك الدولي أوضح فيها بأن إقامة مشاريع استثمارية فلسطينية في األراضي المصنفة          
%.   وكان البنك الدولي مؤخرا قد 35"ج" كفيلة بإمكانية تحقيق زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني بنحو 

م إسرائيل ضمن ترتيبات أخرى بتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى بين أهمية الطاقة الفلسطينية الكامنة وأهمية قيا
 بغية االستفادة من هذه المجاالت االستفادة المثلى. 615المنطقة "ج" واألسواق الخارجية

 إمكانية تصحيح أوضاع التبعية الناشئة عن بروتوكول باريس االقتصادي: -ه

                                                           
 (55-56، ص ) 2014، أيار/مايو 36لسطيني )ماس(: المراقب االقتصادي واالجتماعي معهد أبحاث السياسيات االقتصادية الف 614
 (1،27صفحات ) –مرجع سابق  –البنك الدولي: انخفاض المعونات 615
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النتقادات شديدة من قبل االقتصاديين  1995بريل يتعرض بروتوكول باريس االقتصادي الموقع في نيسان/ا
والسياسيين الفلسطينيين، إذ أن النظرة السائدة توحي بأنه ال يمكن تحقق نمو اقتصادي في اإلطار الحالي 
للبروتوكول كما هو منصوص عليه خاصة وأن عبأه يتزايد على االقتصادي الفلسطيني خصوصا بسبب انتقائية 

 .616وعدم التزامها بتطبيق الكثير من بنوده ،ئيلالتنفيذ من جانب إسرا

  

                                                           
مراجعة الواقع التطبيقي ، معهد أبحاث السياسات االقتصادي الفلسطيني  –هالة الشعيبي: وزرقة عمل "بروتوكول باريس االقتصادي"  616

 .2013"، القدس ورام هللا "ماس



 

  944 من 753

 

 :النتائج
يظل العنصر البشري من أبرز مقومات الدولة الفلسطينية والقادر على مواجهة تحدياتها من خالل تمتع  -1

مع مهارات عالية مكتسبة   ،جزء كبير من سكانه بمستويات تعليمية جامعية في مختلف فروع المعرفة
وجود خلل في بنيته وفجوة واسعة في سوق عمله وحاالت من اإلحباط الشديد  لدى شريحة عالية . مع

 تسود بين شبابه تدفعهم في كثير من األحيان إلى طريق المهالك والمخاطر.
تظل األرض المكون المالزم للعنصر البشري وال تزال محل صراع مع الجانب اإلسرائيلي الذي يمعن في  -2

لفلسطينية مع ضعف مستوى االهتمام بالموارد االقتصادية خاصة قضم مساحات متزايدة من األرض ا
 الزراعية منها بما في ذلك االستخدام الجائر لهذه الموارد بصوره المختلفة.

تعتبر اإلرادة السياسية واالقتصادية معا مقوما رئيسا لقيام الدولة الفلسطينية القادرة على القيام بمهامها  -3
الممارسات اإلسرائيلية هي العقبة الكئود أمام الوصول إلى هذا اإلنجاز في  على النحو المطلوب وال تزال

 ظل تراخ من المجتمع الدولي إزاء القضية الفلسطينية.
كثرة القرارات األممية التي تصدر بشأن القضية الفلسطينية المفتقدة إلى قوة تنفيذ فعلية على أرض الواقع.  -4

الذي رفضه العرب في حينه وما تاله من  1947لعام  181تحدة بدءا بقرار الجمعية العامة لألمم الم
 عاما خلت. 68قرارات الحقة على امتداد نحو 

تتعدد التحديات التي تواجه مستقبل الدولة الفلسطينية ممثلة في تحديات اقتصادية متراكمة وأبرزها البطالة  -5
ممثلة في محدودية إمدادات الكهرباء وملوحة العالية والفقر الشديد وسوء التغذية والبنية التحتية المهترئة 

وتلوث المياه والتربة وتزايد ضخ الصرف الصحي نحو التربة والخزان الجوفي أو شاطئ البحر بمعالجة 
 محدودة.

ال تزال الثروات المادية الفلسطينية خاصة المصرفية والنفطية تشكل صندوقا أسودا مغلقا لم يتم الكشف  -6
 ه.عن مكوناته أو محتويات

شكل االنقسام الفلسطيني وال يزال عنصرا سلبيا على مسيرة الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية كما  -7
ساهم في إضعاف الموقف الفلسطيني محليا ودوليا وانفراد إسرائيل بمزيد من السيطرة على األراضي 

قامة الم ستوطنات التي توسعت أعدادها الفلسطينية وانتزاعها من أصحابها الشرعيين  لصالح التهويد وا 
 واتسعت مساحاتها وازدادت أعداد المستوطنين بها.
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 التوصيات:

هناك أهمية قصوى لتقييم تجربة السلطة الفلسطينية في المسار االقتصادي ليتسنى تصحيح وتصويب هذا  -1
 المسار ليتالءم مع مقومات إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

طيني ممثال في أطراف النزاع الداخلي للوقوف صفا واحدا أمام التحديات الحاضرة حاجة المجتمع الفلس -2
والتحديات المستقبلية على حد سواء. سواء تعلق األمر باالنقسام الفلسطيني أو الممارسات السياسية 

 اإلسرائيلية.
الهتمام الكاف والعناية تفعيل مستوى األداء على مستوى األجهزة الرسمية إليالء المشاكل الحيوية المزمنة ا -3

الفائقة بها تحضيرا لها لمواجهة والدة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي من مسئوليات الوزارات المختلفة كل 
 حسب اختصاصاتها، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باألراضي واألنشطة الزراعية.

تي تمكنه من تحمل أعباء مسئوليات االرتقاء بمستوى أداء العنصر البشري لزيادة المهارات والمعارف ال -4
إقامة الدولة الفلسطينية مستقبال بما فيه تحديات التنافس في البحث العلمي مع شحذ همم المبدعين 

 وغيرها. ،والعمل، والخارجية ،ورعايتهم وهي من مسئوليات التعليم العالي ووزارات التربية والتعليم العالي
لتي يتعرض لها الشباب نتيجة البطالة المزمنة واضطراره لسلوكيات المتابعة الحديثة لحاالت اإلحباط ا -5

 ضارة به وبمجتمعه.
تكثيف أعمال البحث والتنقيب الستكشاف وحصر المزيد من أشكال الثروات المعدنية والنفطية الكامنة  -6

 على امتداد األراضي الفلسطينية.
ب معالجة المخلفات الصناعية ومخلفات متابعة حاالت االستغالل الجائر للموارد االقتصادية وأسالي -7

 النفايات الصلبة والصرف الصحي وكل ما هو ضروري للحفاظ على التنوع الحيوي لبيئة صحية مستدامة.
تدعو الضرورة نحو تطويع التطورات التقنية الحديثة لتوظيفها في مجال االكتشافات والمسوحات  -8

ادية الكامنة وحصرها وحمايتها وتحديد فرص الجيولوجية ذات الصلة بالكشف عن الموارد االقتص
 استغاللها.

تكثيف األبحاث العلمية المتعلقة باستشراف المستقبل والتنبؤات االقتصادية الفلسطينية لفترات قادمة ومن  -9
 خالل خطط وبرامج بحثية محددة.

 
لتي يمكن أن أن يتجه اهتمام الفلسطينيين نحو استثمار االنجازات اإلقليمية واألممية الفاعلة ا -10

 يكون لها حظا من التنفيذ على أرض الواقع، باعتبارها فعاليات مكملة للجهد المحلي المبذول.
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 مقدمة:
ة ربما من أخطر المراحل التي مر بها، في يعيش الشعب الفلسطيني مرحلة حساسة في مسيرة نضاله، بل مرحل

ضوء تشرذم النظام العربي، واالنقسام الداخلي، والتغول الشرس لالحتالل على كل مقدرات الشعب الفلسطيني. وفي 
خضم هذه المرحلة الخطرة الزالت المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها على الصعيد الداخلي، والزال توتر العالقات 

بين السلطة الفلسطينية وحكومة االحتالل اإلسرائيلي، في ضوء اإلحباط المتزايد من فشل المسار سيد الموقف 
التفاوضي، والذي بدأت تفاعالته تظهر في نمط التوجه السياسي للسلطة الفلسطينية نحو المجتمع الدولي وتكريس 

راف بفلسطين دولة مراقب غير عضو في االمم فكرة الدولة الفلسطينية والتي تجسدت واقعًا معنويًا وسياسيًا في االعت
، والشك أن لهذا االعتراف دالالت هامة على الصعيد السياسي واالقتصادي، اال أن 29/11/2012المتحددة بتاريخ 

مسألة توافر المقومات الفعلية للدولة السيما على الجانب االقتصادي الزالت محل شكوك كبيرة باعتراف مختلف 
ية واإلقليمية والدولية، ألن توافر المقومات االقتصادية ألي دولة مسألة موضوعية وفنية مرتبطة الجهات الفلسطين

 رد عواطف وشعارات سياسية وثورية.بالواقع االقتصادي الفعلي، وليست مج

هذه إن البحث في مدى توافر المقومات االقتصادية للدولة الفلسطينية يعتبر مجااًل واسعًا ومتخصصًا، ولكننا في 
الورقة المختصرة سنحاول سريعًا البحث في أحد أهم المقومات ألية دولة، أال وهو النظام المالي الذي يعتبر بمثابة 
القلب لجسم الدولة، وبدون توافر حقيقي ألركان وعناصر هذا النظام فان الدولة ستكون كالتمثال ال روح فيه، 

فيذ خططها وأهدافها التنموية، األمر الذي سيؤدي حتمًا الى سرعة وستفشل حتمًا في أداء المهام المطلوبة منها وتن
انهيار الدولة، ولعل التاريخ الحديث يشير الى ان جوهر الصراع بين القوى الدولية والدول العظمى انما هو صراع 

مر الذي اقتصادي ومالي. كما أظهرت االزمات المالية المتعاقبة مدى الهشاشة المالية للعديد من الدول، األ
اضطرها للقبول بالعديد من التنازالت للخروج من ازماتها المالية، ولذلك فقد أصبح مفهوم الدولة وسيادتها من وجهة 
النظر السياسية والدستورية محل شك كبير في ضوء االختراقات الكبيرة والواضحة لسيادتها وارادتها وقراراتها نتيجًة 

 لفشلها المالي واالقتصادي !!.
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 :اًل: ماهية النظام الماليأو 
 وتشمل التحتية، البنية :األول :بينها، هي فيما مترابطة أساسية عناصر ثالثة من بشكل  عام المالي النظام يتكون 
 األوراق شركاتو البنوك  وتشمل والثاني المؤسسات. المحاسبية والنظم التسوية ونظم المدفوعات ونظم القانونية النظم
. ، باإلضافة الى المالية العامة للحكومة على المستوى الكلي متمثلة بوزارة الماليةاالستثمارية والمؤسسات المالية

 أي مع األخذ بعين االعتبار أن حدوث. والمشتقات والنقد والسندات األسهم أسواق ويشمل والثالث األسواق:
 . 617بأكمله النظام في من شأنه أن يضعف االستقرار العناصر هذه أحد في اضطراب

ويلخص النظام المالي بدائرته الموسعة التفاعل بين السياسة النقدية المنبثقة عن نظام نقدي مناسب ومستقر، 
والسياسة المالية مجسدًة في سلوك المالية العامة للحكومة، وأخيرًا سلوك المؤسسات المالية بشموليتها المتأثرة بهذين 

في وبالمؤسسات المالية األخرى غير المصرفية بما فيها األسواق النوعين من السياسات، متمثلًة بالنظام المصر 
 المالية.

ونظرًا لخطورة اآلثار الناجمة 
عن ضعف النظام المالي، 
وحرصًا على تجنب األزمات 
المالية التي تمثل األمراض 
األساسية التي يمكن أن 
تصيب هذا النظام، فقد درج 

ألمر من قبل مختلف الدول ا
مستمر  تحليلعلى اجراء 

 االستقرار ومكثف ألوضاع
، والذي دولةفي ال المالي

يعتبر تحقيقه الهدف الرئيسي 
للبنوك المركزية ومؤسسات 
النظام المالي في الدولة. 
 وتحديد المختلفة، المالي القطاع مؤسسات أوضاع على تطرأ التي التغيرات تحليل إلى ويشير االستقرار المالي هنا

 وتحليل بيان مع منتظمة، غير أو منتظمة ومخاطر خارجية، أم داخلية مخاطر سواء لها تتعرض قد التي المخاطر
 أخرى، جهة من المالي واالستقرار جهة، من للحكومة العامة والمالية الحقيقي االقتصاد قطاعات بين االرتباط قنوات

 من الحد في ودورها والتقنية التشريعية التطورات على الضوء إلقاء كذلكو . بينهما المخاطر انتقال واحتمالية
 . عوائق أية دون  االقتصادية المعامالت انسيابية ضمان على والعمل المخاطر

                                                           
 .2، ص2005(، صندوق النقد الدولي، سبتمبر 36غاري شكينازي، الحفاظ على االستقرار المالي، سلسلة قضايا اقتصادية العدد ) 617

 (: تفاعل النظام المالي للدولة1شكل )

 

النظام النقدي

السياسة )
(النقدية

النظام 
المصرفي 
والمؤسس
ات المالية 
األخرى

المالية 
العامة

السياسة )
(المالية
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جدير بالذكر هنا، ان تطور النظام المالي في الدولة يعكس مستوى التنمية المالية فيها، والتي اصبحت محل اهتمام 
 2008مؤسسات المالية الدولية، وذلك في اعقاب األزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام كبير من قبل ال

واآلثار الجسمية التي ترتبت عليها، السيما انعكاساتها على االقتصاد الحقيقي في مختلف دول العالم، وما رافقها 
ديون السيادية وغيرها. ولذلك شدد البنك الدولي من تراجع معدالت النمو، وارتفاع معدالت البطالة، واندالع أزمات ال

" على  Global Financial Development Report: 2013في تقريره السنوي "التنمية المالية العالمية لسنة 
أهمية التنمية المالية في مختلف دول العالم، لما لها من تأثير قوي على أوضاع التنمية االقتصادية، ومعدالت 

 قرار االقتصادي بشكل  عام.الفقر، واالست

 Marketويعرف البنك الدولي التنمية المالية بانها "قدرة النظام المالي على التخفيف من أوجه القصور في السوق "

Imperfectionوبالمفهوم الموسع تعني تحسين الجودة في خمس وظائف مالية أساسية موضحة في الشكل ." 
سواق المالية حول العالم من حيث مدى نجاحها في هذه الوظائف الخمس، وتتباين المؤسسات المالية واأل .(2)

وذلك بحسب البيئة وااليدلوجية 
االقتصادية، والنظم القانونية، والثقافة 

 المجتمعية....الخ.  

وتتحقق التنمية المالية عندما تسهم 
ت المالية في األدوات واألسواق والمؤسسا

التخفيف )وليس بالضرورة القضاء التام( 
من تأثير نقص المعلومات، والنفاذ 
المحدود لالستفادة من الخدمات المالية، 
وتكاليف هذه الخدمات. فعلى سبيل 
المثال، توفر أنظمة االئتمان والسجالت 
االئتمانية معلومات عن المقترضين 
وبالتالي تسمح بتوظيف األموال بكفاءة 

أكبر. كما تسهم األطر القانونية والتنظيمية الفعالة في تطوير األسواق المالية وتسمح بتنويع المحافظ االستثمارية، 
ومن ثم تتدفق رؤوس األموال وتتحقق عوائد أكبر، وارتفاع في مستوى الدخل بدرجة أكبر من تلك الدول التي ليس 

 لديها أسواق مالية كفؤة. 

النظام المالي  هيكلل الواقع الفعلي تحديد لسابق للنظام المالي ووظائفه في الدولة، يمكنناا المفهوم من انطالقاً 
، وبالتالي استنتاج مدى التوافر الفعلي لمقومات النظام به الخاصة والرقابية التحتية والبنية ومؤسساته، الفلسطيني

 المالي للدولة الفلسطينية من عدمه.

 

 (: الوظائف الساسية لألنظمة المالية2شكل )

 

ة الوظائف االساسي
لالنظمة المالية

انتاج المعلومات حول 
رة االستثمارات الممكنة والقد

على تخصيص رأس المال 

تعزيز الحوكمة في 
الشركات بعد تخصيص

رأس المال

ويع تسهيل التداول والتن
دارة المخاطر وا 

حشد المدخرات

تسهيل تبادل السلع
والخدمات واالوراق 

المالية



 

  944 من 762

 

 :الفلسطيني المالي النظام ثانيًا: هيكل
يتكون هيكل النظام المالي الفلسطيني الحالي من ثالثة أنواع رئيسية من المؤسسات وهي: المؤسسات الخاضعة 
إلشراف سلطة النقد الفلسطينية، ممثلة بالمصارف وشركات الصرافة ومؤسسات اإلقراض المتخصصة. والمؤسسات 

بمؤسسات قطاع األوراق المالية، وشركات تمويل الرهن  الخاضعة إلشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ممثلة
العقاري وشركات التأمين وشركات التمويل التأجيري. وعلى الجانب الحكومي تأتي وزارة المالية باعتبارها المؤسسة 

المالي  الجوهرية وبؤرة النظام المالي للدولة الفلسطينية. الى جانب هذه المؤسسات يأتي عنصر البنية التحتية للقطاع
 بمكوناته المختلفة.

البنية التحتية للقطاع المالي بما وما من شك أن النظام المالي الفلسطيني قطع شوطًا هامًا في التطور، وانشاء 
. حيث تطورت مؤسسات متطلبًا أساسيًا لتحقيق االستقرار الماليباعتبارها  شمله من أنظمة وأطر قانونية ورقابيةت

يني بشكل كبير منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، سواء على صعيد المصارف او على النظام المصرفي الفلسط
تم تحقيق العديد من االنجازات الهامة سواء صعيد سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها مظلة االشراف والرقابة عليها. و 

يع الهامة وتطوير نظم على مستوى التشريعات والتعليمات والنظم الرقابية أو على مستوى انجاز بعض المشار 
كما شهدت سلطة النقد تطورات هامة في سياق  الرقابة المصرفية، وتعزيز االنتشار والشمول المصرفي والمالي،

 بما يناسب التحول نحو الدولة الفلسطينية.  كامل الصالحياتببنك مركزي التحول الى  نحو هدفها
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 هيكل النظام المالي الفلسطيني(: 3شكل )

 

وبالرغم من هذه 
التطورات 

االيجابية في 
القطاع 

المصرفي اال 
 أنه يواجه

 مخاطر 

العقوبات والضغوطات التي يفرضها االحتالل على الجهاز المصرفي الفلسطيني بسبب عالقات االرتباط "القسري" 
، شأنه شأن مختلف قطاعات االقتصاد الفلسطيني، وذلك بموجب تنظيم العالقات لالحتاللالمصرفي  بالجهاز

( يوضح قنوات التشابك واالرتباط بين الجهاز 4وكول باريس االقتصادي، والشكل )النقدية والمصرفية في بروت
تعمل كبنوك مراسلة للمصارف المصرفي الفلسطيني مع الجهاز المصرفي اإلسرائيلي كون المصارف اإلسرائيلية 

المرخصة في فلسطين، السيما في مجال االعتمادات المستندية والحواالت وكافة المعامالت المصرفية التي تتم 
مقاصة الشيكات التي تتم عبر غرفة المقاصة اإلسرائيلية فيما يتعلق  -1بعملة الشيكل. وهذه القنوات هي: 

النظام المالي الفلسطيني

البنية التحتية
للنظام المالي

النظم القانونية 
والرقابية

نظم المدفوعات

والتسوية

النظم المحاسبية 
والشفافية المالية 

والحوكمة

نظم وشبكات األمان 
وتخفيض المخاطر

مؤسسات القطاع المالي

هيئة سوق رأس 
ةالمال الفلسطيني

بورصة فلسطين

شركات تمويل 
الرهن العقاري

شركات التأمين

شركات التمويل 
التأجيري

سلطة النقد 
الفلسطينية

مؤسسات 
االقراض 
المتخصص

ةمؤسسات الصراف

المصارف

وزارة المالية

االيرادات 

(النظام الضريبي)

النفقات 

(حجم القطاع العام)

الدين العام وعجز 
الموزانة واالستدامة 

المالية

 (: قنوات الضغط والتحكم التي يمارسها االحتالل على الجهاز المصرفي الفلسطيني4الشكل )

 

لسطيني قنوات االرتباط بين الجهاز المصرفي الف
والمصارف في اسرائيل

عالقات التراسل 
المصرفي

االعتمادات 
المستندة

الحواالت الواردة 
والصادرة مقاصة الشيكات ة السيولة النقدي

وفائض الشيكل
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الحواالت الصادرة والواردة  -2سطينية لصالح مصارف إسرائيلية والعكس. بالشيكات المسحوبة على المصارف الفل
  -4اصدار وتنفيذ اعتمادات مستندية خاصة بعملة الشيكل من خالل المصارف اإلسرائيلية.  -3من والى إسرائيل. 

 سيولة(.مؤشرات ال-إدارة السيولة النقدية وبشكل  خاص في كل ما يتعلق بعملة الشيكل )انظر الفصل الخامس

ولقد ظهرت أهمية هذه القنوات في الضغط على المجتمع الفلسطيني مع بدء مرحلة االنقسام الفلسطيني في منتصف 
 معادياً  كياناً  ، حينما استغلت إسرائيل ظروف االنقسام والتشرذم الفلسطيني لمحاصرة قطاع غزة واعالنه2007عام 

امالتها مع المصارف العاملة في قطاع غزة، وظهور أزمة السيولة . ووقف البنوك اإلسرائيلية تع19/9/2007بتاريخ 
النقدية، والتي سرعان ما انتقلت الى الضفة الغربية متمثلة في تراكم الفوائض الكبيرة من عملة الشيكل، ورفض 

اتفاق إسرائيل السماح للمصارف بترحيل هذه الفوائض إلى البنوك اإلسرائيلية مخالفة بذلك النصوص الواردة في 
باريس االقتصادي. وهذا يعكس تحديًا آخرًا هامًا للنظام المالي الفلسطيني أال وهو غياب العملة الوطنية واالستقالل 

 النقدي.

بمدى  وثيقاً  ان جوهر نجاح القطاع المصرفي كشريان أساسي للتمويل القتصاد دولة حديثة التأسيس، يرتبط ارتباطاً 
يمثل الحلقة المفقودة حاليًا في فلسطين. ويقصد بالنظام النقدي مجموعة القواعد توافر نظام نقدي مستقر، والذي 

واالجراءات والممارسات التي تحكم عملية اصدار وخلق النقود وكيفية استخدامها )التعامل بها( في المجتمع. وتتمثل 
مركزي وقانون المصارف ...الخ، هذه القواعد واالجراءات في تشريعات وقوانين مثل قانون العملة، وقانون البنك ال

كما ان هناك اتفاقيات دولية في المجال النقدي، تحدد طبيعة العالقات النقدية بين الدول، ويشرف عليها صندوق 
النقد الدولي، وبموجب هذه القوانين واالتفاقات يتم تحديد الشروط التي يمكن بموجبها تحويل النقود واسترداد قيمتها 

حبها والغائها من التداول، وكذلك تتحدد وحدات وفئات النقود وغيرها من االمور ذات الصلة او تسديدها، او س
بعملية طبع واستبدال وتحويل ونقل النقود. وبشكل عام فان لكل دولة نظام نقدي خاص بها ويتكون من ثالث 

 مكونات وهي: 

 ها وانواعها الورقية والمعدنية.النقود المتداولة في االقتصاد )التي يقصد بها عرض النقد( بكل فئات .1
مجموعة القوانين والتشريعات واالنظمة الخاصة بتنظيم النقود وكيفية مساهمتها في تحقيق النمو  .2

 االقتصادي.
مجموعة المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة االصدار النقدي وتنظيمه والتحكم في كميته،  .3

 للدولة. وعلى راس هذه المؤسسات البنك المركزي 

وتعتبر العملة ركنًا أساسيًا في أي اقتصاد وهي مظهر من مظاهر السيادة في الدول، ويرتبط بها السياسة النقدية 
التي يديرها البنك المركزي باعتبارها جوهر االقتصاد النقدي والمالي، وبالتالي من خالل وجود عملة وطنية يمكن 

في تحقيق االستقرار النقدي، كما ان اصدار العملة سيوفر عائدا ضبط التضخم وتحقيق الوظيفة األساسية لها 
 من استفادة إسرائيل االن من هذا العائد. )عائد السينيوريج( للسلطة الفلسطينية بدالً 
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الى جانب ذلك فان وجود العملة سيؤدي الى تخفيض مخاطر تعدد العمالت الموجود االن في االقتصاد الفلسطيني، 
يل حجم المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي، باإلضافة الى إمكانية قيام وزارة المالية كما سيسهم في تقل

دارة السياسة المالية بشكل  بإصدار اذون خزينة وسندات بالعملة المحلية بما يمكنها من معالجة عجز الموازنة وا 
ما بين البنوك وتنشيط األسواق المالية  افضل وتقليل حجم االعتماد على الخارج، وهذا من شأنه أيضا تنشيط سوق 

 على االقتصاد ويحقق استدامة في النمو االقتصادي. بما ينعكس إيجابياً 

كما ان وجود عملة وطنية يتم بموجبها تحديد أسعار مختلف السلع والخدمات ودفع األجور يمكن متخذي القرار من 
من تعدد العمالت المستخدمة في التسعير  قتصادي، بدالً استخدام السياسة النقدية بشكل فعال بما يحقق النمو اال

االن والتي تشهد تذبذبات بسبب اختالف أسعار الصرف الخاصة بهذه العمالت المستخدمة في التسعير. الى جانب 
ذلك إمكانية استخدام القدرة على إدارة سعر الصرف في خلق مزايا سعرية تنافسية للصادرات الفلسطينية، او 

إحالل  خاصةً  ،أدوات السياسة النقدية المختلفة في دعم استراتيجيات التنمية التي من الممكن تبنيها استخدام
الواردات وتشجيع الصادرات أيضًا، باإلضافة الى إدارة التدفقات النقدية والرأسمالية في االقتصاد الفلسطيني بما 

لي فان وجود عملة سيخلق القدرة لدى سلطة النقد يحقق موارد مالية تسهم في تشجيع االستثمار األجنبي، وبالتا
عام من إدارة القطاع الخارجي بشكل اكثر كفاءة مما عليه الوضع  ومتخذي القرار في الجانب االقتصادي بشكل  

 اآلن. 

 بشكل  عام يمكن القول أن وجود عملة وطنية يعتبر أمرًا جوهريًا وأساسيًا في تحقيق االستقالل االقتصادي والخروج
 من التبعية الحالية القسرية لالقتصاد اإلسرائيلي، كما سيسهم في بناء اقتصاد فلسطيني قابل للنمو الذاتي والتطور

، فرغم أن العملة الوطنية التحديات الحالية للنظام المالي الفلسطينيتعتبر قضية العملة من أهم ولذلك  المستمر.
، إال أنها ليست مجرد مسألة عاطفية، نظرًا لكبر حجم المخاطر تعتبر أحد رموز االستقالل االقتصادي والسياسي

 التي قد تلحق بالمجتمع الفلسطيني فيما لو تم إصدارها دون اإلعداد الالزم والكافي لها. 

فعلى الجانب االقتصادي تستلزم ضرورة تحقيق التوازن واالستقرار واالستدامة في المالية العامة للسلطة الفلسطينية، 
ماد على القدرات الذاتية لالقتصاد من أجل ضمان استقاللية ونجاح السياسة االقتصادية بشكل  عام. وضبط واالعت

أوضاع ميزان المدفوعات، خاصة الميزان التجاري الذي يعاني من عجز هيكلي مزمن بسبب تشوه هيكل إنتاج 
ها االقتصاد المحلي فان الشروط في ظل الصعوبات التي يواجهو االقتصاد الوطني ومحدودية طاقته وقدراته. 

االقتصادية الالزمة إلصدار عملة قابلة لالستمرار والنجاح وتحوز على ثقة المواطنين غير متوفرة وغير محققة 
والعجز  واستمرار اعتمادها على المساعدات الدولية، ، السيما في ظل استمرار وتعمق االزمة المالية الحكومية،حالياً 

وغيرها من الشروط االقتصادية الالزمة إلصدار  ،في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدالت البطالةالمتواصل والمزمن 
 عملة وادارة السياسة النقدية الخاصة بها بنجاح وفاعلية. 

المرتبطة أما من الناحية التنظيمية والسياسية فان إصدار العملة يستلزم توافر بعض الشروط القانونية والسياسية 
كما ان عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الدولية وكذلك عدم حرية التنقل بين  ريس االقتصادي.باتفاق با

غير قابل للتحقق في الوقت الحالي، اذ ان اصدار  اً مر بية تجعل من إمكانية اصدار عملة أقطاع غزة والضفة الغر 
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طينية على المعابر دون تدخل االحتالل، ومن دون عملة وطنية قابلة للنجاح يتطلب السيطرة الكاملة للسلطة الفلس
 ذلك لن تتحقق الشروط االقتصادية نفسها السابق ذكرها. 

( من برتوكول العالقات 5أ( في الملحق رقم )-10بروتوكول باريس االقتصادي بموجب المادة الرابعة بند )ل ووفقاً 
الشيكل اإلسرائيلي الجديد واحًدا من العمالت "سيكون   1994نيسان  29االقتصادية الموقع في باريس بتاريخ 

المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك بشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل األغراض بما فيها الصفقات الرسمية. أي 
عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى 

ب(  "سيواصل كال الجانبين البحث من خالل اللجنة  -10يلة دفع مقابل أي صفقة".  كما نص بند )عرضها كوس
( في إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة J.E.Cاالقتصادية المشتركة )
 للسلطة الفلسطينية ". 

لسطينية مرهون باتفاق سياسي. من جانب  آخر سيطرة إسرائيل ة الفوبالتالي حسب اتفاق باريس فان اصدار العمل
القائمة اآلن على المعابر، وتحكمها في إيرادات المقاصة المتعلقة باالستيراد عبر موانئها يخلق عقبة رئيسية في 

ية إلصدار إمكانية اصدار العملة، والتحكم بها بشكل مستقل بما يخدم االقتصاد الفلسطيني. كما أن الموافقة السياس
وذلك من اجل التمكن من االنضمام الى صندوق النقد الدولي عملة تعتبر مسألة ضرورية على المستوى الدولي، 

الذي يعتبر المؤسسة الدولية المكلفة بمراقبة ومتابعة القضايا النقدية وأسعار الصرف على المستوى العالمي، اذ ان 
جل التمكن من االستفادة من ن أمؤسسات الدولية في هذا المجال، ماصدار عملة وطنية يستلزم رضا وموافقة من ال

في مجال بناء االحتياطيات الالزمة للعملة ومنها حقوق السحب الخاصة  المزايا التي يقدمها صندوق النقد خاصةً 
اورة ن ضمان التوافق والتنسيق بين الدول المجكما أ التي يتم توزيعها على الدول األعضاء في صندوق النقد.

 خاصة األردن يعتبر من عوامل نجاح اصدار العملة الوطنية. 

ن إمكانيات تبادل العملة مع  ألمهماً  أمراً عام يمكن القول ان وجود موافقة ودعم دولي إلصدار العملة  بشكل  
مكانية اجراء عمليات المقاصة عليها وقبول المص ارف العمالت األخرى، وكذلك طباعة هذه العملة وتوفيرها، وا 

 عالقة.الخارجية لها كل ذلك يتطلب بالتأكيد دعم من المؤسسات الدولية ذات ال

على الجانب التنظيمي فان اصدار العملة يستلزم تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي كامل الصالحيات يتمتع أما 
الغاية بإعادة الهيكلة الداخلية  باستقاللية تامة في إدارة السياسة النقدية. وجدير بالذكر أن سلطة النقد قد قامت لهذه

قانون البنك المركزي الفلسطيني، الذي سيحل  كما تم اعداد مسودةلدوائرها بما يتالءم مع وظائف البنك المركزي، 
محل قانون سلطة النقد، ليعطي البيئة القانونية والتشريعية التي تكفل لسلطة النقد استقالها، ويعطيها الصالحيات 

صندوق النقد الدولي إلى أنه عقب وقد سبق أن اشار ضبط وهيكلة النظام النقدي الفلسطيني.  الالزمة إلعادة
 .، قد أصبحت جاهزة للقيان بمهام البنك المركزي 2007اإلصالحات الفعالة التي قامت بها سلطة النقد منذ العام 

دارة العملة الوطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة.  بما في ذلك إصدارة وا 
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 على ما سبق، يتضح ان غياب النظام النقدي والعملة الوطنية يمثل قصورًا خطيرًا في المنظومة المالية، ويضع بناءً 
عالمات استفهام وشكوك كبيرة على مقدرة النظام المصرفي والمالي الفلسطيني لالضطالع بمسؤوليات النظم المالية 

السياسي، بالرغم من كل التطورات الفنية والمؤسسية التي  للدول على االقل في الفترة الراهنة في ضوء غياب االفق
 ذكرناها آنفًا.

 - الفلسطينينظام المالي المكون الرئيسي الثاني ال - 618لمؤسسات المالية غير المصرفيةوعلى الجانب االخر من ا
باعتبارها ركنًا لبورصة، السيما في مجال قطاع االوراق المالية وا عبر الزمنتطورًا ونموًا مستمرًا  شهدت أيضاً فهي 

فبورصة فلسطين تعتبر أساسيًا في النظام المالي الفلسطيني، وأحد مظاهر التطور في البنية التحتية لهذا النظام. 
اول بورصة عربية مؤتمتة بالكامل واول بورصة عربية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وثاني بورصة عربية 

اهمة عامة( بعد بورصة دبي. ان بورصة فلسطين استطاعت تعزيز ثقة مدرجة اسهمها في البورصة )شركة مس
 عالمياً  33المستثمرين وجذب المزيد منهم رغم خصوصية الوضع الفلسطيني، واستطاعت ان تسجل المركز 

 العالمية.تصنيف ألسواق المال  من حيث حماية المستثمرين ضمن والمركز الثاني عربياً 

تايمز للمؤشرات المالية"  فايننشالمجموعة " إلىالمرحلة األولى النضمامها  بورصة في اجتيازالنجحت كما 
(FTSE Indices)619 ،لة وفق متطلبات المجموعة ضمن "الئحة ها قبولو ، وذلك بعد تحقيقها كافة المعايير المؤهِّ

ين على وتعتبر هذه الخطوة واحدة ضمن الخطوات الهادفة لوضع بورصة فلسط. 2014أيلول  2في  ،المراقبة"
 تهامعززًة بذلك قدر و خارطة االستثمار العالمي، وتعكس درجة التطور الذي وصلت إليه مقارنًة بأسواق المنطقة، 

 إلىكما تعتبر خطوة هامة نحو استمرار تطورها لالنتقال  .التنافسية ضمن منظومة األسواق اإلقليمية والعالمية
اإليجابية لقبول بورصة فلسطين ضمن  األثارق الناشئة. ومن المرحلة القادمة وهي اإلدراج ضمن مؤشرات األسوا

مما يسهم في لفت أنظار المؤسسات والمراكز المالية  ،زخمًا أكبر، وانتشارًا عالميًا أوسع إعطاءها"الئحة المراقبة"، 
تمكنها من مستويات متقدمة  إلىنقل البورصة على المتخصصة والصناديق االستثمارية إقليميًا ودوليًا. ويساعد 

 الطويل. على المدى المنافسة إقليميًا وعالمياً 

آخر، حصلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة  من جانب  
أرفع (، International Organization Of Securities Commissions)" 620على أسواق المال "أيوسكو

                                                           
وبورصة فلسطين،  .تشمل كاًل من مؤسسات اإلقراض المتخصصة وشركات الصرافة اللتان تخضعان إلشراف ورقابة سلطة النقد  618
 خضع إلشراف ورقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.، التي تالتأجير التمويلي وقطاعالرهن العقاري،  وقطاعالتأمين،  قطاعو 

ف الدول ضمن فئات: متقدمة، ناشئة متقدمة، يصنويتم على ضوئها ت ،تايمز للمؤشرات" فايننشالتصدرها مجموعة "التي مؤشرات ال 619
 مرشحة للترقية أو لتخفيض، وتراجع تلك التصنيفات بشكل سنوي.المراقبة من مجموعة من الدول الئحة الوتتكون  .وبينية ،ناشئة ثانوية

 .إتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال األعضاء في المنظمة الواجبالمنظمة بوضع المعايير الدولية والفنية هذه تختص  620
بمثابة شهادة عالمية على أن األطر ، لكونها منظمةهذه الللحصول على عضوية  وتسعى جميع الهيئات المشرفة على أسواق المال

ويتطلب الحصول على العضوية  .القانونية والرقابية التي تنظم قطاع األوراق المالية في الدولة العضو تتوافق والمعايير والمتطلبات الدولية
جهودًا شاقة ورحلة طويلة في سبيل  MMOUمذكرة التعاون متعددة األطراف مجموعة الدول الموقعة على  إلىالكاملة وتحديدًا االنضمام 

تعديل وتطوير لألطر القانونية والفنية. ويعتبر االنضمام لهذه المذكرة في ذلك بما  ،تلبية المتطلبات والشروط القانونية والفنية لهذه المذكرة
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ي في مجال الرقابة واإلشراف على أسواق المال. وجاء قبول عضوية دولة فلسطين ممثلة في هيئة جسم مهني عالم
، إضافة إلى 2014شباط  21سوق رأس المال خالل اجتماع مجلس إدارة المنظمة الذي عقد في ماليزيا بتاريخ 

 Multilateral Memorandumقبول انضمام دولة فلسطين إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك )

Of Understanding-MMOU للدول الموقعة على هذه المذكرة، والدولة رقم  101(، لتكون بذلك العضو رقم
 لمنظمة على مستوى العالم.لعلى العضوية الكاملة  يناألعضاء الحاصل من 124

يمتد وأن وراق المالية الفلسطيني، يجابيًا كبيرًا على قطاع األإويتوقع أن يكون االنضمام لمنظمة أيوسكو انعكاسًا 
هذا األثر ليشمل بيئة االستثمار في فلسطين بشكل  عام، ويزيد من ثقة المستثمرين في األوراق المالية المدرجة في 

هذه العضوية بمثابة شهادة عالمية بأن قطاع األوراق ف .بورصة فلسطين، وتحديدًا من قبل المستثمرين األجانب
للمبادئ والمعايير الدولية التي تطلبها منظمة أيوسكو وتلتزم بها جميع الدول  ينظم ويراقب وفقاً  المالية الفلسطيني

المستثمرون خاصة وأن األعضاء في المنظمة، األمر الذي يسهم في تعزيز الجاذبية االستثمارية لبورصة فلسطين، 
في منظمة األيوسكو، بل ويعتبر أمرًا أساسيًا في  عضوية الهيئة المشرفة على البورصةلاهتمامًا بالغًا يولون األجانب 

 قرارهم االستثماري.

وبالتالي ما من شك أن البنية التحتية لالسواق المالية في فلسطين اصبحت أكثر تطورا، ولديها القدرة ايضَا على 
حيث حجمها وعدد اداء دورها في اطار اقتصاد الدولة، ورغم ذلك ال زال المجال واسعا امام البورصة للتطور من 

، كما أنها بحاجة الى تعزيز 621الشركات المدرجة فيها، واالدوات المالية المتداولة والتي تقتصر على االسهم فقط
الناتج المحلي(  إجماليمؤشر العمق المالي )القيمة السوقية لألسهم/ بلغ ترابطها مع االقتصاد المحلي، حيث

على سبيل كبورصة عمان قارنًة بالبورصات العربية واإلقليمية، نسبة متواضعة م، وهي 2014في العام  25.1%
 .2014622الناتج المحلي في نهاية العام  إجمالي% من 75.8التي وصلت فيها النسبة إلى المثال 

كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات المالية األخرى كشركات الرهن العقاري والتمويل التأجيري )المنضوية تحت إشراف  
أس المال( بحاجة إلى تطوير األطر التشريعية والتنظيمية. كما أن تأثير نشاطها على االداء هيئة سوق ر 

سهامًا في النمو  االقتصادي العام الزال متواضعًا، وهي بحاجة إلى المزيد من الوقت كي تكون أكثر فاعلية وا 
 االقتصادي. 

عها على مستوى القطاع الخاص من الناحية بناء على ما سبق، يمكن القول ان المؤسسات المالية بمختلف انوا 
تعكس من خالله مستوى التنمية المالية في فلسطين. اما حين النظر على  واضحاً  الفنية والمؤسسية سجلت تطوراً 

                                                                                                                                                                          

تضمن المذكرة و جال الرقابة على أسواق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين، تلزم أعضاؤها بالتعاون التام في م، كونها أمر بالغ األهمية
منع الغش والتالعب باألسعار أو التداول بناًء على معلومات داخلية أو أي لتعاون الدول األعضاء في تبادل المعلومات والتعاون المشترك 

 لدول األعضاء.إجراء من شأنه أن يوثر على سالمة التعامل في أسواق المال في ا
دوالر،  1000، بقيمة اسمية 14/7/2014مليون دوالر، أصدرت بتاريخ  10سندات قرض البنك التجاري الفلسطيني بقيمة باستثناء  621

 .وتستحق بعد خمس سنوات من تاريخ اإلصدار ،% سنوياً 6.5وبنسبة فائدة 

 .بورصة عمانل 2014التقرير السنوي السادس عشر   622
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الجانب االخر للمنظومة المالية على المستوى العام او الحكومي فان مكامن الخطر أكثر وضوحًا وأكثر تحديًا 
الفلسطينية بالمعني الحقيقي !!. والجزء التالي يركز على تحليل هذه المكامن والتحديات والتي في  لنجاح قيام الدولة

نفس الوقت تمثل المتطلبات الفعلية المستقبلية لقيام دولة فلسطينية مستقلة اقتصاديًا وماليًا الى جانب استقاللها 
 السياسي. 

سطيني تتجلى في واقع المالية العامة الحكومية باعتبارها نواة ان أوجه القصور الحقيقية في النظام  المالي الفل
النظام المالي كما سبقت االشارة اليه، ولبيان هذا القصور واثاره المختلفة فان االمر يستلزم تحليل قنوات التشابك 

 االقتصادي القسري مع االحتالل، والتي فرضها بروتوكول باريس االقتصادي.
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 :كم اإلسرائيلي باالقتصاد الفلسطينيثالثًا: قنوات التح
لقد عكف االحتالل منذ نشأته على فرض سيطرته وتحكمه في مختلف اوجه النشاط االقتصادي والمالي، وتجسدت 
هذه السيطرة والتحكم في شروطه المجحفة في برتوكول باريس االقتصادي، الذي أوجد حالة معقدة من التبعية 

 د المالية للسلطة الفلسطينية.االقتصادية والتحكم في الموار 

استراتيجية قنوات  الضغط االقتصادي اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني بأربعةقنوات  وبشكل  عام، تتمثل أبرز
)موضحة في الشكل التالي( تتحكم فيها إسرائيل ومن خاللها تخلق أزمات اقتصادية متعددة تؤثر على مجمل الحياة 

 دهور اقتصادي مستمر. للمواطنين، وتؤدي الى ت

 (: قنوات التحكم اإلسرائيلي في االقتصاد الفلسطيني5شكل )

 
المصالحة وقد ظهرت االنعكاسات الخطيرة لهذا التحكم عندما أظهرت الحكومة في رام هللا توجهها نحو ابرام اتفاق 

هددت  ، حيث2014بداية يونيو  ، والذي توج بتشكيل حكومة التوافق الوطني في2014في بداية العام  الفلسطينية
جل عرقلة المصالحة وافشالها، وتمثلت من أ إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية ومصرفية على السلطة الفلسطينية

 هذه العقوبات في العناصر التالية:

تجميد ومصادرة إيرادات المقاصة المستحقة للحكومة الفلسطينية وخصم كافة ديون المؤسسات والشركات  .1
 ئيلية مباشرة من هذه اإليرادات.اإلسرا

خفض سقف ودائع المصارف العاملة في فلسطين لدى المصارف اإلسرائيلية، األمر الذي يعني رفض  .2
 الجهاز المصرفي اإلسرائيلي استقبال فائض الشيكل المتكدس لدى المصارف العاملة في فلسطين.

 واطئ قطاع غزة.وقف النشاط والتعاون في مجال التنقيب عن حقول الغاز على ش .3

ادارة السيولة بعملة الشيكل •
والعمالت االخرى، ومقاصة 

الشيكات والحواالت واالعتمادات 
المستندية

ية في التحكم بحجم العمالة الفلسطين•
اسرائيل

المورد االساسي)ايرادات المقاصة •
الستدامة المالية العامة وتغطية 

(النفقات

از الغ)التحكم في الموارد الطبيعية•
(المكتشف

قيود على حركة االستيراد •
والتصدير والتحكم التام بكافة

المعابر الدولية للسلطة      
الفلسطينية

التجارة 
الخارجية

المالية العامة

النظام 
المصرفي

سوق العمل

تبعية نقدية وهيمنة 

الشيكل على 

المعامالت االقتصادية 

 والتجارية

اتحاد جمركي قسري 

وتحكم في حركة 

 التجارة والعمالة
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  عرقلة النشاط التجاري المتمثل في عمليات االستيراد والتصدير من والى إسرائيل وعبر موانئها ومطاراتها. .4

تشديد القيود على تحرك ونشاطات رجال األعمال والتجار الفلسطينيين، خاصة في المنطقة "ج" من  .5
 على مجمل النشاط التجاري والصناعي. األراضي الفلسطينية، واالنعكاس السلبي الحاد لهذا اإلجراء

 من الشخصيات العامة الفلسطينية، وتقييد حرية تحركهم.  VIPإلغاء وسحب بطاقات  .6

حجم االنكشاف والخسائر التي يمكن ان تلحق باالقتصاد الفلسطيني بسبب العقوبات ان هذه التهديدات تعكس مدى 
من جانب  اخر، يالحظ من هذه  .عكس درجة التوتر السياسي تماماً ، والتي طبق جزء منها بالفعل بوتيرة تاإلسرائيلية

التهديدات قنوات التحكم االقتصادي أنها في معظمها مرتبطة بشكل مباشر بالنظام المالي الفلسطيني بمختلف 
مؤسساته، مما يظهر أن عنصر الضغط الحقيقي لدى االحتالل بل لدى القوى الدولية المؤيدة إلسرائيل انما هو 
 جانب مالي بحت، يمثل جوهر االبتزاز السياسي. وفيما يلي نستعرض حجم ومخاطر الضغط االقتصادي والمالي.

 623إيرادات المقاصة

                                                           
بروتوكول باريس االقتصادي  بموجببجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية  قوم االحتالل يهي اإليرادات التي صة المقا تإيرادا 623

 :االيراداتثالثة أنواع من ، وهي عبارة عن بعملة الشيكل لخزينة الحكومة الفلسطينيةوتحويلها 
% من 75 االحتالل بتحويل ، حيث يقومستوطناتالضرائب المباشرة: وهي ضريبة الدخل على أجور العمال في إسرائيل والم .1

ضرائب الدخل المحصلة من عمال الضفة الغربية وقطاع غزة في إسرائيل وكامل ضريبة الدخل المحصلة من العمال الذين 
 يعملون في المستوطنات.

ى التبادل التجاري بين الضرائب غير المباشرة: ضريبة القيمة المضافة وضرائب الشراء وأي ضرائب أو رسوم أخرى تترتب عل .2
% بدل خدمات، 3ويقوم االحتالل بتحويلها الى السلطة الفلسطينية بعد خصم  إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة حصريًا.

 شرط ابراز فواتير المقاصة.
جمارك االحتالل( مثل ال موانئالجمارك والضرائب على مستوردات الضفة الغربية وقطاع غزة من العالم الخارجي )عبر  .3

من بروتوكول باريس على أن كافة االيرادات المتحصلة من  3من المادة  15والرسوم وضرائب الشراء وغيرها حسب الفقرة 
الجمارك وضرائب االستيراد على السلع المستوردة من الخارج عن طريق المعابر االسرائيلية يجب أن تحول للسلطة الوطنية 

 ة هي المقصد النهائي لهذه الواردات.الفلسطينية طالما كانت مناطق السلط
 

 2014-2010إيرادات المقاصة المحصلة من إسرائيل،  (:1) جدول
 القيمة بالمليون دوالر

 السنة

صافي  إيرادات المقاصة

اإليرادات 

 المحلية*

إيرادات المقاصة 

 بة منكنس

القيمة 

 السنوية

المتوسط 

 الشهري

اإليرادات 

 المحلية

النفقات 

 العامة

2010 1,243.0 103.6 1,900.0 65.4 38.1 

2011 1,487.4 124.0 2,175.8 68.4 45.7 

2012 1,574.4 131.2 2,240.1 70.3 48.3 

2013 1,690.5 140.9 2,230.0 72.9 49.4 

2014 2,054.3 171.2 2,791.2 73.6 57.0 
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المقاصة التي  تشكل إيرادات 
المالية  تحصلها وزارة 
الجانب  الفلسطينية من 

ئيلي موردًا رئيسيًا إليرادات الموازنة العامة. وتعتبر أخطر ورقة ضغط اقتصادية تمارسها إسرائيل نظرًا لتأثيرها اإلسرا
 المباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية.

(، تمثل 2014–2010مليون دوالر خالل الفترة ) 134.2حيث يبلغ المتوسط الشهري لقيمة إيرادات المقاصة حوالي 
% في 47.7% في المتوسط من اإليرادات المحلية خالل الفترة المذكورة، كما تغطي ما نسبته 70.4ما نسبته 

المتوسط من اجمالي النفقات العامة، أي انها تغطي نصف نفقات الموازنة تقريبًا، والتي يغلب عليها نفقات االجور 
يعني تعرض اهم مورد مالي للحكومة بالتالي فان وقف تحويل إيرادات المقاصة  .أيضاً والرواتب بحوالي النصف 

 للتوقف، وبالتالي فشل الحكومة في تغطية نصف نفقاتها، وأهمها فاتورة رواتب الموظفين. 

، 2014وقد سبق ان أعلن رئيس وزراء حكومة االحتالل خفض التحويالت الضريبية للسلطة الفلسطينية في العام 
مليون دوالر( من اجمالي  58مليون شيكل )حوالي  200مته وااليعاز لوزير المالية اإلسرائيلي بخصم ما قي

مستحقات السلطة الفلسطينية لتسديد ديون شركة الكهرباء القطرية والمستشفيات اإلسرائيلية، وخصم أية مستحقات 
ت على السلطة الفلسطينية أو أحد مؤسساتها العامة أو المحلية لصالح أي جهة إسرائيلية. كما أوقفت تحويل ايرادا

كإجراء عقابي للسلطة الفلسطينية نتيجة تقدمها لالنضمام للعديد من المنظمات و الهيئات  2015المقاصة مع بداية 
الدولية، مثل هذا الوضع تنعكس تداعياته بصورة شبه شلل عام يصيب كافة مناحي الحياة االقتصادية، وحالة ركود 

بار أن دفع الرواتب يعتبر المحرك األساسي لحركة الطلب عامة ناجمة عن عدم استالم الموظفين لرواتبهم، باعت
 واالستهالك. 

 47.7 70.4 2,285.4 134.2 1,609.9 المتوسط
 

يرادات المقاصة مطروحًا منها الرديات *  تشمل اإليرادات الضريبية وغير الضريبية وا 
 الضريبية.  

  المصدر: موقع وزارة المالية الفلسطينية. 

 مكامن الضعف في أداء الموازنة(: 6شكل )

 

ايرادات 
محلية

نفقات جارية

عجز جاري 

منح

عجز كلي بعد المنح
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حجم التقديرات الى ان  من جانب  اخر، تشير 
اردات ٪ من الو 35و  25التهريب ما بين %

التهريب إلى غياب  من إسرائيل، ويعزى 
وعدم قدرة السلطة  الرقابة على الحدود 
ممارسة الرقابة على  الفلسطينية على 

تقدر االيرادات و   ”.المنطقتين "ب" و"ج
مليون  300حوالي  المفقودة بسبب التهريب 

، حجزت 1997 ، ومنذ عام دوالر سنويا
المقاصة الفلسطينية  إسرائيل إيرادات 
لفترات زمنية تبلغ في  ست مناسبات، في 
وشهرًا واحدًا، وبلغ  مجموعها أربع سنوات 

ر بمئات  3مجموع اإليرادات المحتجزة  مليار دوالر، وال تدفع إسرائيل أية فوائد على األموال المحتجزة والتي تقدَّ
الفائدة المرتفعة التي تفرضها . وفي المقابل تقوم حكومة االحتالل بفرض الغرامات وأسعار 624الماليين من الدوالرات

على السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة أي تأخير في سداد مبالغ فواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي مما 
 يشكل ضغطَا مزدوجَا على الموازنة العامة.

ل قناة ضغط ثانية جدير بالذكر أن حجم إيرادات المقاصة يرتبط بحجم التجارة الخارجية من وعبر إسرائيل، وهي تمث
الشريك  يمثل يسرائيلاإل االقتصاد االقتصادي على االقتصاد الفلسطيني اذ ال يزال يمن قنوات الضغط اإلسرائيل

التجاري "القسري" األكبر واألشد تأثيرًا على االقتصاد الفلسطيني، بحكم الحجم المرتفع للتبادل التجاري والسيطرة 
لى المدن الفلسطينيةاإلسرائيلية شبه الكاملة على حر  ما ينعكس سلبًا على استقرار ونمو  ،كة البضائع من وا 

% من مجمل الواردات 71االقتصاد الفلسطيني على األمد الطويل. إذ شكلت الواردات القادمة من إسرائيل ما نسبته 
سطينية خالل % من مجمل الصادرات الفل81، بينما استحوذ السوق اإلسرائيلي على أكثر من 2014خالل العام 
 نفس الفترة. 

إن هذا يظهر مدى تحكم إسرائيل في حركة النشاط االقتصادي عبر هيمنتها الكاملة على المعابر الدولية للسلطة 
الفلسطينية، وجعل االقتصاد الفلسطيني أسيرًا إلجراءاتها، مما يعني أن معظم السلع األساسية والمواد الخام 

ن اسرائيل. وبالتالي، فان أي وقف لحركة االستيراد سيتمخض عنه شلل غالبية والوسيطة تأتي عبر االستيراد م
الصناعات الفلسطينية، خاصة وأن التجارة الخارجية مع اسرائيل تشكل حوالي نصف حجم االقتصاد الفلسطيني. 

                                                           
624 United nations conference on trade and development, Trade and Development Board. Report on 

UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian 

Territory. Sixty-second session, Geneva, 14–25 September 2015. 
 

، 2014المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، تقرير االستقرار المالي لعام 
 .2015حزيران 

عجز مالي يولد 
حاجة مستمرة 

لالقتراض

يراكم من 
الرصدة 
ةالمكشوف

يراكم من 
المتأخرات 



 

  944 من 774

 

يرية، كون كما ان وقف تصدير البضائع الفلسطينية عبر موانئ ومطارات االحتالل يعني انهيار الصناعات التصد
 معظم الصادرات الفلسطينية تتم من خالل إسرائيل.

  

بناًء على ما سبق يتضح أن اسرائيل تتحكم تمامًا بالموازنة العامة للحكومة الفلسطينية، بل وتستطيع شلها عن اداء 
النظام مهامها وخططها في أي وقت تشاء، وال تقتصر المخاطر فقط على المالية العامة، بل تمتد الى مؤسسات 

المالي االخرى من خالل قنوات التشابك بين مالية الحكومة وتلك المؤسسات وعلى رأسها مؤسسات النظام 
يحتل أهميًة خاصة في دراسة اتجاهات االستقرار المالي على  العامة، المالية تطورات تحليلالمصرفي، ولذلك فان 
أداء الموازنة بيرتبط الذي استقرار القطاع المالي،  نوبي بينها والخاصة الهامة للعالقةالمستوى المحلي نظرًا 

المباشر المقدم من القطاع المصرفي للقطاع العام  نباالئتما األولى تتمثل :رئيسيتين نالفلسطينية من خالل قناتي
 متراك وبند، جانب من الحكومي القطاع لموظفي المقدمة بالتسهيالتوالثانية تتمثل )الحكومة المركزية(،  خاصةً 

 . آخر جانب من المتأخرات

 

مدى الهشاشة المالية التي تعاني منها المالية العامة للحكومة الفلسطينية، وفشلها في تحقيق  اذن بات من الواضح
االستدامة المالية بمفهومها الواسع وبما تتضمنه من استدامة تشغيلية تضمن قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها 

االقتراض، وضمان قدرتها على خدمة ديونها والوفاء بالتزاماتها بدون تأخير وعدم التعرض الجارية دون اللجوء الى 
لخطر االفالس، والمحافظة على عدم تدهور نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي. كما ترتبط االستدامة 

مع مراعاة تناسب اسعار هذه  المالية بمدى قدرة الحكومة على االستمرار في تقديم الخدمات العامة للمواطنين
الخدمات مع القدرات المالية للمواطنين، اذ ان تقديم الخدمة المستدامة واستدامة المالية العامة مفهومان مرتبطان، اذ 

 .625ان عدم االستدامة المالية للحكومة يضعف من قدرتها على تقديم الخدمات العامة

  

                                                           
أحمد قباجة، معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، االستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية التجربة التاريخية  625

 .2012فلسطين،  –واالفاق المستقبلية. رام هللا 
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ان هذه الهشاشة المالية 
دفعت الحكومات الفلسطينية 
 على احد مصدرين للتمويل
عندما توقف اسرائيل تحويل 
ايرادات المقاصة، وهما: اما 
المنح والمساعدات الخارجية 
واالستنجاد بالعالم العربي 
)شبكة االمان العربية(، او 

اض من االضطرار الى االقتر 
القطاع المصرفي ويظهر 

مليون دوالر مع  1128ذلك بوضوح مع االتجاه التصاعدي للدين الداخلي كما في الشكل اعاله، والذي بلغت قيمته 
مليون دوالر  863مليون دوالر مقارنًة بـ  2216.9، فيما بلغ اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي 2014نهاية 

 .2000في العام 

كما يالحظ اهمية المنح 
والمساعدات الخارجية في 
تغطية النفقات العامة 
للحكومات الفلسطينية 
المتعاقبة، حيث بلغت نسبة 
مساهمتها في تمويل النفقات 

% في 37ي العامة حوال
-1996المتوسط خالل الفترة 

، وال شك ان هذه المنح 2014
والمساعدات مرتبطة تمامًا 
بالمواقف السياسية، االمر 
الذي جعل المالية العامة 

الفلسطينية واقعة بين فخي ايرادات المقاصة والمنح والمساعدات الخارجية، حيث ان كال البندين معا بلغ في 
% في المتوسط من صافي االيرادات 78ر خالل الفترة المذكورة، شكلت ما نسبته مليون دوال 1724المتوسط 

، مع 2014-1996% في النفقات العامة خالل الفترة 74العامة والمنح للسلطة الفلسطينية، وغطت حوالي 
% في 91مالحظة ارتفاع هذه النسبة في السنوات االخيرة حيث بلغت نسبة مساهمتها في النفقات العامة حوالي 

  .2014العام 

 2014-2000ي والداخلي خالل الفترة تطور اجمالي الدين الحكومي الخارج(: 7شكل )

 

 سبة مساهمة ايرادات المقاصة والمنح ن(: 9شكل )
 2014-1996في كل من صافي االيرادات والمنح والنفقات العامة خالل الفترة 
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نسبة ايرادات المقاصة والمنح من النفقات العامة
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مما سبق يظهر 
بوضوح ان 
التحكم ببؤرة 
النظام المالي 
الفلسطيني ليست 
بأيدي فلسطينية، 

انما بأيدي و 
االحتالل والقوى 
الدولية، وهي 
مرهونة بتطورات 
الحالة السياسية، 
وهذا يعني فشل 
واضح في مقدرة 

الحكومات 
الفلسطينية على 
تحقيق االستدامة 

المالية، رغم كل المحاوالت، ورغم ما ورد في خطط التنمية الفلسطينية المتعاقبة والهادفة الى خفض االعتماد على 
 يل الخارجية، ومحاولة االعتماد على الذات. مصادر التمو 

ولذلك من الصعب القول بوجود كيان اقتصادي حقيقي للدولة فلسطينية على االقل من المنظور المالي. ومما يفاقم 
االمر سوءًا الخصائص الذاتية لالقتصاد الفلسطيني من حيث مقدرته الذاتية على االدخار واالعتماد على الذات، 

شوه أوجده االحتالل عبر سنوات طويلة، اذ نالحظ من الشكل التالي ان معدالت االدخار المحلي وهذا وضع م
، مقارنًة 2014-1996% خالل الفترة 24-كنسبة من الناتج المحلي هي بالسالب، وبلغ المتوسط العام حوالي 

شريحة الدخل المنخفض(  % على مستوى العالم، بل ان أسوأ البلدان )دول23% في العالم العربي و34بحوالي 
% لنفس الفترة. اذن من الواضح ان االحتالل عمد عبر سنوات 8كانت افضل حااًل حيث بلغ متوسطها حوالي 

طويلة الى تدمير ممنهج لقوى االنتاج المحلي وجعل االقتصاد الفلسطيني حتى غير قادر على اشباع االستهالك 
 لي كبير في االقتصاد الفلسطيني.المحلي على االقل، وهذا يظهر بوضوح خلل هيك

  

 معدل االدخار المحلي من اجمالي الناتج المحلي في فلسطين (: 10شكل )
 2014-1996مقارنًة بدول العالم خالل الفترة 

 
 المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية 
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من جانب اخر، يالحظ أن سياسات الحكومات 
بقة ادت الى الفلسطينية على مدار السنوات السا

تضخيم الجهاز الحكومي االمر الذي كبلها 
بفاتورة اجور ورواتب مرتفعة تشكل ما نسبته 

% من النفقات العامة كمتوسط خالل الفترة 47
، وهي اعلى بدرجة ملحوظة 2006-2011

مقارنة بدول العالم كما هو موضح في الشكل، 
وهذا يفرض ضغطًا كبيرًا على المالية العامة، 

عظم السياسات الحكومية كان هدفها بل ان م
 االساسي تغطية فاتورة االجور والرواتب.

وقد انعكست هذه السياسات على نسبة النفقات العامة من اجمالي الناتج المحلي وهي ايضا نسبة مرتفعة في 
 فلسطين 

مقارنة بدول العالم، حيث بلغت حوالي 
-2002% كمتوسط خالل الفترة 40.2
%على 27، مقارنًة بحوالي 2012

 المستوى 

% لبلدان الشريحة الدنيا 17.5العالمي، و
تي تنتمي للدخل المتوسط )وهي الشريحة ال

اليها فلسطين بحسب تصنيف البنك 
الدولي( خالل نفس الفترة. ونفس السلوك 
تقريبا عند مقارنة نسبة االستهالك النهائي 
الحكومي من اجمالي الناتج المحلي، حيث 

% على المستوى العالمي، 16.9% للعالم العربي، و17.4% مقارنًة بحوالي 26.5بلغت النسبة لفلسطين 
، وهذا يعكس سياسة مالية 2014-1996ن الشريحة الدنيا للدخل المتوسط كمتوسطات خالل الفترة لبلدا %11.2و

مفرطة في التوسع والتدخل في االقتصاد، ومن المعلوم ان هذه السياسة تفرض المزيد من القيود على الحكومة 
 وعلى قدرتها في المناورة والصمود المالي.

 نسبة الرواتب واالجور من النفقات العامة في فلسطين(: 11شكل )
 (2011-2006مقارنة بدول العالم )متوسط الفترة 

 
 .المصدر: البنك الدولي: مؤشرات التنمية العالمية

 نسبة االستهالك النهائي الحكومي من اجمالي الناتج(: 12شكل )
 (2014-1996بدول العالم )متوسط الفترة المحلي في فلسطين مقارنة 

 
 .المصدر: البنك الدولي: مؤشرات التنمية العالمية
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اكتشاف الغاز قبالة للدولة الفلسطينية المالية العامة  تدعيم أركانيجابي في ومن العوامل المتوقعة ذات األثر اإل
هم روافد الخزينة العامة مستقباًل، مما يخفف من درجة االعتماد على المنح أ حد أباعتباره  ،626شواطئ قطاع غزة

الغاز حتى اآلن بسبب يتم استخراج  مليذكر هنا انه كانيات النمو الذاتي، والمساعدات الخارجية، ويعزز من ام
من أبرز القضايا االقتصادية االستراتيجية  العوائق التي يفرضها االحتالل، إذ يعتبر الغاز المكتشف في قطاع غزة

 التي تستحوذ على اهتمام حكومة االحتالل االسرائيلي وتسعى جاهدة للسيطرة عليه.

مه في تشغيل محطة كهرباء غزة، وهذا يعتبر حاًل استخدا في امكانيةالغاز المكتشف  تكمن أهميةمن جانب  آخر، 
أمثاًل لمشكلة الطاقة في فلسطين، وتشير التقديرات أن استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل المحطة بداًل من السوالر 

، وبالتالي خفض حجم األعباء المالية التي قد ض تكلفة الوقود إلى أقل من النصفالصناعي سيؤدي إلى خف
كومة، السيما في ضوء احتماالت استخدام الغاز المكتشف أيضًا في تشغيل محطات توليد في الضفة تتحملها الح

توفير فاتورة استيراد غاز باإلضافة الى الغربية أيضًا، وبالتالي تقليل حجم فاتورة الكهرباء المدفوعة إلسرائيل. 
  الطهي.

سيارات البنزين وبالتالي توفير فاتورة استيراد استخدام الغاز كمصدر للطاقة البديلة في محركات  كما يمكن
% 20، اذ أنه وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فان المواطن الفلسطيني ينفق نحو المحروقات

الي فان الغاز المكتشف % من الدخل، وبالت5من دخله على مصادر الطاقة، بينما المعدل الطبيعي في حدود 
، ومن ثم سيرفع ة التي تعترض الحكومة الفلسطينيةلحلول للعديد من المشكالت االقتصادية والماليبرز اأيعتبر من 

من درجة االستقرار المالي بشكل  كبير على المدى المتوسط والطويل، وسيخفف من حجم األعباء والمخاطر التي 
 يتحملها القطاع المصرفي.

  

                                                           
قطاع غزة منذ بداية تأسيس السلطة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس الراحل  ترجع بدايات التنقيب عن الغاز الطبيعي على سواحل  626

توقيع اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وبين شركة  حيث تم في لندن 1999في التاسع من نوفمبر عام ابو عمار، حيث توجت هذه الجهود 
British Gaz  وشركةCCC ، عامًا بالتنقيب  25بمنح المطورون الحق الحصري ولمدة  بموجب هذه االتفاقية تقوم السلطة الفلسطينيةو

عن الهيدروكربونات "النفط والغاز" في مناطق المياه اإلقليمية على بحر غزة التابعة للسلطة الفلسطينية. وقد تم اكتشاف حقلين كبيرين 
من  كيلو متر 35يمية الفلسطينية على مسافة ، ويقع بأكمله في المياه اإلقلوهو الحقل الرئيسي للغاز الطبيعي وهما: حقل مارين غزة

% في 67، وهو حقل مشترك مع الجانب اإلسرائيلي، حيث يقع الحدودي مليار متر مكعب. والحقل 28شواطئ غزة، ويقدر حجمه بحوالي 
طيني من أجود وأنقى أنواع ويعتبر الغاز الفلس .مليار متر مكعب 3ويقدر حجمه بحوالي  الجانب الفلسطيني والبقية في الجانب اإلسرائيلي
ويعتبر مشروع استخراج الغاز  %، وهو خالي من مركبات الكبريت الملوثة للبيئة.99.4الغاز الطبيعي، إذ تصل نسبة الميثان فيه إلى 

طيني حيث تشير الطبيعي من أهم المشاريع التي قامت بالتوقيع عليها السلطة الفلسطينية لما له من قيمة استراتيجية على االقتصاد الفلس
 أن الكميات الموجودة هي كميات تجارية، تغطي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج.
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 :سوق العمل
ينية في سوق العمل اإلسرائيلية أحد القنوات الهامة االخرى التي استخدمتها اسرائيل تعتبر قناة تشغيل العمالة الفلسط

في خلق ضغوط اقتصادية ومالية واجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني عبر تحكمها بعدد من يسمح لهم بالعمل في 
ين: االول ضرائب الدخل على اسرائيل. وترتبط هذه القناة بشكل مباشر بالوضع المالي للحكومة الفلسطينية من جانب

اجور العاملين في اسرائيل والتي تعتبر احد مكونات ايرادات المقاصة، وبالتالي رافد من روافد المالية العامة وهذا 
رافد ايجابي. أما العامل الثاني فهو عامل ضغط على المالية العامة في حال خفض اسرائيل لعدد العمال 

خصصات البطالة والتحويالت االجتماعية في الموازنة العامة، وهذا عامل سلبي ضغط الفلسطينيين لديها اذ ترتفع م
 على المالية العامة.

 

جدير بالذكر أن 
جميع العاملين 
في إسرائيل 
حاليًا هم من 
الضفة الغربية، 
حيث أن إسرائيل 
منعت دخول 
العاملين من 
قطاع غزة منذ 
انسحابها من 
القطاع في العام 

. حيث بدأت العمالة من القطاع في اسرائيل بالتراجع النسبي التدريجي منذ انطالق انتفاضة األقصى وصواًل 2005
. وقد ترافق ذلك مع ارتفاع معدالت 2005ها الكامل عقب انسحاب إسرائيل من القطاع في أيلول عام الى منع

% 30.3، ليصل الى 1999% في العام 16.9البطالة بدرجات مرتفعة في القطاع، فقد ارتفع معدل البطالة من 
اطلين عن العمل حوالي ، حيث بلغ عدد الع2015% في الربع الثالث من العام 42.7، والى 2005في العام 
. وهذا يعكس بوضوح مدى تأثير إسرائيل على سوق العمل الفلسطيني ورفع معدالت 627ألف شخص 201.9

البطالة في قطاع غزة، وما لذلك من تبعات اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية، حيث يالحظ من الشكل 

                                                           
، تقرير 2015(، الربع الثالث 2015أيلول  –. مسح القوى العاملة: )دورة تموز 2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     627

 ين.فلسط –صحفي لنتائج مسح القوى العاملة، رام هللا 

  (: نسبة العاملين من قطاع غزة والضفة الغربية في اسرائيل والمستوطنات13شكل )
 (9/2015-1995خالل الفترة ) ومعدالت البطالة
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نسبة العاملين في اسرائيل من الضفة الغربية
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ع نسبة العاملين من القطاع في اسرائيل، وقد واضح بين ارتفاع معدالت البطالة في قطاع غزة وتراج 628ارتباط
 تفاقم الوضع مع تشديد الحصار على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات.

ألف عامل، بما نسبته  113.2في المقابل يالحظ ارتفاع عدد العاملين من الضفة الغربية في اسرائيل ليصل الى 
وهو أعلى مستوى وصلت اليه خالل  2015بع الثالث % من اجمالي العاملين في الضفة الغربية في الر 16.8

السنوات الماضية، ويالحظ ان ارتفاع نسبة العمالة من الضفة في اسرائيل يرافقها انخفاض معدالت البطالة في 
% في نفس الفترة، أي عكس الحالة في قطاع غزة. وهذا يعكس مدى التحكم بوتيرة حجم 18.7الضفة والذي بلغ 
 لفلسطينية لديها، ورهنها بتطورات الحالة السياسية في الضفة الغربية.تشغيل العمالة ا

وعلى صعيد مستوى االجور فقد بلغ متوسط االجر اليومي للعامل الفلسطيني في اسرائيل والمستوطنات حوالي 
ة. شيكل ألجر العامل في الضفة الغربية وقطاع غز  73(، مقارنًة بحوالي 2014-2000شيكل خالل الفترة ) 140

% فقط من اجره اسرائيل. وبالتالي فان العمال 52وهذا يشير الى ان اجر العامل في االقتصاد المحلي يبلغ حوالي 
العاملين في اسرائيل يشكلون مصدرًا هامًا من مصادر الدخل واالنفاق في االقتصاد الفلسطيني، ويلعبون دورًا مهمًا 

وبالتالي التأثير على معدالت  629مليون شيكل 432.6شهري في تنشيط الطلب المحلي، اذ يقدر حجم دخلهم ال
 النمو والتشغيل بشكل  عام.

  

                                                           
 %.79.1بلغت قوة العالقة العكسية بين نسبة العاملين في اسرائيل من قطاع غزة ومعدل البطالة في القطاع   628
 2015حسبت استنادًا الى ان أجور العاملين في إسرائيل السنوية = عدد العاملين في إسرائيل في نهاية أيلول  629
يوم عمل شهريًا. استنادًا  19.1 ×شيكل( 200.1ئيل )معدل االجر اليومي للعاملين في إسرا ×عامل(  113200)

 حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 2015الى مسح القوى العاملة للربع الثالث 
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 رابعًا: متطلبات النظام المالي المستقبلية للدولة الفلسطينية:
قبل البدء بتحديد المتطلبات المالية واالقتصادية للدولة خالل المرحلة القادمة، جدير  بنا أن نستعرض السياق 

ل االقتصاد الفلسطيني والشعارات االقتصادية التي رفعت في هذه المراحل من أجل أن ندرك المعاني التاريخي لمراح
الحقيقية للمرحلة التي نعيشها. لقد دأب االقتصاديون الفلسطينيون على تسمية كل مرحلة يعيشها االقتصاد بمسمى 

القتصاد عدة مراحل، أولها "االقتصاد تحت الحالة السياسية واألمنية التي يمر بها، فظهر في سياق مسيرة هذا ا
االحتالل" )قبل تأسيس السلطة الفلسطينية، والزال االحتالل هو المحدد الرئيسي لمسيرة االقتصاد لفلسطيني(، ثم 
بعد تأسيس السلطة أصبحنا نتحدث عن "االقتصاد في عهد السلطة الفلسطينية" ليعكس تأثيرات وخصائص 

لسلطة الفلسطينية لمسيرة هذا االقتصاد، ثم بعد اندالع انتفاضة األقصى المبارك في العام االقتصاد في ضوء إدارة ا
ظهر لدينا "اقتصاد االنتفاضة" ليعكس تأثر االقتصاد الفلسطيني باألحداث وسياسات االحتالل اإلسرائيلي  2000

سطيني رفعت شعارات "االقتصاد للقضاء على االنتفاضة، ومع عمق تأثير االحتالل وخنقه وحصاره لالقتصاد الفل
المقاوم" ليعكس استراتيجية التنمية التي ينبغي تبنيها على المستوى االقتصادي والتنموي، وهي حالة البقاء على قيد 

 الحياة والصبر على عقوبات المحتل، ودعم صمود الشعب في فلسطين بكافة الوسائل المتاحة. 

في الرؤية السياسية وآليات الفعل الوطني والناجمة عن اختالف أيدلوجي  والتباين العميق 2006ومع انتخابات عام 
في األساس، وتدهور العالقة بين أكبر فصيلين فلسطينيين، وانعكاسها على األداء الحكومي الرسمي، وصواًل الى 

تحدث عن حالة النتيجة المأساوية في ظهور االنقسام الفلسطيني وانعزال قطاع غزة عن الضفة الغربية، أصبحنا ن
االقتصاد الفلسطيني في ظل االنقسام "اقتصاد االنقسام"، وقد انبثق عن "اقتصاد االنقسام" مصطلحًا جديدًا في 
أدبيات االقتصاد الفلسطيني الغزي أال وهو "اقتصاد االنفاق"، والذي ظهر في سياق كسر الحصار اإلسرائيلي 

سطيني على التأقلم مع أحلك الظروف، وأنه صخرة صلبة تتكسر المشدد على قطاع غزة، وليثبت قدرة الشعب الفل
عليها كل محاوالت قتل وخنق هذا الشعب. فبالرغم من اآلثار السلبية التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني، إال أن 

 األنفاق كانت المنفذ الوحيد لتخفيف حدة الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع.

، 2013 – 2011الدولة" وبناء مؤسساتها، وانعكس ذلك على خطة التنمية الفلسطينية  ثم بدأ الحديث عن "اقتصاد
والتي جاءت لترفع شعار )اقامة الدولة وبناء المستقبل(، وترسخت القناعة بالتوجه نحو "فلسلفة اقتصاد الدولة" بعد 

، 2016-2014التنمية االعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو في االمم المتحددة، وانعكس ذلك في خطة 
 التي رسخت الرؤية واألمل والتمنيات النظرية نحو بناء دولة "مستقلة ذات سيادة". 

وحتى تتجسد الرؤية النظرية واقعًا حقيقيًا وليس عاطفيًا ينبغي االنتباه الى ضرورة توافر المقومات الحقيقية القتصاد 
لتخلص من االحتالل، وامتالك السيادة واإلرادة والسيطرة على فلسطيني مستقل وأهمها بالطبع المقومات السياسية، وا

المعابر وعلى المقدرات والموارد االقتصادية الوطنية. ولذلك ينبغي التمييز بين مرحلتين من االعداد: المرحلة االولى 
مصالح العليا المرحلة الحالية، والتي ينبغي أن تكون مرحلة مصالحة حقيقية مع الذات، واعادة االعتبار الى ال

للشعب الفلسطيني بعيدًا عن الحزبية الضيقة. وفي ضوء نتائج هذه المرحلة يتحدد افق المرحلة الثانية والتي تمثل 



 

  944 من 782

 

مرحلة الدولة المستقلة استنادًا الى السيناريو المتفائل. وفيما يلي نلقي الضوء على ابرز الخطوات التي يجب االعداد 
 مالي.لها من المنظور االقتصادي وال

 ":متطلبات المرحلة الولى "مرحلة التوافق الوطني الحقيقي

لعل الشعار االقتصادي المناسب لمرحلة المصالحة الفلسطينية هو )اقتصاد الصمود(، وبالتالي سيكون المطلوب 
من حكومة المصالحة تبني سياسات تدعم صمود الشعب، وترشد االنفاق العام بأقصى درجة ممكنة، وتعزز قدرة 

 القطاع الخاص والتوجه نحو خلق فرص عمل عبر المشاريع الصغيرة. 

إن االقتصاد الفلسطيني ربما بحاجة إلى فلسفة النظرية االقتصادية الكالسيكية، ومقاربة أحد النماذج النيوكالسيكية 
األدنى  بأننا بحاجة إلى رفع شعار )حكومة الحد  (The Public – Choice Approach منهج االختيار العام)

هي الحكومة األفضل اقتصاديًا(، ومعنى ذلك أن تقلص الحكومة إلى أدنى حد ممكن من تدخلها في النشاط 
االقتصادي، وفي المقابل تعزز من قدرات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة، وأن يكون الجهاز الحكومي عند 

حكومية كالصحة والتعليم واألمن، وبالتالي فنحن أدنى مستوياته بما يحقق حاجة المجتمع من الخدمات األساسية ال
لسنا أمام وضع يالئم النظرية الكينزية رغم أن الممارسة القائمة فعاًل قريبة من السياسة الكينزية من جانب اإلنفاق 
 دون أن يكون هذا اإلنفاق مخططًا على أساس الحاجة االقتصادية الفعلية كمتطلب لتحقيق النمو واستدامته وفق ما

 ترى النظرية الكينزية !!.

 وفي جميع األحوال هناك عدد من اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل حكومة التوافق الوطني وهي:

إعادة النظر في فلسفة التخطيط التنموي الفلسطيني كي يكون أكثر واقعية، بحيث يأخذ باالعتبار قدرات  .1
ثر مما يحتمل، وعدم المبالغة في إمكانيات االزدهار االقتصاد الحقيقية، وعدم تحميل القطاع الخاص أك

االقتصادي مستقباًل، كي ال نكون أمام خطط تنموية وهمية وردية بينما الواقع االقتصادي مأساوي. كما ينبغي 
البدء بوضع استراتيجية تنموية جديدة )وباإلمكان الدمج والبناء على ما كان مخطط سواء في غزة او الضفة( 

بعين االعتبار كافة اآلثار االقتصادية التي حدثت في مرحلة االنقسام، والعمل على التخلص  بحيث تأخذ
منها في أقرب فرصة، وتحقيق االندماج االقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أية محاوالت 

 لتعزيز الفصل االقتصادي بينهما مهما كانت التكلفة او التضحية.

جراءات الحكومية في مجال إدارة الشؤون االقتصادية والمؤسسات، والتخلص من إعادة هيكلة كافة اإل .2
البيروقراطية واإلجراءات المعقدة والمثبطة ألنشطة القطاع الخاص، والمتسببة بشكل رئيسي في توسع 
االقتصاد غير الرسمي )غير المنظم(، بحيث يتم العمل على وضع منظومة محددة ومهنية وشفافة التخاذ أي 

رار اقتصادي من جانب. ومنظومة إجراءات محددة تخفف من تعقيدات ومتطلبات الترخيص والتنظيم ق
 والرقابة على مؤسسات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة واألنشطة الفردية والعائلية.
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بنى هذا تعزيز إستراتيجية مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني )على أن ي .3
المنتج على أسس ومعايير الجودة وضمان توافر الشروط الصحية والبيئية فيها، وتعزيز منافستها السعرية(، 
والعمل على "االنسالخ المدروس المتدرج" من التبعية النقدية واالقتصادية إلسرائيل، وتعميق العالقات 

تخلص من اتفاق باريس االقتصادي وتبعاته )وهذا االقتصادية الفلسطينية العربية )دول الجوار( والدولية، وال
 يستلزم دعمًا عربيًا حقيقيًا السيما من دول الجوار )مصر واالردن(.

تبني استراتيجية تنموية قائمة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمصدر أساسي لفرص العمل والتشغيل،  .4
لهذه المشاريع بداًل من إرهاقها بكثرة وتعقيد على أن تكون إجراءات وسياسات الحكومة داعمة ومساندة بقوة 

رهاقها بالرسوم والضرائب المرتفعة.  اإلجراءات الحكومية الروتينية، وا 

إعادة هيكلة شاملة لقطاع التعليم، والعمل الجاد على االرتقاء الحقيقي بكفاءة مخرجات المؤسسات التعليمية  .5
ل المحلية والدولية، والعمل الجاد على االرتقاء بالتعليم بجميع مستوياتها بما يتالءم مع متطلبات سوق العم

المهني باعتباره جوهر نجاح وتطور القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد كتوجه أساسي لعالج مشكلة البطالة، 
 وتحديات سوق العمل.

نطاق إعادة هيكلة نمط االستهالك للمواطن الفلسطيني، بحيث تكون في نطاق انتاجيته ال أن تكون في  .6
مستوى نصيبه من الدخل القومي المتاح والذي يتأثر بقوة بحجم المساعدات والمنح الدولية. وينبغي أن يتم 
ذلك في سياق البعد الوطني لتعزيز قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية ضغوطات اقتصادية أو مالية 

الثابتة. ولعل خطة كيري االقتصادية لحل  تمس رفاهيته، بدافع ابتزازه سياسيًا ومساومته على حقوقه الوطنية
 القضية الفلسطينية كانت في هذا السياق !!.

تعزيز األفكار الخالقة واالبداعية في مجال التشغيل وخلق فرص عمل بعيدًا عن القطاع الحكومي، والعمل  .7
نشاء بنك ألفكار المشاريع الصغيرة،  الجاد والحقيقي على إنجاح هذه األفكار وتكوين صناديق تمويلية لها، وا 

وتأسيس حاضنات أعمال وطنية على مستوى كبير بداًل من االقتصار على حاضنات أعمال بسيطة تقتصر 
نجاح هذه المشاريع في مختلف األنشطة اإلنتاجية  على بعض الجامعات، بحيث تقوم بدور حقيقي في دعم وا 

لناجحة في هذا المجال. وفي هذا الجانب من والخدمية، ويمكن االستفادة من العديد من التجارب الدولية ا
الممكن تحقيق تكامل مالي بين المصارف ومؤسسات اإلقراض المتخصصة والجمعيات والهيئات الدولية 

 المانحة لتمويل هذه المشاريع وحاضنات األعمال الخاصة بها. 

ستراتيجية مدروسة إلحالل دعم حقيقي لقطاع الزراعة والصناعة، وحماية المنتج الوطني وتطويره، وتبني إ .8
الواردات بطريقة ممنهجة ومتدرجة، بما يؤدي الى تحقيق االحتياجات المجتمعية األساسية من المنتجات 

 الزراعية والصناعية.

التحول التدريجي في االستيراد من إسرائيل نحو االستيراد من أو عبر األردن ومصر، وبالتالي فان هذا سيقلل  .9
اصة التي تتحكم بها إسرائيل. ولعل أهم أنواع الواردات التي ينبغي استيرادها من غير من حجم إيرادات المق
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إسرائيل هي المحروقات والطاقة )الكهرباء(، ومن الممكن أن يتم ذلك من خالل األردن أو مصر وبدعم 
ق باريس عربي السيما في مجال الكهرباء. علمًا بأن هذا حق من حقوق السلطة الفلسطينية نص عليه اتفا

االقتصادي )على سوئه(، ولكن لألسف لم تعمل السلطة الفلسطينية على االستفادة منه منذ تأسيسها، وأبقت 
نفسها مكبلة بعقود احتكارية مع الشركات اإلسرائيلية، وهذا يطرح مدى التناقض بين اإلجراءات والسياسات 

قتصادي الفلسطيني، والشعارات االقتصادية االقتصادية المطبقة فعليًا من قبل متخذ القرار والمخطط اال
المرفوعة بضرورة التخلص من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي، وتعزيز العالقات االقتصادية الفلسطينية مع دول 

 العربية ودول العالم األخرى!!!.

سرائيلي، وبعبارة  ما من شك أن المشكالت الجوهرية التي يعاني منها االقتصاد الفلسطيني هي بسبب االحتالل اإل
أخرى فان المسببات الرئيسية لهذه المشكالت هي سياسية بامتياز هذا من جانب، ومن جانب  آخر على المستوى  
الفلسطيني الداخلي هناك تحديًا آخر يتمثل في الخالف االيدولوجي بين كبرى الفصائل الفلسطينية وما ترتب عليه 

يات مقاومة االحتالل، وهذا انعكس بدرجة كبيرة على االقتصاد من خالف في الخطاب السياسي وأدوات وآل
 الفلسطيني.

ورغم الخالف األيديولوجي السياسي على المستوى االستراتيجي إال أن الرؤية السياسية المرحلية لطرفي االنقسام 
وبالتالي من الممكن  ،1967الفلسطيني متوافقة، وتتمثل في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 

البناء على هذا القاسم المشترك، وتحييد كافة جوانب اإلدارة الحكومية لشؤون المجتمع واالقتصاد، لتكون على أسس 
مهنية وبأيدي كفاءات وطنية تراعي مصلحة الشعب بالدرجة األولى بما يضمن عدم استغالل الجهاز الحكومي من 

ف فصائلي مستقباًل إن كانت النية الصادقة والمخلصة متوفرة لدى قبل أي طرف سياسي في أي نزاع أو خال
ال  مختلف األطراف الفلسطينية بأن هدفها هو حماية الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة سياسات االحتالل عليه، وا 
ال فان الفشل والتفكك واالنهيار وضياع الحقوق الوطنية، والتفريط بالتضحيات الكبيرة في مختلف مراحل النض

الفلسطيني سيكون هو البديل، ولعل فترة ما بعد المصالحة، والممارسة الفعلية للفصائل الفلسطينية خالل فترة 
حكومة التوافق الوطني وما بعد نتائج االنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، وممارسات الحكومة نفسها 

 !!.سيكون هو المختبر الحقيقي لنوايا جميع األطراف !

 

 متطلبات المرحلة الثانية "اقتصاد الدولة"

 ان التوجهات االقتصادية المستقبلية للدولة الفلسطينية تستلزم ما يلي:

دارة سياسة نقدية متكاملة .1 صدار العملة الوطنية وتأسيس وا   انشاء نظام نقدي متكامل وا 

ينبغي العمل على تحقيق الشروط تعتبر العملة الوطنية أحد رموز االستقالل االقتصادي والسياسي ولذلك 
االقتصادية الالزمة لضمان نجاح إصدار العملة من خالل التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة خاصة وزارة 
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المالية وسلطة النقد ووزارة االقتصاد. وابرز هذه الشروط ضمان حرية الحركة والعبور، ونظام مصرفي آمن وسليم 
تقرار واالستدامة في المالية العامة للسلطة الفلسطينية، واالعتماد على القدرات الذاتية وفعال، وتحقيق التوازن واالس

لالقتصاد من أجل ضمان استقاللية ونجاح السياسة االقتصادية بشكل  عام. وضبط أوضاع ميزان المدفوعات، 
 خاصة الميزان التجاري الذي يعاني من عجز هيكلي مزمن.

 :الية للحكومةاعادة النظر في السياسة الم .2

وهذا االمر يستلزم اعادة هيكلة شاملة لكافة بنود االنفاق الحكومي خاصة الرواتب واالجور، باالضافة الى ضبط 
مسألة االقتراض الحكومي عبر تنظيمه حصريا من خالل اصدار الصكوك والسندات بدال من االقتراض المباشر 

استحقاق السندات سيعزز الثقة في الديون الحكومية، ومن ثم  من الجهاز المصرفي، اذ ان التزام الحكومة بآجال
تمكين الحكومة من الحصول على الموارد المالية الالزمة لها بتكلفة أقل، باإلضافة الى تنشيط سوق ما بين 
المصارف، واالنعكاس االيجابي لذلك على كفاءة إدارة السيولة، وامتصاص الفوائض المالية في القطاع المصرفي، 

استغالها داخل االقتصاد المحلي، وتجنب مخاطر المديونية الخارجية التي تعتبر من أكبر األعباء الواقعة على و 
اقتصاديات الدول النامية. وبعبارة  أخرى استغالل المدخرات المحلية في تمويل احتياجات القطاع العام والخاص، 

 قطاع المصرفي الفلسطيني.وهذا يعكس كفاءة أكبر لعملية الوساطة التي يقوم بها ال

 االنضمام إلى المؤسسات االقتصادية الدولية واالتفاقيات الدولية في المجال االقتصادي والمالي: .3

اعداد مسح بالمؤسسات االقتصادية واالتفاقيات والمعاهدات الدولية في المجال االقتصادي والمالي التي من الممكن 
اد واتخاذ االجراءات الالزمة لذلك. مثل االنضمام إلى صندوق النقد الدولي انضمام دولة فلسطين اليها، والبدء بإعد

ومؤسسات مجموعة البنك الدولي، وبحث مدى حاجة االقتصاد لالنضمام الى منظمة التجارة العالمية، وغيرها من 
 المؤسسات والمنظمات الدولية.

 تقييم بروتوكول باريس االقتصادي: اعادة .4

وء االعتراف بالدولة، وفي ضوء مصلحة االقتصاد الفلسطيني، النظر في امكانية الغاء من األهمية بمكان في ض
هذا البروتوكول أو على االقل اجراء تعديالت جوهرية فيه، خاصة في البنود المجحفة بحق الفلسطينيين. مثل 

طيني بالتبعية النقدية للشيكل اشتراط موافقة اسرائيل المسبقة على اصدار العملة الفلسطينية، والزام االقتصاد الفلس
االسرائيلي. ومن جانب اخر امكانية جباية الضرائب والجمارك )ايرادات المقاصة( مباشرة عبر اتخاذ االجراءات 
التي تكفل حرية التصدير واالستيراد، من خالل البلدان المجاورة )مصر واالردن( واالستغناء عن المعابر والموانئ 

 شأنه احداث قفزة كبيرة في نمو القطاع الخاص الفلسطيني.االسرائيلية، وهذا من 

ومن جانب  اخر البدء في العمل على سيطرة الدولة الفلسطينية على مواردها االقتصادية ال سيما في مجال استخراج 
 الغاز الطبيعي في بحر غزة، والذي تضع اسرائيل العراقيل المختلفة لتطويره واستمرار العمل فيه.
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 الخالصة:
في ضوء ما ورد في هذه الورقة من تحليل عام لمختلف الجوانب المؤثرة على النظام المالي الفلسطيني، يمكن القول 
أنه من المبكر الحديث عن توافر حقيقي لمقومات النظام المالي للدولة، ومن الواضح تمامًا أن التحكم بالنظام 

القوى الدولية، وبالتالي بدون أن يكون هناك استقاللية حقيقية في المالي القائم حاليًا مرتبط بدرجة كبيرة باالحتالل و 
النظام المالي، واالعتماد على الذات في خلق الموارد المالية، فلن تنجح السياسات االقتصادية والخطط التنموية، 

طينية يمكن وباختصار فان مقومات النظام المالي للدولة الفلس ولن يكون هناك اقتصاد دولة بالمعنى الحقيقي.
 تمثيلها بمثلث يستلزم وجود االضالع الثالثة كما في الشكل:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 دولة يمكن تلخيصها بالعناصر التالية: للالركائز االساسية لسالمة النظام المالي واالقتصادي فوبالتالي  
لى نسب مقبولة لعجز مالية عامة سليمة وقادرة على استدامة مصادرها وخدمة ديونها والتزاماتها، والحفاظ ع .1

الموازنة، مع إدارة كفؤة للسياسة المالية المحفزة للنمو االقتصادي، والمتكاملة مع السياسات االقتصادية األخرى بما 
 يحقق االستقرار المالي والنقدي في الدولة.

 السياسة النقدية. نظام نقدي مالئم لألوضاع االقتصادية في الدولة، وعملة وطنية مستقرة، مع ضمان سالمة وكفاءة .2
ميزان مدفوعات مستقر، وضمان القدرة على التعامل مع نسب عجز تضمن استقرار وتوازن سعر صرف العملة  .3

 الوطنية. 

إدارة كفؤة للسياسات التجارية بما يضمن تفاعلها وتأقلمها مع النظام االقتصادي الدولي، السيما من حيث االنفتاح  .4
ألجنبية، وفي نفس الوقت رفع درجة التنافسية للصناعات الوطنية والمحافظة االقتصادي وتشجيع االستثمارات ا

  عليها وتنويع القدرات اإلنتاجية لالقتصاد.

مأسسة القرار االقتصادي على أرضية استراتيجية اقتصادية وبرنامج وطني متفق عليه من كافة فئات المجتمع،  .5
 جية اقتصادية.يقوم على جعل المؤسسات مفتاح النجاح ألية استراتي

نظام نقدي 

مالية عامة 
يكل اقتصادي ه

 سليم
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 بيئة قانونية وتنظيمية شفافة ومحوكمة ترفع ثقة المستثمرين المحليين واالجانب في االقتصاد المحلي. .6

وعلى متخذي القرار االقتصادي في فلسطين العمل على تحقيق هذه الركائز، من اجل التمكن من انشاء نظام مالي 
 وتحقيق االهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.واقتصادي مستقل وحقيقي يصلح لقيادة العمل التنموي 
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تحشيد الرأي العام ملناصرة  استراتيجية

 الفلسطينية في إطار بناء الدولة الحقوق 

 من خالل مواقع التواصل االجتماعي 

 

 م املدهون                                         د. محمد إبراهي

  م. عبد هللا جمعة وافي
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 :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى تصميم استراتيجية مقترحة لتحشيد الرأي العام الفلسطيني لمناصرة حقوقه السياسية في 

حثان المنهج الوصفي التحليلي, وقد إطار بناء الدولة الفلسطينية عبر مواقع التواصل االجتماعي، حيث استخدم البا
تكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات الفلسطينية النظامية في قطاع غزة وهذه الجامعات هي )جامعة األقصى، 

( مبحوثًا ليخضعوا للدراسة. فأظهرت 400الجامعة اإلسالمية، جامعة األزهر(، وقد تم اختيار عينة عشوائية عددها )
 لي:نتائج الدراسة ما ي

( من عينة الدراسة يمتلكون حسابًا على أحد مواقع التواصل االجتماعي وأن موقع %95.25ن ما نسبته )إ .1
(Facebook( أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا وتفاعاًل بما نسبته )98.20%.) 

اعي كان منخفضًا وليس ن تداول الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة عبر مواقع التواصل االجتمإ .2
كافيًا، بحيث كان الوزن النسبي لتداول الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة على مواقع التواصل 

االهتمام بدعم الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة عبر مواقع (، وأن %51.7االجتماعي )
 (.%66.4بحيث كان الوزن النسبي )كبيرًا التواصل االجتماعي من قبل المبحوثين كان 

 (.%73.20ن مواقع التواصل االجتماعي تلعب دورًا إيجابيًا كبيرًا في تحشيد الرأي العام الفلسطيني بما نسبته )إ .3
ن الرأي العام يتأثر بقضية ما من خالل كثافة تداولها على صفحات مواقع التواصل االجتماعي حسب رأي إ .4

 دراسة.%( من عينة ال75.10)
 وقد أوصت هذه الدراسة بعدة توصيات، أهمها:

تبني االستراتيجية المقترحة التي تهدف إلى توعية الرأي العام بحقوقه المسلوبة وذلك لتحفيز المواطن الفلسطيني  .1
 لمناصرة حقوقه المسلوبة وتوضيحها للرأي العام اإلقليمي والدولي.

ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة لصد هجمات الحرب النفسية  تشكيل لجنة حكومية متخصصة من وزارة اإلعالم .2
 التي يتعرض لها المجتمع الفلسطيني وعدم التباطؤ في الرد عليها وتفنيدها.

تدريب المؤسسات الشبابية والناشطين الشبابيين وقادة الرأي الفلسطيني على التقنيات والخوارزميات التي تتبعها  .3
 فاعل معها.طوير وتوسيع التمواقع التواصل االجتماعي لت
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Abstract: 

  The study aimed to the proposed strategy to Mobilization of Palestinian public 

opinion to advocate for his political rights in the framework of building a Palestinian 

state through social networking sites, where researchers used the descriptive analytical 

method design, may be a study population of students of Palestinian universities 

systemic in the Gaza Strip and these universities are (Al-Aqsa University, University 

Islamic, Al-Azhar University), has been selected a random sample of (400) Students to 

undergo the study. results of the study include: 

1. The rate of (95.25%) of the study sample have an account on a social networking 

sites and site (Facebook) more commonly used social networking sites and interactive 

including rate (98.20%). 

2. that the trading of the Palestinian political rights in the framework of nation-building 

through social networking sites was low and is not enough, so the relative weight of the 

circulation of the Palestinian political rights in the framework of building the state on 

social networking sites (51.7%), and interest in supporting the Palestinian political 

rights in the framework of building State across social networking sites by the 

respondents was so great that the relative weight (66.4%). 

3. that social networking sites play a major positive role in rallying public opinion, 

including the Palestinian rate (73.20%). 

4. that public opinion is influenced by what the cause of intensity during traded on the 

pages of social networking sites in the opinion of (75.10%) of the study sample. 

The study recommended a number of recommendations, including: 

1. adopt the proposed strategy, which aims to raise public awareness of their rights 

usurped in order to stimulate the Palestinian citizen to advocate for their rights usurped 

and clarify the regional and international public opinion. 

2. formation of a government of a specialized committee of the Ministry of Information 

and the Ministry of the Interior and the Ministry of Culture of psychological warfare to 

repel attacks against the Palestinian society and the lack of a slowdown in reply to, and 

refute. 

3. training youth organizations and youth workers Palestinian activists and opinion 

leaders on the techniques and algorithms followed by social networking sites for the 

development and expansion of interaction with them. 
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 :مقدمة
 لم إن وأن اإلنسان ويتبدل، األرض هذه على يتغير شئ كل وأن الكون، هذا في حتمية سنة التغيير يعتبر 

 أن اإلنسان وعلى المحال، من وام الحالد ألن اإلنسان، إدارة على التغيير يعمل يوم فسيأتي التغيير إدارة على يعمل
 مسلوب اتجاهها في فتدفعه التغيير رياح عليه ستهب جامداً  ساكناً  ظل إن ألن اإلنسان التغيير، هذا ويواكب يتفاعل

فقد أصبحت تقنيات االتصال ونقل المعلومات رافدًا أساسيًا، وركنًا مهمًا في بناء  .(159: 1989اإلرادة. )يوسف،
نسان االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، في ظل التحوالت والتطورات المعرفية في هذا منظومة اإل

العصر، حيث شهدت المجتمعات اإلنسانية خالل العقد األخير من القرن الماضي، تطورات متسارعة ومتالحقة 
العالمية "اإلنترنت" التي ُتعدُّ أبرز ما  لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، ولعل أهمها يتمثل في شبكة المعلومات

 (.2: 2007توصل إليه العلم الحديث، ويعد كذلك من أهم اإلنجازات البشرية في عصر المعلوماتية ) المجالي، 

ونظرًا لما تتميز به فلسطين من سخونة األحداث على أرضها وزخمها الذي يستقطب اهتمام العالم بأسره،  
اقع التواصل االجتماعي يكون أكبر باعتبارها من أهم وسائل تعزيز تلك الحقوق السياسية فإن الدور المتوقع لمو 

عن فقدان استراتيجية واضحة تعمل على  اً ناتج الفلسطينية في إطار بناء الدولة، وقد الحظ الباحثان أن هناك خلالً 
عبر مواقع التواصل االجتماعي. لذا فقد إيجاد آلية مناسبة لتحشيد الرأي العام لمناصرة ونصرة الحقوق الفلسطينية 

تم اختيار موضوع استراتيجية تحشيد الرأي العام لمناصرة الحقوق الفلسطينية عبر مواقع التواصل االجتماعي إيمانًا 
 منا بما تشكله من أهمية بالغة على المستوى المحلى، أو اإلقليمي، أو الدولي.
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
اإلعالم بفاعليتها وسطوتها أحدى أقوى أدوات المعرفة وتكوين الوعي فـي مختلف المجاالت شكلت وسائل  

السياسية، والثقافية، واالقتصادية، واالجتماعية، وقد الحظ الباحثان أنه بسبب تتابع األحداث واألخبار العاجلة في 
عم قضاياه الكبرى وحقوقه المصيرية، فلسطين وانشغال الرأي العام بمتابعتها فإن ذلك كان على حساب تغطية ود

 في ضوء ما سبق يبرز السؤال الرئيس التالي: 

ما إمكانية اقتراح استراتيجية لتحشيد الرأي العام الفلسطيني لمناصرة حقوقه السياسية في إطار بناء الدولة الفلسطينية 
  انيالتال نعبر مواقع التواصل االجتماعي ؟ ويتفرع من السؤال الرئيس السؤاال

 ما مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة؟ -1

 ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسطيني؟  -2

 

 أهداف الدراسة:
 بناء الدولة. معرفة مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار .1
 معرفة دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسطيني.  .2

 

 أهمية الدراسة:
 وتكمن أهمية الدراسة في الجوانب التالية:

التوصل إلى استراتيجية مقترحة علمية وعملية وواضحة وقابلة للتطبيق تهدف إلى تحشيد الرأي العام الفلسطيني  .1
  .اسية في إطار بناء الدولة عبر مواقع التواصل االجتماعيلمناصرة حقوقه السي

حداثة موضوعاتها والتي تكاد تخلو المكتبة العربية من مثيالتها في الوقت الراهن, وقد تبرز من خالل ما يمكن  .2
أن تتوصل هذه الدراسة من مدلوالت نظرية وفكرية باعتبارها تمثل استجابة حقيقية إلحدى أبرز القضايا 

 ديات الرئيسة التي تواجه المواطن الفلسطيني.والتح
أهمية استغالل مواقع التواصل االجتماعي لمناصرة الرأي العام لصالح الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار  .3

 بناء الدولة.
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 مصطلحات الدراسة:

خاللها تحديد بأنها الطريقة التي يمكن من  كمصطلح إجرائي لهذه الدراسة: عرفها الباحثان االستراتيجية .أ
األهداف وصنع القرارات بعيدة المدى بما يحقق رسالة المنظمة التي قامت من أجلها، أي أنها منظومة 
متكاملة تتضمن كاًل من رسالة المنظمة وأهدافها والسياسات الالزمة لتحقيقها، والطرق الالزمة لتنفيذ 

 نظمة باالستناد إلى إمكانات المنظمة الداخلية.ومتابعتها، بما يتالءم مع التغيرات في البيئة المحيطة بالم
بل هو ما يتم  ،( بأنه مجموع اآلراء الفردية لجماعة من األفراد36: 1987الرأي العام: يعرفه ) كحيل، .ب

 التوصل إليه جراء عمليات اإلقناع واالقتناع من الرأي، حيث يمثل األغلبية الرأي العام.
احثان كمصطلح إجرائي لهذه الدراسة بأنها عبارة عن مواقع إلكترونية مواقع التواصل االجتماعي: عرفها الب .ت

تقدم خدمات تتركز في بناء التواصل االجتماعي وتعزيزه، وتبادل االتصال بين الناس الذين تجمعهم نفس 
 االهتمامات واألنشطة، أو لمن يهتمون باكتشاف ميول وأنشطة اآلخرين.

الباحثان أن يختصا في هذه الدراسة بالحقوق السياسية الفلسطينية في الحقوق السياسية الفلسطينية: ارتأى  .ث
إطار بناء الدولة السياسية، والتي تتمثل في قضايا الحل النهائي التي تم تأجيلها في اتفاقية أوسلو، وهذه 

حق  -حق ترسيم الحدود -حق تحرير األسرى  -حق عودة الالجئين  -الحقوق السياسية هي: )حق القدس
 حق المياه(.  –االستيطان إنهاء

 

 

 متغيرات الدراسة:
 المتغيـر التابـع: دعم الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة. .1
 المتغير المستقل: دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسطيني.  .2
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 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 :اإلطار النظري 

 االستراتيجية: 
استخدام استراتيجيات حمالت الضغط والمناصرة لتحشيد الرأي العام الفلسطيني لمناصرة حقوقه السياسية في إطار 

 بناء الدولة عبر مواقع التواصل االجتماعي:
يتطلب تصميم وتطوير استراتيجية تحشيد الرأي العام في فلسطين العمل مع الشركاء المحتملين على المستوى       

اًء كانوا منظمات أهلية أو مؤسسات شبابية أو أحزاب فلسطينية، أو مع جمهور عريض من الناشطين الوطني، سو 
والحقوقيين الفلسطينيين الراغبين بنصرة حقوقهم وكشف زيف مغتصبيها،  وبالتالي فتحقيق هذه الغاية الكبرى يتطلب 

طيني، بحيث تسهم في تطوير الوسائل تطوير أدوات واستراتيجيات عمل بشكل مستمر بالتعاون بين الكل الفلس
 واآلليات الالزمة.

وبعد االطالع والبحث فقد ارتأى الباحث أن أهم االستراتيجيات التي تحقق هدف الدراسة هي استراتيجيات الضغط 
 والمناصرة بمفهومها المدرج أدناه.

 
 مفهوم الضغط والمناصرة: 

شيد والتحشيد والتحريك بهدف إحداث التغيير في المجتمع الضغط والمناصرة تعبير عن عملية متواصلة من التح
بالمعنى الوطني أو الديمقراطي. وهذه العملية تعتمد أساسًا على درجة نضوج وقدرة العامل الذاتي على الفعل في 

 (2011السياق الموضوعي للتأثير فيه وتغييره. )الصندوق االجتماعي للتنمية_اليمن، 
لمناصرة تأتي في سياق المساهمة في تفعيل العناصر الكامنة اجتماعيًا واقتصاديًا إن استراتيجيات الضغط وا

وسياسيًا للمشاركة الفاعلة في تحشيد الرأي العام الفلسطيني لمناصرة حقوقه المشروعة والمساهمة في رفع إمكاناتهم 
قيم حقوق اإلنسان التي كفلتها ليصبحوا مواطنين مدركين لمسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم بشكل أكبر، ملتزمين ب

جميع الشرائع السماوية والدساتير األرضية والصعود بهم إلى مراحل العمل الفعلي من خالل تنفيذ  حمالت تحشيد 
ومناصرة وضغط بخطواتها المختلفة. واالنتقال باألفراد والمنظمات وبالمجتمع لمقدرة أكبر لمساعدة أنفسهم في 

خالل بناء القدرات والتنمية المحفزة للمناداة  )الضغط والمناصرة( بعيون واعية ناقدة  استعادة جزء من حقوقهم من
 قادرة على التغيير بشكل جماعي.

 
 

  



 

  944 من 795

 

 (2010استراتيجيات المناصرة: )برغوت، 
كثيرًا ما يستخدم المواطنون ومؤسساتهم تشكيلة من االستراتيجيات المتنوعة من أجل تحقيق أهدافهم في مجال 

اصرة وبشكل عام يمكن تجميع استراتيجيات المناصرة والتمكين هذه في فئات ست على أساس غاياتها الرئيسة المن
 أو أنشطتها الجوهرية على النحو التالي:

 
 :استراتيجية التنسيق والتعاون . 1

 بناء عالقات التعاون بين المجموعات ذات العالقة بموضوع القضية.
 :استراتيجية التوعية والتعلم.2

زيادة الوعي ورفع مستويات الوعي الناقد وتتضمن هذه االستراتيجيات تعزيز قدرة المؤسسات األهلية والمنظمات 
الشعبية للتعبير عن نفسها وتوفير معلومات أو التعاون في جمع وتحليل البيانات والمعلومات وتطوير سياسات 

 بديلة.
 . استراتيجية اإلقناع:3

معلومات والتحليل وحشد المواطنين بغية المطالبة بإحداث التغيير، وكثيرًا ما تتضمن وهدفها الرئيس استخدام ال
اللجوء إلى مجموعات الضغط واستخدام وسائل اإلعالم للتأثير على صانعي القرار وعلى الرأي العام، إن توفر 

ح نجاح استخدام هذه و مفتاھمهارات اتصال وتواصل وتفاوض واستخدام األرقام واإلحصائيات لتوضيح األهداف 
 االستراتيجية.

 . استراتيجية بناء التحالفات الجديدة: 4
تهدف هذه االستراتيجية لتكوين تحالفات جديدة تتقاطع مصالحها أو معتقداتها أو قيمها مع أهداف الحملة وبالتالي 

مكاناتهم  في تحقيق أهداف ا  لحملة.بناء التحالفات معها سيؤدي إلى االستفادة من خبراتهم وا 
 . استراتيجية التقاضي:5

 والهدف الرئيس منها هو النهوض بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية عبر استخدام نظام المحاكم الختبار القوانين.
 المواجهة: استراتيجية. 6

استخدام العمل المباشر لتحدي السياسات السلبية ولجذب االهتمام إليها ولحشد قدر أكبر من الضغط مقارنة 
تباع طرق عنيفة أو غير استراتيجية أن تتضمن باستراتيجيات أخرى من أجل إحداث تغيير سياسي. ويمكن لهذه اال

 عنيفة لتوجيه العمل.
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 :الرأي العام 
تلعب وسائل اإلعالم دورًا في توجيه أولويات الرأي العام وتحديدها بما يتوافق مع توجهات النخب الحاكمة، 

توفير قاعدة واسعة من المعلومات عن توجهات الرأي العام للنخب الحاكمة وأرائهم ولترسم وتقوم وسائل اإلعالم ب
لقد ازدادت (. 195: 2004هذه النخب خططها وتطلعاتها مستعينة بهذه القاعدة الواسعة من المعلومات )مجاهد، 
لسياسية، كما برزت قوة الرأي أهمية الرأي العام في المجتمع المعاصر نتيجة لظروفه االجتماعية واالقتصادية وا

العام وتأثيره بعد التطور الهائل والكبير الذي شهدته وسائل اإلعالم الجماهيرية ووسائل االتصاالت والتكنولوجيا، 
حيث وفرت شبكة اإلنترنت عبر خدماتها وتطبيقاتها وأدواتها االلكترونية مجااًل رحبًا لخلق رأي عام ملموس، 

بداء الرأي، والوصول السهل إلى المعلومات وأصبحت المواقع االلكت رونية تتيح للمشتركين فرصة المشاركة وا 
 (.2000،64واالطالع على اآلراء المتناقضة وعرض ما لديهم من أراء للنقاش والتداول.)العبد،

 ( كما يلي:91: 2004أما مراحل الرأي العام فقد أوردها )عبده،

كرة والسلطة للمجتمعات السياسية حيث يكون الرأي العام سلبيًا يتعارض مع  المرحلة األولى: تعبر عن األشكال المب
السلطة الموجودة  أكثر منه مؤيد لها  مهما كانت أخطاؤها، ألنه ال يعرف شيئًا أفضل أو ألنه ال يرى طريقًا 

فهي تتميز بالتصادم  لإلصالح، وربما ألنه يشعر بوازع ديني مقرون بالخوف يجعله يحترم السلطة. المرحلة الثانية:
أو الصراع بين إرادة  الحاكم المستبد ومواليه، وبين المعارضة على الجانب اآلخر، وفي هذه المرحلة يبدأ الرأي 
العام في التحقق من قوته ويبدأ في السؤال عن حقوقه وواجباته، وتحسم مرحلة الصراع  هذه إما بالمفاوضة أو 

ن الوصول إليها إذا أمكن أن تتأكد إرادة أغلبية المواطنين في جميع األوقات، دون بالعنف. أما المرحلة الثالثة: يمك
 الحاجة إلى صناديق االقتراع، وهذه الحالة تسمى حكم بواسطة الرأي العام.

 

 :مواقع التواصل االجتماعي 
 من أحدثته مال وذلك الحالي، القرن  شهدها التي العلمية اإلنجازات أهم مواقع التواصل االجتماعي من تعد

مواقع  والمكان، وتضم الزمان بحدود تعترف ال واحدةً  مدينةً  المعاصر عالمنا من جعلت ثورة في تكنولوجيا االتصال
 الخدمات من الكثير أدواتها خالل من توفر أنها كما المعلومات، مصادر من هائلة التواصل االجتماعي مجموعة

 بهم. الخاص المجال في توظيفها خالل من الخدمات، هذه من ستفادةاال إمكانية للجميع تتيح والتي المختلفة،

: 2011ويمكن تلخيص دور مواقع التواصل االجتماعي في تكوين الرأي العام من خالل النقاط التالية: )أبو زهير،
69) 
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أي العام وبلورة بلورة المشكالت ومناقشة اآلراء والمقترحات: تنبع أهمية مواقع التواصل االجتماعي في تكوين الر -1
المشكالت ومناقشة اآلراء والمقترحات من خالل ما ينتج عنها من سعة األفق لدى األفراد وتنمية الوعي السياسي 

 والثقافي لديهم.

نقل الخبرات: كما أنها تنقل إليهم الخبرات والتراث والمعلومات، وبالتالي فإنها تفيدهم في تقليب وجهات  -2
 ات. النظر،ومناقشة الموضوع

التركيز على القضايا واألحداث الهامة: إن مواقع التواصل االجتماعي قادرة على تصوير القضايا واألحداث -3
واألشخاص على خالف الواقع الفعلي، وتقديم تلك التصورات للجمهور على أنها ُتمثل الصورة الحقيقية، وذلك من 

 خالل توظيف مفهوم الصورة الذهنية. 

أي العام: بهذا يتضح الدور الكبير الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي في التأثير على الرأي التأثير على الر -4
العام، وتشكيل توجهاته و اتجاهاته، أو تعبئته باتجاه أهداف أو قضايا معينة، وتستخدم كوسيلة للتأثير وتغيير 

 االتجاهات وخلق توجهات واتجاهات. 

ع التواصل االجتماعي من وسائل الضبط االجتماعي المهمة في أي مجتمع إمكانية ضبط الرأي العام: مواق-5
كان، حيث تعمل على التوجيه، وغرس قيم وممارسات اجتماعية حديثة تتحول إلى تغيرات في المفاهيم و السلوك 

 الفردي والمجتمعي من خالل خدمات وميزات تساهم في توجيه الرأي العام وتكوينه.

من خالل وسائل اإلعالم، ويتضاعف ذلك مع  -غالباً -أي العام في العصر الحديث يتبلورويرى الباحثان أن الر 
التطورات النوعية المتزايدة في مجاالت تقنية االتصاالت، والتي منحت وسائل اإلعالم إمكانيات وقدرات هائلة في 

امل والمؤثرات على الرأي العام، إن التأثير على اآلخرين، األمر الذي جعل من وسائل اإلعالم عاماًل رئيسًا من العو 
لم يكن أهم تلك العوامل، حيث وفرت شبكة التواصل االجتماعي تقنيات مميزة لمستخدميها يستطيعون من خاللها 
الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات بسهولة كبيرة، وتكلفة منخفضة، كما منحت وسائل التكنولوجيا الحديثة ال 

للمستخدمين ميزات مكنتهم من المشاركة بآرائهم والتعليق على القضايا المثارة والمطروحة  سيما المواقع االجتماعية
أو حتى طرح قضايا جديدة للنقاش ولخلق رأي عام تجاهها، إلى جانب أنها دمجت جماعات كثيرة جديدة لم تكن 

 لتشارك من قبل في تكوين الرأي العام.

 

  



 

  944 من 798

 

 ناء الدولة:الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار ب 
بالعودة إلى بعض الوثائق األممية والمصادر األساسية المتعلقة بالحقوق السيما اإلعالن العالمي لحقوق   

اإلنسان تتمحور قائمة بالحقوق التي يجب أن يتمتع بها اإلنسان، بغض النظر على جنسه ولونه ومكان سكنه 
لسياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة تنبع من حقوق ووضعه االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي، فالحقوق ا

اإلنسان المشروعة التي كفلتها الشرائع السماوية ونصت عليها الدساتير األرضية، وهي كثيرة جدًا، لذلك ارتأى 
 الباحثان أن يختصا في هذه الدراسة بالحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة، والتي تتمثل في قضايا
الحل النهائي التي تم تأجيلها في اتفاقية أوسلو وذلك كونها قضايا كبرى أمام الرأي العام الفلسطيني ومحل إجماع 

حق عودة الالجئين  -حق القدس -من معظم الفصائل الفلسطينية، وهذه الحقوق السياسية هي: )حق ترسيم الحدود
 حق المياه(. –حق إنهاء االستيطان -حق تحرير األسرى  -

 
 :الدراسات السابقة .أ

تشكل الدراسات السابقة منطلقا أساسيًا لألبحاث التي تليها وقد قام الباحثان بعرض بعض الدراسات التي 
رجع إليها في تحديد مشكلة الدراسة من خالل تقسيمه لهذه الدراسات إلى محورين لإليفاء بجوانب موضوع الدراسة 

 اشرة وغير المباشرة بموضوع الدراسة، وهي على النحو التالي:حسب ما يتوفر من دراسات ذات العالقة المب

بعنوان "استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لمواقع التواصل االجتماعي  (:2014دراسة أبو صالح )-1
واإلشباعات المتحققة" هدفت الدراسة إلى التعرف على استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لمواقع التواصل 

عي واإلشباعات المتحققة، وتندرج الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، استخدم الباحثان منهج الدراسات االجتما
المسحية معتمدًا على نظرية االستخدامات واإلشباعات، واستخدم صحيفة االستقصاء كأداة رئيسة لجمع البيانات من 

مفردة موزعين على طلبة الجامعات  390قوامها المبحوثين، والمقابلة كأداة ثانوية، وقد أجريت الدراسة على عينة 
 الفلسطينية النظامية بقطاع غزة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:

% من أفراد العينة المبحوثة يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي، وبينت الدراسة أن الفيس بوك هو 90.أن 1
 % من العينة.95أكثر مواقع التواصل االجتماعي واستخدامًا بنسبة 

.وتصدر دافع التواصل مع الزمالء واألصدقاء في الداخل والخارج سبب استخدام شبكات التواصل، تاله دافع 2
 الحصول على المعلومات واكتساب خبرات.

  



 

  944 من 799

 

 في الشباب الفلسطيني مشاركة تنمية في مواقع التواصل االجتماعي بعنوان "دور (:2013دراسة حمودة ) -2

 في مواقع التواصل االجتماعي، به تقوم الذي الدور طبيعة على التعرف إلى الدراسة معية" هدفتالمجت القضايا
االجتماعي، يتمثل  المسح منهج الدراسة هذه وتستخدم المجتمعية، القضايا في للمشاركة الفلسطيني الشباب تحفيز

( من الذكور 35( سنة إلى اقل من )15) مجتمع الدراسة الميدانية في جميع الشباب الفلسطيني من المرحلة العمرية
من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة  لعينة منهج المسح على الدراسة هذه اعتمدت واإلناث، وقد

 ( مبحوثا. 410والقدس الشريف، والتي بلغ قوامها )

 
  



 

  944 من 800

 

 نتائج الدارسة:
 

 ،% 96.1 دائم بشكل من يستخدمونها نسبة جاءت إذ االجتماعية الشبكات يستخدمون  المبحوثين جميع أن .1
مواقع  على المجتمعية القضايا يتابعون  المبحوثين كما أن ،% 3.9 أحياناً  يستخدمونها الذين وبلغت نسبة

بنسبة  وأحياناً  ،% 82.2بنعم أجابوا من نسبة جاءت إذ ،% 99.3بلغت  كبيرة بنسبة التواصل االجتماعي
 المتابعة. بعدم أجابوا % 0.7أن  حين في ،% 17.1

كما أشارت الدراسة إلى أن المبحوثين يعتقدون عدم كفاية ما تتناوله مواقع التواصل االجتماعي لتغطية القضايا  .2
 المجتمعية جاءت بالترتيب حسب عدم الكفاية وفقاً للتالي:

االنقسام والمصالحة  ، تهويد القدس وضياع الهوية الفلسطينية، االستيطان، األسرى، المياه، البطالة،ون )الالجئ
 .قضية الوقود والكهرباء، الرواتب(الوطنية، ارتفاع األسعار، 

 (:2013دراسة العقاد ) .3
 الفلسطيني" للشباب السياسية المشاركة دعم في مواقع التواصل االجتماعي بعنوان "دور

 وقد ة للشباب الفلسطيني،إلى توصيف دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم المشاركة السياسي الدراسة هذه هدفت

من طلبة الجامعات الفلسطينية  لعينة منهج المسح اتبعت المنهج الوصفي التحليلي، بحيث على الدراسة هذه اعتمدت
 :الدراسة ما يلي وأهم نتائج ( طالب وطالبة،382مكونة من )

 لوجود إقبال كبير في أوساط الشباب الفلسطيني الجامعي على استخدام مواقع التواص .1
 %.95االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت تصل نسبتهم إلى 

كان أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا بشكل عام من قبل هؤالء  Facebookاتضح أن الفيس بوك  .2
 %.  95,3الشباب وذلك بنسبة . 

نسية أنموذجا" هدفت الثورة التو  -بعنوان " دور اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام (:2012دراسة زودة )-4
هذه الدراسة إلى معرفة الدور الذي لعبه اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام التونسي، وقد اعتمدت هذه 

.اعتبار موقع الفيسبوك الشبكة األكثر استخداما 1الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، وأوضحت نتائج الدراسة:
 %.79.68لدى المبحوثين وهذا بنسبة 

ساهمت مواقع اإلعالم االجتماعي في صناعة الرأي العام التونسي وتوجيهه صوب خدمة مصالح الثورة  -2
نما ساهمت بشكل فعال ومباشر في إنجاحها.  التونسية، لكنها لم تصنع الثورة التونسية وا 

 %.71.8يير النظام وهذا ما نسبته ن على تغرو أكثر من ثلثي المبحوثين يرون أن المدونين قاد -3



 

  944 من 801

 

 .,Bynum  (2011)بينم دراسة -5

 "الطالب مشاركة فرص أجل زيادة من االجتماعية الوسائط استثمار "بعنوان

مواقع التواصل  متمثلًة في – اإلعالم االجتماعي وسائل من لالستفادة المثلى الطرق  على التعرف إلى الدراسة هدفت
 المنهج استخدام تم وقد التعليمية، في العملية الثانوي  التعليم مرحلة في الطلبة اندماج تحسين في – االجتماعي
 من مديري ) ١٠(من تكونت التي الدراسة عينة مع مقابلة مفتوحة أجريت الدراسة، حيث إلجراء النوعي الوصفي

  .نوعي بشكل العينة أجوبة تحليل على الباحث اعتمد وقد والية كاليفورنيا، في سفيلد( )بيكر مدينة ومدرسي

 أنها أساس مواقع التواصل االجتماعي )على استخدام دون  تحول كثير معوقات توجد أنه إلى لدراسةا وتوصلت
اإلدارة  موقف المعوقات هذه من أهم وكان الثانوية، التعليمية المراحل في االجتماعي(، لإلعالم الرئيس المكون 
 الطلبة يستخدم حين في المعامل، داخل الحرم المدرسي عن اإلنترنت استخدام صالحية تحجب التي التعليمية

 هو الثاني الرئيس المعوق  أن يحرمون، كما الذين هم المدرسين أن المحمولة، والنتيجة أجهزتهم طريق عن اإلنترنت
 الدارسة إلى توصلت االجتماعي، كما التواصل مواقع على الطلبة مع عالقة أي تكوين نحو المدرسين السلبية آراء

 مريح والطالب بين المدرس التواصل من تجعل ضوابط وفق لكن ضرورة أصبح االجتماعية الشبكات استخدام أن

 .ورسمي

  Aren Karbnsky (2010كاربنسكي ) أرين . دراسة6

 "الجامعات طلبة لدى الدراسي التحصيل على بوك فيس موقع استخدام أثر "بعنوان

 طبقت الجامعات، وقد طلبة لدى الدراسي يلالتحص على بوك فيس موقع استخدام إلى قياس أثر الدراسة هدفت
المدمنون  الجامعات طالب عليها يحصل التي الدرجات أن النتائج أظهرت حيث جامعيًا، ( طالباً ٢١٩) على الدراسة
 التي تلك من أدني بكثير االنترنت على االجتماعية الشبكات أكبر "بوك فيس " موقع وتصفح االنترنت شبكة على

 يمضيه الذي الوقت ازداد كلما النتائج أنه أظهرت كما الموقع، هذا يستخدمون  ال الذين ؤهمنظرا عليها يحصل

 .في االمتحانات درجاته تدنت كلما الموقع هذا تصفح في الجامعي الطالب

 أن إلى مشيًرا أقصر للدراسة وقتاً  يخصصون  اإلنترنت على أطول وقتاً  يقضون  الذين األشخاص أن النتائج بينت كما

بداء الفوازير، وحل "الدردشة " للمستخدم يتيح الموقع هذا وأن ،" تجذبه اهتمامات جيل للك  األمور من كثير في رأيه وا 
 اعترفوا الدراسة شملتهم الذين الجامعيين الطالب ( من%79) أن وبينت النتائج قدامى، أو جدد أصدقاء عن والبحث

 الدراسي. تحصيلهم على ياً سلب أثراً   "بوك الفيس "موقع  على إلدمانهم بأن



 

  944 من 802

 

 

 السابقة: الدراسات التعليق على
 في ضوء اطالع الباحثان على هذه الدراسات تبين ما يلي:

اتفقت الدراسة مع معظم الدراسات السابقة على أن شبكة "فيسبوك" هي األكثر استخدامًا من بين مواقع التواصل  -1
 االجتماعي.

هي التي  -والتي تعد أهم فئات تركيبة المجتمع-قة أن فئة الشباب اتفقت الدراسة مع جميع الدراسات الساب -2
تتفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي، مما أدى لسعي الباحثين لالستفادة من هذه الميزة والسعي للنهوض 

 بمجتمعاتهم من خالل توعية شبابه وتحشيد الرأي العام عبر مواقع التواصل االجتماعي.
لسابقة في الثالث سنوات األخيرة, مما يدلل على أن موضوع المواقع االجتماعية قد أجريت معظم الدراسات ا -3

لفت انتباه الباحثين في المجتمع العربي والفلسطيني بسبب أن الدخول لمواقع التواصل االجتماعي أصبح من 
 اتهم.الطقوس اليومية التي يمارسها أغلب الشباب ليستقوا منها األخبار وينّموا عالقاتهم وصداق

 على الرأي العام العربي والعالمي، وتأثيرها مواقع التواصل االجتماعي دور تنامي على أجمعت الدراسات السابقة -4
 اإلعالمي. المجال إثراء في مهماً  وسائلها دوراً  أدت حيث

تاديها ذات مصداقية واعتمادية من قبل مر  أصبحت مواقع التواصل االجتماعي أن أثبتت السابقة الدراسات نتائج -5
 الثورات في كبيراً  دوراً  أدت وأنها السياسي والوطني، الحراك في حشد للمشاركة وأن تلك المواقع أصبحت مصدر

 .الناشطين التنسيق بين خالل من العربية

 
  



 

  944 من 803

 

 مميزات الدارسة:
 ولقد تميزت هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة بما يلي:

لمية وعملية وواضحة وقابلة للتطبيق تهدف إلى تحشيد الرأي العام أنها توصلت إلى استراتيجية مقترحة ع .1
 عبر مواقع التواصل االجتماعي. في إطار بناء الدولةالفلسطيني لمناصرة حقوقه السياسية 

 أثبتت الدراسة أن أساليب الحرب النفسية هي األكثر تأثيرا في الرأي العام الفلسطيني. .2
نما اقترحت نموذجًا الستراتيجية تعتمد على استراتيجيات الدراسة بالوصف النظري ل لم تكتفِّ  .3 لمشكلة وا 

 . (Advocacy and Lopping)الضغط والمناصرة 
 



 

  944 من 804

 

 :الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة: 

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تقصي الحقائق من أجل وصف حالة الظواهر كما هي 
 ون تدخل الباحثان في مجرياتها.موجودة في الواقع د

 مجتمع الدراسة:  .1
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعات النظامية في قطاع غزة، وهذه الجامعات هي )الجامعة اإلسالمية، 

( طالب وطالبة، وفقا للسجالت الرسمية لعمادات القبول 52459جامعة األقصى، جامعة األزهر( والبالغ عددهم )
(, 21801(, جامعة األقصى )17512م موزعين على الجامعة اإلسالمية )2014ي تلك الجامعات للعام والتسجيل ف

 (. 13146جامعة األزهر)

 أداة الدراسة:. 2

( فقرة، وقد اعتمد الباحثان في تصميم االستبانة على 42االستبانة هي أداة الدراسة الوحيدة حيث احتوت على )
في مجال الدراسة، وقد قام الباحثان بعرض أداة الدراسة )االستبانة( على مجموعة  خبرتهما وعلى الدراسات السابقة

، 4، 3، 2، 1من المحكمين )مرفق(، وقد قام الباحثان بحساب االتساق الداخلي لالستبانة. وقد حدد الباحثان القيم )
( عن الحد األدنى من 1القيمة )( كتقديرات لكل فقرة من فقرات االستبانة، حيث يعتبر اختيار 10، 9، 8، 7، 6، 5

 ( للتعبير عن الحد األقصى من الرضا.10الرضا، واختيار القيمة )

 . صدق أداة الدراسة:3

  :صدق المحكمين 
تم عرض االستبانة على )أحد عشر( محكمًا من ذوي االختصاص للتأكد من سالمة الصياغة وانتماء الفقرات 

ية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة، وقد استجاب ألبعاد االستبانة، والتأكد من مدى صالح
 الباحثان آلراء المحكمين، وتم اعتماد االستبانة بعد التعديل.

 

  الداخليصدق االتساق: 
تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمجاالت وفقرات االستبانة، كما هو 

 ية:موضح في الجداول التال
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األول:"مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع الحقوق السياسية الفلسطينية في  للمجال الداخلي االتساق نتائج
مدى تفاعل مواقع التواصل   "مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط ( معامل2) جدول إطار بناء الدولة". يوضح

 معامالت أن يبين والذي للمجال، الكلية والدرجة ناء الدولة "االجتماعي مع الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار ب

 .لقياسه وضع صادقًا لما المجال يعتبر وبذلك )05.0 (معنوية مستوى  عند دالة المبينة االرتباط

قوق مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع الح " مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط ( معامل2جدول )
 للمجال الكلية والدرجة "السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة 

 الفقرة م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
 (.Sig) االحتمالية القيمة

 مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة  

 0.000* 0.834 حق القدس   -1

 0.000* 0.892 حق عودة الالجئين  -2

 0.000* 0.801 حق المياه  -3

 0.000* 0.869 حق تحرير األسرى   -4

 0.000* 0.818 حق ترسيم الحدود                   -5

 0.000* 0.920 حق إنهاء االستيطان  -6

 05.0.داللة مستوى  عند إحصائياً  دال االرتباط  
 مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسطيني "نتائج االتساق الداخلي للمجال الثاني: " دور 

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي 3يوضح جدول )
ية )والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنو  العام الفلسطيني "

05.0وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه ). 
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" دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام   (: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال3جدول )
 والدرجة الكلية للمجال.  الفلسطيني " 

 الفقرة م

معامل 
 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة
 يةاالحتمال
(Sig.) 

 دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسطيني

تعطي مواقع التواصل االجتماعي مساحة مفتوحة للجماهير للتعبير   -1
بداء الرأي  وا 

0.467 *0.001 

تسهم مواقع التواصل االجتماعي في صناعة الرأي العام في الشارع   -2
 الفلسطيني

0.431 *0.002 

العام بقضية ما من خالل كثافة تداولها على صفحات يتأثر الرأي   -3
  مواقع التواصل االجتماعي

0.517 *0.000 

تسعى الفصائل الفلسطينية الستقطاب الرأي العام من خالل صفحاتها   -4
  على مواقع التواصل االجتماعي

0.548 *0.000 

لتضليل الرأي  تستخدم الجهات المعادية مواقع التواصل االجتماعي  -5
 م الفلسطينيالعا

0.366 *0.010 

آلية عمل مواقع التواصل االجتماعي تسهل مهمة "الغزو الفكري"   -6
 للمجتمع الفلسطيني

0.462 *0.001 

شنت العديد من الجهات المعادية للشعب الفلسطيني "حربًا نفسية" عليه   -7
 عبر مواقع التواصل االجتماعي

0.481 *0.000 

 0.000* 0.568لتوعية الرأي  ع التواصل االجتماعيتستخدم بعض الجهات الوطنية مواق  -8
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 الفقرة م

معامل 
 بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة

 يةاالحتمال
(Sig.) 

 العام الفلسطيني بحقوقه

تلعب مواقع التواصل االجتماعي دورًا في نشر الوعي السياسي بطرق   -9
 المطالبة بالحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة

0.648 *0.000 

رصة لتشكيل تمنح التجمعات الشبابية على مواقع التواصل االجتماعي ف  -10
 لوبي شبابي حيال القضايا السياسية

0.480 *0.000 

يتم تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي تسهم   -11
 في توعية الرأي العام الفلسطيني

0.502 *0.000 

يسهم )الهاشتاق أو الوسوم( التي يطلقها بعض الناشطين على مواقع   -12
 أي العام الفلسطينيالتواصل االجتماعي في توعية الر 

0.610 *0.000 

يساعد استخدام )االنفوجرفيك: الذي يجمع بين الصور والمعلومات   -13
المكثفة في صورة واحدة رسومية( عبر صفحات مواقع التواصل 

 االجتماعي في توضيح بعض الحقائق للرأي العام
0.602 *0.000 

اصل االجتماعي تستغل الجهات المعادية للفلسطينيين تقنيات مواقع التو   -14
بكفاءة أعلى من الجهات الوطنية للتأثير السلبي على الرأي العام 

 الفلسطيني
0.479 *0.000 

 05.0.داللة مستوى  عند إحصائياً  دال االرتباط  
 

  :"Structure Validity "الصدق البنائي
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حقق األهداف التي تريد األداة الوصول يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى ت
إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة، وللتحقق من الصدق 

كلية لالستبانة كما في البنائي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة ال
 (.4جدول )

 

 (: معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة4جدول )

 المجال م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(sig) 

1- 
مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي 
مع الحقوق السياسية الفلسطينية في 

 إطار بناء الدولة
0.831 *0.000 

2- 
ل االجتماعي في دور مواقع التواص

 تحشيد الرأي العام الفلسطيني
0.758 *0.000 

 05.0.داللة مستوى  عند إحصائياً  دال االرتباط  
عند  قوية وبدرجة إحصائيًا، االستبانة دالة مجاالت جميع في االرتباط معامالت جميع ( أن4جدول ) من يتضح

 .بذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه( و 05.0مستوى معنوية )

 . ثبات أداة الدراسة.4
 تحقق الباحثان من ثبات االستبانة من خالل ما يلي:    

 الثبات بطريقة ألفا كرونباش(Alpha) : 
ي الجدول لقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب قيمة "معامالت ألفا كرونباخ"، كما هو مبين ف

 التالي:
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 ( معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة5جدول رقم )

 عدد الفقرات المجال م
معامل ألفا 

 كرونباخ

1- 
مدى تفاعل مواقع التواصل االجتماعي مع الحقوق 

 السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة
16 0.926 

2- 
دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي 

 عام الفلسطينيال
14 0.752 

 0.925 30 الدرجة الكلية لالستبانة

 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ألفا كرونباخ لمجاالت االستبانة هي معامالت ثبات عالية القترابها من 
 الواحد الصحيح وهي تفي بأغراض الدراسة.

 ( الثبات بطريقة التجزئة النصفية (Split _Half Methods: 
التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية، كما هو مبين  لقد تم

 في الجدول التالي:

 ( معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمجاالت االستبانة6جدول رقم )

 المجال م
معامل 
 االرتباط 

معامل 
االرتباط 
 المعدل

1- 
صل االجتماعي مع الحقوق مدى تفاعل مواقع التوا

 السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة
0.858 0.923 

  0.737 0.584دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام  -2



 

  944 من 810

 

 الفلسطيني

 0.819 0.693 الدرجة الكلية لالستبانة 

مالت ثبات عالية، وتفي بأغراض يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لمجاالت االستبانة هي معا
 الدراسة.

 . الساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:5
( )المتوسط الحسابي، SPSSلإلجابة على أسئلة الدراسة استخدم الباحثان الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

دراسة. وقد تم استخدام درجة ثقة االنحراف المعياري، الوزن النسبي( في إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة لل
%(، وهي النسبة 5%( في اختبار كل الفروض اإلحصائية للدراسة، مما يعني أن احتمال الخطأ يساوي )95)

 المناسبة لطبيعة الدراسة. 

 :صادر جمع المعلومات. م6

 اعتمدت الدراسة على مصدرين لجمع المعلومات وهما:

در البيانات الثانوية لمعالجة اإلطار النظري للبحث، والتي تتمثل في المصادر الثانوية: تم الرجوع إلى مصا •
الكتب، والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات، والمقاالت، والتقارير، واألبحاث، والدراسات السابقة 

 .التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث، والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة
ولية: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث، تم جمع البيانات األولية من خالل االستبانة المصادر األ •

كأداة رئيسة للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغرض، وقد تم تفريغ وتحليل البيانات باستخدام البرنامج 
 . "Statistical Package for the Social Sciences, SPSSاإلحصائي

 ي لعينة الدراسة.. الوصف اإلحصائ7
 الجداول التالية توضح خصائص عينة الدراسة.

 (: يوضح توزيع مجتمع وعينة الدراسة حسب الجنس وجامعة الدراسة7جدول )

 الجنس           

 إحصائيات

 جامعة األقصى جامعة األزهر الجامعة اإلسالمية 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور



 

  944 من 811

 

 15427 6374 7068 6078 10720 6792 المجتمع

 117 49 54 46 82 52 العينة

 م.2014إحصائيات رسمية وفقا للسجالت الرسمية لعمادات شئون القبول والتسجيل للعام 
  تم الحصول على عدد العينة حسب معادلة النسبة والتناسب بين عدد الطلبة والطالبات وبين حجم عينة

 الدراسة.

 الوصف اإلحصائي:
 لعينة وفق البيانات األولية:الوصف اإلحصائي ألفراد ا

 :توزيع أفراد العينة حسب الجنس -1

ما نسبته  ( من عينة الدراسة من طلبة الجامعات هم من  الذكور، بينما%36.75( أن ما نسبته )8يبين جدول )
 %( هم من الطلبة اإلناث، وقد تم الحصول على عدد العينة حسب معادلة النسبة والتناسب بين حجم عينة63.3)

مفردة( مع األعداد الرسمية للطلبة والطالبات في كل جامعة، ويعزى ذلك إلى اهتمام الشعب  400الدراسة )
الفلسطيني بالتعليم وعدم التفرقة بين الذكور واإلناث في األسرة، حيث أن عدد اإلناث في المجتمع الفلسطيني يفوق 

مما يدفع الذكور الشباب أبناء العائالت المستورة إلى  عدد الذكور، باإلضافة إلى صعوبة الوضع الحالي في القطاع
 ترك قاعات الدراسة واالندفاع إلى ميادين العمل لمساعدة أسرهم ماديًا.

( في توزيع أفراد العينة ويرجع السبب في ذلك إلى أن الدراستين تم 2014واتفقت الدراسة مع دراسة )أبو صالح، 
ى نفس الجامعات النظامية بقطاع غزة، مما يدلل على أن العينة المنتقاة هي إعدادهما في نفس الفترة الزمنية، وعل

 بالفعل مجال اهتمام الباحثين بغزة ورأي هذه الشريحة المجتمعية يعكس رأي المجتمع الفلسطيني ككل.

 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس8جدول )

 العدد الجنس
 النسبة

 % المئوية

 36.75 147 ذكر

 63.25 253 أنثى
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 100.0 400 المجموع

 

 :توزيع أفراد العينة حسب جامعة الدراسة -2

( من عينة الدراسة هم من طلبة الجامعة اإلسالمية، بينما ما نسبته %33.50( أن ما نسبته )9يبين جدول )
( هم من طلبة جامعة األقصى، وقد تم الحصول %41.50%( هم من طلبة جامعة األزهر, وما نسبته )25.0)
مفردة( مع األعداد الرسمية للطلبة  400ى عدد العينة حسب معادلة النسبة والتناسب بين حجم عينة الدراسة )عل

 والطالبات في كل جامعة.

ويرجع ذلك إلى كون جامعة األقصى حكومية ورسومها أقل من الجامعات الخاصة باإلضافة إلى أن جامعة  
هضة علمية وأكاديمية كبيرة مما رغب الطلبة بااللتحاق بها، كما األقصى نهضت خالل األعوام القليلة الماضية ن

أن جامعتي األقصى واإلسالمية يمتلكان مقرات دائمة في المحافظات الجنوبية مما زاد من إقبال الطلبة والطالبات 
 عليها.  

 (: توزيع أفراد العينة حسب جامعة الدراسة9جدول )

 %المئوية النسبة العدد جامعة الدراسة

 33.50 134 الجامعة اإلسالمية

 25.00 100 جامعة األزهر

 41.50 166 جامعة األقصى

 100.0 400 المجموع

 

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص: -3

( من عينة الدراسة هم من الذين يدرسون في التخصصات العلمية، بينما %28.50( أن ما نسبته )10يبين جدول )
ذين يدرسون في تخصصات العلوم اإلنسانية، وقد تم الحصول على عدد العينة بعد %( هم من ال5071.ما نسبته )
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تحليل بيانات االستبانة، ويرجع الباحثان النسبة المرتفعة لطلبة تخصص العلوم اإلنسانية إلى أن تخصصات العلوم 
ختلفة مما أدى إلى تفاعل اإلنسانية تشمل طلبة وطالبات كليات الصحافة واإلعالم والحقوق والتجارة بأقسامها الم

طلبة هذه الكليات وانجذابهم نحو موضوع الرسالة الحالية مما زاد رغبتهم بالمشاركة في تعبئة االستبانة بدقة 
 وحرص. 

 

  

 (: توزيع أفراد العينة حسب التخصص10جدول )

 %المئوية النسبة العدد التخصص

 28.50 114 تخصص علمي

 5071. 286 علوم إنسانية

 100.0 400 موعالمج

 

 :توزيع أفراد العينة حسب امتالك حساب على أحد مواقع التواصل االجتماعي -4

( من عينة الدراسة هم ممن يمتلكون حساب على أحد مواقع التواصل %95.25( أن ما نسبته )11يبين جدول )
التواصل االجتماعي،  ( هم من الذين ال يمتلكون حساب على أحد مواقع%4.75االجتماعي، بينما ما نسبته )

وبالتالي لم يكملوا تعبئة االستبانة وتم استثناؤهم من تحليل البيانات في بقية الدراسة، ويالحظ الباحثان أن نسبة 
الطلبة الذين يملكون حسابات على مواقع التواصل مرتفعة جدًا مقارنًة مع زمالئهم الذين ال يملكون حسابات على 

ى انتشار ظاهرة مواقع التواصل االجتماعي وأنها أصبحت من الضرورات التي ال مواقع التواصل ويدل ذلك عل
(، حيث كانت نسبة 2014يستغني عنها أفراد المجتمع الفلسطيني ويؤكد هذه النسبة المرتفعة دراسة )أبو صالح، 

يستخدمون ( بينت أن نسبة من 2013(،  وكذلك دراسة )حمودة،%90من يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي )
( بينت أن نسبة من يستخدمون 2012(، وكذلك دراسة )الشرافي،%96.1مواقع التواصل االجتماعي بشكل دائم )

 (.%93.5مواقع التواصل االجتماعي )
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 (: توزيع أفراد العينة حسب امتالك حساب على أحد مواقع التواصل االجتماعي11جدول )

 %المئوية النسبة العدد ماعيامتالك حساب على أحد مواقع التواصل االجت

 95.25 381 نعم

 4.75 19 ال

 100.0 400 المجموع

 

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب أي مواقع التواصل االجتماعي تتفاعل معها : -5

، بينما Facebook( من عينة الدراسة هم من الذين يتفاعلون على موقع %98.20( أن ما نسبته )12يبين جدول )
( هم من الذين %1.60, بينما ما نسبته )Twitter ( هم من الذين يتفاعلون على موقع%35.40ما نسبته )

, بينما ما Blogger ( هم من الذين يتفاعلون على موقع %4.20, بينما ما نسبته )LinkedIn يتفاعلون على موقع 
( هم من الذين %33.60, بينما ما نسبته )  YouTube( هم من الذين يتفاعلون على موقع %44.90نسبته )

, بينما   MySpace( هم من الذين يتفاعلون على موقع %1.80, بينما ما نسبته )  +Googleيتفاعلون على موقع 
 .Flicker( هم من الذين يتفاعلون على موقع %2.90ما نسبته )

 اً ليس فلسطينيويتضح أن معظم الطلبة المبحوثين يستخدمون شبكة )فيسبوك( لما لهذه الشبكة من قبول عالمي _و 
فحسب_ لدى الجماهير ناتجًة عن سهولة استخدامها وعبقرية فكرة عملها وتلبيتها الحتياجات الناس لغرض 

 التواصل، وهذا يدلل على أهمية وحساسية التعامل مع شبكة )فيسبوك( بالذات. 
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( حيث 2013دراسة: )العقاد،وتؤكد هذه النتيجة معظم الدراسات التي تم سردها في الفصل الثاني من الدراسة مثل 
 ( يستخدمون موقع )فيسبوك(، يليه موقع )يوتيوب(، %95.3بينت الدراسة أن ما نسبته )

( التي أشارت إلى أن موقع )فيسبوك( هو األكثر استخدامًا بنسبة 2012وكذلك اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )زودة،
 ( من العينة الكلية.%79.68تصل إلى )

( التي أشارت إلى أن البريد االلكتروني هو أكثر المواقع تداواًل بنسبة 2012تيجة مع دراسة )عابد،واختلفت هذه الن
( وهذه النتيجة ربما كانت منطقية في حينه بحيث أن معظم الشباب %79.8%(، يليه )فيسبوك( بنسبة )88.8)

ماعي ثم تحولوا تدريجيًا إلى استخدام للتواصل االجت والرسائل لكترونيقبل ثالث سنوات كانوا يعتمدون البريد اإل
 مواقع التواصل االجتماعي التي أغنتهم عن كل ما سواها.

 (: توزيع أفراد العينة حسب أي مواقع التواصل االجتماعي تتفاعل معها12جدول )

 %المئوية النسبة العدد مواقع التواصل االجتماعي
النسبة المئوية من 

 حجم العينة األصلي

Facebook 374 44.10 98.20 

Twitter 135 15.9 35.40 

LinkedIn 6 0.70 1.60 

Blogger 16 1.90 4.20 

YouTube 171 20.20 44.90 

Google+ 128 15.10 33.60 

MySpace 7 0.80 1.80 

Flicker 11 1.30 2.90 

  100.0 848 المجموع
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 إجابة السؤال األول: 

عل مواقع التواصل االجتماعي مع الحقوق السياسية الفلسطينية في ينص السؤال األول على التالي: ما مدى تفا
 إطار بناء الدولة؟

أواًل: هل الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة يتم تداولها على مواقع التواصل االجتماعي؟ ومادرجة 
 االهتمام بدعمها؟

 لعينة واحدة. Tلوزن النسبي، واختبار ولإلجابة عن هذا التساؤل، تم استخدام المتوسط الحسابي، وا

 

 (: المتوسط الحسابي والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات المجال 13جدول )

 م
 

 الحق الفلسطيني

 درجة اهتمامك بدعمها درجة التداول بفعالية

المتوس
ط 

الحساب
 ي

الوزن 
 النسبي

القيمة 
االحتمالي

ة 
(Sig). 

الترتي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

زن الو 
 النسبي

القيمة 
االحتمالي

ة 
(Sig). 

الترتي
 ب

 2 0.000 77.40 7.74 2 0.000 65.90 6.59 حق القدس -1

 4 0.000 67.30 6.73 4 0.000 48.10 4.81 الالجئين  عودة حق -2

 5 0.156 52.60 5.26 6 0.000 34.50 3.45 حق المياه -3

 1 0.000 78.20 7.82 1 0.000 67.20 6.72 حق تحرير األسرى  -4

 6 0.041 51.50 5.15 5 0.000 37.40 3.74 حق ترسيم الحدود -5
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6- 
حق إنهاء 

 االستيطان
5.72 57.20 0.172 3 7.15 71.50 0.000 3 

  0.000 66.40 6.64  0.000 51.70 5.17 الدرجة الكلية

 .α=  0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة

 

 

   بفعالية  للحق الفلسطيني: مجال درجة التداول
 أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:

  ( 4الفقرة رقم )(67.20حق تحرير األسرى." احتلت المرتبة األولى، بوزن نسبي قدره ): "والتي نصت على%. 
 ويعزو الباحثان ذلك إلى األسباب التالية: 

خوة وأبناء ال يتركون وسيلة أن األسرى الفلسطينيين هم جزء أصيل من الشعب وكل أسير لديه  .1 أقارب وا 
لتسليط الضوء على معاناتهم إال واستخدموها، فوجدوا في مواقع التواصل االجتماعي منبرًا حقيقيا لتحشيد 

 الرأي العام الفلسطيني الستحضار معاناتهم والحث على إذكاء جذوة المطالبة بتحريرهم.
عتصامات المتكررة أمام الصليب األحمر وغيره كانت الدعوات من خالل مواقع التواصل االجتماعي لال  .2

 من أهم األسباب التي ساهمت في تفعيل تداول حق تحرير األسرى.
م أتاحت زخمًا كبيرًا 2014األنباء التي تتوارد عن تمكن المقاومة من أسر جنود صهاينة بعد حرب غزة  .3

 شاليط".لتداول موضوع تحرير أسرى فلسطينيين على غرار ما سمي بـ"صفقة 
 ( والتي نصت على: "1الفقرة رقم )(.65.90" احتلت المرتبة الثانية، بوزن نسبي قدره )حق القدس% 
 ويرى الباحثان أن هذه النسبة المرتفعة منطقية وتعود لألسباب التالية:  

ن المدينة المقدسة محل إجماع الكل الفلسطيني، فهي في قلب كل فلسطيني حتى لو اختلف توجهه إ .1
ماؤه وعمره ودينه، فمن المنطقي أن نجد الناشطين الفلسطينيين على مواقع التواصل االجتماعي وانت

 يتفاعلون بكثرة مع حق القدس.
سكان مدينة القدس والمؤسسات التي تدعم حق القدس وجدوا ضالتهم في مواقع التواصل االجتماعي لحث  .2

قدس والحرص على ديمومة مناقشة قضاياهم من إخوانهم في الدين وفي العروبة على التذكير بحقهم في ال
 خالل مواقع التواصل االجتماعي.
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خالل فترة توزيع االستبانة هب ما سمي"انتفاضة القدس" حيث استخدم المقدسيون أسلوب الدهس والطعن  .3
وغيرها من الوسائل للفت أنظار العالم لقضيتهم، وبحسب نتائج تحليل هذه االستبانة فقد القت قبواًل 

 ضحًا لدى الرأي العام الفلسطيني.وا
 :كانتا المجال هذا في فقرتين أدنى وأن

 ( والتي نصت على: "3الفقرة رقم )وترجع  .(34.50%" احتلت المرتبة األخيرة، بوزن نسبي قدره )حق المياه
 إلى عدة أسباب أهمها:هذه النسبة المنخفضة 

ه في فلسطين، بحيث أن الشعب قصور واضح من المؤسسات المختصة في توضيح مشكلة الميا .1
الفلسطيني تنتظره في المستقبل القريب كارثة بسبب نقص حصة الفرد في المياه بسبب استنزاف االحتالل 

 الصهيوني للمياه الجوفية وسرقتها بشكل دوري.
الهموم اليومية والحياتية المتالحقة أشغلت الرأي العام الفلسطيني عن هذا الحق األصيل الذي يعتبر  .2

البعض التفكير فيه ترفًا مقابل األحداث المتالحقة، مع أن العديد من الخبراء أكدوا أن الحروب القادمة في 
 المنطقة ستكون على المياه.

 ( والتي نصت على: "5الفقرة رقم ) احتلت المرتبة الخامسة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ) حق ترسيم الحدود "
الرأي العام الفلسطيني حول آلية ترسيم الحدود، ففريق يعترف بإسرائيل ويعزى ذلك إلى انقسام  .%(37.40

م فقط، والفريق اآلخر ال يعترف بإسرائيل وال يقر إال بحدود 1967ويقر بأن حدود فلسطين هي حدود عام 
 دولة فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر.

سياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة بفعالية وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لتداول الحقوق ال
( وهي أقل من الوزن النسبي المحايد مما يدلل على أن تداول الحقوق السياسية %51.7( وبوزن نسبي )5.17)

 الفلسطينية في إطار بناء الدولة عبر مواقع التواصل االجتماعي كان منخفضًا. 

( التي أشارت في نتائجها إلى أن "المبحوثين يعتقدون بعدم 2013وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة )حمودة،
 كفاية ما تتناوله مواقع التواصل االجتماعي لتغطية القضايا المجتمعية"  

 ويعزو الباحثان ذلك إلى: 

  تتابع األحداث واألخبار العاجلة في فلسطين وانشغال اإلعالميين الفلسطينيين بتغطيتها كان على حساب
م قضاياه الكبرى وحقوقه المصيرية ومن هذا المنطلق تولدت فكرة هذه الدراسة لتعيد البوصلة تغطية ودع

إلى اتجاهها الصحيح وتقترح استراتيجية لمناصرة الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة عبر 
 مواقع التواصل االجتماعي.

  الفصائل الفلسطينية في استغالل اإلعالم ضعف دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني و
 الجديد لحشد الرأي العام الفلسطيني لمناصرة حقوقه.
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 :مجال االهتمام والمناصرة للحقوق الفلسطينية
 أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:

  ( 4الفقرة رقم )(78.20حق تحرير األسرى." احتلت المرتبة األولى، بوزن نسبي قدره ): "والتي نصت على%. 
 ويعزى هذا األمر لعدة أسباب، منها:

خوة وأبناء ال يتركون وسيلة  .1 أن األسرى الفلسطينيين هم جزء أصيل من الشعب وكل أسير لديه أقارب وا 
لتسليط الضوء على معاناتهم إال واستخدموها، فوجدوا في مواقع التواصل االجتماعي منبرًا حقيقيا لتحشيد 

 ر معاناتهم والحث على إذكاء جذوة المطالبة بتحريرهم.الرأي العام الفلسطيني الستحضا
الدعوات من خالل مواقع التواصل االجتماعي لالعتصامات المتكررة أمام الصليب األحمر وغيره كانت   .2

 من أهم األسباب التي ساهمت في تفعيل تداول حق تحرير األسرى.
م أتاحت زخمًا كبيرًا 2014بعد حرب غزة األنباء التي تواردت عن تمكن المقاومة من أسر جنود صهاينة  .3

 لتدول موضوع تحرير أسرى فلسطينيين على غرار ما سمي بـ"صفقة شاليط".
 ( والتي نصت على: "1الفقرة رقم ).(. ويدل 77.40" احتلت المرتبة الثانية، بوزن نسبي قدره )حق القدس%

قلب كل فلسطيني حتى لو اختلف توجهه  أن المدينة المقدسة محل إجماع الكل الفلسطيني، فهي في ذلك على
وانتمائه وعمره وحتى دينه، فمن المنطقي أن نجد مواقع التواصل االجتماعي تزخر بالتفاعل مع حق 

 الفلسطينيين في مدينتهم المقدسة "القدس".
 :كانتا المجال هذا في فقرتين أدنى وأن

 ( والتي نصت على: "5الفقرة رقم ) .(51.50%المرتبة االخيرة، بوزن نسبي قدره ) " احتلتحق ترسيم الحدود ،
انقسام الرأي العام الفلسطيني حول كيفية ترسيم الحدود، ففريق يعترف بإسرائيل ويقر ويعزو الباحثان ذلك إلى 

م، والفريق اآلخر ال يعترف بإسرائيل وال يقر إال بحدود دولة فلسطين 1967بأن حدود فلسطين هي حدود عام 
 التاريخية.

 احتلت المرتبة الخامسة قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ) حق المياه ( والتي نصت على: "3قرة رقم )الف "
ويعزى ذلك إلى قلة التداول الفعال لحق المياه على مواقع التواصل االجتماعي والذي ذكرنا أسبابه  .%(52.60

حق المياه بسبب نقص المعلومات  في الفقرة السابقة تؤدي بالضرورة إلى التأثير السلبي على التفاعل مع
 التفصيلية لدى الرأي العام الفلسطيني.

وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لالهتمام ودعم الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة 
وق ( وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد مما يدلل أن االهتمام ودعم الحق%66.40( وبوزن نسبي )6.64)

السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة عبر مواقع التواصل االجتماعي كان كبيرًا، ويعزو الباحثان ذلك إلى أن 
الفلسطيني الذي قدم روحه وماله وحريته الستعادة حقوقه المسلوبة بطبيعة الحال لن يتوانى في دعم حقوقه  المواطن

 اعتقد بأهمية هذه اآللية.الفلسطينية عبر مواقع التواصل االجتماعي إن 
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 إجابة السؤال الثاني:

 ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسطيني؟

 لعينة واحدة. Tولإلجابة عن هذا التساؤل، تم استخدام المتوسط الحسابي، والوزن النسبي، واختبار 

 فقرة من فقرات المجال لكل (.Sig)(: المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية 14جدول )

 م
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

1- 
تعطي مواقع التواصل االجتماعي مساحة 

بداء الرأي  مفتوحة للجماهير للتعبير وا 
7.82 78.20 20.406 0.000 2 

2- 
تسهم مواقع التواصل االجتماعي في صناعة 

 ي العام في الشارع الفلسطينيالرأ
7.40 74.00 17.584 0.000 7 

3- 
يتأثر الرأي العام بقضية ما من خالل كثافة 
  تداولها على صفحات مواقع التواصل االجتماعي

7.51 75.10 17.926 0.000 4 

4- 
تسعى الفصائل الفلسطينية الستقطاب الرأي 
العام من خالل صفحاتها على مواقع التواصل 

  ماعياالجت
6.88 68.80 10.756 0.000 13 

5- 
تستخدم الجهات المعادية مواقع التواصل 

 لتضليل الرأي العام الفلسطيني االجتماعي
7.92 79.20 20.076 0.000 1 

6- 
آلية عمل مواقع التواصل االجتماعي تسهل 

 مهمة "الغزو الفكري" للمجتمع الفلسطيني
7.47 74.70 16.304 0.000 6 

ديد من الجهات المعادية للشعب شنت الع -7
الفلسطيني "حربًا نفسية" عليه عبر مواقع 

7.67 76.70 16.472 0.000 3 
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 م
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

 التواصل االجتماعي

8- 
تستخدم بعض الجهات الوطنية مواقع التواصل 

 لتوعية الرأي العام الفلسطيني بحقوقه االجتماعي
7.32 73.20 16.238 0.000 9 

9- 
ماعي دورًا في نشر تلعب مواقع التواصل االجت

الوعي السياسي بطرق المطالبة بالحقوق 
 السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة

7.12 71.20 14.116 0.000 11 

10- 
تمنح التجمعات الشبابية على مواقع التواصل 
االجتماعي فرصة لتشكيل لوبي شبابي حيال 

 القضايا السياسية
6.33 63.30 6.666 0.000 14 

11- 
تداول صور ومقاطع فيديو على مواقع  يتم

التواصل االجتماعي تسهم في توعية الرأي العام 
 الفلسطيني

7.39 73.90 15.373 0.000 8 

12- 
يسهم )الهاشتاق أو الوسوم( التي يطلقها بعض 
الناشطين على مواقع التواصل االجتماعي في 

 توعية الرأي العام الفلسطيني
7.29 72.90 15.186 0.000 10 

13- 

يساعد استخدام )االنفوجرفيك: الذي يجمع بين 
الصور والمعلومات المكثفة في صورة واحدة 
رسومية( عبر صفحات مواقع التواصل 
االجتماعي في توضيح بعض الحقائق للرأي 

 العام

6.91 69.10 11.733 0.000 12 
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 م
 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الترتيب

14- 

تستغل الجهات المعادية للفلسطينيين تقنيات 
ي بكفاءة أعلى من مواقع التواصل االجتماع

الجهات الوطنية للتأثير السلبي على الرأي العام 
 الفلسطيني

7.49 74.90 16.729 0.000 5 

  0.000 27.862 73.20 7.32 الدرجة الكلية

 .α=  0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة

 أعلى فقرتين في هذا المجال كانتا:

  ( 5الفقرة رقم ) لتضليل الرأي العام  تستخدم الجهات المعادية مواقع التواصل االجتماعي : "علىوالتي نصت
 ويعزى ذلك إلى:  .%(79.20الفلسطيني." احتلت المرتبة األولى، بوزن نسبي قدره )

 إدراك أغلبية المبحوثين أن الجهات المعادية الصهيونية والمخابراتية تستخدم مواقع التواصل االجتماعي 
العام الفلسطيني من خالل استخدام أساليب الحرب النفسية من بث للشائعات واختالق األزمات  لتضليل الرأي

ثارة الرعب والفوضى في المجتمع الفلسطيني.   وا 
   توارد قصص محاوالت جهاز الشاباك الصهيوني استهداف الفتيات والشباب الفلسطيني إلسقاطهم في وحل

 محادثات مواقع التواصل االجتماعي.العمالة وا غرائهم بالمال والنساء عبر 
  استغالل تلك الجهات المعادية لمواقع التواصل االجتماعي لتغذية فكر االنقسام والخالف بين أبناء الشعب

 الفلسطيني وتهيئة األجواء لخلق عدو داخلي في نظر البعض هو أبغض من العدو الصهيوني.  
 ( والتي نصت على: "1الفقرة رقم ) بداء تعطي مواقع ا لتواصل االجتماعي مساحة مفتوحة للجماهير للتعبير وا 

أن معظم المبحوثين ويعزو الباحثان ذلك إلى %(. 78.20" احتلت المرتبة الثانية، بوزن نسبي قدره )الرأي.
تفاعلوا مع مواقع التواصل االجتماعي فوجدوا فيها ضالتهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم دون تقييد 

 دًا عن تعقيدات وسائل اإلعالم األخرى التي تملي عليهم ما يشاهدونه أو ما يقرؤونه.بعي
ويعزو الباحثان هذا االتفاق إلى أن هذه النتيجة أصبح عليها توافق بين معظم الباحثين والمهتمين بمجال التواصل 

 ر وحرية الرأي.االجتماعي لما لطبيعة تصميم تلك المواقع وسبب وجودها من توفير لحرية التعبي

 :كانتا المجال هذا في فقرتين أدنى وأن
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 ( والتي نصت على: "10الفقرة رقم )  تمنح التجمعات الشبابية على مواقع التواصل االجتماعي فرصة لتشكيل
إلى أن , ويرجع هذا (63.30%" احتلت المرتبة األخيرة، بوزن نسبي قدره )لوبي شبابي حيال القضايا السياسية.

لفصائل وتنظيمات تتبنى مواقف وأراء سياسية مسبقة، ويشكلون لهم الخلفية  لفلسطيني بمعظمه منتم  الشباب ا
الفكرية وبالتالي فهم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي للترويج ألفكارهم التي تزودوا بها عن طريق 

 ال القضايا السياسية.التنظيم، وبالتالي فإن التنظيم هو المرجعية الحقيقية لتشكيل لوبي شبابي حي
 ( والتي نصت على: "4الفقرة رقم )  تسعى الفصائل الفلسطينية الستقطاب الرأي العام من خالل صفحاتها على

ويعزو  .%(68.80" احتلت المرتبة الثالثة عشر قبل األخيرة بوزن نسبي قدره ) مواقع التواصل االجتماعي.
 الباحثان ذلك إلى العديد من األسباب أهمها: 

أن التحزب للفصائل الفلسطينية متغلغل في الشعب بشكل أعمق من أن تقتصر لغة التواصل بينهم عن  .1
 طريق مواقع التواصل االجتماعي.

تكرار إغالق الصفحات الخاصة بالتنظيمات الفلسطينية من قبل إدارة مواقع التواصل االجتماعي بدعوى  .2
 تحريض على العدو الصهيوني.نشر العنف وبث روح الكراهية في كل ما يتعلق بال

قلة اهتمام بعض اإلعالميين الحزبيين بالتحشيد للحقوق الفلسطينية عبر مواقع التواصل االجتماعي  .3
 وقدرتها على التأثير في الرأي العام الفلسطيني.

يني وبشكل عام فقد تبين أن المتوسط الحسابي لدور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسط
( وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد مما يدلل على أن دور مواقع التواصل %73.20( وبوزن نسبي )7.32)

 االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسطيني كان كبيرًا.

ا ويتواكب مع مفرزات التكنولوجي اً ومثقف ياً وواع اً متعلم اً وتعزى هذه النتيجة إلى أن الشعب الفلسطيني يعتبر شعب
 الحديثة أكثر من غيره من الشعوب العربية.
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 النتائرررج:
 الستبانة على النحو التالي:خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج رتبها الباحثان حسب محاور ا

 أواًل: البيانات الشخصية:

( من عينة الدراسة يمتلكون حسابًا على أحد مواقع التواصل %95.25أكدت الدراسة بأن ما نسبته ) .1
 جتماعي.اال

( أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا وتفاعاًل وفقًا لوجهة نظر Facebookبينت الدراسة أن موقع ) .2
بما    YouTube(، يليه في المرتبة الثانية موقع %98.20المبحوثين إذ جاءت في المرتبة األولى بما نسبته )

بما  +Google(، ثم موقع %35.40بما نسبته )Twitter (، يليه في المرتبة الثالثة موقع %44.90نسبته )
(، ثم %2.90بما نسبته ) Flicker(، ثم موقع %4.20بما نسبته ) Blogger (، ثم موقع %33.60نسبته )
 (.%1.60بما نسبته ) LinkedIn (، وفي المرتبة األخيرة ظهر موقع %1.80ما نسبته ) MySpaceموقع 

 

 جتماعي مع الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة:ثانيًا: مدى تفاعل مواقع التواصل اال

بينت الدراسة أن تداول الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة عبر مواقع التواصل االجتماعي كان  .3
طينية منخفضًا وليس كافيًا وفقًا لوجهة نظر المبحوثين، بحيث كان الوزن النسبي لتداول الحقوق السياسية الفلس

(، وجاء ترتيب تداول الحقوق وفقًا للترتيب %51.7في إطار بناء الدولة على مواقع التواصل االجتماعي )
التالي: )حق تحرير األسرى، حق القدس، حق إنهاء االستيطان، حق عودة الالجئين، حق ترسيم الحدود، حق 

 المياه(.
طينية في إطار بناء الدولة عبر مواقع التواصل أثبتت الدراسة أن االهتمام بدعم الحقوق السياسية الفلس .4

(، وجاء ترتيب االهتمام بدعم الحقوق السياسية %66.4االجتماعي كان كبيرًا بحيث كان الوزن النسبي )
الفلسطينية في إطار بناء الدولة وفقًا للترتيب التالي: )حق تحرير األسرى، حق القدس، حق إنهاء االستيطان، 

 حق المياه، حق ترسيم الحدود(.حق عودة الالجئين، 
 

 ثالثًا: دور مواقع التواصل االجتماعي في تحشيد الرأي العام الفلسطيني:

أثبتت الدراسة أن مواقع التواصل االجتماعي تلعب دورًا إيجابيًا كبيرًا في تحشيد الرأي العام الفلسطيني بما  .5
 ( حسب رأي عينة الدراسة.%73.20نسبته )

وأن لتضليل الرأي العام الفلسطيني،  جهات المعادية تستخدم مواقع التواصل االجتماعيأكدت الدراسة أن ال .6
بداء الرأي المقابل فقد أكدت ، وفي مواقع التواصل االجتماعي تعطي مساحة مفتوحة للجماهير للتعبير وا 
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ى مواقع الدراسة أن الفصائل الفلسطينية ال تسعى بجدية الستقطاب الرأي العام من خالل صفحاتها عل
 التواصل االجتماعي.

أشارت الدراسة إلى أن الرأي العام يتأثر بقضية ما من خالل كثافة تداولها على صفحات مواقع التواصل  .7
%(  أشاروا إلى أن 72.20%( من عينة الدراسة، وكذلك فإن ما نسبته )75.10االجتماعي حسب رأي )

 لتوعية الرأي العام الفلسطيني بحقوقه المشروعة. يبعض الجهات الوطنية تستخدم مواقع التواصل االجتماع
يساعد استخدام تقنيات مواقع التواصل االجتماعي )الفيديو، والصور، االنفوجرفيك، والهاشتاق( في توضيح  .8

بعض الحقائق للرأي العام بينما _لألسف_ تستغل الجهات المعادية للفلسطينيين هذه التقنيات بكفاءة أعلى من 
 ية لغرض التأثير السلبي على الرأي العام الفلسطيني.الجهات الوطن

 

 

 
  



 

  944 من 826

 

 التوصيات:
 في نهاية الدراسة يوصي الباحثان بالتالي:

تشكيل هيئة وطنية متخصصة من وزارة اإلعالم ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة والنخب السياسية والثقافية في  .1
مع الفلسطيني وعدم التردد والتباطؤ في الرد عليها الوطن لصد هجمات الحرب النفسية التي يتعرض لها المجت

هي  -وتفنيدها، حيث أثبتت الدراسة أن أساليب الحرب النفسية _وباألخص إثارة الشائعات، وافتعال األزمات
 األكثر تأثيرًا وتكوينا للرأي العام الفلسطيني عبر مواقع التواصل االجتماعي.

بابيين وقادة الرأي الفلسطينيين على التقنيات والخوارزميات التي تتبعها تدريب المؤسسات الشبابية والناشطين الش .2
 فاعل مع مواقع التواصل االجتماعي.مواقع التواصل االجتماعي لتطوير وتوسيع الت

حث الفصائل الفلسطينية على االهتمام بمواقع التواصل االجتماعي والتعامل معها بجدية واألخذ بعين االعتبار  .3
 % من الشباب الفلسطيني يتداولون هذه المواقع وتؤثر فيهم بدرجة كبيرة كما بينت الدراسة.95ر من أن أكث

بناء صفحات الكترونية ومجموعات متخصصة في شرح وتوضيح الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء  .4
ارزميات التي تتبعها إدارة كل الدولة على مواقع التواصل االجتماعي، مع ضرورة مراعاة ومجاراة التقنيات والخو 

 موقع لضمان وصول المنشورات إلى أكبر قدر ممكن من مرتادي الشبكة.
التركيز على دعم كل الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة، وخصوصا تلك الحقوق التي ال يتبنى   .5

 يقيًا على األجيال الالحقة.دعمها األفراد  لكونها ال تمس مصالحهم اآلنية، ولكنها تشكل خطرًا حق
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 خطوات بناء االستراتيجية التي تقترحها الدراسة:
 وبناءًا على النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة، فإننا نقترح خطوات بناء االستراتيجية من خالل:

 أواًل: تحديد الهداف والنتائج بعيدة المدى لحملة المناصرة:

 الهدف العام:•

 أي العام لمناصرة الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة عبر مواقع التواصل االجتماعي.تحشيد الر 
 األهداف الجزئية:•

 توعية الرأي العام الفلسطيني بحقوقه. .1
تفعيل دور الناشطين السياسيين واألحزاب ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الحقوق السياسية للشعب  .2

 الفلسطيني.
 

 ثانيًا: تحديد الفئة المستهدفة حسب الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة:

 ( فئات عامة لمناصرة جميع الحقوق:أ
 الناشطون السياسيون الفلسطينيون. .1
 الحكومة الفلسطينية. .2
 األحزاب والفصائل الفلسطينية. .3
 أعضاء المجلس التشريعي. .4
 المؤسسات الحقوقية. .5
 المدونون والمراكز الشبابية. .6
 المراكز والجمعيات المختصة التابعة لمنظمة التحرير. .7
 دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. .8

 ب( فئات متخصصة:
 حق القدس: أهالي القدس، جمعيات الدفاع عن القدس. .1
 وبقية الجمعيات المشابهة. حق تحرير األسرى: أهالي األسرى، وزارة األسرى، جمعية واعد .2
 .UNRWAحق عودة الالجئين: هيئة شئون الالجئين، وكالة غوث وتشغيل الالجئين   .3
حق إنهاء االستيطان: منظمة التحرير الفلسطينية، لجنة مقاومة الجدار واالستيطان، وسكان الضفة  .4

 الغربية.
 اإلغاثة الزراعية والجمعيات المشابهة.حق المياه: وزارة الزراعة، مصلحة مياه الساحل، جمعية  .5
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 ثالثًا: صياغة رسالة الحملة:

 حقوقنا ال تسقط بالتقادم.
 

 رابعًا: تحديد استراتيجيات مناصرة الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة:

لبناء استخدمت الدراسة مجموعة من استراتيجيات الضغط والمناصرة التي أوردناها سابقًا، للوصول  
استراتيجية مناصرة تدعم الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة حيث أن هذه االستراتيجيات 

 :األقرب إلى موضوع الرسالة، تم تلخيصها في الجدول التالي

 آليات التنفيذ الهدف االستراتيجية  

استراتيجية  
 التوعية والتعلم

  توعية شركاء العمل بآليات العمل
 رة الحقوق.لمناص

  تعلم وسائل التأثير الفعال في
 الرأي العام.

  عقد اجتماعات مع ناشطين وا عالميين ورؤساء
 الهيئات المستقلة وممثلين عن األحزاب.

  تنفيذ دورات متخصصة للتدريب على تقنيات
 اإلعالم الجديد.

 .عقد ندوات ومؤتمرات شبابية 

استراتيجية  
 التنسيق والتعاون 

 ن القوى العاملة توحيد الجهود بي
في مجال مناصرة الحقوق 
السياسية الفلسطينية في إطار 

 بناء الدولة

  تشبيك(Networking)  مع منظمات المجتمع
 المدني

  تشكيل لوبي شبابي(Lopping)  لتنسيق
 األنشطة والعمل الميداني

  تكوين مجموعات وعالقات مع مديري
 الصفحات اإلخبارية 

استراتيجية  
التحالفات 

 ديدةالج

  تدويل قضايا حقوق الشعب
الفلسطيني واالستفادة من 
الخبرات الدولية في تنفيذ 
 استراتيجيات الضغط والمناصرة

   تشكيل تحالفات مع مؤسسات دولية حقوقية
  (..,Human Rights, Amnesty)مثل: 

   تشكيل تحالفات مع شخصيات بارزة دولية
 وعلماء وفنانين  عرب وأجانب

 المجموعات والصفحات  تشكيل تحالفات مع
 المشهورة على مواقع التواصل االجتماعي.

استراتيجية  
 اإلقناع

 والتحليل المعلومات استخدام 
لمناصرة حقوقه  الرأي العام وحشد

 المشروعة

 واستخدام مواقع  الضغط مجموعات اللجوء إلى
 صانعي على للتأثير التواصل االجتماعي

 العام. الرأي وعلى القرار
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 ضغط بكافة األشكال على تيار محاولة ال
قناعه بأن الحقوق  المفاوض الفلسطيني وا 
السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة خط 

 أحمر ال يمكن التنازل عنها.

استراتيجية  
 التقاضي

  تفعيل دور القضاء والمحاكم
ظهار المظالم  الدولية وا 
الفلسطينية في كل المحافل 

 والمناسبات الدولية ما أمكن.

  استمرار رفع القضايا في المحاكم الدولية ضد
 االحتالل الصهيوني.

  العمل على توثيق جرائم االحتالل الناتجة عن
سلب الحقوق وتزويد الجهات القضائية 

 والهيئات المستقلة بالنتائج باستمرار.
  تكوين مجموعات وصفحات اليكترونية على

مواقع التواصل االجتماعي تدار من قبل 
تبادل الخبرات في تفعيل استراتيجية  حقوقيين ل
 التقاضي.

استراتيجية  
 المواجهة

  اإلصرار والعزم على استعادة
 الحقوق بقدر المستطاع.

  ترويج ثقافة مقاومة المحتل بالطرق العنيفة أو
غير العنيفة، وأن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال 

 بالقوة.
  التصدي لهجمات الحرب النفسية التي يشنها

الصهيوني خالل مواقع التواصل العدو 
 االجتماعي، وفضح ممارساته وأكاذيبه.
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 :المراجررررع
 أواًل/ المراجع العربية

 وسائل حمدي: حسين األمل فهمي، مكتبة غزة، تطوره، و نشأته الفلسطيني (:اإلعالم2009أحمد) السعيد، أبو
 2009العلم، دار بيروت، منشورات ،٢ ط التعليم، في التكنولوجيا و االتصال

جراؤها تصميمها العام، والرأي اإلعالم (:بحوث2009) أبو زيد، الكامل   للجامعات النشر القاهرة، دار وتحليلها، وا 
 (: مقدمة في تصميم البحث التربوي، غزة، فلسطين.2004األغا، إحسان واألستاذ، محمود )

 المرأة، غزة، فلسطين. دليل تدريبي، مركز شئون  -(: الضغط والمناصرة2010برغوت، علي )
 الجزء األول، السياسي، االجتماع علم في دراسات – السياسية (:التنمية1986عبد الحليم) السيد زيات،

 المعارف. دار اإلسكندرية،
 ،مكتبة الفالح، بيروت.2(:البحث اإلعالمي: مفهومه، إجراءاته، ومناهجه،ط(1993سيد، عمر.

 الجامعي. الفكر دار :اإلسكندرية ،1 ط بير،والتع الراي :حرية(2009) خالد فهمي،
 مجلة لتكنولوجيا االتصال، السياسية التأثيرات .. االتصال ووسائل المعلومات ثورة :(1987 ) محمود كحيل،
 الثاني. كانون  الدولية، السياسة
 العربي، ءاإلنما معهد يصدرها  العربي الفكر مجلة اإلنسان، وحقوق  العربي (:اإلنسان1991) محمد مجذوب،
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 ملخص:
ي تجسيد فكر الدولة لدى طلبة هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى درجة مساهمة وسائل اإلعالم ف

الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة،واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة استبيان مكون من 
( عبارة موزع على أربعة محاور الوعي السياسي، والوعي االجتماعي، والوعي الحقوقي، والوعي القانوني، 79)

(، وقد حصلت spssبًا وطالبة، وتم تحليل البيانات بواسطة برنامج )( طال380وتكونت عينة الدراسة من )
(، حيث حصل محور الوعي السياسي على 65.41الدرجة الكلية لمحاور االستبيان على وزن نسبي وقدره)

(، وحصل 67.95(، وحصل محور الوعي االجتماعي على وزن نسبي وقدره )69.08وزن نسبي وقدره)
(، بينما حصل محور الوعي القانوني على المرتبة 62.89وزن نسبي وقدره)محور الوعي الحقوقي على 

(، وأوصى الباحث بضرورة إعداد وسائل اإلعالم برامج ذات عالقة بالنظام 61.74األخيرة بوزن نسبي وقدره)
رورة االنتخابي السائد في فلسطين وتعديالته، ونشرها ثقافة قبول اآلخر بين أفراد المجتمع، والتأكيد على ض

احترام الرأي والرأي اآلخر، وأن تضع برامج توضح أهمية التنمية في دفع عجلة االقتصاد الفلسطيني، وأن 
تتناول قضايا الواسطة والمحسوبية ودورها في إحداث خلل في أجهزة الدولة، والزامها الحيادية والموضوعية في 

 .برامجها وكتاباتها
 

 

Abstract: 
The present study aimed to identify the degree of contribution of the media in 

embodiment the thought of state in the minds of Palestinian university students in 

Gaza Governorates, the researcher used analytic descriptive approach. The study 

tool was a questionnaire consist of (79) paragraph distribute on four dimensions: 

political awareness, social awareness, and human rights awareness, legal awareness , 

the study sample consisted of (380) student, data were analyzed by a program (spss), 

the total degree of the dimensions of questionnaire has got a relative weight of 

(65.41), whereas the political awareness got a relative weight (69.08), and the social 

awareness got a relative weight (67.95), and the human rights awareness got a 

relative weight (62.89), while the legal awareness got the last rank with a relative 

weight (61.74), the researcher recommended that the media should prepare program 

related with the electoral system in Palestine, and its amendments, disseminating the 

culture of acceptance the other between members of the community, and  

emphasizing the necessity to respect others' opinions, and to develop programs 

illustrating the importance of development in pushing the Palestinian economy to 

achieve high rates, and dealing favoritism and nepotism and its role in making an 

imbalance in the state system, and compel it neutrality and objectivity in its writing 

and programs . 
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 مقدمة الدراسة:
تكتسب وسائل اإلعالم ونحن في منتصف العقد الثاني من األلفية الثالثةأهمية كبرى نتيجة الثورة المعرفية 

أينما وجد وحيثما ارتحل، بحيث استحوذت على متابعة مستمرة، وشغل والتكنولوجية التي جعلتها تصل لكل فرد 
ذاعاتها المسموعة وصحافتها الورقية ومواقعها  لجزء كبير من أوقات فراغ الناس، نظرًا لما تبثه عبر قنواتها المرئية وا 

كيل شخصياتهم االلكترونية من محتوى ثري وبرامج متنوعة أثرت في عقول كافة شرائح المجتمع، وساهمت في تش
 وتحديد اتجاهاتهم وبناء قيمهم ومعياريهم تجاه كثير من قضايا الحياة.

وتؤدي وسائل اإلعالم دورًا أساسيًا في تطوير أي مجتمع، نظرًا للتأثيرات التي تحدثها في حياتها، ولذا فقد 
يرها ودعمها بالكادر اإلعالمي حظيت باهتمام بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء، وسعت إلى تحديثها وتطو 

: 2005المؤهل، وخصصت لها أقسامًا ودوائر ومؤسسات ووزارات تتولى تحقيق سياساتها وأهدافها.)باطائع وآخرون،
حداث ترابط بين أفراد 1 ( ومن وظائف وسائل اإلعالم التزويد بالمعلومات لما يحدث بيننا أو من حولنا، والتعليم، وا 

 yogi,2013: pوالترفيه، والرقابة، واإلعالن والترويج والتسويق، وتكوين اآلراء واالتجاهات.) المجتمع ونقل التراث،

72) 

إن عملية بناء الدولة ومؤسساتها في التأطير النظري الفكري تستلزم استحضار عناصر ومقومات البناء 
أن وجود هذه العناصر والمقومات اعتراف دولي(، بيد -حكومة ذات سيادة-اإلقليم–لكل دولة والمتمثلة في )الشعب 

 (.136: 2007لوحدها غير كاف من دون وجود عالقة تفاعلية بين هذه المقومات أو تلك العناصر.)فياض،

ن بناء الدولة وتجسيد فكرتها يتطلب تكوين وعي لدى األفراد في اتجاهات عدة أبرزها: )الوعي  وا 
حقوقي( باعتبارها بمثابة الحامل السياسي، والحاضنة الوعي ال-الوعي القانوني-الوعي االجتماعي-السياسي

 االجتماعية، والمسوغ القانوني والوعاء الثقافي لبناء هذه الدولة ورفعة شأنها.

إن عملية بناء الدولة الفلسطينية ما زال يعترضها الكثير من المشكالت والعقبات، كما أن التحديات في 
العديد من العوامل أبرزها: صلف االحتالل اإلسرائيلي وتعنته ومعارضته لقيام واجه قيامها تزداد يومًا بعد يوم بفعل 

دولة فلسطينية، وانحياز الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبا لصالح دولة الكيان اإلسرائيلي، واالنقسام الفلسطيني 
الجتماعي، إضافة إلى ثورات ( التي أدت إلى انقسام سياسي وتصدع في البناء ا2007البغيض عقب أحداث يونيو)

الربيع التي أفضت إلى زعزعة كثير من األبنية السياسية القائمة في العديد من الدول العربية في مقابل ثورة مضادة 
من قبل تلك األبنية وأجهزتها السياسية والعسكرية القائمة منذ عقود، وظهور جماعات متطرفة تحمل أفكار متشددة 

دادًا عسكريًا في كثير من تلك البلدان ساهمت في زعزعة استقرارها الداخلي، وقلل من صار لها تواجدًا وامت
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اهتماماتها بالقضايا القومية، والتي كان يتربع على قمة هرمها وسلم أولوياتها القضية الفلسطينية، وتأسيس الكيانية 
ائيل " المزروع في قلب المنطقة الفلسطينية على أرض فلسطين في مواجهة الكيان االستيطاني السرطاني " إسر 

 العربية.

وعليه أضحت وسائل اإلعالم عنصرًا هامًا ورئيسًا في بناء الدولة، وطريقًا لترسيخ قيمها ومبادئها، وسبياًل 
لتعزيز اإليمان بمكوناتها وأركانها، ووسيلًة الستقرار النظام السياسي، وأداًة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، 

 صارت وسائل اإلعالم مقومًا من مقومات بناء الدولة ورمزًا من رموز السيادة الوطنية. بحيث

ويكتسب طلبة الجامعات أهميتهم من أهمية المرحلة العمرية التي يمرون بها، والخصائص التي يتسمون 
ل، ورفض الواقع واإلقبال بها، إذ يتصفون بالجرأة والديناميكية وحب االطالع والرغبة في التغيير والقلق من المستقب

 (178: 2006على الجديد من األفكار والقيم وأنماط السلوك والرغبة في الخلق واإلبداع واالبتكار وغيرها.)بومعيزة،
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

الحظ الباحث من خالل عمله في مجال التدريس الجامعي وتعامله مع شريحة الشباب متابعتهم المستمرة 
إلعالم، ووجود تأثير لهذه الوسائل في شخصياتهم، وتكوين اتجاهاتهم وآرائهم نحو العديد من القضايا لوسائل ا

والمشكالت، وتبين له من خالل متابعته لكثير من وسائل اإلعالم وجود قصور في أدائها تجاه الكثير من القضايا 
وعيتها في متابعاتها ونقلها للحقائق الوطنية بحيث غدت تتسم بالحزبية والفئوية، وأصبحت تتصف بعدم موض

واألحداث، وبدت معول هدم ال بناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية التي أصبحت تواجه تحديات كبيرة على الصعيد 
الخارجي المتمثل باالحتالل اإلسرائيلي أو على الصعيد الداخلي المتمثل باستمرار حالة االنقسام السياسي بين 

من تشكيل حكومة الوفاق الوطني عقب اتفاق الشاطئ، إضافة إلى التناقض الحاصل بين  شطري الوطن على الرغم
ما يتم طرحه من أفكار ورؤى ومواقف وقضايا سياسية من قبل وسائل اإلعالم الرسمي وتلك التابعة للتنظيمات من 

شكل أدى إلى تشويه جهة وبين ما يجب أن يكون عليه من إعالء للقيم الوطنية ومصلحة الوطن من جهة أخرى ب
( والتي كشفت أن 2011وعي األفراد، وكل هذا القصور أشارت إليه العديد من الدراسات مثل دراسة )سلطان،

مكانية تحقيق المشروع الوطني، ودراسة  المناكفات اإلعالمية أثرت سلبًا على وحدة الهدف الفلسطيني وا 
مي الرسمي، وتناقض الخطاب الفصائلي مع الخطاب ( التي أظهرت عدم توحيد الخطاب اإلعال2002)أبوحشيش،

الرسمي مما دلل على قدرة محدودة لوسائل اإلعالم الفلسطينية في تحقيق ما وجدت من أجله، وقد ارتأى الباحث 
دراسة تأثير وسائل اإلعالم على طلبة الجامعات في بناء وعيهم بالدولة ومؤسساتها ومتطلبات المساهمة والمشاركة 

صرحها وبناء أعمدتها، وقد تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما درجة مساهمة وسائل  في تشييد
اإلعالم في تجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة، ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس 

 السئلة الفرعية التالية:

وعي السياسي لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ما درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز ال .1
 بمحافظات غزة؟

ما درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي االجتماعي لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات  .2
 الفلسطينية بمحافظات غزة؟

ة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ما درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي الحقوقي لتجسيد فكر الدول .3
 بمحافظات غزة؟

ما درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي القانوني لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية  .4
 بمحافظات غزة؟
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 :أهداف الدراسة

طلبة الجامعات التعرف إلى درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي السياسي لتجسيد فكر الدولة لدى  .1
 الفلسطينية بمحافظات غزة.

التعرف إلى درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي االجتماعي لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة  .2
 الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.

ت التعرف إلى درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي الحقوقي لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعا .3
 الفلسطينية بمحافظات غزة.

التعرف إلى درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي القانوني لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات  .4
 الفلسطينية بمحافظات غزة.

 

 :أهمية الدراسة

بة قد تفيد الدراسة العاملين في مختلف وسائل اإلعالم عن درجة مساهمتها في ترسيخ فكر الدولة لدى طل .1
 الجامعات الفلسطينية.

قد تفيد الدراسة المسئولين في هيئة التوجيه السياسي والمعنوي لوضع برامج تعزز فكر الدولة لدى طلبة  .2
 الجامعات الفلسطينية.

 قد تلفت الدراسة أنظار المؤسسات التعليمية إلى الجوانب التي يجب تعزيزها لتجسيد فكر الدولة لدى الطلبة. .3
ميتها من التحوالت والتحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية على المستوى الداخلي أو تستمد الدراسة أه .4

اإلقليمي أو الدولي وتأثيرها على بناء فكر الدولة لدى شريحة مهمة وفاعلة في  المجتمع أال وهي شريحة طلبة 
 الجامعات.

 الوطنية، والتنمية بمختلف صورها. قد تسهم الدراسة في تفعيل دور الشباب ووسائل اإلعالم تجاه القضايا .5
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 :حدود الدراسة

الحد الموضوعي: تحديد درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي السياسي واالجتماعي والحقوقي والقانوني 
 لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة.

 جامعة غزة.-جامعة فلسطين-جامعة األقصى-الحد المؤسسي: الجامعة اإلسالمية 

 الحد البشري: طلبة وطالبات الجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى وجامعة فلسطين وجامعة غزة.

 الحد المكاني: محافظات غزة.

 (.2015-2014الحد الزماني: الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي )
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 :مصطلحات الدراسة

يحصل عليها المفحوص على مقياس درجة مساهمة وسائل اإلعالم في درجة مساهمة:هي العالمة الكلية التي 
 تجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية.

هي جميع أشكال االتصال بالجماهير من إذاعة، وتلفاز، وفضائيات، وصحافة ورقية، ووسائل  وسائل اإلعالم:
مات الصحيحة، وتشكيل اتجاهاتهم ومواقفهم، وتعزيز الكترونية بشتى أنواعها بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعلو 

قيمهم، وفق الفلسفة التي يدين بها المجتمع، والسياسة العامة للدولة بما يسهم في تحقيق األهداف 
 (17-15: 2014الوطنية.)حنان،

نية التي تسعى هي مجموع المعارف واألفكار والمفاهيم والتصورات والمدركات والقيم والصور الذه تجسيدفكر الدولة:
وسائل اإلعالم الفلسطينية إلكسابها لطلبة الجامعات لتكوين فكر الدولةمن خالل تعزيز الوعي السياسي واالجتماعي 

 والحقوقي والقانوني لديهم.

هي مؤسسات تعليم عال  تتبع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية تمنح درجات علمية في برامج  الجامعات:
مختلفة على مستوى درجتي البكالوريوس أو الماجستير, وتتمثل وظائفها الرئيسة في التدريس والبحث وتخصصات 

العلمي وخدمة المجتمع، وتهدف إلى إعداد فرد مزود بالمعارف والقيم واالتجاهات المستمدة من التراث الحضاري 
ناء الدولة واستكمال تحرير للشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية وقادر على المساهمة في ب

 (10: 2015األرض.)مرتجى،
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 :الدراسات السابقة

 وواجبات بحقوق  الوعي تنمية في الليبية الفضائية القنوات هدفت التعرف إلى دور (:2014دراسة عبد هللا) .1
ابلة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت أداتا الدراسة المقالليبي الجامعي الشباب لدي المواطنة

( شاب من طلبة جامعتي بنغازي وعمر المختار، وتوصلت 200واالستبيان، وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسة إلى أن أهم دوافع مشاهدة البرامج التي تتناول حقوق وواجبات المواطنة في الفضائيات الدوافع النفعية، 

ج السياسية يليها البرامج الدينية ثم البرامج والدوافع الطقوسية، وأهم البرامج التي يفضلون مشاهدتها البرام
الثقافية، وأكدت أن وسائل اإلعالم يمكن أن تسهم في تحقيق المواطنة من خالل زيادة المجال العام للنقاش 
تاحة الفرصة للمواطنين لكي يعبروا عن آرائهم وأفكارهم وتأكيد حرية التعبير، ودفع الحوار  وتبادل اآلراء، وا 

 . ختلف الفئات، وحث المواطنين على الفعل والمشاركةالفعال بين م
 اإلعالم وسائل تلعبه الذي الدور نحو الجمهور اتجاهات عن الكشف إلى هدفت (:2014دراسة الرواس) .2

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة السياسية التنشئة عملية في الجماهيرية العمانية
 األكاديمية، الهيئة :هي فئات ست على أفرادها توزيع تم مفردة، 300)الدراسة من ) االستبيان، وتكونت عينة

 القيادات وفئة والخاص، العام القطاعين في اإلداريينو  اإلعالمي، المجال في والعاملين عمان، مجلس وأعضاء
 صدارة على عتترب اإلعالم وسائل أن الدراسة نتائج وأظهرت ،الجامعة طالب وفئة والعسكرية، السياسية

للعديد من الشرائح  والسياسية الفكرية االتجاهات تكوين ها تسهم فيوأن السياسية، بالتنشئة المعنية المؤسسات
 .المجتمعية

تشكيل الوعي السياسي لدى هدفت التعرف إلى دور وسائل اإلعالم الجديد في  Ali & Ali(2014:)دراسة  .3
وأسلوب المسح الشامل، وتوصلت الدراسة إلى أن منهج الوصفي، ، واستخدم الباحثان الة جوجاراتطلبة جامع

تغيير  في رئيساً  الطالب أن وسائل اإلعالم تلعب دوراً معظم اتفق وسائل اإلعالم تسهم في التوعية السياسية، و 
 .معينحزب سياسي بإقناع الناس تحاول  هاأن، و السلوك االنتخابي

 للمواطن السياسية التنمية تعزيز في األردني والتلفاز اإلذاعة ردو  التعرف إلى هدفت: (2013دراسة العويمر) .4
 وجود إلى وتوصلتواستخدم الباحث المنهج المسحي والمقارن، وكانت أداة الدراسة تحليل المضمون،  األردني،

 في وكذلك السياسية، المشاركة في وانخفاض   األردني، المواطن لدى السياسية الثقافة مستوى  في يتدن
 أكمل على بواجبها قمت لم األردنية اإلعالم وسائل أن وتبين ،السياسية لألحزاب واالنتساب النيابية خاباتاالنت
 محدودة، ألردنيةا واإلذاعة التلفاز عبر المعروضة السياسية فالبرامج السياسية، البرامج تكثيف يتم لم حيث وجه

 .التحليل ينقصها إخبارية نشرات ومعظمها
هدفت الكشف عن دور وسائل اإلعالم في التمكين السياسي  others  &Rehman(2013:) دراسة .5

من  تهااالستبيان، وتكونت عينللشباب في باكستان، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة 
ف وتوصلت إلى أن وسائل اإلعالم لها دور مهم في تطوير المعار ( طالب من جامعة بهاء الدين زكريا، 200)

ت الدراسة أن وسائل اإلعالم هي أحد كشفو السياسية, وأنها تعزز الروح الوطنية، واللغة، والتاريخ إلى حد ما، 
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، وبينت أن وسائل اإلعالم تعزز في تغيير رأي الشباب حول المرشحين السياسيين العوامل المساهمة حيوياً 
 .الحزبية، وكشفت عن وجود فروق دالة إحصائيا لصالح الذكور

 يأر لا اتجاهات تشكيل دور شبكات التواصل في عن الكشفى لهدفت إ (:2010راسة الدبيسي، والطاهات)د .6
، وتكونت ستبانة، وكانت أداة الدراسة االالوصفي المنهج الباحثان واستخدم الجامعات األردنية، طلبة لدى العام

 تشكل أصبحت: أن شبكات التواصل اأبرزه نتائج عدة إلى راسةالد وخلصت( طالبًا وطالبة، 291عينتها من )
 العام، لرأيا تشكيل في التأثير شأنها من التي والمعلومات األخبار علىالطلبة  حصول مصادر من راً مصد

 إيجابيا معلوماتها بعض وكان ذلك، في اإللكترونية والصحافة التقليدية اإلعالم لوسائلتلك الشبكات  ومنافسة
 الدول في الجارية األحداث ربط محاولة مثل سلبيا اآلخر والبعض واالنتماء، ءوالوال الوطنية الروح تعزيز مثل

 الرسمية، وشبه الرسمية الوطنية اإلعالم وسائل تبثه ما مصداقية في والتشكيك الداخلي، بالوضع المجاورة
 إليها تدعو التي والفعاليات األنشطة لمقاطعة الدعوة أو ،االضراب أو االعتصام أو التظاهر على والتحريض
 .الحكومة

 الجامعيين الطلبة سلوك في الفضائي اإلعالم دورإلى  تعرفال هدفت (:2012دراسة العوامله، وأرشيد) .7
 السياسي، والثقافي، التربوي  االجتماعي، :المجال في التطبيقية البلقاء جامعة طلبة نظر وجهة من وثقافتهم

 الدراسة نتائج كشفت وقد وطالبة، طالًبا (520)من الدراسة ةعين وتكونت العدواني، والسلوك والعنف األخالقي،
 كان حيث الدراسة، مجاالت جميع في الجامعيين الطلبة وثقافة سلوك في الفضائي لإلعالم دور وجود عن

 .األخالقي المجال في وأدناها االجتماعي المجال في أعالها
مة وسائل اإلعالم المحلية في تعزيز هدفت التعرف إلى درجة مساه Teweldebirhan (2011:)دراسة  .8

وسائل اإلعالم لالمنظمات الوطنية لحقوق اإلنسان والكشف عن درجة استخدام حقوق اإلنسان في أثيوبيا، 
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت تحليل المضمون، ، كوسيلة لتحقيق أهدافها

جراء المقابالت مع المسئولين  في وسائل اإلعالم المحلية، وتوصلت الدراسة إلى أن األنشطة التي تقوم بها وا 
وسائل اإلعالم زادت من االهتمام بحقوق اإلنسان، وأن تغطيتها يكون عبر وسائل اإلعالم المسموعة والمكتوبة 

 والمرئية، وأنها تعطي مساحة النتهاكات حقوق اإلنسان. 
دور وسائل اإلعالم في تعزيز حقوق اإلنسان كجزء من إلى التعرف  هدفت Nwankwo (2011:) دراسة .9

لتحقيق أهدافها و  ، واستخدمت المنهج الوصفي،عناصر حقوق اإلنسان في مثل هذه البرامجتحديد و  ،برامجها
تعزيز  دورًا فيأن وسائل اإلعالم تلعب  وكشفت الدراسة مجموعه خمسة صحفيين،ما أجريت مقابالت مع 

وأكدت ، التي تقدمها وسائل اإلعالم مملةبرامج حقوق اإلنسان يشعر أن الجمهور  ت أن، وبينحقوق اإلنسان
 .برامج حقوق اإلنسان نحوتتبنى وسائل اإلعالم ألسلوب يجذب اهتمام الجمهور على ضرورة 
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هدفت التعرف إلى دور اإلعالم في تعزيز السلم األهلي في المجتمع الفلسطيني،  (:2007دراسة أبو شنب) .10
( 224خدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة صحيفة استقصاء، وتكونت عينة الدراسة من )واست

فرد من النخبة الفلسطينية، وتوصلت إلى أن اإلذاعات المحلية ال تسهم في تعزيز السلم األهلي، وكذلك المواقع 
ه والتنظيم، وضعف يلسيطرة والرقابة والتوجاإللكترونية وذلك يمثل الواقع اإلعالمي القائم المتناثر نتيجة عدم ا

مؤسسات السلطة بوجه عام وغياب القانون والنظام، وأن أبرز المعوقات لدور اإلعالم في تعزيز السلم األهلي 
تتمثل في تنفيذ تعليمات الفصائل، وعدم إتاحة الفرصة للرأي اآلخر، وعدم وضوح الرسالة اإلعالمية، وعدم 

 والرغبة في التحدي واالنتقام، وتأثير مصادر التمويل.احترام الرأي اآلخر، 
هدفت الكشف عن دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي السياسي للشباب اليمني،  (:2007دراسة العزعزي) .11

( طالب وطالبة من 600من ) تهاواستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة االستبيان، وتكونت عين
 كان الجامعي للشباب السياسي الوعي تشكيل في اإلعالم وسائل دور أنإلى ، وتوصلت سبع جامعات يمنية

عدم وجود عن متوسًطا، وكشفت الدراسة  الجامعي كان الشباب لدى السياسي الوعي مستوى  أن ، وتبيناضعيف
 فروق تعزى لمتغير الجنس، والتخصص.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
 التعرف إلى دور وسائل اإلعالم في راسات وقد تباينت أهدافها، إذ هدف بعضهاحصل الباحث على عدة د

تشكيل الوعي السياسي، وتناول البعض دورها في تعزيز حقوق اإلنسان، بينما هدف البعض اآلخر التعرف 
 إلى دورها في تعزيز المواطنة، وتعرض البعض إلى دورها في تشكيل الرأي العام، وتعزيز السلم األهلي.

  أكدت جميع الدراسات أن اإلعالم يلعب دورًا هامًا ومؤثرًا في تشكيل اآلراء واالتجاهات وتكوين الوعي، وتعزيز
 القيم السياسية واالجتماعية، وتكوين الوعي الحقوقي.

 .استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي، إضافة إلى المقارن، ووظف البعض منهج تحليل المضمون 
 داة المستخدمة في غالبيتها، إضافة إلى المقابلة في بعض األحيان.كان االستبيان األ 
  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظري، واختيار منهج الدراسة، وبناء أداة

 الدراسة، واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، وتفسير النتائج.
 لدراسات السابقة في بعض محاورها بينما اختلفت عنها من حيث العنوان اتفقت الدراسة الحالية مع بعض ا

الرئيس لموضوع الدراسة, واألماكن التي طبقت فيها والمحاور التي تناولتها, وزمن إجراؤها, وخصوصية الواقع 
 الفلسطيني.

 

 اإلطار النظري للدراسة:
سيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات تنطلق الدراسة الحالية في دراستها لدور وسائل اإلعالم في تج

الفلسطينية منخالل عدة محاور هي: الوعي السياسي، والوعي االجتماعي، والوعي الحقوقي, والوعي القانوني 
باعتبارها عناصر رئيسة لتكوين الفكرة األسمى، وهي بناء الخلفية الثقافية والقيمية لفكر الدولة في نفوس أبناء 

 الوطن.
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 ئل اإلعالم وتعزيز الوعي السياسي:أواًل: وسا

يعتبر الوعي السياسي واحدًا من أكثر أنواع الوعي االجتماعي أهميًة وتأثيرًا في حياة الفرد والجماعة، وهو 
ضروري لتنظيم شئون المجتمع، وبناء الذات السياسية ألفراد المجتمع )الشعب( الذي هو ركن من أركان 

 (159: 2004الدولة.)نجم،

السياسي يشير إلىمستوى إدراك أفراد المجتمع للواقع السياسي والتاريخي للدولة إضافة إلى والوعي 
المعارف والمفاهيم واألفكار والقيم التي تساهم في تشكيل ثقافتهم السياسية، ومدى وعيهم بمتطلبات المشاركة في 

دراكهم لحقوقهم وواجباتهم السياسية.)العقيلي، وتيم،  (289: 2005الحياة السياسية، وا 

وتعد العالقة بين وسائل اإلعالم والنظام السياسي في أي مجتمع متينة إلى درجة يصعب تخيل أحدهما 
دون اآلخر، ومهما كانت طبيعة النظام السياسي وشكله وفلسفته، فإن كل النظم السياسية تحتاج إلى وسائل اإلعالم 

مواجهة مختلف المشكالت واألزمات الداخلية والخارجية التي قد لتأكيد شرعيتها، وقبول الرأي العام لها لتمكينها من 
 (39: 2012تطرأ في أي وقت من األوقات.)عبدهللا،

وتؤدي وسائل اإلعالم دورًا في توعية األفراد وتشكيل آرائهم واتجاهاتهم ومواقفهم السياسية من خالل 
قناعهم بأهمية ال ( والمشاركة فيها 5: 2008عملية السياسية.)شعبان،مساهمتها في إكسابهم قيم المجتمع والدولة، وا 

من خالل التصويت والترشح ومراقبة أداء المنتخبين، وتزويدهم بمعلومات ومعارف عن األحداث السياسية الجارية 
( وهي قناة اتصال بين الجماهير والنخبة،  Udende,2011, p. p494-500على المستوى المحلي أو العالمي.)

 (92: 2013الرسائل بينهما, وبذا تصبح قناة من قنوات التبصير السياسي.)حبيب،ووسيلة لتبادل 

وترسخ وسائل اإلعالم القيم السياسية المعززة لالنتماء الوطني، وذلك بتقديم النماذج السلوكية المرغوب بها 
األيديولوجيا وفق توجهات النظام السياسي، وُتكون صور جديدة عن القادة بما يسهم في النهاية في تشكيل 

 (91: 2010السياسية، وتكوين النسق القيمي ألفراد المجتمع.)الضاني،

ويؤكد العديد من الباحثين أن وسائل اإلعالم تلعب دورًا في تشكيل الرأي العام في المجتمع من خالل 
 (812:  2014مساهمتها في تكوين معارف ومفاهيم وقناعات األفراد تجاه الدولة ومؤسساتها.)السليحات،

وتقوم وسائل اإلعالم بهذا الدور من خالل تزويدها الجمهور باألخبار والمعلومات السياسية، ونشر 
األفكار التي تتفق ورؤية النظام الحاكم، األمر الذي يؤدي في النهاية إلى خلق شعور بالوالء والوحدة الوطنية من 

 (92: 2013خالل نشر قيم موحدة.)حبيب،
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 م وتعزيز الوعي االجتماعي: ثانيًا: وسائل اإلعال

يعد الوعي االجتماعي أحد صور وأشكال الوعي، وموضوعًا ذا أهمية في الحياة السوسيولوجية لألفراد 
والجماعات والمجتمعات خاصة في المرحلة الراهنة التي تتسم بالتغير واالضطراب المستمر في كثير من مناحي 

 الحياة.

راك الطالب لذاته وجماعته وبيئته واإلحساس بواقعه ومشكالته، وفهم والوعي االجتماعي هو عبارة عن إد
عالقاته الدينية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والصحية والبيئية والتربوية ومعرفة المعلومات الخاصة 

 (9: 2004بهذه العالقات، ومشاركته في تحقيق أهداف المجتمع. )األخرس،

م من المؤسسات االجتماعية المؤثرة في حياة المجتمعات، وتكوين اتجاهات أفراده بما وتعد وسائل اإلعال
تتضمنه من محتوى يمس واقعهم ويتحدث عن معاناتهم، ولذا تلجأ إليه الدول والحكومات لتشكيل أيدولوجيتهم 

 وهويتهم الثقافية. 

رًة في القرن الحادي والعشرين، حيث لقد غدت وسائل اإلعالم عمومًا والجديد خصوصًا قوًة اجتماعيًة مؤث
أصبح الشباب يتبادلون من خالله وجهات النظر الثقافية واألدبية، وواقع الحياة االجتماعية، وأصبح مصدر قلق  

 (8: 2012لكثير  من الحكومات.)زودة،

يا وتسهم وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االجتماعي لألفراد من خالل إثارة انتباههم تجاه القضا
والمشكالت المطروحة، حيث ُتعد مصدرًا يلجأ إليه الجمهور في استقاء معلوماته بسبب فاعليتها االجتماعية 
وانتشارها الواسع وقدرتها على الحراك ومخاطبة القسم األعظم من التكوين المجتمعي، والتأثير فيه بصورة مباشرة 

 (136: 2010ت.)حلس، ومهدي،وغير مباشرة، وبوتيرة متسارعة غير ملحوظة دونما مقدما

إن الدور االجتماعي لوسائل اإلعالم يبرز من خالل توسيع اآلفاق الفكرية تجاه عملية التنمية، ودعم مبدأ 
زالة الفروقات واالختالفات منه، وصياغة هوية ثقافية جامعة حفاظًا على  الحوار اإليجابي بين أفراد المجتمع، وا 

ا، لذلك كانت عملية تشكيل األوطان هي جزء من اإلجراءات المتعلقة بالحشد الثقافي سيادة الدولة واستقرارها وأمنه
 (20: 2009وجمهرته وجعله عنوانًا لجميع الجماهير ضمن الدولة والوطن في سياق ثقافي موحد.)الجباوي،
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ألفراد المهارات ومن الوظائف االجتماعية لوسائل اإلعالم تبادل اآلراء واألفكار بين أبناء المجتمع، وتعلم ا
والقيم والمعتقدات التي يقرها, وتفعيل المعايير االجتماعية، ومراقبة البيئة االجتماعية وتنبيهها بالمخاطر المحدقة 
بها، وتكوين المثل االجتماعية، وذلك بتقديم النماذج اإليجابية، وتحقيق التواصل االجتماعي من خالل التعبير عن 

ن الثقافات الفرعية، ودعم القيم الشائعة، والتعبئة من خالل المساهمة في الحمالت الثقافة السائدة، والكشف ع
 ( 358-357:  2013االجتماعية وقت األزمات السياسية واالقتصادية والحروب.)البدراني،

وتقوم وسائل اإلعالم بدورها في التقريب بين وجهات النظر المختلفة من خالل تشجيع الحوارات التفاعلية، 
 ( Sawyer,2011: p 2 اركة الجمهور فيها مباشرة.)ومش

والتأكيد علىقيمة الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع وفئاته بوصفها ضرورة وطنية وقومية من خالل ما تبثه 
من أخبار يكون لها صداها في نفوس األفراد حيث تبعث فيهم شعورًا بالعزة, وذلك من خالل إبرازها اإلنجازات 

ن عدم معالجة وسائل اإلعالم لهذه القيمة يزيد من احتماالت االنقسام والفتن التي تحيل المجتمع اإليجابية ل ألمة، وا 
راقة الدماء.)عبد الرزاق، والساموك، -98: 2011إلى مزيد من الصراعات والمحن والتطاحن وتدفعه إلى االقتتال وا 

99) 

أو المعلومات التي يمكن أن تثير الفتن  لذلكيجب أن تبتعد وتمتنع وسائل اإلعالم عن نشر األخبار
( حيث إن تعزيز الوعي االجتماعي يتطلب مؤسسة Dwi;vedi& pandey,2013: p 68والتوتر بين أفراد المجتمع.)

إعالمية وطنية فاعلة تؤمن بالدولة ومبادئها والمجتمع وقيمهاألصيلة بحيث تكرس الثقافة المدنية بين أبناء المجتمع، 
الخلقي، وتعدل السلوكيات المنافية وتحاربها، وتعزز الديمقراطية وثقافة الحوار، واالختالف والتعددية، وتدعم النسق 

ذكاء السلم والتآزر االجتماعي، متحولة في نهاية األمر الى معايير  والتنوع، والحرية، واحترام الرأي والرأي اآلخر، وا 
طار مرجعي وقواعد لقياسسلوك األفراد.  اجتماعية وا 
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 ثالثًا: وسائل اإلعالم وتعزيز الوعي الحقوقي: 

إن تكريس مفهوم دولة المؤسسات وسيادة القانون يتطلب تعزيز الوعي الحقوقي في نفوس الطلبة، وذلك 
لرفع درجة وعيهم بحقوقهم الدستورية، ومبادئ الحكم الرشيد، ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان، وذلك للحفاظ على 

 األمن االجتماعي.

لوعي الحقوقي هو أحد صور الوعى االجتماعي ويعنى إدراك األفراد لحقوقهم اإلنسانيةاألساسيةالمدنية وا
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدساتير، وكيفية المطالبة بها 

ولة أو أشخاص آخرين على المستوى المحلي أو والحصول عليها والدفاع عنها ضد من ينتهكها سواء كانت الد
دراكهم لألساليب والوسائل المختلفة لتحقيق ذلك  (8:  2010)هارون،.الدولي، وا 

والوعي الحقوقي ضروريلحصول األفراد على حقوقهم القائمة، باعتبارها مطالبات فردية في مواجهة الدولة، 
 ( p.11Lianjiang ,2009,وذلك لدرء خطر التغول واالنتهاك.)

والحقوق متعددة ومتنوعة منها على سبيل المثال ال الحصر حق الدول في تقرير مصيرها، واالستفادة من 
المنظمات الدولية مثل مجلس األمن والمحاكم الدولية في تحصيل حقوقها، والحقوق السياسية مثل المساهمة في 

لي الوظائف العامة، وتكوين األحزاب، والحقوق صناعة القرار السياسي والترشح والتصويت في االنتخابات، وتو 
 (2-1: 2000المدنية مثل الحق في الحياة والعمل والتعليم والصحة والفكر والتقاضي.)البصري،

ومن دواعي تعزيز الوعي الحقوقي فلسطينيًا استمرار االعتداءات اإلسرائيلية على حقوق الفلسطينيين 
نسانيتهم بنضال  ملحمي مستمر أكدوا  من خالله أنهم جزء من األسرة اإلنسانية، لهم الحق في التمتع بحقوق وا 

 (5: 1999اإلنسان وحرياته كاملة غير منقوصة.)جبارين،

ولقد تتطلب تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية إرساء قواعد الديمقراطية وحقوق اإلنسان كأساس ثابت 
رساء قواعد الحريات العامة التي كفلها ووحيد نحو بناء دولة مستقلة يتمتع أبناؤها بحقوق الم واطنة وواجباتها, وا 

 (8: 1999الدستور الفلسطيني الذي تضمن موافقة فلسطينية على االلتزام بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.)الشيخ،

ومن الدواعي لتعزيز الوعي الحقوقي أيضًا حرمان الفلسطينيين في دول اللجوء من الحقوق اإلنسانية  
 (3: 2010سية كالرعاية الصحية والتعليم والضمان االجتماعي وحق العمل والتملك.)الخالدي، و ريسكدال، األسا



 

  944 من 848

 

ويتكون الوعي الحقوقي لألفراد عندما تطبق عليهم المواطنة الحقة بحيث يشعرون بأنهم مواطنون لهم 
من واجبات دون تمتعهم بحقوقهم،  حقوق وعليهم واجبات، ال رعايا في دولهم التي يعيشون فيها، يؤدون ما عليهم

 وهنا تطلق كلمة المواطنة كشعارات جوفاء بال ترجمة وممارسة حقيقية على أرض الواقع.

وتسعى وسائل اإلعالم إلى نشر الوعي بالحقوق وصيانتها باعتبارها من أهم القضايا المطروحة على 
وسائل اإلعالم اهتمامها نحو أوضاع الحريات  المستوى الدولي والمحلي، حيث أكدت اليونسكو على ضرورة توجيه

 ( 61: 2011والحقوق األساسيةباعتباره واجبًا من الواجبات األساسية لها.)عبد الرزاق، والساموك،

( أن اهتمام وسائل اإلعالم بقضايا الحريات Mostafeye& others,2013, p. p 3402-3408ويؤكد)
لمشاركة السياسية، ويعزز التفاهم الثقافي، والتنشئة االجتماعية والحقوق يعزز الديمقراطية ويزيد من فرص ا

 والسياسية لألفراد.

ن ذلك االهتمام يعمل أيضًا على دعم مبادئ الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان، وا عالئها كقيم عليا،  وا 
جتماعي والتنمية ويدعم سبل النهوض واالرتقاء باألمة، ويرسخالمساواة في الحقوق والواجبات كمدخل للسلم اال

 (17: 2012البشرية.)العالف،

ومن أدوار وسائل اإلعالم في المجال الحقوقي توعية أفراد المجتمعات بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة، 
والفئات المهمشة من النساء واألطفال، وحق األفراد في الحصول على الضمان االجتماعي ليعيشواحياة إنسانية 

 كريمة.
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 ل اإلعالم وتعزيز الوعي القانوني: رابعًا: وسائ

يعتبر الوعي القانوني مطلبًا مهمًا اقتضته التطورات المتسارعة في شتى مجاالت الحياة، إضافة إلى 
اضطراب الظروف األمنية في كثير من البلدان، ولذا سعت كثير من دول العالم لنشره بين أوساط المواطنين 

 ماعي.كضرورة ملحة للحفاظ على األمن االجت

والوعي القانوني هو عملية إدراك وفهم واستيعاب لألفكار والمعلومات التي تتعلق بالقواعد والنصوص 
القانونية التي تنظم سلوك األفراد داخل الدولة بما يؤدي في المحصلة النهائية إلى إدراكهم لحقوقهم وواجباتهم 

 (3: 1993القانونية.)عبد المطلب،

وني في قدرته على تنظيم شئون حياة أفراد المجتمع، وجعلهم قادرين على تناول وتكمن أهمية الوعي القان
المشكالت التي تعترضهم بأسلوب علمي، وتكوين شخصية ملتزمة بالقانون، وتجنب الوقوع في األخطاء القانونية، 

 (Issan and others,2014: p.p 186-192وضمان حصول الفرد على الحقوق التي يضمنها القانون.)

وتتضح أهميته كذلك في أنه أساس لبناء الوطن والمواطن، وهو لبنة ضرورية في بناء دولة القانون  
والمؤسسات التي ُترجى في ظل الحديث بين الفنية واألخرى عن تجاوزات لمسئولين، إضافة إلى المحاوالت التي 

شاعة لثقافة التسامح، تظهر بين فترة وأخرى إلشاعة جو من الفوضى والفلتان، وفي هذا تدعيم لق يم المواطنة، وا 
 وبناء تراكمي للوعي الوطني.

( وتعطل 2007ومن دواعي تعزيز الوعي القانوني في المجتمع الفلسطيني حدوث االنقسام في يونيو )
الحياة السياسية، وفشل كل محاوالت استعادة وحدة المؤسسات، حيث جرى تجاوز القانون األساسي تحت مبررات 

اهية ال تستقيم مع حقوق الناس، وفقدت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية دورها الحقيقي وغاب معها وذرائع و 
سيادة القانون والحقوق والحريات العامة والشخصية، فالسلطة التشريعية قد تعطلت وانتهت صالحيتها القانونية، وفقد 

وان اإلسرائيلي على الشعب واألرض والمؤسسات بشكل كل ممثلو الشعب صفتهم التمثيلية، في ظل استمرار العد
 (2-1: 2012يهدم المشروع الوطني في إقامة الدولة المستقلة، ويهدد الوجود الفلسطيني على أرضه.)الصفدى،

ن بناء الدولة يتطلب ترسيخ ثقافة الوعي القانوني وتعزيزها في المجتمع، وتعويد األفراد اللجوء إلى  وا 
و تردد، وحمايتهم من أية جهة مفسدة مهما كان حجمها وسلطانها، وأن تكون مواجهة الفساد القضاء دون خوف أ

طالق  من أولويات كافة المؤسسات الرسمية والشعبية، واالبتعاد عن تسييس ملفات الفساد مهما كانت صفة المتهم وا 
 (6: 2009 يد القضاء لمحاسبة ومعاقبة المتورطين واحترام كافة قرارات العدالة.)سمودي،
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ويؤكد )بلحيمر( أن اإلعالم الحر هو أحد اآلليات التي تسهم في القضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية 
والوصول للحكم الرشيد، وتقديم التقارير عن أداء المسئولين، ومتابعة أعمال السلطة التشريعية والتنفيذية 

 (100:  2007والقضائية.)بلحيمر،

سائل اإلعالم المستقلة دورًا هامًافي اإلبالغ عن الفساد للضغط علىالحكومة، وفي هذا السياق تلعب و 
وذلكعن طريق لفت االنتباه إلى السلوكياتغير المقبولة وفضحها، بما يسهم في رفع مستوى الوعي العام؛ وتفعيل 

 (Nogara,2009: p 1 مكافحة الفساد، وتوليد ضغوط خارجية من الجمهور ضد الفساد والفاسدين.)

ن إشاعة الثقافة والوعي القانوني عبر وسائل اإلعالم يحقق قاعدة قانونية وهي مبدأ عدم جواز االعتذار  وا 
بالجهل بالقانون، ولعل أهم مبرر لهذه القاعدة أن تحقيق العدالة ال يتحقق إال بالمساواة، وعدم التفرقة بين الناس في 

 (Issan& others,2014: p. 192القانون.)

اليب الفاعلة لزيادة الوعي القانوني توضيح وسائل اإلعالملألنظمة واللوائح والقوانين المعمول ومن األس
بها، وتفسير الملتبس منها، وبيان حقوق الفرد وواجباته واإلجراءات التي قد تتخذ بحق المخالفين للقانون، والعمل 

القضائية حتى يعلم الجميع بتلك المبادئ،  على نشر األحكام والمبادئ القضائية تحقيقًا لما تقضي به األنظمة
يجاد برامج تركز على جوانب قانونية تهتم بفئات المجتمع المختلفة، ونشر البحوث المتعلقة بالثقافة القانونية  وا 

 (2-1: 2010الكترونيًا.)الرشيدي،

رامجالحوارية، وتقوم وسائل اإلعالم بهذه األدوار والوظائف من خالل النشراتاإلخباريةوالتعليقاتوالب
جراء المقابالت مع المسئولين وصناع  والتحليالت والمقاالت واألعمدة الثابتة في الصحف المكتوبة وااللكترونية، وا 
القرار، واستضافة الخبراء المحليين والدوليين من مختلف بلدان العالم ُموظفين التكنولوجيا وتقنياتها في هذا المجال 

 فرس، إضافة إلى وسائل التواصل االجتماعي والمدونات وغيرها.من أقمار صناعية وفيديو كون

  



 

  944 من 851

 

 إجراءات الدراسة الميدانية:
 أواًل: منهج الدراسة: 

 اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لموضوع الدراسة.

 ثانيا: مجتمع الدراسة: 

وجامعة فلسطين، وجامعة غزة، والبالغ تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى 
 ( طالبًا وطالبة.41225عددهم)

  ثالثًا: عينة الدراسة:
( طالبًا 380اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة وفق معادلة ريتشارد جيجر, وتكونت العينة من)

 وطالبة.
 

 : أدوات جمع البيانات: رابعا

درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، تم إعداد استبيان للكشف عن 
( محاور، وتم تصحيح االستبيان على نمط مقياس ليكرت، وهو 4( عبارة موزعة على )79وتكون االستبيان من )

يفة ضع –متوسطة ثالث درجات –كبيرة أربع درجات –يندرج إلى خمس فئات هي: كبيرة جدًا خمس درجات
 ضعيفة جدًا درجة واحدة. –درجتان

صدق االستبيان: ويقصد بصدق االستبيان قدرته على قياس ما وضع لقياسه، وقد تأكد الباحث من صدق االستبيان 
 بالطرق اآلتية.

: تم التأكد من صدق االستبيان عن طريق عرضه على مجموعة من المحكمين من أساتذة صدق المحكمين-1
ة إلبداء آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم عليه من حيث صياغته اللغوية ومدى انتماء عباراته الجامعات الفلسطيني

للمجاالت، ووضوحها، والتعديل المناسب، وأية مالحظات أخرى يرونها ضرورية، وقد اجمع غالبيتهم على أن 
( 79، وأصبح مكونًا من )( مجاالت4العبارات تنتمي إلى المجاالت بصورة جيدة، وبهذا استقر االستبيان على )

 عبارة.

: ويقصد به قوة ارتباط كل عبارة من عبارات المجال بالدرجة الكلية للمجال، حيث تم صدق االتساق الداخلي-2
( طالبًا وطالبة, وقد كانت جميع معامالت االرتباط بين 60تطبيق االستبيان على عينة استطالعية مكونة من )
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( مما طمأن الباحث إلى تطبيق 0.05(؛ و)0.01مجال دالة عند مستوى داللة )العبارات والدرجة الكلية لكل 
 االستبيان على عينة الدراسة.

ثبات االستبيان: ويقصد بثبات االستبيان أن يعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيقه مرة ثانية، ولقد قام الباحث بحساب 
 معامل الثبات بطريقتين:

: تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات  Half Coefficient-Split طريقة التجزئة النصفية -1
االستبيان بطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول لكل عامل من عوامل االستبيان وكذلك 
درجة النصف الثاني من الدرجات، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطول 

( وبعد تصحيح 0.723فوجد أنه )  (Spearman-Brown Coefficient)م معادلة سبيرمان بروانباستخدا
(، وهو معامل ثبات عال يؤكد 0.839معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان بروان، وقد بلغ معامل الثبات حوالي )

 ثبات االستبيان؛ مما طمئن الباحث من ثبات االستبيان.
م الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ لالتساق : استخدطريقة ألفا كرونباخ-2

( وهو معامل عال يدل على 0.960الداخلي، وذلك إليجاد معامل ثبات االستبيان، وكان معامل ألفا كرونباخ)
إلى ثبات االستبيان، وفي ضوء ما سبق نجد أن الصدق والثبات قد تحققا بدرجة عالية، مما طمأن الباحث 

 تطبيق االستبيان على عينة الدراسة.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: ما درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي  .1

ام السياسي لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ق
الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل عبارة من عباراته، والجدول 

 اآلتي يوضح ذلك:

 (1جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل عبارة من عبارات المجال األول " الوعي 

 السياسي"
المتوسط  ياسيالوعي الس 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتي
 ب

 7 66.89 0.86 3.34 تنمي وسائل اإلعالم معارف الطلبة بأركان الدولة الفلسطينية. 1
 10 65.89 1.18 3.29 ُتعرف باألحزاب السياسية في فلسطين وتبايناتها الفكرية. 2
 16 55.68 1.27 2.78 تؤكد على أهمية التعددية السياسية. 3
 12 63.37 1.38 3.17 تحث على المشاركة في الحياة السياسية. 4
 17 55.58 1.01 2.78 تحدد وظائف الدولة في فلسطين. 5
 19 52.42 1.25 2.62 القضائية(.-التنفيذية-ُتفرق بين اختصاصات السلطات الثالث)التشريعية 6
 2 78.00 1.16 3.90 تبرز تاريخ النضال الفلسطيني. 7
 3 73.79 1.03 3.69 تبرز أهمية االعتراف الدولي بفلسطين. 8
 1 82.05 1.00 4.10 تؤكد على الحق التاريخي للفلسطينيين في أرض فلسطين التاريخية. 9
 11 64.89 1.12 3.24 تبرز أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية. 10
 9 65.95 0.96 3.30 ن بالمحيط اإلقليمي والدولي.توضح العالقات الخارجية لفلسطي 11
 20 52.05 1.33 2.60 تشرح النظام االنتخابي السائد في فلسطين وتعديالته. 12
 18 53.21 1.19 2.66 تنمي معارف الطلبة باختصاصات رئيس السلطة ورئيس الوزراء. 13
 15 57.16 0.90 2.86 تؤكد على أهمية التداول السلمي للسلطة. 14
 6 67.63 1.09 3.38 تنظم برامج حوارية تتناول األوضاع السياسية الراهنة. 15
 5 68.32 1.05 3.42 تؤكد على أهمية الحصول على السيادة الكاملة. 16
 8 66.53 1.14 3.33 تبين مخاطر االنقسام على البناء السياسي للدولة الفلسطينية. 17
 13 63.26 1.19 3.16 لسياسي وتركيباته.تظهر مخاطر المحاصصة على النظام ا 18
 14 58.32 1.03 2.92 تتناول المخاطر التي تعترض قيام الدولة بالدراسة والتحليل. 19
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تتصدى لمحاوالت التشكيك التي يقوم بها األعداء في فلسطينية األماكن  20
 3.56 المقدسة

1.21 
71.26 4 

  69.08 0.80 3.45 الدرجة الكلية 
 جدول السابق أن أعلى عبارتين:يتضح من ال

( والتي تنص على "تؤكد على الحق التاريخي للفلسطينيين في أرض فلسطين التاريخية" بوزن نسبي 9العبارة رقم )-
(، ويعزو الباحث ذلك إلى أن ذلك يعد من ثوابت الشعب الفلسطيني، وحق ال يمكن ألي كائن كان 82.05وقدره )

استشعار وسائل اإلعالم أهمية تثبيت هذا الحق في أذهان الجمهور لمقولة قالها  أن يتنازل عنه، وقد يرجع إلى
االحتالل " الكبار يموتون والصغار ينسون "، لكن الواقع أثبت عكس ذلك، فلم ينس الصغار هذا الحق، كما أن 

ي في نيل االستقالل، حلقات الصراع مع االحتالل لم تنتهي في ظل تعنته وتنكره للحقوق األساسية للشعب الفلسطين
قامة الدولة الفلسطينية، وقد يعزى إلى الحمالت الممنهجة من قبل االحتالل اإلسرائيلي لطمس الهوية الفلسطينية،  وا 
والترويج عبر وسائل اإلعالم الدولية أن أرض فلسطين هي من حق اليهود، لذا نجد وسائل اإلعالم تؤكد وبقوة على 

 في أرض كنعان.الحق التاريخي للفلسطينيين 

(، ويعزو الباحث 78.00( والتي تنص على " تبرز تاريخ النضال الفلسطيني" بوزن نسبي وقدره )7العبارة رقم )-
ذلك إلى أن الصراع مع االحتالل واقع ملموس يعيشه الفلسطينيون صباح مساء، ومحاربة االحتالل ومقارعته 

الدولية، والقوانين الوضعية، فكل يوم يسقط شهداء، وتهدم بيوت،  مستمرة بكل السبل المشروعة التي أقرتها المواثيق
وتصادر أراضي، وتقتلع أشجار، ويعتقل أبناء الوطن، ومقاومة االحتالل مستمرة. وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

(، والدبيسي، 2012(،والعوامله،وأرشيد)2014)others&Rehman(2013 ،)Ali & Ali(، و 2014الرواس)
 (.2007(، والعزعزي)2010)والطاهات

 وأن أدنى عبارتين:
( والتي تنص على " تشرح النظام االنتخابي السائد في فلسطين وتعديالته" بوزن نسبي وقدره 12العبارة رقم )-
-التنفيذية-( والتي تنص على " ُتفرق بين اختصاصات السلطات الثالث)التشريعية6(، والعبارة رقم )52.05)

(، ويعزو الباحث ذلك إلى تعطل  الحياة السياسية الفلسطينية نتيجة أحداث 52.42ي وقدره )القضائية" بوزن نسب
(، والتي أفضت إلى حدوث االنقسام الفلسطيني، وشلل المجلس التشريعي، ورفض إجراء االنتخابات، 2007يونيو )

م أبرز معالم الحياة السياسية، واستمرار هذا الحال لما يقرب من تسع سنوات نسي خاللها المواطن، ووسائل اإلعال
حيث سادت اتجاهات سلبية من الجمهور تجاه سلوكيات السياسيين واألحزاب.وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

 (.2007(، وأبو شنب)2013)Rehman(، و2013العويمر)
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ز الوعي ما درجة مساهمة وسائل اإلعالم فيتعزي ينصعلى: والذي الثاني بالسؤال المتعلقة لنتائج مناقشة .2
 قام السؤال هذا عن ولإلجابة غزة؟ االجتماعي لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات

 والجدول عباراته، من عبارة لكل النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات بحساب الباحث
 :ذلك يوضح اآلتي

 (2جدول )
حرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل عبارة من عبارات المجال الثاني " الوعي المتوسطات الحسابية واالن

 االجتماعي"
 
 
 

المتوسط  الوعي االجتماعي 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري 

الوزن 
 النسبي

الترتي
 ب

 1 78.95 0.88 3.95 تحث على التمسك بالتقاليد والعادات الفلسطينية األصيلة. 1
 2 75.74 1.06 3.79 ارف الطلبة بالتراث الشعبي الفلسطيني.تنمي مع 2
 4 71.95 1.04 3.60 ترسخ البناء القيمي والروحي لجميع أبناء الشعب الفلسطيني. 3
 5 70.74 0.91 3.54 تعزز المعايير االجتماعية المرغوب بها لدى األفراد. 4
 9 63.53 1.00 3.18 تعزز التالحم االجتماعي بين أبناء الشعب الفلسطيني. 5
 3 73.26 1.04 3.66 تؤكد على مبدأ الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب. 6
 15 58.00 1.13 2.90 تحث على الحوار كأساس لحل الخالفات بين أفراد المجتمع. 7
 6 66.11 0.90 3.31 تنمي اإلحساس بالهوية الفلسطينية. 8
 14 58.05 0.84 2.90 عي للشعب الفلسطيني.تؤكد على أدوار األسرة في البناء االجتما 9
 19 56.42 1.11 2.82 تؤكد على ضرورة احترام الرأي والرأي اآلخر بين أبناء الشعب. 10
 16 57.84 1.18 2.89 تحث األفراد على االنخراط في األعمال التطوعية. 11
 7 66.00 1.02 3.30 تنمي الشعور بالمسئولية لدى أفراد المجتمع تجاه بعضهم. 12
 10 62.37 1.32 3.12 تعزز التواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. 13
 11 62.32 1.32 3.12 تبين مخاطر االنقسام االجتماعي على الوحدة السياسية. 14
 8 64.79 0.88 3.24 تحث األفراد على التكافل االجتماعي بين بعضهم البعض. 15
 20 47.32 1.14 2.37النزول عند حكم القانون في حل بعض المشكالت  تدعو األفراد إلى 16
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 االجتماعية.
 13 59.05 0.66 2.95 تحث األفراد على التمسك بالسلوك االجتماعي القويم. 17
 18 56.79 1.15 2.84 تتناول المشكالت االجتماعية التي يعاني منها الشباب. 18
 12 60.05 0.85 3.00 ناء المجتمع الفلسطيني.تنمي اللغة العربية الفصحى لدى أب 19
 17 56.95 1.15 2.85 تحارب الشائعات التي تحاول زعزعة االستقرار المجتمعي. 20
  67.95 0.71 3.40 الدرجة الكلية 

 يتضح من الجدول السابق أن أعلى عبارتين:

الفلسطينية األصيلة " بوزن نسبي وقدره ( والتي تنص على "تحث على التمسك بالتقاليد والعادات 1العبارة رقم )-
( والتي تنص على "تنمي معارف الطلبة بالتراث الشعبي الفلسطيني " بوزن نسبي وقدره 2(، والعبارة رقم )78.95)
(، ويعزو الباحث ذلك إلىإدراك القائمين على وسائل اإلعالم أهمية التراث الفلسطيني في إبقاء ذاكرة 75.74)

ة بالماضي األصيل للشعب الفلسطيني، والتي سعى االحتالل جاهدًا لطمسه، كالفلكلور الشعبي األجيال حية متعلق
الفلسطيني مثل الدبكة واألغاني واألهازيج والمالبس الشعبية التراثية للمدن والقرى....الخ،وقد يعزى إلى استشعار 

على ابتعادهم عن كثير من العادات  المسئولين في وسائل اإلعالم وجود مظاهر سلبية بين أفراد المجتمع تدل
(، 2012والتقاليد األصيلة، مما جعلهم يركزون على هذه الجوانب.وتتفق هذه النتائج مع دراسة العوامله،وأرشيد)

 (.2007(، والعزعزي)2010والدبيسي، والطاهات)

 
 وأن أدنى عبارتين:

د حكم القانون في حل بعض المشكالت ( والتي تنص على " تدعو األفراد إلى النزول عن16العبارة رقم )-
(، ويعزو الباحث ذلك إلى أن كثير من المشكالت االجتماعية يتم حلها عن 47.32االجتماعية" بوزن نسبي وقدره )

طريق العرف والعادة، حيث أن حل بعض المشكالت من خالل القانون يتطلب وقتًا طوياًل وتكاليف مادية عالية، 
الفلسطيني مجتمع قبلي يعلي القيم العائلية والعشائرية على حكم القانون، ولرجال العرف  وقد يعزى إلى أن المجتمع

والعادة في المجتمع الفلسطيني مكانة عالية يحترمها رجال القانون قبل أفراد المجتمع حيث توجد لجان لإلصالح 
سائل اإلعالم ال تولي ذلك أهمية منتشرة في جميع ربوع قطاع غزة، ولها هيئة حكومية تعرف بالعشائر، لذا فإن و 

 كبرى في برامجها وكتاباتها. 

( والتي تنص على "تؤكد على ضرورة احترام الرأي والرأي اآلخر بين أبناء الشعب " بوزن نسبي 10العبارة رقم )-
 (، ويعزو الباحث ذلك إلى أن غالبية وسائل اإلعالم تتبع أحزاب سياسية والبعض لها خلفيات56.42وقدره )
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ايدلوجية، وتركز في برامجها وخطابها اإلعالمي على أفكارها وتوجهاتها السياسية والحزبية ورؤاها نحو كثير من 
القضايا، حيث يتمسك القائمين على وسائل اإلعالم بهذه اآلراء والتوجهات ويدفعون عنها ويعملون لترويجها 

ن خالفت المصلحة الوطنية العامة، وحتى عند ا ستضافة شخصيات ممن يتعارضون معها في األفكار وتحقيقها، وا 
فإنها ال تعطي المجال للوصول إلى أفكار وسط، بل يبرهنون على صواب منهجها، كما أن هناك حالة من 

(، 2007االستقطاب السياسي الشديد بين القوى السياسية الفلسطينية ما زالت مستمرة حتى اآلن منذ أحداث يونيو )
يم الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني، وقد يعزى العتقاد أفراد عينة الدراسة أن الشعارات والتي أبرزت ضعف الق

التي ترفعها وسائل اإلعالم بخصوص احترام الرأي اآلخر شعارات جوفاء ال تطبيق لها على أرض الواقع، فهي 
تعزز قيم الحزبية والتعصب.وتتفق  تترجم هذه الشعارات بأفعال تتنافى مع مضمونها، فهم يلمسون أن وسائل اإلعالم

 (.2007(، وأبو شنب)2013)others&Rehman(، و 2013هذه النتائج مع دراسة العويمر)

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي ينص على: ما درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي 
نية بمحافظات غزة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث الحقوقي لتجسيد فكر الدولة لدى طلبة الجامعات الفلسطي

بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل عبارة من عباراته، والجدول اآلتي يوضح 
 ذلك:

 (3جدول )
ت المجال الثالث " الوعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل عبارة من عبارا

 الحقوقي"
المتوسط  الوعي الحقوقي 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 3 70.42 0.99 3.52 تؤكد على حق الفرد في التعليم والصحة بالمجان. 1
 14 57.68 1.24 2.88 تؤكد على حرية التظاهر والتجمع السلمي. 2
 10 59.05 0.81 2.95 شاركة في الحياة السياسية.تؤكد على حق الفرد في الم 3
 6 64.58 1.17 3.23 تتبنى الدفاع عن حقوق المواطنين وقضاياهم. 4
 11 59.00 1.11 2.95 تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص كحق لتولي األفراد الوظائف العامة. 5
 18 55.37 1.21 2.77 تؤكد على حرية المعتقد الديني لكل الفلسطينيين والبشر. 6
 15 57.63 0.91 2.88 تبرز الحقوق المرتبطة بالجنسية الفلسطينية. 7
 4 69.05 1.24 3.45 تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 8
 8 62.26 0.83 3.11 تؤكد على أهمية المساواة بين الجنسيين في القيمة والكرامة. 9
1
0 

 تبرز قضايا ذوي االحتياجات الخاصة.
2.95 1.05 58.95 12 
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1
1 

 تؤكد على حق األفراد في األمن النفسي واالجتماعي.
2.89 0.85 57.79 13 

1
2 

 تحث األفراد على االنتساب إلى الجمعيات والمؤسسات.
3.00 0.91 60.00 9 

1
3 

 تؤكد على حق األفراد في الضمان االجتماعي.
3.34 0.97 66.89 5 

1
4 

 لتنقل.تؤكد على حق األفراد في السفر وا
2.71 1.07 54.16 19 

1
5 

تركز على حق األفراد في الحصول على العمل كسبيل لبناء 
 7 63.37 0.99 3.17 المؤسسات.

1
6 

 تؤكد أن حصول األفراد على حقوقهم يحقق التنمية المستدامة.
2.62 0.90 52.47 20 

1
7 

تؤكد على أن حصول الفئات المهمشة على حقوقها يسهم في  استقرار 
 17 55.53 0.89 2.78 ولة.الد

1
8 

 تزيد وسائل اإلعالم من جراءة األفراد في المطالبة بحقوقهم. 
2.78 1.36 55.58 16 

1
9 

 تسلط الضوء بقوة على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين. 
3.92 0.98 78.37 1 

2
0 

 تظهر حقوق األفراد في الحصول على الماء والكهرباء
3.80 1.02 76.05 2 

  62.89 0.90 3.14 الدرجة الكلية 
 يتضح من الجدول السابق أن أعلى عبارتين:

( والتي تنص على "تسلط الضوء بقوة على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين " بوزن نسبي 19العبارة رقم )-
واقع، فالقتل وعمليات (، ويعزو الباحث ذلك إلى استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية على أرض ال78.37وقدره )

االعتقال، واالجتياحات مستمرة، ومصادرة األراضي وغيرها من تلك االنتهاكات متواصلة, حيث تقوم مؤسسات 
حقوق اإلنسان بإصدار تقارير عنها، وترسل نسخ عنها لوسائل اإلعالم إلبرازها، والتي بدورها تتفاعل مع هذه 

ى المتابعة المستمرة لوسائل اإلعالم لما يحدث على األرض من خالل التقارير وتسلط الضوء عليها، وقد يعزى إل
 شبكات مراسليها، والذين ينقلون األحداث أواًل بأول.
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( والتي تنص على "تظهر حقوق األفراد في الحصول على الماء والكهرباء " بوزن نسبي وقدره 20العبارة رقم )-
عالم مع الحدث اليومي في حياة المواطنين، وهو مشكلة الماء (، ويعزو الباحث ذلك إلى تفاعل وسائل اإل76.05)

والكهرباء باعتبارها أحد الحقوق األساسية للمواطنين، فهي تستقبل اتصاالت الجمهور حول الموضوع، وتتصل 
ة وتتواصل مع الجهات الرسمية عن األزمة وأسبابها والحلول المقترحة للتغلب عليها، كما أن شركة توزيع كهرباء غز 

تتواصل مع وسائل اإلعالم لإلعالن عن جداول القطع والوصل للتيار الكهربائي، وقد يعزى إلى أن وسائل اإلعالم 
تحاول أن تظهر معاناة الشعب الفلسطيني للعالم الخارجي من خالل إبراز آثار الحصار المفروض على قطاع غزة, 

(، 2014ئج مع دراسة دراسة عبد هللا)وآثاره على الحقوق األساسية للمواطنين.وتتفق هذه النتا
TEWELDEBIRHAN(2011(ودراسة العوامله، وأرشيد ،)2010(, و دراسة الدبيسي، والطاهات)2012) 

 وأن أدنى عبارتين:
( والتي تنص على " تؤكد أن حصول األفراد على حقوقهم يحقق التنمية المستدامة " بوزن نسبي 16العبارة رقم )-

و الباحث ذلك إلى أن غالبية األنشطة االقتصادية والبشرية متوقفة في قطاع غزة بفعل (، ويعز 52.47وقدره )
الحصار المفروض على قطاع غزة، والحروب المتتالية عليه بشكل أدى إلى تهدم البنية التحتية لقطاع غزة 

على األرض أضعف ومؤسساته، كما أن استمرار االنقسام الفلسطيني وعدم وجود حكومة مركزية لها سلطة فعلية 
 فرص التنمية، وحصول األفراد على أبسط حقوقهم كالماء والكهرباء.

(، 54.16( والتي تنص على " تؤكد على حق األفراد في السفر والتنقل " بوزن نسبي وقدره )14العبارة رقم )-
على المعابر والحدود ويعزو الباحث ذلك إلى إدراك وسائل اإلعالم للواقع الفلسطيني، فإسرائيل هي التي تسيطر 

البرية والبحرية، وال يمكن لألفراد السفر والتنقل إال بعد حصولهم على موافقة من سلطات االحتالل، وقد يعزى إلى 
تأكد وسائل اإلعالم أن تحقيق ذلك يفوق قدراتها، وأن هناك قوى أكبر منها لها سلطة على األرض لم تستطع تغيير 

يادة الوطنية شرط أساسي لتمتع األفراد بحقهم في السفر والتنقل إلى أي شيء على األرض، فاستكمال الس
 (.2007(، وأبو شنب)2011)Nwankwoمكان.وتتفق هذه النتائج مع دراسة

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على: ما درجة مساهمة وسائل اإلعالم في تعزيز الوعي القانوني 
ى طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب لتجسيد فكر الدولة لد

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل عبارة من عباراته، والجدول اآلتي يوضح ذلك:
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 (4جدول )
والترتيب لكل عبارة من عبارات المجال الرابع " الوعي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية 

 القانوني"
المتوسط  الوعي القانوني 

 الحسابي
االنحرا
ف 

 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 12 61.11 0.88 3.06 ُتعرف بالنظام القانوني في فلسطين. 1
 8 63.26 0.86 3.16 تبين أهمية االحتكام للقانون واحترامه وااللتزام به. 2
 2 68.16 0.92 3.41 تظهر أن جميع األفراد سواسية أمام القانون. 3
 17 53.11 1.19 2.66 تؤكد على ضرورة محاربة الفساد في أجهزة الدولة. 4
 9 62.58 1.09 3.13 تزيد من وعي األفراد بالقانون اإلنساني الدولي. 5
 11 61.16 0.89 3.06 تبين مصادر التشريع للقوانين الفلسطينية. 6
 3 67.11 0.70 3.36 تبين اآلثار القانونية المترتبة على انضمام فلسطين لألمم المتحدة. 7
 5 64.47 1.13 3.22 تؤكد على استقالل القضاء ونزاهته وحيادته. 8
 6 63.47 1.25 3.17 تحث األفراد على حماية الملكيات الخاصة والعامة. 9
 14 56.84 1.11 2.84 حماية األطفال من االستغالل. تبرز القوانين التي تؤكد ضرورة 10
 16 54.21 1.12 2.71 تبين آليات مسألة ومحاسبة المسئولين. 11
 1 71.32 1.05 3.57 ُتعرف بآليات محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في المحاكم الدولية. 12
 7 63.42 0.85 3.17 تبين مخاطر سن القوانين بعيدًا عن السلطة التشريعية. 13
 13 57.47 1.23 2.87 تدعو إلى العمل بروح القانون في جميع األوقات والظروف. 14
تلقي الضوء على التناقضات ومظاهر الخلل في بعض القوانين  15

 15 56.37 0.94 2.82 واللوائح الُمشرعة.
 18 52.89 1.14 2.64 تفضح التجاوزات القانونية للمسئولين في كافة مؤسسات الدولة. 16
 4 64.63 0.95 3.23 تؤكد أن تعادل الحقوق مع الواجبات سبب لتحقيق العدالة. 17
 19 50.11 1.17 2.51 تبين أن الواسطة والمحسوبية تؤدي إلى خلل في أجهزة الدولة. 18
 10 62.37 0.84 3.12 تؤكد على أن إنفاذ العدالة سبب لتحقيق االستقرار. 19
  61.74 0.70 3.09 الدرجة الكلية 

 يتضح من الجدول السابق أن أعلى عبارتين:
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( والتي تنص على "ُتعرف بآليات محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في المحاكم الدولية " بوزن نسبي 12العبارة رقم )-
(، ويعزو الباحث ذلك إلى استمرار الجرائم اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وكان أخرها 71.32وقدره )
(، والذي أدى لجرح 2014ر التي ارتكبتها القوات اإلسرائيلية خالل عدوانها على قطاع غزة في صيف عام )المجاز 

( من النساء واألطفال والشيوخ، وهدم ما يزيد عن عشرة آالف منزل بشكل 2500اآلالف، واستشهاد ما يزيد عن )
ية والتي كللت بانضمام فلسطين إلى محكمة كلي، وقد يعزى إلى الجهود التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطين

الجنايات الدولية، وتفاعل وسائل اإلعالم مع التوجه لتقديم قادة االحتالل لمحكمة الجنايات الدولية، وقد يعزى إلى 
الزخم الشعبي ومطالبات منظمات حقوق اإلنسان نحو هذا األمر، مما دفع وسائل اإلعالم لتناول هذه القضية 

 عليها. وتسليط الضوء

(، 68.16( والتي تنص على " تظهر أن جميع األفراد سواسية أمام القانون " بوزن نسبي وقدره )3العبارة رقم )-
ويعزو الباحث ذلك إلى أن وسائل اإلعالم تبذل جهودًا حثيثة للتأكيد على أن جميع األفراد سواسية أمام القانون، 

ول انتهاكات بحق األفراد من قبل مسئولين، وتحاول تسليط فهي تستقبل مكالمات ومراسالت الجمهور عند حص
الضوء عليها باستضافة المسئولين ومنظمات حقوق اإلنسان، وتؤكد خاللها على أن جميع األفراد سواسية أمام 

ن كان مرتكب الخطأ مسئواًل أو ابن مسئول.وتتفق هذه النتائج مع دراسة العوامله، وأرشيد)  (.2012القانون، وا 

 أدنى عبارتين:وأن 
( والتي تنص على " تبين أن الواسطة والمحسوبية تؤدي إلى خلل في أجهزة الدولة " بوزن نسبي 18العبارة رقم )-

( والتي تنص على "تفضح التجاوزات القانونية للمسئولين في كافة مؤسسات الدولة 16(، العبارة رقم )50.11وقدره )
احث ذلك إلى خوف القائمين على وسائل اإلعالم من سطوة المسئولين في (، ويعزو الب52.89" بوزن نسبي وقدره )

األجهزة الحكومية، وتعرضها لإلغالق بحجج مثل إثارة البلبلة أو القذف أو التشهير بالشخصيات العامة، لذا فهي 
دودية ( من مح2013تحجم عن التطرق لموضوعات الفساد اإلداري، وتتفق هذه النتيجة مع توصل له أبو عرفة)
Nwankwo(2011 ،)دور وسائل اإلعالم وعزوفه عن المشاركة في التصدي وكشف حاالت الفساد. ودراسة

 (.2007وأبوشنب)
وإلجمال النتائج قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل مجال 

 ذلك:من مجاالت الدراسة، والجدول التالي يوضح 
 (5جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لكل مجال من مجاالت الدراسة
 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجاالت م
 1 69.08 0.80 3.45 الوعي السياسي 1
 2 67.95 0.71 3.40 الوعي االجتماعي 2
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 3 62.89 0.90 3.14 لحقوقيالوعي ا 3
 4 61.74 0.70 3.09 الوعي القانوني 4
  65.41 0.61 3.27 المجموع الكلي 

( ويعزو 69.08يتضح من الجدول السابق أن أعلى المجاالت: المجال األول " الوعي السياسي " بوزن نسبي وقدره )
وااللكترونية تركز في محتواها الرئيسي على الباحث ذلك إلى أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمكتوبة 

األخبار السياسية، كما أن استمرار االحتالل، واستمرار مقاومته من قبل الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية 
وفصائل العمل الوطني جعلت األحداث السياسية تتصدر مركز الصدارة في بؤرة اهتمام وسائل اإلعالم، وقد يعزى 

قامة إلى تحمل وسائل ا دراكها للمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية وا  إلعالم لمسئولياتها في خدمة المجتمع وا 
الدولة في ظل العدوان والتدمير والقتل والمحاوالت المتواصلة لطمس الهوية.وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

دبيسي، (، وال2012(،والعوامله،وأرشيد)2014)Rehman(2013 ،)Ali & Ali(، و 2014الرواس)
 (.2007(، والعزعزي)2010والطاهات)

( ويعزو الباحث ذلك إلىعدم 61.74بينما احتل مجال "الوعي القانوني" على المرتبة األخيرة بوزن نسبي وقدره )
فرض السيادة الكاملة على األرض الفلسطينية، واستمرار االحتالل وانتهاكاته بحق الفلسطينيين بشكل أدى عدم قدرة 

ساتها التنفيذية من فرض سيطرتها التامة على األرض، وأشعر المواطن بضعف السلطة في حمايته، السلطة ومؤس
وقد يعزى إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني العائلية العشائرية حيث يكثر أفراده من االحتكام للهيئات العشائرية في 

راضي الفلسطينية قبل االنقسام الفلسطيني حل مشكالته، وقد يعزى إلى حالة الفوضى والفلتان األمني التي سادت األ
وبعده بشكل نم عن وجود ضعف في هياكل السلطة التنفيذية والقضائية، وقدرتها على ضبط األوضاع وتطبيق 
القانون، وقد يعزى إلى أنه يتم حل كثير من القضايا بروح القانون بداًل من نصه.وتتفق هذه النتائج مع 

 (.2007ب)(، وأبوشن2011)Nwankwoدراسة

( وهي نسبة متوسطة أكدت الحاجة إلى إجراء 65.41وقد حصلت الدرجة الكلية لالستبيان على وزن نسبي وقدره)
 الدراسة، لتدعيم جوانب القصور من جوانب وسائل اإلعالم.
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 التوصيات:
 (.القضائية-التنفيذية-أن ُتنظم وسائل اإلعالم برامجتبين اختصاصات السلطات الثالث)التشريعية 
 اعداد برامج ذات عالقة بالنظام االنتخابي السائد في فلسطين وتعديالته. 
 توعيةوسائل االعالم المواطنينبضرورةااللتزامبحكمالقانونفيحلمشاكلهماالجتماعية. 
 نشروسائالإلعالمثقافةقبوالآلخربينأفراد المجتمع، والتأكيد على ضرورة احترام الرأي والرأي اآلخر. 
 اد في السفر والتنقل حاضرًا على أجندة وسائل اإلعالم.أن يكون حق األفر  
 أن تضع وسائل اإلعالم برامج توضح أهمية التنمية في دفع عجلة االقتصاد الفلسطيني. 
ضرورة أن تباشر وسائل اإلعالم دورها في فضح الفساد والمفسدين بغض النظر عن الحصانة التي يتمتع بها  

 المفسد ومكانته.
 اإلعالم قضاياالواسطة والمحسوبية ودورها في إحداث خلل في أجهزة الدولة. أن تتناول وسائل 
 الزام وسائل االعالم الحيادية والموضوعية في برامجها وكتاباتها. 
إنشاء هيئة للتخطيط والمتابعة والرقابة اإلعالمية مهمتها توجيه وسائل اإلعالم نحو تحقيق األهداف العليا  

 لها بعيدًا عن األجندات الحزبية والفصائلية. لدولة فلسطين والسير وفقا
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 :الملخص

الدراسة الضوء على أهمية اإلعالم بالنسبة للتأثير في الرأي العام، من خالل تأسيس  فكرة أن اإلعالم  سلطت هذه
دارة الصراعات،    وذلك من خالل توضيحلم يكن رافعة ألعمال المقاومة فحسب، بل أيًضا كان مالزًما للدبلوماسّية وا 

شكاليات اإلعالم الفلسطيني، وطرق تحقيق تنمية إعالمية حقيقية تستطيع تعزيز مكانه  أهمية اإلعالم الدولي، وا 
من خالل االستعانة  الدولة الفلسطينية دوليًا. خصوصًا في ظل حالة االنقسام الفلسطيني واإلشكاليات اإلقليمية،وذلك

وهي: ما األثر االستراتيجي لإلعالم الدولي؟ وما هي أهم بأدوات ومناهج البحث العلمي لإلجابة على عده تساؤالت 
إشكاليات اإلعالم الفلسطيني؟ وأخيرًا ما هي آليات تحقيق تنمية إعالمية  تعزز مكانة الدولة الفلسطينية في 

 الساحات الدولية ؟.

ل بسويسرا وذلك من اجل وقد توصل البحث إلى عده نتائج أهمها أن اهتمام الصهاينة باإلعالم قد بدأ منذ مؤتمر باز 
 ،تحطيم األطراف المعادية لمخططاتهم، مما أدى إلى تفوق اإلعالم الصهيوني على اإلعالم الفلسطينيو بناء كيانهم،

كما لعب غياب االستقرار السياسي في فلسطين واالستخدام السيئ لإلعالم الحزبي وأحداث وما يسمي "الربيع 
ضية الفلسطينية دوليًا، وأخيرًا تتعامل وسائل اإلعالم الغريبة مع القضية العربي" عاقًا كبيرًا أمام عرض الق

 الفلسطينية بشكل سطحي،وانحيازي لصالح دولة االحتالل.

لذا قدم الباحث عده توصيات أهمها: إنهاء الخالفات وتوحيد الصفوف التخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا األساسية، 
لما يخدم القضايا الوطنية، إنشاء مواقع الكترونية إخبارية بلغات متعددة، العمل تنسيق العمل بين األمن واإلعالم 

على تأسيس وكالة فلسطينية إعالمية دولية، وكذلك  إنشاء إذاعات فلسطينية عالمية أو االشتراك مع إذاعات دولية 
ئعة السياسية في مواجهة مخططات ناطقة بعدة لغات مختلفة، وأخيرًا أن تتبنى وسائل اإلعالم الفلسطينية طريقة الشا

 دولة االحتالل .
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Abstract: 

The study spotted the light on the importance of Journalism and its influence on the 

public opinion, through promoting the idea that media/journalism was not only 

supportive for resistance but also an important tool for Diplomacy and Conflict 

management. 

The study presented the importance of international journalism, the problems facing the 

Palestinian journalism, and possibilities of achieving a media progress that can enhance 

the Palestinian image internationally; the study also reviewed the implication of 

Palestinian political split and its effect on media performance. 

The study is done through the scientific research methodologies and answering the 

following questions: 

- What is the strategic effect of international journalism? 

- What are the mechanisms for achieving journalism development that promotes 

the position of Palestine internationally? 

At the end of the study, it reached the following results such as: 

- Zionism took journalism into consideration since Basel Conference in 

Switzerland for the sake of building their own state and crushing their enemies. 

- The lack of political stability in Palestine and the misuse of journalism for 

factional interests along with the Arab spring events were all reasons for being 

unable to advocate the Palestinian cause internationally. 

- Finally, the Western main-stream media were clearly biased to the Occupation 

State. 

Therefore, the Researcher presented the following recommendations: 

- Ending all forms of disputes and unifying the stances towards the main aspects 

of the Palestinian cause. 

- Coordinating the efforts between security and Media for the national high 

interests. 

- Establishing electronic websites in different languages that address Palestinian 

narrative and positions. 

- Establishing a Palestinian international media agency that addresses the world in 

different languages. 

- Finally, empowering the Palestinian media agencies to adopt mechanisms of 

spreading political rumors in the face of the Occupation State policies. 
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 :مقدمة
إن حضارة أية أمة من األمم تقاس اآلن بمدي تأثيرها في الرأي العام، ومن أقوى هذه المؤثرات في العصر الحديث 

بحيث أصبح العالم اآلن بكل اتساعه .. أصغر من حجرة صغيرة، فكلما وقع حدث كبير، في أي  ،.. "اإلعالم"
ومن هنا أولت هذه الدراسة  األرضية تتابع تطور ذلك الحدث. بقعة بالعالم تعلقت أنظار الماليين في أنحاء الكرة

اهتماًما بالًغا لألخذ بعناصر البحث العلمي ؛ للخوض في تخصيص كل ما يتعلق بالجهة التي تدير مثل هذه اللعبة 
م السياسية اإلعالمّية، سواء على الصعيد الداخلي الفلسطيني أو الخارجي منه، لتضع يدها على أهمية اإلعال

الفلسطيني في تعزيز مكانه الدولة الفلسطينية دوليًا، وكذلك على أهم الُمعوقات واإلشكاليات التي تواجه وسائل 
اإلعالم »اإلعالم الفلسطينية، وطرق تنميتها من اجل الوصول إلى المستوى العالمي، خصوصًا بعد أن تغلغل 

وكذلك في الوسط االجتماعي العربي عبر  ،ةأوروبيًا من خالل مؤسسات إعالمية صهيونية ضخم« الصهيوني
متحدثين صهاينة باللغة العربية، وقد جاء اهتمام الباحث، بأهمية اإلعالم في تعزيز مكانة الدولة الفلسطينية دوليا 
بهدف الوصول إلى الطرق السليمة والعاجلة لتحقيق ثورة إعالمية فلسطينية تعزز مكانة فلسطين دوليًا، وُتوقف 

 اإلعالمي الصهيوني .التضليل 
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 مشكلة البحث: :أوالً 
تكمن مشكلة البحث في مدى قدرة اآللة اإلعالمية الفلسطينية على إيصال الحقيقة بكل تفاصيلها، بعد أن أصبحت شعوب 
عالم ضحّية لموجات من األخاديع واألضاليل الصهيونية، يحدث هذا في ظلِّّ عجز إعالميّ  فلسطيني وعربي في الجوانب 

 سياسية واإلعالمية.ال

 

 :تساؤالت الدراسة :ثانياً 
مفاده :) كيف يمكن لوسائل اإلعالم الفلسطينية أن يكون لها دورًا في تعزيز مكانة الدولة  ،تنطلق الدراسة من سؤال رئيسي
 الفلسطينية بالساحات الدولية؟(

 السؤال األول: ما هو األثر االستراتيجي لإلعالم في بناء وتعزيز الدول؟
 السؤال الثاني: ما إشكاليات اإلعالم الفلسطيني ؟

 السؤال الثالث: ما هي آليات تحقيق نهضة وتنمية إعالمية تعزز مكانه الدولة الفلسطينية دوليًا؟
 

 :أهمية الدراسة :ثالثاً 
شك في أن مثل هذه  تكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الصناعة اإلعالمية الصهيونية المضللة وكيفية انطالقتها، وال

 السياسات االزدواجية تأتي في الوقت الذي ال يتم االعتراف إال بالهيمنة والسيطرة .

إفادة صّناع القرار والباحثين المهتمين فئ مجال اإلعالم السياسي، طالما أن لإلعالم الدولي دورًا مهما في تعزيز مكانة الدولة 
 الفلسطينية.

 

 :منهجية الدراسة : رابعاً 
ندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية، المهتمة في الغالب بتحليل المشكالت، وقد تم اعتماد المنهج ت

المكتبي الذي يصنفه المشتغلون بالمناهج ضمن المنهج الوصفي، لكون المسح ال يتعدي، في جوهره حدود 
لجذور التاريخية لمراحل التطور اإلعالمي، بهدف الوصف، إضافة إلى المنهج التاريخي بهدف إثراء الدراسة وتتبع ا

 عرض بعض التجارب اإلعالمية السابقة.



 

  944 من 874

 

 :أدوات الدراسة :خامساً 
 اعتمد الباحث على المصادر والمراجع العربية والتركية باإلضافة إلى المقابالت الشخصية.

 

 :تقسيمات الدراسة :سادساً 
 أواًل : اإلطار النظري للدراسة. 

 ثر االستراتيجي لإلعالم في بناء وتعزيز الدول.:  األثانيًا 

 ثالثًا:  إشكاليات اإلعالم الفلسطيني. 
 ربعًا:  آليات تحقيق نهضة وتنمية إعالمية تعزز مكانه الدولة الفلسطينية دوليًا.

 خامسًا: الخاتمة والنتائج والتوصيات.
 



 

  944 من 875

 

 :ولالثر االستراتيجي لإلعالم في بناء وتعزيز الدالفصل الول: 
َوا ِّْذ َقاَل َربَُّك :  وهذا بارز في قوله تعالى ،ظهر معهم منذ بداية خلقهم ،لإلعالم أمر هام في حياة البشر كافة

َماَء وَ  ُد فِّيَها َوَيْسفُِّك الدِّ ل  فِّي اأْلَْرضِّ َخلِّيَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل فِّيَها َمْن ُيْفسِّ ُس َلَك َنْحُن ُنَسبُِّح لِّْلَماَلئَِّكةِّ إِّنِّّي َجاعِّ َك َوُنَقدِّ بَِّحْمدِّ
 ( َوَعلََّم َآَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلئَِّكةِّ َفَقاَل َأْنبُِّئونِّي بَِّأْسَماءِّ َهؤاَُلءِّ إِّنْ 30َقاَل إِّنِّّي أَْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن )

قِّيَن ) ْلَم 31ُكْنُتْم َصادِّ ( َقاَل َيا َآَدُم َأْنبِّْئُهْم بَِّأْسَمائِّهِّْم 32َلَنا إِّالَّ َما َعلَّْمَتَنا إِّنََّك َأْنَت اْلَعلِّيُم اْلَحكِّيُم )( َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل عِّ
َمَواتِّ َواأْلَْرضِّ َوأَْعَلُم مَ  ا َأْنَبَأُهْم بَِّأْسَمائِّهِّْم َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم إِّنِّّي أَْعَلُم َغْيَب السَّ  (1( .)33َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن )ا ُتْبُدوَن َفَلمَّ

أنبأ(، كالهما مرتبطان باإلعالم، فاألول مشتق من نفس الجذر الثالثي لكلمة  ،فاللفظان المستعمالن هنا ) علَّم
وهى الوظيفة التعليمية، التي بينها تعالى في موضع، أخر بقوله  ،والثاني يتعلق بإحدى وظائف اإلعالم ،اإلعالم

لُّ ّللّاُ َمن َيَشاُء َوَيْهدِّي َمن َيَشاُء َوُهوَ َوَما أَ  (:2) هِّ لُِّيَبيَِّّن َلُهْم َفُيضِّ  (3 اْلَعزِّيُز اْلَحكِّيُم .)ْرَسْلَنا مِّن رَُّسول  إِّالَّ بِّلَِّسانِّ َقْومِّ

لهذا نستطيع القول بأن اإلعالم في حد ذاته يؤدى وظيفة من أخطر الوظائف في العصر الحديث، وهو ال يقل في 
 (4يته عن الطب أو التعليم أو غيرهما من المرافق، بل ربما يتفوق في أهميته على كثير من المرافق األخرى.)أهم

وبالتالي، هناك اتفاق شبه تام على أهمية اإلعالم في حياة الشعوب والدول على اختالف درجات وعيها وتطورها، 
واستكمااًل لما سبق سأذكر  ،الشاب العربي معلوماته فإن أهمية اإلعالم تنبع من أهمية المصادر التي يستقى منها

 ( 5في البنود التالية أهمية اإلعالم في بناء وتعزيز الدول : )

أواًل: يعتبر اإلعالم مصدر أساسي إلستقاء المعلومات حول مجريات األحداث ومضاعفاتها وتداعياتها، ألن الوسيلة 
ا الفنية والمهنية لمتابعة الحدث وتقديم األخبار والتعليقات والتحليالت اإلعالمية تستطيع أن تحشد كل طاقاتها والياته

والتقارير الالزمة عنه، وذلك بفضل مساندة الثورة التكنولوجية ) ثورة االتصاالت( التي أضافت سمات تطورية على 
 ( 6وسائل اإلعالم في نقل الواقع بجهد ووقت قصير جدًا.)

لما تتميز من ديمومة التأثير، وفاعلية األداء على المدى البعيد  ،من ركائز الوقايةثانيًا: التوعية و هي أهم ركيز 
(، فمثاًل لو استطاع اإلعالم الفلسطيني 7الذي يستهدف تكوين إنسان واع ومسئول يمكنه اإلسهام في مسار التنمية)

جرامية مسبقًا لما تابعة توعية الشعوب وفضح مخططات المتحدث باسم جيش دولة االحتالل "افيخاي أدرعي" اإل
أحد، ولفشلت مخططاته المسمومة التي يحاول من خاللها أن ُيظهر االحتالل بصورة إنسانية بداًل من الركض  

 خلف أكاذيبه ونقضها.



 

  944 من 876

 

يزيد من قوة المشاركة الجماهيرية في خدمة قضايا المجتمع، وذلك من منطلق أن اإلعالم يقرب وجهات  -ثالثًا:
 (8أيًا عامًا موحدًا تجاه القضايا األساسية بما يدعم القضية الفلسطينية محليًا ودوليًا.)النظر ويبني ر 

وما ينتج عنه من   ،وما يستتبعها من شعور باإلحباط ،يعمل اإلعالم على تحرير اإلنسان من قيد الجهالة -رابعًا:
مداده مشكالت من خالل تضييق الهوة بين الثقافة العامة والمعرفة الواقعية وذ لك من خالل تعبئة الشعور العام، وا 

بالنافع والمفيد ليتقبل أفراد المجتمع متطلبات سالمتهم وأمنهم، وتدعيم روح األخوة وبث وترسيخ مفهوم حب الوطن 
في نفوس األفراد وتدعيم االتجاهات االيجابية لدى المواطنين، وبالتالي تبصير المواطنين بواجباتهم نحو إجراءات 

الالزمة لألرواح والممتلكات، حتى ال يكونوا فريسة سهلة لألعداء سواء في أوقات الحرب " فقدان األرواح  الحماية
 (9والممتلكات " أو السلم " الوقوع في وحل العمالة ".)

هر خامسًا: إذا أردنا معرفة أهمية اإلعالم للدولة الفلسطينية فيجب علينا أن نتأمل قرار حكومة بنيامين نتياهو في ش
م، حين تم إنشاء وزارة إعالم يهود الشتات، وكان هدفها األساسي الذي تسعى له، هو تحسين صورة 2009مارس 

دولة إسرائيل في الخارج، حيث أقامت الوزارة حملة أسمتها " كل مواطن سفير" و اتخذت عدة طرق للوصول إلى 
 (10التي تتحدث عن دولة إسرائيل ومميزاتها.) فقد بثت إعالنات تلفزيونية، ونشرت العديد من الكتيبات ،هدفها

 

 :اريخية سابقة توضح أهمية اإلعالمتجارب ت

 التجربة التاريخية لإلعالم العربي في مواجهة االستعمار: 

استولت كال من انجلترا وفرنسا على معظم الدول اإلسالمية والعربية، وقد حاول  19في بداية منتصف القرن 
فرد بالتوجيه داخل الشعوب اإلسالمية، ورغم ما بذله في سبيل تفرده بذلك من مال وسلطة االستعمار الغربي أن ين

ودهاء سياسي، وتبشير بالفكر األوروبي، وبالمسيحية فقد وجد مقاومة  عربية واعية، فقد كان جمال الدين األفغاني 
العروة الوثقى"، والتي أيقظت أفكار أول من أدرك ما تنطوي عليه سياسة التوسع الغربي، مما دفعة إلنشاء مجلة " 

العقالء وحولت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم، مع مالحظة العلل التي أدت بهم إلى ما هم فيه، وقد أخذ 
جمال الدين على عاتقه إنشاء هذه المجلة، وهى مجلة إسبوعية عربية، كان هو مدير سياستها، والشيخ محمد عبده 

 ( 11محررها.)

  



 

  944 من 877

 

 يا ودورها في الوصول إلى الريادةة التاريخية اإلعالمية لتركالتجرب: 

نما نتيجة لعده جهود من أهمها اإلعالمية، فقد اعتمد  لم تصل الدولة التركية الحديثة إلى ما وصلت إليه من فراغ وا 
الدعم والتأييد صانعو السياسة في تركيا، على وسائل اإلعالم كأداة أساسية للتعبير عن مواقفهم، وسياساتهم لكسب 

لبرامجهم، فضاًل عما تمثله من قنوات مهمة يستخدمونها في تعبئة الرأي العام، إزاء القضايا المتعلقة بالشؤون 
الخارجية أو الداخلية،وكذلك في بناء السياسة وا عادة تشكيلها في ظل تواصل النزاع في منطقة الشرق األوسط، 

م، أي بعد 1494يدًا فيعود إنشاء أول مطبعة في الدولة العثمانية إلى عام ( اهتمام األتراك باإلعالم لم يكن جد12)
ثمانية وخمسين عاما على اختراع ) غوتنبرغ( للطباعة، أما أول مطبعة باللغة التركية القديمة فقد أنشئت عام 

التركية، في  م، صدرت أول صحيفة باللغة1831م، من قبل "إبراهيم متفرقة"، و"سعيد محمد جلبي".وفى عام 1727
عهد السلطان محمود الثاني، والتي كانت تحت اسم ) تقرير الوقائع(، علمًا بأن هذه الصحيفة صدرت أيضا باللغات 

 ( 13اليونانية .) ،الفارسية ،األرمينية ،العربية

 صحيفة ومجلة بين 6459م، إلى 2010حديثًا : فقد وصل عدد الصحف والمجالت الصادرة في عموم تركيا عام 
يومية واسبوعية ونصف شهرية، وحسب معلومات معهد إحصاء الدولة التركي فقد وصل عدد التوزيع السنوي 

 ( 14سنويًا.) مليار نسخة 2.571م،إلى  2010للصحف والمجالت التركية في عام 

ة العامة لإلذاعة م، والتي تعد حاليًا المؤسس1917أما اإلذاعة التركية فقد بدأت بثها األول في السادس من أيار عام 
 1إقليمية و  6منها وطنية و  6 ،محطة إذاعية 15قناة تلفزيونية و  13و التي تمتلك  TRTوالتلفزيون التركية

محطة  1082قناة تلفزيونية، 251( علما بأنه يوجد حاليا في تركيا 15لغة .) 32عالمية وتبث بـ  2محلية و 
م، 1920أبرزها األناضول، والتي أنشئت في السادس من نيسان باإلضافة إلى عشرات وكاالت األنباء  ،إذاعية

 ( 16مكتبًا في أهم مراكز العالم. )  22مكتبًا إقليميًا داخل تركيا و  28والتي تمتلك 

 ية واستغاللها في تنفيذ مخططاتهاالتجربة األوروبية اإلعالم: 

معين العرب. حدث ذلك في وقت مبكر نسبيًا بسبب فكرهم االستعماري، كان األوروبيون أول من بنوا برامج للمست
م، إلى الشرق 1934من تاريخ اإلذاعات الموجهة. فقد كان االيطاليون أول من وجه إذاعة باللغة العربية في عام 

للراديو في مدينة روما. ولم يكن للتجارب اإلذاعية األولى طابع   Prato Smeraldoاألوسط وذلك من مركز 
موسولينى تطلعاته على شمال إفريقيا والحبشة في منتصف الثالثينات. لذا تعد إذاعة راديو سياسي ظاهر حتى ركز 

باللغة العربية مقدمة للحملة االيطالية للمنطقة، وقد عملت اإلذاعة على تقديم الدوتشي كصديق  Radio Bariبارى 
م، وقدم البرنامج األول 1938ير عام ينا 3( ثم تلتها بريطانيا بالبث باللغة العربية في 17للعرب والمسلمين. )



 

  944 من 878

 

وفكره وجود إذاعات تبث باللغات ليست جديدة   Reith (18)رسائل تعكس حسن النية وجهها سير جون ريث 
( كما 19م،)1970والذي تأسس في عام   Radio Monte Carloولكنها مهمة وهنا نذكر ايضا راديو مونت كارلو

لغة العربية منها هيئة اإلذاعة البريطانية والتي بدأت خدمتها العربية في بداية توجد العديد من اإلذاعات التي بثت با
م، وهو أقدم قسم في صوت ألمانيا يبث بلغة غير 1953وكذلك صوت ألمانيا الذي تأسس في   ،م1938عام 

م،  1975س عام م، وكذلك إذاعة أسبانيا والذي تأس1956ألمانية وقد بدأت برامج ألمانيا باللغة العربية في عام 
والتي  Swiss Radio International ( SRI)والتي استخدمت اللغة العربية واالنجليزية. والراديو السويسري الدولي 

م، وكذلك اليونان تمتلك برامج تذاع باللغة العربية والتي بدأت بث اللغة 1964بدأت بث برامجها باللغة العربية عام 
م، 1943م، وراديو وموسكو 1947ندا بدأت البث باللغة العربية منذ نوفمبر عام م، في حين هول1952العربية عام 
م،وبنفس التوقيت بلغاريا علما بأنه 1956م، تشيكوسلوفاكيا  منذ عام 1968م، بولندا منذ عام 1956ألبانيا منذ 

يران توجد أربع عشرة دولة أسيوية تذيع باللغة العربية على رأسهم كوريا الشمالية والصين وال هند وباكستان وا 
 ( 20وماليزيا.)



 

  944 من 879

 

 :الفصل الثاني: إشكاليات اإلعالم الفلسطيني في تعزيز مكانة فلسطين دولياً 
 :طيني إلى عاملين رئيسيين وهماتنقسم إشكاليات اإلعالم الفلس

 :العرررررررروامررل الداخرررررليررررررة

  :غياب االستقرار السياسي في فلسطين أوال:

م، في العهد العثماني إال أن الصحافة الفلسطينية توقفت عن 1830ان فلسطين عرفت الطباعة عام على الرغم ب
م، بعد ضغوط بريطانية وقيود فرضت على الصحافة الفلسطينية فترة الحرب العالمية األولى، 1917الصدور عام 

وعلى الرغم من حدوث  ،نيةم، بعد النكبة الفلسطي1948واستمرت هذه القيود على الصحافة الفلسطينية حتى 
انفراجه في الصحافة الفلسطينية في كاًل من الضفة الغربية التي كانت خاضعة لإلدارة األردنية و قطاع غزة 

م، أخذت  1967أما بعد عام  ،إال أنها ولألسف كانت ذات طابع حكومي بحت ،الخاضع لإلدارة المصرية
ف إال أنها أيضا قد غلب عليها الطابع الخيري في الكثير من المنظمات الفلسطينية على عاتقها نشر بعض الصح

األحيان، فبتالي لم تنل وسائل اإلعالم الفلسطينية كثيرًا من الحرية اإلعالمية التي قد يتمخض عنها تسلسل ايجابي 
 ( 21في التطور اإلعالمي.)

 

 :الستخدام السيئ لإلعالم الحزبي ثانيًا:

ديولوجيات األشخاص القائمين عليها، والذين يسعون جاهدين لبلورة أراء المواطنين وذلك من خالل تبني أفكار و أي
( ويتصف اإلعالم 22وفق توجهاتهم وتطلعاتهم، كمحاولة لتشكيل وعى الجمهور بطريقة توافق إرادة أحزابهم )

 الحزبي ببعض الصفات الخاصة منها :

 ألحداث ما ينسجم مع تنبؤات حزبه وأهدافه العامة .إنه يحشد األحداث لخدمة مبادئه الحزبية، وينتقى من ا -1
يقوم في أغلب األحيان بحرف األحداث وتوجيهها لخدمة مبادئ حزبه، خاصة إذا كان الحزب ال يملك من   -2

 األهداف ما يعزز مكانته .
 ( 23يركز في رسالته اإلعالمية على أهداف الحزب الخاصة، أكثر مما يركز على أهداف الوطن بأسره.) -3

  



 

  944 من 880

 

 :ثالثًا: القيود اإلعالمية

فاإلعالم بصفة عامة في الدول النامية هو إعالم ُمقيد، يخضع لعدة ضغوطات، كما أن وسائل اإلعالم التابعة 
فتضطر ألن تكشف الجانب  ،للسلطة السياسية ال تتمتع بالحرية الكاملة التي تجعلها تمارس مهمتها بكل حرية

أتفهم  ،( وأنا هنا كباحث ونظرًا للظروف االستثنائية للقضية الفلسطينية24)االيجابي، دون التطرق للسلبيات، 
مبررات فرض قيود وطنية على الوسائل اإلعالمية، إذا كانت تُصب في مصلحة القضية الفلسطينية وتخدمها، ولكن 

ى ُمحاولة تبرير ال يمكن أبدًا أن أتفهم فرض قيود إعالمية من أجل التستر على أخطاء حزبية أو قيادية أو حت
 أخطائِّهم .

 

 :رابعًا: االنقسام الفلسطيني

م، بدأ اإلعالم الحزبي التابع لحركتي فتح وحماس بالتخلي 2006بعد نتائج االنتخابات التشريعية الفلسطينية عام 
عن موضوعيته تدريجيًا، حتى تحول في نهاية المطاف إلعالم دعائي محض، يتلخص مهمته فقط بمهاجمة 

( وبالتالي يرى 25ألخر، وكسب الشارع لصالحه من خالل زجه وانتقائه ألنباء وتقارير تخدم أهدافه،)الطرف ا
الباحث أن انشغال حركتي فتح وحماس في تبادل التصريحات و االتهامات و إظهار طرف بأنه مالئكة والطرف 

الل االنشغال عن القضايا الرئيسية؛ األخر بأنهم شياطين .. وبالعكس، قد أضر بالقضية الفلسطينية داخليًا، من خ
القدس واألسرى والالجئين، كما أتاح لدولة االحتالل أن تستغل هذه الحالة من خالل إجراءات استيطانية على 
األرض تعد األشرس في التاريخ االستيطاني، وكذلك التشهير بالفلسطينيين في المحافل الدولية، على أساس أنهم 

ة، كل ذلك كان بهدف التملص من أي استحقاق واجب على دولة االحتالل تجاه شعب مجموعات غوغائية إرهابي
 فلسطين المحتل، وهنا أعتقد بأن دولة االحتالل نجحت في هذا األمر إلى حد كبير.

 

 :م الصهيونية في المحافل الدولية: ضعف التنافس مع وسائل اإلعالخامساً 

محطة، وبلغ عدد المحطات  32فلسطينية الرسمية وغير الرسمية بلغ العدد اإلجمالي للمحطات التلفزيونية ال
محطة، وبلغ عدد الصحف والمجالت اليومية واألسبوعية والشهرية والفصلية  22اإلذاعية العاملة في فلسطين 

( وهنا يرى الباحث أن ما يعيب على وسائل اإلعالم الفلسطينية الطابع المحلى البحت، وعجزها عن 26،)101
 إلى المحافل الدولية وتحديدًا المؤثرة منها .الوصول 
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وهنا في المقابل لن أذكر عدد الصحف والمجالت واإلذاعات التي تمتلكها الحركات الصهيونية، إال إنني سأذكر 
% من مجموع العاملين في الحقل السينمائي األمريكي إنتاجًا و 90بعض اإلحصائيات األمريكية التي جاء فيها بأن 

وهى أشهر شبكات البث  ،ABC ، CBS، NBCومونتاجًا هم يهود، كما وتعتبر الشبكات األمريكية الثالث إخراجًا، 
التلفزيوني في العالم تقع تحت سيطرة ونفوذ الصهيونية، كما يسيطر الصهاينة على شركة كولومبيا للبث اإلذاعي 

CBS  "على أهم محطة إذاعة أمريكية وهي محطة ) كما يسيطر الصهاينة  ،من خالل مالكها اليهودي " ويليام بيلى
 (  27صوت أمريكا ( من خالل اليهودي " روبرت غولدمان". )

م، في 1816تموز  12ولكن المدهش عندما نعلم أن وكالة روتير مؤسسها هو " جوليوس باول رويتر " المولود في 
 ( 28ائيل بيير جوزافات". )م، " إسر 1844كان اسمه حتى عام  ،مدينة كاسل بألمانيا، وهو شخص يهودي

أما على صعيد الصحافة فقد قام اليهودي االسترالي " روبرت ميردوخ" بشراء صحيفة التايمز اللندنية وكذلك شقيقتها 
الصغرى " الصنداى تايمز"، علمًا بأن صحيفة التلغراف البريطانية أسسها اليهوديان " مورس ليفى، ليفى الوس "، 

م، في 1/1/1950ية الصهيونية جعلت اليهودي " ج . وود . يسكوسكى " يكتب في تاريخ هذه الماكينات اإلعالم
لننزع أقنعتنا ولنقف كاسد يهوذا، ولنغير أساليبنا القديمة، ولنقذف بعيداً " " Jewshwordصحيفة العالم اليهودي " 

 ( 29)".ال نعترف بوطن سواها بجنسياتنا المزيفة، ولنعلن للعالم أجمع بأننا يهود ال وطن لنا سوى فلسطين، و 

 

 :الفلسطينية في المحافل الدولية : الجهل بقيمة اإلعالم لتوضيح القضيةسادساً 

الفلسطينية رغم أهمية قضيتنا تنتج بشكل يومي أو اسبوعي أحيانا، في المقابل دول مثل  ال يعقل أن تكون الصحافة
ر عشر الطبعات في اليوم الواحد، وكذلك الواليات المتحدة أسبانيا و فرنسا و ألمانيا وايطاليا لديها جرائد تصد

جريدتها المعبرة عن الرأي العام في تلك المنطقة، بل وفى كل جامعة و  -ففيها لكل مقاطعة ووالية  -األمريكية 
الثقافية،  ( وربما هذا يرجع إلى أن الكثير من التيارات اإلسالمية والشعبية و الرسمية لم ُتسحرها العولمة30كلية. )

بل على العكس أصبحت أكثر تشددًا بشأن هويتها الثقافية وقيمها األخالقية وعقيدتها اإلسالمية .. بل إنها 
استخدمت تقنيات العولمة ووسائلها الحديثة وشبكات اإلنترنت والقنوات الفضائية للدعاية لنفسها وبث أفكارها 

 (  31وحججها وترويج لخطابها الديني.)
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 إشكاليات اإلعالم الفلسطيني من منظور علماء النفس ترجع لوجود اتجاهات ثالثة وهى: :ابعاً س

 اتجاهات نحو النفس  -1

(، وهذا االتجاه برأي الباحث ُمثبت 32وهذا اتجاه خطير وفيه يحاول األشخاص أن يسعون لتحقيق مجد شخصي)
ن" في عرض أسمائِّهم عبر وسائل إعالم بوقائع، وسأذكر هنا محاوالت بعض الشخصيات الفلسطينية " المستوزري

فلسطينية محلية من أجل إبراز أنفسهم تحت مسميات " تسريبات إعالمية"، بعد أن ذكروا أسمائهم لمناصب وزارية، 
م، بالتحديد فترة 23/4/2104علمًا بأن هذه الظاهرة ظهرت بشكل مكثف وملحوظ بعد "اتفاق الشاطئ"، في تاريخ 

فتح وحماس" على أسماء الشخصيات في الحكومة المنوي تشكيلها، والتي شكلت برئاسة  المشاورات بين "حركتي
 رامي الحمد هلل الحقًا. 

 اتجاهات نحو الجمهور  -2

رضاؤها مقابل إلحاق األذى والغضب لدى اآلخرين،) ( وهنا يقول 33والمقصود هنا استهداف فئة معينة حزبية وا 
ئل اإلعالم الفلسطينية في أن تستفز أحدًا، ال من الجبهة الداخلية كفتح و الباحث بأنه ليس من الحكمة أن تقوم وسا

حماس أو الحركات الفلسطينية األخرى كالجهاد اإلسالمي واليسار، أو حتى على الساحة الدولية، فال ُيعقل أن 
يحاءات ا ستفزازية لبعض نكون بحاجة إلى تعاطف وتأييد الجميع مع قضيتنا وفى الوقت نفسه نقوم بتوجيه نقد وا 

 الدول سواء كانت مصر، إيران، اإلمارات،  تركيا، سوريا، السعودية... الخ  

 اتجاهات نحو الموضوع  -3

ويقصد به انحراف الرسالة اإلعالمية، أي تناول الموضوعات الفلسطينية الطارئة على الساحة الفلسطينية بما يناسب 
 ( 34ر بناًء على انتمائه وليس من خالل مقاييس الجدارة والكفاءة.)وبالتالي اختيار الكاد -لألسف -البرامج الحزبية
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 :ضعف وسائل  اإلعالم في فلسطين -ثامنًا:

باإلضافة إلى ما سبق من إشكاليات تعيق تطوير وسائل اإلعالم في فلسطين، وصواًل إلى تعزيز مكانه القضية 
 ئيستان ال يمكن اإلغفال عنهم وهم :الفلسطينية في المحافل الدولية، إال انه توجد مشكلتان ر 

 :مشكلة التمويل -1

 فلقد تبين أن مصادر التمويل هي : ،ولعلها من أخطر المشكالت وأعقدها

 تمويل ذاتي .. من التوزيع و اإلعالن. -أ
 تمويل حكومي ..في شكل إعانات رسمية متقطعة . -ب
 تمويل حزبي.  -ت

 
وانتشار األمية الثقافية، وعدم إقبال القادرين على  مشكلة التوزيع: وتتلخص في انخفاض القدرة الشرائية،  -2

 (35لما تنتهجه من سياسة غير سلمية. ) –اغلب األحيان  –شرائها لسطحيتها، أو لعدم ثقة القارئ فيها 
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 العوامل الخارجية:

 :أواًل: معضلة االنحياز

يجنح بعضها إلى التحيز، بوصفهم المقاومين  رسخت الممارسة التقليدية في البيئات اإلعالمية األوربية، إلى أن
 (36الفلسطينيين بأنهم إرهابيين، وعند قيام إسرائيل بأعمال إجرامية توصف بحاالت الدفاع عن النفس.)

 

 :ثانيًا: التجريد والسطحية

ختزل تذهب بعض وسائل اإلعالم األوروبية إلى تناول ظواهر وتطورات تقع خارج النطاق األوروبي، بشكل نمطي ي
األبعاد، بما يقدم عروضًا سطحية لألحداث، تستبعد بعض السياقات وتغفل ارتباطات وتفاعالت قد تكون ذات 

 أهمية، يتضح هذا  بوضوح في حالة القضية الفلسطينية.

 

 :هرة الفاعل المستتر وتحاشي النقدثالثًا: ظا

عبرت عن ذاتها طوياًل، تقضي بتغييب الفاعل أو  تشكلت في ثنايا تقاليد اإلعالم والسياسة في أوروبا ظاهرة مثيرة،
طمس اإلشارات إليه في األحداث السلبية، مثل التطورات التي يسقط فيها ضحايا من المواطنين الفلسطينيين، 

 (37باعتداءات قوات دولة االحتالل أو المستوطنين .)

 

يحاءات غير متوازنة رابعاً   :: مصطلحات وا 

ر بين طرفي الصراع، بمصطلحي اإلرهاب والعنف، فيكون مفهومًا أن اإلرهاب إن ففي وصف األحداث التي تدو 
 ورد فهو متعلق بالجانب الفلسطيني فقط .
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 :النظرة الدينية في تناول الصراع خامسًا: إقحام

ة، تتخلل التغطيات اإلعالمية األوروبية للقضية الفلسطينية وتطورات الصراع، تعبيرات تحمل إشارات دينية كامن
تختلط فيها الصياغات البالغية مع الخياالت الخصبة المستقاة من تراث ديني، ينحاز نوعًا ما إلى اليهودية عن 

 ( 38اإلسالم.)

ضافة إلى ما سبق فان   الباحث يضيف عاملين آخرين وهما:وا 

 :دسًا: ظاهرة التفكيك وطمس الجوهرسا

واإلعالمي في هيئة قضايا متشعبة ملفات جزئية، مثل تبدو القضية الفلسطينية اليوم، في التناول السياسي 
االستيطان أو الحصار المفروض على قطاع غزة مثاًل، فالجزء يتقدم على الكل، واالنشغال باألبعاد المتفرقة يصرف 
 األنظار عن الجوهر، إن التناول التفكيكى، أو أحادى البعد للقضية الفلسطينية، قد يذهب مثال إلى تصويرها بأنها

 قضية أمنية، فال يعود جوهرها واضحًا بأنها قضية احتالل وتحرر أو قضية شعب له حق تقرير المصير .

 

 :سابعًا: انشغال اإلعالم العربي والدولي بما يسمي "الربيع العربي" على حساب القضية الفلسطينية

بية على القضية الفلسطينية من عده فيري الباحث أن ثورات الربيع العربي، لغاية هذه اللحظة كان لها تداعيات سل
جوانبها أهمها الجانب اإلعالمي، فقط أصبحت هناك إشكاليات ضخمة في المنطقة العربية، وفرت مواد إعالمية 
دسمة لوسائل اإلعالم العربية والغربية، تغنيها عن متابعة القضية الفلسطينية وما يجرى على الساحة بالتفصيل، 

ا يجرى بسوريا و ما جري بمصر باإلضافة إلى بعض االضطرابات التي حدث سواء حيث سلطت األضواء على م
البحرين و الخالفات اليمنية السعودية المعروفة "بعاصفة الحزم"، وأخيرا ظاهره ما تمسى  -الجزائر  -في تونس 

 الدولة اإلسالمية في الشام والعراق المعروفة باسم " داعش ". 
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 :حقيق نهضة إعالمية تعزز مكانة القضية الفلسطينية دولياالفصل الثالث : آليات ت
م، صرح الحاقد " راشورون" في خطاب ألقاه بمدينة براغ قال فيه " إذا كان الذهب هو قوتنا األولى 1869في سنة 

 للسيطرة على العالم، فان الصحافة ينبغي أن تكون قوتنا الثانية " 

م، كانت صورة اليهودي في نظر 29/8/1897بازل بسويسرا فى تاريخ  فعند انعقاد المؤتمر الصهيوني األول في
فقد كان رمزًا للشجع والطمع والمكر والخبث، لذلك أبدي حكماء بني صهيون  ،الرأي العام العالمي صورة كريهة

 :ة اليهودية، وقد توصل المجلس إلىاهتمامًا كبيرًا بدراسة ظاهرة انتشار الكراهية للشخصي

 فة هما أعظم قوتين إعالميتين وتعليميتين خطيرتين يجب أن تكونا تحت سيطرتنا.األدب والصحا -1
ذا وجدت فال بد من التضييق عليها بجميع  -2 يجب أال يكون ألعدائنا رسائل صحفية يعبرون فيها عن أرائهم، وا 

 الوسائل.
 ..بل وفوضوية أيضا.وجمهورية . ،أن تكون لنا جرائد " صحف" شتى تؤيد الطوائف المختلفة، من ارستقراطية -3
سنصدر نشرات تهاجمنا، وتعارضنا ولكن بتوجيه اتهامات زائفة ضدنا،مما سيتيح لنا الفرصة لكي نقنع الرأي  -4

نما يعتمدون على االتهامات الزائفة. )  ( 39العام بأن كل من يعارضنا ال يملك أساسًا حقيقيًا لمناهضتنا، وا 

سالفة الذكر، الن صناعة  -اتجاه اإلعالم  -الصهيونية وقراراتهم  وهنا ليس من المعيب االستفادة من التجربة
اإلعالم اليوم واحدة من أهم وأخطر الصناعات في العالم، لما لها من أهمية بالغة في تشكيل عقول وقناعات 

يه العلم وثقافات الشعوب المختلفة....، فالعالم اليوم أشبه ما يكون بقرية إعالمية موحدة، متصلة بكل ما وصل إل
من تكنولوجيات األقمار الصناعية، والطباعة، والحاسوب، ولم تعد مقتصرة على الكتب والمجالت، وحرصًا منا 
على تعزيز مكانه الدولة الفلسطينية والذي لن يتحقق إال من خالل تنمية و نهضة بكافة وسائل اإلعالم الفلسطينية 

 ريب و البعيد  وذلك من خالل إصالحات إعالمية على المنظور الق
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 :اإلصالحات اإلعالمية العاجلة " على المنظور القريب"

نما هي تعدي الت بسيطة من الممكن  يرى الباحث أن هذه اإلصالحات غير مكلفة وال تحتاج إلى جهد كبير وا 
 تطبيقها:

 :عالم الفلسطيني المبادئ التاليةأن يتبني اإل أواًل: 

 :مبدأ التجرد -1

باالتصال في نطاق هذا المبدأ تنحصر في أن يكونوا هم أكثر إخالصًا لجماهيرهم وأكثر حرصًا فمسئولية القائمين 
نما  ،على ما فيه خيرهم ومصلحتهم متنزهين أنفسهم من التكالب على الدنيا أو الحرص على المنصب أو الجاه، وا 

 ( 40.) أصحاب عواطف نبيلة ومشاعر حية تنفعل بالخير وتجعله أعلى هدف لها في الحياة

 

 :الحرية اإلعالمية -2

فالحرية اإلعالمية حق وواجب لكل إنسان سواء كان مراساًل للرسالة اإلعالمية أو مستقباًل لها. وواجب على 
 اآلخرين رعاية هذا الحق اإلنساني، على أساس أن حق الفرد على المجتمع واجب ملزم للجماعة بأسرها.

 أخذ بهما اإلسالم وهما: وتعتبر الحرية اإلعالمية تتويجا لمبدأين

 .الواجب -ب   .المسئولية -أ

والمسئولية هي مسئولية اإلنسان أمام هللا مباشرة، وهى مسئولية ال تقف عند الحدود الظاهرة من األقوال واألفعال 
 فحسب بل تتناول النوايا وما تخفى الصدور، فاهلل عليم بكل شئ .

للفرد أو المجتمع، هو فرض واجب على الفرد و المجتمع و  ومن هذه المسئولية يبرز الواجب، فما يعد حقا
 (41الدولة.)
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 :تنسيق العمل بين المن واإلعالم ثانيًا:

يمكن تعريف اإلعالم األمني : بأنه مجموعه العمليات المتكاملة التي تقوم بها أجهزة ووسائل اإلعالم المتخصصة 
ة المحافظة على امن الفرد وسالمته وسالمة الجماعة من اجل تحقيق اكبر قدر من التوازن االجتماعي بغي

 (42والمجتمع.)

ففي فلسطين أصبح اإلعالم األمني مطالب اآلن أكثر من أي وقت مضى بالتصدي لمواجهة مشكالت الغزو 
االستظاللى الذي يمارسه "افيخاي أدرعي" الناطق باسم جيش دولة االحتالل واألفكار الهدامة والكاذبة الذي يروج 
لها داخليًا " مستغاًل االنقسام الفلسطيني " وخارجيًا " منتهزًا الهجمات اإلعالمية العربية على القضية الفلسطينية، 

ألف متابع معظمهم  695خصوصًا بعد أن وصل عدد المتابعين له على صفحتة الفيس بوك إلى ما يزيد عن 
 مواطنين عرب من بلدان مختلفة. 

 :اة خصائص اإلعالم الوطني هيمراع وهذا لن يتم إال بعد

يعتبر كل أفراد المجتمع الفلسطيني قائمين باالتصال ومسئولين عن تبليغ القضية الفلسطينية كل على حسب  -1
 قدرته وعلمه.

 (43أن يكون اإلعالم الوطني قائم على اإلقناع ال على أساس اإلكراه .)  -2

 

 :ةثالثًا : إنشاء مواقع الكترونية بلغات متعدد

أهمية المواقع الكترونية نتيجة انتشار واتساع االنترنيت وذلك خالل فترة زمنية قليلة من مجموعة عوامل أهمها وتنبع 
:-  

ما يتمتع به من قدرات على توصيل شبكات مختلفة التكوين والمصادر مع بعضها البعض دون أي قيود أو  -1
يرغبون في اإلطالع علية دون أي قيد أو شروط مما أعطى المستخدمين الحرية والقدرة على االختيار فيما 

 (44شرط .)
يعتبر االنترنيت أكبر وأشمل مكتبة في المعلومات لما يحتويها من معلومات وبيانات وفي مختلف المواضيع  -2

 والجوانب السياسية والدينية والفنية والرياضية وغيرها وأيضا شخصية ومما سهل من انتشار االنترنيت. 
 (45ساطته فالمستخدم ال  يحتاج إلى كثير من المهارات أو التجهيزات الفنية.)سهولة االستخدام وب -3
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 :فلسطينية طريقة الشائعة السياسية: أن تتبنى وسائل اإلعالم الرابعاً 

تتميز الشائعة بمنافع عده، فهي أواًل تتالفى الظهور العلني.  ،في ترسانة األدوات المعتمدة في الحروب السياسية
( علمًا بأن 46ولون الحديث بداًل منك، ويتحولون بملء إراداتهم أو ال إراديًا إلى ناقلين للشائعة.) فاآلخرون يت

وأن التكذيب  ،التخلص من الشائعات صعب جدًا خصوصًا وأن الطرق المعتمدة على نفى الشائعة هو التكذيب
يطالي  يقول " إذا لم يكن الخبر حقيقيًا، معلومة عديمة التأثي، أو حتى مسببه للكدر، ألصحاب الشائعة، وهنا مثل ا

بداعية " .)  (  47فهو على األقل ينم عن ابتكار وا 

فما الذي يمنع أن تقوم وسائل اإلعالم الفلسطينية ببعض الشائعات السياسية والتي قد تحرك الكثير من العواطف 
قوات دولة االحتالل مزقت علم دولة ما وتثير بلبله اتجاه إسرائيل فمثال وخالل الحرب ما الذي يمنع من قول أن 

؟؟! ولماذا ال توضع كمائن إعالمية ككمائن المقاومة تجبر قوات العدو أن ترتكب حماقات بحق أشياء رمزية 
 كاألعالم والرايات والصور لبعض الدول اإلقليمية المهمة ؟؟!

 

 :خامسًا: دعم الصحف والمجالت المطبوعة

ييز بين األخبار التي تطرح في المواقع االلكترونية واألخبار المطروحة في الصحف يرى الباحث وجوب مراعاة التم 
والمجالت، فمن السهولة وضع أي خبر على المواقع االلكترونية لقلة التكاليف، أما الصحف فتحتاج إلى نفقات 

للصحافة المطبوعة  كبيرة، ومن هنا يجب على مؤسسات الدولة إعطاء األخبار التي ينتظرها الجمهور بشغف، فقط
طرح مشاريع "، بعيدًا عن  –مشاريع إسكانية  –المنح الدراسية  –إعالنات التوظيف  –" كنتائج الثانوية العامة 

 المواقع االلكترونية، وذلك بهدف دعم الصحف لتصبح قادرة على تغطية نفقاتها.
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 :إستراتيجية إعالمية " للمنظور البعيد"

 :طينية دوليةأوال : تأسيس وكالة فلس

ت فلسطينية محلية " رسمية وخاصة " وهى تتركز بالشأن الفلسطيني بالدرجة األولى على الرغم من وجود وكاال
كوكالة "وفا " الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية أو وكالة "صفا" المتواجدة  في غزة، وعلى الرغم أن تكاليف تأسيس 

وكوادر إعالمية وخريطة انتشار لمكاتبها في كافة أنحاء الكرة  وكالة فلسطينية دولية بحاجة إلى تمويل
( إال إننا في أمس الحاجة إلى إقامة وكالة فلسطينية دولية، وأيضا جهاز مركزي يحمل أي اسم 48األرضية،)

 ( 49دار (.)  ،شركة ،قانوني ) مؤسسة عامة

 

 :دولية ناطقة بعدة لغات مختلفة ثانيًا: إنشاء إذاعات فلسطينية مستقلة أو االشتراك مع إذاعات

يعتبر الراديو حتى اآلن وسيلة االتصال الدولي الوحيدة التي ال يمكن وقفها، فالصحافة يسهل منعها ومصادرتها، 
وقد كان الروس واأللمان أول من أدركوا قدرات الراديو وقاموا باستخدامه كوسيلة للدعاية الدولية تعمل جنبا إلى 

الراديو يمكن أن يكون في تحقيق النفوذ والتأثير أو كما قال " جوبلز " وزير الدعاية النازي،"  جنب مع الدبلوماسية
 (50".) كبديل للدبلوماسية

 -إال أن هناك أبعاد لإلذاعات الموجهة خارجية ولها عده سمات رئيسية :

 :خضوعها للسيطرة الحكومية -1

فإنها يمكن أن تؤثر على عالقات الدولة الخارجية بشكل  ألن اإلذاعات الخارجية تهدف أساسا لالستهالك األجنبي
كبير، لهذا كان تدخل الحكومة وسيطرتها عليها أكثر أهمية من سيطرتها على اإلذاعة الموجهة لالستهالك المحلى. 
فمثال  نجد الحكومة الفيدرالية األمريكية تتولى إذاعة صوت أمريكا وهى قسم من أقسام وكالة االستعالمات 

 مليون دوالر سنويا. 200( وهى التي تمول بـ (U.S.I.Aمريكية األ

 :جمهور اإلذاعات الموجهة -2

لقد أثبتت غالبية الدراسات أن الذين يستمعون إلى اإلذاعات الدولية ال يشكلون السواد األعظم من الجماهير بل 
 ( 51ذاعات المحلية. ) بينما غالبية أفراد الشعب إلى اإل ،تقتصر غالبيتهم على الفئات األكثر تعليما
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 :المستخدمة في اإلذاعات الجنبية اللغات -3

( وهناك عشر 52ازدياد االتصال عبر الحدود الوطنية يتطلب بالطبع من المرسل استخدام لغة يفهمها المتلقي )
 والهندية  %،18.05%، والصينية 25لغات أساسية في العالم، وهى على التوالي االنجليزية 

 %، والبنغالية 3.26والبرتغالية  %،3.95والروسية  ،%6.25االسبانية%، و 6.66 يةالعرب %،11.51

%، إال 16.12% باإلضافة إلى اللغات األخرى والتي تصل إلى 2.77%، و األلمانية 3.05%،والفرنسية 3.19
ضافة بداًل عنها اللغة التركية “أن الباحث يرى  والفارسية والعبرية، وذلك بأنه من المستحسن استبعاد اللغة البنغالية وا 

 ”باإلضافة إلى أهمية اللغات التركية والفارسية ،نظرًا لغياب الثقل السياسي العالمي للدول الناطقة باللغة البنغالية
% على المستوى العالمي، مما يزيد من أهمية ضرورة اإلرسال للعالم، وان 9والتي قد يصل ناطقيها إلى أكثر من 

العرب هم الفئة المستهدفة، كما انه من المؤسف أن نقول بأن عدد أجهزة الراديو في الوطن  ال يكون فقط  اإلخوة
 ( 53% من إجمالي عدد األجهزة بالعالم.)3.12مليون جهاز بنسبة  25العربي 

ساعة أسبوعيا في  1400م، قد  زاد بثها عن 1975واختم هذه الفقرة بالقول : من المستهجن أن تكون الصين عام 
لغة، واإلذاعات الفلسطينية صاحبه واجب كبير تجاه أعدل قضايا العالم، تترنح في قدرتها على التغطية المحلية  43

 (54)وبلغة واحدة.

 **وهنا يبقى سؤال أال توجد تحديدات ستواجه إنشاء إذاعات فلسطينية تبث باللغات متعددة ؟؟

ل إنشائها هو أخطرها التشويش ) والتشويش ( يعني إذاعة بالتأكيد هناك عقبات ستواجه اإلذاعات الفلسطينية في حا
أصوات عالية على نفس الموجة أو بالقرب من موجه المحطة التي تبث برامج غير مرغوب االستماع إليها في 

إال  ،مجتمع ما. ويتم إرسال إشارة قوية على نفس التردد الذي تستخدمه محطة اإلرسال لجعل إرسالها غير مسموع
كما أن التشويش يزيد من رغبة الجمهور في االستماع إلى  ،عيب التشويش( كونه نادرًا ما يكون فعااًل تماماً أن )ما ي

م، أشار البولنديون 1956الخدمة األجنبية ويزداد إحساسه بأهميتها، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة التشويش ففي عام 
( كما يشكل التشويش انتهاكا 55اإلذاعات األلمانية.)  مليون دوالر عندما أوقفوا التشويش عن 17,5أنهم وفروا 

 (  56من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ) 19للقانون الدولي وللمادة 

 –ولتقليل من النفقات، يرى الباحث انه يجب إجراء اتفاقيات توأمة مع مؤسسات إعالمية عربية وأجنبية سواء تلفاز 
وذلك من خالل  ،بهدف إجراء برامج مشتركة لعرض القضية الفلسطينية صحافة أو مواقع الكترونية، –راديو 

االستفادة من المخلصين والمحبين للقضية الفلسطينية والذين يتوافدون تعاطفًا مع القضية ويقدمون يد العون " 
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ائمة على كالقوافل االغاثية "، كما انه يجب علينا أن نفكر بالقضية بشكل أكثر عمقًا بداًل من حلول لحظية ق
مساعدات سرعان ما تنتهي، وهنا يطرح الباحث تساؤالت ما الذي يعيق إنشاء إذاعات لعرض القضية الفلسطينية و 

 فنزويال ... الخ ؟؟!! –اندونيسيا  –بريطانيا  –ماليزيا  –تونس  –الجزائر  –ممولة من الدولة المضيفة ؟؟ كتركيا 

 

 :رة الخارجية الفلسطينيةلوزا ثالثًا : تشكيل إدارة إعالمية قوية تابعة

تعد وزارة الخارجية الفلسطينية ولألسف كما غيرها من المؤسسات الحكومية تعيش حالة االصطفاف الحزبي فهي  
 (  57تعانى من وضعيه االستقطاب، فمن هنا كان أداؤها في قطاع غزة، ورام هللا عديم الجهد والجدوى. )

رة الخارجية الفلسطينية أن يكون لها دورًا في تولى النشاطات اإلعالمية على وهنا يجدر القول أن المطلوب من وزا
غرار إدارة  اإلعالم التابع لوزارة الخارجية لدولة االحتالل، والتي ُتعد الدراسات عن القضايا التي تهم دولتهم وتوفر 

باسم ) إسرائيل (، وتشارك في  نسخًا من الخطب والمقاالت، وتوزع الكتاب السنوي وتنشر مجلة ملونة بعده لغات
 ( 58المعارض والندوات وتقيم عالقات وثيقة مع شبكات المحطات األجنبية. )

 

 :بطال الفلسطينيين حقهم اإلعالميإعطاء ال رابعًا:

األبطال رجال خطرون ويوحون إلى شعوبهم القيام بأعمال تكون عظيمة أو مريعة، لهذا يجب على اإلعالم 
 ( 59ذكر الجمهور" بقياداتهم الكبار" حتى يبقون دافعًا لهم نحو الصمود واالستمرار. ) الفلسطيني أن يُ 

 

 :م الفلسطيني يضيف الباحث ما يلي: ومن اجل نهضة اإلعالخامساً 

أن تقوم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتوفير منح دراسية محدودة لنشطاء سياسيين وحقوقيين من دول  -1
الجامعات الفلسطينية بما يناسب أوضاعها المالية بهدف خلق مثقفين يحملون القضية مختلفة، في داخل 

الفلسطينية في صدورهم، وهذا يمكن من خالل أن يقوم كل تخصص بالجامعات الفلسطينية توفير مقعد أو 
املة هي مقعدين دراسيين سنويًا، علمًا بأن عدد الجامعات و الكليات الفلسطينية الحاصلة على اعتمادات ك



 

  944 من 893

 

منحة دراسية مختلفة كل  550تخصص، بمعني توجد قدرة لتوفير  550جامعة وكلية وبها ما يزيد عن  12
 عام على األقل وبتخصصات متنوعة .

أن يحصل الطلبة الفلسطينيين الفائزين على منح دراسية أو حتى ممن سيتوجهون للدراسة على نفقتهم  -2
يبي يشرح الجوانب التاريخية للقضية الفلسطينية، وكذلك أخر الخاصة في خارج  الوطن على برنامج تدر 

التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية بحيث يصبح كل طالب قادر على شرح قضيه بالده في الخارج  
 بشكل مناسب .

يرى الباحث إلى ضرورة توحيد المصطلحات السياسية إعالميا، وان تنظم ندوات ومؤتمرات لهذا الغرض،  -3
 أن نتفق على مسمى دولة االحتالل بدال من كلمة ) إسرائيل (، وان نقول حاجز إيرز بدال من ) معبر فمثال

 ايريز ( ... والعديد من المصطلحات اإلعالمية التي تحمل مدلوالت ومؤشرات سلبية إن لم تكن خطيرة .
 المية دولية .االستفادة من الطاقات اإلعالمية الفلسطينية المبدعة العاملة في مجاالت إع -4
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 :الخاتمة

تعتبر صناعة اإلعالم اليوم واحدة من أهم واخطر الصناعات في العالم، لما لها من أهمية بالغة في تشكيل عقول  
وقناعات وثقافات الشعوب المختلفة....، فالعالم اليوم أشبه ما يكون بقرية إعالمية موحدة، متصلة بكل ما وصل 

 والحاسوب، ولم تعد مقتصرة على الكتب والمجالت . ،والطباعة ،األقمار الصناعية إليه العلم من تكنولوجيات
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 :النتائج

نما استخدمته معظم الدول االستعمارية منذ بداية منتصف القرن   -1  19تسخير اإلعالم سياسيًا لم يكن جديدًا وا 
. 

 ل العربية .استخدم اإلعالم كوسيلة لمواجهة الهجمات االستعمارية في العديد من الدو  -2
منذ مؤتمر بازل بسويسرا حتى يومنا هذا والمنظمة الصهيونية تولى اإلعالم أولية خاصة في بناء كيانها  -3

 وكذلك تحطيم األطراف المعادية لهم.
 سيطرة الصهيونية على معظم وسائل اإلعالم، بدعم وتأييد أمريكي . -4
 شار الصحافة الفلسطينية دوليًا.غياب االستقرار السياسي في فلسطين كان من أهم معوقات انت -5
قلة الدعم والتمويل المقدم لوسائل اإلعالم الفلسطينية، ولعل هذا عائدا لقلة الوعي الرسمي حول أهمية  -6

 اإلعالم.
 االنقسام الفلسطيني واالستخدام السيئ لإلعالم الحزبي من كبرى معوقات نقل القضية الفلسطينية دوليًا. -7
 فس الوسائل الصهيونية .نفتقر لوسائل إعالمية تنا -8
 وانحيازي لصالح دولة االحتالل.،تتعامل وسائل اإلعالم الغريبة مع القضية الفلسطينية بشكل سطحي -9

 أثرت أحداث ما يسمى "الربيع العربي" سلبًا على التغطية اإلعالمية للقضية الفلسطينية. -10
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 :التوصيات

 جاه القضايا األساسية .تناسي الخالفات وتوحيد الصفوف التخاذ مواقف موحدة ت -3

 تشكيل مجلس وطني مستقل خاص يقوم بإدارة المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية . -4

ومواجهتها ومجاهدة كافة أشكالها  ،اليقظة التامة لكافة التيارات اإلعالمية المعادية "الصهيونية والغربية" -5
 االستعمارية .

 ة.التدقيق فيما يذاع، وعدم نشر ما يمس الخطوط الوطني -6

 وأن تنظم ندوات ومؤتمرات لهذا الغرض. ،ضرورة توحيد المصطلحات السياسية إعالمياً  -7

 تأسيس وكالة إعالمية فلسطينية دولية. -8

 إنشاء إذاعات فلسطينية مستقلة أو االشتراك مع إذاعات دولية ناطقة بعدة لغات مختلفة. -9

 إنشاء مواقع إخبارية الكترونية بلغات متعددة. -10

 األمن واإلعالم. تنسيق العمل بين -11

أن تقوم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتوفير منح دراسية محدودة لنشطاء سياسيين وحقوقيين من دول  -12
 في داخل الجامعات الفلسطينية بما يناسب أوضاعها المالية . ،مختلفة

 إنشاء مركز للدراسات اإلعالمية الوطنية تابع لوزارة الخارجية الفلسطينية . -13
 فنون اإلعالم الوطني لطالب الفلسطينيين الراغبين للدراسة في الخارج. تدريس -14
 أن تتبنى وسائل اإلعالم الفلسطينية طريقة الشائعة السياسية في مواجهة االحتالل . -15
 االستفادة من الطاقات اإلعالمية الفلسطينية المبدعة العاملة في مجاالت إعالمية دولية  -16
 حثين المهتمين بشئون القضية الفلسطينية .تقديم مختلف أنواع العون للبا -17
 إنشاء مجلة متخصصة تتناول القضية الفلسطينية تقوم بطبع أحدث البحوث إلى عده لغات. -18
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  الملخص:
يسعى هذا البحث إلى دراسة دالالت الخطاب السياسي واإلعالمي وأثره في بناء الدولة الفلسطينية، وذلك من خالل 

أهل السياسة  بيان مضامين الخطاب السياسي واإلعالمي في قضية بناء الدولة الفلسطينية، ومن ثم جمع آراء
وأقوال اإلعالميين حول الدولة الفلسطينية وتصنيفها والتعليق عليها في ختام كل مجموعة من اآلراء واألقوال التي 
يتم عرضها، ومن ثم الكشف عن دالالت األلفاظ والتراكيب والمعاني والمصطلحات السياسية واإلعالمية المتعلقة 

الدالالت اللُّغوية والمتمثلة في الداللة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية ببناء الدولة الفلسطينية وفق مستويات 
واألسلوبية لتركيب دولة فلسطين في سياق الخطاب السياسي واإلعالمي، الذي يحمل آراء عديدة ووجهات أيدلوجية 

المرتبط ببناء الدولة  متنوعة، مع التركيز على استحضار نماذج تطبيقية من  واقع الخطاب السياسي واإلعالمي 
 الفلسطينية، وتوضيح كل ما سبق  بالمنهج الوصفي، ومن ثم نتائج البحث وتوصياته وفهرس للمصادر والمراجع. 

 

Abstract: 

This paper seeks to examine the implications of political, media and its impact 

discourse in the Palestinian state-building, through a statement the contents of the 

political and media discourse in the cause of building a Palestinian state, and then gather 

the views of politicians and the sayings of the media about the Palestinian state, 

classification and comment on them at the end of each set of opinions and statements 

that are displayed, and then disclosure of semantics and structures and meanings of 

political, media and terms related to the construction of a Palestinian state in accordance 

with the linguistic semantic levels of acoustic and morphological and grammatical and 

lexical and stylistic significance for the installation of the state of Palestine in the 

context of political discourse and the media, who holds many views and opinions of 

ideological variety, with a focus on practical models evoke from the reality of the 

political and media discourse associated with the construction of a Palestinian state, and 

to clarify all of the above approach descriptive, and then the search results .and 

recommendations of the catalog of sources and reference 
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 المقدمة: 
إن العالقة بين اللغة واإلعالم والسياسة عالقة قوية؛ ألن اللغة هي وسيلة التعبير األولى، بها تنقل األفكار واآلراء، 
وتعرف وجهات النظر، وتحلل المواقف، فمن سلمْت لُّغته َسلِّم فكره واستقام وزنه، فاللغة هي وعاء للثقافة، واللغة 

وهى ذات  ،(18: 2008احة صراع ألنها انتماء اجتماعي، وأيضًا ساحة صراع بين المستعمِّر والمستعَمر)كالفي، س
(، ويكفي أن نتذكر أن 13وشرف، د.ت:  28: 1992قوة سحرية في المجتمع الذي تنمو في أحضانه)أولمان، 

 رساالت السماء ومناهج المصلحين أصلها كلمات. 

ائل المكونة من كلمات، ومن هنا فإن السياسة ترتبط ارتباط كلي باللغة، ألن السياسة هي فالسياسة جملة من الرس
تأثير اللغة وتأثير القوة والسلطة، ومن شأن هذه اللغة أن تساعد  على إيجاد إطار أساسي للباحثين في مجال تحليل 

 و الهيمنة. الخطابة واالتصال، وبخاصة عند استخدامها في حاالت التهديد أو التحذير أ

إذن النشاط السياسي مزيج من القوة واللغة، تشكل فيه اللغة عاماًل أساسيًا ال تستغني عنها البحوث التي ُتعني بِّفهمِّ 
السياسةِّ، كما ال يستغني حقل السياسةِّ عن نتائج البحوث اللُّغوية في معرفةِّ كيفية التعامل مع عقول مستخدمي 

أن األلفاظ تؤثر في الجهاز العصبي لإلنسان، كما أن اختيار األلفاظ هو الذي  اللغة. ولقد أثبت علماء الداللة
يساعد على التحكم في اتجاهات الناس وتصرفاتهم، ولما كان رجال السياسة يهدفون إلى تعديل االتجاهات وكسب 

(، ومن هنا كان 51 التأييد وتعبئة الشعور، فإن نتائج علم الداللة من أهم البحوث التي يفيدون منها)شرف،د.ت:
هذا البحث يدور حول لغة الخطاب السياسي واإلعالمي وأثره في بناء الدولة الفلسطينية، والتي تحمل في  فحواها 
كثير من الدالالت، وتشمل في طياتها كثير من المعاني والمصطلحات التي تعبر في مضمونها عن الوجهة المبتغاة 

 ناء الفلسطينية في وسائل اإلعالم المحلي والدولي. من رسالة الخطاب السياسي المتعلق بب

لذا يسعى هذا البحث إلى دراسة لغة الخطاب السياسي واإلعالمي وأثرها في بناء الدولة الفلسطينية، وذلك من 
خالل بيان مضامين الخطاب السياسي واإلعالمي في قضية بناء الدولة الفلسطينية، ومن ثم جمع آراء وأقوال أهل 

ة واإلعالم حول الدولة الفلسطينية وتصنيفها والتعليق عليها في ختام كل مجموعة من اآلراء واألقوال التي تم السياس
عرضها، ومن ثم الكشف عن دالالت األلفاظ والتراكيب والمعاني والمصطلحات السياسية واإلعالمية المتعلقة ببناء 

لمتمثلة في الداللة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية الدولة الفلسطينية وفق مستويات الدالالت اللُّغوية وا
واألسلوبية لتركيب دولة فلسطين في سياق الخطاب السياسي واإلعالمي، الذي يحمل آراء عديدة ووجهات أيدلوجية 
 مختلفة، مع التركيز على استحضار نماذج تطبيقية من  واقع الخطاب السياسي واإلعالمي  المرتبط ببناء الدولة

 الفلسطينية، وتوضيح كل ما سبق  بالمنهج الوصفي التحليلي. 
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 مشكلة البحث: -1
تكمن مشكلة هذا البحث في بيان دالالت لغة الخطاب السياسي واإلعالمي وأثرها على الدولة الفلسطينية، وذلك 

الصعيد الدولي والعربي  بتحليل مجموعة من آراء الساسة وأقوال اإلعالميين في قضية بناء الدولة الفلسطينية، على
 والمحلي، والكشف عن مدلوالت هذه األقوال واآلراء. 

 

 أسباب البحث:  -2
 بيان مضامين لغة الخطاب السياسي واإلعالمي حول الدولة الفلسطينية.  -1
 الكشف عن دالالت األقوال واآلراء حول تركيب دولة فلسطين.  -2

 

  أهمية البحث: -3
 السياسي واإلعالمي في بناء الدولة الفلسطينية. بين البحث مضامين لغة الخطاب -1
سلط البحث الضوء على دالالت لغة الخطاب في تركيب الدولة الفلسطينية ضمن آراء الساسة وأقوال  -2

 اإلعالميين.

 

 أهداف البحث:  -4
 التعرف على لغة الخطاب السياسي واإلعالمي حول الدولة الفلسطينية.  -1
 السياسي واإلعالمي حول الدولة الفلسطينية، وسبر مدلوالته.  اإلسهام في توضيح فحوى الخطاب -2

 

 منهج البحث:  -5
يعتمد هذا البحث على استخدام المنهج الوصفي الذي يقوم على االستقراء الموضوعي للخطاب السياسي واإلعالمي 

ء اإلعالميين على المستوى حول الدولة الفلسطينية دون التدخل في متغيراته، وذلك بأخذ عينة من أقوال الساسة وآرا
الدولي والعربي والمحلي حول الدولة الفلسطينية ومن ثم تصنيفها لغويًا والكشف عن مضامينها ومدلوالتها حسب 

 األسلوبي(.  -المعجمي -النحوي -الصرفي-مستويات اللغة)الصوتي
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  خطة البحث:  -6
 اء الدولة الفلسطينية.المبحث األول: مضامين الخطاب السياسي واإلعالمي في قضية بن

 دراسة لُّغوية.   -المبحث الثاني: دالالت الخطاب السياسي واإلعالمي لبناء الدولة الفلسطينية

 المطلب األول: الداللة الصوتية لدولة فلسطين في الخطاب السياسي واإلعالمي.   

 المطلب الثالث: الداللة النحوية لفلسطين في التركيب.   

 الداللة الصرفية لكلمة فلسطين في البنية.  المطلب الثاني:  

 المطلب الرابع: الداللة المعجمية لتركيب دولة فلسطين.   

 المطلب الخامس: المستوى األسلوبي في الخطاب السياسي واإلعالمي وأثره في بناء الدولة الفلسطينية.   

 المبحث الثالث: أثر الخطاب على بناء الدولة الفلسطينية. 

 فيها نتائج البحث وتوصياته، ومن ثم فهرس المصادر والمراجع.  والخاتمة
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 :المبحث الول: مضامين الخطاب السياسي واإلعالمي في قضية بناء الدولة الفلسطينية
يحمل الخطاب السياسي واإلعالمي العديد من المضامين والكثير من الدالالت التي تحوي في طياتها مواقف وآراء 

-بصورة أو بأخرى بالدولة الفلسطينية، وذلك على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي  ووجهات نظر متعلقة
 بيان ذلك في النقاط اآلتية: -ويمكنني حسب وجهة نظري 

تعد الدولة الفلسطينية من منظور الخطاب السياسي واإلعالمي من أدق القضايا وأكثرها خالفًا بين  -1
 ؤمن بالدولة الفلسطينية. األيدلوجيات الفكرية والسياسية التي تُ 

تتشابك قضية الدولة الفلسطينية مع قضايا أخرى تمس الوجود الفلسطيني، وتمثل قضايا الحل  -2
 حق العودة( بين الفلسطينيين والصهاينة.  -القدس –الالجئين  -النهائي)الحدود والمعابر

ذا بالطبع أدى إلى تباين اآلراء غياب الخطاب السياسي واإلعالمي الموحد في قضية الدولة الفلسطينية، وه -3
 وتباعد وجهات النظر واختالف المواقف حول المسائل األساسية المتعلقة بهيكلية الدولة. 

اختالف وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، فكل فصيل له رؤية خاصة به نحو الدولة وكيفية تشكيلها  -4
وًة على ذلك تعددت اآلراء حول الدولة الفلسطينية بين دول وبناء هيكليتها ونسق نظامها السياسي والقضائي، وعال

 العالم وحكامه. 
ارتبط مفهوم الدولة الفلسطينية ب)دولة إسرائيل( في الخطاب السياسي واإلعالمي عند دول الغرب فأخذت  -5

كل هذا  م،1993تنادي بأطروحة حل الدولتين إلى أن أقنعت بها العرب ومنظمة التحرير فأبرمت اتفاقية أوسلو 
حصل بعد شحن الرأي العام سياسيًا وا عالميًا بالتركيز في التغطية على النقاط الرئيسة التي تساعد على ضمان أمن 

 )دولة إسرائيل( من وجهة نظر الغرب وأتباعه. 
يبين الخطاب السياسي واإلعالمي في بناء الدولة الفلسطينية، حركة الثابت والمتغير في السياسة الفلسطينية  -6

بدءًا من السياسة الثورية ثم الواقعية ثم األمر الواقع ثم التراجع، إلى أن وصلت بالمناداة بالمقاومة الشعبية السلمية، 
 والتنظير لهذه السياسة.

احتدم الصراع السياسي واإلعالمي بين الفلسطينيين والصهاينة حول الدولة الفلسطينية، منُذ إعالن وثيقة  -7
اتفاقيات ومعاهدات وتنازالت واعترافات ضمنية وصريحة، وما شهده الشارع من انتفاضات  االستقالل وما تالها من

واحتجاجات، إلى أن وصل الفلسطينيون وقيادتهم إلى تدويل قضيتهم باللجوء لألمم المتحدة لقبول دولة فلسطين 
وعلى ماذا ستقام؟ وكيف ستبنى؟ عضو فيها، وهذا ما تم بالفعل، وال أحد يدري ماذا ينتظر الدولة الفلسطينية بعد، 

... 
 وهذا ما تطمح إليه حركات التحرر الفلسطينية كافة.  ،قيام الدولة الفلسطينية ضرورة وطنية ملحة -8
ترسيم مفهوم الدولة الفلسطينية على المستوى الرسمي والشعبي في الدول العربية ودول المحيط؛ وذلك  -9

 باالعتراف بها في منظمات العمل الدولي. 
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سالم في الشرق األوسط مرتبط بإقامة دولة للفلسطينيين وبحل القضايا العالقة التي سببها الكيان ال -10
 الصهيوني. 

أسباب الصراع والنزاع القائم، عدم االعتراف بالوجود األصلي للفلسطينيين وبدولتهم المنتظرة؛ نظرًا للغطرسة  -11
 لمي في صالحة. األمريكية وللوب الصهيوني الذي استطاع تأليب للرأي العا

ضبابية الرؤية الفلسطينية والعربية والدولية حول الدولة الفلسطينية، وما قرأناه في الخطاب السياسي وسمعناه  -12
في الخطاب اإلعالمي ما هو إال حديث حيُث ال فعل، فالناظر للواقع يقتنع بصعوبة قيام الدولة الفلسطينية حقيقًة 

  في عصرنا الراهن، فكل ذلك إعالنات.
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 :دراسة داللية  -دالالت الخطاب السياسي واإلعالمي لبناء الدولة الفلسطينية المبحث الثاني:
 :ين في الخطاب السياسي واإلعالميالمطلب الول: الداللة الصوتية لدولة فلسط

ظاهرة  تعتبر الداللة الصوتية من أهم الدالالت التي تساهم في الوصول إلى معاني النص، واللغة في األصل" 
صوتية، ودراستها دراسة علمية تستوجب البدء باألصوات بوصفها وحدات مميزة تنتج عنها آالف الكلمات ذات 

(، وتتحقق الداللة الصوتية للخطاب في نطاق تأليف مجموع أصوات 132: 1969الداللة المختلفة )أبو الفرج، 
بالحروف)أ،ب،ت( ويشكل منها مجموع حروف الكلمة  الكلمة المفردة، وتسمى الصوتية الرئيسية وهي التي يرمز لها

(، وعند تحليل أي نص ال بد أن نبدأ بالجانب الصوتي؛ ألن 17: 2005التي ترمز إلى معنى معجمي)عكاشة، 
الطبيعة الصوتية هي التي تحدد المالمح األدبية والفنية واألسلوبية حيُث يقول كمال بشر:" إن االختالف في النطق 

(، ومن هنا تنبع أهمية دراسة الصوت اللغوي ودوره الكبير في 168: 1980ي قواعد النحو")بشر، كاالختالف ف
تحديد المعنى من خالل طبيعة هذه األصوات ووظائفها في سياقاتها الكالمية المختلفة، ويمكن بيان الداللة الصوتية 

 لتركيب فلسطين، على النحو اآلتي: 

 :ا وصفاتهاات دولة فلسطين مخارجهأصو  -أوالً 
 الدال: صوت أسناني لثوي شديد مجهور مرقق.

 الواو: وهو صوت شفوي مجهور، بينه وبين صوت الضمة الخالصة "وهو من األصوات المتحركة" فرق بسيط جدا.

 الالم: صوت لثوي جانبي مجهور. 

 التاء: صوت أسناني لثوي شديد مهموس مرقق. 

 الفاء: صوت شفوي أسناني رخو مهموس مرقق.

 السين: صوت أسناني لثوي رخو مهموس مرقق. 

 الطاء: صوت أسناني لثوي شديد مهموس مفخم. 

 الياء: صوت غاري مجهور، بينه وبين صوت الكسرة الخالصة "وهو من أصوات العلة أو الحركات" فرق يسير جدا.

 (. 95-90: 1990وحسان،  31: 1997)عبد التواب،  النون: صوت لثوي أنفي مجهور

ليك   الجدول التالي يبين مخارج أصوات تركيب )دولة فلسطين( وصفاتها، وذلك على النحو اآلتي: وا 
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 مخارج أصوات تركيب)دولة فلسطين(

 النسبة العدد المخرج الصوت م

 %11 1 الشفوي  و 1

 %11 1 شفوي أسناني ف 2

 %11 1 الغاري  ي 3

 %22 2 لثوي  )ل، ن( 4

 %44 4 أسناني لثوي  )د،ت،س، ط( 5

 %100 9 5 9 المجموع

تعليق: يتضح من الجدول السابق أن األصوات ذات المخرج األسناني اللثوي، هي أكثر األصوات ورودًا من مجموع 
(، فلسطين بعظمتها 46: 1997األصوات، فيعد هذا المخرج أغنى المخارج باألصوات في العربية)عبد التواب، 

وعساًل، حتى على مستوى مخارج أصواتها، فال عجب إن كانت  ومكانتها غنية بكل شئ، فهي أرض تفيض لبناً 
 دولة فلسطين تشغل ألباب الكثيرين من أرباب الساسة واإلعالم والثقافة. 

 صفات أصوات تركيب)دولة فلسطين(

 النسبة العدد الصفة الصوت م

 %16 3 الشدة )د، ت، ط( 1

 %22 4 الهمس )ت، ف، س، ط( 2

 %27 5 رالجه )د، و، ل، ي، ن( 3

 %33 6 الرخاوة )و، ل، ف، س، ي، ن( 4

 %100 18 4 المجموع 5
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تعليق: من الُمالحظ أن األصوات الرخوة هي األكثر ورودًا، فالرخاوة ضد الشدة، فهي انطالق الصوت  
(، وهذا فيه 251: 1960عند النطق بالحرف لتمام ضعفه؛ وذلك لتمام ضعف االعتماد على مخرجه)الصالح، 

على استقرار فلسطين في نفسية قائلها فهي تخرج بنبرة ضعيفة ومجموع األصوات الضعيفة يشكل صوتًا ناعمًا داللة 
تنسجم معه أذن اإلنسان، ومن ثم أتت األصوات المجهورة التي يتضام فيها الوتران الصوتيان بشكل يسمح للهواء 

وهذا يسمى تذبذب الوترين الصوتيين. هذه الذبذبة المندفع خاللهما أن يفتحهما ويغلقهما بانتظام وبسرعة فائقة. 
-114: 1997تحدث نغمة موسيقية تختلف "درجة" "وشدة" باختالف عدد الحركات، اإليقاعية ومداها )السعران، 

(، 281: 1960(، فهي أقل من الرخوة بفارق بسيط، بما أن صوت الالم يجمع بين الشدة والرخاوة)الصالح، 115
 أن فلسطين شديدة في موضع الشدة وهادئة منسجمة في موضع األدب واالحترام المتبادل.  وفي هذا داللة على

 

.  -ثانياً   المقاطع الصوتية لتركيب دولة  فلسطين 
تتصف بالتماسك  ،إن المقطع الصوتي هو عبارة عن وحدة مكونة من عدد من الحروف والحركات 

وحدة تحتاج  إليها في شرح كيفية تجميع الفونيمات في (، والمقطع هو أكبر 130-129: 2001)داوود، النقطي
(، والمقاطع تعبيرات عن نسق منظم من الجزئيات التحليلية، أو خفقات صدرية في أثناء 281: 1997اللغة )عمر، 

ويحلل الكالم في العربية إلى صوامت وصوائت)الحركات(،   أو أشكال وكميات معينة ،أو وحدات تركيبية ،الكالم
عتمادًا على المنطوق دون المكتوب. ويرمز للصامت بالرمز "ص"  وللصائت القصير بالرمز "ح" أما وذلك ا 

 الصائت الطويل وهي حروف المد فيرمز لها بالرمز "ح ح".

 أنواع المقاطع في العربية : 
 وهى كما يأتي: ،تنقسم إلى خمسة أقسام ،إن المقاطع الصوتية في العربية

 ويرمز له )ص ح( . ،َك " ،عبارة عن : صامت ع حركة قصيرة  ؛ مثل : " وَ وهو  ،مقطع قصير مفتوح -أ
ويرمز له )ص ح  ،في" ،وهو عبارة عن : صامت ع حركة طويلة )حرف مد( مثل : " يا ،مقطع طويل مفتوح -ب

 ح( .
 ،َهْل " ،وهو عبارة عن : صامت ع حركة قصيرة ع صامت ؛ مثل : " َبلْ  ،مقطع متوسط مغلق بحركة قصيرة -ت
 يرمز له )ص ح ص( .و 

وهو عبارة عن : صامت ع حركة طويلة ع صامت ؛ مثل : " َباْب " ويرمز  ،مقطع طويل مغلق بحركة طويلة -ث
 له )ص ح ح ص( .
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 ،بِّنت ،وهو عبارة عن : صامت ع حركة قصيرة ع صامت ع صامت ؛ مثل: ) َعصر ،مقطع زائد في الطول -ج
ند ( ويرمز له )ص ح ص ص( ) أنيس،   (. 102: 1997وعبد التواب،  164: 1971هِّ

 

 ويمكن بيان المقاطع الصوتية لتركيب دولة فلسطين على النحو اآلتي: 

ْوَلُة    فلسطين  دَّ

 َد ْد  ْو           َل          ةُ 

 ص ح ص ص    ص ح    ص ح

ي         ن  فِّ           لِّْس             طِّ

 ص ح       ص ح ص     ص ح ح     ص ح

ضح مما سبق أن المقطع القصير المفتوح، هو من أكثر المقاطع الصوتية ورودًا، ولعل السبب في ذلك تعليق: يت
أن أصوات هذا التركيب تخرج من نفس مقهورة محتلة، تهفو إلى نيل الحرية واالستقالل كسائر شعوب العالم، لهذا 

األبطال وحممت بها هامات المجاهدين  جاء المقطع القصير المفتوح، ليناسب هذه الداللة التي جاشت بها نفوس
األبرار، من أجل تحقيق الحلم الذي يراود الفلسطينيين منذ عقود، في ظل القهر واالحتالل والحرمان والعربدة أمام 

 مرئ ماليين من بني البشر. 
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 :الصرفية لكلمة فلسطين في البنيةالمطلب الثاني: الداللة 
م على تأدية األوزان الصرفية العربية وأبنيتها من معان" )مجاهد، إن الداللة الصرفية هي" التي نقو  

(، فالداللة الصرفية مستمدة من الصيغ الصرفية ومعانيها، إن للصيغ الصرفية أثرًا في تحديد المعنى، 360: 2005
 وتنقسم الوحدات الصرفية إلى نوعين: 

 جمع التكسير والتصغير. األوزان الصرفية؛ مثل: أوزان األفعال والمصادر والمشتقات و  -1
اللواصق وهي )السوابق(؛ مثل: حروف المضارعة و)اللواحق( مثل: ياء النسب وعالمات التثنية والجمع  -2

 (. 61: 2005والمقحمات التي تدخل في بنية الكلمة كاأللف في اسم الفاعل والواو في اسم المفعول)عكاشة، 
 ة فلسطين، وذلك على النحو اآلتي: ومن هنا يمكن بيان الظواهر الصرفية في بنية كلم

اإلفراد والجمع: "فلسُطون" جمع في الحقيقة و"فلسطون" وأخواتها إنما هي جمع على ضرب من التأول، وألجل  -أ
هذا  فمذهب الجمعية في "َيْبُرون" إنما هو على التأول ما جازت فيه اللغتان "َيْبُرون" و"َيْبرِّين" و"فلسُطون" 

ين". ووجه الج " وكأن و"فلسطِّ ين" و"قِّنَّْسرِّيَن" كأنه "فَِّلْسط " و"قِّنَّْسر  مع في هذه األشياء أنهم جعلوا كل ناحية من "فَِّلْسطِّ
"، فلسطين  يعتقد أ " و"عانِّد  " وواحد "َصرِّيفِّيَن" و"عانِّديَن": "َصرِّيف  يب  يبِّيَن": "َنصِّ " وواحد "َنصِّ ن واحد "يِّْبرِّيَن": "َيْبر 

ن لم يجز به استعمل وهو"فلسط")ابن جني، لها واحد  مقدر من لفظها و  (، وكلمة فلسطين في 2/271، 2000ا 
األصل جمع وعاملوها معاملة المفرد كأنها تدل على واحد وهو فلسط كما تدل كلمة قنسرين على قنسر ويبرين على 

 يبر.
ين َحقُُّه َأن ُيْذَكَر فِّي َفْصلِّ  -ب : فَِّلْسطِّ ْن َحْرفِّ الطَّاءِّ لَِّقْولِّهِّْم فَِّلْسُطون)ابن التذكير والتأنيث: َقاَل اْبُن َبرِّيّ   اْلَفاءِّ مِّ

 (. 13/270: 1414منظور،
، قاَل اأَلْعَشى: -ت يُّ  النسب إلي فلسطين، فلسطينِّّي، َوا ِّذا َنَسبوا إَِّلى فلسطين، َقاُلوا: فَِّلْسطِّ
 

ْن َأْنيابَِّها َبْعَد َهْجَعة    َمَتى ُتْسَق مِّ
 
 
 

ْربًا حيَن م   اَلت ُطاَلُتَهامن اللَّْيلِّ شِّ
 
 

يًّا إِّذا ُذْقَت َطْعَمه  َتَخْلُه فَِّلْسطِّ
 
 
 

 َعَلى َربَِّذاتِّ النَّيِّّ ُحمِّش  لَِّثاُتها 
 
 

 َوَقاَل ابُن َهْرَمَة:

يَّة  ُمَعتََّقة    َكْأس  فَِّلْسطِّ
 
 
 

َبلِّ   ْت بماء  من ُمْزَنةِّ السَّ  ُشجَّ
 
 

لفظ الجمع ووجهه الجمع فيه: أنهم جعلوا كل ناحية من ومن قال: " فلسطون" فالنسب إليه فلسطي؛ ألن لفظه 
ن لم ينطق به مفردًا، وكأنه قد كان ينبغي أن يكون في الواحد هاء، فصار " فلسط" المقدر  فلسطين كأنه "فلسط" وا 
 كأنه ينبغي أن يكون :" فلسطة" فلما لم تظهر الهاء، وكان "فلسط" في القياس على نية الملفوظ به، عوضوا الجمع
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بالواو والنون، وُأجري في ذلك مجرى أرض في قولهم:" أرضون" والقول في" قنسرين " و" السيلحين " و" يبرين "، و" 
يبين " و" صريفين " و" عاندين ")ابن جني،   (.6/614: 2000وابن سيده،  2/270، 2000َنصِّ

 إلعالمي: نماذج من بيان الداللة الصرفية لتركيب دولة فلسطين في الخطاب السياسي وا

قال ياسر عرفات:" عاصمة دولتنا المستقلة هي القدس، ومن ال يعجبه..فليشرب من بحر غزة"]مجلة الحوادث.  -
 : صحيفة[.1/5/1996
قال إسماعيل هنية: " سنواصل مشوارنا .. سنواصل سيرنا .. حتى نقيم دولتنا كاملة السيادة وعاصمتها القدس  -

 : نت[.2010الشريف "] أرشيف منتدى األلوكة، 
إن اقتران الضمير المتصل في كلمة دولتنا، يدلل على مدى ثقة الفلسطيني بحقه الثابت في إقامة دولته الفلسطينية 

 وعاصمتها القدس الشريف،  بغض النظر عن رأيه السياسي. 
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 :لة النحوية لفلسطين في التركيبالمطلب الثالث: الدال 

التي تساهم في إبراز المعنى وهى:" الداللة التي تحصل من خالل  الداللة النحوية من أهم أنواع الداللة 
العالقات النحوية بين الكلمات التي تتخذ كل منها موقعًا معينًا في الجملة، يكون لها وظيفة نحوية من خالل 

بواب (، وقد تكون الداللة النحوية عامة في الجمل  واألساليب وخاصة في معاني األ370: 2005موقعها")مجاهد، 
النحوية مثل: باب الفاعل والمفعول به، وتناولها ابن جني باسم الداللة المعنوية وهي"داللة الفعل على فاعله")ابن 

(، وهذا يقودنا إلى ترتيب الكلمات داخل الجملة، والعالقات النحوية التي توصلنا إلى الداللة 3/99جني، د.ت: 
مبتدأ بالخبر، وحتى تكون الجملة سليمة دالليًا ال بد أن تكون سليمة النحوية مثل: عالقة الفعل بالفاعل وعالقة ال

نحويًا، وألجل هذا أوجب اللغويون والنحويون أن ترتكز الجملة على وظائف نحوية بينها عالقات أساسية تمد اللفظ 
راث النحوي، (، ونستطيع بيان الهوية النحوية لفلسطين في الت65-64: 2005المنطوق بالمعنى األساسي)حماسة، 

 وذلك على النحو اآلتي: 

 فلسطين اسم يدل على علم.  -أ
فلسطين ملحقة بجمع المذكر السالم، ألن لفظها كلفظ الجمع في اشتمال آخره على واو ونون أو ياء  -ب

 (.1/152ونون)حسن، د.ت: 
على باب ما ال ينصرف: فلسطين ممنوعة من الصرف تجر بالفتحة ألن أصلها أعجمي غير عربي، فحملت  -ت

ما شابهها من كالم العرب، فمن أعربها وجعل النون حرف إعراب، فهذا األمر واضح ألن فلسطين واحد ال جمع له 
أو جمع ال واحد له، وأما من قال "فلسطيُن" و"يبريُن" و"قنسريُن" و"صريفيُن" و"نصيبيُن" فجعل النون حرف اإلعراب، 

ْسلِّين  جمع ال واحد له مستعمل، ومثله قوله تعالى: ورفعها، فأمره واضح، ألنه واحد ال جمع له، أو   مِّْن غِّ
 -أي جرها بالفتحة –(، ويجوز منعها من الصرف 270، 2000[ فهو "فِّْعلِّين" من الُغسالة)ابن جني، 36]الحاقة: 

َن  يُن على َما َجاَز فِّي فلسطين وبابه، ألِّ َمْذَهب اْلجمع فِّي أو إعرابها بالرفع بالضمة َواَل يجوز فِّي أربعيَن أْرَبعِّ
ْنُه فِّي فلسطين وبابها)ابن سيده،  يَن َوعْشرين وبابه أقوى وأغلب مِّ  (. 2/135: 2000َأْرَبعِّ

باب تسمية المذكر بلفظ االثنين والجميع الذي تلحق له الواحد واوًا ونونًا، فإذا سميَّت رجاًل برجلين فإن أقيسه  -ث
رت برجلين، كما تقول: هذا مسلمون ورأيت مسلمين. ومررت وأجوده أن تقول: هذا رجالن ورأيت رجلين، ومر 

بمسلمين. فهذه الياء والواو بمنزلة الياء واأللف. ومثل ذلك قول العرب: هذه قنَّسرون وهذه فلسطون. ومن النحويين 
ه من يقول: هذا رجالن كما ترى، يجعله بمنزلة عثمان. وقال الخليل: من قال هذا قال: مسلمين  كما ترى، جعل

 (. 3/232: 1988بمنزلة قولهم: سنين  كما ترى، وبمنزلة قول بعض العرب: فلسطين  وقنَّسرين  كما ترى)سيبويه، 
التسمية بالجمع والتثنية، حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى، إذ كانوا يسمون بالجمع والتثنية نحو: فلسطين،  -ج

 (.127: 1992نية في الرفع)السهيلي، وقنسرين، وكذلك: سلمان، وحمدان، يشبه لفظه لفظ التث
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، ويجَعلُ  -ح ْنُهم: َمْن َيْجَعُلها بَمْنزَِّلةِّ الجمعِّ ، مِّ  لغات اإلعراب في كلمة)فلسطين(:والَعَرُب فِّي إِّْعرابِّها َعَلى َمْذَهَبْينِّ
ه فَِّلسْ  ْفعِّ بِّاْلَواو: َهذِّ ، َتقوُل فِّي حالِّ الرَّ ، رَأيُت إِّْعراَبها فِّي الَحْرفِّ الَّذي قبَل النُّونِّ طوَن، َوفِّي حالِّ النَّْصبِّ والَجرِّ بالياءِّ

ه يَن وَمَرْرُت بَفَلْسطيَن، َأو تجَعُلها بمْنزَِّلةِّ َما اَل َيْنَصرُِّف وُتْلزُِّمها الياَء فِّي كلِّّ حال  فَتُقول: َهذِّ يُن وَرَأْيُت  فَِّلْسطِّ فَِّلْسطِّ
ْنُهم من َيْجعله يَن، َومِّ يَن وَمَرْرُت بفَِّلْسطِّ ه فَِّلْسطِّ ا بَِّمْنزَِّلة اْلجمع َويْجَعل إِّعرابها فِّي اْلَحْرف الَّذي قبل النُّون َفَيُقول: َهذِّ

: يَن، والنُّوُن فِّي كلِّّ ذلَِّك َمْفتوَحة ، قاَل َعدِّيُّ بُن الرِّقاعِّ ين.ومررت بفَِّلْسطِّ  فِّلسطوَن وَرَأْيُت فَِّلْسطِّ
ْكرِّهم خاَلَطْتنِّي  فكَأنِّّي من ذِّ

 
 
 

يَن      َجْلُس َخْمر  ُعَقارُ من فَِّلْسطِّ
 
 

 ُعتَِّّقْت فِّي القِّاَللِّ من َبْيتِّ َرْأس  
 
 
 

 َسَنَوات  َوَما َسَبْتها التَِّّجارُ    
 
 

باب ما كان واحد على بناء الجمع، ففلسطين كذلك فهي في اللفظ  على بناء الجمع وفي المعنى  على المفرد،  -خ
 فلسطون، وأتيت قنسرين وهذه قنسرون، وأنشد المبرد:  فإعرابها كإعراب الجمع, كقولك: دخلت فلسطين، وهذه

ُدنا الُجلُّ والياَسمو  وشاهِّ
 
 
 

ابِّها )م(    ن والُمْسمِّعاُت بُقصَّ
 
 

لِّيُّونَ ومن هذا قوله تعالى:  لِّيِّّيَن, َوَما َأْدَراَك َما عِّ [, وفي هذا 19-18] المطففين: َكالَّ إِّنَّ كَِّتاَب اأْلَْبَرارِّ َلفِّي عِّ
لهم آخر, وهو أن يعربوا النون فقط, ويجعلونها بالياء في كل حال, كقولك هذه السيلحين ورأيت السيلحين  مذهب

 (. 3/30: 1982ومررت بالسيلحين)الخطابي، 

 داللة أنماط الجملة في الخطاب السياسي واإلعالمي وأثرها في بناء الدولة الفلسطينية. -

ة فلسطين(، هو تركيب إضافي، فالمضاف إذا كان عمدة فالمضاف إليه إن نمط التركيب األساسي في قولنا:) دول
ذا كان المضاف فضلة فالمضاف إليه فضلة، أما المضاف إليه ال يكون أعرف من المضاف)ابن هشام،  عمدة، وا 

(، وهذا ما نجده في تركيب 1/221(، وكذلك الصفة ال تكون أعرف من الموصوف)السيوطي، د.ت: 116: 1383
 ويمكن بيانه من خالل أقسام الجملة العربية وأنماطها، على النحو اآلتي: فلسطين، 

: الجملة االسمية هي ما تكونت من اسمين أسند أحدهما لآلخر إلفادة المعنى)عيد، د.ت: أواًل: الجملة االسمية
ت تكمل معنى (، وهذا يعني أن الجملة االسمية هي التي يتصدرها اسم وقد يضاف إليها بعض العناصر كمتمما18

 الجملة، ويمكن بيان أنماط الجملة االسمية، على النحو اآلتي: 

 .مبتدأع خبرع متمم 
الدكتور حمدي التاجي الفاروقي، الذي اقترح إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومسالمة، ضمن حدود قرار التقسيم  -

قامة  م، ووضع دولة فلسطين تحت إشراف األمم المتحد والجامعة العربية1947لسنة  لمدة خمس كمرحلة انتقالية وا 
 عالقات حسن الجوار مع إسرائيل". 
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المحامي عزيز شحادة، الذي اقترح إقامة دولة فلسطينية مستقلة ودعا إلجراء انتخابات هيئة دولية باسم الشعب  -
 (. 33: 2010وأبو نحل وسرور،  37: 1992الفلسطيني عربيًا ودوليًا)حرب، 

ن االتحاد األوروبي حدد فيه إطار التسوية على أنه " إنهاء االحتالل صدر بيان ع 22/1/2007في  -
قامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية ")مركز الزيتونة، 1967اإلسرائيلي الذي بدأ في عام   (. 250: 2006م، وا 

 -يةقال ديمتري مدفيدف رئيس جمهورية روسيا االتحادية:" سوف يستفيد الجميع من إقامة دولة فلسطين -
الفلسطينيون واإلسرائيليون والمنطقة بأسرها إضافة إلى جميع شعوب منطقة الشرق األوسط")دائرة شؤون 

 (. 19المفاوضات، د.ت: 
نما سلطة بال سيادة حقيقية، فهي أقل من دولة؛ لذا  - قال األستاذ الدكتور يوسف رزقة:" فلسطين ليست دولة، وا 

لى الدول العربية، يعّبر عن حرص حماس على إقامة دولة فلسطينية فإن النقد الذي توجهه حماس إلى السلطة  وا 
ذات سيادة تقوم بمسؤولياتها التي حددها الفكر اإلسالمي، بدون تدخل من "إسرائيل" أو من غيرها")صالح وآخرون، 

2015 :67.) 
ناف عاجل استنتاجات مجلس االتحاد األوروبي للشئون الخارجية:" يدعو االتحاد األوروبي إلى استئ -

للمفاوضات التي من شأنها أن ُتؤدي ضمن إطار زمني متفق عليه إلى تحقيق حل الدولتين. دولة إسرائيل ودولة 
فلسطين مستقلة وديمقراطية وذات تواصل جغرافي وقابلة للحياة ... يعيد المجلس التأكيد أيضًا على دعمه 

الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف . والستعداده  للمفاوضات التي ُتؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. ولجميع
 (. 21-20االعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب")دائرة شؤون المفاوضات، د.ت: 

 
  .مبتدأ)مضاف(ع خبرعمتمم 
قال ياسر عرفات:" الدولة الفلسطينية قادمة، ولن تكون لها عاصمة غير القدس، ونحن مسئولون عن  -

 : مجلة(. 6/6/1996ذلك")الخليج، 
باراك يقول في اجتماع سري ألعضاء حكومته األمنية المصغرة: "تعرفون جيدًا؛ فقد عارض رابين بشدة  -

إقامة كيان عربي مستقل في أرض إسرائيل الغربية يقصد دولة فلسطينية تضم الضفة والقطاع ورأى في ذلك كارثة 
كررها مرارًا وتكرارًا، شفاهة وخطيًا، وقد اقتبست منه قوله: )دولة قومية لـ )إسرائيل( . وتذكرون بال شك أقواله التي 

م: صحيفة(، وهي 9/1/2001واألهرام الصحفية 118فلسطينية لن تقوم إال على أنقاض إسرائيل( ")محمود، د.ت: 
 في األصل عبارة وردت في مذكرات رابين. 

 نظور فلسطيني".بحث منشور على االنترنت تحت عنوان:" الدولة الفلسطينية من م -
م، ُبحِّث فيه:" قيام الدولة 2002 –ه 1422مؤتمر القمة العربي الرابع عشر )قمة بيروت(، ذو الحجة  -

الفلسطينية عليها مقابل السالم الكامل واالعتراف والتطبيع العربي الشامل مع إسرائيل ولقيت ترحيبا أمريكيا أوربيا 
 م". 1967كل األراضي المحتلة سنة مبدئيا غير أن شارون رفض مبدأ االنسحاب من 

دولة فلسطين جاهزة اللتحاق باألسرة الدولية ومستوفية شروط العضوية الكاملة في األمم المتحدة)مكتب  -
 (. 5-4: 2011المفاوضات، 
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 متممع إليه مضاف( ع مضاف)خبرع مبتدأ: 
من بحر غزة")الحوادث، قال ياسر عرفات:" عاصمة دولتنا المستقلة هي القدس، ومن ال يعجبه..فليشرب  -
 : مجلة(.19/1/1996
قال خالد مشعل:" يمكن القول بأن غزة ستكون مرشحة مستقباًل ألن تكون هي الدولة الفلسطينية التي تطالب  -

ُد بها أمريكا؟")البيان، ع  : حوار(.54ص 182بها السلطة وَتعِّ
 كرة اإلسالم، د.ت: نت[.قال الشيخ تيسير التميمي:" مدينة القدس هي عاصمة دولة فلسطين" ]مف -
قال ياسر عرفات:" إن المجلس الوطني الفلسطيني يعلن باسم هللا وباسم الشعب الفلسطيني قيام دولة  -

 .(630)فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"
ية(، شعبان مؤتمر القمة اإلسالمي العاشر )قمة جايا( )دورة المعرفة واألخالق من أجل تقدم األمة اإلسالم -

م، جاء في البيان الختامي للمؤتمر:" ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 2003 –ه 1424
الشريف وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسطين وقضية الشرق األوسط"]الموسوعة التاريخية، 

 د.ت: نت[. 
 ،مقال لرشيد الخالدي، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،ينية في األمم المتحدةعن إمكانية االعتراف بدولة فلسط -

 واشنطن. 
م، وقبول انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في 1967االعتراف بإقامة دولة فلسطين على حدود العام  -

 م، مقال لمكتب المفاوضات، منظمة التحرير الفلسطينية.2011األمم المتحدة، يوليو 
قال عن مكتب المفاوضات بمنظمة التحرير، بخصوص قبول انضمام فلسطين كدولة كاملة ورد في م -

 العضوية في األمم المتحدة: 
 وعدل طال  ،االعتراف بقيام الدولة الفلسطينية يشكل إيفاء المجتمع الدولي بوعده تجاه الشعب الفلسطيني

 انتظاره. 
 لتي صدرت عن هيئة األمم المتحدة في السابق. االعتراف بدولة فلسطين يؤكد على القرارات الهامة ا 
 .االعتراف بدولة فلسطين يتوافق مع الرؤية التي شكلت األساس لالتفاقية االنتقالية 
  .االعتراف بدولة فلسطين قرار سيادي يعزز تنفيذ أحكام القانون الدولي وقواعده 
  .االعتراف بدولة فلسطين ليس بدياًل عن المفاوضات 
  2011لة فلسطين يحمي حل الدولتين من خطوات إسرائيل األحادية)مكتب المفاوضات، االعتراف بدو :
4-5 .) 

  

                                                           
 في الجزائر.  1988نوفمبر  15وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني الصادرة يوم ( (630
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 المبتدأ(ع ومجرور جار)مقدم خبرال . 
(:" فأْخُذ الفلسطينيين بالحلول 7925قال صائب عريقات في مقابلة له مع جريدة الشرق األوسط العدد) -

%من فلسطين 78م بالسيادة اإلسرائيلية على 1993أوسلو عام  الوسط أمر ليس بالجديد؛ فقد قبلنا من خالل اتفاق
في المائة منها فقط. وال نزال نعتقد أن القدس ستكون يومًا ما  22التاريخية، وعلى تأسيس الدولة الفلسطينية فوق 

عاصمة للدولتين، خاصًة أن مسألة القدس نوقشت بجدية وبشكل مفتوح وخالق ألول مرة في قمة كامب 
 (. 118مرصد األحداث، د.ت: ديفيد")

 (.74: 2012م)إسماعيل، 1988اعترفت تركيا بإعالن الدولة الفلسطينية عام  -
  .ال  النافية للجنسع اسمهاع خبرها 
م اجتمع نتنياهو بحزب الليكود، وقال لهم: "يمكنكم أن تحلموا كل ليلة.. وستستيقظون 5/9/1996وفي يوم  -

ال وجود لدولة فلسطينية، ولن تقوم دولة فلسطينية")القبس،  ،فلسطينية! !كل صباح لتجدوا أنه ال وجود لدولة 
 : صحيفة(.  7/9/1996: صحيفة والرأي العام،  8337ع/
 قال إسماعيل هنية:" ال دولة فلسطينية إال على أرض الدولة الفلسطينية". -
ردنيِّّ .. نحن فوق أرضنا .. فوق قال إسماعيل هنية: "ال للوطن البديل .. ال للتوطين .. ال للمّسِّ باألمن األ -

ترابنا .. سنواصل مشوارنا .. سنواصل سيرنا .. حتى نقيم دولتنا كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .. وحتى 
 : نت[.2010عودة الالجئين إلى أرضهم التي ُهجروا منها"] أرشيف منتدى األلوكة، 

 (. 14: 2015ال دولة في غزة")أبو سيف، قال الدكتور عاطف أبو سيف في مقال له بعنوان:"  -
تعليق: يتضح مما سبق أن الجملة االسمية وأنماطها في الخطاب السياسي واإلعالمي جاءت بأشكال متفاوتة، 
ولكن في مجملها تدلل على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الحرة، التي يحلم بها، فوظيفة الزوائد 

 حقت بالتركيب اللغوي في أنماط الخطاب تؤكد الحق الفلسطيني المشروع وتزيده وضوحًا وداللة. والمتممات التي ل

 

(، والجملة الفعلية لها 18هي ما تكونت من فعل واسم بحيث يتم بهما المعنى)عيد، د.ت: ثانيًا: الجملة الفعلية:
يمكن بيان أنماط دالالت الجملة الفعلية ركنان وهما )الفعل والفاعل( ويأتي بعدهما مكمالت تضيف معان  أخرى، و 

 في الخطاب السياسي واإلعالمي لدولة فلسطين، في الجمل اآلتية: 

 الجزائر، ما يأتي:  -المجلس الوطني الفلسطيني –ورد في وثيقة إعالن االستقالل  -
 إلنسان والتزامها " تعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ األمم المتحدة وأهدافها وباإلعالن العالمي لحقوق ا

 بمبادئ عدم االنحياز وسياسته". 
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 "(631)" تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسالم . 
رئيس الوزراء إسماعيل هنية أكَّد أن حكومته ستعمل على إقامة الدولة الفلسطينية دون االعتراف بالدولة  -

فاقات التي وقَّعتها منظمة التحرير)مور، د.ت: العبرية، وقال: إن حكومته تحترم جميع قرارات الشرعية الدولية واالت
13 .) 
: " نعم، كليًا؛ فالذين نزلوا إلى الشوارع ال يقولون نريد تحرير كل فلسطين من البحر إلى (632)قالت ليلى شهيد -

 نهر األردن، بل يقولون نريد تحرير دولة فلسطين المعلنة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وال نقبل
 (. 111بسنتيمتر أقل من ذلك ")قطامش، د.ت: 

كتب المعلق السياسي اإلسرائيلي ناحوم برنييع فقال:" من ناحية سياسية يبدو وكأن شارون يمكنه أن يطالب  -
بأي شيء؛ فمخطط بوش لم يطالبه بأي شيء اآلن. يجب أواًل استبدال السلطة الفلسطينية، وترسيخ مبادئ 

ن واالقتصاد الحر؛ وبعد ذلك تقوم الدولة الفلسطينية المؤقتة التي ستفاوض إسرائيل حول الديمقراطية وسلطة القانو 
 (.90الحدود اآلمنة المتعارف عليها")النيرب، د.ت:

وحدد بوش في خطابه أنه عندما تقوم القيادة الفلسطينية الجديدة بإجراء ترتيبات أمنية مع إسرائيل فإن الواليات  -
 (.90الدولة الفلسطينية)النيرب، د.ت:المتحدة سوف تدعم قيام 

قال فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود:" يجب أن تشكل الدولة الفلسطينية على األرض   -
الفلسطينية، وتعود الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أن عودة القدس إلى اإلدارة العربية أمر حيوي في 

 (.5/167: 2002غير ذلك")الزركلي، نظرنا، وال يمكن أن نقبل ب
قال شيمعون بيريز:" نتوقع أن تنطلق الدولة الفلسطينية خالل ثمانية أسابيع، ولكن بدون حدود نهائية؛ موضحًا  -

 (.76أن الدولة ستكون مؤقتة بحدودها وليس بصفتها دولة")الرشيدي، د.ت:
لطة ليست القيادة التي يمكنها أن تقود إلى قيام قالت كوندوليزا رايس مستشارة األمن القومي األمريكي: " الس -

 (.58الدولة الفلسطينية التي نحتاجها" )الرشيدي، د.ت:
، في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، أعلن عرفات قيام الدولة 1988في نوفمبر/تشرين الّثاني  -

 : نت[.2010الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس] أرشيف ملتقى الحديث، 
قال خالد مشعل:" إن إنهاء حماس لمقاومتها سيكون بعد أن تنهي إسرائيل احتاللها وتقبل بإقامة دولة  -

 (. 1: 2010فلسطينية")مركز الزيتونة، 
يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري:" وقد جرت محاولة التباحث مع الطرف الفلسطيني بصورة غير رسمية  -

الصحف اإلسرائيلية أخيرًا، وينص على إشراف فلسطيني على المسجد األقصى  الختبار نياته، وهو ما كشفته
والقبول بجعل ثالث قرى من منطقة القدس هي أبو ديس والعيزرية والسلوان عاصمة للضفة الغربية وقطاع غزة 

                                                           
 في الجزائر.  1988نوفمبر  15م وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني الصادرة يو( (631

 هي المفوضة العامة لفلسطين في فرنسا.(  (632
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(أما بقية القدس التي ستقام عليها الدولة الفلسطينية وطبقًا لمخطط العمل فإن هذه القرى الثالث ستحمل اسم )القدس
 (.  10/343: 1999الشرقية والغربية فستحمل اسم )أورشليم(" )المسيري، 

 : نت[.2010أن ترفع راية الدولة الفلسطينية عالية في روابي القدس] أرشيف ملتقى أهل الحديث،  -
لفلسطينية على إن قرارات ومقررات منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني السابقة تنادي بإقامة الدولة ا -

 (.2/29: 2009أي جزء محرر من األراضي المحتلة)مركز بيان، 
والحازمي،  2/145تعليق: إن دالالت الجملة الفعلية تحمل في فحواها التجدد والحدوث واالستمرار)حسن، د.ت: 

ه الدول كافة، ( في المطالبة بالدولة الفلسطينية والتمسك بهذا الحق الذي أقرت300وأبو موسى، د.ت:  14: 2010
ن ارتبطت الموضوعات في الخطاب فكلها من أجل الحث  فجل ما ورد من أنماط للجملة الفعلية يدلل على ذلك، وا 

ستعمل(، وكذلك -على قيام الدولة وتشييد أركانها، فجاءت األفعال مقترنة بالسين التي تدل على االستقبال كـ)ستقام
 تدعم(. -تشكل -تنطلق -ترفع -دالة على الطلب كـ)تنادي

 

 :ثالثًا: شبه الجملة

قال الدكتور محمد الهندي:" وفلسطينيًا ليس هناك من يعلن قبوله بأقل من دولة فلسطين على األرض المحتلة  -
 م. وأي عودة للمفاوضات من جديد تعني تأجيل هذه القضايا لسنوات طويلة")البيان، د.ت: ندوة(.1967عام 
ولة ذات الحدود المؤقتة هي الحل الذي يتم ترسيخه يوميًا... وتقديمه بدياًل قال الدكتور هاني المصري:" الد -

 (.  19: 2012م، الذي يسمى "حل الدولتين")المصري، 1967عن الدولة الفلسطينية على حدود 
قال ووسيكيه المبعوث الخاص إلى الشرق األوسط لجمهورية الصين الشعبية:" تدعم الصين الشعب الفلسطيني  -

. ونحن ندعم أيضًا الفلسطينيين للحصول على اعتراف األمم المتحدة للدولة الفلسطينية فوق األراضي وقضيته 
 (. 20: 2011م وعاصمتها القدس الشريف")مكتب المفاوضات، 1967المحتلة عام 

 قال محمود عباس:" إنه ذاهب إلى أنابوليس لتحقيق أهداف وأحالم الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية -
 . (633)مستقلة وحل القضايا النهائية"

م، جاء في 2011 –ه 1432مؤتمر تصارع مصر وأمريكا على تأييد الدولة الفلسطينية باألمم المتحدة، شوال  -
دولة عضو في حركة عدم االنحياز إلى تأييد الدولة  100البيان الختامي للمؤتمر:" دعت مصر أكثر من 

مع وضع القدس الشرقية عاصمًة  1967لحدود السابقة للرابع من يونيو الفلسطينية في األمم المتحدة, على ا
 (.11/376: 2011لها")الدرر السنية، 

                                                           
انطةةالق أعمةةال المةةؤتمر الةةدولي للسةةالم فةةي أنةةابوليس شةةرقي العاصةةمة األمريكيةةة لتحديةةد أسةةس مفاوضةةات  جديةةدة  بةةين  ((633

  . م2007الفلسطينيين واإلسرائيليين 
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قال أوباما:" وهو نفسه ذكر في كالمه أنه )ملتزم بالعمل مع الحكومة اإلسرائيلية( وتكلم مرارا عن أمن إسرائيل،  -
ائيل(، وتكلم عن الدولة الفلسطينية، ولكن بشرط أن وأنه ال نقاش فيه، وقال: )موقفي ثابت ال يتزعزع تجاه إسر 

تعترف بهوية إسرائيل وحدودها وثقافاتها، واعتبر القدس عاصمة إلسرائيل، وقال بأنها )ينبغي( أن ال تقسم"] أرشيف 
 : نت[. 2008منتدى األلوكة، 

قسيم فلسطين إلى دولتين مدينة غزة تم إضافتها إلى الدولة الفلسطينية عندما أصدرت األمم المتحدة قرار ت -
 (. 718م )البحوث اإلسالمية، د.ت: 1947عربية ويهودية عام 

 : نت[.2010وقد اشتهر ما أصاب المسلمين في قطاع غزة من دولة فلسطين] أرشيف منتدى األلوكة،  -
شيف وأن اليهود في دولة فلسطين عملوا حسابهم أن يهزموا كل الجيوش العربية مجتمعة كلها لو اجتمعت)أر  -

 .(634): نت(2010: نت وأرشيف منتدى األلوكة، 2010ملتقى أهل الحديث، 
 (. 66وحتى ال تتحول غزة إلى دولة فلسطين أواًل وأخيرًا)رميح، د.ت:  -
 (.104ال يعود الالجئون الفلسطينيون إال إلى دولة فلسطين، وال يعود اليهود إال لدولة إسرائيل)قطامش، د.ت:  -
 (.1: 2011ة الفلسطينية)مكتب المفاوضات، االعتراف الدولي بالدول -
قال الشيخ رائد صالح:" االنتفاضة األولى وانتفاضة األقصى هي تعبير فلسطيني شجاع عن رفض االحتالل  -

ر  اإلسرائيلي؛ ولذلك فإن استمرار االنتفاضة أو قابلية تجددها سيبقى قائمًا ما دام هناك احتالل إسرائيلي وتنكُّ
 (. 22طيني الساعي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف")نخلة، د.ت: لمشروع شعبنا الفلس

يقول الدكتور عبد الستار قاسم: " إذا كان هناك من يقف أمام شاشات التلفاز ويقول إن االنتفاضة تهدف إلى  -
فه من رجال السلطة")نخلة إقامة الدولة الفلسطينية بجوار دولة إسرائيل فتلك كانت مسؤوليته، ومسؤولية من خل

 (. 76وفهمي، د.ت: 
طرح كلينتون مبادرته بصورة مخادعة غامضة؛ فقد كان دشن مشروعه بقوله: "أعتقد أن الحل ينبغي أن يكون  -

 (.   118% من أراضي الضفة الغربية في الدولة الفلسطينية")محمود، د.ت: 96 94بين 
أحالمه بدولة فلسطينية عاصمتها القدس، ومع ذلك فإن قال شمعون بيرز: "بإمكان عرفات أن يستمر في  -

 م: جريدة(.  3/5/1996إسرائيل لن تعطي موافقتها")الشرق األوسط، 
 

، إن 1/543)حسن، د.ت:  وهي" كل جملة ُصدرت بناسخ فعلي كـ)كان( أو حرفي كـ)إن(" :رابعًا: الجملة الناسخة
مها أي تغيره بحكم آخر، والمهم أن الجملة التي تدخل عليها النواسخ كلمات تدخل على الجملة االسمية فتنسخ حك

ويمكن بيان الجملة المنسوخة  ،(.113: 1981هذه النواسخ هي جملة اسمية حتى إن كان الناسخ فعال )الراجحي، 
 في الخطاب السياسي واإلعالمي وأثره على بناء الدولة الفلسطينية على النحو اآلتي: 

                                                           
 م. 2010ديسمبر  -هب  1432، محرم 1م، و2010ديسمبر  -هب  1432، محرم 5( (634
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بة الثالثية: إن الدولة الفلسطينية ستعلن قريبًا، وعاصمتها القدس الشريف، وهذا خيار ياسر عرفات في قمة العق -
 م: مجلة(.5/6/1996الشعب الفلسطيني، وال يمكن ألحد الوقوف أمامه")األنباء، 

م أمر يصعب تحقيقه في ظل الحقائق التي تجري 2005قال جورج بوش: "إن قيام دولة فلسطينية بحلول عام  -
 (. 17واقع.." )العناني، د.ت: على أرض ال

وقف متفرجًا، والحركة تضرب،  96قال أحمد ياسين: "عليكم أن تتذكروا أن الشعب الفلسطيني من عام  -
وأبناؤها ُتمزق عظامهم ولحومهم تحت التعذيب في الزنازين، ألنه ظن أن االحتالل سيرحل، وأن الدولة الفلسطينية 

بعض الناس أن يلقوا أغصان الزيتون على جنود العدو اإلسرائيلي، أما اليوم في متناول اليد، حتى وصل الحال في 
 (. 76فقد تغير الحال وأدرك الشعب الفلسطيني أن ال خيار أمامه غير المقاومة")نخلة وفهمي، د.ت: 

يركز باراك على دولة فلسطينية محدودة الصالحية: حكم ذاتي ضعيف، مؤكدًا أن الدولة الفلسطينية ليست  -
 (. 80لمه، وما يعنيه هو أمن )إسرائيل( وليس جوازات السفر والطوابع)النيرب، د.ت: ح
 (.3إن الدولة الفلسطينية كانت موجودة قبل االنتداب البريطاني)الحداد، د.ت: -
 (.76إن مسألة الدولة الفلسطينية قد يكون لها توابع)بيريز وجورنال، د.ت: -
( الزمًا لتمرير تأسيس 181لمصير للشعب الفلسطيني في القرار )كان ذكر الدولة الفلسطينية وحق تقرير ا -

م، واعترفت بها أمريكا بعد ذلك بعشر 1948أيار )مايو(  14/15الدولة اليهودية التي أعلنت بعد منتصف ليلة 
 (. 54دقائق! )الصغير، د.ت: 

حرير كل األراضي الفلسطينية قال أحمدي نجاد:" إن تأسيس الدولة الفلسطينية هو بمثابة الخطوة األولى لت   -
 المحتلة"] وكالة أخبارك، د.ت : نت[. 

/يناير  - م، أن هدفها إقامة دولة 1968أعلنت حركة فتح في كراسها الموجهة للصحافة األجنبية في كانون ثان 
ألرض فلسطينية ديمقراطية يتعايش فيها الفلسطينيون واليهود، مرة ثانية بانسجام، وجنبًا إلى جنب مع أصحاب ا

 (. 8: 2008األصليين العرب على أساس المواطنة الكاملة)عدوان، 
قال الدكتور سامي أحمد:" كانت فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتردد بين عدد  -

 (. 1266: 2011م")أحمد، 1967من الشخصيات القيادية في الداخل في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 
م سيكون محك الوعود التي أطلقها الرئيس األمريكي باراك أوباما للشعب الفلسطيني، وقال 2011ل وفي أيلو  -

 (. 2011:4فيها:" إن دولة للفلسطينيين ستظهر")أبو فخر، 
قال الدكتور سامي الخالدي:" إن دولة فلسطين ليست اآلن دولة حقيقية بالمعنى الفعلي للكلمة، ولن تصبح  -

 (. 1لخالدي، د.ت: كذلك في وقت قريب")ا
تعليق: ُيالحظ أن أكثر الحروف الناسخة استعمااًل حرف)إن( لناسخ والناصب والذي يفيد التوكيد)السيوطي، د.ت: 

1/484 : ، ومعناه توكيد نسبة الخبر لالسم، حيث تفيد تثبيته في الذهن وتقويته، ويعبر عنها المعربون بقولهم: "إنَّ
ن الرحمَة أساُس التَّعاطف")عيد، حرف توكيد ناسخ ينصب االسم وير  فع الخبر" تقول: "إنَّ العدَل أساُس النظام، وا 

(، أما الحروف األخرى جاءت قليلة كـ)كان( التي تفيد اتصاُف الُمسَندِّ في الماضي. وقد يكون 1/284د.ت: 
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وام)الغالييني،  لفلسطينية ثابتة دائمة في (، وفي هذا داللة على أن الدولة ا2/272: 1993اتصافُه به على وجه الدَّ
الماضي والحاضر والمستقبل وهذا ما يتضح من خالل أنماط الجملة المنسوخة في الخطاب السياسي واإلعالمي 

 وأثره في بناء الدولة الفلسطينية. 

العطف في اللغة: الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنه، وأما في االصطالح عند : خامسًا: الجمل المعطوفة
أي البيان  -ة فالعطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان من اسمه عطف أريد به البيان، وهو النحا
اإليضاح والكشف والتفسير، فحينئذ  يكون قد عطف بمعنى أنه رجع إلى المتبوع فكشفه وبينه وزاده إيضاحًا إن  -

(، 444: 2010لما قبله)الحازمي،  كان موضحًا، أو تخصيصًا إن كان مخصصًا، فقيل عطف البيان ألنه مبين
َط َبْيَنه وَبين متبوعه أحد هذه الحروف وهي: الواو، والفاء، وثم، وأو، وأم، وال،  أما عطف النسق: فهو تابع َيَتَوسَّ

، وهذه الحروف لها أثر كبير في ربط الجمل وبيان دالالت 1/397وبل، ولكن، وحتى)الجارم وأمين، د.ت: 
كن استحضار نماذج من ألوان الخطاب السياسي واإلعالمي، لندلل بها على مدى استخدام الخطاب ومفاهيمه، ويم

 الجمل المعطوفة وفوائدها وانعكاساتها على مدلوالت النص الُملقى، وذلك على النحو اآلتي: 

قامة الدولة الفلسطيني - ة قال الشيخ أحمد ياسين: )سنسير على الدرب حتى الوصول إلى التحرر والعودة، وا 
المسلمة، وعاصمتها القدس الشريف مستعينين باهلل أواًل، مهتدين بمبادئنا اإلسالمية وعقيدتنا الغراء، ومطمئنين على 

ما الشهادة:  َ َلَقوِّيٌّ الوصول إلى الحرية والنصر؛ ألن معركتنا نهايتها إما النصر وا  ُ َمْن َينُصُرُه إِّنَّ ّللاَّ َوَلَينُصَرنَّ ّللاَّ
 [( ] الشبكة اإلسالمية، د.ت : نت[.40ج:]الحَعزِّيز  
وجاء في المؤتمر القومي الثالث في السودان: " إن السودان مع اإلجماع العربي يرفض التسوية الجزئية  -

والحلول المنفردة، ويضع جهده وفي كل المجاالت لتأمين الحق العربي، واالنسحاب الشامل من جميع األراضي 
قامة الدولة الفل سطينية، وعروبة القدس، متعاونًا في كل الحاالت مع منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل المحتلة، وا 

 ( 44الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني")أبو زيد، د.ت: 
قال الشيخ سعيد صيام)رحمه هللا(، عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" :" البرنامج  -

قامة الدولة الواضح للحركة من خالل المجل نهاء االحتالل وا  س التشريعي العمل على تحرير كافة األسرى وا 
الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق الالجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم دون تمييع أو التفاف على هذا المفهوم") 

 : نت(.2010الزعيم، 
وال االحتالل ورد الحقوق إلى أهلها، يقول الدكتور عبد الحي يوسف: "الهدف الرئيس للمقاومة يتمثل في ز  -

قامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب  ويتبع ذلك عودة الالجئين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وا 
الفلسطيني، هذا الهدف األهم لم يتحقق إلى اآلن في ظل غياب الدعم العربي واإلسالمي الرسمي والشعبي، مع 

 (. 54د من قَِّبل الغرب الصليبي ماديًا ومعنويًا")فهمي، د.ت: استمرار الدعم الكامل لليهو 
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م في جامعة 4/6/2009في معرض تعليقه على خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما يوم الخميس الموافق  -
القاهرة، قال فضيلة الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان أستاذ الفقه المشارك بجامعة اإلمام وعضو مجلس هيئة 

وق اإلنسان والمشرف العام على مؤسسة رسالة اإلسالم:" اإلشارة إلى القضية الفلسطينية: أيضا ركز أوباما على حق
قضية مهمة جدا للغاية وهي القضية الفلسطينية، وما أجمل ما قال في هذا الباب، لكن نتمنى أن نرى أثر ذلك 

قامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة التي عاصمتها القدس الشريف، وأيضا  عمليًا في رد العدوان الصهيوني، وا 
 : نت[.2009ضمان عودة أهلنا المهجرين من فلسطين إلى ديارهم"] أرشيف منتدى األلوكة، 

أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية رفض مؤامرة التوطين أو الوطن البديل، مشدًدا على التمسك  -
قامة الدولة الفلسطي  نية وعاصمتها القدس الشريف.بحق العودة وا 

( خالل حفل تكريم البعثة الطبية 3 - 25وقال هنية في أول حضور ومشاركة علنية له مساء األربعاء ) -
الملكية األردنية العاملة في المستشفى الميداني األردني بغزة: "أؤكد في الوقت الذي يجري فيه الحديث الصهيوني 

نية األردنية أو مؤامرات التوطين، باسم الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية عن الوطن البديل أو الدولة الفلسطي
 نرفض ما يسمى بالوطن البديل وال دولة فلسطينية إلى على أرض الدولة الفلسطينية".

وأضاف إسماعيل هنية: "نرفض ما يسمى الوطن البديل، ونحن مع األردن في خندق واحد في مواجهة ما  -
ك عبد هللا مؤامرة ما بعد العدوان على غزة"، متابًعا: "نحن في خندق واحد في مواجهة المخططات أسماه جاللة المل

: 2010الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني وتقويض أركان الدول العربية المجاورة"] أرشيف منتدى األلوكة، 
 نت[.
قرار مشروع السالم العر  -  –ه 1402بي مع إسرائيل، ذو القعدة مؤتمر القمة العربي غير العادي )قمة فاس( وا 

م 1967م، جاء في البيان الختامي للمؤتمر:" إزالة المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي التي احتلت بعد عام 1982
وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من 

 : نت[. 1982الدرر السنية، ال يرغب بالعودة"] 
الحجر كان هو السالح الوحيد الذي استخدمه الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه أمام القوة العسكرية اإلسرائيلية،  -

لكن مرور أعوام على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى المفاوضات لم تنجز ما كان يحلم به الشعب الفلسطيني 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة حلم مشترك بين جميع المسلمين، أن يحقق الشعب  من تحقيق السالم واالستقرار وا 

 : نت[.2010الفلسطيني استقالله] أرشيف ملتقى الحديث، 
قال الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت: "وكانت وحدة القرار السياسي الذي عبر عنه  -

دولة الفلسطينية، من ثمار هذا النضال الصامد، وقد رحبت بذلك دول كثيرة المجلس الوطني الفلسطيني وميالد ال
بادرت باالعتراف بالدولة الفلسطينية، وال تزال االعترافات تتوالى مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته فوق 

 (.  10أرضه")الفقه اإلسالمي، د.ت: 
الفلسطينية ممثال شرعيا له من أجل تحرير فلسطين م أسس الشعب الفلسطيني منظمة التحرير 1964وفي عام  -

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة)مجلة البحوث اإلسالمية، د.ت:  (. 737وا 
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تعليق: يتضح أن الجمل المعطوفة أكثر أنماط الجمل في الخطاب السياسي واإلعالمي الموجهة في قضية بناء 
سطينية مترابطة وموضوعاتها متشابكة ال تقبل التجزئة والتقسيم فهي الدولة الفلسطينية، وهذا يدل على أن الدولة الفل

مشدودة ببعضها البعض ال يمكن أن ُيهتم بجزء وُيترك اآلخر، وهذا ما أفاده العطف الذي دائمًا ُيؤكد على الربط 
 بين الجمل وتوكيد األساليب المستخدمة في الخطاب.

 دراسة إحصائية. -اء الدولة الفلسطينيةأنماط جمل الخطاب السياسي واإلعالمي في بن -

إن الخطاب في قضية بناء الدولة الفلسطينية، خطاب متجدد ومتغير نظرًا لألوضاع السياسية المتقلبة من فترة  
ألخرى، وسأقتصر في هذا الجدول على األقوال التي أوردتها في ثنايا الحديث عن أنماط الجمل ودالالتها في 

 المي في بناء الدولة الفلسطينية، وذلك على النحو اآلتي: الخطاب السياسي واإلع

 نسبتها عدد عباراتها أنواع الجمل وأنماطها في الخطاب السياسي واإلعالمي م

 %35.7 30 الجملة االسمية 1

 %16.6 14 الجملة الفعلية 2

 %19 16 شبه الجملة 3

 %14 12 الجملة المنسوخة 4

 %14 12 الجملة المعطوفة 5

 %100 84 خمسة أنماط مجموعال

تعليق: يتضح من الجدول أن مجموع العبارات بلغ أربع وثمانين عبارًة، فكانت نسبة الجملة االسمية الرئيسة أعلى 
نسبة مقارنًة مع الجملة الفعلية الرئيسة، بينما نمط شبه الجملة جاء بنسبة أعلى من نمط الجملة المنسوخة 

نسبتيهما، في حين أن شبه الجملة والجملة المنسوخة والمعطوفة تعدان من قبيل الجملة والمعطوفة اللتان تساوتا في 
االسمية الرئيسة، وفي هذا داللة على أن الدولة الفلسطينية حق ثابت في نفوس الفلسطينيين وفي مجمل الخطابات 

ًا مرتبط بسياسات الدول وهذا حتم  -ولكن بشكل متفاوت –السياسية واإلعالمية على الصعيد الدولي والمحلي 
 ومواقفها من القضايا العالمية التي باتت القضية الفلسطينية هي من أكثر القضايا تداواًل في العالم. 
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 :لة المعجمية لتركيب دولة فلسطينالمطلب الرابع: الدال 
(، 103: 1993لكراعين، الداللة المعجمية هي الداللة التي يوردها المعجم لأللفاظ المرتبة في لغة واحدة أو أكثر)ا
نراهم في األغلب األعم  -والتي ُتعني به معجمات اللغة العربية، ويشكل القاسم المشترك ألهل اللغة جميعهم

(، ونستطيع متابعة الداللة 280: 2006يجتمعون على فهمه؛ ألنه يمثل نتاج حياتهم المشتركة)أبو سليمان، 
 المعجمية لفلسطين في النقاط اآلتية: 

مِّ)ابن األثير، ضبط  -1 َي بَِّكْسرِّ اْلَفاءِّ َوَفْتحِّ الالَّ ين هِّ  (. 3/471: 1979الكلمة، فَِّلْسطِّ
يَّة )الزبيدي،  -2 َي َكلَِّمة  ُرومِّ اشتقاق فلسطين، ُتشتق فلسطين من الجذر الرُّباعي)فلسط(، نونها زائدة، وُيقال هِّ

1965 :19/545) 
ين(، ُيقال: َمَرْرنا  -فيها لغتان )فلسُطون  -3 واألزهري،   7/339بفَِّلْسطيَن، وهذه فَِّلْسطون)الفراهيدي د.ت: فلسطِّ

 (.19/545: 1965والزبيدي،  13/102: 2001
ْمَلة، وَغزَُّة، وَبْيُت الَمْقدِّس َوَما  -4 َي: الرَّ ْبراس: هِّ تدل كلمة فلسطين، على بلد معروف، كورة بالشام، وفِّي نورِّ النِّّ

َي: َما بَ  هاَيةِّ هِّ )ابن َوااَلها. َوفِّي النِّّ راقِّ يُن: قيَل: مدينة  بالعِّ ها َبْيُت الَمْقدِّس.وفَِّلْسطِّ ْصَر وُأمُّ بِّالدِّ يارِّ مِّ ْيَن اأُلْرُدنِّ ودِّ
 (. 19/545: 1965والزبيدي،  373-7/372: 1414منظور، 

 الكلمات المرادفة، األرض الُمْحَتلَّة، الوطن البديل، مشروع التوطين.  -5
 لسطين في ضوء نظرية الحقول الداللية. الداللة المعجمية لتركيب دولة ف -

إن الداللة المعجمية مرتبطة بالمعاجم العربية اللغوية وما يرد فيها من توجيهات لمعاني الكلمات وشرحها، وترتبط 
الداللة المعجمية حديثًا بنظريات لغوية متعددة منها نظرية السياق ونظرية الحقول الداللية، ولبيان الداللة المعجمية 

الخطاب السياسي واإلعالمي وأثره في بناء الدولة، سأقوم بتطبيق نظرية الحقول الداللية؛ ألنها تجمع بين الداللة  في
المعجمية والسياقية، والمقصود بها:" مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها وتوضع عادة تحت لفظ عام 

ن مجموعة من الكلمات المتقاربة في المعنى، (، وبناًء عليه فإن الحل الداللي يتكون م80: 198يجمعها")عمر، 
وتكتسب الكلمة معناها من خالل عالقاتها بهذه الكلمات، وسيتم تطبيق هذا النظرية على الخطاب السياسي 
واإلعالمي في بناء الدولة الفلسطينية، وذلك بتوزيع الكلمات إلى مجموعات وتصنيف وتجميع كل مجموعة من 

 د حسب الموضوع. الكلمات في حقل داللي واح

إن الدولة الفلسطينية لم تعد قائمة على األرض فهي مكتوبة  على الورق، وما يعنينا في بحثنا هذا هو لغة الخطاب 
السياسي واإلعالمي وأثره في بناء الدولة، ويمكن بيان الداللة المعجمية لتركيب الدولة الفلسطينية من خالل التركيز 

الجملي سواء أكان مركب اسمي أم فعلي، وذلك من خالل جمع العبارات الشائعة في على دالالت متممات التركيب 
 الخطاب السياسي واإلعالمي، على النحو اآلتي: 
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الدولة الفلسطينية  -الدولة الفلسطينية المؤقتة -مجال بيان حال الدولة الفلسطينية:)دولة فلسطين المحتلة -
 دولة فلسطين جاهزة(. -لسطينية مستقلة ومسالمةدولة ف -دولة فلسطين الموعودة  -المزعومة 

الدولة الفلسطينية الحرة  -دولة فلسطين المنتظرة  -مجال بناء الدولة الفلسطينية:)دولة فلسطين المعلنة  -
 الدولة الفلسطينية المقترحة(.  -الدولة الفلسطينية الناشئة -الدولة الفلسطينية المنظورة -المستقلة

  -والية قطاع غزة - دولة فلسطين اإلسالمية -ولة الفلسطينية: )دولة فلسطين المسلمة مجال نظام الحكم الد -
 دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية(.  -دولة فلسطينية ديمقراطية  -دولة فلسطين علمانية 

الدولة الفلسطينية  -مشروع التوطين  -مجال االختالف حول وجود الدولة الفلسطينية: )الوطن البديل  -
 حل الدولتين(.  -األردنية

تعليق: يتضح مما سبق أن حال الدولة الفلسطينية وبنائها من أكثر مجاالت الحقول الداللية، ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى األوضاع السياسية على المستوى المحلي والدولي، من انحياز معظم القوى العالمية للكيان الصهيوني، 

حاب األرض ومن إجحاف بحقوقهم ومتطلباتهم، والمالحظ أيضًا أن الدولة وما نجم عنه من تنكر تام ألص
ن كانت جاهزة لإلقامة واإلعالن فذلك على مستوى  الفلسطينية موصوفة بأوصاف تدل على أنها حبر على ورق وا 

 –المعلنة  –المؤقتة  -الموعودة -المعاهدات واالتفاقيات والبروتوكوالت ال على أرض الواقع، فألفاظ مثل)المنتظرة
المزعومة( فيها إيحاءات تدلل على ما ذكرته سلفًا، وهذا إن دل يدل على التيه السياسي والتخبط اإلعالمي في 

 خطابات بناء الدولة الفلسطينية. 
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 :أثره في بناء الدولة الفلسطينيةالمطلب الخامس: المستوى السلوبي في الخطاب السياسي واإلعالمي و 

تابي دورًا مؤثرًا في داللة الخطاب؛ حيُث يبرز مكنوناته ويكشف عن مضامينه وفحواه، ويبين لنا يلعب األسلوب الك
ما يحوي في طياته من أفكار وآراء ووجهات نظر، بالطبع إن الناظر إلى حال الدولة الفلسطينية من وجهة أيدلوجيه 

لتي ينطلق منها كل فريق سياسي ُيؤمن يجدها محل اختالف ومحط نظر، وما ذاك إال بسبب الوجهة األيدلوجية ا
بها وينادى بها على مر السنين، ولذا تجد عبارات كل فريق وخطاباته اإلعالمية مشحونة بفكره السياسي الذي 

 طالما انتصر له وحاول إقناع اآلخرين به. 

ستراتيجية إلدارة إن الدولة الفلسطينية التي يحلم بها الشعب الفلسطيني، بحاجة ماسة إلى جهد سياسي موحد  وا 
الصراع مع الكيان الصهيوني، حتى تحرير األرض لتحقيق السيادة إذ ال دولة بدون سيادة ومقومات أساسية، كل 
ذلك بحاجة إلى تضافر الجهود من أجل المصلحة الوطنية، ومن المؤسف حقًا في خطاباتنا السياسية واإلعالمية 

 تى على مستوى ألفاظنا وعباراتنا ومصطلحاتنا نحُن منقسمون. تبين أننا متباعدون عن الوجهة السليمة، ح

فمن المالحظ مما سبق أن الخطاب السياسي واإلعالمي بألفاظه ومصطلحاته وأنماط تراكيبه الخطابية، يتأثر تأثرًا 
ت مباشرًا بالمنطلقات الوطنية والفكرية وهذا ما لمسته من خالل استعراضنا ألقوال رجاالت الساسة وخطابا

 اإلعالميين. 

والنمط السائد في الخطاب السياسي واإلعالمي، هو نمط األسلوب الخبري بأضربه المتعددة، فإما أن  يقصد 
المخبر بخبره إما أن يخبرك مضمون الخبر،أو يقصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم، أو الزمه، بينوا 

ن يكون بصدد اإلخبار واإلعالم ال من يتلفظ بالجملة الخبرية"، فهذا مرادهم بالمخبر وهو كما يقول سعد الدين: "م
حاطة العبارة بهذا الهدف أمر ميسور ما دام ذلك  المخبر للذي هو بصدد اإلعالم هدفه من التعبير بين واضح، وا 

األوسع، جاريا في أساليب التخاطب أما المخبر الذي ينطق الجملة الخبرية أعني الذي يصطنع اللغة في أفقها 
ومجاالتها الرفيعة، فإن قصده بخبره يتعدد المثيرات التي تدفعه إلى القول وتحثه عليه، والمثيرات التي تحث على 
ن كان يصح أن نقول في سياق العموم  القول، أعني خواطر النفس وهواجسها، وال يتصدى عاقل إلى حصرها، وا 

لدولة الفلسطينية وأنماط الخطاب فيها يأتي من عزيمة (، ولعل التعبير عن ا79-78واإلطالق)أبو موسى، د.ت:
 صادقة ومن روح وطنية حقيقية تنم عن وجود حس وطني.



 

  944 من 929

 

 :المبحث الثالث: أثر الخطاب على بناء الدولة الفلسطينية
يلعب الخطاب دورًا مهمًا في بناء الدولة الفلسطينية، وذلك بالحديث عن كل مكونات الدولة الفلسطينية وأساسيات 

 بناؤها، ومما ال شك فيه أن الدولة تتأثر بصورة أو بأخرى، ويمكن بيان ذلك فيما يأتي: 

يبين الخطاب األصول الثابتة لبناء الدولة الفلسطينية، وما ينبغي أن تكون عليه الدولة الفلسطينية من وجهات  -1
 نظر أصحاب القضية والعالم الحر. 

طينية الثابتة، والتي على رأسها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، يوجه الخطاب الرأي العام حول الحقوق الفلس -2
 وحق تقرير المصير كسائر شعوب األرض. 

ُيؤكد الخطاب على أن القضية الفلسطينية وحدة واحدة، فالدولة الفلسطينية مرتبطة بالحقوق الفلسطينية والثوابت  -3
 القدس والحدود واألسرى والمياه وما إلى ذلك. الوطنية والتي ال قيام للدولة بدونها كعودة الالجئين و 

ُيوقظ الخطاب شعور أصحاب الضمائر الحية من أجل التعريف بالدولة الفلسطينية ورسالة السالم التي يسعى  -4
 الشعب الفلسطيني إيصالها ألصحاب القرار من أجل نيل الحرية واالستقالل. 

والتعريفات المصطنعة المدسوسة في ثنايا االتفاقيات  يصحح الخطاب المفاهيم الخاطئة والمصطلحات الزائفة -5
 والمعاهدات والمناقشات والبروتوكوالت، التي من شانها أن ُتؤثر على القضية الفلسطينية بصورة  أو بأخرى. 

يسهم الخطاب في توعية الشارع العربي بالدولة الفلسطينية وقضاياها وأساسياتها وركائزها، من حيُث هي كيان  -6
 مستقل، له األحقية في ممارسة حياته كأيِّّ كيان دولي مستقل.سياسي 

قناع الجمهور المتلقي بأن الشعب الفلسطيني له الحق  -7 يعمل الخطاب على كشف مقومات الدولة الفلسطينية، وا 
قامة دولته وممارسة حياته بكل حرية وسالم.   الكامل في تحرير بالده وا 

 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. التأكيد  على قيام الدولة الفلسطينية  -8
تصحيح المسار حول الدولة الفلسطينية في كيفية بنائها وقيامها ونظامها في ضوء االستراتيجيات الوطنية التي  -9

 تتمثل في وجهات نظر القوى الفلسطينية المتعددة.
بل السليمة التي يدحض الخطاب األفكار واألطروحات التي ُتؤثر على قيام الدولة الفلسطينية، ويوضح  -10 السُّ

 تسهم في إثارة قضية الدولة الفلسطينية على الساحة المحلية والدولية. 
كل ما سبق أفادته الداللة اللُّغوية للخطاب السياسي واإلعالمي في بناء الدولة الفلسطينية، وهذا ينم على ارتباط 

 ن بها كل فرد.الخطاب بالفكر واالنتماء الوطني والرؤية اإلستراتيجية التي ُيؤم

  



 

  944 من 930

 

 :النتائج والتوصيات
إن الدراسة التحليلية الداللية للخطاب السياسي واإلعالمي وأثره في بناء الدولة الفلسطينية، جاءت مليئة بالنتائج؛ 
ألنها شملت التحليالت لمضامين الخطاب في بناء الدولة الفلسطينية وموارده وكذلك التحليالت الداللية الصوتية 

والنحوية والمعجمية واألسلوبية، ويمكن بيان النتائج والتوصيات التي توصل إليها هذا البحث، على النحو والصرفية 
 اآلتي:

  



 

  944 من 931

 

 :أواًل: النتائج
مضامين الخطاب السياسي واإلعالمي في بناء الدولة الفلسطينية متداخلة ومتشابكة ومترابطة مع قضايا  -1

تمام سيادتها. أخرى، مما يدلل على أهمية حل اإلشكاليات ال  تي قد تقف في وجه قيام الدولة الفلسطينية وا 
 غياب الرؤية اإلستراتيجية الموحدة عند الفلسطينيين من أجل بناء دولتهم، وتحقيق السيادة الوطنية على ثراها.  -2
ة ُتؤكد لغة الخطاب السياسي واإلعالمي عند معظم الفصائل الفلسطينية، على ضرورة بناء الدولة الفلسطيني -3

 المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 
تكمن روح التحرر واالستقالل في صفات الصوتية والدالالت المقطعية ومواضع النبر والتضعيف، ألصوات  -4

 تركيب دولة فلسطين، مما يدلل على ارتفاع درجة االنتماء للوطن وسالم أراضيه. 
ابق واللواحق الصرفية في ثنايا الخطاب البنية الصرفية لتركيب دولة فلسطين، جاءت متصلة ببعض السو  -5

السياسي واإلعالمي، كاستخدام تركيب)دولتنا الفلسطينية( بما يدلل على ثقة الفلسطينية بحق الثابت في إقامة كيانه 
 المستقل. 

تركيب دولة فلسطين في الخطاب تركيب إضافي وملحق بمتممات، فالمضاف إذا كان عمدة فالمضاف إليه  -6
ورد بكثرة في ثنايا أقوال الساسة واإلعالميين، مما يدلل على أن دولة فلسطين عمدة وأساسية الهيكلية عمدة وهذا ما 

براز المعنى في سياق الخطاب مما يبين الرأي ويكشف وجه  والبناء، أما المتممات وهى الصفات جاءت للتوضيح وا 
 النظر لكل فريق. 

طياتها أحقية الفلسطينيين في قيام دولتهم، فمثاًل كلمة الداللة النحوية لتركيب دولة فلسطين، تحمل في  -7
نما تكون مفتوحة في حالة الجر، وفي هذا  فلسطين ممنوعة من الصرف ألنها أعجمية، أي أنها ال تكسر أبدًا وا 
داللة على سعة دولة فلسطين وحملها رسالة السالم، وكأن يدها ممدودة دومًا لنشر األمن والسالمة والخير  في 

 اء المعمورة. أرج
جاءت أنماط الجملة في الخطاب متنوعة ومناسبة لسياق الموقف ومعبرة عن الحال، فأكثر األنماط ورودًا على  -8

الترتيب نمط الجملة االسمية وشبه الجملة والفعلية والمنسوخة والمعطوفة وذلك حسب عدد هذه األنماط في متن 
 البحث. 

 -المؤقتة -ى أنها غير مستقرة سياسيًا وا عالميًا، فأوصاف مثل:)المعلنةالداللة المعجمية لدولة فلسطين تدل عل -9
 الموعودة( توحي بالتيه السياسي والتخبط اإلعالمي في مسألة الدولة الفلسطينية. -المزعومة

ضبابية الرؤية الفلسطينية والعربية والدولية حول الدولة الفلسطينية، وما قرأناه في الخطاب السياسي وسمعناه  -10
ي الخطاب اإلعالمي ما هو إال حديث حيُث ال فعل، فالناظر للواقع يقتنع بصعوبة قيام الدولة الفلسطينية حقيقًة ف

 في عصرنا الراهن.



 

  944 من 932

 

 ثانيًا: التوصيات
التأصيل اللغوي لمفهوم الدولة الفلسطينية المنطلق من التراث العربي، واالستفادة من التطور التكنولوجي الهائل  -1

وماتية التي يشهدها عالمنا المعاصر، والعمل على نشره في المحافل المحلية والدولية كافًة، ونكون بذلك والثورة المعل
 جمعنا بين األصالة والمعاصرة. 

تعبئة الجمهور واطالعهم على المفاهيم واألساسيات السليمة المتعلقة ببناء الدولة الفلسطينية، وتجسيد فكرتها  -2
 لديهم. 

تخدام المصطلحات واأللفاظ الصحيحة في قضية بناء الدولة الفلسطينية، فكيف نريد ضرورة العمل على اس -3
 دولة منشودة، ونحن نستخدم األلفاظ والمصطلحات والعبارات المشوهة. 

قراءة ما ينشر في وسائل اإلعالم حول الدولة الفلسطينية، والكشف عن مضامينه وتحليل مدلوالته والتعرف  -4
 غ األثر في قضية بناء الدولة. على فحواه؛ ألن له بال
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 :فهرس المصادر والمراجع
 :المراجع العربية -أوالً 

تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد  ،(: النهاية في غريب الحديث واألثر،1979ابن األثير، الجزري) -1
 الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت. 

 ، بيروت. 1لكتب العلمية، ط(: سر صناعة اإلعراب، دار ا2000ابن جني، أبو الفتح) -2
 ، بيروت .2ابن جني، أبو الفتح)د. ت(: الخصائص، تحقيق: محمد النجار، دار الهدى، ط -3
(: المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 2000ابن سيده، علي بن إسماعيل) -4

 ، بيروت. 1العلمية، ط
 ، بيروت. 1دار صادر، ط ،(: لسان العرب1414ابن منظور، أبو الفضل) -5
 ،محمد محيي الدين عبد الحميدتحقيق: (: شرح قطر الندى وبل الصدى، 1383ابن هشام، األنصاري)  -6

 ، القاهرة . 11مطبعة السعادة، ط
 ، بيروت. 1(: مقدمة لدراسة فقه اللغة، دار النهضة العربية، ط1969أبو الفرج، محمد أحمد)  -7
 الصحفية، عالم الكتب، القاهرة.  أبو زيد، فاروق)د.ت(: فن الكتابة -8
 (: التثقيف في اللغة العربية، دار المقداد، غزة. 2006أبو سليمان، صادق) -9

يونيو/حزيران  28(: ال دولة في غزة، جريدة المجتمع، اإلصدار األول، األحد 2015أبو سيف، عاطف) -10
 ه.1436رمضان  11م 2015

وموقف، ورقة عمل مقدمة في حلقة نقاش حول  م تقدير2011-م2010(: فلسطين 2011أبو فخر، صقر) -11
، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 2011تقدير استراتيجي  – 2010القضية الفلسطينية تقييم استراتيجي 

 بيروت. 
 ، الرياض. 7أبو موسى، محمد)د.ت(: خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، مكتبة وهبة، ط -12
(: مشروع الكيان الفلسطيني في التوجه السياسي لدى بعض 2010أسامة وعبد الناصر) أبو نحل وسرور، -13

، مجلة اإلسالم في آسيا،  الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، 1973 -1967القيادات المحلية في الضفة الغربية 
 .2، العدد 7المجلد 

اينة وأثرها على مشاريع الدولة المقترحة في (: المواقف السياسية الفلسطينية المتب2011أحمد، سامي يوسف) -14
 (. B)1، العدد 13(، مجلة جامعة األزهر بغزة، المجلد 1967 -1993إطار التسوية)

 1ط –دار إحياء التراث العربي  –(: تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب 2001األزهري، أبو منصور) -15
 بيروت.  –

نموذج بناء المؤسسات في قيام الدولة، رسالة ماجستير غير (: الدولة الفلسطينية 2012إسماعيل، هنادي) -16
 منشورة، جامعة النجاح، نابلس. 

 ، القاهرة. 4(: األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو المصرية، ط1971أنيس، إبراهيم) -17



 

  944 من 934

 

 القسم الثاني، دار المعارف، القاهرة.  -(: علم اللغة العام 1980بشر، كمال) -18
 -هـ  1432، محرم 5 –اق الحويني عبر موقعه، أرشيف ملتقى أهل الحديث تفريغ لقاء الشيخ أبي إسح  -19

 م. 2010ديسمبر 
 الجارم وأمين، علي ومصطفى)د.ت(: النحو الواضح في قواعد اللغة العربية، الدار المصرية السعودية، القاهرة.  -20
 م.3/5/1996، 6366جريدة الشرق األوسط، ع/ -21
، مكة 1البرية في شرح نظم اآلجرومية، مكتبة األسدي، ط(: فتح رب 2010الحازمي، أحمد بن عمر) -22

 المكرمة. 
 . 778الحداد، نقوال)د.ت(: أحرب تشب أم ثورة ُتْقَمع؟، مجلة البيان، العدد  -23
(: الدولة الفلسطينية حدودها ومعطياتها وسكانها، معهد البحوث والدراسات العربي، 1992حرب، أسامة) -24

 القاهرة. 
 هج البحث في اللغة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. (: منا1990حسان، تمام) -25
 حسن، عباس)د.ت(: النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة.  -26
 ، القاهرة. 2(: الداللة والنحو مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي، دار غريب، ط2005حماسة، عبد اللطيف) -27
 .182حوار خاص لخالد مشعل مع مجلة البيان، العدد  -28
 م. 1/1996 /19 2046لمجلة الحوادث، ع/حوار  -29
 م .1/1996 /19 2046حوار مع ياسر عرفات لمجلة الحوادث، ع/ -30
الخالدي، رشيد)د.ت(: عن إمكان االعتراف بدولة فلسطينية في األمم المتحدة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  -31

 واشنطن. 
إبراهيم الغرباوي, وخرج أحاديثه: عبد القيوم (: غريب الحديث، تحقيق: عبد الكريم 1982الخطابي، أبو سليمان) -32

 عبد رب النبي، دار الفكر، القاهرة. 
 ، القاهرة. 1(: العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب، ط2001داوود، محمد) -33
 دائرة شؤون المفاوضات، منظمة التحرير الفلسطينية)د.ت(: االعتراف بفلسطين استثمار في السالم، رام هللا.  -34
 (: التطبيق النحوي، دار النهضة العربية، بيروت. 1981عبده) الراجحي، -35
 . 178الرشيدي، حسن)د.ت(: ما وراء مشروع الدولة المؤقتة، مجلة البيان، العدد  -36
 . 176الرشيدي، حسن)د.ت(: مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية، مجلة البيان، العدد  -37
 . 200سلطة؟!، مجلة البيان، العدد رميح، محمد)د.ت(: حماس: مشاركة في القرار.. أم ال -38
تحقيق عبد الستار أحمد فراج وآخرين،  ،(: تاج العروس من جواهر القاموس1965الزبيدي، محمد مرتضى) -39

 مطبعة حكومة الكويت، الكويت. 
 ، بيروت. 15(: األعالم، دار العلم للماليين، ط2002الزركلي، خير الدين) -40
 ، القاهرة. 2مة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، ط(: علم اللغة مقد1997السعران، محمود) -41
 ، بيروت. 1(: نتائج الفكر في النَّحو، دار الكتب العلمية، ط1992السهيلي، أبو القاسم) -42
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 ،  القاهرة. 3(: الكتاب، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي،ط1988سيبويه، عمرو بن عثمان) -43
المكتبة  -تحقيق : عبد الحميد هنداوي  ،ع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي، جالل الدين)د.ت(: هم -44

 القاهرة . –التوفيقية 
 شرف، عبد العزيز)د.ت(:علم اإلعالم اللغوي، المركز الثقافي الجامعي، القاهرة.  -45
 (: حركة المقاومة اإلسالمية حماس دراسات في الفكر والتجربة، مركز الزيتونة2015صالح وآخرون، محسن) -46

 ، بيروت. 1للدراسات واالستشارات، ط
 ، بيروت. 1(: دراسات في فقه اللغة، دار العلم للماليين،ط1960الصالح، صبحي إبراهيم) -47
 م .7/9/1996 10670صحيفة الرأي العام، ع/ -48
 .  136الصغير، يوسف)د.ت(: دولة فلسطين بين الصورة والحقيقة، مجلة البيان، العدد -49
 ، القاهرة. 3المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، ط(: 1997عبد التواب، رمضان) -50
 (: الدولة الفلسطينية في فكر ياسر عرفات، غزة. 2008عدوان، عصام) -51
دراسة في الداللة الصوتية والصرفية والنحوية  -(: التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة2005عكاشة، محمود) -52

 ، القاهرة. 1معات، طوالمعجمية، دار النشر للجا
 (: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة. 1997عمر، أحمد مختار) -53
 ، القاهرة.5(: علم الداللة، عالم الكتب، ط1998عمر، أحمد مختار) -54
 .201العناني، خليل)د.ت(: بوش يدفن مشروع الدولة الفلسطينية، مجلة البيان، العدد  -55
 تبة الشباب، القاهرة. عيد، محمد)د.ت(: النحو المصفى، مك -56
 ، صيدا. 28(: جامع الدروس العربية، المكتبة العصرية، ط1993الغالييني، مصطفى)  -57
براهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل،  -58 الفراهيدي، الخليل بن أحمد)د.ت(: العين، تحيق: مهدي المخزومي وا 

 بيروت. 
ة في مستقبل المقاومة الفلسطينية، مجلة قراء -فهمي، أحمد)د.ت(: فلسطين.. نزف مستمر وعطاء دائم! -59

 .199البيان، العدد 
 . 180، العدد 159، العدد 155قطامش، حسن)د.ت(: مرصد األحداث، مجلة البيان، العدد  -60
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