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مقدمة

الباحثلن/ات على  الربناملج هبلدف تدريلب جمموعلة ملن  تلّم تصميلم وتنفيلذ هلذا 
مهلارات حتليلل وإعداد السياسلات العاملة والتفكري اإلسلرتاتيجي، ووضلع خطط عمل 
إسلرتاتيجية تتعاملل ملع قضايلا خمتلفلة، وكذللك تروجيهلا.   ملن شلأن ذلك أن يسلاهم 
يف تعويلض النقلص يف توفلر مهلارات وقلدرات بحثيلة، خصوصلًا يف أوسلاط اجليلل 
الشلاب ملن اجلنسلن.   بكللامت أخلرى، ينقلل الربناملج الباحلث ملن مسلتوى البحث 
األكاديملي واخللاص بالتشلخيص والتوثيق والفهلم إىل إطلار البحث »التطبيقلي« القائم 
على التخطيلط ووضع براملج العملل التنفيذيلة، وليس فقط البحلث العلملي التقليدي.  

يف احللاالت الكالسليكية، فلإّن األفلراد وفلرق العملل التلي تعملل على تقديلم أوراق 
ُصنّلاع  لصاللح،  يعمللون  أو  َيسلتهدفون،  العاملة  السياسلات  ووضلع  املوقلف  تقديلر 
القلرار وتزويدهلم بتحليلالت وتوصيلات وخطلط للعملل.   أّملا يف هلذا الربناملج، فإّن 
فلسلفته، وبسلبب اخلصوصيلة الفلسلطينية، تقوم عى مفهوم املشلاركة الواسلعة يف حتديد 
السياسلات العاملة، وهلو مفهوم يتعلدى املسلتويات الرسلمية، إىل جمموعلات ومنظامت 
غلري حكومية، وشلعبية خمتلفلة، هبدف تقديلم تصورات مقرتحلة وبديلة، وإقنلاع املعنين 

. هبا

أضلف إىل ذللك، فلإّن خصوصية الوضلع الفلسلطيني حتت االحتلالل جتعل جلزءًا كبريًا 
ملن مهلامت احلياة اليوميلة، ومتطلبلات احلركة الوطنيلة الفلسلطينية، أمرًا تتحملل أعباءه 
اجلهلات الرسلمية واملجتملع امللدين، أكثلر مما هو معتلاد يف املجتمعلات األخلرى.   وهبذا 
املعنلى، انطللق الربناملج ملن فكلرة مفادهلا أّن السياسلات العاملة تتعللق بجمهلور ملن 
الرسلمين وغلري الرسلمين، وبلام يدعم قلدرات الباحثلن/ات عى املشلاركة السياسلية 

ملن خالل تعزيلز هلذا الواقلع وتطويره.  

يعتلرب هلذا الربناملج األول ملن نوعله يف فلسلطن، ال سلّيام ملن حيلث تقديلم مفهلوم 
السياسلات العاملة والتفكلري اإلسلرتاتيجي للباحثلن/ات، وفكلرة التخطيلط اجلامعلي.   
العاملة،  السياسلات  يف  متخصصلة  عامليلة  مراكلز  نلامذج  على  املتدربلن/ات  وتعلّرف 
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وعمليلات ومراحلل تطويلر سياسلة عاملة، فضلاًل علن حتليلهلا وتقييمهلا، األملر اللذي 
يسلاعد على تطويلر ثقافلة التخطيلط والتفكلري اإلسلرتاتيجين بلدل حاللة العشلوائية 
واالرجتلال التلي هتيملن عى قطاعلات واسلعة من أوجله العمل الفلسلطيني، سلواء عى 

املسلتوى الرسلمي أو الشلعبي.

تعكلس إنتاجلات املتدربلن/ات املنشلورة يف هلذا اإلصلدار جانبلًا مهلاًم ملن خمرجلات 
وإدراك  حتليلل  ومهلارات  أدوات  تطويلر  حيلث  ملن   ،2016 التدريبلي  الربناملج 
اخلصوصيلة الفلسلطينية ملجتملع حتلت االحتلالل ويعيلش يف الشلتات، وتنميلة قلدرات 
التفكلري العلمي السلليم للدى جمموعة ملن الباحثن/ات ملن اخلرجين اجللدد والعاملن 
يف علدد ملن املؤسسلات الفلسلطينية، بلام يرفلد دوائلر صنلع القلرار والعمل الفلسلطيني 
العلام، عى السلواء، بطاقلات بحثيلة متخصصة، خصوصًا على صعيد إعداد السياسلات 
العاملة والتفكلري اإلسلرتاتيجي، إضافلة إىل نلرش ثقافلة العملل ضملن فرق عملل كبديل 
ملن العملل البحثلي الفلردي وامتالك املعرفلة واملهلارات اخلاصلة بتسلويق أوراق حتليل 

السياسلات. وحتليل  وضلع 

لقلد تلم اختتام الربنامج بنسلخته األوىل التجريبية العلام 2015، وعكف فريق متخصص 
على تطويلر الربنامج يف ضلوء عملية التقييلم والدروس املسلتفادة من جهلة، واحلاجة إىل 
إتاحلة الفرصلة ملزيد ملن الباحثن/ات ملن خمتلف التجمعات الفلسلطينية للمشلاركة يف 
الربناملج ملن جهلة أخرى، ملن خالل اعتلامد منهجية بيئلة التعّللم املختللط أو املهّجن ما 
بلن التعللم الصّفلي واإللكلرتوين، وتلم تنفيلذ الربناملج التدريبي بنسلخته الثانيلة للعام 

2016 واسلتفاد منله 23 شلابا وشلابة من الضفلة الغربيلة وأرايض 1948 وقطاع غزة.

يتوجله مركلز مسلارات بالشلكر إىل كل ملن سلاهم يف إنجاح هلذا الربنامج ملن مرشفن 
وفريلق تدريبلي ومصمملن ومتدربلن، إىل جانب مؤسسلة »هينريش بلول« األملانية التي 

سلامهت بتوفلري الدعم اللالزم لتصميلم وتنفيذ الربناملج بالرشاكة ملع املركز.

مركز مسارات



كلمة طاقم االشراف والتدريب

يضلللم هلللذا الكتلللاب أوراق حتليلللل السياسلللات وأوراق تقديلللر موقلللف التلللي أنجزهلللا 
املتدربلللون/ات يف الربناملللج التدريبلللي »إعلللداد السياسلللات العاملللة والتفكلللري 
اإلسلللرتاتيجي«الذي نظمللله مركلللز »مسلللارات«، يف مدينلللة البلللرية، منلللذ مطللللع العلللام 
2016، وتضملللن أكثلللر ملللن مخسلللة وثالثلللن يوملللًا تدريبيلللًا، بواقلللع يلللوم واحلللد يف 
األسلللبوع، يمتلللد لسلللت سلللاعات تدريلللب وعملللل، هلللذا باإلضافلللة إىل تفاعلللل 
املشلللاركن/ات ملللع ملللواد تدريبيلللة ومهلللام تلللم تطويرهلللا ملللن خلللالل بيئلللة تعللللم 
افرتاضيلللة، فضلللاًل علللن تطبيقلللات عمليلللة علللى امللللادة التدريبيلللة كانلللت جُتلللرى أثنلللاء 
أيلللام األسلللبوع، بلللام يتخللللله ذللللك ملللن تواصلللل ولقلللاءات ثنائيلللة، أو علللى شلللكل 

جمموعلللات بلللن املدربلللن واملتدربلللن.  

هلدف الربناملج التدريبلي إىل إعلداد وتأهيلل علدد ملن الباحثلن والُكّتلاب الشلباب، 
الذيلن تقدملوا للربناملج ملن مناطلق الضفلة الغربيلة وقطلاع غلزة وأرايض 1948 بنلاء 
على اإلعلالن الذي جلرى نلرشه يف الصحافلة، وعلرب املؤسسلات األكاديميلة والبحثية، 
وقلد جلرى اختيلار 23 متدربلًا ومتدربلة، ملن أصلل نحلو مائة شلخص تقدملوا بطلب 
املتقدملن على أسلس تضملن وجلود  االشلرتاك يف الربناملج، وجلرى االختيلار بلن 

القلدرات املطلوبلة، فضلاًل على التنلوع يف التخصصلات واالهتامملات.  

)التفكلري  رئيسلية  أجلزاء  سلبعة   2016 العلام  نسلخة  التدريبلي  الربناملج  تضملن 
اإلسلرتاتيجي، حتليلل السياسلات يف اإلطلار الوطنلي والسليايس العام، مهلارات متقدمة 
يف البحلث النوعلي والتعاملل مع املصلادر، مهلارات يف حتليل اجلمهلور وآليلات التأثري، 
املنظوملة املعرفيلة للتفكلري اإلسلرتاتيجي املمنهج، صنع وحتليل السياسلات العلام، تقدير 

املوقلف، جلسلات تطويلر إنتاجلات املشلاركن/ات(.  

ويضلم هلذا الكتاب أربعة علرشة نموذجًا ملن إنتاجات املشلاركن/ات لتقديلر املوقف، 
التلي كانلت على نحلو فلردي، حيلث قلام مجيع ملن ختلرج ملن اللدورة بتقديم مشلاريع 
تقديلر موقلف يف موضوعلات خمتلفلة، عنيلت مجيعها بالشلأن الفلسلطيني، ولكلن بتنوع 
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بلن السليايس، واالقتصلادي، واالجتامعلي، واخلدملي.  كلام يضلم الكتاب أربعلة نامذج 
ملن إنتاجلات املشلاركن/ات لتحليلل السياسلات، التلي كانلت على نحو عملل مجاعي 
بالشلأن  »جمموعلات عملل«، وقلد كانلت هلذه األوراق أيضلًا يف موضوعلات تتعللق 
الفلسلطيني، وحتليلل الوضع الراهلن، قبل توقلع سليناريوهات واقرتاح بدائلل وتقييمها 
واملفاضللة بينهلا، مسلتفيدين أيضلًا ملن اجللزء الرابع ملن الربناملج التدريبي اللذي عني 

بالتفكلري اإلسلرتاتيجي، ومهلارات التنبلؤ والتوقعات املسلتقبلية.  

املأملول أن يكلون الربناملج التدريبي بدورتله الثانيلة 2016 قد رفد قطلاع مراكز البحث 
والتفكلري بعنلارص جديدة، تكون جلزءًا من جيل جديلد من الباحثن والكتلاب، ومعدي 

السياسيات.  

طاقم االرشاف والتدريب

 د.  أمحد مجيل عزم، أ.  خليل شاهني، د.  رائد نعريات، أ.  سلطان ياسني د.  عبدالرمحن 
التميمي، د.  حممود األستاذ، أ.  هاين املرصي



أوراق تحليل سياسات
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أوراق تحليل سياسات

مقدمة 
منللذ هنايللة العقللد األول مللن األلفيللة احلاليللة، وبعللد تراجللع زخللم االنتفاضللة 
الفلسللطينية الثانيللة ووصللول املسللار السلليايس الرسللمي إىل طريللق شللبه مسللدود، 
وتراجللع دور املنظومللة السياسللية التقليديللة يف الشللارع الفلسللطيني؛ بللرزت حللراكات 
شللبابية مسللتقلة، أو ضمللن أشللكال املقاومللة اجلديللدة )الفضللاء اجلديللد(، مثللل محلللة 
طللالب فلسللطن للمقاطعللة األكاديميللة إلرسائيللل يف العللام 2009 ضمللن حركللة 
مقاطعللة إرسائيللل )BDS(1، وحللراك »الشللعب يريللد إهنللاء االنقسللام« يف العللام 2011، 
وحللراك »برافللر لللن يمللر«، والشللبكة الشللبابية الفلسللطينية يف لبنللان، وقللرى املقاومللة 

مثللل بللاب الشللمس يف العللام 2013.

وشللهد العللام 2011 مرحلللة زمخللة للحللراكات واملبللادرات الشللبابية بفعللل انتفاضللات 
العللامل العللريب بشللكل رئيلليس.  وبعللد عللام، مخللد أو تالشللى نشللاط جللزء مللن هللذه 
احلللراكات، مثللل حللراك إهنللاء االنقسللام، بينللام واصللل الشللباب حتركهللم يف قنللوات 
أخللرى، مثللل حركللة املقاطعللة، والشللبكة الشللبابية الفلسللطينية يف لبنللان2، إضافللة إىل 
بللروز حللراكات جديللدة، مثللل جمموعللة »متحركللن ألجللل فلسللطن«3 يف العللام 2014، 

وحللراك »ارفللض، شللعبك بيحميللك« يف العللام ذاتلله.4

مللا يمّيللز احلللراكات أعللاله هللو عملهللا عللى أسللس رؤيللا واضحللة مجعيللة انبثقللت 
منهللا منظومللات عمللل نجحللت يف ختطللي التقسلليامت اجلغرافيللة والفئويللة للشللباب 
الفلسللطيني، باإلضافللة إىل دور الشللباب القائللد واملبللادر فيها.  وشللكلت هللذه احلراكات 
ضمللن أشللكال املقاومللة اجلديللدة فرصللة مهمللة لكللر اجلمللود السلليايس الداخللي 
والسللتمرار املقاومللة الشللعبية ضللد منظومللة االسللتعامر واالحتللالل والفصللل العنرصي 

1  نللداء محلللة طللالب فلسللطن للمقاطعللة األكاديميللة إلرسائيللل، موقللع احلملللة الفلسللطينية للمقاطعللة األكاديميللة والثقافيللة 
إلرسائيللل، 2016/5/29.  تاريللخ الوصللول http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=64 2016/9/22 ومقابلللة 

شللخصية مللع انتللامء السللدودي، عضللو مؤسللس يف محلللة طللالب فلسللطن وناشللطة نسللوية، غللزة، 2016/8/18.
2  مقابلة هاتفية مع عضو مؤسس يف الشبكة الشبابية الفلسطينية يف لبنان، 2016/8/26

https://www.facebook. 2016/9/22 3  صفحللة محلللة »متحركللن ألجللل فلسللطن« عللى الفيسللبوك.  تاريللخ الوصللول
 /com/mit7arken

https://www.facebook.   2016/9/22 4  صفحللة حللراك »ارفللض، شللعبك بيحميللك« عللى الفيسللبوك، تاريللخ الوصللول
com/irefuse.info/  إضافللة إىل مقابللالت شللخصية مللع نللزار بنللات وغللريه مللن النشللطاء، 2016/8/26.  
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اإلرسائيللي، بالرغللم مللن املوسللمية وغيللاب التنظيللم الللذي شللاب بعضهللا.  وأعطللت 
مسللاحة للعديللد مللن الشللباب للمشللاركة يف النضللال بعيللدًا عللن األطللر التقليديللة، 
وشللكلت حتديللًا مل يتوقعلله االحتللالل اإلرسائيللي مثلللام حصللل يف املوجللة االنتفاضيللة 

األخللرية يف العللام 2015.  

يف املقابللل، يواجلله الشللباب الفلسللطيني سياسللات عامللة حترمهللم مللن املشللاركة العادلللة 
يف صنللع القللرار الوطنللي، حيللث تتعللرض احلللراكات الشللبابية، خاصللة يف الضفللة 
الغربيللة وقطللاع غللزة، إىل عمليللات قمللع وتضييللق وحمللاوالت احتللواء وتفتيللت مللن 
قبللل »السلللطتن« يف الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة، باإلضافللة إىل قمللع دولللة االحتللالل 
اإلرسائيللي للحللراكات يف فلسللطن التارخييللة املحتلللة وجتريمهللا1.    كللام تواجلله 
احلللراكات يف الشللتات بوصفهللا جللزءًا مللن التجمعللات الفلسللطينية حتديللات عديللدة، 
منهللا: مصللادرة صللوت الشللباب وهتميشلله مللن قبللل األطللر الفلسللطينية، واحلرمللان 
مللن احلقللوق املدنيللة، مثللل احلللق يف العمللل والتعليللم والسللكن يف بعللض التجمعللات، 
والتضييللق عللى املخيللامت الفلسللطينية، والرصاعللات الداخليللة يف الللدول املضيفللة، 
وغيللاب احليللاة الديمقراطيللة يف بعللض البلللدان، باإلضافللة إىل التضللارب والتداخللل يف 
املسللؤولية عللن محايللة وتوفللري اخلدمللات للتجمعللات الفلسللطينية بللن الللدول املضيفللة 

ومنظمللة التحريللر الفلسللطينية واألمللم املتحللدة.   

كللام يغلللب عللى املجلللس األعللى للشللباب والرياضللة الفلسللطيني يف منظمللة التحريللر 
وجللود الكهللول وكبللار السللن وليللس الشللباب، وحماولللة حللرص الشللباب يف اجلانللب 

الريللايض فقللط.  2

يواجلله الشللباب الفلسللطيني، خاصللة احلللراكات الشللبابية، حتديللات ذاتيللة تعرقللل 

1  منهللا مصادقللة الكنيسللت اإلرسائيللي عللى »مللرشوع قانللون العقوبللات )تعديللل رقللم 127 أو حللث املتطوعللن يف اخلدمللة 
http://knesset.gov.il/spokes-  2016/8/20 2016، 2016 تاريللخ الوصللول  العسللكرية عللى التهللرب مللن اخلدمللة(«

 man/arb/doc/PR130716.pdf
2  قللرار رئللايس بتشللكيل املجلللس األعللى للشللباب والرياضللة بمنظمللة التحريللر، وكالللة األنبللاء واملعلومللات الفلسللطينية 
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=yrT-  2016/8/18 الوصللول  تاريللخ   ،2011/4/19  )وفللا(،

 Pi6a574321071555ayrTPi6
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مشللاركتها الفّعالللة يف مواجهللة حتديللات املللرشوع الوطنللي الفلسللطيني وشللق مسللار 
تغيللري وطنللي، مثللل تشللتت بعضهللا، وعللدم رفللع هللدف وطنللي جامللع يف بعللض 

احلللراكات.   

يف اسللتطالع أوراد الشللبايب للعللام 2016، يظهللر أن 50% مللن الشللباب الفلسللطيني 
يف الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة مل يتطوعللوا يومللًا يف حياهتللم، و66% مل يشللاركوا يف 
أي نشللاط شللعبي أو مجاهللريي.  ورصح  42% أهنللم نشلليطون يف العمللل املجتمعللي، 
مقابللل 15% يف العمللل السلليايس.  كللام رصح 24% بأهنللم أعضللاء يف جمموعللات شللبابية.   

وأبللدى 58% اسللتعدادهم للمشللاركة يف تظاهللرة ضللد االحتللالل اإلرسائيللي.1 

األهداف
ــام: تقديللم آليللات مللن شللأهنا تعزيللز دور الشللباب الفلسللطيني يف شللق  ــدف الع اهل
مسللار التغيللري، ومواجهللة حتديللات املللرشوع الوطنللي، عللى أسللاس التمسللك باحلقللوق 

الوطنيللة التارخييللة للشللعب الفلسللطيني أينللام وجللد.

اهلــدف الفرعــي: اقللرتاح سياسللات تسللهم يف جعللل الشللباب قللوة منظمللة قللادرة عللى 
املسللامهة يف مواجهللة هللذه التحديللات، مللن خللالل دراسللة أسللباب الفجللوة بللن جهللود 

الشللباب وفعاليللة دورهللم يف مواجهللة حتديللات املللرشوع الوطنللي.

املشكلة الرئيسية 
يالحللظ يف السللنوات األخللرية عللدم قللدرة الشللباب عللى املسللامهة بشللكل دائللم 
وإسللرتاتيجي يف مواجهللة التحديللات التللي تواجلله الشللعب الفلسللطيني وشللق مسللار 
تغيللري نحللو التحللرر الوطنللي للخللروج مللن املللأزق الللذي يشللهده املللرشوع الوطنللي 
منللذ عقديللن، بالرغللم مللن بللروز حللراكات شللبابية فلسللطينية عللدة، اسللتمر بعضهللا 

1  اسللتطالع للللرأي العللام بللن الشللباب الفلسللطيني يف الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة )2(، مركللز العللامل العللريب للبحللوث والتنميللة 
http://awrad.org/ar_page.php?id=7Ta1OpIwN-   2016/8/17 الوصللول  تاريللخ   ،2016/4/12  )أوراد(،

 Pa9696396AirTe6HUDUt
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واختفللى بعضهللا، وبالرغللم مللن الللدور التارخيللي للشللباب الفلسللطيني يف قيللادة 
النضللال الوطنللي ضللد نظللام االسللتعامر االسللتيطاين واالحتللالل والفصللل العنللرصي 

اإلرسائيللي حتللى يف أحلللك الظللروف.

لقللد شللكل الشللباب عصللب النضللال الوطنللي ضللد بدايللات اهلجللرة الصهيونيللة إىل 
فلسللطن، وشللكلوا طليعللة مللن أطلقللوا الفصائللل الثوريللة الفلسللطينية يف سللتينيات 
القللرن املللايض التللي أعللادت ضمللن منظمللة التحريللر االعتبللار واالعللرتاف العاملللي 
بالشللعب الفلسللطيني وحقلله يف تقريللره مصللريه بعدمللا تللرشذم الشللعب بسللبب التطهللري 
العرقللي )النكبللة( الللذي قامللت بلله العصابللات الصهيونيللة يف خللالل الفللرتة )1947-

1948(، ومللا تللاله بعللد عرشيللن سللنة مللن هزيمللة حزيللران 1967.  

يقللول عبللد الفتللاح القلقيللي: »املمّيللز للشللباب الفلسللطيني أهنللم مل يكونللوا جنللود 
حركللة التحريللر فقللط، بللل كانللوا القللادة أيضللًا، لدرجللة أنلله كان باإلمللكان أن ُيطلللق 
عللى احلركللة الوطنيللة الفلسللطينية منللذ النكبللة حتللى الثللورة الفلسللطينية املسلللحة 
املعللارصة أهنللا ثللورة الشللباب، ممللا جيعلنللا نتفللق مللع املحللللن السياسللين الذيللن 
قالللوا: »إن الربيللع الشللبايب الفلسللطيني سللبق الربيللع العللريب بعقللود عللدة، إذ بللدأ منللذ 
أواسللط مخسللينيات القللرن العرشيللن، حيللث تللكاد تكللون املرحلللة )1965-1956( 
هللي بجللدارة مرحلللة النشللاط الشللبايب الفلسللطيني العلنللي والللري، حيللث تشللكلت 
العديللد مللن املنظللامت الفلسللطينية التللي كانللت جسللاًم وقيللادة مللن الشللباب.   وبعللض 
هللذه املنظللامت تطللورت وتعاظللم دورهللا مثللل حركللة فتللح واجلبهللة الشللعبية، وبعضهللا 

انحللل وانضللم أعضاؤهللا إىل املنظللامت الناجحللة«.1

سللتحاول هللذه الورقللة حتليللل الللدور الللذي يقللوم بلله الشللباب الفلسللطيني، ودراسللة 
أسللباب الفجللوة بللن جهودهللم وحتديللات املللرشوع الوطنللي، وتقرتح سياسللات تسللهم 
يف جعللل الشللباب قللوة منظمللة قللادرة عللى املسللامهة يف مواجهللة حتديللات املللرشوع 

1  عبللد الفتللاح القلقيللي، الشللباب الفلسللطيني مللا قبللل منظمللة التحريللر، جريللدة حللق العللودة، العللدد 49، 2012، املركللز 
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/ والالجئللن  املواطنللة  حقللوق  ملصللادر  الفلسللطيني 

haqelawda-ar/item/1811-article01.html
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الوطنللي ضمللن إسللرتاتيجية حتللرر شللاملة جيللدر أن تشللارك فيهللا كل فئللات الشللعب 
الفلسللطيني أينللام يوجللد.

األســباب التــى أدت إلــى الفجــوة مــا بــن اجلهــود الشــبابية وحتديــات املشــروع 
الوطني 

أوالً: ضعف وتفكك البنية التنظيمية للحراكات الشبابية
يللرى عللالء العللزة ولينللدا طللربا أنلله »عللى الرغللم مللن الرتاكللم والتحللول اللذيللن 
حدثللا يف اخلطللاب السلليايس، وعللى الرغللم مللن شللموليته يف بعللض األحيللان، فللإن 
احلللراكات الشللبابية ال تللزال تعللاين جللراء اإلشللكاليات نفسللها التللي تعانيهللا املقاومللة 
الشللعبية الفلسللطينية، وهللي املشللهدية، وغيللاب البنيللة التنظيميللة البديلللة«.1 إن هللذا 
التحليللل يصللدق عللى احلللراكات التللي اختللذت هدفهللا قضايللا موضعيللة آنيللة، أو قامللت 
بتحللركات ألجللل مطالللب حمللددة، ومل تتابللع التحللرك حتللى حتقيللق املطلللب بالرغللم من 
العوائللق والتحديللات، وخاصللة احلللراكات التللي كانللت معنيللة بمطلللب إهنللاء االنقسللام 
والللرصاع بللن »فتللح« و»محللاس«، فقضيللة كهللذه صعبللة، وتكمللن صعوبتهللا يف غيللاب 

أدوات ضغللط ومسللاحات عمللل كافيللة عللى املللدى البعيللد.  

وعللى اجلانللب اآلخللر، اسللتطاعت حللراكات عللدة مللن مواصلللة العمللل بأعللداد قليلللة، 
وبلليء مللن التنظيللم املبنللي عللى التطللوع واملبللادرة الفرديللة والتنسلليق مللع اجلهللود 
الوطنيللة األخللرى، مثللل الشللبكة الشللبابية الفلسللطينية يف لبنللان، التللي تشللكلت يف 
العللام 2013 كإطللار تنسلليقي للحمللالت واملبللادرات الشللبابية يف خميللامت الالجئللن 
الفلسللطينين، وحللراك »ارفللض، شللعبك حيميللك« يف األرض الفلسللطينية املحتلللة 
1948، الللذي هيللدف إىل تشللجيع الشللباب الفلسللطيني عللى رفللض التجنيللد اإلجبللاري 
املفللروض عللى الللدروز والبللدو2، باإلضافللة إىل محلللة طللالب فلسللطن للمقاطعللة 

1  لينللدا طللرب وعللالء العللزة، املقاومللة الشللعبية الفلسللطينية حتللت االحتللالل قللراءة نقديللة وحتليليللة، مؤسسللة الدراسللات 
.82-81 ص   ،2014 بللريوت،  الفلسللطينية، 

2  للمزيللد، انظللر: ميسللان محللدان، الفلسللطينيون الللدروز: التجنيللد اإلجبللاري ومقاومتلله، ملحللق فلسللطن - جريللدة السللفري 
 http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2992
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األكاديمية إلرسائيل، التي نمت بشكل تراكمي بالتزامن مع حركة )BDS(  األم.  

ثانيًا: تباين الرؤية يف الشعارات واألهداف
إن تتللايل حلقللات االسللتعامر واالحتللالل عللى شللعبنا الفلسللطيني، وتوزعلله يف الوطللن 
والشللتات حتللت تأثللري ظللروف خمتلفللة ومتباينللة، حتللى فيللام بللن الفلسللطينين الواقعللن 
حتللت االحتللالل والفصللل العنللرصي اإلرسائيللي يف فلسللطن املحتلللة، والرتاجللع 
الكبللري الللذي أصللاب احلركللة الوطنيللة وجعلهللا يف موقللع رد الفعللل أو عللدم الفعللل 
للُب عمليللة حتديللد أهللداف أي حتللرك وطنللي، خاصللة مللن الفئللات التللي  أحيانللا؛ ُيَصعِّ
تشللكل جللزءًا مللن النخللب السياسللية احلاكمللة.   لقللد ُووِجَهللت احلللراكات الشللبابية 
بمطالللب رضوريللة عللدة، بللدءًا مللن إهنللاء االنقسللام كونلله يشللكل عقبللة أمللام توحيللد 
الصللف الوطنللي، ومللرورًا إىل إجللراء انتخابللات شللاملة للمجلللس الوطنللي، ومواجهللة 

التطبيللع الرسللمي، وانتهللاء بمواجهللة االحتللالل.  

يللأيت هللذا التشللتت يف املطالللب نتيجللة طبيعيللة ملللا سللبق ذكللره، ولعمليللة »الالتسللُيس« 
التللي تللم خالهلللا اختللزال العمللل السلليايس يف حللدود النخللب احلاكمللة، وإقصللاء 

الشللعب عللن املشللاركة بفعاليللة يف حتديللد املطالللب واألهللداف.  

مللن هنللا، ُيالحللظ أّن احلللراكات التللي تبنللت خطابللًا ملتزمللًا باحلقللوق الوطنيللة الثابتللة، 
وعللى رأسللها حللق تقريللر املصللري الللذي يوحللد كل التجمعللات الفلسللطينية، مللع 
مراعللاة االحتياجللات اخلاصللة لللكل جتمللع؛ اسللتطاعت أن تتقللدم وتضللع نفسللها عللى 
خارطللة األطللراف احلاملللة للنضللال الوطنللي ضمللن الفضللاء اجلديللد الللذي يعمللل 

خللارج النظللام التقليللدي القائللم.  

 http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2993  2014 ،»1948 وكذلك مقالة »الدروز يف املقاومة حتى             
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ــية  ــاة السياس ــة يف احلي ــاركة الفاعل ــن املش ــباب ع ــن الش ــرية م ــبة كب ــزوف نس ــًا: ع ثالث
ــام ــأن الع والش

املركللزي  اجلهللاز  أجللراه  الللذي   2015 الفلسللطيني  الشللباب  يف مسللح  يظهللر 
لإلحصللاء، أن نسللبة الشللباب )مللن الضفللة والقطللاع( الذيللن شللاركوا يف أعللامل تطوعية 
بلغللت 19.5%، وبلغللت نسللبة الشللباب املنتمن إىل االحتللادات والنقابللات بمختلللف 
أشللكاهلا 2.4%،  فيللام بلغللت نسللبة املنتمللن إىل أحللزاب وحللركات السياسللية %1.4. 1

ويف اسللتطالع أوراد الشللبايب للعللام 2016، رصح 50% مللن الشللباب أهنللم عللى 
اسللتعداد للمشللاركة يف فعاليللات انتفاضللة ثالثللة، فيللام ارتفعللت نسللبة الذيللن رصحللوا 
بأهنللم مل يشللاركوا يف أي نشللاط شللعبي أو مجاهللريي مللن 52% يف اسللتطالع متللوز 2013 
إىل 66% يف االسللتطالع احلللايل.   أمللا نسللبة الذيللن رصحللوا بأهنللم عللى اسللتعداد 
للمشللاركة يف تظاهللرة ضللد االحتللالل اإلرسائيللي، فقللد تراجعللت بمقللدار 17% مللن 

75% يف اسللتطالع متللوز 2013 إىل 58% يف االسللتطالع احلللايل.2

لقللد شللكلت اهلبللة االنتفاضيللة األخللرية شللكاًل جديللدًا مللن أشللكال املقاومللة الشللعبية، 
متثلللت بللربوز أسلللوب العمليللات الفرديللة ضللد املسللتوطنن واالحتللالل يف الضفللة 
الغربيللة، بللام فيهللا القللدس، ويف األرض املحتلللة العللام 1948، باإلضافللة إىل التظاهرات 
عنللد نقللاط التللامس مللع االحتللالل واقتحللام خللط هدنللة 1949 نحللو األرض املحتلللة 

رشق وشللامل قطللاع غللزة.   واتسللمت هللذه األنشللطة بسللمة شللبابية.

رابعــًا: عــدم وجــود رؤيــة حــول اهلــدف اجلامــع للشــعب الفلســطيني، وغيــاب التوافــق 
عــىل املــرشوع الوطنــي 

شللهدت العقللود األخللرية العديللد مللن األحللداث التللي سللامهت يف عللدم وجللود 
توافللق حقيقللي عللى املللرشوع الوطنللي واألهللداف املرحليللة والنهائيللة لنضللال الشللعب 

https:// 2016/10/9 1  مسللح الشللباب الفلسللطيني 2015، اجلهللاز املركللزي لإلحصللاء الفلسللطيني 2016، تاريللخ الوصللول
 ،goo.gl/6MyKqG

2  استطالع أوراد، مصدر سابق.  
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الفلسللطيني، وتتمثللل هللذه األحللداث بتوقيللع اتفاقيللة أوسلللو يف العللام 1993، وبللروز 
قللوى سياسللية خللارج منظمللة التحريللر سلليطرت عللى جانللب مهم مللن احلقل السلليايس 
الفلسللطيني، مثللل حركللة املقاومللة اإلسللالمية »محللاس«، ووقللوع االنقسللام يف العللام 
2007، إىل جانللب خضللوع بعللض النخللب السياسللية النافللذة لتأثللري برامللج وأجنللدات 
ال ختللدم املللرشوع الوطنللي يف العديللد مللن األحيللان، وتغللول املللرشوع الصهيللوين مقابللل 

ضعللف احلركللة الوطنيللة.

مللن مالمللح االختللالف حللول ماهيللة املللرشوع الوطنللي وعللدم وضوحلله، مللا قاللله 
عللدد مللن النشللطاء الشللباب الفاعلللن الذيللن أجريللت معهللم مقابللالت حللول غيللاب 
املللرشوع الوطنللي الفلسللطيني، إضافللة إىل التبايللن الكبللري يف العمللل واملواقللف بللن 
القللوى السياسللية يف األرض املحتلللة 1967 واألرض املحتلللة 1948، وكذلللك التبايللن 

فيللام بينهللا.

كللام ُيظهللر اسللتطالع أوراد غيللاب دعللم غالبيللة الشللباب الفلسللطيني يف األرض املحتلللة 
1967 حلللل الدولتللن، بالرغللم مللن أنلله ينللال دعللم اجلللزء الغالللب مللن احلقل السلليايس 
الرسللمي بللرؤى خمتلفللة.   فقللد وصلللت نسللبة املؤيديللن حلللل الدولتللن يف آذار 2016 

إىل 42% 1.   أمللا التأييللد للحللل السلليايس املفضللل، فيتغللري بللن فللرتة وأخللرى.

خامسًا: تراجع دور منظمة التحرير ككيان ممثل وجامع للشعب الفلسطيني
بعللد دورهللا الريللادي واملهللم يف محايللة اهلويللة الوطنيللة ومواجهللة املللرشوع الصهيللوين، 
تراجعللت املنظمللة بعللد اخلللروج مللن لبنللان يف العللام 1982 والبعللد عللن عملهللا 
وقاعدهتللا اجلامهرييللة يف املخيللامت.   كللام شللهدت مرحلللة مللا بعللد اخلللروج حروبللًا عللى 
عللدد مللن املخيللامت يف لبنللان أشللغلت املنظمللة عللن مهامهتللا يف األرايض املحتلللة، ثللم 
فقللدت املنظمللة بعللد ذلللك أبللرز حلفائهللا بفعللل التحللوالت اإلقليميللة والدوليللة التللي 
شللملت حللرب اخلليللج واهنيللار االحتللاد السللوفيتي.   وهللذا األمللر أدى إىل إضعللاف 
املنظمللة وفقللدان مصللادر متويلهللا، إضافللة إىل وجللود خمللاوف لللدى قيادهتللا يف اخلللارج 

1  استطالع أوراد، مصدر سابق.
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مللن تشللكل قيللادة بديلللة يف الداخللل املحتللل، ودخللول قللوى سياسللية جديللدة خارجها، 
مثللل حركتللي محللاس واجلهللاد اإلسللالمي.

وزاد الرتاجللع يف دور املنظمللة بعللد نقللل احلللراك والعمللل السلليايس إىل السلللطة الوطنيللة 
بعللد توقيللع أوسلللو، إذ عمللل تأسلليس السلللطة عللى هتميللش الداخللل املحتللل، وإقصللاء 
الشللتات، وهتميللش مؤسسللات املنظمللة، وإبللراز مؤسسللات السلللطة الرازحللة حتللت 
االحتللالل، وأصبللح التداخللل بللن املنظمللة والسلللطة واضحللًا ومدمللرًا لللأوىل، 
حتللى بللات متويللل املنظمللة ضمللن موازنللة السلللطة، إضافللة إىل الضغللوط األمريكيللة 

واإلرسائيليللة لتغيللري ميثللاق املنظمللة يف العللام 1996 لينسللجم مللع اتفللاق أوسلللو.  

مل يعللد اختللاذ القللرار السلليايس مللن مجيللع مكونللات املنظمللة، وإنللام أصبللح اختللاذه مللن 
قبللل احلللزب احلاكللم املمسللك بالسلللطة.   وأدى اعتللامد السلللطة عللى املسللاعدات 
اخلارجيللة إىل تعرضهللا للتدخللالت اخلارجيللة.   ويضللاف إىل ذلللك التحللول يف برنامللج 
املنظمللة املتمثللل يف البعللد عللن املقاومللة كخيللار إسللرتاتيجي وتبنللي احللللول السلللمية 
وحللرص اخليللارات الفلسللطينية يف املفاوضللات التللي فشلللت وترافقللت مللع اسللتمرار 
مصللادرة األرايض وبنللاء اجلللدار الفاصللل1.   ومللن أسللباب الرتاجللع أيضللًا الفسللاد 
املللايل واإلداري لقيادهتللا، وعللدم إجللراء االنتخابللات الحتاداهتللا ونقاباهتللا، إضافللة إىل 

اسللتبعادها للفصائللل اإلسللالمية.

معيقات مشاركة الشباب يف مواجهة حتديات املشروع الوطني الفلسطيني
إن مشللاركة الشللباب يف مواجهللة حتديللات املللرشوع الوطنللي تعرتضهللا معيقللات مجللة، 
سللواء ذاتيللة، أي عللى صعيللد الشللباب أنفسللهم، أو موضوعيللة، أي عللى صعيللد احلركللة 

الوطنيللة برمتهللا، والسللياقات املحليللة واإلقليميللة والدوليللة.

1  انظللر/ي مثللاًل الرسللائل املتبادلللة بللن رئيللس منظمللة التحريللر الفلسللطينية السللابق، يللارس عرفللات، ورئيللس احلكومللة 
اإلرسائيليللة السللابق يتسللحاق رابللن، ووزيللر اخلارجيللة النروجيللي السللابق يوهللان يورغللن هولسللت، يف 1993/9/9، جملللة 
http://www. 2016/9/22 الدراسللات الفلسللطينية، املجلللد 4، العللدد 16، خريللف 1993، ص 183، تاريللخ الوصللول

 palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/9066.pdf
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معيقات ذاتية، وتتمثل باآليت:
· ضعف البنية التنظيمية للحراكات الشبابية.	

· عدم وجود جسم وطني جامع فّعال يعرب عن رؤى الشباب ويطور أداءهم.	

· عللزوف نسللبة كبللرية مللن الشللباب عللن املشللاركة يف العمللل السلليايس والتطوعللي، 	
وانتشللار ثقافللة اخلللالص الفللردي.

· ضعللف قللدرة بعللض احلللراكات عللى اسللتقطاب الشللارع الفلسللطيني، وخاصللة 	
الشللباب.

· ضعللف املصللادر املاليللة، مللع أن اعتللامد التطللوع هللو عنللرص جيللد، ولكللن العمللل 	
حيتللاج إىل مصللادر ماليللة يف أمللور حمللددة.

· املبللادرات املوسللمية، حيللث تعتمللد عللى تفللّرغ وعطللاء املبادريللن دون التحللول إىل 	
منظومللة مسللتدامة ترتكللز عللى الفكللر والنهللج.

· قلللة توثيللق أنشللطة وذاكللرة بعللض احلللراكات والفعاليللات، خاصللة يف األرض 	
املحتلللة 1948.

· التقوقللع وقلللة املبللادرة لكسللب املعرفللة والتواصللل بللن الشللباب الفلسللطيني 	
بمختلللف فئاتلله وانتامءاتلله وأماكللن تواجللده، خاصللة يف ظللل التللرشذم اجلغللرايف 

وفللرض اخلدمللة العسللكرية عللى الشللباب الللدرزي يف أرايض 1948.

· اخلضوع لنزاعات داخلية، طائفية وفصائلية، وطغياهنا عى املصلحة الوطنية.	

معيقات موضوعية

معيقات سياسية، ومنها:
· غطرسللة وعللدوان االحتللالل اإلرسائيللي يف قمللع حتللركات املقاومللة، بللام فيهللا 	

السلللمية، واملالحقللة السياسللية، وفللرض احلصللار، وتقسلليم وتشللتيت الشللعب 
الفلسللطيني، وفللرض جغرافيللا اسللتعامرية عليلله، إضافللة إىل حمللاوالت عللزل 
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الشللباب الفلسللطيني يف األرايض املحتلللة العللام 1948 عللن الشللعب الفلسللطيني 
مللن خللالل حمللاوالت األرسلللة يف شللتى جمللاالت احليللاة، عللرب فللرض اخلدمللة 
العسللكرية، وتغلغللل اخلدمللة املدنيللة يف املجتمللع، وفللرض قوانللن قمعيللة، وهتويللد 

البلللدات، وتشللويه اللغللة العربيللة.

· غيللاب إسللرتاتيجية وطنيللة موحللدة ذات رؤيللة وأهللداف واضحللة متوافللق عليهللا 	
فلسللطينيًا، ويمكللن للشللعب االلتفللاف حوهلللا، وتعللدد األولويللات والشللعارات، 
وتأثللري ذلللك عللى صمللود احلللراكات وعللدم قدرهتللا عللى التحللول إىل حركللة 

مجاهرييللة، ألهنللا ال تلبللي طمللوح الشللعب، وخاصللة الشللباب.

· انتقللال الثقللل السلليايس مللن خللارج فلسللطن إىل داخلهللا، مللا جعللل احلللراكات 	
حتللت مراقبللة االحتللالل.

· املطالللب التللي يرفعهللا الشللباب سياسلليًا تكللون أعللى مللن السللقف السلليايس 	
الفلسللطيني الرسللمي.

· قمللع السلللطة الفلسللطينية يف الضفللة والقطللاع للحللراكات الشللبابية وحماولللة 	
احتللواء بعضهللا.

· إحجللام القللوى احلزبيللة عللن دعللم الشللباب وحراكهللم، وتأسلليس قيللادات 	
مسللتقبلية مقابللل حماولللة البعللض اسللتغالل هللذه التحللركات ملصاحللله احلزبيللة 

الضيقللة.

· غيللاب احليللاة الديمقراطيللة يف الللدول العربيللة التللي يوجللد فيهللا الجئللون 	
واحلريللات. واملدنيللة  السياسللية  احلقللوق  مللن  حرماهنللم  أو  فلسللطينيون، 

· تأثللر التجمعللات الفلسللطينية يف الللدول العربيللة بالنزاعللات والتغللريات الدوليللة، 	
مثللل األحللداث اجلاريللة يف سللوريا.

· تسلليس املنابللر اإلعالميللة الكللربى، األمللر الللذي حيللرم الشللباب، أو أي فئللة ختالللف 	
النهللج السللائد، مللن فللرص الوصللول إىل اإلعللالم اجلامهللريي.
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· اسللتخدام األجهللزة األمنيللة للتطللور التكنولوجللي واسللتغالله لصالللح كشللف 	
وقمللع املبللادرات الفلسللطينية بأنواعهللا.

· موازيللن القللوى اإلقليميللة والدوليللة هللي يف صالللح دولللة االحتللالل، خاصللة يف 	
ظللل النظللام الللدويل الللذي تسلليطر عليهللا الواليللات املتحللدة وحلفائهللا.

· انتشللار التطبيللع بمعاهللدات سللالم ومللن دوهنللا بللن الللدول العربيللة وإرسائيللل، 	
مللا مللن شللأنه تقويللض حماولللة بنللاء مللرشوع وطنللي فلسللطيني يعيللد املواجهللة مللع 

منظومللة االسللتعامر الصهيللوين املركللب إىل جذورهللا.

معيقات اجتامعية، ومنها:
· انتشللار العنللف االجتامعللي، والتيللارات األصوليللة املتطرفللة، وغلبللة العللادات 	

والتقاليللد يف بعللض التجمعللات الفلسللطينية، مللا يؤثللر عللى حريللة عمللل الشللباب، 
وخاصللة الفتيللات، إضافللة إىل احلامئليللة، وتقييللد املللرأة وانخراطهللا يف العمللل 

السلليايس، وتذويللت قمللع االحتللالل.

· انتشللار البطالللة والفقللر، األمللر الللذي مللن شللأنه إشللغال الشللباب بالسللعي وراء 	
لقمللة العيللش والتمركللز حوهلللا.

معيقات جغرافية، ومنها:
· وجللود املعللازل بللن املللدن الفلسللطينية، واختللالف التفكللري واأليديولوجيللات، 	

إضافللة إىل مشللكلة التواصللل بللن الشللباب بللن خمتلللف التجمعللات الفلسللطينية، 
وتأثللريه عللى وحدويللة مطالللب احلللراكات والعمللل سللويًا مللن أجللل التحللرر 

الوطنللي.  
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البدائل

ــع  ــه وض ــن خالل ــتطيعون م ــع يس ــي جام ــوار وطن ــباب حل ــادرة الش ــل األول: مب البدي
ــل  ــات عم ــمولية ومنهجي ــة ش رؤي

حتللى يسللتطيع الشللباب حتديللد دورهللم يف النضللال الوطنللي وتطويللره، ال بللد مللن أن 
يبللادروا إىل تنظيللم حللوار وطنللي جامللع لللكل مكونللات الشللعب الفلسللطيني يف مجيللع 
أماكللن تواجللده، بالتعللاون مللع قطاعللات املجتمللع املللدين.   ويكللون هللدف هللذا احلللوار 
الوصللول إىل بلللورة تصللور لالتفللاق عللى مرتكللزات املللرشوع الوطنللي بنللاء عللى 
احلقللوق الوطنيللة الثابتللة غللري القابلللة للتللرصف، بللام فيهللا حللق الشللعب يف الوطللن 
والشللتات يف تقريللر مصللريه، عللى أن يكللون هللذا احلللوار نقطللة انطللالق التبللاع خطللاب 
وحللدوي مجعللي للللكل الفلسللطيني يف مجيللع سللاحات النضللال؛ أي خطللاب شللامل ال 

خيضللع للتقسلليامت املفروضللة عللى الشللعب.

ويصللب هللذا احلللوار يف بلللورة إسللرتاتيجيات نضللال تعتمللد عللى أسللس عللدة، منهللا: 
الدراسللات املسللتقبلية واالسللترشاف هبللدف االنتقللال مللن موقللع ردة الفعللل إىل 
موقللع الفعللل املبللادر، والعمللل اجلمعللي الللذي يتخطللى أنللواع التقسلليامت املفروضللة 
مللع مراعللاة احتياجللات وخصوصيللة كل منطقللة، اعتللامد الدمللج بللن مناهللج التغيللري 
السلليايس االجتامعللي، إذ يكللون أسللاس النضللال هللو الشللعب الفلسللطيني بإرادتلله 
وحاجتلله وفعللله، وتللأيت النخللب السياسللية بمسللتوياهتا لتمثللله وتطبللق رغبتلله معتمللدة 

عللى اخلللرباء وأصحللاب االختصللاص كمرجعيللة مهنيللة.

املنفعــة واخلســارة: تضمللن مشللاركة مجيللع الفئللات أن يعللرب احلللوار عللن كل الشللعب 
الفلسللطيني، وأن حُيْللِدَث تقاربللًا بللن الشللباب مللن ناحيللة، وباقللي مكونللات الشللعب 
الفلسللطيني وفئاتلله مللن ناحيللة أخللرى.   وبالتللايل، بنللاء مللرشوع وطنللي يعللرب عللن 

اجلميللع ويناضللل اجلميللع مللن أجللله.

كللام يعللزز وجللود رؤيللا جامعللة وخطللة إسللرتاتيجية لللدى الشللباب مللن تواصل الشللعب 
بفئاتلله املختلفللة مللع الطللرح، مللا يعللزز مللن مقبوليتهللم السياسللية واسللتقطاب التأييللد، 
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خاصللة إن اعتَمللَدت اخلطللة عللى نقللاط عمليللة وفعليللة تشللمل املجتمللع الفلسللطيني.

املقبوليــة: يشللكل هللذا البديللل مقبوليللة لدى كافللة فئللات وأطياف الشللعب الفلسللطيني، 
كونلله يعللرب عللن حقوقلله واملللرشوع الوطنللي.   كللام أن الشللباب يعللرب عللن قللوة، وبالتللايل 

يؤثللر عللى مكونللات الشللعب لسللامع صوته.

إمكانيــة التطبيــق: وجللود برامللج ترتكللز عللى احلللوار الفلسللطيني وتدلللل عللى إمكانيللة 
تطبيللق احلللوار بغللض النظللر عللن إمكانيللة التحسللن.   كللام يمكللن اسللتخدام الشللباب 
لوسللائل التواصللل احلديثللة مللن تذليللل العقبللات أمللام تنظيللم حللوار بللن مكونللات 

الشللعب.

ــام: يدلللل إقبللال الشللباب عللى هللذه الربامللج مللع التعدديللة والتنللوع  ــي الع الوع
اجلغللرايف والفكللري، عللى وعيهللم هبللذا احلللوار اجلامللع.   ويوجللد العديللد مللن املشللاريع 
التللي تركللز عللى احلللوار الفلسللطيني بللن كافللة مكونللات الشللعب الفلسللطيني، مثللل 

»متحركللن ألجللل فلسللطن«، و»املنتللدى االجتامعللي الفلسللطيني«.

البديل الثاين: تكثيف العمل من خالل احلراكات واملبادرات 
يقللوم هللذا البديللل عللى تواصللل العديللد مللن احلللراكات واملبللادرات واحلمللالت 
الشللبابية ضمللن أجسللام وطنيللة للعمللل والنضللال مللن أجللل احلقللوق الوطنيللة و/أو 
املدنيللة للتجمعللات الفلسللطينية.   ويبللدو أنلله مللن املفيللد أن تكثللف احلللراكات عملهللا 
وفللق إسللرتاتيجيات واضحللة، وتزيللد مللن التنسلليق فيللام بينهللا خللللق لللويب يقللوم بللدوره 
بالتنسلليق مللع فئللات الشللعب والقللوى السياسللية األخللرى يف الوطللن والشللتات.  
وهللذا األمللر قللد يمّكللن مللن مواجهللة التحديللات التللي يواجههللا الشللعب الفلسللطيني 
ومرشوعلله الوطنللي، ولللو بشللكل مرحللي.   كللام عللى احلللراكات العمللل عى اسللتقطاب 
الشللباب العللازف عللن املشللاركة يف العمللل الوطنللي، آخللدة بعللن االعتبللار الظللروف 
احلياتيللة التللي يعانيهللا الشللباب والسللعي حللهللا.   إن االهتللامم واملبللادرة يف التوثيللق 

والنللرش بمنابللر إعالميللة حللرة سيسللّهل القيللام بللام ذكللر أعللاله.
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إن تطويللر أشللكال وبرامللج العمللل الوطنللي الشللبايب اجلديللدة مللن شللأنه أن يكللون 
مدخللاًل إلعللادة بنللاء احلركللة الوطنيللة مللن جديللد، مللع االسللتفادة مللن اإلنجللازات 

واخلللربات القديمللة.

املنفعــة واخلســارة: يطللور هللذا البديللل مللن خللربة الشللباب، ويعرقللل املللرشوع االحتاليل 
اإلرسائيللي، وحيافللظ عللى القضيللة الفلسللطينية أن تبقللى بللارزة، كللام حيافللظ عللى صمللود 

وبقاء الشللعب.

ــة: مقبوليللة عاليللة لللدى الشللباب، وبشللكل أقللل لللدى املسللتويات الرسللمية  املقبولي
الفلسللطينية، واالحتللالل اإلرسائيللي.

ــق: عاليللة جللدًا.   الشللبكة الشللبابية الفلسللطينية واملؤمتللر التأسللييس  ــة التطبي إمكاني
للمنتللدى االجتامعللي الفلسللطيني دليللالن عللى إمكانيللة التطبيللق.

الوعــي العــام: تؤكللد التجللارب السللابقة عللى أن الشللباب قللادر وواٍع بأمهيللة التحللرك 
املسللتمر، حيللث لوحللظ خللالل اهلبللة اجلامهرييللة األخللرية العمللل فللوق الفصائللي 
واجلغللرايف، وباختللالف الفئللات العمريللة واالنتللامءات.   ولكللن مللا زال هللذا التغيللري 
بحاجللة إىل تغذيللة وتطويللر كللام ورد يف اسللتطالع أوراد بللأن 50% مللن الشللباب 

الفلسللطيني يف الضفللة والقطللاع مل يتطوعللوا يف حياهتللم.1

ــة  ــاركتهم يف كاف ــم ومش ــن متثيله ــرك تضم ــة حت ــباب خط ــر الش ــث: تطوي ــل الثال البدي
ــة. ــية والوطني ــات السياس ــات واهليئ املؤسس

إن انتخللاب جملللس وطنللي جديللد ملنظمللة التحريللر وإعللادة بنللاء االحتللادات والنقابللات 
يشللكل بدايللة الطريللق إلعللادة بنللاء املنظمللة بشللكل يواكللب العللرص الللذي يمللر بلله 
الشللعب الفلسللطيني، لكللي تسللتعيد مكانتهللا الفعليللة كممثللل رشعللي ووحيللد للله.   إن 
إعللادة بنللاء املنظمللة مللن القاعللدة حتللى األعللى قللد يكللون احلللل األفضللل مللن التعويللل 

1  استطالع أوراد، مصدر سابق.  



28

البرنامج التدريبي: إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

عللى حتريللك النخللب احلاكمللة هلللا1، وهللذا يتيللح للشللباب وغريهللم مللن فئللات الشللعب 
املحرومللة مللن حقهللا يف املشللاركة السياسللية الدخول بشللكل ديمقراطللي وبنللاء يف مراكز 
صنللع القللرار الوطنللي، رشيطللة أن تشللارك كل مكونللات الشللعب يف الوطللن والشللتات 

يف هللذه االنتخابللات بالشللكل الللذي يراعللي السللياق لللكل مكللون.  

وقللد يعنللي هللذا األمللر يف بعللض السللياقات، مثللل أرايض 1948، إعللادة بنللاء األجسللام 
الفلسللطينية هلللا، مللا يعنللي أن يشللارك الشللباب يف هللذه العمليللة أيضللًا.   إضافللة إىل أن 
تطويللر الشللباب حلراكاهتللم يكسللبهم رشعيللة مقاومللة شللعبية ال تتناقللض يف شللكلها مللع 
االنتخابللات يف احلالللة الفلسللطينية مللن حيللث أن الشللعب الفلسللطيني يف مرحلللة حتللرر 

واملنظمللة هللي حركللة حتللرر وطنللي.2

املنفعــة واخلســارة: الوجللود الشللبايب الرشيللك والفعللال يف مواقللع التأثللري وصنللع واختللاذ 
القللرار مللن شللأنه أن حيّسللن  صللورة صنللاع القللرار ومتخذيلله مللن حيللث االنطبللاع 
باالسللتثامر يف الشللباب، وممارسللة قيللم الديمقراطيللة واملشللاركة وبعللض احلريللات.   كللام 

يسللاعد دخوهلللم إىل املنظمللة واهليئللات اجلامعللة عللى توحيللد احلركللة الوطنيللة.

الشللباب عبللارة عللن فئللة عمريللة موجللودة يف مرحلللة الللذروة مللن الطاقللات األكاديميللة 
والعمليللة، ويمتلكللون اختصاصللات ومهللارات مل تتوفللر لللدى األجيللال السللابقة، 
مثللل مهللارات اسللتخدام التكنولوجيللا احلديثللة يف التواصللل، والتعبئللة التنظيللم، ورفللع 
الوعللي واحلشللد اجلامهللريي.   الشللباب مللورد بللرشي معنللوي ومللادي غنللي بللام يمكللن 

تقديملله للمللرشوع الوطنللي، وهللذا كفيللل بللأن جيعللله رصيللدًا وطنيللًا عللايل القيمللة.

ــة: إعللادة تفعيللل منظمللة التحريللر مطلللب شللعبي، ومطلللب للعديللد مللن  املقبولي
احلللراكات الشللبابية، ولكللن عللى املسللتوى الرسللمي الفلسللطيني هنللاك عللدم مقبوليللة 

لتفعيللل املنظمللة، بللام يشللمل املجلللس الوطنللي.

1  انظللر: نقللاش مفتللوح حللول التمثيللل الفلسللطيني، الشللبكة: شللبكة السياسللات الفلسللطينية، 2013/5/1، تاريللخ الوصللول 
نقاش-مفتوح-حول-التمثيل-الفلسللطيني/   /https://al-shabaka.org/roundtables  2016/8/26

2  انظللر: خليللل شللاهن، وقائللع ورشللة عمللل »الشللباب يتحدثللون«، املركللز الفلسللطيني ألبحللاث السياسللات والدراسللات 
.57 ص   ،2011/10/15 البللرية،  )مسللارات(،  اإلسللرتاتيجية 
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ــة التطبيــق: تطبيللق إجللراء االنتخابللات قللد يكللون ممكنللًا يف أرايض 67، ولكللن  إمكاني
مللن الصعللب جللدًا إجراؤهللا يف أرايض 48 وبعللض الللدول العربيللة، وبالتللايل يتللم 
التطبيللق مللن خللالل التوافللق يف التجمعللات الفلسللطينية املختلفللة عللى أعضللاء املجلللس 
الوطنللي وكيفيللة متثليهللا.   كللام أن العمللل الوطنللي الفلسللطيني يف أرايض 1948، خاصللة 
املتصللل باالمتللداد الفلسللطيني خللارج اخلللط األخللرض، يواجلله صعوبللات وقمعللًا 
إرسائيليللًا شللديدًا، ولكللن، هنللاك إرصار فلسللطيني عللام عللى مواجهللة عمليللات القمللع 

واألرسلللة.
الوعــي العــام: هنللاك وعللي لللدى الشللباب، وخاصللة يف الشللتات، بإجللراء انتخابللات 
املجلللس الوطنللي وإعللادة تفعيللل املنظمللة، وذلللك يف ظللل عللدم انتفللاع العديللد مللن 
رشائللح الشللعب الفلسللطيني مللن السلللطة وأجسللامها، ومعارضللة قياديللة متعمللدة 
لتهميللش فكللرة إعللادة بنللاء املنظمللة، ويف ظللل انقسللام جغللرايف وسلليايس فلسللطيني، 
ومللن بللن املللؤرشات عللى هللذا الوعللي بللروز محلللة تطالللب بإجللراء انتخابللات املجلللس 

الوطنللي، حيللث عملللت عللى إعللداد سللجل للناخبللن.1

املفاضلة بن البدائل والتوصيات
هنللاك أمهيللة جلميللع البدائللل املطروحللة يف حللل املشللكلة.   لللذا، تللويص الورقللة بتبنيهللا 
مللع تنفيذهللا بالتدريللج حسللب الرتتيللب أعللاله، بللدءًا بالبديللل األول فالثللاين، وهللو أمللر 
رضوري كبدايللة حلللل املشللكلة، إذ إن النجللاح فيهللام يؤسللس التفللاق عللى مرتكللزات 
املللرشوع الوطنللي، ويبنللي قاعللدة شللعبية تسللاهم يف جعللل الشللباب قللوة تغيللري منظمللة، 

ويكللون مرحلللة حتضرييللة تأسيسللية للبديللل الثالللث.

تظهللر التجللارب السللابقة يف هللذا املجللال أنلله ال بللد مللن تشللكيل قللوة شللعبية ضاغطللة 
عللى قيللادة املنظمللة، بلللورة رأي عللام داعللم إلعللادة بنائهللا، مللا يسللاعد يف حتللرر املنظمللة 
مللن قيللود االتفاقللات السللابقة مللع دولللة االحتللالل اإلرسائيللي، ومللن الضغللوط 

األمريكيللة.

  2016/8/25 الوصلللول  تاريلللخ  الفلسلللطيني.   الوطنلللي  املجللللس  انتخابلللات  إلجلللراء  التسلللجيل  محللللة   1 
 /http://www.pncregcampaign.org/_-2
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السياسة الخارجية الفلسطينية يف األمم املتحدة

ما بعد حصول فلسطين ىلع عضوية الدولة املراقب

ثائر رباح، عز الدين عبد الصمد،
محمد حمدان، نور السويركي
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مقدمة
ليسللت الدولللة الفلسللطينية جمللرد مطلللب شللعبي أو شللعار نضللايل، بللل هللي وفقللًا 
لقواعللد القانللون الللدويل حللق للشللعب الفلسللطيني يف تقريللر مصللريه كللام أكللده العديللد 
مللن قللرارات األمللم املتحللدة.   ومللرت مكانللة فلسللطن يف األمللم املتحللدة بالعديللد مللن 
حمطللات النضللال الوطنللي الرتاكمللي الللذي حقللق بعللض اإلنجللازات، ابتللداًء مللن عهللد 
عصبللة األمللم، ووصللوالً إىل عهللد األمللم املتحللدة، فكانللت منظمللة التحرير الفلسللطينية 
متثللل الشللعب الفلسللطيني يف أروقللة األمللم املتحللدة بصفللة كيللان مراقللب، إىل أن قللام 
املجلللس الوطنللي الفلسللطيني يف دورتلله االسللتثنائية التاسللعة عللرشة املعقللودة يف اجلزائللر 

بإعللالن وثيقللة االسللتقالل وقيللام الدولللة الفلسللطينية يف 15 ترشيللن الثللاين 1988.  1

وبنللاء عللى هللذا اإلعللالن، أصللدرت اجلمعيللة العامللة لأمللم املتحللدة القللرار رقللم 
)43/176( املللؤرخ يف 15 كانللون األول 19882، الللذي رحبللت فيلله بنتائللج الللدورة 
االسللتثنائية التاسللعة عللرشة للمجلللس الوطنللي الفلسللطيني، ودعللت لعقللد املؤمتللر 
الللدويل للسللالم يف الللرشق األوسللط برعايللة األمللم املتحللدة عللى أسللاس قللراري 
جملللس األمللن )242( و)338(، واحلقللوق الوطنيللة املرشوعللة للشللعب الفلسللطيني، 
ويف مقدمتهللا حقلله يف تقريللر مصللريه، والقللرار رقللم )43/177(3 الللذي أقللرت فيلله 
بللأن يسللتعمل لفللظ اسللم »فلسللطن« اعتبللارًا مللن 15 كانللون األول 1988 بللدالً مللن 
اسللم »منظمللة التحريللر« باسللتثناء حللق التصويللت يف قرارهللا رقللم )250/52( املللؤرخ 
يف 7 متللوز 1998 4، وبذلللك فللإن الدولللة الفلسللطينية أنشللئت – مبدئيللًا عللى األقللل- 

اعتبللارًا مللن العللام 1988.

http://nad- ،1988/11/15 ،1  املجلللس الوطنللي الفلسللطيني، وثيقللة إعللالن االسللتقالل الفلسللطيني، الللدورة 19، اجلزائللر
plo.org/userfiles/file/Document/declaration%20of%20independence%20Ar.pdf

A/RES/43/176، http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/ 2  قللرار اجلمعيللة العللام لأمللم املتحللدة رقللم
GEN/NR0/526/94/IMG/NR052694.pdf?OpenElement

United Nation: Question of Palestine, General Assembly, A/RES/43/177, 15 December 1988, http://   3
unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471E25

 United Nation: Participation of Palestine in the work of the United Nations, General Assembly,   4
89th plenary meeting, 7 July 1998, A/RES/52/250, 13 July 1998, http://unispal.un.org/UNISPAL.NS-

F/0/162094FCBE8245D30525665E00536281
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يف العللام 1993، توّصللل الفلسللطينيون واإلرسائيليللون إىل »اتفللاق أوسلللو« الللذي 
قللى بمنللح الشللعب الفلسللطيني حكللاًم ذاتيللًا ملللدة مخللس سللنوات، يتللم خالهلللا 
االتفللاق عللى كافللة قضايللا احلللل النهائللي، ونظللرًا لوصللول العمليللة السلللمية إىل طريللق 
مسللدود، واسللتمرار العللدوان اإلرسائيللي عللى األرايض الفلسللطينية، قامللت القيللادة 
الفلسللطينية يف العللام 2011 »بنقللل ملللف القضيللة الفلسللطينية جمللددًا إىل املنللرب األممللي 
إلقامللة الدولللة عللى حللدود 1967«1، »إذ قللام رئيللس السلللطة الوطنيللة الفلسللطينية 
حممللود عبللاس يف 23 أيلللول 2011 بإرسللال طلللب للحصللول عللى العضويللة الكاملللة 
يف األمللم املتحللدة، وعللرض الطلللب عللى جملللس األمللن، وانتهللى األمللر يف 11 ترشيللن 
الثللاين 2011 بفشللل هللذا الطلللب يف احلصللول عللى األصللوات التسللعة املطلوبللة يف 
جملللس األمللن، بللام فيهللا الللدول اخلمللس دائمللة العضويللة، لعرضلله عللى التصويللت.2

ويف العللام التللايل، رشعللت القيللادة الفلسللطينية يف التقللدم بطلللب احلصللول عللى صفللة 
الدولللة غللري العضللو املراقللب يف اجلمعيللة العامللة لأمللم املتحللدة.3 وبتاريللخ 29 ترشيللن 
الثللاين 2012، عقللدت اجلمعيللة العامللة جلسللتها السللابعة والسللتن وصوتللت باإلجيللاب 
عللى طلللب فلسللطن، وأصللدرت قرارهللا رقللم )19/67( الللذي يقللي بمنح فلسللطن 

1  ناديللة سللعد الديللن، احلللل الللدويل: السلليناريوهات املختلفللة إلقامللة الدولللة الفلسللطينية، السياسللة الدوليللة، العللدد 187، 
.12 ص   ،2012  ،47 املجلللد 

2   جلنللة العضويللة مل تتوصللل التفللاق بشللأن عضويللة دولللة فلسللطن، وكالللة »معللا« اإلخباريللة، 2011/11/12، تاريللخ الوصللول 
http://maannews.net/Content.aspx?id=436050  ،2016/11/8

3  مللن البدهيللي أن جلللوء السلللطة الفلسللطينية إىل اجلمعيللة العامللة كان راجعللًا إىل اسللتحالة صللدور توصيللة مللن جملللس األمللن، 
إال أن هنللاك مللن يللرى أن هللذا التوجلله يرجللع – جزئيللًا - إىل البيللان الصللادر عللن املدعللي العللام للمحكمللة اجلنائيللة الدوليللة 
يف نيسللان 2012، حيللث كانللت السلللطة الفلسللطينية قللد أصللدرت إعالنللًا يف كانللون الثللاين 2009 وافقللت بموجبلله عللى 
اختصللاص املحكمللة اجلنائيللة الدوليللة بالبللث يف اجلرائللم التللي ارتكبللت يف األرايض الفلسللطينية خللالل العللدوان اإلرسائيللي 
عللى غللزة 2008-2009، بيللد أن املدعللي العللام للمحكمللة مل يللرشع يف إجللراء التحقيقللات بدعللوى رضورة التحقللق أوالً ممللا 
إذا كانللت فلسللطن دولللة أم ال، وعللى الرغللم مللن املعلومللات التللي تلقاهللا بشللأن هللذه املسللألة، إال أنلله أصللدر بيانللًا يف نيسللان 
2012، أكللد فيلله أنلله »غللري خمتللص بالفصللل يف مللا إذا كانللت فلسللطن دولللة أم ال، وأن هللذه السلللطة مقللررة لأجهللزة املعنيللة 
يف األمللم املتحللدة، أو جلمعيللة الللدول األطللراف يف النظللام األسللايس للمحكمللة«، وقللد تعللرض هللذا البيللان النتقللادات شللديدة، 
عللى أسللاس أن نظللام رومللا يشللري إىل أهنللا دولللة وأنلله كان جيللب عليلله التللرصف مللن تلقللاء نفسلله، ويمكللن تفسللري هللذا البيللان 

عللى أنلله كان بمثابللة الدعللوة للسلللطة الفلسللطينية للتوجلله إىل اجلمعيللة العامللة لأمللم املتحللدة.
 See also: John Quigley, Palestine and Statehood and International Law, Global Policy Essay, January,         
2013, http://www.globalpolicyjournal.com/sites/default/files/pdf/Quigley%20-%20Palestine%20

statehood%20and%20international%20law%2001.13_0.pdf
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وضللع الدولللة غللري العضللو املراقللب.1

يمكللن القللول إن حصللول فلسللطن عللى صفللة الدولللة املراقللب يمثللل حمطللة يف رحلللة 
النضللال الديبلومللايس يف هيئللة األمللم املتحللدة بوصفلله حقللًا واسللتحقاقًا فلسللطينيًا طللال 
انتظللاره، وبللام يعللزز النضللال مللن أجللل إهنللاء االحتللالل اإلرسائيللي وإقامللة الدولللة 
الفلسللطينية وعاصمتهللا القللدس.   وبمعنللى آخللر، فللإن ترقيللة املركللز القانوين لفلسللطن 
يف األمللم املتحللدة مللن شللأهنا تغيللري النظللرة السياسللية والقانونيللة للقضيللة الفلسللطينية يف 
أروقللة املنظمللة األمميللة، ويتيللح هللذا الوضللع اجلديللد بللأن تتقللدم دولللة فلسللطن بطلللب 
االنضللامم إىل عضويللة سللائر الللوكاالت املتخصصللة التابعللة لأمللم املتحللدة، وأن تصبللح 

طرفللًا يف االتفاقيللات الدوليللة العامللة.

وقللد تللم البنللاء عللى خطللوات سللابقة باجتللاه احلصللول عللى العضويللة الكاملللة يف 
املنظللامت الدوليللة، حيللث تللم التصويللت عللى عضويللة فلسللطن يف اليونسللكو بتاريللخ 
31 ترشيللن األول 2011، وحصلللت عللى العضويللة الكاملللة فيهللا.2 وتعزز هللذا املنحى 
الحقللًا بالتوقيللع عللى العديللد مللن االتفاقيللات، منهللا اتفاقيللات جنيللف األربللع للعللام 
1949، وبروتوكوهلللا األول للعللام 1977، واتفاقيللة الهللاي املتعلقللة باحللرتام قوانللن 

1  جتللدر اإلشللارة إىل أن تعبللري الدولللة غللري العضللو املراقللب قللد يثللري اخللللط واالضطللراب، وذلللك أن لفللظ »الغللري« تللرد عللى 
العضللو، وال تعنللي أن كافللة الوحللدات التللي حتللوز وضللع املراقللب هللي دول غللري أعضللاء، ولعللل هللذا السللبب يف أن اجلمعيللة 
العامللة قللد راعللت احليطللة واحلللذر عندمللا وصفللت فلسللطن بأهنللا »دولللة غللري عضللو مراقللب«، ومهللام يكللن فللال يوجللد يف 
ميثللاق األمللم املتحللدة أحللكام واضحللة بشللأن دور ومكانللة الدولللة غللري العضللو املراقللب، بللل يتللم حتديللد دورهللا ومكانتهللا 

باملامرسللة التللي تعللود للعللام 1946.
              انظللر: يللارس غللازي عالونللة، االسللتحقاقات القانونيللة املرتتبللة عللى حصللول فلسللطن عللى دولللة مراقللب يف األمللم املتحللدة، 

اهليئللة املسللتقلة حلقللوق اإلنسللان »ديللوان املظللامل«، سلسلللة تقايللر قانونيللة )79(، رام اهلل، 2013، ص 9، 
www.ichr.ps/attachment/247/7979.pdf

See also: United Nations, Permenant Observers, http://www.un.org/en/members/aboutpermenan-
toobservers.shtml

2  جتللدر اإلشللارة إىل أن فلسللطن كانللت تتمتللع بصفللة عضللو مراقللب منللذ العللام 1974، حيللث أوىص املجلللس التنفيللذي 
لليونسللكو يف دورتلله )187( املؤرخللة يف 2011/10/5 بمنللح فلسللطن العضويللة الكاملللة يف اليونسللكو )بأغلبيللة 40 صوتللًا 
مللن أصللل 58 صوتللًا(، وقللد تللم رفللع هللذه التوصيللة للمؤمتللر العللام لليونسللكو بباريللس يف دورتلله )36( هنايللة ترشيللن األول 
2011، وقللد حصللل طلللب فلسللطن لالنضللامم بعضويللة كاملللة لليونسللكو عللى تأييللد 107 دولللة يف املؤمتللر العللام، وبذلللك 

أصبحللت الدولللة )195( يف اليونسللكو.
 See also: Introductory Note to the Admission of Palestine For Admission to the UN, International Legal            
Materials, Vol.  51, No.  3, 2012, http://www.jstor.org/discover/10.5305/intelegamate.51.3.0606?uid=2

 &uid=4&sid=21106677641963
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وأعللراف احلللرب الربيللة للعللام 1907، ومرفقهللا الالئحللة املتعلقللة بقوانللن وأعللراف 
احلللرب الربيللة، واالتفاقيللة الدوليللة لقمللع جريمللة الفصللل العنللرصي واملعاقبللة عليهللا 
للعللام 1973، واالتفاقيللة الدوليللة للقضللاء عللى مجيللع أشللكال التمييللز العنللرصي 
للعللام 1965، واتفاقيللة منللع جريمللة اإلبللادة اجلامعيللة واملعاقبللة عليهللا للعللام 1948، 
والعهللد الللدويل اخلللاص باحلقللوق املدنيللة والسياسللية للعللام 1966، والعهللد الللدويل 
اخلللاص باحلقللوق االقتصاديللة واالجتامعيللة والثقافيللة للعللام 1966، واتفاقيللة مناهضللة 
التعذيللب وغللريه مللن رضوب املعاملللة أو العقوبللة القاسللية أو الالإنسللانية أو املهينللة 
للعللام 1984، واتفاقيللة القضللاء عللى مجيللع أشللكال التمييللز ضللد املللرأة للعللام 1979، 
واتفاقيللة حقللوق الطفللل للعللام 1989، واتفاقيللة حقللوق األشللخاص ذوي االعاقللة 
للعللام 2006، واتفاقيللة األمللم املتحللدة ملكافحللة الفسللاد للعللام 2003، واتفاقيللة 
فيينللا لقانللون املعاهللدات للعللام 1969، واتفاقيللة فيينللا للعالقللات الديبلوماسللية للعللام 
1961، واتفاقيللة فيينللا للعالقللات القنصليللة للعللام 1963، ونظللام رومللا املؤسللس 

للمحكمللة اجلنائيللة الدوليللة للعللام 1998.

مللا سللبق يوجللب عللى القيللادة الفلسللطينية بلللورة إسللرتاتيجية وطنيللة، وخطللة عمللل 
عللى املسللتوى األممللي يتللم مشللاركتها مللع كافللة اهليئللات واألجسللام املختصللة يف منظمللة 
التحريللر والسلللطة، تقللوم عللى فكللرة االنتقللال واملواجهللة إىل املنظمللة األمميللة الكتسللاب 
وانتللزاع املزيللد مللن حقللوق الشللعب الفلسللطيني، للخللروج مللن حالللة االلتبللاس 
والتوهللان يف السياسللة اخلارجيللة الفلسللطينية، ومللن أجللل اسللتثامر كافللة املكتسللبات 

النامجللة إثللر منللح فلسللطن املكانللة اجلديللدة يف األمللم املتحللدة.

املشكلة
يعتللرب تفعيللل السياسللة اخلارجيللة الفلسللطينية إحللدى أهللم القضايللا الراهنللة التللي يلللزم 
االعتللامد عليهللا لتحقيللق أهللداف السياسللة العامللة الفلسللطينية، بحيللث تقللوم عللى 
إسللرتاتيجية وطنيللة واضحللة يف التعامللل مللع املسللتوى الللدويل، وهللو األمللر الغائللب 

حتللى اآلن.
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وتتجللى املشللكلة يف تغييللب السياسللة اخلارجيللة الواضحللة واملقللرة مللن قبللل اهليئللات 
واألجسللام املعنيللة، واالعتللامد لغايللة اآلن عللى توجهللات سياسللية - وأحيانللًا فرديللة - 
عللى املسللتوى األممللي، وحتديللدًا بعللد حصللول فلسللطن عللى صفللة الدولللة املراقللب، 
وذلللك النعللدام اإلرادة احلقيقيللة مللن قبللل القيللادة الفلسللطينية احلاليللة خلللوض معركللة 
ديبلوماسللية عللى املسللتوى األممللي لبلللورة مكتسللبات قللرارت األمللم املتحدة عللى أرض 
الواقللع، باإلضافللة إىل غيللاب الرؤيللة اإلسللرتاتيجية الوطنيللة الشللاملة التللي بموجبهللا 
يمكللن التعامللل مللع املسللتوى األممللي، ولتعاطللي القيللادة الفلسللطينية احلاليللة مللع اآلثللار 
القانونيللة والسياسللية للقللرار رقللم )19/67( كتكتيللك للعللودة إىل املفاوضات وحتسللن 
رشوطهللا، وليللس كإسللرتاتيجية ملحاسللبة وعللزل ومقاطعللة دولللة االحتللالل اإلرسائيي.

يللربز مللا سللبق مللن خللالل عللدم اسللتكامل إجللراءات االنضللامم إىل املعاهللدات 
واالتفاقيللات والللوكاالت الدوليللة التابعللة لأمللم املتحللدة، وعللدم اجلديللة يف توظيللف 
هللذه املكتسللبات عللى مسللتوى األمللم املتحللدة.   كللام أن سللحب الصالحيللات مللن 
املنظمللة ممثلللة بالدائللرة السياسللية ومنحهللا للسلللطة ممثلللة بللوزارة اخلارجيللة فيللام يتعلللق 
بقضايللا السياسللة اخلارجيللة؛ يعللد مللن األسللباب املؤثللرة بشللكل جللي عللى السياسللة 
اخلارجيللة الفلسللطينية يف األمللم املتحللدة بعللد حصوهلللا عللى صفللة الدولللة املراقللب، مللع 
اإلشللارة إىل أن ضعللف الللكادر البللرشي الراسللم واملنفللذ للسياسللة اخلارجيللة احلاليللة 

ينعكللس عللى أدائهللا وفاعليتهللا.

األهداف
تقللدم هللذه الورقللة آليللات وبدائللل سياسللاتية لتعديللل مسللار السياسللية اخلارجيللة 
الفلسللطينية لتمكينهللا مللن االسللتفادة مللن قللرار اجلمعيللة العامللة رقللم )19/67( الللذي 

بموجبلله منحللت فلسللطن صفللة الدولللة املراقللب.
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البدائل
ــرر  ــرشوع حت ــاس م ــىل أس ــة ع ــاملة قائم ــة ش ــرتاتيجية وطني ــورة إس ــل األول: بل البدي
ــي، مللن خللالل املواءمللة بللن احلقللوق التارخييللة للقضيللة الفلسللطينية والواقللع  وطن
احلللايل القائللم مللن أجللل اتباعهللا عللى املسللتوى األممللي، وتتضمللن خطللة زمنيللة وأدوات 

وأهللداف وملفللات حمللددة قائمللة عللى مللا يللأيت: 

أوالً: التشللخيص الدقيللق للخطللر املهللدد للقضيللة الفلسللطينية، ومللن ثللم مواجهتلله، 
والتخلللص منلله بكافللة الوسللائل املتاحللة يف إطللار القانللون الللدويل وقللرارات الرشعيللة 
الدوليللة.   ففلسللطن خضعللت الحتللالل إجالئللي »إحللاليل« قللام عللى فكللرة نللزع 
الصفللة السياسللية والقانونيللة عللن الشللعب الفلسللطيني ومؤسسللاته الوطنيللة، لذلللك ال 
بللد مللن مواجهللة هللذه التهديللدات عللرب أدوات عللدة ممثلللة بالقانللون الللدويل اإلنسللاين: 
اتفاقيللة جنيللف الرابعللة، والربتوكللول اإلضللايف األول التفاقيللات جنيللف، والللرأي 
االستشللاري ملحكمللة العللدل الدوليللة اخلللاص بجللدار الفصللل العنللرصي، والعديللد 
مللن قللرارات جملللس األمللن واجلمعيللة العامللة لأمللم املتحللدة، مللع االشللارة إىل أن هللذه 
األدوات حتتللاج إىل تعبئللة وحشللد مللن كافللة أطيللاف الشللعب الفلسللطيني، وليتحمللل 

اإلقليللم واملجتمللع الللدويل مسللؤولياته.

ثانيــًا: إعللادة توجيلله البوصلللة نحللو حتقيللق اهلللدف املركللزي للديبلوماسللية الفلسللطينية 
للمرحلللة احلاليللة وصياغتلله بشللكل أكثللر وضوحللًا، وهللو احلصللول عللى مكانللة الدولللة 
الفلسللطينية كاملللة العضويللة يف األمللم املتحللدة، وكاملللة السلليادة عللى حللدود 1967 
وعاصمتهللا القللدس؛ ولذلللك ال بللد مللن تفعيللل كافللة اهليئللات املختصللة بالعالقللات 
اخلارجيللة الفلسللطينية لكسللب التأييللد الللدويل للقضيللة الفلسللطينية، والعمللل داخللل 
أروقللة األمللم املتحللدة عللى كسللب مزيللد مللن احلقللوق، ومللن ثللم جتسلليدها عللى أرض 

الواقللع، إىل جانللب العمللل بشللكل متللواٍز عللى صعيللد بنللاء مؤسسللات الدولللة.

ــًا: وضللع أسللاس واضللح ومتفللق عليلله، داخليللًا ودوليللًا، للمفاوضللات، عللى أن  ثالث
تكللون حتللت رعايللة األمللم املتحللدة، وعللى أسللاس مرجعيللة القانللون الللدويل وقللرارات 
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الرشعيللة الدوليللة.   والترصيللح بفشللل املفاوضللات الفلسللطينية اإلرسائيليللة لعللدم 
وجللود مرجعيللة واضحللة هلللا، والعمللل بشللكل جللدي عللى الربللط بللن العمل السلليايس 
والكفاحللي بللام خيللدم إحللداث تعديللل يف موازيللن القللوى املختلللة بشللكل فللادح لصالللح 

دولللة االحتللالل، والتللي أثللرت عللى جممللل مسللار وخمرجللات املفاوضللات السللابقة.  

ــًا: اإلرساع يف إنجللاز الوحللدة الوطنيللة عللرب العللودة إىل العمليللة الديمقراطيللة  رابع
والقبللول بنتائجهللا، واالتفللاق عللى أسللاس سلليايس واضللح )عقللد اجتامعللي( يشللمل 
هدفللًا وطنيللًا موحللدًا، ومللن ثللم االتفللاق عللى جوهللر الربنامللج السلليايس ملنظمللة 

التحريللر.  

ــًا: اعتللامد سياسللات اقتصاديللة تدعللم صمللود الشللعب، وبخاصللة يف القللدس  خامس
واملناطللق املهللددة باالسللتيطان واملصللادرة، مللن خللالل دعللم اإلنتللاج الزراعللي 

والصناعللي املحللي، بللام يقلللل مللن االعتللامد عللى االسللترياد مللن اخلللارج.

ــة: إن إمكانيللة بلللورة هللذه اإلسللرتاتيجية أمللر قابللل للتطبيللق، بالرغللم مللن  املعقولي
التحديللات والصعوبللات التللي تواجهلله، مللن خللالل إجيللاد اإلرادة السياسللية واتبللاع 
اخلطللوات اإلجرائيللة اخلاصللة لذلللك، إذ تؤكللد قواعللد القانللون الللدويل وقللرارات 
الرشعيللة الدوليللة عللى اعتبللار فلسللطن أرايض حمتلللة، األمللر الللذي يتيللح إمكانيللة 
طللرق مجيللع األبللواب القانونيللة والديبلوماسللية عللى الصعيللد الللدويل، مللن أجللل 
تدويللل القضيللة الفلسللطينية مللن جديللد وإعادهتللا إىل أروقللة األمللم املتحللدة لتجربهللا 
عللى التدخللل مللن جديللد، بعللد تراجللع موقفهللا منهللا، مللن خللالل العمللل عللى إهنللاء 
االحتللالل اإلرسائيللي وإقامللة الدولللة الفلسللطينية صاحبللة السلليادة وكاملللة العضويللة 

عللى األرايض الفلسللطينية املحتلللة العللام 1967.

املقبوليــة: تتعلللق بمللدى قبللول األطللراف الفلسللطينية بتحقيللق هللذا البديللل.   إذ ال بللد 
مللن حتقللق التوافللق الوطنللي الفلسللطيني عللى إسللرتاتيجية وطنيللة خارجيللة موحللدة 

مقبولللة مللن كافللة أطيللاف الشللعب.  



40

البرنامج التدريبي: إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

املنفعــة: مقللدار املكتسللبات مللن حتقيللق هللذا البديللل، ويتمثللل باحلضللور الللدويل القللوي 
للقضيللة الفلسللطينية وإبقائهللا حيللة عللى األجنللدة الدوليللة، وانتللزاع املزيللد مللن احلقللوق 
الفلسللطينية، واالسللتفادة مللن املزايللا النامجللة عللن املكانللة اجلديللدة يف األمللم املتحللدة 
بالطللرق الديبلوماسللية املتفللق عليلله وطنيللًا، إذ سلليؤدي اتبللاع هللذه اإلسللرتاتيجية إىل 
فتللح املجللال أمللام الفلسللطينين السللتخدام مجيللع اآلليللات الدوليللة املتاحللة لفتللح 
موضللوع مسللؤولية إرسائيللل عللن انتهاكهللا حلقللوق الشللعب الفلسللطيني، ومللا قامللت به 
مللن تدمللري وهنللب وتبديللد لثرواهتللم ومقدراهتللم، وغريهللا مللن اجلرائللم التللي ارتكبتهللا 
ومل تللزل ماضيللة يف ارتكاهبللا، مثللل االسللتيطان وضللم وهتويللد القللدس، وجللدار الفصللل 

العنللرصي.

ــائر: قللد يتطلللب حتقيللق هللذا البديللل وقتللًا زمنيللًا طويللاًل نسللبيًا للوصللول إىل  اخلس
بنللاء التوافللق الوطنللي عللى هللذه اإلسللرتاتيجية، نظللرًا لوجللود عراقيللل قائمللة، داخليللًا 

وخارجيللًا، يف ظللل عللدم االسللتقرار اإلقليمللي والللدويل.

ــا  ــع التزاماهت ــن مجي ــطينية م ــة الفلس ــلطة الوطني ــل الس ــىل حتل ــل ع ــاين: العم ــل الث البدي
املســندة إليهــا وفقــًا ملــا جــاء يف »اتفــاق أوســلو« وملحقاتــه، واعتبارهللا سلللطة إداريللة 
وخدميللة، وحتويلهللا إىل أداة مللن أدوات املنظمللة، وإسللناد مجيللع املهللام السلليادية 
والسياسللية للمنظمللة بعللد إصالحهللا، والعمللل بشللكل متللواٍز عللى مراجعللة فكريللة مللن 
قبللل مجيللع األحللزاب والتيللارات املنضويللة داخلهللا، واالسللتفادة مللن الفللرص املتاحللة، 
داخليللًا وإقليميللًا ودوليللًا، لدعللم القضيللة الفلسللطينية، إضافللة إىل التوافللق عللى برنامللج 

سلليايس يمكللن اعتبللاره املرجعيللة الثابتللة ألي عمليللة سياسللية مسللتقبلية.

املعقوليــة: إن حتقللق هللذا البديللل سلليكون صعبللًا، لكنلله ليللس باملسللتحيل، وحتديللدًا يف 
ظللل التبايللن واالختللالف يف الربامللج السياسللية واأليديولوجيللة لأطللراف الفلسللطينية، 
ويف ظللل ضعللف السلللطة الوطنيللة الفلسللطينية، واسللتمرار االنقسللام الداخللي، يف حللن 
سلليتحقق هللذا البديللل مللن خللالل االتفللاق عللى أسللاس سلليايس واضللح ودخللول 

مجيللع األطللراف إىل منظمللة التحريللر.
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ــة: تطالللب وتتفللق مجيللع األطللراف الفلسللطينية عللى أمهيللة إصللالح وتفعيللل  املقبولي
املنظمللة، ولذلللك فللإن حتقيللق هللذا األمللر سلليجعلها تقبللل بإعللادة كافللة الصالحيللات 

للمنظمللة لتمثيللل فلسللطن عللى املسللتوى اإلقليمللي والللدويل.

ــة: سلليمكن إصللالح وتفعيللل املنظمللة مللن تعزيللز متثيللل الشللعب الفلسللطيني  املنفع
وقضيتلله دوليللًا، وخصوصللًا داخللل أروقللة األمللم املتحللدة.

اخلســائر: يؤثللر عللى إمكانيللة عللدم نجاح هللذا البديللل ضعللف املنظمللة باعتبارهللا املمثل 
الرشعللي والوحيللد للشللعب الفلسللطيني يف كافللة أماكللن تواجللده عللى عكللس السلللطة 
التللي جيللري التعامللل عللى أهنللا متثللل الفلسللطينين يف الضفللة والقطللاع فقللط.   كللام أن 
إصللالح املنظمللة حيتللاج إىل وقللت طويللل، نظللرًا للعديللد مللن التحديللات الداخليللة 
واخلارجيللة، مثللل االنقسللام واملناكفللات السياسللية واختللالف الربامللج، ممللا يبّطللئ مللن 
عمليللة حتقيللق هللذا البديللل.  ويضللاف إىل ذلللك اسللتمرار االنقسللام الللذي ُيضعللف 
بشللكل كبللري تدويللل الللرصاع والتوجهللات اخلارجيللة الفلسللطينية للمجتمللع الللدويل يف 

حللال عللدم االتفللاق عليهللا داخليللًا.

البديــل الثالــث: تفعيــل البعــد الــدويل للقضيــة الفلســطينية اعتامدًا عــىل تدويــل الرصاع، 
ورسللم خطللة عمللل السللتكامل انضللامم وترقيللة مكانللة فلسللطن يف الللوكاالت الدوليللة 
املتخصصللة التابعللة لأمللم املتحللدة وللمعاهللدات واالتفاقيللات الدوليللة العامللة، بللام 
فيهللا املحكمللة اجلنائيللة الدوليللة، عللى اعتبللار أهنللا مللن اآلليللات غللري التعاقديللة، وذلللك 
وفقللًا ألولويللة املنفعللة، وتفعيللل املبللدأ العاملللي للواليللة القضائيللة، ومقاومللة كافللة 
أشللكال التطبيللع مللع دولللة االحتللالل اإلرسائيللي، وتبنللي وتوسلليع محلللة املقاطعللة 
BDS، ملحاسللبة وعللزل ومقاطعللة دولللة االحتللالل اإلرسائيللي.   ويتطلللب ذلللك الرتكيللز 

عللى:

أوالً: تطويــر العمــل الديبلومــايس الفلســطيني الــدويل عــىل املســتويني الرســمي 
والشــعبي، وذلللك باتبللاع اخلطللوات اآلتيللة:
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عىل املستوى الرسمي
· حصللول فلسللطن عللى صفللة الدولللة املراقللب يؤهلهللا لالنضللامم إىل العديللد مللن 	

املعاهللدات واالتفاقيللات العامللة، واالسللتفادة مللن املزايللا واحلقللوق التللي يتيحهللا 
االنضللامم إليهللا.   فانضللامم فلسللطن إىل اتفاقيتللي فيينللا للعالقللات الديبلوماسللية 
والقنصليللة يمكنهللا مللن إنشللاء عالقللات ديبلوماسللية خارجيللة مللع الللدول 
األعضللاء وغللري األعضللاء واملنظللامت الدوليللة، إضافللة إىل حللق التمتللع باملزايللا 
واحلصانللات الديبلوماسللية التللي يقرهللا القانللون الللدويل ألشللخاصه، وأمههللا 

احلصانللة الديبلوماسللية.  

· تفعيللل مبللدأ الواليللة القضائيللة مللع الللدول التللي تقبللل وتعمللل هبللذا املبللدأ، 	
والتللي أقيمللت معهللا عالقللات ديبلوماسللية، وإنشللاء جلنللة خاصللة تضللم العديللد 
مللن ذوي الشللأن واخلللربة مللن املؤسسللات احلقوقيللة، الفلسللطينية واإلقليميللة 
والدوليللة، ملتابعللة إعللداد وتقديللم ملفللات عللن اجلرائللم اإلرسائيليللة ملحاكللم هللذه 
الللدول ومتابعللة األحللكام الصللادرة عنهللا، وذلللك يف إطللار عللزل وحماسللبة دولللة 

االحتللالل اإلرسائيللي.  

· تشللكيل مجاعللة ضعللط مللن الللدول، العربيللة واإلقليميللة واإلسللالمية والدوليللة، 	
املؤيللدة للقضيللة الفلسللطينية داخللل اجلمعيللة العامللة، للعمللل عللى تفعيللل مبللدأ 
»متحللدون مللن أجللل السللالم«، وإبللراز تقصللري جملللس األمللن الللدويل يف احلفللاظ 
عللى السلللم واألمللن الدوليللن، والعمللل عللى منللح اجلمعيللة العامللة التللي صوتللت 
باألغلبيللة عللى منللح فلسللطن صفللة الدولللة املراقللب هللذا احلللق، ال سلليام يف ظللل 
وجللود سللابقة قبللل ذلللك، وذلللك مللن أجللل إصللدار قللرار ملللزم بمنللح فلسللطن 

العضويللة الكاملللة يف األمللم املتحللدة.

· تشللكيل جلللان متخصصللة ملراجعللة رشوط وخطللوات االنضللامم إىل الللوكاالت 	
الدوليللة املتخصصللة، ومللن ثللم تقديللم تقاريرهللا إىل القيللادة، لتوضللح اآلثللار 
اإلجيابيللة والسلللبية النامجللة مللن االنضللامم لللكل وكالللة عللى حللدة، ومللن ثللم البللدء 
يف اسللتكامل اإلجللراءات والللرشوط املطلوبللة لالنضللامم وفللق أولويللة املنفعللة، 
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ليتسللنى بعللد ذلللك االسللتفادة مللن حقللوق الللدول األعضللاء يف هللذه الللوكاالت 
الدوليللة يف األمللم املتحللدة.   فاالنضللامم ملنظمللة التجللارة العامليللة ومنظمللة الصحللة 
العامليللة واملنظمللة البحريللة الدوليللة واملحكمللة اجلنائيللة الدوليللة، عللى اعتبللار 
أهنللا مللن ضمللن اآلليللات غللري التعاقديللة، يتيللح املجللال - وفقللًا حلقللوق الللدول 
األعضللاء فيهللا - ملحاسللبة دولللة االحتللالل اإلرسائيللي عللى انتهاكاهتللا للحقللوق 

الفلسللطينية ذات العالقللة بمجللاالت اختصللاص مثللل هللذه املنظللامت.

· رسللم سياسللة فلسللطينية النتهاجهللا عللى املسللتوى الللدويل للعمللل هبللا عللى مجيللع 	
الصعللد، مللن أجللل دعللم وحشللد التضامللن مللع القضيللة الفلسللطينية، وتبنللي محلللة 
املقاطعللة BDS، ومقاومللة كافللة أشللكال التطبيللع مللع دولللة االحتللالل، وذلللك مللن 
خللالل السللفارات واملمثليللات الفلسللطينية يف اخلللارج.   أمللا عللى املسللتوى املحللي 
الفلسللطيني، فالعمللل رسيعللاً مللن أجللل تبنللي محلللة املقاطعللة BDS بشللكل رسللمي.

عىل املستوى الشعبي
· تفعيللل عمللل اجلاليللات الفلسللطينية يف خمتلللف دول العللامل إلبللراز وإظهللار حموريللة 	

وعدالللة القضيللة الفلسللطينية، مللن خللالل إقامللة الفعاليللات واللقللاءات مللع 
منظللامت املجتمللع املللدين، واسللتثامر وسللائل اإلعللالم املتاحللة هلللذه اجلاليللات يف 
حشللد وتوجيلله املؤمنللن بعدالللة القضيللة للضغللط عللى حكوماهتللم لتأييللد احلللراك 

الديبلومللايس يف هيئللات األمللم املتحللدة.

· تفعيللل ودعللم حركللة املقاطعللة BDS ومقاومللة كافللة أشللكال التطبيللع مللع دولللة 	
االحتللالل اإلرسائيللي، عللرب تشللكيل مجاعللات ضغللط عللى املسللتوى الللدويل خللارج 
إطللار األمللم املتحللدة، مللن منظللامت جمتمع مللدين، ومنظللامت تؤمللن بعدالللة احلقوق 
الفلسللطينية، ومنظللامت تعللادي العنرصيللة والصهيونيللة، األمللر الللذي مللن شللأنه 
الضغللط عللى حكومللات دوهلللا لتتبنللى محلللة املقاطعللة، خصوصللًا أهنللا حققللت 
نجاحللات هائلللة وكبللدت االحتللالل خسللائر مجللة، إضافللة إىل العمللل مللع هللذه 
الفئللات للضغللط عللى حكومللات دوهلللا ملحاولللة اسللتصدار قللرار داخللي تتبنللاه 
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ملسللاندة محلللة املقاطعللة وإبقائلله طاملللا بقللي االحتللالل اإلرسائيللي قائللاًم.

· تشللكيل جلللان شللعبية لقيللادة املقاومللة الشللعبية السلللمية، والعمللل بشللكل متللواٍز 	
للدعللوة للحللراكات الواسللعة املواكبللة للحللراك الديبلومللايس يف األمللم املتحللدة، 
بحيللث متتللد هللذه احلللراكات جلميللع مناطللق تواجللد الشللعب الفلسللطيني لتشللكل 

أداة ضغللط ودعللم للموقللف الفلسللطيني يف أي حللراك ديبلومللايس قللادم.

ــدويل مللن  ــطيني ال ــايس الفلس ــل الديبلوم ــم العم ــة لدع ــة إعالمي ــاء منظوم ــًا: بن ثاني
خللالل: 

· احلللراك 	 أمهيللة  لتوضيللح  الفلسللطينية  الرسللمية  تكثيللف اجلهللود اإلعالميللة 
الديبلومللايس، عللرب التلفزيللون واإلذاعللة والصحللف الرسللمية، واعتللامد سياسللة 
إعالميللة رسللمية لتسللليط الضللوء عللى أمهيللة احلللراك الديبلومللايس عللن طريللق 
إعللداد مللواد إعالميللة دوريللة النللرش، وعللدم االكتفللاء بالتغطيللة اإلعالميللة 

للمكتسللبات التللي يتللم حتقيقهللا.

· رسللم سياسللة إعالمية خاصللة بالدوائللر اإلعالميللة التابعللة للسللفارات والقنصليات 	
ومكاتللب التمثيللل الفلسللطيني، والعمللل هبللا بالتللوازي والتوافللق مللع اإلعللالم 

الرسللمي وأهللداف احلللراك الديبلومللايس.

· تشللكيل مجاعللات ضغللط إعالميللة عللرب منصللات اإلعللالم االجتامعللي املتعللددة، 	
لتقللوم بعمللل داعللم يف توضيللح احلللراك الديبلومللايس، وباسللتخدام لغللات أجنبيللة 
عللدة ملخاطبللة اخلللارج، ويمكللن الدفللع بتشللكيل مثللل هللذه اجلامعللات مللن خللالل 

مؤسسللات الدولللة الرسللمية، أو مؤسسللات املجتمللع املللدين.

املعقوليــة: هللذا البديللل مقبللول مللن اجلميللع بشللكل منطقللي وواقعللي لتطبيقلله، وحتديللدًا 
يف ظللل اخلطللوات اإلجرائيللة اخلاصللة بلله.  

املقبوليــة: حيقللق هللذا البديللل منافللع كثللرية للقضيللة الفلسللطينية، وهلللذا فللإن مقبولّيتلله 
سللتكون عاليللة الحتوائلله عللى خطللوات إجرائيللة مللن شللأهنا دعللم القضيللة الفلسللطينية 
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بكافللة جوانبهللا عللى املسللتوين اإلقليمللي والللدويل.

املنفعــة: حيقللق هللذا البديللل االسللتفادة مللن العديللد مللن املزايللا املرتتبللة عللى إكسللاب 
فلسللطن صفللة الدولللة املراقللب، مللا مللن شللأنه دعللم مسللرية التحللرر والتخلللص مللن 
االحتللالل اإلرسائيللي، ويزيللد مللن صالحيللات الدولللة الفلسللطينية، سللواء داخللل 
أروقللة األمللم املتحللدة، أو دوليللًا عللرب التصديللق واالنضللامم إىل االتفاقيللات واملعاهللدات 
الدوليللة التللي ال تقبللل إال بالللدول، وإىل الللوكاالت الدوليللة املتخصصللة يف األمللم 

املتحللدة واملنظللامت الدوليللة، ملقاطعللة دولللة االحتللالل وعزهلللا وحماسللبتها.

ويعللزز هللذا البديللل وعللي املجتمللع الللدويل بقضيللة فلسللطن، ويسللاهم يف زيللادة التأييد 
حلقللوق الشللعب الفلسللطيني، بللام يف ذلللك حقلله غللري القابللل للتللرصف يف تقريللر املصللري 
ونيللل االسللتقالل.   كللام يعللزز الدعللم للجهللود اإلقليميللة والدوليللة الراميللة إىل حتقيللق 
تسللوية سلللمية عادلللة ودائمللة وشللاملة للقضيللة الفلسللطينية عللى أسللاس قللرارات 

األمللم املتحللدة ذات الصلللة.

ــائر: قللد يضللع االنضللامم والتوجلله إىل املحاكللم الدوليللة وبعللض الللوكاالت  اخلس
واملنظللامت الدوليللة بعللض املامرسللات لأطللراف الفلسللطينية موضللع املحاسللبة، وقللد 
تللزداد الضغوطللات األمريكيللة واإلرسائيليللة عللى القيللادة الفلسللطينية واختللاذ خطللوات 

مللن شللأهنا إفشللال السلللطة يف أداء مهامهللا.  

املفاضلة بن البدائل
بنللاء عللى مصفوفللة التأثللري املتبللادل التللي سللتقيس مللدى تأثللري أسللباب املشللكلة عللى 
بعضهللا البعللض، وُتظِهللر العامللل األكثللر تأثللريًا والعامللل األكثللر تأثللرًا، ونظللرًا ألن 
البدائللل ُبنيللت عللى أسللباب املشللكلة، فللإن معرفللة األسللباب األكثللر تأثللريًا وتأثللرًا مللن 
خللالل نتائللج املصفوفللة يوضللح االجتللاه الصحيللح يف ترتيللب أولويللات حتقيللق البدائللل 

وفقللًا لتأثريهللا ببعضهللا البعللض.
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األسباب الرئيسية للمشكلة: 

· غيللاب الرؤيللة اإلسللرتاتيجية الوطنيللة الشللاملة التللي بموجبهللا يمكللن التعامللل مللع 	
املسللتوى األممللي.

· وليللس 	 كتكتيللك   )19/67( رقللم  القللرار  مللع  الفلسللطينية  القيللادة  تعامللل 
تيجية. كإسللرتا

· تنازع الصالحيات ما بن السلطة واملنظمة فيام يتعلق بالسياسة اخلارجية.	

· ضعف الكادر البرشي الراسم واملنفذ للسياسة اخلارجية.	

· عللدم اسللتكامل االنضللامم إىل املعاهللدات واالتفاقيللات الدوليللة العامللة وإىل كافللة 	
املؤسسللات الدوليللة املتخصصللة يف األمللم املتحللدة.

غياب الرؤية األسباب
اإلسرتاتيجية

التعامل كتكتيك 
وليس كإسرتاتيجية

تنازع الصالحيات 
بني السلطة واملنظمة

ضعف الكادر 
البرشي

عدم استكامل 
االنضامم

العامل 
املتأثر

غياب الرؤية 
0-1+1+1-1اإلسرتاتيجية

التعامل 
كتكتيك وليس 

كإسرتاتيجية
1+1+1+1-2

تنازع 
الصالحيات بني 
السلطة واملنظمة

1-1-1-1-4-

ضعف الكادر 
-4-1-1-1-1البرشي

عدم استكامل 
4+1+1+1+1االنضامم

-4+2+2-02العامل املؤثر

وفقللًا ملللا أظهرتلله نتائللج املصفوفللة، فللإن تنللازع الصالحيللات بللن السلللطة واملنظمللة 
وضعللف الللكادر البللرشي الراسللم واملنفللذ للسياسللة اخلارجيللة مهللا العامللالن األكثللر 
تأثللريًا يف السياسللة اخلارجيللة الفلسللطينية، حيللث حصللال عللى أعللى جممللوع )2(، وهللذا 
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يفللر عللدم وجللود رؤيللة إسللرتاتيجية وختبللط عللى املسللتوى الللدويل.   أمللا العامللل 
األكثللر تأثللرًا فهللو عللدم اسللتكامل االنضللامم إىل االتفاقيللات واملعاهللدات الدوليللة 
واملنظللامت الدوليللة، إذ حصللل عللى جممللوع )4(، وهللذا جللاء نتيجللة قانللون السلللك 
الديبلومللايس الللذي أقللره املجلللس الترشيعللي الفلسللطيني يف العللام 2005، وبالرغللم 
مللن أنلله نللص عللى عللدم االنتقللاص مللن صالحيللات املنظمللة إال أن الواقللع زاد األمللر 

تعقيللدًا جلهللة تللاليش صالحيللات الدائللرة السياسللية التابعللة للمنظمللة.

خللالل هللذه القللراءة املنطقيللة، فإنلله يمكللن القللول بللأن هللذه النتائللج تتوافللق مللع 
البدائللل الثالثللة املطروحللة توافقللًا كبللريًا، ولكنهللا تدفللع باجتللاه الذهللاب إىل حتقيللق 
البديلللن الثللاين والثالللث كأولويللة لتحقيللق البديللل األول، نظللرًا لكوهنللام مؤثريللن يف 

حتقيللق البديللل األول، وهللو بلللورة إسللرتاتيجية وطنيللة خارجيللة.  
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أوراق تحليل سياسات

نحو سياسة وطنية
لتفعيل قضية األسرى وإطالق سراحهم

حسين الديك، عبد اهلل عطا اهلل،
عالء حمودة، ناصر خضور
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مقدمة
تعتللرب قضيللة األرسى الفلسللطينين يف سللجون االحتللالل مللن امللفللات الراهنللة املهمللة 
للنخبللة السياسللية وصاحللب القللرار عللى حللد سللواء، ملللا هلللا مللن أبعللاد وطنيللة 
وأخالقيللة تؤثللر عللى القضيللة الفلسللطينية برمتهللا.   فهللي تشللكل حمللورًا للنضللال ملللا 
يتعللرض للله األسللري مللن معانللاة يوميللة مللن خللالل املامرسللات اإلرسائيليللة التعسللفية 
بحقلله وبحللق ذويلله.   وكذلللك، متثللل قضيللة األرسى حالللة رمزيللة وطنيللة يف الوعللي 

اجلمعللي ملختلللف أطيللاف الشللعب وقللواه الفاعلللة.

بلللغ عللدد األرسى وفللق إحصائيللات آب 2016 حللوايل 7 آالف أسللري مللن خمتلللف 
رشائللح الشللعب الفلسللطيني وفصائللله، منهللم: 340 طفللاًل، و56 أسللرية، و458 أسللريًا 
حمكومللًا مللدى احليللاة، و30 أسللريًا قضللوا أكثللر مللن 30 سللنة مللن حكمهللم.1 وتبلللغ 
نسللبة األرسى املحكومللن بأحللكام عاليللة تزيللد عللن 20 سللنة 7% مللن إمجللايل عللدد 

األرسى، بينللام يبلللغ عللدد األرسى املعتقلللن »إدرايللًا« )دون هتمللة( 750.

تعاملللت القيللادة السياسللية والفصائللل الفلسللطينية مللع قضيللة إطللالق رساح األرسى 
وفللق هنجللن:

النهج األول: عرب صفقات التبادل
أجللرت دول عربيللة وفصائللل مقاومللة فلسللطينية وعربيللة صفقللات عديللدة لإلفللراج 
عللن أرسى فلسللطينين وعللرب مقابللل اإلفللراج عللن جنللود إرسائيليللن أرسى لدهيللا، 
أو تبللادل جثللث، فتمكنللت عللرب تاريللخ النضللال الفلسللطيني مللن إجللراء 38 صفقللة 
نتللج عنهللا إطللالق رساح آالف األرسى الفلسللطينين والعللرب خللالل الفللرتة )1948-
2011(2.   وتعتللرب هللذه الصفقللات يف معظمهللا ذات بعللد فصائللي أو بللن دول، ألن 
الفصائللل أو الللدول قامللت بالتفللاوض مللع االحتللالل اإلرسائيللي بشللكل منفللرد وغللري 

1  مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان.  تاريخ الوصول 09/24/ 2016
  http://www.addameer.org/ar/statistics             

2  عمليللات تبللادل األرسى، مركللز املعلومللات الوطنللي، وكالللة األنبللاء الفلسللطينية »وفللا«.  تاريللخ الوصللول 2016/06/11.   
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4004
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مبللارش غالبللًا حسللب الفصيللل الللذي حيتفللظ بمختطفللن وأرسى إرسائيليللن، أحيللاًء أو 
أمواتللًا.

وكان آخللر هللذه الصفقللات يف ترشيللن األول 2011، إذ متكنللت حركللة املقاومللة 
اإلسللالمية »محللاس« وبوسللاطة مرصيللة مللن تنفيللذ أول صفقللة تبللادل أرسى عللى أرض 
فلسللطينية ويف وجللود السلللطة الفلسللطينية، حيللث أفللرج عللن اجلنللدي اإلرسائيللي 
جلعللاد شللاليط مقابللل 1027 أسللريًا وأسللرية فلسللطيني، مللن بينهللم 450 مللن 
أصحللاب األحللكام العاليللة1.   وبالرغللم مللن ذلللك، اعتللربت الصفقللة إنجللازًا فرديللًا 
حلركللة محللاس باعتبارهللا مل حتمللل روح الرشاكللة الوطنيللة يف صنللع واختللاذ القللرار، 

خاصللة وأهنللا متللت يف ظللل حالللة االنقسللام الداخللي.

النهــج الثــاين: عــرب مفاوضــات سياســية ومبــادرات حســن نوايــا واتفاقيــات ســالم بــني 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وإرسائيــل

أثمللرت هللذه العمليللة منللذ انطللالق مفاوضللات أوسلللو يف العللام 1993 عللن إطللالق 
رساح مللا يقللرب مللن 13352 أسللريًا وأسللرية2، إال أن اخلللالف الداخللي حللول هللذه 
اآلليللة كان أساسلله مللا قدمتلله القيللادة الفلسللطينية مللن ثمللن سلليايس مقابللل اإلفللراج 
عللن األرسى، ويف عللدم إطللالق رساح ممللن تطلللق عليهللم إرسائيللل »امللطخللة أيدهيللم 
بالدمللاء«، إضافللة إىل تراجللع إمكانيللة االسللتمرار يف هللذا النهللج بسللبب توقللف عمليللة 

السللالم ومجللود املفاوضللات بللن اجلانللب اإلرسائيللي والسلللطة الفلسللطينية.

مللع انسللداد األفللق السلليايس مللع اجلانللب اإلرسائيللي، ويف ظللل حالللة االنقسللام، 
بللات مللن الللرضورة إجيللاد آليللات توافللق داخللي حلللل قضيللة األرسى، بحيللث جتتمللع 
القيللادة الفلسللطينية بكافللة أطيافهللا حتللت مظلللة األرسى، عللى رؤيللة موحللدة متكللن مللن 
االسللتفادة مللن إنجللازات األرسى الفرديللة، املتمثلللة باإلرضابللات وحللاالت التمللرد 
يف السللجون، التللي شللكلت حتديللًا حقيقيللًا يمكللن املراكمللة عليلله، إىل جانللب العمللل 

http://www.alqassam.ps/arabic 2016/09/24 1  املوقع الرسمي لكتائب القسام.  تاريخ الوصول
2  عبد النارص فراونة، حرية األرسى ما بن صفقات التبادل والعملية السلمية، غزة، 2010، ص 25-24
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عللى إجيللاد إسللرتاتيجية لضللامن نجللاح اإلرضابللات الفرديللة التللي يقللوم هبللا املعتقلللون 
اإلداريللون.   فقللد وصللل عللدد الذيللن خاضللوا مللا يعللرف بمعركللة »األمعللاء اخلاويللة« 
منللذ العللام 2012 إىل مللا يقللارب 30 أسللريًا، وكان بدأهللا األسللري املحللرر خللرض 
عدنللان، وهللي جتربللة تسللتحق الرعايللة واالهتللامم بعللد أن أثبتللت نجاعتهللا، وال تللزال 

تتواصللل هللذه املعللارك التللي خيوضهللا األرسى اإلداريللون.

كللام ال بللد مللن االسللتفادة مللن ورقللة اجلنللود اإلرسائيليللن األرسى لللدى فصائللل 
املقاومللة يف غللزة بعللد العللدوان األخللري 2014 يف تفعيللل قضيللة األرسى، وفللق رؤيللة 
وطنيللة موحللدة تتللالىف أخطللاء وعيللوب الصفقللات السللابقة، وتضمللن الضغللط عللى 

االحتللالل مللن أجللل إطللالق رساح األرسى.

حتديد املشكلة وتوصيف احلالة الراهنة
إن املشللكلة الرئيسللية التللي تعيللق أي تطللور يف قضيللة األرسى داخليللًا هللو غياب سياسللة 
وطنيللة تشللاركية تسللتثمر كافللة اجلهللود املمكنللة يف سللبيل دعللم األرسى وإطللالق 
رساحهللم.   وهللذا يعللود بشللكل رئيلليس إىل مللا أفرزتلله حالللة االنقسللام السلليايس 
واجلغللرايف بللن قطبللي صنللع القللرار الفلسللطيني، خصوصللًا بعللد سلليطرة »محللاس« 
عللى قطللاع غللزة وتعزيللز نفوذهللا السلليايس والعسللكري فيلله.   ويف املقابللل، تتحكللم 
فتللح« بمناطللق الضفللة الغربيللة، وتنفللردان بالقللرار الوطنللي وهتمللالن  السلطة و» 
ملللف األرسى، إضافللة إىل اختللالف وجهللات النظللر بللن هذيللن القطبللن يف التعامللل 
مللع قضيللة حتريللر األرسى مللن زاويللة اختللالف الللرؤى السياسللية للتعامللل مللع القضيللة 

الفلسللطينية برمتهللا.

فللرتى »محللاس« أن املقاومللة هللي الطريللق الرئيللس إلطللالق رساح األرسى، وتسللعى 
للتعامللل مللع هللذا امللللف بأدواهتللا اخلاصللة، مسللتفيدة مللن حروهبللا السللابقة، ومللن 
امتالكهللا ألرسى إرسائيليللن، ومللع ذلللك، ويف ظللل املتغللريات اإلقليميللة يف املنطقللة 
حتتللاج »محللاس« إىل جهللد وطنللي متكامللل مللن أجللل مسللاندهتا يف حتقيللق أقللى فائللدة 
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يمكللن احلصللول عليهللا يف أي صفقللة تبللادل قادمللة، بحيللث تتللالىف أخطللاء صفقللة 
شللاليط السللابقة.

مللن خللالل تتبللع جمريللات صفقللة شللاليط، يمكللن مالحظللة اإلخفاقللات التللي كان 
سللببها الرئيللس أهنللا مل ختللرج مللن عبللاءة البعللد الفصائللي.   وفيللام يللي أبللرز األخطللاء 
التللي شللابت الصفقللة مللن خللالل مقابللالت مللع املهتمللن هبللذا الشللأن ومللع أرسى 

حمرريللن: 1

· اخلطللأ الللذي تسللبب بعللدم تبيللض السللجون حينللام أعلنللت »محللاس« اإلفللراج 	
عللن كافللة األسللريات الفلسللطينيات، حيللث أورد املفللاوض أن هنللاك 27 أسللرية 
يتوجللب إطللالق رساحهللن، فيللام مل تتوفللر معلومللات كافيللة لديلله حللول وجللود 
36 أسللرية، مللا أتللاح للجانللب اإلرسائيللي حتديللد 27 أسللرية واسللتبعاد 9 أسللريات 
مللن الصفقللة، أفللرج عللن 6 منهللن بعللد انقضللاء حمكوميتهللن، وبقيللت 3 أسللريات 
يف السللجون، منهللن لينللا اجلربللوين التللي ال تللزال تقللي حكللاًم مدتلله 14 عامللًا يف 

ظللل ظللروف صعبللة.

· مل تقفللل الصفقللة امللفللات السللابقة التللي كانللت عللى األرسى املفللرج عنهللم، بللل 	
أعللادت سلللطات االحتللالل حماكمتهللم، وهللذا أتللاح إعللادة اعتقللال العللرشات، 

وحللن املحاكمللة تتحللدث إرسائيللل هليئللة الدفللاع أن هللذه مللن بنللود الصفقللة.2

· وجللود وثيقللة وقللع عليهللا األرسى، وتعللّد بنودهللا بمثابة تقييللد حلريتهم الشللخصية 	
بعللد حتريرهللم، ومللن أبللرز مللا جللاء فيهللا »إذا شللاركت يف مسللرية سياسللية مللن 
خللالل منظمللة إرهابيللة )يقصللد االحتللالل باملنظمللة اإلرهابيللة أي مللن التنظيللامت 
الفلسللطينية( سلليعاد احلكللم لأسللري، وأيضللًا إذا تلقيللت أكثللر مللن 2000 دينللار 
مللن مؤسسللة إرهابيللة، أو إذا سللافرت لبعللض الللدول، فسلليعاد احلكللم«، و»إذا 
كانللت هنللاك خمالفللة مروريللة داخللل األرايض املحتلللة اسللتحقت السللجن ملللده 3 

1  مقابلللة، األسللري املحللرر املبعللد يف صفقللة شللاليط مصطفللى مسلللامين، عضللو جلنللة األرسى للقللوى الوطنيللة واإلسللالمية، غللزة، 
.2016/9/20

2  مقابلة، عبد النارص فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق هليئة شؤون األرسى واملحررين، غزة، 2016/8/20.



55

أوراق تحليل سياسات

شللهور فيتللم اسللتعادة احلكللم«.

· مل تشللمل الصفقللة عللددًا مللن رمللوز املقاومللة، ولللو أرّص املفللاوض الفلسللطيني 	
ألحللدث اخرتاقللاً يف هللذا امللللف، ممللا يشللكل دفعللة معنويللة للشللعب الفلسللطيني.

إن عللدم نللرش تفاصيللل الصفقللة والوثيقللة املذكللورة أعللاله جيعللل الباحثن يف هللذا املجال 
ال يسللتطيعون تقييللم اخللللل احلاصللل يف بنودهللا، كللام يعيللق مقللدرة حمامللي الدفللاع عللن 
األرسى الذيللن أعيللد اعتقاهلللم، حيللث أورد مركللز أرسى فلسللطن لدراسللات األرسى1 
أن 52% مللن حمللرري صفقللة »وفللاء األحللرار« أعيللد اعتقاهلللم مللن قبللل االحتللالل يف 
الضفللة الغربيللة ومدينللة القللدس، فقللد أعيللد اعتقللال 7 أرسى2 وحماكمتهللم وإعللادة 
املؤبللد بأثللر رجعللي، وهللذا يؤكللد حسللب ادعللاءات املحكمللة العسللكرية أهنللم خرقللوا 

بنللود الصفقللة.

ويقللول بعللض األرسى املحرريللن إنلله أرغللم عللى التوقيللع نتيجللة وضعلله أمللا خيللارات 
صعبللة، إمللا اإلبعللاد أو املؤبللد، وحتللدث البعللض اآلخللر عللن أن الوسلليط أبلغهللم بللأن 
هنللاك بنللودًا حتدثللت عللن اإلبعللاد، فللإذا وقعللت أو مل توقللع فإنلله سلليتم اإلبعللاد، وهللذا 

جعللل األرسى الذيللن شللملتهم الصفقللة يوقعللون عللى اإلبعللاد.

األهداف
ترمي هذه الورقة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

· إجيللاد حلللول سياسللاتية وطنيللة تشللاركية تسللاهم يف تفعيللل قضيللة األرسى وإطالق 	
رساحهم.

· اسللتثامر كافللة إمكانيللات وقللدرات مكونللات الشللعب الفلسللطيني وفصائللله خلدمللة 	

1  مركللز أرسى فلسللطن لدراسللات األرسى: 52% مللن حمللرري صفقللة وفللاء األحللرار أعيللد اعتقاهلللم مللن قبللل االحتللالل يف 
الضفللة الغربيللة ومدينللة القللدس، وكالللة الللرأي الفلسللطينية لإلعللالم، 2016/6/20.  تاريللخ الوصللول 2016/9/20

 /http://alray.ps/ar/post/150827            
2  املحكمللة اإلرسائيليللة ترفللض اسللتئناف أرسى صفقللة »شللاليط«، وكالللة معللا اإلخباريللة، 2015/1/17.  تاريللخ الوصللول 

 http://m.maannews.net/Content.aspx?id=753780  2016/9/24
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قضيللة األرسى، والضغللط عللى الطللرف اإلرسائيللي واملجتمللع الللدويل يف هللذا 
املجللال.

· التوافللق عللى سياسللة وآليللات وطنيللة مشللرتكة مللن أجللل ضللامن تنفيللذ صفقللات 	
تبللادل أرسى بللن فصائللل املقاومللة واجلانللب اإلرسائيللي، بحيللث تلبللي االحتيللاج 
الوطنللي وتتفللادى األخطللاء السللابقة، وضللامن قللدر مللن التنسلليق بللن مكونللات 
الشللعب الفلسللطيني وقللواه نحللو صناعللة قللرار تشللاركي يف صفقللات التبللادل، إىل 

جانللب تفعيللل ملللف األرسى وطنيللًا ومجاهرييللًا.

· تبيللان كيللف يمكللن أن تلعللب قضيللة األرسى دورًا يف إحللداث ثغللرة يف االنقسللام 	
السلليايس الداخللي عللن طريللق إجيللاد صيغللة توافقيللة مشللرتكة جيتمللع عليهللا 

الفرقللاء.

املعايير
إلجيللاد بدائللل ناجعللة تعالللج حالللة انسللداد األفللق يف ملللف األرسى، سللتنطلق هللذه 

الورقللة مللن املعايللري اآلتيللة:

· مللدى قللرب هللذا البديللل مللن رؤيللة أصحللاب القللرار ومتخذيلله، وهنللا سللنحدد 	
أصحللاب القللرار بالسلللطة الفلسللطينية وحركللة محللاس.

· هللل هنللاك إمجللاع وطنللي عللى هللذا البديللل؟ بللام يسللاند صانللع القللرار ومتخللذه 	
عللى تنفيللذ السياسللة وحتمللل تبعاهتللا، وبللام يالقللي قبللوالً مللن فصائللل املقاومللة 

امليدانيللة.
· واقعيللة وإمكانيللة تنفيللذ السياسللة البديلللة يف ظللل عللدم تللوازن القللوى مللع اجلانللب 	

اإلرسائيللي، ويف ظللل األوضللاع اإلقليميللة والدوليللة التي مل تعللد القضية الفلسللطينية 
أولويللة ضمللن أجندهتللا السياسللية، وكذلللك مللدى معقوليللة تطبيللق هللذا البديللل يف 

ظللل حالللة االنقسللام الداخللي.

· حتقيللق العللدل لكافللة فئللات األرسى، خصوصللًا ذوي األحللكام العاليللة، واملللرىض، 	
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واألطفللال، والنسللاء، ومللن كافللة األطيللاف والفصائللل واملناطللق واملرجعيللات 
القياديللة.

· حجم املنفعة من هذا البديل يف حال طبق عى أرض الواقع.	

البدائل

ــة االنقســام واعتــامده بوصفــه سياســة فلســطينية  أوالً: إخــراج ملــف األرسى مــن حال
عامــة

يقللوم هللذا البديللل عللى التوافللق لتوحيللد كافللة اجلهللود الوطنيللة جتللاه قضيللة األرسى 
كوهنللا ركيللزة مللن ركائللز التحللرر الوطنللي.   ويتطلللب أي حللراك باجتللاه تفعيللل قضيللة 
األرسى وطنيللًا أمريللن رئيسللن: أوهلللام، حصللول تفاهللم وطنللي يضمللن إخللراج ملللف 
األرسى مللن جتاذبللات وتأثللريات حالللة االنقسللام، ليأخللذ امللللف بعللدًا وطنيللًا بعيللدًا 
عللن التناقضللات السياسللية حتللى يف ظللل االنقسللام وعللدم حللدوث توافللق عللى باقللي 
القضايللا.   وثانيهللام، وضللع قضيللة األرسى عللى سلللم أولويللات السياسللة الفلسللطينية 
ببعدهيللا الداخللي واخلارجللي، سللواء عللى مسللتوى قيللادة السلللطة أو الفصائللل، 

باعتبارهللا مصلحللة وطنيللة للجميللع.

حيقق هذا البديل، عىل رمزيته، مكاسب عدة، منها: 
· التفللاف مجاهللريي فلسللطيني ملللا متثللله قضيللة األرسى مللن رمزيللة وطنيللة، وسللينظر 	

إليهللا الشللعب بمختلللف توجهاتلله كخطللوة إجيابيللة نحللو تعزيللز الوحللدة وإهنللاء 
االنقسللام، إضافللة إىل الرتكيللز عللى قضيللة مللن قضايللا التحللرر الوطنللي، ال سلليام يف 

ظللل وجللود حالللة إحبللاط شللعبي إزاء مللا آلللت إليلله احلالللة الوطنيللة برمتهللا.

· لللن تتعللارض مللع الرؤيللة السياسللية لللكل مللن طللريف النللزاع الداخللي السلللطة 	
الفلسللطينية وحركللة محللاس، فهللام لللن تقدمللان عللى أيللة تنللازالت سياسللية 
لبعضهللام البعللض أو للجانللب اإلرسائيللي، بللل سللُينظر إىل القضيللة مللن منطلللق 

واجللب وطنللي وحقوقللي وإنسللاين عللى اجلميللع االنخللراط فيلله.
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· البعللد اإلنسللاين واملقبوليللة عللى املسللتوى اإلقليمللي والللدويل، ألنلله يعللرب عللن 	
قضيللة عادلللة وقضيللة حقللوق إنسللان لللأرسى الفلسللطينين.

· أمللا فيللام يتعلللق باملنفعللة العمليللة لللأرسى مللن هللذه اخلطللوة، فإنلله جيللب التأكيللد 	
عللى أهنللا تبقللى مللن دون جللدوى مللا مل ترافقهللا حتللركات عمليللة أخللرى كللام هللو 

موضللح يف البديلللن الثللاين والثالللث.

ثانيًا: انتفاضة )هبة( األرسى
مللن أجللل إحللداث ضغللط عللى اجلانللب اإلرسائيللي لتلبيللة مطالللب األرسى وإطللالق 
رساحهللم، والرتويللج دوليللًا لعدالللة قضيتهللم؛ ال بللد مللن رشاكة وطنيللة وتنسلليق اجلهود 
نحللو هبللة لللأرسى عللى خمتلللف األصعللدة، اإلعالميللة والشللعبية، وعللى مسللتوى كافة 
املناطللق واملللدن الفلسللطينية.   وتكللون هللذه اهلبللة موجهللة فقللط لقضيللة األرسى.   ويف 

هللذا السللياق يمكللن القيللام بللام يللأيت:

· التوافللق عللى خطللة إعالميللة، حمليللًا ودوليللًا، تتشللارك فيهللا كافللة وسللائل اإلعللالم، 	
الوطنيللة واحلزبيللة والعربيللة والدوليللة.

· خلللق إطللار متكامللل لتحللركات وفعاليللات مجاهرييللة ومظاهللرات احتجاجيللة ضللد 	
االحتللالل يف كافللة املناطللق.

· عقللد ثالثللة مؤمتللرات دوليللة وإقليميللة )يف الضفللة والقطللاع والشللتات( هبللدف 	
خلللق بيئللة مسللاندة لقضيللة األرسى، عللى أن يعقللد مؤمتللر رابللع جامللع لللكل 

الفلسللطيننن.

· االسللتفادة مللن دور مؤسسللات املجتمللع املللدين الفلسللطيني، داخليللًا وإقليميللًا 	
ودوليللًا.

· االسللتفادة مللن اجلاليللات الفلسللطينية والعربيللة واإلسللالمية ومنللارصي القضيللة 	
الفلسللطينية، مللن خللالل تنظيللم جتمعللات ومظاهللرات واعتصامللات يف العواصللم 

األوروبيللة والدوليللة للمطالبللة بإطللالق رساح األرسى.
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· تنظيللم االعتصامللات واإلرضابللات داخللل السللجون، والتوافللق عللى خطللة عمللل 	
موحللدة لكافللة األرسى.

· اخلللارج، 	 يف  التحريللر  منظمللة  ملؤسسللات  اخلارجللي  الديبلومللايس  التحللرك 
التمثيليللة. ومكاتبهللا  السلللطة  والسللفارات 

مللن مميللزات هللذا البديللل قدرتلله عللى إحللداث حللراك شللامل يف ملللف األرسى، 
واالسللتفادة مللن كافللة مكونللات وطاقللات الشللعب الفلسللطيني، ومنارصيلله اإلقليميللن 
والدوليللن، ومللن املمكللن أن حيقللق منفعللة حقيقيللة لللأرسى وتلبيللة حقوقهللم، 
والضغللط عللى اجلانللب اإلرسائيللي يف ذلللك، عللدا عللن كونلله خيللارًا مقبللوالً وطنيللًا 

ومجاهرييللًا.  

لكللن يف املقابللل، إن حتقيللق هللذه السياسللة والعمللل يف إطارهللا يتطلللب إحللداث حللراك 
حقيقللي يف ملللف املصاحلللة الوطنيللة وتقريللب وجهللات النظللر بللن الفرقللاء السياسللين، 
خصوصللًا أن هللذا البديللل، بكافللة مكوناتلله، قللد يتعللارض مللع رؤيللة السلللطة السياسللة، 
وختوفهللا مللن حتللول أي حللراك فلسللطيني مجاهللريي ضللد االحتللالل إىل حالللة انتفاضللة 
شللاملة، بسللبب إمكانيللة إقللدام االحتللالل عللى ممارسللات قمعيللة ضللد املعتقلللن 
واجلامهللري الفلسللطينية.   ومللن هنللا يمكللن االسللتفادة مللن هللذا البديللل بشللكل جزئللي 

وتدرجيللي مللدروس.

ــب  ــع اجلان ــأرسى م ــادل ل ــات تب ــذ صفق ــل يف تنفي ــني الفصائ ــاق رشف ب ــًا: ميث ثالث
ــيل اإلرسائي

جيللب اسللتثامر وجللود أرسى إرسائيليللن لللدى »محللاس« منللذ حللرب 2014 بشللكل 
وطنللي وناجللح بللام خيللدم قضيللة األرسى.   وهنللا جيللدر مللن العمللل عللى تشللكيل جلنللة 
وطنيللة يكللون هدفهللا األسللايس التحضللري والتنسلليق والتخطيللط لصفقللة تبللادل قادمللة 
تتضمللن آليللات عمللل ومعايللري مللن شللأهنا حتقيللق أقللى اسللتفادة لللأرسى، مللن خالل 
تضافللر اجلهللود املشللرتكة بللن كافللة القللوى وتللاليف أي أخطللاء حدثللت يف الصفقللات 
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السللابقة.   وتتضمللن آليللات العمللل مللا يللأيت: 

· حتديللد أعللداد األرسى بدقللة، ومعرفللة ظروفهللم وأحكامهللم وأعامرهللم، لضللامن 	
وجللود أولويللات عادلللة جلميللع األرسى.

· التفاهللم عللى وسلليط عللادل ونزيلله بللام خيللدم قضيللة األرسى ويفللرض رشوط 	
الصفقللة ونتائجهللا عللى اجلانللب اإلرسائيللي.

· حتديللد دور وآليللات عمللل وضبللط كل طللرف مللن األطللراف الفلسللطينية التللي 	
ستسللاهم يف إنجللاح صفقللة التبللادل.

تعتللرب صفقللات األرسى مللن أكثللر اخليللارات واقعيللة وقللدرة عللى حتقيللق أهللداف 
األرسى وإخراجهللم مللن السللجون، وبغللض النظللر عللن اختللالف الللرؤى بللن محللاس 
والسلللطة يف موضللوع العمللل املسلللح وأرس اجلنللود اإلرسائيليللن، إال أن املعطيللات 
تقللول بوجللود أرسى سللتضطر إرسائيللل يف يللوم مللن األيللام إىل مبادلتهللم، وعليلله فللإن 
مللن مصلحللة السلللطة و»فتللح« التوافللق مللع »محللاس« وباقللي الفصائللل عللى رؤيللة 

موحللدة لصفقللة التبللادل القادمللة.

أمللا بالنسللبة حلركللة محللاس، فللإن قبوهلللا برشاكللة وطنيللة يف هللذا امللللف سلليعزز مللن 
مصداقيتهللا شللعبيًا، وسلليمنح الصفقللة التفافللًا شللعبيًا، وهللي لللن تكللون مضطللرة 

لتقديللم تنللازالت سياسللية سللواء للسلللطة، أو للجانللب اإلرسائيللي.

كللام أن وجللود تشللاركية يف قللرار الصفقللة القادمللة سلليزيد مللن الضغللط عللى اجلانللب 
اإلرسائيللي، وسلليعزز موقللف السلللطة الفلسللطينية وطنيللًا ودوليللًا، وحتللى أمللام اجلانب 
اإلرسائيللي الللذي بللات يللرى أهنللا غللري ممثلللة للشللعب الفلسللطيني جغرافيللًا، إضافللة إىل 
إمكانيللة اسللتغالل اجلمهللور اإلرسائيللي مللن أجللل الضغللط عللى قيادتلله إلطللالق رساح 

جنودهللم األرسى.
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املفاضلة بن البدائل
قدمللت البدائللل السللابقة تصللورات نظريللة وعمليللة آلليللات قللد تسللاهم يف إطللالق 
رساح األرسى، وحتقيللق مكاسللب عللى أرض الواقللع يف حللال تبنيهللا مللن قبللل صانعللي 

القللرار عللى السللاحة الفلسللطينية.

وختلص الورقة بعد املفاضلة بن البدائل ومدى التزامها باملعايري إىل ما يأيت:

· ال يمكللن فصللل البدائللل الثالثللة عللن بعضهللا البعللض، فللكل منهللا مكمللل لآلخللر.   	
وهنللا، جيللب األخللذ بعللن االعتبللار مللدى اإلنجللاز واملكاسللب التللي سلليحققها كل 

بديل لقضيللة األرسى.

· قبللل أي حللراك وطنللي يف قضيللة األرسى، ال بللد مللن إجيللاد تفاهللم ورشاكللة وطنيللة 	
جزئيللة عللى األقللل.   فهللذه اخلطللوة تعتللرب اجلللر الللذي يمكللن مللن خالللله حتقيللق 
مكاسللب عمليللة لقضيللة األرسى، فللال يمكللن البللدء بللأي عمللل ميللداين حقيقللي 
ناجللح مللن دون إعللادة الثقللة بللن صانعللي القللرار وتنحيللة اخلللالف السلليايس 
جانبللًا.   فتحقيللق توافللق وطنللي عللى جزئيللة واحللدة أفضللل مللن بقللاء االنقسللام 

والتناقللض عللى كل القضايللا.

· عللى املللدى القريللب املنظللور، إن البديللل املطللروح لتشللكيل مرجعيللة موحللدة 	
تللرشف عللى صفقللة التبللادل القادمللة يعتللرب خيللارًا مناسللبًا ومعقللوالً لتحقيللق 
مكاسللب رسيعللة لللأرسى، نظللرًا لوجللود ضغللوط عللى اجلانللب اإلرسائيللي 

بسللبب جنللوده األرسى.

· يمكللن العمللل عللى البديللل الثللاين )انتفاضللة األرسى( عللى املللدى البعيد، وبشللكل 	
تدرجيللي وتصاعللدي، ووفللق خطللوات وأولويللات عمل مدروسللة تتالىف أي سلللبية 
قللد يراهللا صانللع القللرار يف هللذا البديللل.   وهنللا ال بللد مللن الوصللول إىل قللدر كبللري 

مللن الثقللة بللن طللريف االنقسللام الفلسللطيني.
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نحو سياسات فاعلة لضمان استرجاع الحقوق املائية

وتحقيق العدالة املائية داخل األراضي الفلسطينية

 أيمن لّبد، غدير عرفة، والء جّرار
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مقدمة
تعتللرب امليللاه أحللد أهللم مولللدات احليللاة التنمويللة ألي جمتمللع، وهللي أحللد أهللم 
األسللباب التللي تللؤدي إىل نشللوب احلللروب والرصاعللات.   وبللات التنللازع عليهللا أمللرًا 
مسللتعصيًا ملللا للله مللن آثللار مدمللرة ألساسلليات ومقومللات الوجللود لطللرف مللا عللى 

حسللاب الطللرف اآلخللر.

منللذ نشللوب حللرب 1967، اسللتطاعت إرسائيللل أن تسلليطر بشللكل شللبه كي عللى 
املصللادر املائيللة، بللام فيهللا أحللواض امليللاه اجلوفيللة الفلسللطينية، ومللوارد حللوض هنللر 
األردن، مللا حللرم الفلسللطينين بالقللوة مللن مصادرهللم املائيللة املرشوعللة، وانتهللك 
حقوقهللم املائيللة التللي نصللت عليهللا كل القوانللن الدوليللة ومبادئهللا املتعللارف عليهللا، 
بللام تشللمل القانللون الللدويل اإلنسللاين، والقانللون الللدويل للميللاه، واتفاقيللة جنيللف 
الرابعللة للعللام 1949، ومجيللع املرجعيللات املنبثقللة عنهللا التللي اسللتندت يف جمملهللا إىل 

مبللادئ العدالللة واإلنصللاف التوزيعيللة.1

وقللد وّلللد هللذا التللرصف اإلرسائيللي وممارسللاته املهيمنللة عللى املصللادر املائيللة وفللرض 
القيللود عليهللا اسللتمرار النللزاع مللا بللن الطرفللن، ونتللج عنلله هتديللد ملكونللات النسلليج 
االقتصللادي واالجتامعللي والسلليايس لللدى املجتمللع الفلسللطيني، باإلضافللة إىل انعللدام 

التنميللة، واهللرتاء يف البنيللة التحتيللة وعللدم اسللتدامتها.

منللذ تشللكيل السلللطة الوطنيللة الفلسللطينية، ومللن خللالل التوقيللع عللى اتفاقيللة أوسلللو 
الثانيللة يف العللام 1995، ارتكللزت املللادة 40 مللن امللحللق الثالللث عللى حللدوث نقطللة 
حتللول وتغللريات يف القضيللة املائيللة، فكانللت بنللود االتقافيللة عنرصيللة ضللد الفلسللطينين 
مللن حيللث تعمللد هضللم احلقللوق املائيللة الفلسللطينية كاملللة، كللام مل تسلللط الضللوء 
عليهللا، بللل ناقشللت احتياجللات الشللعب الفلسللطيني من كميللات امليللاه يف تلللك املرحلة 
دون األخللذ بعللن االعتبللار التزايللد املسللتمر يف النمللو السللكاين، ودون االنطللالق مللن 

Al-Haq Orgnization, Environmental Injustice in Palestine ,2015 http://www.alhaq.org/advocacy/top-  1
ics/housing-land-and-natural-resources/948-environmental-injustice-in-occupied-palestinian-terri-

tory-problems-and-prospects
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فكللرة أّن امليللاه حللق مائللي كامللل للفلسللطينين.   وقللد لعللب غيللاب اإلدراك للمفللاوض 
الفلسللطيني يف تلللك الفللرتة دورًا مهللاًم يف هضللم احلقللوق املائيللة، األمللر الللذي سللاهم 

بشللكل كبللري يف سلللوك القضيللة املائيللة ملسللار معاكللس.

يف الوقللت الراهللن، تسلليطر إرسائيللل عللى مللا يقللارب 86% مللن مجيللع املصللادر املائيللة 
املتوفللرة، يف حللن تفللرض حكمهللا وقراراهتللا العسللكرية عللى 14% املتبقيللة مللن امليللاه 
املخصصللة لالسللتخدام لصالللح اجلانللب الفلسللطيني.1 عللدا ذلللك، فللإن إرسائيللل 
متنللع الفلسللطينين مللن احلصللول عللى احلصللص املائيللة التللي خصصللت هلللم يف 
اتقاقيللة أوسلللو الثانيللة والبالغللة 118 مليللون مللرت مكعللب، وبللدالً مللن ذلللك حصللل 
الفلسللطينيون عللى 20 مليللون مللرت مكعللب حتللى أواخللر العللام 2015، مللا يشللري إىل 
حجللم الظلللم الللذي متارسلله إرسائيللل، وهللو مللا يفللر سللبب األزمللة املائيللة التللي متللر 
هبللا األرايض الفلسللطينية، وبالتللايل خلللق حالللة مللن عللدم العدالللة يف توزيللع احلصللص 

عللى الصعيللد املحللي، ألن السلللطة تتحللرك بللام أتيللح هلللا مللن كميللات.

هتللدف هللذه الورقللة إىل تقديللم سياسللات بديلللة مللن شللأهنا أن تسللاعد صانعللي 
القللرار عللى اختللاذ إجللراءات صارمللة تضمللن اسللرتجاع احلقللوق املائيللة املسلللوبة مللن 
الفلسللطينين، وسلليادة إدارهتللا داخليللًا بشللكل معتللدل، مللن أجللل جتللاوز األزمللة املائيللة 
وإتاحللة الفرصللة للفلسللطينين للتمتللع بحقوقهللم املائيللة واسللرتجاعها كاملللة مللع 
التعويللض اسللتنادًا إىل مبللادئ العدالللة املائيللة، بللام يضمللن وقللف اجلانللب اإلرسائيللي 
عللن اسللتنزاف امليللاه ورسقتهللا حتللت مظلللة القانللون، ومللن أجللل حتقيللق احلوكمللة 
واالسللتخدام األمثللل للمصللادر املائيللة وحريللة السلليادة الفلسللطينية عللى املللوارد املائيللة، 
بللام يشللمل تطبيللق العدالللة يف توزيعهللا وتوفريهللا وتسللعريها مللن أجللل ضللامن حصللول 
املواطنللن عللى فللرص متسللاوية يف مجيللع املحافظللات، إضافللة إىل حتقيللق أبعللاد التنميللة 

املسللتدامة بمختلللف أطرهللا.  

/http://www.pwa.ps 1  جمموعة تقارير منشورة عى موقع سلطة املياه
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حتديد املشكلة
تشللهد األرايض الفلسللطينية يف الوقللت الراهللن أزمللة شللح ميللاه نتيجللة لسياسللات 
االحتللالل اإلرسائيللي وإجراءاتلله التعسللفية، التللي لعبللت دورًا مهللاًم يف حرمللان 
الفلسللطينين مللن الوصللول إىل مصادرهللم املائيللة.   كللام أدى سللوء إدارة قطللاع امليللاه 
والتوزيللع غللري العللادل للحصللص املائيللة املتوفللرة للمواطنللن مللن قبللل اجلانللب 
الفلسللطيني إىل تفاقللم األزمللة.   ومللن املمكللن حتديللد أطللر املشللكلة الناشللئة عللرب 

السللنن عللى النحللو اآليت:

أوالً: الرصاع عىل مصادر املياه بني الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل
· ال توجللد إرادة سياسللية فلسللطينية مللن أجللل التفعيللل والنضللال حتللى اسللرتجاع 	

احلقللوق املائيللة املسلللوبة، وإنللام تكتفللي اجلهللات الرسللمية باحللللول اجلزئيللة كخطللة 
طللوارئ يف إدارة قطللاع امليللاه.

· صنللاع القللرار الفلسللطيني ال يدركللون حجللم املشللكلة املائيللة ومللا يرتتللب عليهللا 	
مللن مشللاكل نزاعيللة، كللام أهنللم ال يتعاملللون معهللا كأولويللة وطنيللة، إضافللة إىل 

عللدم متكللن املفللاوض الفلسللطيني مللن حللل القضيللة احلقوقيللة املائيللة.

· وجللود لبللس يف االتفاقيللات املربمللة، مللا أحللال إىل سلليطرة إرسائيللل شللبه التامللة 	
عللى مجيللع املصللادر وخنللق اجلانللب الفلسللطيني مائيللًا.

· ال حتللدد االتفاقيللات املربمللة مللا بللن اجلانبللن الفلسللطيني واإلرسائيللي، باملجمللل، 	
املصللادر املائيللة املشللرتكة بوضللوح، إضافللة إىل التقاسللم غللري العللادل لتلللك املصادر 

التللي تعتللرب ظاملللة للفلسللطينين.   )انظللر: ملحللق رقللم 1(

· ال يوجللد تفعيللل لسياسللات تسللتند إىل القوانللن الدوليللة التللي تسللاعد عللى 	
اسللرتجاع احلقللوق املائيللة الفلسللطينية املسلللوبة.

· ليسللت امليللاه ذات السلليادة الوطنيللة مللن شللأن إرسائيللل، وال يمكللن التفللاوض 	
عليهللا كللام هللو احلللال يف التعامللل مللع املصللادر املائيللة املشللرتكة.
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· يمتلللك اجلانللب اإلرسائيللي حللق الفيتللو يف اللجنللة الرباعيللة املشللرتكة املنبثللة 	
عللن اتفاقيللة أوسلللو الثانيللة، مللا يللؤول إىل صعوبللة احلصللول عللى الرتاخيللص 
التطويريللة والتنمويللة يف قطللاع امليللاه داخللل األرايض الفلسللطينية، وخاصللة مناطللق 
)ج(، بحجللة أنلله جيللب ضللم مجيللع املسللتوطنات اإلرسائيليللة يف الضفللة الغربيللة إىل 
املشللاريع ذات البنيللة التحتيللة يف الضفللة، وهللو مللا يرفضلله اجلانللب الفلسللطيني 

دومللًا.

· تقللوم فلسللطن بللرشاء كميللة مللن امليللاه قللدرت بللل 68 مليللون مللرت مكللب أواخللر 	
العللام 2015 مللن رشكللة امليللاه اإلرسائيليللة »ميكللوروت« بتكلفللة باهظللة تزيللد مللن 
نسللبة الديللون املسللتحقة عللى السلللطة الفلسللطينية، وذلللك مللن أجللل تغطيللة العجز 
املائللي الداخللي.   ومللن املالحللظ أن الكميللات التللي تقللوم فلسللطن برشائهللا تتزايللد 

بشللكل كبللري يف اآلونللة األخللرية.  1

ثانيًا: إدارة املصادر املائية املتوفرة داخليًا
· عللدم التوزيللع العللادل للميللاه املتوفللرة مللن قبللل السلللطات املسللؤولة واملجالللس 	

املحليللة والبلديللات املختصللة وصللوالً إىل املواطنللن.

· سوء إدارة قطاع املياه، وعدم وجود تنسيق فعي ما بن مزودي املياه.	

· نسللبة الفاقللد املائللي تصللل إىل 50% يف بعللض املناطللق والعجللز املللايل حيللول دون 	
احتوائلله.

· سللعر كللوب امليللاه خيتلللف مللن منطقللة إىل أخللرى، وعللدم مراعللات الطبقللات 	
الفقللرية غللري املقتللدرة.  

· عدم تفعيل وتبني أساليب احلوكمة يف قطاع املياه.	

· عللدم تطبيللق اإلسللرتاتيجيات والقوانللن الفلسللطينية التللي مللن شللأهنا إدارة امليللاه، 	
والتللي باتللت حللربًا عللى ورق.

1  املرجع السابق.
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· عللدم النهللوض يف تطويللر وسللائل البحللث العلمللي واسللتخدامها كأداة مللن أجللل 	
متابعللة التطللور التكنولوجللي واعتامدهللا لتوفللري ميللاه بديلللة، مثللل معاجلللة امليللاه 

العادمللة، أو حتليللة ميللاه البحللر.  

· االعتللامد شللبه الكامللل عللى اململلول لتمويللل املشللاريع التطويريللة والتنمويللة 	
والقبللول برشوطلله.

األهداف
يف ضللوء مللا تللم اسللتعراضه مللن مشللاكل، وإيامنللًا بللأن قضيللة امليللاه املسلللوبة واملنتزعللة 
بالقللوة هللي حللق فلسللطيني بحللت، فللإن الورقللة حتمللل يف طياهتللا مجلللة مللن األهللداف، 
أمههللا: تسللليط الضللوء عللى اآلليللات والوسللائل التللي مللن شللأهنا زيللادة مقللدرة 
اجلهللات الفلسللطينية عللى مواجهللة ممارسللات االحتللالل املتعلقللة بانتهللاك احلقللوق 
املائيللة الفلسللطينية، إىل جانللب رسللم السياسللات العامللة للتعامللل مللع موضللوع امليللاه 
وإدارهتللا داخليللًا كأولويللة يفرضهللا حجللم الزيللادة السللكانية يف ظللل ظللروف سياسللية 

واقتصاديللة واجتامعيللة متغللرية باسللتمرار.

املؤشرات
يمكللن قيللاس حقللوق اإلنسللان يف امليللاه اسللتنادًا إىل مللؤرشات عللدة تللم تطويرهللا يف 
تقريللر التنميللة البرشيللة الصللادر عللن برنامللج األمللم املتحللدة اإلنامئللي 2006، تعزيللزًا 
الرتباطهللا بالعهللد الللدويل للحقللوق االجتامعيللة واالقتصاديللة.1 فمللن املؤكللد أن هنللاك 

مجلللة مللن املللؤرشات التللي تشللري إىل وجللود ظلللم مائللي واقللع عللى الفلسللطينين.

وبالنســبة لأدلــة اإلحصائيــة التــي تؤكــد هــذا الظلــم، والتــي حتــول دون حتقيــق التنميــة 
املســتدامة يف املنطقــة، ســواء عــىل الصعيــد الداخــيل جلهــة إدارة امليــاه فلســطينيًا، أو عــىل 
ــا  ــن بلورهت ــيل، فيمك ــطيني اإلرسائي ــرصاع الفلس ــق بال ــام يتعل ــي في ــد اإلقليم الصعي

بالنقــاط اآلتيــة:

1  مؤسسة احلق، مرجع سابق.
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قدرة الوصول إىل املصادر املائية
عللى الرغللم مللن أن فلسللطن تتمتللع بمصللادر مائيللة هائلللة )انظللر: ملحللق 2( ختتلللف 
وتتنللوع بأشللكاهلا مللن ينابيللع وأهنللار وأحللواض مائيللة جوفيللة وبحللار تكفيهللا وشللعبها 
للعيللش بكرامللة، وحتّسللن مللن تنميللة املجتمللع، اقتصاديللًا واجتامعيللًا، حتللى األجيللال 
القادمللة، إال أن سلليطرة إرسائيللل عللى معظللم تلللك املصللادر وحمدوديللة الوصللول إليهللا 
حللال دون حتقيللق تلللك التنميللة، حيللث تسللتغل إرسائيللل مللا يقللارب 86% مللن مجيللع 
املصللادر املائيللة املشللرتكة بللن الطرفللن اإلرسائيللي والفلسللطيني، يف حللن تفللرض 
حكمهللا وقراراهتللا العسللكرية عللى 14% املتبقيللة من امليللاه املخصصللة للفلسللطينين، أي 
مللا يقللارب جمموعلله 180 مليللون مللرت مكعللب، رغللم أن 85% مللن مسللاحة اخلزانللات 
اجلوفيللة الثالثللة املشللرتكة تقللع فللوق أرايض الضفللة الغربيللة، وأن تغذيللة تلللك اخلزانات 
مللن األمطللار املتسللاقطة يتللم ترشلليحها جيولوجيللًا عللرب أرايض الضفللة.1 )انظللر: ملحللق 

رقللم 3( 

اعتللامدًا عللى دراسللات عللّدة، فللإن معللدل اإلمكانيللة املائيللة املتجللددة لأحللواض املائيللة 
الثالثللة التللي تعللود لصالللح الفلسللطينين يللرتاوح مللن 679 إىل 713.3 مليللون مللرت 
مكعللب سللنويًا.   يف حللن يبلللغ معللدل اجلريللان السللطحي السللنوي 60 مليللون مللرت 
مكعللب.   وحسللب »اتفاقيللة جونسللون« 1956، فللإن حصللة الفلسللطينين تللرتاوح مللن 
257 إىل 320 مليللون مللرت مكعللب سللنويًا مللن ميللاه حللوض هنللر األردن، وهللذا يللدل 
عللى أن جممللوع معللدل مللا جيللب أن تتمتللع بلله األرايض الفلسللطينية مللن مللوارد مائيللة 
ومللن املفللرتض أن تكللون حتللت سلليادة الفلسللطينين يقللدر بللل 980 مليللون مللرت مكعب.

وباالسللتناد إىل املعايللري اإلقليميللة والدوليللة، فللإن األرايض الفلسللطينية حتصللل عللى 
احلللد األدنللى مللن مصادرهللا املرشوعللة، حيللث قللدرت الكميللة التللي حصلللت عليهللا 
يف اآلونللة األخللرية مللن األحللواض اجلوفيللة بللل 20 مليللون مللرت مكعللب يف الضفللة، 
و55 مليللون يف القطللاع.   كللام أهنللا ال متتلللك إمكانيللة الوصللول إىل مصادرهللا مللن امليللاه 

1  تقارير سلطة املياه، مرجع سابق.



71

أوراق تحليل سياسات

العذبللة مللن حللوض هنللر األردن كللام تفعللل الللدول املشللاطئة للله.1 

وعللى غللرار ذلللك، تعللاين الضفللة والقطللاع مللن تدهللور يف البنيللة التحتيللة يف قطاعللي 
امليللاه والللرصف الصحللي مللن حيللث تقديللم اخلدمللات، سللواء عللى صعيللد توفللري 
شللبكات لتوصيللل امليللاه إىل املنشللآت واملنللازل، أو رصفهللا عللرب شللبكات الللرصف 
الصحللي.   وتفاقمللت املشللكلة يف القطللاع عقللب احلللرب األخللرية 2014، مللا أدى 
إىل التحذيللر مللن انعللدام مكونللات احليللاه فيهللا بحسللب التقاريللر الدوليللة التللي قيمللت 

وضعهللا الداخللي.2

تشللري اإلحصللاءات إىل أن أكثللر مللن 123 جتمعللًا سللكانيا يف األرايض الفلسللطينية ال 
تتوفللر هلللا شللبكات ميللاه، أي بللام يقللدر 412345 نسللمة، فيللام يعللاين أكثللر مللن 251 
جتمعللًا فلسللطينيًا مللن وجللود شللبكات ميللاه مهرتئللة و247 مللن مشللكلة التللزود املتقطللع 
للميللاه، فيصللل االنقطللاع التللام للميللاه يف بعللض القللرى الفلسللطينية إىل فللرتة 4-3 
أشللهر، إضافللة إىل وجللود 192 جتمعللًا ال تتوفللر فيهللا خدمللات مائيللة، األمللر الللذي 
يدفللع املواطللن إىل اللجللوء للبحللث عللن مصللادر بديلللة، ورشاء ميللاه مللن الصهاريللج 

بأسللعار باهظللة جللدًا.3

أمللا يف قطللاع الللرصف الصحللي، فتشللري اإلحصللاءات إىل أن 85 جتمعللًا، أي مللا 
يقللارب 16%، ترتبللط بشللبكات رصف صحللي، يسللتخدم يرتبللط 511 جتمعللًا احلفللر 
االمتصاصيللة )478 يف الضفللة والباقللي يف القطللاع(4، ممللا يتسللبب بانتشللار امللوثللات 
واألمللراض مللا بللن السللكان املحليللن، عللدا عللن املشللاكل االجتامعيللة الناشللئة بسللبب 
عمليللة النضللح.5 وبمقارنللة الوضللع مللع إرسائيللل، فللإن البنيللة التحتيللة مللن حيللث 

1  تقارير سلطة املياه، مرجع سابق.  
PWA.  (2014).  Gaza Water Resources Status Report - 2013/2014.  Ramallah – Palestine  2

3  بيللان صحفللي مشللرتك بمناسللبة يللوم امليللاه العاملللي للجهللاز املركللزي لإلحصللاء الفلسللطيني وسلللطة امليللاه الفلسللطينية، اجلهللاز 
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default. 2016/8/20 املركللزي لإلحصللاء، 2015/03/22، تاريللخ الوصللول

aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1614&mid=3915&wversion=Staging
 2016http://www.pcbs.gov.ps/default.aspx 4  اجلهاز املركزي لإلحصاء

Ghadeer Arafeh, “Process Monitoring and Performance Evaluation of Existing Wastewater Treatment-  5
  .(Plants in Palestinian Rural Areas” (Thesis, Birzeit University, 2012
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توفللري شللبكات ميللاه عامللة وشللبكات رصف صحللي تغطللي نسللبة كبللرية مللن املرافللق 
احليويللة والسللكنية.

وفرة املياه
تقللدر كميللة امليللاه املتوفللرة حاليللًا لالسللتخدام يف الضفللة مللا يقللارب 20 مليللون مللرت 
مكعللب سللنويًا يتللم اسللتخراجها مللن اآلبللار اجلوفيللة، أمللا مللا هللو متوفللر يف القطللاع 
فيقللدر بحللوايل 55 مليللون مرت مكعللب سللنويًا، تسللتخدم لأغللراض املنزليللة والزراعية، 
مللع العلللم أن أكثللر مللن 95% مللن امليللاه املتوفللرة يف القطللاع غللري قابلللة للللرشب اسللتنادًا 
إىل مواصفللات الصحللة العامليللة واملواصفللات الفلسللطينية.   ولتعويللض العجللز املائللي 

تقللوم فلسللطن بللرشاء ميللاه مللن رشكللة »مكللروت« اإلرسائيليللة.

تبلللغ حصللة الفللرد الفلسللطيني لالسللتهالك السللنوي مللن امليللاه، مللع األخللذ بعللن 
االعتبللار النمللو السللكاين املتزايللد وثبللات كميللات امليللاه املتوفللرة لالسللتهالك املنللزيل 
منللذ توقيللع اتفاقيللة أوسلللو، 25-35 مللرتا معكبللا يف الضفللة و23-38 يف القطللاع، بينللام 
تبلللغ حصللة الفللرد اإلرسائيللي 100 مللرت مكعللب، أي حللوايل 4-5 أضعللاف حصللة 

الفلسللطيني، وهللو أعللى ممللا أوصللت بلله منظمللة الصحللة العامليللة.6 

نسللتنتج ممللا سللبق أن اجلانللب الفلسللطيني يغطللي تقريبللًا 40% مللن احتياجللات شللعبه، 
بينللام يغطللي اجلانللب اإلرسائيللي 100% مللن احتياجللات شللعبه، بللل إن املللؤرشات تللدل 
أن هنللاك فائضللًا يف امليللاه التللي متلكهللا إرسائيللل، وهللو مللا يفللر سللبب بيللع إرسائيللل 
امليللاه الفائضللة للفلسللطينين، باإلضافللة إىل نيتهللا تصديللر امليللاه وبيعهللا إىل الللدول 

املجللاورة كمكسللب جتللاري.

القدرة عىل الدفع مقابل خدمة توصيل املياه
يعللاين قطللاع امليللاه يف فلسللطن مللن أزمللة حقيقيللة بسللبب عجزهللا املسللتمر يف الوصللول 
إىل مصللادر امليللاه بسللبب اإلرسائيليللة، مللا أدى إىل حللدوث فجللوة كبللرية متثلللت يف زيادة 

6   تقارير سلطة املياه، مرجع سابق
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الطلللب عللى العللرض املائللي الناتللج عللن التسللارع يف الكثافللة السللكانية، وانعكاسلله 
سلللبًا عللى الوضللع االجتامعللي واالقتصللادي للمواطنللن الفلسللطينين.   لللذا فللإن 
إدارة هللذا القطللاع تتطلللب املزيللد مللن اجلهللد مللن املؤسسللات احلكوميللة ذات العالقللة 
لضللامن توزيللع عللادل للحصللص املائيللة املحللدودة وتوفللري مصللادر بديلللة وتسللعريها.   
وباإلضافللة إىل ذلللك، فللإن التعرفللة املائيللة تعتمللد عللى وضللع أسللعار تضمللن اسللرتداد 
التكاليللف اإلداريللة وخدمللات التشللغيل والصيانللة وحتقيللق عائللد ربحللي، وتأخللذ 
بعللن االعتبللار مجيللع الرشائللح االجتامعيللة، وعللى وجلله اخلصللوص العائللالت الفقللرية 
واملحتاجللة، بحيللث يتللم محايللة حقهللم يف احلصللول عللى امليللاه بللام يتناسللب وتلبيللة 

احتياجاهتللم.1

تقللدر كميللة امليللاه التللي يتللم رشاؤهللا مللن رشكللة »ميكللوروت« بللل 68 مليللون مللرت 
مكعللب حتللى منتصللف العللام 2016، مللن ضمنهللا 5 ماليللن تذهللب لصالللح قطللاع 
غللزة والباقللي ملحافظللات الضفللة، فيللام يبلللغ سللعر املللرت املكعللب مللن امليللاه الللذي تبيعلله 
إرسائيللل للسلللطة بللل 2.70 شلليكل للضفللة 2.44 للقطللاع، مللع اشللرتاط إرسائيللل 
زيللادة شلليكل واحللد للمللرت املكعللب يف حللال طالبللت سلللطة امليللاه الفلسللطينية زيللادة 

الكميللة.2

تشللري اإلحصللاءات إىل وجللود تبايللن يف ضبللط التعرفة من منطقللة إىل أخللرى يف األرايض 
الفلسللطينية بسللبب ارتفللاع تكاليللف خدمللة توصيللل امليللاه للتجمعللات الفلسللطينية، 
حيللث يصللل سللعر املللرت املكعللب مللا بللن 4-5 شللواكل للمواطللن الفلسللطيني، يف حللن 

يبلللغ السللعر لسللكان املسللتوطنات يف الضفللة 1.8 شلليكل.

ويضللاف إىل مللا سللبق أن تطبيللق العدالللة االجتامعيللة يف التسللعري غللري متناسللق مللع 
التعرفللة التصاعديللة، إذ إن اسللتهالك امليللاه بللن أرسة فقللرية حمللدودة الدخللل ذات عللدد 
أفللراد كبللري وبللن أرسة غنيللة قليلللة عللدد األفللراد متفللاوت، عللى غللرار أن الكميللة 
املخصصللة لالسللتهالك هللي متقاربللة لأرستللن، مللا يشللري إىل أن تكلفللة سللعر الكللوب 

1  سلطة املياه الفلسطينية، إسرتاتيجية احلد من املياه غري حماسب عليها، أيار 2012.
PWA.  (2014).  Water Information System.  Ramallah – Palestine  2
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الواقللع عللى عاتللق األرس الفقللرية يف املحصلللة أعللى مللن الغنيللة، أي أن الفقللرية تدفللع 
مللا يقابللل 5% مللن دخلهللا الشللهري بينللام تدفللع الغنيللة %1.1

يف املقابللل، ويف ظللل مللا تتمتللع بلله إرسائيللل مللن وفللرة يف امليللاه ومللن تكلفللة منخضفللة 
للكللوب، ويف ضللوء تطبيللق نظللام التعرفللة التصاعديللة، فللإن األرس الفقللرية وميسللورة 
احلللال عللى حللد سللواء ال تتعللدى تكلفللة امليللاه الشللهرية 0.2-0.3% مللن دخلهللا 

الشللهري.2

جودة املياه
يعللاين سللكان قطللاع غللزة مللن نقللص حللاّد يف امليللاه العذبللة، إذ إن االعتللامد بشللكل 
أسللايس هنللاك عللى امليللاه املسللتخرجة مللن اخلللزان اجلللويف الللذي بللات مهللددًا بالتدمللري 
بعللد تللرب امليللاه املاحلللة إليلله، ويف ظللل تسلللل ميللاه الللرصف الصحللي غللري املعاجلللة 
إليلله، وانعللكاس ذلللك عللى نسللب تركيللز النللرتات والكلوريللدات.   وبللرزت حالللة 
التلللوث شلليئًا فشلليئًا بسللبب السياسللة اإلرسائيليللة، وعوامللل أخللرى أبرزهللا الزيللادة 

الطبيعيللة يف أوسللاط السللكان.  

ال تقللارن مشللكلة التلللوث املائللي يف القطللاع غللزة بمثيلتهللا يف الضفللة، فللال تللزال تعللاين 
ميللاه الللرشب يف حمافظللات غللزة مللن تدهللور كبللري عللى املسللتوين النوعللي والكمللي.   
ففللي العللام 2015 وصلللت كميللة الكلورايللد يف بعللض املناطللق إىل 1500 ملغللرام 
يف اللللرت، وتصنللف ميللاه غللزة حسللب تقسلليم »النجللوت« حتللت امليللاه القلويللة، مللع 
ارتفللاع عللاٍل يف كميللة الكلورايللد3، حيللث يشللري تقريللر »أمنسللتي« الللدويل للعللام 2009 
أن مللا يقللارب 95% مللن ميللاه اآلبللار يف قطللاع غللزة غللري صاحلللة للللرشب بسللبب 
املكونللات القلويللة وزيللادة نسللبة األمللالح يف املناطللق اجلنوبيللة الرشقيللة وأجللزاء مللن 
املنطقللة الوسللطى، وتعتللرب هللذه الزيللادة أعللى بعللرشات املللرات حسللب مللا أوصللت بلله 

منظمللة الصحللة العامليللة.

Ayman Rabi, “Water Pricing Policy, willing to pay and affordability”,International Development Re-   1
search Center Canada, Palestinian Hydrology Group, 1998

2  أوراق بحثية لعدد من اخلرباء يف قطاع املياه.
PWA (2014).  Water Resources Status Summary Report-Gaza Strip.  Gaza Strip  3
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يرجللع التلللوث احلقيقللي للميللاه يف قطللاع غللزة إىل اخللرتاق ميللاه البحللر للخللزان اجلويف، 
حيللث يقللدر أن 480 مليللون مللرت مكعللب مللن ميللاه البحللر وامليللاه اجلوفيللة تداخلت عى 
طللول اخلللط السللاحي، األمللر الللذي سلليفرض تكاليللف ضخمللة إذا مللا تللم التفكللري يف 
إنشللاء حمطللة حتليللة مليللاه البحللر، وذلللك بسللبب احلاجللة إىل تعديللل انخفللاض مسللتوى 

منسللوب امليللاه اجلوفيللة واحليلولللة مللن تداخلهللا مللع ميللاه البحللر.1

البدائل
هنللاك بدائللل عللدة مقرتحللة يمكللن تبنللي أحدهللا، أو االنتقللال إىل بديللل آخللر يف 
حللال فشللل األول، كخطللوات تدرجييللة، أو تبنللي إسللرتاتيجية كاملللة حتتللوي بدائللل 

وسلليناريوهات مللع وضللع خطللط لللكل بديللل ومؤثراتلله.  

ــطينية  ــة الفلس ــوق املائي ــرتجاع احلق ــامن اس ــل ض ــن أج ــة م ــل املقرتح ــيل البدائ ــام ي وفي
ــيل: ــالل اإلرسائي ــن االحت ــلوبة م املس

البديــل األول: رفــض التعامــل مــع اتفاقيــة أوســلو ومــا انبثــق عنهــا مــن تقســيم غــري 
عــادل للحصــص املائيــة واملَاخــذ التــي أخــذت عليهــا

إن جتللاوز هللذا االتفللاق املرحللي هللو خيللار جيللب العمللل عليلله، خاصللة فيللام يتعلللق 
باألمللن املائللي والسلليادة عللى املللوارد املائيللة والطبيعيللة، وإلغللاء هللذا االتفللاق سلليعود 
بحيللاة أفضللل عللى املواطنللن الفلسللطينين، األمللر الللذي يؤسللس للتنميللة االقتصاديللة، 
واحلفللاظ عللى مسللتقبل األجيللال القادمللة.   كللام ال بللد مللن االسللتمرار يف وقللف 
التعامللل مللع اللجنللة الثنائيللة املشللرتكة وعرقلللة مهامهللا والتخطيللط إلسللرتاتيجيات 

أخللرى تضمللن للفلسللطينين اسللرتجاع حقوقهللم.

الفاعليــة: حتللى يكللون هللذا البديللل فاعللاًل، ال بللد مللن صياغللة رؤيللة سياسللية شللاملة 
الرتبللاط هللذا البديللل بقضايللا سياسللية شللائكة، وذلللك ال يمكللن أن يتللم إال مللن خللالل 

منظمللة التحريللر كوهنللا املسللؤولة أوالً عللن توقيللع اتفاقيللة أوسلللو ومللا انبثللق عنهللا.
PWA.  (2015).  Gaza Strip: Desalination Facility Project: Necessity, Politics and Energy.  Gaza Strip - Palestine  1
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الكفــاءة: يعتللرب هللذا البديللل ذا كفللاءة عاليللة، إذ إنلله حيللّول قضيللة امليللاه إىل قضيللة وطنية 
عامللة، ويرفللض التعامللل مللع قضيللة احلصللص املائيللة كوهنللا ال تعللرب عللن واقللع امليللاه، 

كللام أن النسللب املتفللق عليهللا تغللريت بشللكل أسللايس وجللذري.  

ــق: حمللدودة جللدًا الرتباطلله برشعيللة السلللطة، وبعللدم وجللود قللرار  ــة التطبي إمكاني
سلليايس جللدي يبحللث هللذا املوضللوع.  

ــة: يمكللن اللعللب عللى هامللش هللذا البديللل وليللس يف البديللل نفسلله.   فهللذا  املرون
البديللل مللن الصعللب أن يتللم اسللتخدامه بشللكل مللرن، ومرونتلله تللكاد تكللون شللبه 
معدومللة، فإمللا أوسلللو ورشعيتلله، أو خيللار آخللر، ألن هللذا البديللل يتطلللب إعللادة 
ترتيللب األوراق، وإثللارة كافللة امللفللات كاحلللدود السياسللية لدولللة فلسللطن والالجئللن 
والقللدس وامليللاه واألمللن واملسللتوطنات واجلللدار، ألن مجيللع هللذه امللفللات مرتبطللة 

معللًا.

ــام: هنللاك إمجللاع فلسللطيني عللى أن اتفاقيللة أوسلللو قللد فشلللت، وهنللاك  ــي الع الوع
اتفللاق شللبه وطنللي عللى أنلله ال يمكللن الرتاجللع عنهللا بسللهولة للتعقيللدات التللي نشللأت 

كنتيجللة لالتفاقيللة، مثللل وجللود عللرشات اآلالف مللن املوظفللن.

البديــل الثــاين: تنظيــم مظاهــرات وفعاليــات احتجاجيــة واســعة يف الشــارع مــن أجــل 
ــاء  ــل إنش ــن أج ــدويل م ــع ال ــىل املجتم ــط ع ــة، والضغ ــوق املائي ــاع احلق ــة بإرج املطالب
ــن  ــاه م ــف رشاء املي ــة، وتوق ــوق املائي ــىل احلق ــول ع ــن احلص ــدة تضم ــات جدي اتفاقي

ــة. ــروت« اإلرسائيلي ــة »مك رشك

ــة: يمكللن تطبيللق هللذا البديللل إىل جانللب بدائللل أخللرى، ألن هللذا البديللل  الفاعلي
سلليثري الللرأي العللام العاملللي ضللد ممارسللات إرسائيللل باعتبللار أن امليللاه قضيللة إنسللانية، 
وهللذا يعطللي نتائللج رسيعللة وفعالللة، ال سلليام يف وجللود حللاالت نجللاح، مثللل العوجللا 

وفصايللل.  
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الكفــاءة: هللذا البديللل للله نتائللج إجيابيللة أكثللر بكثللري مللن سلللبياته، ألنلله يعللزز ثقافللة 
املطالبللة باحلقللوق بطريقللة وطنيللة وعامللةه.  

إمكانيــة التطبيــق: يمكللن تطبيقلله فللورًا عللى مسللتويات حمليللة عللدة، أو عللى مسللتوى 
املحافظللات، أو املسللتوى الوطنللي العللام، ولكنلله يتطلللب إدارة جيللدة ليكتللب للله 

النجللاح.

املرونــة: يمكللن أن تعللدد أشللكال االحتجللاج مللن خللالل إرشاك اجلمهللور املحللي، أو 
متضامنللن أجانللب، أو برملانيللن، أو صحافيللن ...   إلللخ.  

ــام: هنللاك قبللول عاملللي هلللذا البديللل كللون امليللاه حقللًا إنسللانيًا.   وهنللاك  ــي الع الوع
وعللي بأمهيللة هللذا املوضللوع، ولكللن ال يوجللد تنظيللم للدفللاع عللن هللذا احلللق.  

البديــل الثالــث: إحــداث أعــامل ختريب وقطــع الوصــالت املــزودة للمياه للمســتوطنات 
بصفتهــا غــري رشعيــة، مــن أجــل الضغــط عــىل إرسائيــل لالهتــامم اجلــدي بملــف امليــاه 

ــطينية. واحلقوق الفلس
الفاعليــة: قللد يكللون هللذا البديللل مقبللوالً ولكنه عللايل املخاطللر، فقللد يلجأ املسللتوطنون 
إىل قطللع امليللاه عللن جتمعللات سللكانية كاملللة، وقللد حتللدث أعللامل حتللرف املوضللوع عللن 

أهدافه الرئيسللية.  

ــاءة: قللد يعطللي هللذا البديللل نتائللج، ولكللن هنللاك خطللورة كبللرية يف أن تكللون  الكف
نتائجلله سلللبية وطويلللة األمللد.

املرونة: حمدودة جدًا، ولكن يمكن التهديد هبا.  

ــام: هنللاك وعللي هلللذا البديللل، وقللد حللدث ذلللك يف االنتفاضتللن األوىل  ــي الع الوع
والثانيللة، ولكللن مل تكللن هنللاك قيللادة سياسللية لتسللتفيد مللن هللذا البديللل.  

ــة  ــات هنائي ــرام اتفاقي ــل إىل إب ــدويل، والتوص ــع ال ــتنهاض املجتم ــع: اس ــل الراب البدي
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مــن شــأهنا إهنــاء الــرصاع املائــي، باالحتــكام إىل مبــادئ وقواعــد قانــون امليــاه الــدويل، 
ووجــوب احــرتام احلقــوق املنبثقــة عنهــا لــكل طــرف كأجنــدة تعــاون ملزمــة، إضافــة 

ــادر. ــك املص ــة لتل ــاملة واملتكامل إىل اإلدارة الش

الفاعليــة: يعطللي هللذا البديللل نتائللج إجيابيللة يف حللال اسللتخدمت أدوات فاعلللة، مثللل 
حمكمللة العللدل الدوليللة، واألمللم املتحللدة، ورفللع قضايللا فرديللة للقضللاء اإلرسائيللي.  

الكفــاءة: يمكللن أن تكللون للله نتائللج إجيابيللة يف قضايللا حمللددة، مللن خللالل اسللتغالل 
أدوات القانللون الللدويل.  

إمكانيــة التطبيــق: يمكللن تطبيللق هللذا البديللل فللورًا، رشط أن يكللون هللذا امللللف جاهزًا 
مللن النواحللي الفنيللة والسياسللية والقانونيللة، حيللث تلعللب سلللطة امليللاه دورًا كبللريًا يف 
إعللداد هللذا امللللف، إضافللة إىل توثيللق االنتهللاكات اإلرسائيليللة ورفعهللا ملحكمللة العللدل 

الدولية.

ــة: يمكللن اسللتخدام أكثللر مللن أداة يف نفللس الوقللت، وهللذا يعطللي مرونللة يف  املرون
اسللتخدام أدوات القانللون الللدويل، سللواء يف املحاكللم، أو املؤمتللرات العلميللة، أو 

مؤمتللرات األمللم املتحللدة، بحيللث يتضمللن ذلللك يف قللرارات هللذه املؤمتللرات.  

ــام: حيبللذ الوعللي العللام املحللي والللدويل هللذه األداة ألهنللا أداة حضاريللة،  ــي الع الوع
ويمكللن تفهمهللا مللن املجتمللع املحللي والعاملللي.  

ــع  ــل م ــاوب إرسائي ــدم جت ــد ع ــي بع ــل هنائ ــرب كح ــوب احل ــس: نش ــل اخلام البدي
ــوة. ــرتجاعه بالق ــب اس ــوة جي ــذ بالق ــام أخ ــة، ف ــلمية املقرتح ــول الس احلل

املرونة: هذا البديل ذو فاعلية يف حال كان الطرف الفلسطيني والعريب جاهزًا، ولديه 
القدرة واإلرادة عى املحاربة.

الكفاءة: ال يوجد أي ضامنات لضامن نتائج احلرب بأن تكون إجيابية عى قطاع املياه.
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إمكانية التطبيق: مرشوطة باإلرادة السياسية، وتوفر اإلمكانيات املادية والعسكرية.

املرونة: بام أن هذا البديل عسكري، فال توجد مرونة، إال إذا كان اهلدف عمليات عسكرية 
حمدودة إلجبار اإلرسائيلين عى تقديم تنازالت يف قطاع املياه واألرض الرتباطهام مع 

بعضهام البعض.

الوعــي العــام: املجتمللع الفلسللطيني غللري جاهللز للحللرب بسللبب االختللالل الفللادح يف 
موازيللن القللوى وحالللة االنقسللام وعللدم وجللود دعللم عللريب، وبسللبب وجللود قيللادة 

سياسللية تؤكللد دائللاًم أهنللا مللع معاجلللة قضايللا الللرصاع عللرب املفاوضللات.

احللول املقترحة إلدارة أزمة املياه داخليًا 
مللن أجللل احلللد مللن األزمللة املائيللة التللي يمللر هبللا الفلسللطينيون، يمكللن التعامللل 
مللع البدائللل سللابقة الذكللر وأي بديللل يللؤيت أكللله كحللل جللذري لقضيللة احلقللوق 
املائيللة، بللام يضمللن اسللرتجاع احلقللوق املائيللة للفسللطينين، وحللل أزمللة امليللاه داخليللًا، 
وتعويللض السللكان املحليللن، وتوفللري امليللاه حتللى األجيللال القادمللة.   ولكللن كحلللول 
مؤقتللة للحللد مللن األزمللة، جيللب عللى سلللطة امليللاه تفعيللل اإلسللرتاتيجية الوطنيللة 
للميللاه والللرصف الصحللي واخلطللة اإلسللرتاتيجية لسللطة امليللاه 2016-2018، والعمل 

اجلللدي عللى تطبيللق بنودهللا.1 

كللام يمكللن أن نقللرتح النقللاط التاليللة أو التأكيللد عليهللا كحلللول داخليللة فّعالللة للحللد 
مللن األزمللة وتوفللري مصللادر بديلللة غللري تقليديللة مللن امليللاه:

· توزيللع األدوار بشللكل واضللح مللا بللن احلكومللة والقطاعللن األهللي واخلللاص فيللام 	
يتعللللق باملسللؤولية عللن إدارة قطللاع امليللاه، وتفعيللل وتبنللي أسللاليب احلوكمللة يف 

قطللاع امليللاه.  

· إدخللال التعديللالت الالزمللة عللى قانللون امليللاه الفلسللطيني بللام يكفللل التوزيللع 	
املنصللف للميللاه عللللى التجمعللات السللكانية يف املناطللق املختلفللة، مللع ضللامن 

https://goo.gl/tbWD7X )2018-2016( 1  سلطة املياه الفلسطينية، اخلطة اإلسرتاتيجية لسلطة املياه
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وصوهلللا بأسللعار معقولللة ومقبولللة جمتمعيللًا.

· حللل مشللكلة التبايللن يف أسللعار امليللاه مللن منطقللة إىل أخللرى، ووضللع حللد ألسللعار 	
الصهاريللج التللي ترهللق كاهللل املواطللن الللذي يعللاين مللن شللح امليللاه.

· متابعللة سلللطة امليللاه لضللامن توصيللل شللبكات ميللاه ورصف صحللي للمناطللق غللري 	
املخدومللة، وضللامن وصللول امليللاه إىل مجيللع املواطنللن، وتفعيللل وتطويللر آليللات 

الرقابللة للحللد مللن فاقللد امليللاه.

· الزراعيللة 	 لأغللراض  اسللتخدامها  وإعللادة  العادمللة  امليللاه  معاجلللة  تشللجيع 
والصناعيللة، األمللر الللذي يوفللر مصللادر بديلللة للميللاه كحلللول جزئيللة.

· االهتللامم والدعللم املللايل مللن أجللل التطويللر التكنولوجللي والعلمللي مللن أجللل 	
إنشللاء حمطللات املعاجلللة للميللاه العادمللة، سللواء عللى املسللتوى املنللزيل، أو التجمعللي 
للقللرى الفلسللطينية، أو املللدن والتجمعللات الكبللرية، وكذلللك إنشللاء حمطللات 

خاصللة لتحليللة ميللاه البحللر لتوفللري مصللادر بديلللة للميللاه.

· تطويللر برامللج تثقيفيللة وتلفزيللة خمتصللة بتوثيللق االنتهللاكات اإلرسائيليللة املائيللة مللن 	
أجللل زيللادة الوعللي للشللارع الفلسللطيني حللول قضيللة امليللاه.

· دعللم املشللاريع اإلقليميللة التعاونيللة بللرشط عللدم املسللاس باحلقللوق والثوابللت 	
الفلسللطينية يف امليللاه.

املفاضلة بن البدائل والتوصيات
لللكل بديللل مللن البدائللل املقرتحللة ميزاتلله، ويمكللن تصنيفهللا واملفاضلللة بينهللا مللن 
حيللث األكثللر تأثللريًا بنللاء عللى وضللع املوازنللة لتقييللم البدائللل التللي تللم إنشللاؤها )انظر: 
ملحللق رقللم 4( بعللد استشللارة عللدد مللن اخلللرباء الدوليللن واملحليللن يف قطللاع امليللاه 
وعقللد جلسللات حواريللة واستشللارية1.    لللذا تبللن لنللا أن البديللل الرابللع )اســتنهاض 

املجتمع الدويل( هو األكثر كفاءة، ويعترب حاًل حضاريًا.

1  نتائللج اجللسللات االستشللارية واحلواريللة التللي قللام هبللا فريللق إعللداد الورقللة مللع عللدد مللن اخلللرباء الدوليللن واملحليللن يف قطللاع 
امليللاه، ومنهللم د.  شللداد العتيللي، د.  عبللد الرمحللن التميمللي، د.  ربحللي احلللاج.  
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جيللب اسللتغالل هللذا البديللل بالشللكل األمثللل باسللتخدام كافللة القوانللن الدوليللة 
إللللزام إرسائيللل بالتعويللض عللن كافللة األرضار املائيللة واملجتمعيللة واالقتصاديللة التللي 
حلقللت بالفلسللطينين جللراء انتهاكاهتللا جتللاه احلقللوق الفلسللطينية املرشوعللة يف جمللاري 
أحللواض امليللاه املشللرتكة منللذ العللام 1967، إضافللة إىل اسللرتجاع احلقللوق كاملللة دون 
نقصللان لكللي يتمتللع الفلسللطينيون بمياههللم، خاصللة بعللد أن حصلللت فلسللطن عللى 
مكانللة الدولللة بصفللة مراقللب يف األمللم املتحللدة، وبالتللايل فللإن فلسللطن تعتللرب طرفللًا 
قانونيللًا فيللام يتعلللق بقانللون امليللاه الللدويل، وتنطبللق عليهللا كافللة االتفاقللات واملعاهللدات 

الدوليللة بشللأن املجللاري املائيللة الدوليللة املشللرتكة )انظللر: ملحللق رقللم 5(.

ــة( تاليللًا للبديللل  ويللأيت البديللل الثللاين )النللزول إىل الشللارع للمطالبللة باحلقللوق املائي
الرابللع، مللن حيللث الكفللاءة والتطبيللق، فصللوت الشللعب وخروجلله يف مظاهللرات 
سلللمية مللع رفللع الرايللات التللي تؤكللد احلللق املائللي كقضيللة إنسللانية يعتللرب مللن أقللوى 
األصللوات، كللام أن التخطيللط هلللذا البديللل، بللام يرافقلله مللن زيللادة وعللي الشللارع 
الفلسللطيني حللول قضيللة امليللاه، سلليحث املجتمللع الللدويل عللى اختللاذ خطللوات جريئللة 

مللن أجللل فللض النزاعللات احلاصلللة عللى امليللاه وضللامن احلللق الفلسللطيني.  

بينللام يعتللرب البديللل األول رغللم أمهيتلله يف رفللض التعامللل مللع اتفاقيللة أوسلللو ومللا 
انبثللق عنهللا هللو البديللل الللذي يللي البدائللل األخللرى مللن حيللث التأثللري.   فهللذا البديللل 
يتطلللب إعللادة ترتيللب األوراق وإثللارة كافللة امللفللات، كاحلللدود السياسللية لدولللة 
فلسللطن والالجئللن والقللدس وامليللاه واألمللن واملسللتوطنات واجلللدار، كللون مجيللع 
هللذه امللفللات مرتبطللة معللًا.   كللام أن اخلللوض فيلله يتطلللب مللن اجلانللب الفلسللطيني 
أن يكللون مسللتعدًا قانونيللًا ودوليللًا، وجيللب تشللكيل جلنللة مفاوضللات خمتصللة مللن ذوي 
الكفللاءة العاليللة، ووضللع اخلطللط الواضحللة ملفاوضللات الوضللع النهائللي بشللأن ملللف 
امليللاه يف حالللة حدوثهللا، وإخضاعهللا ملرجعيللات دون املسللاس بالثوابللت احلقوقيللة 
الفلسللطينية، ورفللض مبللدأ التفللاوض حللول مسللألة احلقللوق املائيللة عللى أسللاس أهنللا 
حقللوق واحتياجللات، باإلضافللة إىل رفللض مبللدأ التفللاوض عللى اإلدارة املشللرتكة 
لأحللواض العتبارهللا مسللألة فنيللة يتللم البحللث بشللأهنا واالتفللاق عللى آلياهتللا يف إطللار 
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اتفاقيللة التعللاون املشللرتكة يف جمللال امليللاه، وجتنللب إدخللال أي التزامللات ورشوط مللن 
شللأهنا ان تعيللد ممارسللة فللرض سياسللة الفيتللو اإلرسائيللي كللام حيللدث يف إطللار جلنللة 

امليللاه املشللرتكة.

أمللا البديللالن الثالللث واخلامللس فقللد حللازا عى نفللس التأثللري، ويعتللربان األقللل فاعلية، 
عللى الرغللم مللن أن املقاومللة املسلللحة تعتللرب حقللًا مرشوعللًا للفلسللطينين تكفللله كافللة 
الرشائللع والقوانللن الدوليللة، لكللن إثللارة مثللل هللذه البدائللل تعتللرب أمللرًا إسللرتاتيجيًا، 
وسلليؤدي التخطيللط اجلللدي هلللا إىل نتائللج جيللدة، إال أن مللا يضعللف ذلللك االختللالل 
يف موازيللن القللوى لصالللح إرسائيللل، إضافللة إىل النزاعللات الدمويللة احلاصلللة يف بعللض 

الللدول العربيللة يف الوقللت الراهللن.

لتحقيللق اهلللدف املرجللو مللن هللذه الورقللة، مللن املمكللن تبنللي إسللرتاتيجية وطنيللة 
تشللمل مجيللع البدائللل املقرتحللة والتخطيللط هلللا بشللكل متللوال ومتكامللل ضمللن فللرتات 

زمنيللة حمللددة، ورسللم سلليناريوهات حتقللق نتائللج فعالللة عللى املللدى القريللب.  
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حق

املال

ملحق )1(:  تقسيم املوارد املائية بناء عىل اتفاقية أوسلو

االستخدام

) اتفاقية أوسلو )مليون م3
) االستخدام يف عام 2011 )مليون م3

ض الغريب
احلو

ض الشاميل 
احلو

رشقي
ال

ض 
احلو

رشقي
ال

املجموع
ض الغريب

احلو

ض الشاميل 
احلو

رشقي
ال

ض 
احلو

رشقي
ال

املجموع

رسائيل
إ

340
103

40
483

411≈
103≈

***150
664

ني
فلسط

22
42

54
118

25
20

42
**87

ضافية من أجل التنمية الفلسطينية
كمية إ

__
__

*78
78

__
0

0

ض
جمموع األحوا

362
145

172
436

123
192

ضفة الغربية )اتفاقية أوسلو الثانية(.
صادر املتفق عليها يف   ال

رشقي وغريه من امل
ض ال

ب/سنة من احلو
صول عى الكمية البالغة 78 مليون مرت مكع

*           سيتم احل
صة.

ت املياه املنتجة من اآلبار غري املرخ
**      ال يشمل هذا الرقم كميا

ت.
ب ينابيع البحر املي

ضمن الكمية البالغة 150 مليون مرت مكع
***   تت
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ــني،  ــطينيني واإلرسائيلي ــني الفلس ــرتكة ب ــة املش ــواض املائي ــاري األح ــق )2(1:  جم ملح
ــمل  وتش

· األحــواض اجلوفيــة: وتضللم: األحللواض اجلوفيللة اجلبليللة )تشللمل احلللوض 	
الغللريب، واحلللوض الشللاميل الرشقللي، واحلللوض الرشقللي يف الضفللة الغربيللة(، 
حللوض جبللل الكرمللل، احلللوض السللاحي.   هللذه األحللواض تعتللرب جمللاري مائيللة 
دوليللة مشللرتكة بللن الفلسللطينين واإلرسائيليللن.   تسلليطر وتسللتغل إرسائيللل أكثللر 

مللن 90% مللن إمجللايل الطاقللة املائيللة املتجللددة سللنويًا هلللذه األحللواض.

· حــوض هنــر األردن: بكامللل مسللاحته البالغللة 18100 كيلللو مللرت مربللع، هللو جمرى 	
مائللي دويل تشللارك فيلله مخسللة أطللراف تضللم: سللوريا، لبنللان، األردن، فلسللطن 

وإرسائيللل.   وتسلليطر إرسائيللل وتسللتغل أكثللر مللن 87% مللن جممللوع مللوارده.

· ــة: هللي جمللاري مائيللة 	 ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــمية يف قط ــة املوس ــواض األودي أح
دوليللة.  

· حــوض البحــر امليــت: حللوض مائللي دويل مغلللق، دولللة فلسللطن طللرف مشللاطئ 	
ورشيللك كامللل فيلله.  

امليللاه  لقانللون  اإلرسائيليللة  االنتهللاكات  طبيعللة  حللول  والفنيللة  القانونيللة  للجوانللب  دراسللة  كعللوش،  فضللل    1
2016/8/20 الوصللول  تاريللخ    .2013/12/21 الوطللن،  دنيللا  الفلسللطينية،  احلقللوق  بشللأن   الللدويل 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/12/21/475467.html
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ني1

رسائيلية واستغالهلا للموارد املائية مقارنة مع الفلسطيني
ت اإل

ملحق )3(: حجم االنتهاكا

ض 
جماري األحوا

املائية املشرتكة 
ني 

ني الفلسطيني
ب

ني
رسائيلي

واإل

) حجم التغذية السنوي )مليون م3
احلق الفلسطيني 

) رشوع )مليون م3
امل

رسائيل
االستغالل من قبل إ

ب(
)مليون مرت مكع

االستخدام من قبل 
ت احلايل

ني يف الوق
الفلسطيني

) )مليون م3

رسائيلية
ت اإل

االنتهاكا

ض هنر 
حو

األردن

وبحرية طربيا

ض هنر األردن من أربعة روافد 
تتشكل مياه حو

ضم: 
يض العربية، وت

رئيسية تقع منابعها داخل األرا
صباين، وتقع منابعه يف لبنان، ويقدر 

ض هنر احلا
حو

رصيفه السنوي الدائم بحوايل 145 مليون 
معدل ت

س، وتقع منابعه يف سوريا، 
ب، وهنر بانيا

مرت مكع
رصيفه السنوي الدائم 135 مليون 

ويقدر معدل ت
ب، وهنر الدان الذي يتغذي بشكل كامل 

مرت مكع
من مياه وثلوج جبل الشيخ، ولذا تبقى مياهه 

رصيفه السنوي 
باردة طيلة السنة، ويقدر معدل ت

ب، والرافد الرابع هنر 
الدائم 255 مليون مرت مكع

الريموك الذي تقع منابعه الرئيسية يف منطقة حوران 
رصيفه السنوي الدائم 

يف سوريا، ويقدر معدل ت
ضافة إىل 

ب.   وباإل
بحوايل 400 مليون مرت مكع

ف مياه األودية املوسمية 
رصي

مياه الروافد، هناك ت
ضبة اجلوالن بمعدل 123 مليون 

التي تنحدر من ه
ب، ومياه األودية التي تنشأ من جبال 

مرت مكع
ف سنوي 

رصي
اجلليل الغريب وسهل احلولة بمعدل ت

ب، ومياه 
صل إىل حوايل 60 مليون مرت مكع

ي
األودية اجلانبية املنحدرة من اجلبال الغربية لأردن 
ض بحوايل 180 

رصيفها يف احلو
التي يقدر معدل ت

ب، ومن اجلهة املقابلة تنحدر أودية 
مليون مرت مكع

ف 
رصي

ض بمعدل ت
ضفة الغربية باجتاه احلو

ال
ب.  

ت مكع
سنوي حوايل 22 مليون م

ن 
صة الفلسطيني

ح
يف مياه هنر األردن 
مقدرة سابقًا وفق 

خطة »جونستون« 
بحوايل 220 مليون 
ب، ووفق 

مرت مكع
اخلطة العربية 320 
ب.

مليون مرت مكع

رسائيليون 80% من 
يستغل اإل

ض بأكمله، وقد أقاموا 
ف احلو

رصي
ت

ض العلوي يف 
ت عى احلو

املنشآ
ضخ أكثر من 

سهل احلولة )جيري 
ب سنويًا من 

140 مليون مرت مكع
صوله إىل 

هنر األردن العلوي قبل و
يض الزراعية 

بحرية طربيا لري األرا
يف سهل احلولة(.   كام يتم عرب بحرية 
ت كبرية من مياه هنر 

ضخ كميا
طربيا 

األردن إىل مناطق الساحل وحتى 
رشوع 

ف بم
ب عرب ما يعر

شامل النق
ب القطري«، بمعدل 

مياه »األنبو
صل إىل أكثر من 550 مليون مرت 

ي
ب، وحوايل 120 مليون مرت 

مكع
ب 

ضخها إىل مناطق جنو
ب يتم 

مكع
بحرية طربيا وغور بيسان.   وتقوم 

رسائيل بتحويل حوايل 120 مليون 
إ

ف هنر الريموك 
رصي

ب من ت
مرت مكع

إىل بحرية طربيا عى مدار السنة، 
ف 

رصي
عى الرغم من أن جمموع الت

ض ال 
السنوي الذي يغّذي احلو

ب، أي 
يتجاوز 60 مليون مرت مكع

أي ما نسبته 4.5% فقط من إمجايل 
ف الدائم للنهر.  

رصي
الت

ن، عى 
صة للفلسطيني

ال ح
صادر 

الرغم من أن جمموع م
ض 

املياه التي تغذي حو
هنر األردن من املنابع التي 

يض العربية 
تقع داخل األرا

يقدر بحوايل 1260 مليون 
ب، وتشكل نسبة 

مرت مكع
صل إىل 95.5% من جمموع 

ت
ف 

رصي
املعدل السنوي للت

النهري.  

ضخ املياه من اجلزء 
ت ل

إقامة حمطا
ض هنر األردن عرب 

العلوي من حو
بحرية طربيا إىل خارج حدوده، 

يض الزراعية عى امتداد 
لري األرا

صوالً إىل شاميل 
السهل الساحي و

ب عرب الناقل القطري.   ويف 
النق

ت، تم إغالق خمارج 
س الوق

نف
اجلزء السفي من هنر األردن عند 

الساحل اجلنويب من البحرية 
ت حديدية.

بواسطة بوابا

صناعية والزراعية 
ت ال

إلقاء املخلفا
صلبة يف اجلزء اجلنويب 

السائلة وال
من النهر.

 املرجع السابق 
 1
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ميــاه 

جمــاري 
يــة 

د
و

أل
ا

يف 
املوســمية 

ضفــة الغربيــة 
ال

140
140

0
ن من االنتفاع من 

منع الفلسطيني
هذه املياه من خالل إقامة السدود 
ت وبرك 

واحلواجز املائية والبحريا
اجلمع املائية عى جماري هذه األودية 

رسائيل.
من قبل إ

وادي 
ض 

حــو
غــزة

35
كامل

0
ت حتويلية 

رسائيليون منشآ
أقام اإل

ت 
ض قبل سنوا

عى مداخل احلو
صول املياه 

ف و
ت إىل توق

عدة، أد
إىل داخل القطاع هنائيًا.

ض البحــر 
حــو

ت 
امليــ

-
كامل

0
إغالق خمارج هنر األردن السفي، 

ت 
صول املياه إىل البحر املي

ف و
ووق

بشكل كامل، ما أدى إىل تراجع 
كبري يف املسطح املائي للبحر، 

ت تظهر معه املخاطر البيئية 
ابتدأ

ت زوال البحر عن 
رشا

الكبرية ومؤ
الوجود.

رسائيل من مياه الينابيع 
انتفاع إ

رسقتها 
اجلانبية ملجموعة الفشخة و

ت 
صلحة املستوطنا

وحتليتها مل
صناعية والسياحية املقامة 

واملرافق ال
ت.

عى سواحل البحر املي
ت املياه اجلوفية

طبقا
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ض الغريب

احلو
430-318

679 إىل 713.3
ضخ معظم مياه 

ب و
تم سح

ض وبشكل استنزايف 
هذا احلو

جائر يتعدى معدل 340 مليون 
ب يف السنة من قبل 

مرت مكع
ن، من خالل شبكة 

رسائيلي
اإل

واسعة من اآلبار العميقة التي 
ضمن مناطق 

تم حفرها تدرجييًا 
ض املمتدة داخل اخلط 

هذا احلو
صبح 

رض.   ويعتقد أن عددها أ
األخ

يتجاوز 500 بئر.

ب، أي ما 
16 مليون مرت مكع

نسبته حوايل %5.5 من إمجايل 
ضخها 

ض، يتم 
طاقة هذا احلو

من خالل ما تبقى من اآلبار 
السطحية الزراعية وعددها 

ت 
154 بئرًا موزعة عى حمافظا

ن وطولكرم وقلقيلية، وقد 
جن

ت غالبيتها تعمل بكفاءة 
صبح

أ
متدنية جدًا نظرًا لقدمها.

ن بأي شكل من 
رسائيل الفلسطيني

متنع إ
األشكال من القيام مستقبال بحفر آبار 
ت إنتاجية عالية مماثلة لآلبار 

عميقة ذا
صيانة اآلبار القديمة، 

رسائيلية، أو حتى 
اإل

ت وأوامر عسكرية 
من خالل تطبيق إجراءا

ت االحتالل، من 
صادرة عن سلطا

شأهنا أن تؤثر بشكل كبري جدًا عى اآلبار 
رسائيلية املحفورة داخل مناطق هذا 

اإل
ض وعى إنتاجيتها العالية.

احلو

ضخ جائر 
ت 

رسائيل عمليا
ممارسة إ

ن الغريب 
ن اجلبلي

ض
ف للحو

واستنزا
رشقي، من خالل حفر عدد من 

والشاميل ال
ضفة الغربية، 

اآلبار العميقة داخل حدود ال
ت 

رشقي ذا
ض ال

صة يف مناطق احلو
وخا

ضمن 
اإلنتاجية العالية جدًا، واملحفورة 

ن 
ض

مناطق االمتداد اجليولوجي هلذين احلو
ف 

رض، ما أدى إىل جتفي
داخل اخلط األخ

ودمار كامل لعدد كبري من الينابيع واآلبار 
الفلسطينية.

رصي بحجة 
صل العن

إقامة جدار الف
ض 

الدوافع األمنية الستخدامه يف فر
الرقابة الكاملة واملشددة عى كافة أنواع 

ت واحلركة اليومية 
وأشكال النشاطا

ك ما يتعلق بحفر 
ن، بام يف ذل

للفلسطيني
اآلبار وإنشاء الربك واحلواجز والسدود 
عى األودية، وكل ما هو مرتبط بتطوير 

صادر املياه.
م

ض الشــاميل 
احلــو

رشقــي
ال

187-135
رسائيليون عى نحو 

 يسيطر اإل
ب، أي 

125 مليون مرت مكع
ما نسبته %80 من إمجايل الطاقة 

ف غالبيتها 
رص

السنوية املتجددة، ت
من خالل الينابيع يف منطقتي 

اجللبون وبيسان.

ب، أي ما 
 33 مليون مرت مكع

نسبته %20 من الطاقة املتجددة، 
ب 

منها 16 مليون مرت مكع
ف الينابيع و17 

رصي
تأيت من ت

ب تأيت من اآلبار 
مليون مرت مكع

ب معًا والبالغ 
رش

الزراعية وال
عددها 82 بئرًا وغالبيتها آبار 

ت قدرة 
سطحية قديمة جدًا ذا

إنتاجية حمدودة.   ويبلغ عدد 
ض 

اآلبار الزراعية يف هذا احلو
70 بئرًا تنتج جمتمعة حوايل 6 

ب، أما آبار مياه 
مليون مرت مكع

ب فعددها 12 بئرًا تنتج 11 
رش

ال
ب.

مليون مرت مكع
رشقي

ض ال
احلو

197-125
رسائيليون حوايل 40 

 يستغل اإل
ب من املياه العذبة 

مليون مرت مكع
ضخها من خالل 

ض، يتم 
هلذا احلو

35 بئرًا عميقة.

صل الفلسطينيون عى حوايل 
حي

ب، أي ما 
65 مليون مرت مكع

نسبته 37% من إمجايل الطاقة 
املائية املتجددة.
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ض 

حلــو
ا

حيل
لســا

ا
60-55

ب، وهي 
45 مليون مرت مكع

ت التغذية املتاحة من مياه 
كميا

األمطار التي تسقط فوق مناطق 
صل عليه 

القطاع، أي أن ما حي
الفلسطينيون فعليًا من املياه 

ض 
العذبة املتجددة هلذا احلو

ال يتجاوز نسبة 9% من الطاقة 
اإلمجالية السنوية.

ض 
تعترب املياه املستخرجة من هذا احلو

ضخ 
ب ال

ب بسب
ب، بسب

رش
صاحلة لل

غري 
ت معقولة من املياه 

ب كميا
ر

اجلائر، وت
ب 

ض، لذا ال يمكن حسا
العادمة إىل احلو

ص حقيقية دون 
ص

ت كح
ك الكميا

تل
ض، األمر 

صالح احلو
ضامن معاجلتها أو إ

ف الكثري من األموال ملعاجلة هذه 
الذي يكل
ضلة.

املع

ض الكرمل
حو

 47
ت من 

تستخدم كامل هذه الكميا
ن.

رسائيلي
قبل اإل

0
يس من 

ض بشكل رئي
يتغذى هذا احلو

مساقط املياه فوق املناطق التي يتشكل منها 
ض، ومن مياه األودية والسيول 

هذا احلو
املوسمية املنحدرة من مناطق الشامل الغريب 

ضفة الغربية.
لل
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ملحق )4(: املفاضلة بني البدائل املطروحة 

املجموعالوعي العاماملرونةإمكانية التطبيقالكفاءةالبدائل

333312البديل األول 

544316البديل الثاين

32128البديل الثالث

555419البديل الرابع

32218البديل اخلامس
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ملحــق )5(: االنتفــاع واملشــاركة املنصفــان واملعقــوالن طبقــًا ملــا نّصــت عليــه اتفاقيــة 
قانــون امليــاه الدوليــة للعــام 1997 مــن املــادة الثانيــة:1

تنتفللع دول املجللرى املائللي، كل يف إقليمهللا، باملجللرى املائللي الللدويل بطللرق منصفللة 
ومعقولللة.   وبصللورة خاصللة تسللتخدم هللذه الللدول املجللرى املائللي الللدويل وتنميتلله 
بغيللة حتقيللق االنتفللاع بلله بصللورة مثللى ومسللتدامة، رشيطللة مراعللاة حقللوق ومصالللح 
دول املجللرى األخللرى، وعللى نحللو يتفللق مللع توفللري احلاميللة الكافيللة للمجللرى املائللي.  

العوامل ذات الصلة باالنتفاع املنصف واملعقول: 

· يتطلللب االنتفللاع بمجللرى مائللي دويل بطريقللة منصفللة ومعقولللة، أخللذ مجيللع 	
العوامللل والظللروف ذات الصلللة يف االعتبللار، بللام يف ذلللك العوامللل اآلتيللة: 

· العوامللل الطبيعيللة، وتشللمل العوامللل اجلغرافيللة، واهليدروغرافيللة، واملناخيللة، 	
واأليكولوجيللة، والعوامللل األخللرى ذات الصفللة الطبيعيللة.  

· السللكان: مجيللع السللكان الذيللن يعتمللدون عللى املجللرى املائللي يف كل دولللة 	
مللن دول املجللرى املائللي.

· األوضاع والظروف االجتامعية واالقتصادية لدول املجرى املائي.  	

· آثللار أوجلله االسللتخدام أو االسللتخدامات القائمللة واملحتملللة للمجللرى املائللي 	
مللن قبللل إحللدى دول املجللرى املائللي عللى غريهللا مللن دول املجللرى املائللي.  

· طبيعللة وفعاليللة اإلجللراءات املتخللذة مللن قبللل دول املجللرى املائللي أو بعضهللا 	
حلفللظ ومحايللة مللوارد امليللاه للمجللرى املائللي هبللدف تنميتهللا واالقتصللاد يف 

اسللتخدامها.  

· مللدى توفللر بدائللل امليللاه ذات نوعيللة وقيمللة مقارنللة بميللاه املجللرى املائللي 	
الللدويل املشللرتك.

1  املرجع السابق
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· حيللدد الللوزن املمنللوح لللكل عامللل مللن العوامللل أعللاله، وفقللًا ألمهيتلله باملقارنللة 	
مللع أمهيللة العوامللل األخللرى ذات الصلللة.   وعنللد حتديللد ماهيللة االنتفللاع املنصللف 
واملعقللول جيللب النظللر يف مجيللع العوامللل ذات الصلللة معللًا والتوصللل إىل اسللتنتاج 

عللى أساسللها حيقللق اهلللدف.

· تعزيللز وتطويللر أوجلله التعللاون بللن دول املجللرى املائللي الللدويل املشللرتك، بعللد 	
تطبيللق مللا ورد يف القانللون الللدويل مللن عوامللل بشللأن اعتللامد مبللدأ اإلنصللاف يف 
تقاسللم امليللاه الللذي يقللوم عللى أسللاس حللق كل دولللة بنصيللب معقللول وعللادل.
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أوراق تقدير موقف
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أوراق تقدير موقف

االنقسام الفلسطيني يف عامه العاشر
»مأسسة تتعمق«

سماح ديب كّساب
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أوراق تقدير موقف

مقدمة 
دخللل االنقسللام الللذي تعانيلله احلالللة الفلسللطينية منللذ حزيللران 2007، وأدى إىل 
وجللود سلللطتن فلسللطينيتن، واحللدة يف الضفللة الغربيللة وأخللرى يف قطللاع غللزة، عاملله 
العللارش.   ويسللتمر ذلللك مرتافقللا مللع مظاهللر لرتسللخه ومأسسللته يف أشللكال متعللددة، 
لعللّل أبرزهللا االنفصللال املؤسلليس الللذي يمكللن أن نلمحلله، وبدرجللات متفاوتللة، يف 
السللطات الثللالث )الترشيعيللة، التنفيذيللة، القضائيللة(، بحيللث تتبلللور مؤسسللات 

وثقافتللا عمللل، وربللام ثقافتللان جمتمعيتللان منفصلتللان يف كل مللن الضفللة والقطللاع.

شللهد منتصللف حزيللران 2016 جلسللة أخللرى مللن جلسللات املصاحلللة وإهناء االنقسللام 
يف العاصمللة القطريللة الدوحللة.   ومجعللت املباحثللات وفللدي: حركللة التحريللر الوطنللي 
الفلسللطيني »فتللح«، وحركللة املقاومللة اإلسللالمية »محللاس«، وتللم اإلعللالن عللن فشلللها 

فيللام بعللد، ومّحللل كل طللرف مسللؤولية الفشللل للطللرف اآلخللر.

كللام شللهد هللذا الشللهر تعثللر إجللراء االنتخابللات املحليللة، إذ أعلنللت حمكمللة العللدل 
العليللا يف رام اهلل بتاريللخ 2016/9/8 عللن وقللف قللرار جملللس الللوزراء بإجللراء 
االنتخابللات املحليللة مؤقتللًا إىل حللن البللت يف الدعللوى املرفوعللة أمامهللا1.   وجللاء قللرار 
حمكمللة العللدل بعللد إصللدار حماكللم البدايللة يف غللزة قللرارات بشللطب قوائللم انتخابيللة 
تابعللة حلركللة فتللح، األمللر الللذي يشللري بوضللوح إىل انفصللال قضائللي كان توظيفلله يف 

الللرصاع الداخللي سللببًا مبللارشًا يف تعثللر إجللراء االنتخابللات.

 املنظومة التشريعية الفلسطينية يف ظل االنقسام
طللال االنقسللام املنظومللة الترشيعيللة الفلسللطينية عندمللا مارسللت إرسائيللل سياسللتها 
اهلادفللة إىل تعميللق االنقسللام يف هللذا اجلانللب، مللن خللالل منللع جلسللات املجلللس 
الترشيعللي عللرب اعتقللال النللواب، والتضييللق عليهللم منللذ فللوز »محللاس« يف االنتخابللات 
الترشيعيللة العللام 2006، مللا حللال دون حتقيللق النصللاب وانعقللاده، األمللر الللذي 
أدى إىل تفللرد كٍل مللن طللريف االنقسللام يف إصللدار قوانللن ومراسلليم يللربر رشعيتهللا 

1  نص قرار حمكمة العدل العليا بوقف االنتخابات املحلية 2016، 2016/9/8.  
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يف الضفللة والقطللاع1.   ومللن أبللرز مظاهللر هللذا االنفصللال وجللود نظامللن ترشيعيللن 
خمتلفللن ومنفصلللن.

ــة: آليــة ســن القوانــني،  وشــمل هــذا االنفصــال املنظومــة الترشيعيــة يف حماورهــا الثالث
اإلعــالن عنهــا، نفاذهــا:

آلية سن القوانني 
مللا جيللري اليللوم يف كل مللن الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة هللو إصللدار كل طللرف 
)السلللطة الوطنيللة يف الضفللة الغربيللة، وكتلللة »محللاس« الربملانيللة يف قطللاع غللزة( 
ترشيعللات وقوانللن جديللدة، واسللتحداث آليللات تتجللاوز اإلجللراءات القانونيللة 

املعتمللدة مللا قبللل االنقسللام2.

فقللد صللدرت يف الضفللة الغربيللة خللالل فللرتة االنقسللام وحتللى 2015/6/13 )110( 
قللرارات بقانللون مللن قبللل الرئيللس حممللود عبللاس3.   وتصللدر هللذه الترشيعللات بطريقة 
غللري معتللادة، فيتللم اعتللامد القللرارات الرئاسللية الصللادرة عللن رئيللس السلللطة الوطنيللة 
الفلسللطينية كقانللون، وذلللك دون عرضهللا عللى املجلللس الترشيعللي غللري القللادر عللى 
االجتللامع.   وهللذا مللا ترفضلله كتلللة التغيللري واإلصللالح )محللاس( يف غللزة، وتعتللربه غللري 

قانللوين، ألنلله يتضمللن سلللبًا الختصاصللات املجلللس وصالحيتلله يف الترشيللع4.  

أمللا يف قطللاع غللزة، فُتسللن القوانللن بعللد العللام 2007 يف ظللل رفللض حكومللة »محاس« 
التعامللل مللع مجيللع القللرارات بقانللون التللي صللدرت بعللد 14/6/2007، مللن خللالل 
اسللتمرار »محللاس« بإصللدار قوانللن وفللق اآلليللة املعتمللدة سللابقًا يف النظللام الداخللي 
للمجلللس الترشيعللي، باالعتللامد عللى نواهبللا فقللط يف املجلللس، بغللض النظللر عللن 
حتقللق األغلبيللة املطلوبللة لنصللاب اجللسللات.   كللام أحدثللت بعللض التغيللريات عللى هذه 

1  مقابلة شخصية مع خليل شاهن، رام اهلل، 2016/9/19 
2  عدنللان إبراهيللم احلجللار، آليللة الترشيللع يف فلسللطن وتأثللري االنقسللام الفلسللطيني عليهللا، جملللة جامعللة األزهللر- غللزة، سلسلللة 

العلللوم اإلنسللانية، املجلللد 13، العللدد 1، نيسللان 2011، ص153.
/http://muqtafi.birzeit.edu/pg  .2015/12/30 ،10 3  جريللدة »الوقائع الفلسللطينية«- الفهرس السللنوي، العللدد املمتللاز

4  مقابلة عزيز دويك مع املركز الفلسطيني لإلعالم، 2008/3/26.
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العمليللة، مللن بينهللا: اللجنللة الفنيللة للصياغللة، احلصللول عللى توكيللالت مللن األرسى 
بنللاء عللى فكللرة الترشيللع املقللاوم، االسللتغناء عللن عمليللة املصادقللة مللن الرئيللس، 

تعديللالت عللى اجلريللدة الرسللمية1.

جهتان لنرش القوانني
تنللرش القوانللن يف الضفللة الغربيللة مللن خللالل اجلريللدة الرسللمية )الوقائللع الفلسللطينية(، 
التللي بدورهللا ال تعللرتف بالقوانللن الصللادرة عللن غللزة، بينللام تنللرش القوانن والقللرارات 
يف قطللاع غللزة يف اجلريللدة الرسللمية الصللادرة هنللاك التللي ال تعللرتف بالقوانللن 
والقللرارات الصللادرة يف الضفللة الغربيللة، وبذلللك أصبللح لللدى السلللطة الفلسللطينية 
جهتللان إلصللدار القوانللن وجريدتللان رسللميتان لنرشهللا، وحتمللالن نفللس االسللم 

وهللو )الوقائللع الفلسللطينية(.

نفاذ القوانني
يسللتمر االنقسللام ويسللتمر معلله الفصللل الترشيعللي بللن الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة، 
إذ تطبللق القوانللن الصللادرة يف الضفللة الغربيللة هنللاك فقللط، وكذلللك تطبللق القوانللن 
الصللادرة يف قطللاع غللزة هنللاك فقللط.   وهللذا يعللد انفصللاالً قانونيللًا وتراجعللًا خطللريًا 
يف مسللتقبل القوانللن يف فلسللطن، ورضبللة قاصمللة ملحللاوالت توحيللد القوانللن بللن 

شللطري أرايض »الدولللة« الفلسللطينية2.

وزارات السلطة الفلسطينية
َهللَدَف »اتفللاق الشللاطئ« املوقللع بللن »فتللح« و»محللاس« بتاريللخ 2014/4/23 إىل 
إهنللاء مظاهللر االنقسللام واالنفصللال، وتوحيللد الللوزارات، والقطللاع األمنللي.   وتللال 
توقيللع االتفللاق عقللد جلسللات مباحثللات بللن احلركتللن للتوافللق عللى تشللكيلة 

http://lawportal.  .1  البوابللة، بوابللة بريزيللت للمعرفللة القانونيللة، العمليللة الترشيعيللة بعللد االنقسللام ..  قللراءة يف آليللات الترشيللع
birzeit.edu/portal/images/7alah-tashre3ya-inqisam-presentation.pdf

2  بحللث غللري منشللور، مللدى مالءمللة القوانللن التللي أقللرت بعللد االنقسللام )املجلللس الترشيعللي يف غللزة- املراسلليم الرئاسللية يف 
الضفللة الغربيللة(، مجعيللة الللوداد للتأهيللل املجتمعللي، آذار 2015.
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حكومللة الوفللاق الوطنللي )السللابعة عللرشة( واألسللامء، ومللن ثللم ُشللِكلت احلكومللة 
وُأعلللن عنهللا بمرسللوم رئللايس صللدر يف رام اهلل بتاريللخ 2014/6/2.

وتضاربللت الترصحيللات اإلعالميللة بعللد توقيللع هللذا االتفللاق، حيللث رصح الرئيللس 
عبللاس يف مقابلللة معلله بتاريللخ 2014/8/28 »لللدى »محللاس« حكومللة ظللل يف غللزة، 
ولدهيللم وكالء وزارات، وإذا اسللتمر هللذا األمللر، فللإن هللذا سلليهدد اسللتمرار الوحللدة 
الوطنيللة واالمتحللان قللادم قريبللا«.   بللدوره، نفللى خالللد مشللعل، رئيللس املكتللب 
السلليايس حلركللة محللاس، يف مقابلللة معلله بتاريللخ 2014/9/7 وجللود حكومللة ظللل 

تديرهللا حركتلله يف قطللاع غللزة.  

هنللاك مللؤرشات تؤكللد حللاالت انفصللال واضحللة يف عمللل بعللض الللوزارات عللى 
األقللل، وحللاالت اندمللاج قريللة أحيانللًا.   ويللربز هللذا عللى سللبيل املثللال يف حالللة 

وزارات الرتبيللة والتعليللم، واملاليللة، والداخليللة، واألوقللاف.

وزارة الرتبية والتعليم
ظهللرت العديللد مللن مظاهللر االنقسللام واالنفصللال يف سلللك الرتبيللة والتعليللم، ومللن 

أبرزهللا:

· هيئتان لالعتامد واجلودة، واحدة يف الضفة وأخرى يف غزة.	

· تطويللر واعتللامد نظللام ثانويللة عامللة جديللد مللن قبللل وزارة الرتبيللة والتعليللم العايل- 	
رام اهلل، مللع ظهللور مللؤرشات عللى رفللض القائمللن عللى إدارة التعليللم )بحكللم 
األمللر الواقللع( تطبيللق النظللام اجلديللد يف غللزة1، األمللر الللذي هيللدد مصللري امتحللان 
التوجيهللي املوحللد.   فقللدم القائمللون عللى وزارة التعليللم- غللزة اعرتاضللات عللدة 
عللى النظللام اجلديللد املقللرتح، وتللم التلويللح باللجللوء إىل عللدم تنفيللذ هللذا النظللام 

يف القطللاع.

1  صحيفة البوصلة، نظام التوجيهي اجلديد يعمق االنقسام بن شطري الوطن الفلسطيني، 2016/1/19
http://albousla.ps/arb/news/View/17849#sthash.xmiKzLZm.dpuf            
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· اإلعللالن عللن نتائللج الثانويللة العامللة هلللذا العللام 2016 بشللكل منفصللل، حيللث 	
أعلنللت النتائللج يف رام اهلل دون عقللد مؤمتللر مشللرتك كللام اعتللادت وزارة الرتبيللة 

والتعليللم يف األعللوام السللابقة1.  

وزارة املالية ..   قوانني ورضائب منفصلة
يطللال االنقسللام انفصللال القوائللم املاليللة التللي انقسللمت إىل قسللمن خمتلفللن متامللًا، 
واحللدة يف الضفللة وأخللرى يف القطللاع.   ولللكل منهللام مواردهللا اخلاصة، وأوجلله رصفها 
عللى القطاعللات املختلفللة2.   بللل يف حللاالت أخللرى، هنللاك مواقللع إلكرتونيللة خاصللة 

بالللوزارة منفصلللة عللن الصفحللة املركزيللة يف رام اهلل.  

ويكتمللل مشللهد االنقسللام واالنفصللال املللايل مللن خللالل قيللام حكومللة »محللاس« 
بإقللرار قوانللن رضيبيللة بشللكل منفللرد عللى قطللاع غللزة، مثللل قانللون التكافللل 
االجتامعللي )فللرض رضائللب ورسللوم إضافيللة عللى كل مللا يدخللل قطللاع غللزة مللن 
سلللع وبضائللع(.   وبللررت »محللاس« فللرض هللذه الرضائللب لعللدم رصف حكومللة 

الوفللاق الوطنللي نفقللات تشللغيلية ملكاتللب الللوزارات يف غللزة3.  

أمللا قطللاع البنللوك، فبالرغللم مللن االنقسللام إال أنلله سللجل حالللة مللن حللاالت الدمللج 
االضطراريللة، حيللث يشللدد حمافللظ سلللطة النقللد عللزام الشللوا عللى وحللدة اجلهللاز 
املللرصيف يف كل مللن الضفللة والقطللاع، فللال يمكللن الفصللل بللن جهللاز مللرصيف يف 
الضفللة وآخللر يف القطللاع.   والعمللل يف هللذا اجلهللاز موحللد ومتكامللل بللن الفللروع 
واإلدارات العامللة واإلقليميللة.   كللام أن عللدم إمكانيللة انفصللال النظللام املللرصيف عللن 
املؤسسللات والبنللوك األجنبيللة والدوليللة، َفللَرَض بقللاء االتصللال مللع سلللطة النقللد خوفا 

مللن مقاطعللة خارجيللة.  

1  مؤمتر إعالن نتائج امتحان الثانوية العامة،  تلفزيون فلسطن، 2016/7/11 
https://www.youtube.com/watch?v=ClrnZuhw_r8             
2  مقابلة شخصية مع صالح عبد العاطي، غزة.  2016/9/18.  

3  املعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية، قوانن تعزز االنقسام، 2016/1/4
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وزارة الداخلية واألمن الوطني 
يقتللرص عمللل حكومللة الوفللاق الوطنللي منللذ تشللكيلها وحتللى تاريللخ كتابللة هللذه الورقة 
عللى الضفللة الغربيللة دون قطللاع غللزة، بللام يف ذلللك وزارة الداخليللة واألمللن الوطنللي، 

وذلللك لعللدم متكللن احلكومللة مللن أداء مهامهللا.  

ومللن مظاهللر االنفصللال التللي تشللهدها وزارة الداخليللة واألمللن الوطنللي: وجللود 
مرجعيتللن خمتلفتللن منفصلتللن للللوزارة، وعقيدتللن أمنيتللن بربامللج تأهيللل وتدريللب 
وسياسللات أمنيللة خمتلفللة.   ومتتللد مظاهللر االنفصللال لتشللمل قانللون الرشطللة، فيوجللد 
قانونللان خمتلفللان للرشطللة ُيعمللل هبللام، إضافللة إىل اختللالف اهليكليللات والدوائللر 

واألقسللام داخللل الللوزارة الواحللدة1.

كللام تتشللعب املعضلللة األمنيللة وانفصاهلللا لتصللل إىل تضللارب يف تبعيللة األجهللزة األمنيللة 
القانونيللة واإلداريللة، وآليللات الرقابللة عليهللا، وانتامئهللا احلللزيب املرتبللط بحركللة فتللح يف 

الضفللة الغربيللة وحركللة محللاس يف قطللاع غللزة.  

وزارة األوقاف: انفصال إداري وحالة دمج اضطرارية
يشللمل االنفصللال مللا بللن وزارة األوقللاف يف الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة جوانللب 

عللدة، أبرزهللا: االنقسللام اإلداري، واالنقسللام املهنللي )الربامللج(.  

ففللي اجلانللب اإلداري، مل تعللرتف حركللة محللاس باملواقللع اإلداريللة املوجللودة يف الضفللة، 
وجلللأت إىل تعيللن وكيللل وزارة تابللع هلللا يللامرس عمللله بمعللزل عللن الوزيللر يف الضفللة، 
واسللتحدثت دوائللر بشللكل منفصللل يف »وزارة أوقللاف غللزة« هلللا مثيللل يف وزارات 

الضفللة، مثللل دائللرة الوعللظ واإلرشللاد، ودائللرة املاليللة.

أمللا يف اجلانللب املهنللي )الربامللج(، فتقللوم وزارة األوقللاف- غللزة بتطويللر وتنفيللذ 
برامللج بشللكل منفصللل، بعيللدًا عللن وزارة األوقللاف يف الضفللة، مثللل مسللابقات القللرآن 

والتجويللد.

1  املركللز الفلسللطيني ألبحللاث السياسللات والدراسللات اإلسللرتاتيجية )مسللارات(، نحللو إصللالح وتوحيللد قطللاع األمللن   
.2014 آب  -الفلسللطيني، 
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وخيتلللف األمللر يف ملللف احلللج، إذ يشللهد هللذا امللللف حالللة مللن االندمللاج بن شللطري 
الوطللن، فهنللاك جلنللة خاصللة تديللره تضللم ممثلللن عللن كافللة األطللراف، بللام فيهللا حركللة 

1 محاس.

 نظامان قضائيان منفصالن
يعللد أبللرز مظاهللر مأسسللة االنقسللام القضائي وجللود جملسللن قضائيللن ورئيسللن 
وجهازيللن للنيابللة العامللة يف كل مللن الضفللة والقطللاع، إضافللة إىل نظامللن قانونيللن 

منفصلللن يف ظللل ازدواجيللة القوانللن، سللواء يف القضاء املللدين، أو الرشعللي`

أوجللد »اتفللاق الشللاطئ« ومللا تللاله مللن مباحثللات صيغللًا لتجللاوز أزمللة القضللاء يف 
اجلوانللب اإلداريللة واملاليللة، كالتعيللن، وتأمللن رواتللب العاملللن، والنفقات التشللغيلية، 

بينللام مل يللربز يف إطللاره تفامهللات ملموسللة حللول توحيللد السلللطة القضائيللة2.  

وطالللت مظاهللر انقسللام املنظومللة الترشيعيللة تشللكيل املحاكللم نفسللها، حيللث أثللار قرار 
الرئيللس عبللاس بتشللكيل املحكمللة الدسللتورية العليللا يف نيسللان 2016، جللدالً قانونيللًا 
وسياسلليًا.   فقللد قللال عللي أبللو ديللاك، وزيللر العللدل: »إّن إقللرار عبللاس للمحكمللة 
الدسللتورية يللأيت يف إطللار اسللتكامل مؤسسللات السلللطة الفلسللطينية، والتحللول مللن جمرد 
سلللطة إىل دولللة، يف ظللل تنامللي حركللة االعرتافللات الدوليللة بفلسللطن كدولللة قائمللة«، 
بينللام، يف املقابللل، قللال سللامي أبللو زهللري، الناطللق باسللم »محللاس«: »تشللكيل حممللود 
عبللاس للمحكمللة الدسللتورية بطريقللة منفللردة هللو تنكللر للتوافللق الوطنللي، وتكريللس 
لنهللج التفللرد وتفريللغ املصاحلللة الفلسللطينية مللن حمتواهللا، وحركللة املقاومللة اإلسللالمية 
)محللاس( ال تعرتف برشعيللة هللذه املحكمللة، وكل مللا يصللدر عنها. وتدعللو أعضللاء 
املحكمللة الدسللتورية إىل االسللتقالة، وهللم يتحملللون املسللؤولية عللن خلللق مزيللد مللن 

االنقسللام يف السللاحة الفلسللطينية«.  

1  مقابلة شخصية مع حسام أبو الرب، رام اهلل، 2016/9/20.
2  مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة، توحيد السلطة القضائية واستقالهلا، 2015/3/21.

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/360651.html 
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 اخلالصة
عللى الرغللم مللن تشللكيل حكومللة توافللق فلسللطيني يف العللام 2014، إال أّن مللؤرشات 
وعمليللات االنقسللام املؤسلليس تتعمللق وتطللال السلللطات الثللالث )الترشيعيللة، 
التنفيذيللة، القضائيللة(.   فللإذا اسللتمر االنقسللام دون أن يمتلللك الفلسللطينيون مفاتيللح 
حتقيللق الوحللدة الوطنيللة احلقيقيللة القائمللة عللى تغليللب املصلحللة الوطنيللة العليللا 
بالتوافللق عللى اإلسللرتاتيجية السياسللية والنضاليللة، ومبللادئ الرشاكللة السياسللية، والبعد 
عللن سياسللة املحللاور املرتبطللة باملتغللريات اإلقليميللة والدوليللة، وإذا مل تلعللب الللدول 
العربيللة املحوريللة دورًا حقيقيللًا وضاغطللًا عللى األطللراف لتحقيللق الوحللدة الوطنيللة؛ 
فسيشللهد الفلسللطينيون انفصللاالً شللاماًل ومعلنللًا، األمللر الللذي يرسللخ نظامن سياسللين 
منفصلللن، يضللع الفلسللطينين أمللام انتهللاء حلمهللم بإنجللاز اسللتقالهلم الوطنللي وقيللام 
دولللة فلسللطينية مسللتقلة بوحللدة جغرافيللة وسياسللية واحللدة )الضفللة الغربيللة بللام فيهللا 

القللدس وقطللاع غللزة(.



أوراق تقدير موقف

دالالت املقاطعة
 حركة الجهاد اإلسالمي واالنتخابات املحلية 2016

علي محمد موسى
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مقدمة
عللرّبت مقاطعللة حركللة اجلهللاد اإلسللالمي يف فلسللطن لالنتخابللات املحليللة، التللي 
كان مقللرًرا إجراؤهللا يف 8 ترشيللن األول 2016، عللن عللزوف وانتقائيللة وغيللاب 
لإلسللرتاتيجية يف التعامللل مللع مكونللات النظللام السلليايس الفلسللطيني ومتظهراتلله، بللام 
فيهللا موضللوع االنتخابللات. وقللد ظهللر هللذا الغيللاب مللن خللالل املواقللف املللرتددة 

املفتقللرة للرؤيللة الواضحللة املتامسللكة بخصللوص االنتخابللات. 

بيان املقاطعة
يف 8 آب 2016، أصللدرت اجلهللاد بياًنللا1 تضمللن موقفها القللايض بمقاطعللة االنتخابات 
املحليللة املزمللع إجراؤهللا وفللق القللرار احلكومللي الصللادر يف 21 حزيللران 2016، التللي 
أعلللن كل مللن »فتللح« و«محللاس«،  الفصيلللن الفلسللطينين األكللرب، مشللاركتهام فيهللا، 

شللأهنام شللأن فصائللل وقللوى اليسللار الفلسللطيني.

وعللزت اجلهللاد قرارهللا إىل »إن االنتخابللات البلديللة، مللع أمهيتهللا، ليسللت هللي املدخللل 
املناسللب، أو الوسلليلة املرجللوة للخللروج مللن املللأزق الوطنللي الفلسللطيني الراهللن الذي 
يتعمللق يوًمللا بعللد يللوم«، وأهنللا تشللكل »هروًبللا مللن اسللتحقاق إعللادة بنللاء املللرشوع 
الوطنللي الفلسللطيني وفللق إسللرتاتيجية جديللدة وشللاملة إلدارة الللرصاع مللع العللدو مللن 

جهللة، وإدارة الشللأن الداخللي مللن جهللة أخللرى«. 

وأضافللت أن الظللروف الراهنللة »ال جتعللل مللن هللذه االنتخابللات األولويللة األوىل خلدمة 
الشللعب وتلبيللة حاجاتلله الوطنيللة. إن اخلدمللة الكللربى لشللعبنا، واحلاجللة الوطنيللة 
األوىل هللي التحللرر مللن االحتللالل. وهللذا لللن يتللم إال باملقاومللة وتصعيللد االنتفاضللة 

وتطويرهللا«.

كللام عللزت القللرار إىل »الظللروف السياسللية التللي ال تسللمح بتقديللم اخلدمللات البلديللة 
عللى نحللو أفضللل يف ظللل االحتللالل واحلصللار، ويف ظللل املالحقللات األمنيللة 

1  اجلهللاد اإلسللالمي تقللرر مقاطعللة االنتخابللات املحليللة، وكالللة سللام اإلخباريللة، 2016/8/8. تاريللخ الوصللول يف 
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=277651  2016/9/24
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واالعتقللاالت مللن قبللل االحتللالل والسلللطة يف الضفللة التللي ال تسللمح بالتواصللل 
الفعللال مللع اجلامهللري«. وقللد اختللذ قللرار املقاطعللة حسللب البيللان »بعللد اسللتكامل 

الدراسللة واملشللاورات«. 

تصريحات متضاربة
سللبق بيللان احلركللة ترصيللح ألحللد قادهتللا يف قطللاع غللزة، أحللد املدلللل، بتاريللخ 15 
متللوز 2016، نفللاه الحًقللا1، مفللاده أن حركتلله ستشللارك يف االنتخابللات2 »بللرشط أن 
تكللون بعيللدة عللن املسللار السلليايس وليللس هلللا عالقللة باتفاقيللات أوسلللو«، ال سلليام 
أن »انتخابللات البلديللة تعللد ذات وظائللف مدنيللة خدميللة للمجتمللع الفلسللطيني، 
ولقللد دعمنللا قبللل ذلللك االنتخابللات البلديللة وليللس لدينللا مانللع بللأن نعمللل ضمللن 

االنتخابللات البلديللة فقللط، واملشللاركة ضمللن توافللق فلسللطيني«. 

كللام بللرر املقاطعللة القللذايف القططللي، القيللادي يف اجلهللاد يف قطللاع غللزة، بقوللله: »إن 
االنتخابللات البلديللة ذات طابللع خدمللي سلليايس. لكنلله تللرك البللاب مفتوًحللا لكللوادر 
حركتلله لالقللرتاع يف االنتخابللات، و«أن تنتخللب القللوي األمللن عللى مرشوعهللا 
والداعللم خليللار املقاومللة ولطموحللات مجاهللري شللعبنا. لللذا بالتأكيللد عنللارص اجلهللاد 

سللتتجه بأصواهتللا نحللو هللذه القوائللم وسلليبقى اخليللار مفتوًحللا أمامهللم«.3 

موقف اجلهاد يف الضفة الغربية
أمللا يف الضفللة الغربيللة، فقللد جللاء موقللف احلركللة عللى لسللان أحللد ممثليهللا، أمحللد 
العللوري، بتاريللخ 31 متللوز 2016، حيللث قللال: »إن حركتلله تشللارك دائللاًم يف انتخابللات 
النقابللات واجلامعللات، وإن لدهيللا نيللة كبللرية للمشللاركة يف االنتخابللات املحليللة املزمللع 

1  القيللادي املدلللل ينفللي إعالنلله موافقللة اجلهللاد باملشللاركة يف االنتخابللات املحليللة، وكالللة فلسللطن اليللوم اإلخباريللة، 
https://goo.gl/eqv1PB  2016/8/12 الوصللول  تاريللخ   .2016/7/18

2  اجلهللاد اإلسللالمي تعلللن املشللاركة يف االنتخابللات البلديللة يف حللال كانللت معزولللة عللن أي اتفللاق سلليايس، دنيللا الوطللن، 
 2016/8/12 الوصللول  تاريللخ   .2016/7/15

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/07/15/946539.html            
3  حممللود عمللر: ملللاذا رفضللت اجلهللاد اإلسللالمي املشللاركة يف االنتخابللات املحليللة، صحيفللة االسللتقالل، 2016/8/11. تاريللخ 

http://alestqlal.com/ar//index.php?act=Show&id=43699  .2016/9/21 الوصللول 
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عقدهللا، وإهنللا باركللت إجراءهللا، وسللتعمل عللى إنجاحهللا بللكل الطللرق والوسللائل«. 
وأضللاف »ملحاذيللر أمنيللة بحتللة سنشللارك بدعللم قوائللم وطنيللة يف كافللة املحافظللات 
خوًفللا مللن االعتقللاالت اإلرسائيليللة ضللد مرشللحينا« عللرب العمللل »مللع »محللاس« 
وباقللي الفصائللل إلعللداد قوائللم وطنيللة متفللق عليهللا مللن مجيللع الفصائللل والعشللائر 
والشللخصيات املسللتقلة، لتكللون ممثلللة جلميللع املجتمللع ولكللر حاجللز االنقسللام. وإذا 
اسللتحال األمللر تشللكيل قوائللم وطنيللة تشللمل مللا ذكللر سللابًقا، فللإن احلركللة سللتتوجه 

للتحالللف مللع بعللض الفصائللل بشللكل ثنائللي«.1

 أهمية املوضوع
مللن املهللم التمييللز بللن املللربرات احلقيقيللة ملظهللر مللن مظاهللر السلللوك السلليايس 
الفلسللطيني، واملللربرات التللي تسللاق للجمهللور، وتوجيلله نقللد إجيللايب لسلللوك سلليايس 
خللاص بفصيللل فلسللطيني مقللاوم وأسللايس، وقللراءة الللدالالت الكامنللة وراء هكللذا 
موقللف، واآلليللات التللي قللادت إىل اختللاذه، والتللي يمكللن أن تقللاس عليهللا بعللض 
املواقللف املشللاهبة لفصائللل فلسللطينية أخللرى، أو حللركات مقاومللة حتللت االحتللالل، 

وذات ظللروف مشللاهبة. 

 »اجلهاد« والتجارب االنتخابية

االنتخابات الرئاسية والترشيعية
قاطعللت اجلهللاد هللذه االنتخابللات يف الدورتللن األوىل والثانيللة، 1996 و2005 
و2006، كوهنللام تعقللدان يف ظللل اتفاقيللة أوسلللو، وضمللن التزاماهتللا كللام كانللت تقللول.

االنتخابات البلدية
شللاركت اجلهللاد بقلللة مللن املرشللحن يف االنتخابللات البلديللة األوىل التللي أجريللت يف 

1  مسللؤول اجلهللاد بالضفللة يشللن هجوًمللا عللى السللعودية: سنشللارك باالنتخابللات املحليللة ونتحللاور مللع محللاس/ قللرار إهنللاء 
االنقسام إقليمي ال حمي، دنيا الوطن، 2016/7/31. تاريخ الوصول 2016/8/12. 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/07/31/952939.html            
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عهللد السلللطة الفلسللطينية، 2004 و2005، ال سلليام يف املرحلللة األوىل التللي اعتمللدت 
الرتشلليح الفللردي. وتعللود هللذه املشللاركة اجلزئيللة كللام يقللول الكاتللب حممد عطللا اهلل إىل 
ظللروف االنتفاضللة، والجتهللادات ظرفيللة عللى اعتبللار أن االنتخابللات سللتفرز جمالللس 

بلديللة خدميللة غللري مسيسللة، وهللذا مللا اتضللح عللدم صوابيتلله الحًقللا كللام يقللول. 

ومل حتصللل اجلهللاد عللى نتائللج جيللدة يف هللذه االنتخابللات بسللبب عللدم قناعللة كوادرهللا 
ومنارصهيللا بخطللوة املشللاركة املفاجئللة، وعللدم إجللراء حللوارات داخليللة مسللبقة 
حوهلللا، وإجللراء املرحلللة األوىل مللن هللذه االنتخابللات يف مناطللق يغلللب عليهللا الطابللع 
القبللي والعشللائري مقابللل احلللزيب، وتزامنهللا مللع تعللرض العديللد مللن كللوادر اجلهللاد 
لالعتقللال أو االغتيللال أو املالحقللة مللن قبللل االحتللالل، حسللب تشللخيص عطللا اهلل.1 

أمللا يف العللام 2012، فقاطعللت اجلهللاد االنتخابللات البلديللة الثانيللة التللي أجريللت يف 
الضفللة الغربيللة دون قطللاع غللزة ودون مشللاركة »محللاس« وموافقتهللا.

االنتخابات الطالبية
دأبللت اجلهللاد عللى املشللاركة يف انتخابللات جمالللس الطلبللة منفللردة أو عللرب حتالفللات مللع 
الكتلللة اإلسللالمية التابعللة حلركللة محللاس، بالرغللم مللن ضعللف النتائللج التللي كانللت 
حتصللل عليهللا ودفعهللا ثمنًللا أمنًيللا كبللرًيا مللن قبللل سلللطات االحتللالل يف جامعللات 

الضفللة الغربيللة. 

وبعللد االنقسللام الفلسللطيني العللام 2007، تراجعللت مشللاركة اجلهللاد يف االنتخابللات 
الطالبيللة بشللكل كبللري يف جامعللات قطللاع غللزة، التللي أحكمللت الكتلللة اإلسللالمية 
السلليطرة عللى معظمهللا. بينللام أحجمللت عللن املشللاركة يف معظللم جامعللات الضفللة، 
حتللى عندمللا شللاركت »محللاس«. وعللى سللبيل املثللال، فقللد كانللت آخللر مشللاركة 
للجهللاد يف انتخابللات جمللليس الطلبللة يف جامعتللي بريزيللت والنجللاح يف العللام 2008. 

1  حممد عطا اهلل، اجلهاد اإلسالمي واالنتخابات، صحيفة االستقالل، 2016/8/7. تاريخ الوصول 2016/9/21.
 https://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=43630            



111

أوراق تقدير موقف

انتخابات املجلس الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية
اعتزمللت اجلهللاد املشللاركة يف هللذه االنتخابللات لللدى اإلعللالن عللن إمكانيللة عقدهللا 
العللام 2013، حيللث دعللت عنارصهللا للتسللجيل فيهللا عللرب عديللد الوسللائل، ومنهللا 
الرسللائل النصيللة التللي أرسلللت لعللدد كبللري مللن أرساهللا املحرريللن يف الضفللة الغربيللة.

 ردود فعل على قرار اجلهاد

القوى املشاركة
أبللدت الفصائللل املشللاركة يف االنتخابللات احرتامهللا لقللرار اجلهللاد1، مللع إشللارهتا إىل 
حقهللا يف العللودة عنلله، بللل وصللل هللذا االحللرتام إىل درجللة اإلشللادة بغيللاب منافللس 
حمتمللل، وبالتحديللد يف قطللاع غللزة، مركللز ثقللل اجلهللاد األسللايس، األمللر الللذي يقلللل 
مللن القوائللم املتنافسللة، إضافللة إىل وجللود فرصللة السللتفادة املتنافسللن مللن أصللوات 

كللوادر اجلهللاد ومنارصهيللا. 

وكان للنائللب عللن حركللة فتللح مجللال الطللرياوي موقللف الفللت، حللن اعتللرب أن 
»محللاس« اختللذت، بمشللاركتها يف االنتخابللات، موقًفللا انتهازًيللا اسللتغل الضغوطللات 
األوروبيللة واإلرسائيليللة عللى السلللطة الفلسللطينية إلجللراء االنتخابللات، بينللام اختللذت 
اجلهللاد موقًفللا وطنًيللا ومنطقًيللا وموضوعًيللا وجريًئللا مللن خللالل مقاطعللة االنتخابللات يف 

هللذه املرحلللة.2

السلطة الفلسطينية وسياستها األمنية
مل يصللدر عللن السلللطة الفلسللطينية موقللف رسللمي بخصللوص املقاطعللة، لكللن سلللوك 

1  داود أبللو ظلفللة، وحممللود غانللم، الفصائللل الفلسللطينية توضللح تبعللات وتأثللري انسللحاب اجلهللاد اإلسللالمي مللن االنتخابللات 
البلديللة، مركللز راشلليل كللوري الفلسللطيني حلقللوق اإلنسللان ومتابعللة العدالللة الدوليللة، 2016/8/9. تاريللخ الوصللول 

http://www.rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=27804  2016/8/12
2  قيللادي فتحللاوي: مشللاركة محللاس باالنتخابللات انتهازيللة ألننللا اضطررنللا لعقدهللا بسللبب ضغللوط إرسائيليللة وأوروبيللة، فيديللو 

مللن موقللع التواصللل االجتامعللي فيسللبوك، 2016/8/10. تاريللخ الوصللول 2016/8/12
https://www.facebook.com/100003283274974/videos/vb.100003283274974/1022160874570012/?-  

type=2&heate
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أجهزهتللا األمنيللة عللزز موقللف اجلهللاد القائللل إن قمعهللا يقلللل فللرص املشللاركة احلللرة 
يف االنتخابللات. آخللر مثللال عللى هللذا السلللوك، كان قمللع األجهللزة األمنيللة وتفريقهللا 
العنيللف ملسللرية دعللت إليهللا اجلهللاد يف جنللن تضامنًللا مللع األرسى املرضبللن عللن 
الطعللام يف سللجون االحتللالل بتاريللخ 16 أيلللول 2016، وهللو األمللر الللذي اعتللربه 
الناطللق باسللم املؤسسللة األمنيللة الفلسللطينية اللللواء عدنللان الضمللريي مندرًجللا يف 
إطللار »إرصار البعللض عللى عللدم إشللعار اجلهللات صاحبللة االختصللاص بالنشللاطات 
العامللة التللي يقللوم هبللا حسللب األصللول، خصوصللا تلللك التللي تللؤدي إىل تعطيللل 
حركللة املللرور وتعطيللل احليللاة العامللة للمواطنللن«، ممللا أدى إىل »حماولللة بعللض األفللراد 
افتعللال احتللكاك مللع قللوات األمللن الفلسللطينية يف األماكللن العامللة دون مللربر بعيللًدا 

عللن االلتللزام بالقوانللن املرعيللة«.1

انتخابات حتت االحتالل
يراقللب االحتللالل موضللوع االنتخابللات دون تدخللل مبللارش واسللع، بالرغم مللن اعتقال 
ممثللل »محللاس« يف جلنللة االنتخابللات املركزيللة يف الضفللة الغربيللة، ومللا نقلتلله وسللائل 
اإلعللالم عللن اعتقللال بعللض املرشللحن وتلقللي البعللض اآلخللر هتديللدات »هاتفيللة« 
مللن خمابللرات االحتللالل. قللد يعللود األمللر إىل غيللاب مرشللحن رسللمين حلللامس 
واجلهللاد يف بلديللات الضفللة الغربيللة، وربللام ينتظللر االحتللالل حللدوث االنتخابللات، 

ليقللوم بتغليللب طللرف عللى آخللر، أو إجهللاض نتائجهللا.

كوادر اجلهاد
حسللب بيللان املقاطعللة، قامللت اجلهللاد بمشللاورات ودراسللات قبللل اختللاذ موقفهللا. 
ويقللال عللرب مواقللع التواصللل االجتامعللي أهنللا قامللت باسللتفتاء حللول االنتخابللات، 
بينللام تفيللد مصللادر خاصللة أن األمللر اقتللرص يف الضفللة الغربيللة حتديللًدا عللى كللوادر هلللم 

تواصللل مللع قيللادة احلركللة يف غللزة واخلللارج.

1  بيللان توضيحللي مللن املؤسسللة األمنيللة حللول مسللرية جنللن، وكالللة معللا اإلخباريللة، 2016/9/16. تاريللخ الوصللول 
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=866811  2016/9/24
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جيللد املتتبللع ملواقللع التواصللل االجتامعللي أن الكللوادر منقسللمون إىل فئللة أشللادت 
بالقللرار واعتربتلله صواًبللا وابتعللاًدا عللن مزالللق السياسللة، وأخللرى عللربت عللن نيتهللا 
دعللم قوائللم مهنيللة وطنيللة وحدويللة غللري حزبيللة أو عشللائرية، كللام يظهللر ترصيللح 

العللوري أعللاله تناقًضللا كبللرًيا بللن الضفللة والقطللاع. 

 اجلهاد وتأجيل االنتخابات
بعللد صللدور قللرار حمكمللة العللدل العليللا يف 8 أيلللول 2016، والقللايض بتعليللق إجللراء 
االنتخابللات املحليللة، كان موقللف اجلهللاد خمالًفللا لللرأي معظللم القللوى املشللاركة يف 
االنتخابللات، حيللث شللدد القيللادي يف احلركللة خللرض حبيللب عللى أمهيللة عللدم إجللراء 
أي انتخابللات يف ظللل االنقسللام الفلسللطيني والوضللع السلليايس القائللم، كوهنللا ال يمكن 
أن تكللون خمرًجللا للتخلللص مللن املللأزق الراهللن. ورأى أن مللا سللبق قللرار املحكمللة مللن 
مناكفللات ومالحقللات يف املحاكللم وطعللون قدمللت ضللد القوائللم، يؤكللد عمللق األزمللة 
التللي متللر هبللا السللاحة الفلسللطينية. ودعللا اجلميللع إىل البحللث عللن خمللرج حقيقللي 
لأزمللة، وختليللص السللاحة الفلسللطينية مللن حالللة التوتللر واملناكفللات املسللتمرة، عللرب 
احلللوار الوطنللي الشللامل وتطبيللق مللا تللم التوافللق عليلله سللابًقا يف موضللوع املصاحلللة.1

خالصات

حصيلة االنتخابات السابقة، والنأي بالنفس
ال يعتللرب موقللف اجلهللاد مللن االنتخابللات، أي انتخابللات يف السللياق الفلسللطيني، 
جديللًدا. ويرتبللط املوقللف الراهللن مللن املشللاركة يف االنتخابللات جزئًيللا بالتخللوف 
مللن نتائجهللا، عللى غللرار انتخابللات 2004-2005، وهللو مللا ظهللر عللرب االنسللحاب 

التدرجيللي مللن املشللاركة يف االنتخابللات اجلامعيللة. 

يعكللس املوقللف أمللًرا آخللر خيللص سياسللة اجلهللاد التللي أصبللح قوامهللا »النللأي 

1  حبيللب: ندعللو عللدم إجللراء أي انتخابللات يف ظللل الوضللع السلليايس الفلسللطيني القائللم، دنيللا الوطللن، 2016/9/10. تاريللخ 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/09/10/968240.html   2016/9/21 الوصللول 
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بالنفللس« عللن كثللري مللن األحللداث املحليللة واإلقليميللة، بللل أيًضللا اخلالفللات الفكريللة 
والسياسللية التللي تشللغل عنارصهللا. ويظهللر املوقللف تناقًضللا بللن اإلحجللام عللن 
املشللاركة يف االنتخابللات املحليللة والرئاسللية والترشيعيللة، والحًقللا الطالبيللة، والدعللوة 

للتسللجيل يف انتخابللات املجلللس الوطنللي العللام 2013.

تغليب املوضوعي عىل الذايت
يف تربيللرات القللرار املتخللذ، تللم الرتكيللز عللى عوامللل موضوعيللة مللن احتللالل وانقسللام 
وحصللار ومالحقللة أمنيللة وعللدم مالئمللة الظللرف السلليايس لالنتخابللات، أكثللر مللن 
العامللل الللذايت املتمثللل بمللدى جاهزيللة اجلهللاد للمشللاركة يف اسللتحقاق مشللابه يف 
ظللروف »أفضللل«. وهللو التسللاؤل الللذي أجللاب عليلله الكاتللب حممللد عطللا اهلل، الللذي 
رأى أنلله عنللد تغللرّي الظللروف املرتبطللة بالواقللع السلليايس واالقتصللادي واالجتامعللي 
وإجللراء مراجعللات داخليللة بخصللوص موضللوع االنتخابللات، فسللتكون اجلهللاد أول 
املتنافسللن خلدمللة الشللعب الفلسللطيني، مللن خللالل املشللاركة يف االنتخابللات عللرب 

كللوادر وكفللاءات مسللتقلة، فيللام تواصللل تعزيللز وتطويللر مللرشوع املقاومللة.1

وال خيتلللف هللذا التكتيللك عللاّم قامللت بلله »فتللح« و»محللاس« يف تشللكيلهام للقوائللم 
االنتخابيللة قبللل إرجللاء إجرائهللا، بالرغللم مللن أن دوافعهللام لذلللك قللد تكللون خمتلفللة.

عللرّب تركيللز اجلهللاد عللى املؤثللرات اخلارجيللة، دون الداخليللة، يف قرارهللا، وإظهللار 
إرصارهللا عللى التاميللز الدائللم عللن مكونللات النظللام السلليايس الفلسللطيني، عللن غيللاب 
التفكللري يف اجلللدوى املحتملللة خلوضهللا هللذه التجربللة عللى إحللداث تأثللري يف احليللاة 
السياسللية الفلسللطينية، ال سلليام باجتللاه إصللالح النظللام السلليايس، وحتقيللق مصاحلللة 
حقيقيللة ودائمللة، والللدور املطلللوب منهللا للمسللامهة يف إحللداث تغيللري يف الظللروف 
السياسللية واألمنيللة واالقتصاديللة واالجتامعيللة يف األرايض الفلسللطينية، ال انتظللار تغللرّي 

هللذه الظللروف لتشللارك يف االنتخابللات.

1  حممد عطا اهلل، مصدر سابق.
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يظهللر الترصيللح الللوارد يف مطلللع الورقللة ألحللد ممثللي اجلهللاد يف الضفللة الغربيللة، 
وعللدم االنسللجام يف تربيللر قرارهللا بللن ممثليهللا وقادهتللا وإعالمييهللا يف غللزة، ضعللف 
الدراسللات واملشللاورات واالسللتفتاءات التللي تللم احلديللث عنهللا ضمللن تربيللر املوقللف 
املتخللذ، ويبللدو أهنللا اقتللرصت عللى اسللتمزاج نخبللوي لللآلراء مل يكللن للضفللة الغربيللة 
دور كبللري فيلله، وهللو أمللر قللد يعللود أساًسللا إىل غيللاب احلللد األدنللى مللن البنيللة التحتيللة 

التنظيميللة للجهللاد يف الضفللة.

اخلدمات واملقاومة
ال يوضللح موقللف اجلهللاد موقللع قضيللة تقديللم اخلدمللات االجتامعيللة واإلنسللانية 
واإلغاثيللة ضمللن أولوياهتللا، وكيللف يمكنهللا تعويللض غياهبللا عللن مؤسسللات احلكللم 
املحللي لتلبيللة حاجللة املواطنللن هلللذه اخلدمللات، ومللدى قناعتهللا بكللون املقاومللة تسللد 

مسللد اخلدمللات املذكللورة.

استنتاجات
ينسللجم موقللف اجلهللاد مللن االنتخابللات بشللكل عللام، مللع شللبه غيللاب للحالللة 
االنتخابيللة يف حركللة مل يعقللد مؤمترهللا العللام إال مللرة واحللدة منللذ تأسيسللها. قللد يرتبللط 
التغيللري يف موقللف احلركللة مللن االنتخابللات مسللتقباًل بالتغللرّي يف ظروفهللا الداخليللة، بللام 
ال يقللل أمهيللة عللن التغللرّي يف العوامللل السياسللية املوضوعيللة، وذلللك عللرب تطويللر آليللة 
التمثيللل احلركللي، واختللاذ القللرار، وتوزيللع ثقللل مراكللز اختللاذه، وتللداول املواقللع العليللا 

يف احلركللة. 

تعيللد هللذه املقاطعللة طللرح عالقللة املقاومللة بالشللأن السياسللايت واحليللايت، والطريقللة 
األنجللع للجمللع بللن املقاومللة والعمللل السلليايس يف ظللل االحتللالل. وتشللري إىل جتربللة 
هلللا نظائللر أخللرى يف احليللاة السياسللية العربيللة تقللوم عللى امتنللاع بعللض القللوى الفاعلللة 
عللن املشللاركة السياسللية، نتيجللة حمدوديللة مجاهرييتهللا، وختوفهللا مللن نتائللج فشللل 

التجربللة عللى مسللتقبل أدائهللا وفاعليتهللا.
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تطّور الفكر السياسّي لحركة حماس
»ضرورات الواقع واستحقاقات املبادئ«

ناصر خضور
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مقدمة

رّصح خالللد مشللعل، رئيللس املكتللب السلليايس حلركللة املقاومللة اإلسللالمية »محللاس«، 
بتاريللخ 24 أيلللول 2016 يف نللدوة بعنللوان »التحللوالت يف احلللركات اإلسللالمية«، 
عقللدت يف العاصمللة القطريللة، الدوحللة، »أخطأنللا يف تفردنللا باحلكللم اسللتنادًا إىل مبللدأ 
الفللوز باألغلبيللة، وكان األجللدى تعزيللز الرشاكللة والتوافللق عللى حسللاب مبدأ اسللتبدال 
اآلخللر«.1 وأضللاف »أن حركللة محللاس متللارس دورهللا السلليايس وفللق رضورات الواقللع 

بللرشط عللدم تعارضهللا مللع املبللادئ«.2

يمكللن فهللم حديللث مشللعل عللن الواقعيللة السياسللية يف ضللوء سلسلللة مللن األفعللال 
التللي تبنتهللا احلركللة خللالل األعللوام الثالثللة املاضيللة، مثللل قبوهلللا بحكومللة التوافللق 
الوطنللي يف العللام 2014، وموافقتهللا عللى خللوض االنتخابللات البلديللة هللذا العللام 
2016، وطرحهللا ملبللدأ القوائللم املوحللدة، إضافللة إىل حمللاوالت احلركللة املسللتمرة إلعادة 
ترميللم عالقاهتللا اخلارجيللة مللع بعللض الللدول يف املنطقللة كمللرص، وإيللران، والسللعودية 
بالرغللم مللن اختالفهللا معهللا يف العديللد مللن الللرؤى السياسللية، وأخللريًا تعاملهللا بواقعية 

إزاء قضيللة تطبيللع العالقللات بللن تركيللا وإرسائيللل.

تتجلله حركللة »محللاس« إىل بلللورة فكللر سلليايس يتسللم بالواقعيللة والعقالنيللة، ويتامشللى 
مللع مصالللح احلركللة عللى املسللتوى الفلسللطيني الداخللي، ويمنحهللا القللدرة واملرونللة 
يف صياغللة عالقللات خارجيللة متوازنللة يف ظللل املتغللريات يف الللرشق األوسللط واملحيللط 
العللريب واإلسللالمي، ويعللود هللذا إىل عللدد مللن العوامللل التللي تسللاهم يف تطللور الفكللر 

السلليايس للحركللة.

 

1  كلمللة خالللد مشللعل، رئيللس املكتللب السلليايس حلركللة »محللاس«، نللدوة بعنللوان التحللوالت يف احلللركات اإلسللالمية«، الدوحللة، 
https://www.youtube.com/watch?v=3eW6T_eiN0M  2016/09/24

2  املصدر السابق.



120

البرنامج التدريبي: إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

ميثاق حركة »حماس« والرؤية األممية
يتحللدث ميثللاق حركللة »محللاس« عللن مجلللة مللن املبللادئ واألسللس املرتبطللة بالعقيللدة 
اإلسللالمية وفكللر مجاعللة »اإلخللوان املسلللمن« ذي الرؤيللة األقللرب إىل مفهللوم »األمللة 
اإلسللالمية«.   فيغيللب عللن امليثللاق مفهللوم »الدولللة الوطنيللة« ومصالللح الشللعب 
الفلسللطيني بوصفلله شللعبًا للله أهللداف مسللتقلة.   فهللو يعللّرف احلركللة بأهنللا »حركللة 
عامليللة«، »بعدهللا املللكاين« يف أيللة بقعللة يوجللد هبللا مسلللمون، هبللدف »إعللالن قيللام 
دولللة اإلسللالم عللى أرض فلسللطن« و»نللرصة املسللتضعفن يف أي مللكان تصللل إليلله 

احلركللة«.1 

وال يتطللرق امليثللاق إىل عالقللات »محللاس« اخلارجيللة إال مللن زاويللة عللدم التعاطللي مللع 
أي دولللة تدعللم االحتللالل اإلرسائيللي.   ويؤمللن امليثللاق بعللدم جللدوى أيللة »مبللادرات 
أو مؤمتللرات سلللمية« ويصفهللا »باملؤامللرات الدوليللة«.   أمللا الطريللق الوحيللد لتحريللر 

فلسللطن، فهللو »اجلهللاد« كونلله »فللرض عللن وواجللب عللى كل مسلللم«.2

تكمللن املعضلللة يف هللذا امليثللاق أنلله قللد يشللّكل عائقللًا أمللام عالقللات احلركللة اخلارجيللة 
والدوليللة.   ويشللري نللارص الديللن الشللاعر، املقرب مللن »محللاس«، ونائب رئيللس الوزراء 
الفلسللطيني يف حكومللة »محللاس« العللارشة )2006-2007(، إىل أن امليثللاق عبللارة عللن 
»خطللاب وتوجيلله دينللي دعللوي ...   وليللس ميثاقللًا سياسلليًا باملعنللى الكامللل«، واعُتِمللد 
يف سللياق فللرتة زمنيللة معينللة مللن عمللر احلركللة »مل تتعللد أوائللل التسللعينيات مللن القللرن 
العرشيللن«.   بالتللايل، فللإن احلركللة »توقفللت عللن طباعتلله«.   ومللن وجهللة نظللره فللإن 
»إرسائيللل« هللي املسللتفيدة مللن هللذا امليثللاق وتسللعى مللن خالللله إىل »التحريللض عللى 

محللاس« دوليللًا.3

1  ميثاق حركة محاس.
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d             

2  املرجع السابق.
3  ترصيح نارص الدين الشاعر، مقابلة تلفزيونية، تلفزيون جامعة النجاح الوطنية، 2016/04/6.     

 https://vimeo.com/167521285             
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اجلمع بن احلكم واملقاومة
متّكنللت »محللاس« مللن السلليطرة عللى قطللاع غللزة بعللد عللام عللى فوزهللا يف االنتخابللات 
الترشيعيللة العللام 2006.   فوجللدت نفسللها يف بيئللة معاديللة هلللا، وحتللت وطللأة حصللار 
سلليايس واقتصللادي إقليمللي ودويل، بسللبب عللدم موافقتهللا عللى رشوط اللجنللة الرباعية 

الدوليللة، التللي كان أمههللا االعللرتاف بإرسائيللل.

مل تسللتطع »محللاس« حتقيللق مللا التزمللت بلله يف برناجمهللا االنتخللايب حللول توفللري اخلدمات 
االجتامعيللة العامللة للمواطللن الفلسللطيني، يف جمللاالت الصحللة والتعليللم والضللامن 
االجتامعللي1، وفيللام يتعلللق باملللاء والكهربللاء، وانعكاسللهام عللى كافللة جوانللب احليللاة، 
وعللالوة عللى ذلللك ارتفللع معللدل البطالللة مللن 30% العللام 2007 إىل 42% يف العللام 
2015 2.    كللام مل تسللتطع توفللري رواتللب كاملللة ومنتظمللة لنحللو 40 ألللف موظللف، 

أكثللر مللن نصفهللم يعملللون يف قطاعللات خدميللة داخللل قطللاع غللزة.3

تّشللكل هللذه الظللروف املعيشللية حالللة مللن الضغللط املسللتمر عللى حركللة »محللاس« 
إلجيللاد حلللول تسللاهم يف ختفيللف األزمللة املعيشللية يف القطللاع، ال سلليام يف ظللل إغللالق 
معظللم األنفللاق التللي تربللط بللن رفللح املرصيللة وقطللاع غللزة، والتللي شللكلت يف مرحلللة 
مللن املراحللل ممللرًا لنقللل البضائللع واألمللوال إىل داخللل غللزة.4 وكذلللك يف ظللل انعللدام 
فرصللة فللك احلصللار عللن طريللق مواجهللة عسللكرية كللام حللدث يف حللرب غللزة 2014، 
لعللدم وجللود بيئللة سياسللية متوازنللة وداعمللة يمكللن مللن خالهلللا اسللتثامر أي جهللد 
عسللكري يبللذل مللن قبللل احلركللة يف مواجهللة إرسائيللل.   فلللم يعللد هنللاك جمللال أمللام 
»محللاس« سللوى التعامللل مللع كافللة اخليللارات املمكنللة، داخليللًا وخارجيللًا، مللن أجللل 

ختفيللف احلصللار، وجتنللب تدهللور شللعبية احلركللة يف قطللاع غللزة.

1  الربنامج االنتخايب حلركة محاس عن سنة 2006، موقع كتلة اإلصالح والتغيري الربملانية التابعة حلركة محاس 
http://www.islah.ps/new2/?news=128             

2  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-2015-01a.htm               

3  ترصيح زياد الظاظا، مسؤول مالية حركة محاس يف غزة، وكالة أمد لإلعالم. 
https://www.amad.ps/ar/Details/25565              

http://felesteen.ps/details/news/139574  .4  اجليش املرصي يعلن تدمري 521 فتحة نفق، صحيفة فلسطن
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 تراجع الرهان على جماعة اإلخوان املسلمن
مّثلللت أحللداث »الربيللع العللريب« وإرهاصاهتللا جتربللة عميقللة يف الفكللر السلليايس حلركللة 
»محللاس.   فقبللل هللذه األحللداث، كانللت عالقللات احلركللة تللدور يف حموريللن رئيسللن: 
األول تقللوده إيللران، ويضللم سللوريا وحللزب اهلل و»محللاس«، وتقللرتب منهللم مجاعللة 
اإلخللوان املسلللمن، وقطللر، وتركيللا.   أمللا حمللور »االعتللدال« فتشللّكل مللن مللرص، 
والسللعودية، واألردن، وكان هلللذه الللدول عالقللات تواصللل دائللم مللع »محللاس«، حتللى 

يف ظللل غيللاب رؤى مشللرتكة مللع احلركللة.

عللى إثر اشللتعال احلللراك الثللوري يف كل مللن مرص، وتونللس، وسللوريا، واليمللن، عرّبت 
»محللاس« عللن موقفهللا الداعللم خليللار الشللعوب يف حتقيللق احلريللة والكرامللة، والحقللًا 
لتمّهللد الطريللق »لتحريللر فلسللطن«.1 فخللرت دعللم حلفائهللا يف سللوريا وإيللران 
باعتبللار موقللف احلركللة كان داعللاًم للثللورة ضللد النظللام السللوري، فوجللدت »محللاس« 
يف مجاعللة اإلخللوان املسلللمن وفللوز حممللد مللريس برئاسللة اجلمهوريللة )2013-2012( 

بديللاًل أقللرب لفكرهللا الدينللي والسلليايس باعتبارهللا امتللدادًا أيديولوجيللًا لإلخللوان.2

ومللع تللوايل التطللورات يف مللرص واهنيللار حكللم »اإلخللوان املسلللمن« وتراجللع الفكللر 
الثللوري يف دول »الربيللع العللريب«، سللعت »محللاس« إىل اعتللامد مبللدأ عللدم التدخللل يف 
شللؤون الللدول وخصوصياهتللا، وحاولللت تعزيللز اقرتاهبللا أكثللر مللن الشللأن الفلسللطيني 
الداخللي ومصاحللله الوطنيللة، بعيللدًا عللن النظللرة األمميللة التللي طغللت يف بدايللة »الربيللع 
العللريب«، ممللا يمكللن أن يعطللي احلركللة قللدرة أكللرب عللى املنللاورة السياسللية وإعللادة 

التللوزان إىل عالقاهتللا يف اإلقليللم.

رؤية احلركة ملفهوم الدولة واملصالح الوطنية
بالرغللم مللن عللدم إقللدام »محللاس« عللى تعديللل ميثاقهللا لظللروف داخليللة خاصللة 
بقاعدهتللا، أو خوفللًا مللن أن يفللر ذلللك عللى أنلله تنللازل عللن الثوابللت واملبللادئ التللي 

1  خطاب إسامعيل هنية يف مهرجان انطالقة محاس الرابعة والعرشين، موقع فلسطن اليوم.
https://paltoday.ps/ar/post/125361              

2  ميثاق حركة محاس، مرجع سابق.
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أسسللت عليهللا احلركللة، إال أنلله يمكللن فهللم مقللدار التطللور الفكللري الللذي طللرأ عللى 
رؤيللة احلركللة ونظرهتللا لكيفيللة إدارة عالقاهتللا اخلارجيللة، والقضايللا الوطنيللة الداخليللة، 

مللن خللالل بعللض النصللوص األدبيللة لقادهتللا احلاليللن.

تللرى »محللاس« أن »قاعللدة املصالللح هلللا تسللتند إىل مصالللح الشللعب الفلسللطيني 
وقضيتلله«، وأن عالقاهتللا اخلارجيللة جيللب أن تللدار وفللق منطلقللات وطنيللة فلسللطينية 
ذات صلللة بالتحريللر وحللق تقريللر املصللري، عللى أسللاس التعامللل بعقالنيللة مللع القضايللا 
السياسللية.   يقللول أسللامة محللدان مسللؤول العالقللات اخلارجيللة يف احلركللة )2009-
2013( »إن »محللاس« تتعامللل مللع الواقللع بللكل مكوناتلله، ومللع احتياجللات العمللل 
السلليايس بتفاصيللله، دون تعللارض مللع منظومللة القيللم واألخللالق...   وأن العامللل 

األسللايس يف العالقللات الدوليللة هللو إمتللالك القللوة عللى األرض«.1

يعتللرب محللدان أّن »الكيللان الصهيللوين هللو العللدو الوحيللد«، لللذا جيللب البحث عللن نقاط 
االلتقللاء مللع القللوى الدوليللة األخللرى وتعزيزهللا، مهللام كانللت التباينللات واالختالفات 
معهللا يف املواضيللع واملواقللف غللري املتصلللة بمصالللح الشللعب الفلسللطيني، وحتللى لللو 
كانللت هللذه القللوى تدعللم االحتللالل اإلرسائيللي، مللع احتفللاظ احلركللة باسللتقاللية 
قرارهللا وعللدم توظيفهللا سياسلليًا مللن قبللل القللوى الدوليللة األخللرى«.2 وكللام يالحللظ 

فللإن هللذا التصللور خمتلللف عللاّم ورد يف ميثللاق حركللة »محللاس« أعللاله.

يف إطللار ذلللك، تسللعى »محللاس« قللدر اإلمللكان إىل »املحافظللة عللى عالقاهتللا مللع 
مؤسسللات الللدول الرسللمية وعللدم التدخللل يف شللؤوهنم الداخليللة ...   مللن دون أن 
تكللون عالقاهتللا مللع طللرف مللا عللى حسللاب الطللرف اآلخللر«.3 وهللذا يعكللس مللدى 
تقبللل احلركللة ملفهللوم مصالللح الللدول بعيللدًا عللن الفكللر األيديولوجللي الللذي عللرّبت 

عنلله يف ميثاقهللا.

1  أسللامة محللدان، »العالقللات الدوليللة حلركللة محللاس«، مركللز الزيتونللة للدراسللات واالستشللارات، بللريوت، 2015، ص535-
https://goo.gl/seDFo9  554

2  املرجع سابق.، 535- 554
3  املرجع سابق، ص 535- 536.
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 السلوك السياسي لـ »حماس«
ُتللدرك »محللاس« أنلله ال يمكنهللا الرهللان بشللكل مطلللق عللى أي طللرف إقليمللي كللام كان 
يف السللابق، كللام ال يمكنهللا أن حُتسللب عللى طللرف مللا دون اآلخللر.   فمصالللح الللدول 
تتغللري بشللكل رسيللع، وفللق معطيللات جديللدة يف ظللل حالللة سياسللية راهنللة معقللدة، 
وتنافللس بللن القللوى الرئيسللية يف املنطقللة، عللدا عللن حتللول الللرصاع يف جللزء منلله إىل 
رصاع طائفللي، إذ تسللعى كل دولللة إىل اسللتثامر أيللة فرصللة لتعزيللز مرشوعهللا ودورهللا 

عللى حسللاب املللرشوع املقابللل.

ترتبللط »محللاس« بعالقللات قويللة مللع تركيللا التللي حيكمهللا حللزب ذو توجه إسللالمي، إذ 
يقيللم فيهللا بعللض قللادة احلركللة، وسللبق أن كانللت مركللز إقامللة عضللو مكتبهللا السلليايس 
صالللح العللاروري.   إن إقللدام تركيللا عللى إعللادة تطبيللع عالقاهتللا مللع إرسائيللل بعللد 
قطيعللة دامللت سللت سللنوات القللى تفهللاًم مللن قبللل »محللاس« باعتبللاره شللأنًا داخليللًا 
يقللع ضمللن رضورات ومصالللح الدولللة الرتكيللة.1 بللل طالبللت احلركللة أن ُيسللتثمر هللذا 
يف الضغللط عللى إرسائيللل مللن أجللل فللك احلصللار عللى قطللاع غللزة وحتقيللق مصالللح 
فلسللطينية2، بالرغللم مللن أن االتفللاق شللّكل خيبللة أمللل لعللدم تضمنلله رشط فللك 

احلصللار عللن قطللاع غللزة.

تسللعى »محللاس«، اآلن، إلعللادة التللوازن إىل عالقاهتللا مللع دول مركزيللة يف املنطقللة، 
تربطهللا هبللا مصالللح مبللارشة كمللرص، والسللعودية، وإيللران.   فمصالللح »محللاس« 
يف قطللاع غللزة جتربهللا عللى التعامللل مللع النظللام املللرصي احلللايل بعيللدًا عللن سللياق 

»املظلوميللة« التللي وقعللت عللى مجاعللة »اإلخللوان املسلللمن« والرئيللس مللريس.  

وال تتجاهللل »محللاس« أن مللرص هللي العنللوان األول لتخفيللف احلصللار املفللروض عللى 
قطللاع غللزة وفتللح معللرب رفللح، وهللي أيضللًا طللرف مهللم يف أي مفاوضللات غللري مبارشة 
متوقعللة بللن احلركللة واجلانللب اإلرسائيللي فيللام يتعلللق باجلنللود األرسى لدهيللا.   وبالرغم 

1  ترصحيات أمحد يوسف بشأن االتفاق الرتكي اإلرسائيي، موقع فلسطن اليوم،  2016/7/27.  
https://paltoday.ps             

/http://hamas.ps/ar/post/5678  .2016/6/27 ،2  ترصيح صحفي حلركة محاس، املوقع الرسمي حلامس
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مللن عللدم حللدوث تقللدم حقيقللي يف العالقللة مللع مللرص، إال أن احلركللة فتحللت بللاب 
احلللوار عللرب نافللذة املخابللرات املرصيللة.1

أّمللا بخصللوص العالقللات مللع اململكللة العربيللة السللعودية، فقللد رّصح عللزام التميمللي، 
أحللد املقربللن مللن حركللة »محللاس«، نقللاًل عللن خالللد مشللعل »إن احلركللة بللادرت إىل 
فتللح قنللاة تواصللل مللع القيللادة السللعودية اجلديللدة، مبللارشة بعللد تللويل امللللك سلللامن 
بللن عبللد العزيللز احلكللم«2، الللذي يسللعى إىل جتنيللد كافللة الطاقللات »السللنّية« يف املنطقللة 
ملواجهللة املللرشوع اإليللراين باعتبللاره اخلطللر احلقيقللي عللى اململكللة ومنطقللة اخلليللج 

العللريب.

وقللد أثمللرت هللذه املحللاوالت عللن عقللد لقللاء بللن مشللعل وامللللك السللعودي، وويل 
ويل عهللده األمللري حممللد بللن سلللامن، وأدت إىل إفللراج السلللطات السللعودية عللن 
معتقلللن مقربللن مللن »محللاس«، إضافللة إىل الضغللط عللى مللرص مللن أجللل إلغللاء قللرار 
اعتبللار »محللاس« حركللة إرهابيللة، والتوسللط لقللادة احلركللة الحقللًا لزيللارة القاهللرة 

ولقللاء جهللاز املخابللرات العامللة املللرصي.3

وأمللا بالنسللبة إليللران التللي سللعت دائللاًم لالسللتثامر السلليايس يف القضيللة الفلسللطينية، 
بصفتهللا قضيللة حموريللة يف الللرشق األوسللط، وبالرغللم مللن توقللف الدعللم املللايل 
السلليايس املقللدم مللن إيللران للحركللة، إال أن »محللاس« مللا زالللت تقيللم عالقللات معهللا 
عللرب جهازهللا العسللكري وقيللادة احلركللة يف غللزة ولبنللان.   لكللن، عللى مللا يبللدو فللإن 
حتسللن العالقللة بللن »محللاس« وإيللران مرتبللط أكثللر بللام سللتؤول إليلله نتائللج االنتخابللات 
الداخليللة املقبلللة حلركللة »محللاس«، التللي سللتفرز قيللادة جديللدة عللى مسللتوى رئاسللة 

املكتللب السلليايس للحركللة.

1  ترصيح خليل احلية عضو املكتب السيايس، املوقع الرسمي حلامس،  2016/04/3 
/http://hamas.ps/ar/post/5220              

2  ترصيح عزام التميمي أحد املقربن من حركة »محاس« يف مقابلة عى قناة »مكملن«، 2016/07/31   
https://www.youtube.com/watch?v=0RidEsAqSTs            

3  ترصيح أمحد يوسف، وكالة معا لأنباء، 2016/06/29.  
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=834296            
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تعاملللت »محللاس« عللى الصعيللد الفلسللطيني الداخللي بنللوع مللن املرونللة بعللد أحللداث 
»الربيللع العللريب«، مللن خللالل املوافقللة عللى اسللتقالة حكومتهللا يف غللزة، واملوافقللة 
الحقللا عللى املشللاركة يف االنتخابللات البلديللة لسللنة 2016.   يقللول إسللامعيل هنيللة، 
نائللب رئيللس املكتللب السلليايس حلللامس، »إن أولويللة احلركللة إىل جانللب املقاومللة هللي 

االسللتمرار يف بنللاء املؤسسللات الفلسللطينية عللى قواعللد وأسللس وطنيللة«.1

 ماذا بعد؟
ُيتوقللع أن تسللتمر »محللاس« يف سللعيها إلجيللاد اخللرتاق يف الشللأن الداخللي مللن خللالل 
املشللاركة املبللارشة أو غللري املبللارشة يف أي انتخابللات برملانيللة أو رئاسللية قادمللة إن أتيحت 
هلللا فرصللة ذلللك، خصوصللًا يف ظللل احلديللث الدائر عللن بديللل للرئيللس حممللود عباس.   
األمللر الللذي سيكسللبها الرشعيللة الداخليللة واخلارجيللة.   وستسللعى إىل ترميللم عالقاهتللا 
مللع الللدول التللي ترتبللط معهللا بمصالللح مشللرتكة، مثللل مللرص وإيللران، عللى قاعللدة 

عللدم التدخللل يف أجنللدات هللذه الللدول وأمنهللا الداخللي أو اخلارجللي.

ال شللّك أّن الرؤيللة السياسللية والفكريللة حلركللة »محللاس« تطللورت باجتللاه االنفتللاح 
أكثللر يف عالقاهتللا اخلارجيللة، إقليميللًا ودوليللًا، عللى قاعللدة األولويللة ملصالللح احلركللة 
مللن الناحيللة الوطنيللة الفلسللطينية، وتعزيللز أمنهللا الداخللي بعيللدًا عللن التصللور األممللي 
السللابق.   لكللن، تبقللى عوامللل مللن شللأهنا احلللد مللن هللذا النهللج، كتنامللي ظاهللرة 
الطائفيللة يف املنطقللة، وانتقللال العالقللات بللن إرسائيللل وبعللض الللدول العربيللة إىل 
مسللتوى أعللى، إضافللة إىل أي مللدى تنجللح احلركللة يف احلفللاظ عللى وحللدة مواقفهللا 
الداخليللة، وضبللط أي رؤى أخللرى يف ظللل خللروج قيللادات تارخييللة أمنيللة وعسللكرية 

مللن السللجن تتمتللع بثقللل كبللري داخللل أطللر احلركللة.

1  إسللامعيل هنيللة، »قللراءة يف الرؤيللة وجتربللة احلكللم«، مركللز الزيتونللة للدراسللات واالستشللارات، بللريوت، 2015، ص 481.  
https://goo.gl/afmDdt
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مقدمة
ُدّشللن العللام 2012 باإلرضابللات الفرديللة عللن الطعللام لللأرسى الفلسللطينين اإلدارين 
يف سللجون االحتللالل، التللي بدأهللا األسللري املحللرر خللرض عدنللان1، وتلتلله األسللرية 
املحللررة هنللاء شلللبي، ومللن ثللم األسللريان ثائللر حالحلللة وبللالل ذيللاب، وغريهللم 

الكثللري مللن األرسى اإلداريللن.

ومنللذ العللام 2004 بللدأت تتالشللى وختتفللي اإلرضابللات اجلامعيللة لللأرسى، أو عللى 
األقللل، بللدأ يرتاجللع صداهللا وتأثريهللا، بعللد فشللل اإلرضاب اجلامعللي الللذي خاضلله 
األرسى يف ذلللك العللام2، الللذي اسللتمر ملللدة 18-19 يومللًا يف سللجون خمتلفللة: هداريم، 

عسللقالن، إيشللل، وغريهللا، حيللث مل تتحقللق حينهللا مطالللب األرسى املرضبللن.

لت بعللده مخسللة إرضابللات مجاعيللة3 خللالل الفللرتة )2006-2014(، مللع  وُسللجِّ
اسللتمرار وازديللاد احلللاالت الفرديللة4 إلرضاب األرسى منللذ العللام 2012 5.    وبالتللايل 
بللات واضحللًا أن اإلرضابللات الفرديللة التللي خيوضهللا األرسى اإلداريللون يف سللجون 
االحتللالل تشللّكل عالمللة فارقللة يف املشللهد السلليايس الفلسللطيني اليومللي.    وهللي 
تشللّكل مللؤرشًا لتحللول أشللكال مللن النضللال الفلسللطيني الوطني مللن احلالللة اجلامهريية 
اجلامعيللة والفصائليللة، إىل حالللة نضللال فللردي متثللل بمبللادرات فرديللة، باإلضافللة إىل أن 
حالللة األرسى هللي مللؤرش حلالللة الرتهللل والضعللف التللي أصابللت فصائللل العمللل 
الوطنللي الفلسللطيني، وتشللكل انعكاسللا حلالللة االنقسللام الفلسللطيني الداخللي، وعللدم 
وجللود وحللدة يف صفللوف األحللزاب، والفصائللل، واحلللركات الوطنيللة، والسلللطتن 

احلاكمتللن يف الضفللة والقطللاع.

1  هللو أسللري حمللرر مللن بلللدة عرابللة يف حمافظللة جنللن، ينتمللي إىل اجلهللاد اإلسللالمي، خللاض إرضابللن مفتوحللن عللن الطعللام.  
األول اسللتمر ملللدة 66 يومللًا بتاريللخ 2011/12/13، والثللاين اسللتمر ملللدة 52 يومللًا بتاريللخ 2015/5/8.

2  عللال التميمللي، تاريللخ اإلرضابللات اجلامعيللة عللن الطعللام يف السللجون اإلرسائيليللة، شللبكة قللدس اإلخباريللة، 2013/4/16.  
http://www.qudsn.ps/article/9168

3  عال التميمي، مصدر سابق.
4  اإلرضاب عللن الطعللام: سللالح األرسى الفلسللطينين يف وجلله غطرسللة السللجان، موقللع 24 اإللكللرتوين، أبللو ظبللي،  

https://goo.gl/pBeWU8   .2016/8/14
5  وجللب التنويلله أن احلللاالت التللي تللم اسللتخدامها هللي جمللرد أمثلللة، وال تشللري إىل مجيللع حللاالت اإلرضاب لللأرسى.  هنللاك 

الكثللري مللن احلللاالت ألرسى إداريللن وغللري إداريللن مل تذكللر ومل يللرش إليهللا يف الورقللة.  
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االنقسام
أدى االنقسللام الفلسللطيني الللذي تعمللق منللذ العللام 2007، عندمللا سلليطرت حركللة 
»محللاس« عللى قطللاع غللزة، عسللكريًا، وبقيللت الضفللة الغربيللة حتللت قيللادة الرئيللس 
الفلسللطيني، إىل تشللتت وتفرقللة بللن األرسى، األمللر الللذي انعكللس عللى وحدهتللم يف 
السللجون اإلرسائيليللة، إىل جانللب بلللورة عللدم ثقللة يف القيللادات واألحللزاب والفصائللل 
وابتعادهللا عنهللم، مللا نجللم عنلله تغللري يف شللكل النضللال اجلامعللي وحتوللله، بصللورة 

تدرجييللة، إىل فللردي، دون دعللم فصائللي حللزيب قيللادي كاٍف.

يعتللرب بعللض األرسى املحرريللن أن املسللتوى الفللردي يف النضللال بللن األرسى هللو 
األقللوى، وتأثللريه أنجللع يف هللذه احلالللة، وخاصللة يف الوقللت احلللايل1، بينللام تللرى 
اجلهللات الرسللمية املهتمللة يف قضايللا األرسى أن النضللال اجلامعللي واإلرضابللات 

اجلامعيللة هللي الشللكل املطلللوب واألنجللح.2

جللاءت اإلرضابللات الفرديللة نتيجللة أسللباب سياسللية خمتلفللة أدت إىل والدة ونجللاح 
نضللال وطنللي جديللد حيمللل طابعللًا وشللكاًل فرديللًا.   وهللو يمثللل أحللد إسللقاطات 
االنقسللام الفلسللطيني، الللذي مللن املمكللن أن يكللون مؤقتللًا ويعللود إىل طابعلله اجلامعللي 
الثابللت عنللد حللدوث وحللدة وطنيللة خللارج السللجون.   وقللد قللال األسللري وليللد دقللة 
مللن باقللة الغربيللة، والقابللع يف سللجون االحتللالل منللذ 30 عامللًا، يف مقابلللة خاصللة 
معلله ملوقللع عللرب 48: إن »احلركللة الوطنيللة األسللرية هللي امتللداد وانعللكاس للحركللة 
الوطنيللة خللارج السللجون، وعندمللا تكللون احلركللة الوطنيللة متامسللكة موحللدة، فللإن 

األرسى بالتأكيللد سلليكونون موحديللن«.

1  املحللرر قعللدان: كوكبللة جديللدة مللن األرسى انضمللوا ملعركللة اإلرضاب املفتللوح عللن الطعللام، وكالللة فلسللطن اليللوم اإلخبارية، 
https://goo.gl/MKXHLm   .2013/8/8

https://goo.gl/9Lb3Nd  .2015/9/11 ،2  اإلرضابات الفردية ...  رؤية فلسطينية متباينة، اجلزيرة نت
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تراجع  اإلضرابات اجلماعية
فشللل إرضاب األرسى يف العللام 2004 يف سللجون: هداريللم، عسللقالن، جلبللوع، 
كيللدار، نفحللة، إيشللل.1 وكان السللبب الرئيلليس هللو عللدم وجللود قيللادة موحللدة 
لللأرسى الفلسللطينين، واسللتغالل هللذا مللن قبللل إدارة السللجون لتكريللس شللعور 
الفشللل بللن األرسى يف حواراهتللم معهللا، مللا أدى إىل شللعور باإلحبللاط وعللدم إمكانيللة 
العللودة إىل هللذا األسلللوب مللن النضللال، كللام لعللب دورًا جللادًا يف اختفللاء اإلرضابللات 
اجلامعيللة لللأرسى بعدمللا كانللت املظهللر األسللايس لكفاحهللم ملللدة 35 عامللًا خللالل 
الفللرتة )1969-2004(2، األمللر الللذي تللم تعزيللزه يف أعقللاب االنقسللام الداخللي، 
وإسللقاطاته املدمللرة عللى النسلليج والنضللال الوطنللي، بللام يشللمل األرسى ونضاهلللم.   
وكذلللك تراجللع دور القيللادات والفصائللل الوطنيللة يف حتديللد شللكل وبنيللة نضللال 

األرسى املطلللوب يف السللجون اإلرسائيليللة.

وظهللرت إرضابللات فئويللة، عللدا اإلرضابللات الفرديللة، لتعكللس تداعيللات االنقسللام 
السلليايس.   فعللى سللبيل املثللال، أرضب أرسى حركللة املقاومللة اإلسللالمية »محللاس«، 
يف شللهر آب 2016 أليللام عللدة، وتللم تعليللق اإلرضاب جللّراء الوصللول إىل اتفللاق مللع 
إدارة السللجون اإلرسائيليللة، شللمل وقللف التفتيللش العللاري املهللن، وتلبيللة جمموعللة من 
املطالللب احلياتيللة، وحتديللدًا يف سللجن »نفحللة«.   وكان ذلللك خمتلفللًا عللن إرضابللات3 
اجلبهللة الشللعبية لتحريللر فلسللطن التللي سللجلت يف شللهر حزيللران 2016 إسللنادًا 
ودعللاًم لأسللري بللالل كايللد، الللذي خللاض إرضابللًا اسللتمر 71 يومللًا، األمللر الللذي 

يؤكللد وجللود تللرشذم ورشخ بللن األرسى.

وأدى تعمللق االنقسللام إىل تصللدع خطللري يف وحللدة األرسى وتفريقهللم عللن بعضهللم 
البعللض.   فقللد أشللار خمتصللون يف شللؤون األرسى الفلسللطينين يف تقريللر4 لللل »سللكاي 

1  عال التميمي، مرجع سابق.
2  مركز املعلومات الوطني الفلسطيني )وفا(، أشهر اإلرضابات عن الطعام.  

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3796              
3  أرسى الشعبية: إرضاب عن الطعام بدءًا من اليوم بكافة السجون، وكالة معا اإلخبارية، 2016/7/1.

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=855264              
https://goo.gl/lv9Evq  .2016 ،4  السجون اإلرسائيلية: اإلرضابات الفردية تطغى عى اجلامعية، سكاي نيوز عربية
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نيللوز« نللرش مطلللع العللام 2016، عللى »أن االنقسللام الفلسللطيني بللن حركتللي »فتللح« 
و»محللاس« وصللل إىل األرسى، فلللم يعللودوا موحديللن«.   ويقللول قللدورة فللارس، 
رئيللس نللادي األسللري: »إن حالللة االنقسللام السلليايس عكسللت نفسللها عللى احلركللة 

األسللرية يف السللجون اإلرسائيليللة«.

كللام أوضللح عبللد النللارص فروانللة، املختللص يف شللؤون األرسى الفلسللطينين، أن 
»احلركللة األسللرية )قيللادة األرسى( مل تعللد قللادرة عللى اختللاذ موقللف موحللد يف مواجهللة 
السلللطات اإلرسائيليللة«، األمللر الللذي يسللاعد هللذه السلللطات عللى تصعيللد إجراءاهتللا 

ضدهللم.

ويوضللح فللارس بللروز اإلرضابللات الفرديللة عللن الطعللام خللالل السللنوات األربللع 
املاضيللة، مثللل إرضاب خللرض عدنللان وسللامر عيسللاوي، التللي تعكللس احلالللة املأسللاوية 

التللي وصلللت إليهللا احلركللة األسللرية يف السللجون.

ويشللدد كل مللن فللارس وفروانللة عللى أن »هللذا النللوع مللن اإلرضاب يسلللط الضللوء 
عللى انتهللاكات إرسائيللل بحللق األرسى، ويمثللل شللكاًل جديللدًا يف مواجهللة السللجان 
اإلرسائيللي«.   كللام أنلله »ينتللزع بعللض احلقللوق الفرديللة لللأرسى، مثللل إهنللاء االعتقللال 

اإلداري«.

ويف تقريللر1 لصحيفللة »وطللن« اإللكرتونيللة نللرش بتاريللخ 2016/2/2 جللاء فيلله أن 
املتابعللن لشللؤون احلركللة األسللرية يعللزون تراجللع حللدة اإلرضابللات اجلامعيللة يف 
سللجون االحتللالل إىل أسللباب خمتلفللة.   فريجعهللا عيسللى قراقللع، رئيللس هيئللة شللؤون 
األرسى واملحرريللن، إىل »ضعللف احلركللة األسللرية التللي مل تعللد قويللة كللام كانللت 
سللابقًا، بسللبب ترهللل وضعللف التنظيللامت والفصائللل داخللل السللجون، وهللو األمللر 
الللذي يسللتوجب منهللا إعللادة وحللدة احلركللة األسللرية ملواجهللة القوانللن االرسائيليللة«، 
بينللام أشللار خللرض عدنللان إىل أن السللبب »يرجللع إىل قيللادة األرسى وتقسلليم السللجون 

1  اإلرضابات الفردية بن النجاح وتغييب القضية اجلامعية لأرسى، وكالة وطن لأنباء، 2016/2/2.  
http://www.wattan.tv/news/162314.html            
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حسللب املناطللق )غللزة، الضفللة، شللامل، جنللوب(، إضافللة إىل تأثللري االنقسللام بشللكل 
كبللري عللى السللجون الللذي فللرق األرسى عللن بعضهللم البعللض«.

وأضللاف قراقللع يف التقريللر: »إن جتربللة احلركللة األسللرية داخللل السللجون أثبتللت أن 
اإلرضابللات اجلامعيللة هللي األكثللر نجاعللة وفائللدة لللأرسى، وحتقللق النتائللج املطلوبللة، 
وحتسللن الللرشوط اجلامعيللة لللأرسى داخللل السللجون«.   ويللرى »أن اإلرضاب الفللردي 
يكلللف األسللري ثمنللًا باهظللًا كونلله يواجلله سلللطات االحتللالل والسللجون وحيللدًا، بينللام 
حللن يللرضب 6 آالف أسللري عللن الطعللام بشللكل مجاعللي، فإن ذلللك سلليكون أكثللر 

نجاعللة وضغطللًا عللى سلللطات االحتللالل أكثللر مللن إرضاب أسللري بشللكل فللردي«.

وبحسللب عدنللان »فللإن اإلرضاب الفللردي ال يعنللي رفللض اإلرضاب اجلامعللي، ونجاح 
اإلرضابللات فرديللة أم مجاعيللة يتعلللق بجديتهللا، ولكللن بعللد إخفللاق إرضاب 2004 مل 
يكللن هنللاك إرضاب مجاعللي وشللامل«، مشللريًا إىل »تنامللي عقللدة اإلخفللاق مللن الفشللل 
مللن حتقيللق النتائللج املرجللوة يف اإلرضاب اجلامعللي، بسللبب الضغللوط التللي متارسللها 

سلللطات السللجون عللى األرسى«.

توضللح اآلراء سللالفة الذكللر، الفجللوة يف التوجهللات بللن اجلهللات الرسللمية املختصللة 
يف شللؤون األرسى، واألرسى املحرريللن الذيللن خاضللوا إرضابللات فرديللة نجحللت 
يف حتقيللق مطالبهللم، أو حققللت تضامنللًا شللعبيًا واسللعًا، عللى األقللل.   وبالتللايل، هللم 
يتكلمللون عللن جتربتهللم اخلاصللة، ويوجهللون دعللاًم لللأرسى املوجوديللن يف السللجون 

الذيللن خيضللون معركتهللم اخلاصللة والصعبللة.

كللام أهنللم يعللربون عللن ثقتهللم بللأن اسللتمرار اإلرضابللات الفرديللة ونجاحهللا ممكللن أن 
يللؤدي إىل تكريللس نضللال جديللد مسللتمر، وال هيللدد أو ُيبللدل النضللال اجلامعللي، لكنلله 

يوضللح أسللباب والدة النضللال اجلديللد.

أمللا بخصللوص اجلهللات الرسللمية، فنالحللظ متسللكها باإلرضابللات اجلامعيللة لعللدم 
زعزعللة النضللال اجلامعللي، واملحافظللة عللى دور وتأثللري اهليئللات الرسللمية التللي ختتللص 

األرسى. يف 
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ُنالِحللظ أيضللًا أّن األرسى َيدَفعللون َثمنللًا باِهظللًا لفشللل حتقيللق أي مكاسللب ومطالللب 
داعمللة حلقوقهللم مللن قبللل السلللطة والفصائللل الفلسللطينية املختلفللة، ولللذا خيوضللون 
إرضابللات مفتوحللة عللن الطعللام مهدديللن حياهتللم وصحتهللم باخلطللر للمطالبللة 
بحقوقهللم وحتسللن أوضاعهللم، مللن خللالل معركللة فرديللة صعبللة وقويللة، يضمللن 
األرسى بواسللطتها حقوقهللم وحريتهللم لللكل واحللد منهللم بشللكل خللاص، وال تشللمل 
مجيللع األرسى، وذلللك يف ظللل ضعللف كبللري لأحللزاب والفصائللل الوطنيللة األخللرى، 
وعللدم تفعيللل دورهللا بشللكل كاٍف يف الضغللط عللى السلللطات اإلرسائيليللة والدوائللر 

الدوليللة بللام خيللص شللؤون األرسى.

ويللرى األسللري املحللرر طللارق قعللدان، الللذي خللاض إرضابللًا فرديللًا ملللدة ثالثللة أشللهر 
يف العللام 2013 تللّوج باإلفللراج عنلله، يف مقابلللة خاصللة معلله لللل وكالللة »فلسللطن اليوم« 
اإلخباريللة، »أن لإلرضابللات الفرديللة الشللأن الكبللري، وخاصللة حللن تعجللز احلركللة 
األسللرية أن تتفللق عللى خللوض معركللة ضللد إجللراءات االحتللالل بحقهللم، حينهللا 
يكللون مللن حللق كل معتقللل أن يسللتلهم الللدرس ويطللرق جللدران اخلللزان بنفسلله« .1

استنتاجات وتوّقعات
سللوف يسللتمر األرسى يف خللوض إرضابللات فرديللة عللن الطعللام مللا مل حيللدث تغيللري يف 
احلالللة الفلسللطينية، ومللا مل تعمللل السلللطة الفلسللطينية بشللكل جللدي وفعللي مللن أجللل 
إجبللار السلللطات اإلرسائيليللة عللى وقللف االعتقللاالت اإلدارية، والسياسللات التعسللفية 
واملجحفللة جتللاه باقللي األرسى واألسللريات.   وكذلللك يف حللال مل تتخللذ ضللد إرسائيللل 

أي إجللراءات دوليللة فعليللة حللول هللذا املوضللوع.

كللام سلليتواصل هللذا النمللط الفللردي مللن النضللال يف أوسللاط األرسى طاملللا سللادت 
وبقيللت الرشذمللة بينهللم داخللل السللجون اإلرسائيليللة التللي تنعكللس جللراء احلالللة 
خللارج السللجون، ويف ظللل عللدم وجللود أفللق حلللل مشللكلتنا الداخليللة األساسللية 

املتمثلللة باالنقسللام.

1  املحرر قعدان، وكالة فلسطن اليوم، مصدر سابق.
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تسللتغل إرسائيللل الللرشخ العللام عنللد الفلسللطينين الللذي وصللل إىل األرسى، وتسللتفرد 
هبللم حللن خيوضللون إرضاباهتللم الفرديللة ملللدد طويلللة جللدًا، وال تسللارع إىل اختللاذ قللرار 
بخصللوص مطالللب األرسى، مقارنللة مللع اإلرضابللات اجلامعيللة، التللي حتللاول إرسائيللل 

التعامللل معهللا خللالل فللرتات قصللرية.

بالرغللم مللن نجللاح اإلرضابللات الفرديللة يف السللنوات األربللع األخللرية، إال أن ُمللّدة 
اإلرضابللات اجلامعيللة القصللرية وحتقيللق مطالللب مجيللع األرسى تعنللي نجاحللًا شللاماًل 
أوسللع وأكللرب وليللس فرديللًا فقللط.   لللذا، فللإن اإلرضابللات اجلامعيللة والفرديللة مهللا 
شللكالن خمتلفللان، يسللعى فيهللام األرسى، لوقللف ممارسللات االحتللالل يف جمللاالت مثللل 

سياسللة االعتقللال اإلداري، أو بشللأن ظللروف االعتقللال واألرس.

يف حللال الوصللول إىل اتفللاق فلسللطيني داخللي وحللدوث مصاحلللة يف أي شللكل مللن 
االشللكال، سللتعود وسللتنعكس الوحللدة أيضللًا عللى األرسى.

سلليبقى نضللال األرسى الفلسللطينين وسيشللّكل دائللاًم عامللاًل مهللاًم جللدًا يف مسللار 
النضللال الوطنللي الفلسللطيني العللام.   فاالثنللان مكمللالن ومتعلقللان ومتأثللران ببعضهللام 
البعللض.   والتغيللريات التللي سللتنجم عللن الوضللع الفلسللطيني العللام سللتنعكس عللى 
حالللة األرسى ووحدهتللم وشللكل نضاهلللم.   لللذا، فللإّن اإلرضابللات الفرديللة يمكللن 
أن ُتشللِكل مللؤرشًا يف حتللّول النضللال كونلله متأثللرًا باحلالللة السياسللية خللارج السللجون، 
كللام أهنللا مللن املمكللن ورغللم نجاحهللا، أن تكللون مؤقتللة إىل حللن حللدوث تغيللريات 
جذريللة، مثللل تغيللري سياسللة السلللطة الفلسللطينية يف قضيللة األرسى، ويف احلللراك املقاوم 
ككل.   ففللي حللال حللدوث مصاحلللة يف الوقللت القريللب، سللتؤثر هللذه العوامللل عللى 

نضللال األرسى وشللكله وبنيتلله وممكللن أن يعللود الطابللع اجلامعللي.

إن بقللاء ونجللاح النضللال اجلامعللي أيضللًا سلليضمن حقللوق وحريللة مجيللع األرسى، 
وليللس فقللط ألعللداد ضئيلللة منهللم، ولفللرتات قصللرية.   فاإلرضابللات الفرديللة تعالللج 
حللاالت فرديللة، وال تشللمل باقللي األرسى، وممكللن أن تكللون مؤقتللة.   فمثللاًل يف حالللة 
األسللري سللامر العيسللاوي، صاحللب أطللول إرضاب عللن الطعللام واسللتمر ملللدة 268 
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يومللًا يف العللام 2012، تللم االفللراج عنلله جللراء ذلللك، لكنلله اعتقللل مللرة أخللرى يف 
حزيللران 2014 ومللا زال يقبللع يف السللجن.

قضيللة مجيللع األرسى هللي واحللدة.   ويولللد النضللال الفللردي نتيجللة حالللة النضللال 
اجلامعللي التللي مللا زالللت موجللودة، لكنهللا ضعيفللة وتعللاين مللن الرشذمللة.

جديللر بالذكللر، أن اإلرضابللات الفرديللة لللأرسى الفلسللطينين ليسللت جديللدة، 
لكنهللا عللادت جمللددًا وبقللوة يف العللام 2012.   ففللي العللام 1968 ُسللجل أول إرضاب 
فللردي لأسللري الفلسللطيني املحللرر عللوين الشلليخ مللن قريللة الوجلللة قضللاء بيللت حلللم، 
حللن قبضللت عليلله قللوات االحتللالل بتاريللخ 1968/9/15 لرفضلله محللل اهلويللة 
اإلرسائيليللة وعللدم اعرتافلله باالحتللالل اإلرسائيللي، وأرضب حينهللا 150 يومللًا، 

وبعدهللا تللم إطللالق رساحلله.1

وحسللب معطيللات مؤسسللة الضمللري لرعايللة األسللري وحقللوق اإلنسللان لشللهر آب 
2016، يصللل عللدد األرسى الفلسللطينين اليللوم إىل 7000، منهللم 700 معتقل إداري.2

1  طارق مخيس، عوين الشيخ: العجوز الذي قاتل وحيدًا، شبكة قدس اإلخبارية، 2013/6/15.
http://www.qudsn.ps/article/18098               

http://www.addameer.org/ar/statistics  .2016 2  مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، إحصائية آب
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مدينة الناصرة ...  إلى التطوير أم التهويد؟

جمان مزاوي
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 مقدمة
أصللدرت حكومللة االحتللالل اإلرسائيللي، بتاريللخ 2016/6/27، القللرار رقللم 
)1551(1، الللذي ينللّص عللى »تغيللري هيكليللة »رشكللة تطويللر عللكا«2 املختصللة بتطويللر 
وختطيللط املللدن، وتوسلليع نطللاق عملهللا مللن مدينللة عللكا لتكللون مسللؤولة أيضللًا عللن 
ختطيللط تطويللر وإعللادة تأهيللل مواقللع وشللبكات سللياحية يف البلللدة القديمللة، ومدينللة 
النللارصة عمومللًا«، مللا اسللتوجب - بحسللب القللرار - تغيللري اسللم الرشكللة مللن »رشكللة 
تطويللر عللكا« إىل »رشكللة تطويللر عللكا والنللارصة«.   وبعللد يومللن مللن تغيللري هيكلّيللة 
الرشكللة، ُأعلللن عللن »دافيللد هللراري« مسللؤوالً مبللارشًا عللن تطويللر املعللامل السللياحية يف 

البلللدة القديمللة.  

كللام خللّول القللرار وزارة السللياحة بوضللع خمططللات، وختصيللص ميزانيللات هلللذا اهلدف، 
والقيللام بإجللراءات إداريللة، عللى أن تقللوم سلللطة الللرشكات احلكوميللة باإلجللراءات 
التنفيذيللة.   وهللذا يعنللي أن الرشكللة ومديرهللا أصبحللا املسللؤولْن املبارشْيللن عللن 
املعللامل السللياحية يف النللارصة، وأن الرتميللم والتطويللر هلللذه املعللامل سلليكون وفللق معايللري 

ورشوط الرشكللة احلكوميللة.  

ومتللت املبللارشة بتنفيللذ القللرار عللى أرض الواقللع، حيللث بللدأت رشكللة تطويللر عللكا 
والنللارصة بللأوىل املراحللل التحضرييللة التللي شللملت عقللد اجتللامع وزيللارة ميدانيللة، يف 

ظللل بيئللة وعوامللل داخليللة داعمللة لتنفيللذ املخطللط.  

تباينللت ردود الفعللل واملواقللف عللى بللدء تنفيللذ املخطللط عللى أرض الواقللع يف 
النللارصة، بللن مللن اعتللرب أن مللا جيللري هللو بالفعللل تطويللر للنللارصة ورضورة مللن 
رضورات التطللور يف املدينللة، وبللن مللن اعتللربه هتويللدًا سلليطال املدينللة وهويتهللا 
العربيللة الفلسللطينية، خاصللة أن التخطيللط يف املنظومللة االسللتعامرّية، يعد إحللدى أدوات 
السلليطرة عللى احلّيللز العللام، ويعمللل عللى مناهضللة تنفيللذ املخطللط يف النللارصة خشللية 

1  نص القرار عى موقع احلكومة اإلرسائيلية 
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/des1551.aspx             

https://goo.gl/g7Y70R 2  املوقع اإللكرتوين لرشكة تطوير عكا
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مللن أن يطاهلللا التهويللد، ال سلليام أن خطللة هتويللد عللكا مسللتمرة منللذ بللدأ املخطللط حتللى 
تاريللخ كتابللة هللذه الورقللة، حيللث اإلمهللال املتعمللد، واملصللادرة، وإخللالء العديللد مللن 

البيللوت الفلسللطينية، باإلضافللة إىل مشللاريع سللياحية هتويديللة ملعللامل عللكا.

مللا جيللري يف النللارصة اليللوم، هللو هتويللد وسلليطرة بغطللاء تطويللر.   وهللو ليللس البدايللة، 
وال النهايللة، بللل اسللتكامل ملسللرية اسللتهداف املدينللة وتغيللري معاملهللا الرتاثيللة والثقافيللة، 

وأصوهلللا وهويتهللا الفلسللطينية.  

شركة تطوير عكا ...   تطوير أم تهويد؟
تأسسللت رشكللة تطويللر عللكا يف العللام 1967 كرشكللة حكوميللة تتبللع لللوزارة السللياحة 
وخمّططاهتللا العاّمللة، لتكللون مهمتهللا الظاهرّيللة تطويللر البلللدة القديمللة يف عللكا وحتويلهللا 

إىل بلللدة سللياحية عامليللة.  

ومتللّول هللذه الرشكللة مللن املكاتللب احلكوميللة التللي يرتأسللها دافيللد هللراري منللذ العللام 
1993، وهللو خّريللج قيللادة هيئللة األركان، وجنــدي نظامــي يف ســالح البحرّيــة داخــل 

جيــش االحتــالل.

ويشللار إىل أن تقريللر »مراقللب الدولللة« للعللام 2010، قللد انتقللد عمللل »رشكللة تطويللر 
عللكا« يف مللا يتعلللق هبيكليللة إدارهتللا، خاصللة فيللام خيللص اسللتثناء ممثللي اجلمهللور، 

وإقامللة رشكات فرعيللة بشللكل يتعللارض مللع القانللون، وسللوء يف اإلدارة املاليللة.1

مللن اجلديللر بالذكللر، أن الرشكللة تسلليطر عللى أمللالك »الغائبللن« مللع »دائللرة أرايض 
إرسائيللل«.2  وقللد قامللت بمنللع سللاكني البيللوت التللي تعتربهللا ضمللن أمللالك الغائبللن 
بعللد النكبللة 1948، مللن ترميمهللا، حتللى أصبحللت »غللري مناسللبة للسللكن«، األمللر 

الللذي يسللّهل إخالءهللا واالسللتيالء عليهللا هبللدف بيعهللا لللرشكات هيوديللة.

https://goo.gl/LT8Sfo 2010 1  تقرير مراقب الدولة للعام
2  لالسللتزادة حللول موضللوع »أمللالك الغائبللن« انظللر ورقللة رازي نابللليس، قانللون أمللالك الغائبللن يف القللدس: السللرية الذاتيللة 

للنهللب، مركللز مللدار، 2015.
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تسللتعمل سلللطاُت االحتللالل اإلرسائيللي، حللن تتعامللل مللع القللرى الفلسللطينية، 
التطويللَر كغطللاء لتغيللري املعللامل واملدينللة واحليللاة فيهللا.   إن توظيللف مصطلللح التطويللر 
ألجللل التهويللد ليللس بالسياسللة اجلديللدة، بللل تعللّد مللن ركائللر السياسللة اإلحالليللة.   
فعللى سللبيل املثللال، إن فتللح شللارع أوتسللرتاد جديللد يصللل النللارصة بالعفولللة بذريعللة 
التخفيللف مللن حللّدة أزمللة السللري، يعللد يف الوقللت ذاتلله قاتللاًل للنللارصة واقتصادهللا، 

ورشيانللًا نابضللًا للمسللتوطنة التللي أقيمللت حديثللًا بمحللاذاة املدينللة الفلسللطينية.  

حللن احتّلللت »إرسائيللل« جنللوب لبنللان اعتمللدت تسللمية عمليتهللا »محلللة سللالم 
اجلليللل«، وأنشللأت وزارة حتللت مسللمى »تطويللر النقللب واجلليللل«، حيللث يعللاين 
النقللب مللن خمطللط برافللر، بينللام خيضللع اجلليللل إىل التهويللد.   وقللد دعللا وزيللر تطويللر 
النقللب واجلليللل »سلليلفان شللالوم« يف بيانلله بتاريللخ 2011/7/1 إىل عللدم اخلجللل مللن 
خطللة هتويللد اجلليللل، ودفللع املسللتوطنن إىل القللدوم واالسللتيطان يف البلللدات العربيللة.

مللا جيللري اليللوم يف عللكا نمللوذج آخللر ملخططللات التهويللد التللي تنفيهللا »رشكللة تطويللر 
عللكا«، حيللث تشللري جمموعللة جللدل الفلسللطينية إىل »أن تشللكيل احلكومللة لرشكللة تديللر 
شللؤون البلللدة القديمللة يف عللكا حتللت يافطللة التطويللر، كانللت خطللوة ثعبانّيللة مللن أجللل 
متويلله املخطللط السلللطوي االسللتيطاين الصهيللوين، ولتحويللل املواجهللة بللن سللكان 
عللكا العللرب وبللن الرشكللة كوكيللل اختبللأت خلفهللا احلكومللة، فيتحللول الللرصاع مللع 

الوكيللل مشللتتًا حللول التفاصيللل لننسللى القضيللة األصللل«. 1

ومللا حيللذث مللن إسللقاطات عمللل للرشكللة عللى اهلويللة الفلسللطينية لبلللدة عللكا، 
مللؤرش إضللايف لسياسللات التهويللد، حيللث نوهللت حنللن الزعبللي، النائللب الفلسللطينية 
يف الكنيسللت، يف تعقيبهللا بتاريللخ 2016/9/1، إىل »أن احلديللث يللدور عللن رشكللة 
عنرصيللة قامللت بطللرد السللكان العللرب يف عللكا، وهتويللد عللكا القديمللة حتللت ذريعللة 
»التطويللر«.   وُيذكللر عللى سللبيل املثللال ال احلللرص قضيللة بيللت سلللوى زيللدان »أم أمحد«، 
ومسللجد الللربج، ومناقصللة بيللع خللان العمللدان التللي أعلنللت عنهللا »دائللرة أرايض 

1  جللدل: رشكللة تطويللر عللكا سللتفرغ البلللدة القديمللة يف النللارصة مللن أهلهللا، صحيفللة كل العللرب، النللارصة، 2016/8/30 
http://www.alarab.com/Article/765508



142

البرنامج التدريبي: إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي

إرسائيللل« ووزارة السللياحة هبللدف حتويللله إىل فنللدق سللياحي، وكذلللك االسللتيالء عللى 
ممتلللكات الوقللف اإلسللالمي.   وهللذا كللله أدى إىل نشللوب مناهضللة شللعبية تفرعللت 
ألشللكال عللدة، منهللا وقفللات االحتجللاج، واملظاهللرات، إضافللة إىل محللالت إعالميللة. 1

مللا سللبق ذكللره، يشللري إىل أن حتقيللق إرسائيللل ألهدافهللا اخلاصللة يف التهويللد يتللم مللن 
خللالل العديللد مللن الوسللائل، ورشكللة »تطويللر عللكا« هللي إحللدى هللذه الوسللائل 

وأحللد وكالء التهويللد حتللت مظلللة »التطويللر«.

 البيئة الداخلية وفرص جناح املخطط يف الناصرة
كأي مدينللة أخللرى، لالّطللالع عليهللا وحتليلهللا، وجللب التطللّرق إىل كافللة املرّكبللات 
الطبقّيللة واالجتامعيللة والقانونيللة واالقتصاديللة والسياسللية، كجللزء مللن دراسللة احلالللة، 
التللي ال يمكللن النظللر إىل مسللتقبل املخّطللط دون العللودة إليهللا، سللواء إن كان هبللدف 
متريللره أو إحباطلله.   لذلللك، فللإن العوامللل املسللاندة للمخّطللط يف املدينللة برتكيبتهللا 

احلالّيللة كثللرية، ومللن أبرزهللا:

· »أمللالك 	 تعتللرب  النللارصة  يف  القديمللة  البلللدة  وحوانيللت  بيللوت  مللن   %30
غائبن«.2وهللذا يشللكل خطللرًا لكوهنللا حجللة معتمدة لتسللهيل منللع الرتميللم والقيام 
باإلخللالء مللن طللرف »رشكللة تطويللر عللكا والنللارصة« بالتعاون مللع »دائللرة أرايض 
إرسائيللل«.   ويعنللي هللذا اإلجللراء املسللامهة يف إغللالق ملللف »أمللالك الغائبللن« 
ذي الصلللة بموضللوع العللودة، األمللر الللذي حيقللق األهللداف السياسللية للمخطللط 

الصهيللوين حتللت غطللاء التطويللر.  

· أدى الرتاجللع االقتصللادي3 يف سللوق البلللدة القديمللة نتيجللة عللدم متّكللن السلليارات 	
مللن الدخللول إليهللا، وظهللور احلوانيللت يف أنحللاء املدينللة واملجمعللات التجاريللة 

1  أهايل عكا يتظاهرون ضد خمطط ترحيلهم من البلدة القديمة، شبكة احلرية اإلعالمية، 2014/1/4.
http://hr.ps/ar/news/44673.html               

2  مالللك قبطللي، االسللتيالء عللى البيللوت والعقللارات العربيللة يف عللكا، فهللل الللدور اليللوم عللى النللارصة، وكالللة معللا اإلخباريللة، 
https://www.maannews.net/Content.aspx?id=864943   .2016/9/1

  .2011/1/2 الفضائيللة،  اجلزيللرة  قنللاة  التجللار،  وهجللرة  الركللود  بللن  النللارصة  يف  القديمللة  السللوق  تقريللر    3 
https://www.youtube.com/watch?v=4dFAYOY691s
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سللهلة الوصللول إليهللا؛ إىل هجللر العديللد مللن أصحللاب احلوانيللت السللوَق، 
ممللا يوفللر فرصللة االسللتيالء عللى هللذه احلوانيللت مللن قبللل رشكللة تطويللر عللكا 

والنللارصة.

· مل يللراع مللرشوع النللارصة 2000، الللذي كانللت سللوق البلللدة القديمللة جللزءًا 	
مركزيللًا منلله، اختللاذ اإلجللراءات الكفيلللة بعللدم تللرضر القاطنللن فيهللا وأصحللاب 

احلوانيللت، مللا حللدا بالعديللد منهللم إىل تللرك البلللدة القديمللة.  

· مّثللل ظهللور حللاالت العنللف االجتامعللي يف زقللاق السللوق، بيئللة طللاردة لبعللض 	
املؤسسللات، وخروجهللا مللن سللوق البلللدة القديمللة.

· سياسللة بلديللة النللارصة بللكل مللا خيللص التعامللل مللع الرشكللة ووزارة السللياحة، 	
الللذي جتسللد يف زيللارات واجتامعللات بينهللم، إضافللة إىل ترصيللح البلديللة بللأن 
ال خطللر هتويديللًا يتضمنلله املخطللط، بالرغللم مللن عللدم إنكارهللا ملللا حصللل مللن 
إجللراءات هتويللد مللن قبللل هللذه الرشكللة يف عللكا، حيللث أشللار حممللد عوايلليس، 
نائللب رئيللس البلديللة، يف مقابلللة للله إىل عللدم وجللود عقللد بللن البلديللة وهللذه 
األطللراف.   وبللدد خللوف اجلمهللور واملجتمللع املللدين مللن هتويللد السللوق عللرب 
رأيلله القائللل إن مسللامهة الرشكللة سللتكون إجيابيللة للبلللدة، ومللا حصللل يف عللكا لللن 

يتكللرر يف النللارصة.

وصول املخطط إلى الناصرة واملخاطر
بللارشت وزارة السللياحة اإلرسائيليللة و»رشكللة تطويللر عللكا والنللارصة« املرحلللة 
التحضرييللة لتنفيللذ املخطللط يف النللارصة، وذلللك فللور صللدور القللرار احلكومللي 
)1551(.   فللام الللذي نفللذ مللن قبللل الرشكللة عللى األرض حتللى كتابللة هللذه الورقللة؟

نّفذت بعد صدور القرار اإلجراءات واألنشطة اآلتية:
· عقللد جلسللة مللع املعنيللن مللن بلديللة النللارصة بتاريللخ 2016/8/18، بحضللور 	

الوزيللر اليمينللّي يريللف ليفللن، ملناقشللة حيثيللات املخطللط.
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· جولة ميدانية تفقدية للبلدة القديمة يف النارصة.  	

· إصللدار توصيللات ذات صلللة ومواقللع معينللة باملدينللة، منهللا عللى سللبيل املثللال: 	
تطويللر الشللارع املحللاذي لللدوار املدينللة، وترميللم الرايللا وحتويلهللا إىل متحللف 

بلللدي ومكتللب لرئيللس البلديللة.1

بالرغللم مللن الرتكيللز اإلعالمللي عللى سللوق النللارصة، إال أن خمطللط عمللل الرشكللة 
يشللمل كل البلللدة القديمللة للنللارصة وليللس فقللط السللوق وفللق البيللان الرسللمي 
للقللرار )1551(.   وهللذا يزيللد مللن وزن املخطللط، وإسللقاطاته، وسلليطرة الرشكللة عللى 

مدينللة النللارصة.

ردود الفعل واملواقف
تباينللت املواقللف وردود الفعللل جتللاه عمللل وأهللداف رشكللة تطويللر عللكا والنللارصة، ما 
بللن مؤّيللد ومعللارض للرشكللة، إذ مّثللل املجتمللع املللدين والقللوى السياسللية واجلمهللور 

فئللة املعارضللن، بينللام مّثلللت البلديللة برئيسللها ونائبلله الفئللة الداعمللة للمللرشوع.

املواقف املعارضة
أعربللت أطللراف عللدة عللن رفضهللا ومناهضتهللا لدخللول الرشكللة إىل مدينللة النللارصة، 
مشللددة عللى الضبابيللة يف شللفافية التعللاون بللن البلديللة، والرشكللة والللوزارة، وعللدم 
مشللاركة ممثللي اجلمهللور، خاصللة ذوي الشللأن يف سللوق البلللدة القديمللة، وعللدم نللرش 

التعاقللدات والللرشوط التللي ُيفللرتض أهنللا متللت حتللى اليللوم.  

ورّصحللت مجعيللة النللارصة للثقافللة والسللياحة عللن معارضتهللا للمخطللط، مدعيللة 
بالقللول »إذا كانللت النللارصة بحاجللة إىل رشكللة تطوير/اقتصاديللة، فاألجللدر بالبلديللة 
احلاليللة إقامللة رشكللة تطويللر حمليللة تضللم أبنللاء املدينللة ذوي الكفللاءات والغيوريللن 
عليهللا«.   وقللد أعربللت اجلمعيللة عللن أسللفها يف تعاطللي البلديللة معهللا، حيللث »سللّلمت 

 2016/2/4 بانورامللا،  وصحيفللة  بانيللت  موقللع  النللارصة،  لبلديللة  زيللارة  يف  عللكا  تطويللر  رشكللة    1 
http://www.panet.co.il/article/1183882
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اجلمعيللة ملللف مشللاريع البنللى التحتيللة إلدارة البلديللة احلاليللة يف العللام 2013، وهللو 
جللزء صغللري ممللا حتتاجلله البلللدة القديمللة خاصللة، والنللارصة عامللة، مللن اسللتثامر يف 

البنللى التحتيللة والسللياحية، ومل يتللم حتللى اليللوم العمللل عللى تنفيذهللا«.

وتضيللف اجلمعيللة: »لأسللف، منللذ العللام 2014 تللم اسللتثناؤنا مللن قبللل البلديللة 
احلاليللة، ومل تُعللد لنللا أي عالقللة يف اسللتمرارية هللذه املشللاريع، وحماولللة جتنيللد مللوارد 

إضافيللة إلحيائهللا حسللب اخلطللة املعتمللدة مللن الللوزارات املختلفللة«.

بدورهللا، عللربت النائللب حنللن زعبللي عللن معارضتهللا للمخطللط، حيللث أشللارت إىل 
»أن رفللض أهللايل النللارصة دخللول الرشكللة للمدينللة يعللود إىل: أوالً، أن املدينللة وأهلهللا 
أوىل بتخطيللط وتنفيللذ مشللاريع تطويريللة للبلللد، وأن فشللل، أو باألحللرى، امتنللاع 
البلديللات السللابقة واحلاليللة عللن تطويللر رشكللة اقتصاديللة للنللارصة، سللّهل عمليللة 
دخللول رشكللة تطويللر عللكا احلاليللة، إال أن الفشللل ال يعنللي حتميللة الفشللل، وال يعنللي 
أننللا غللري قادريللن، كبلللد وكطاقللات مهنيللة وكأهللايل السللوق، عللى التخطيللط والتنفيللذ 
ملشللاريع تطويللر املواقللع األثريللة والسللياحية يف النللارصة.   ثانيللًا، أن احلديللث يللدور عللن 
رشكللة عنرصيللة قامللت بطللرد سللكان العللرب يف عللكا وهتويللد عللكا القديمللة حتللت 
ذريعللة ]التطويللر[.   وثالثللًا، أن الرشكللة متهمللة بالفسللاد، حيللث انتقللد تقريللر مراقللب 
الدولللة للعللام 2010، بشللكل حللاد، عمللل الرشكللة يف عللكا يف مللا يتعلللق بمشللاريع 

الصيانللة والرتميللم التللي تكفلللت هبللا يف عللكا القديمللة«.  1

أمللا مؤسسللات املجتمللع املللدين، فعللرّبت عللن معارضتهللا للمخطللط، هبللذا الصللدد، 
حيللث نللوه حممللد زيللدان، مديللر عللام املؤسسللة العربيللة حلقللوق اإلنسللان، إىل أن هللذا 
املخطللط يسللتهدف املجتمللع الفلسللطيني عامللة، وليللس أهايل النارصة فحسللب.2 وشللدد 
عللى الللدور املركللزي لبلديللة النللارصة بقوللله: »بلديللة النللارصة هللي العللب رئيلليس يف 

 1  زعبللي تسللتجوب وزيللر السللياحة اإلرسائيللي حللول دخللول رشكللة تطويللر عللكا للنللارصة، موقللع 48 ، 2016/9/1.  
https://goo.gl/EFLR50

2  مقابلة مع حممد زيدان، قناة مساواة الفضائية، برنامج التاسعة.
https://www.youtube.com/watch?v=NFV2hyh-5k0&app=desktop             
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هللذا املوضللوع، باعتقللادي، ليللس يف املجللال القانللوين وتغيللري القللرار احلكومللي، ولكللن 
يف تطبيقاتلله، فللال يمكللن ألي رشكللة، حتللى لللو كانللت حكوميللة، أن تدخللل هكللذا 

اعتباطللًا ودون تنسلليق ...   املؤسللف يف املوضللوع هللو عللدم وجللود شللفافية«.

وطالبللت الكتللل السياسللية املختلفللة )اجلبهللة الديمقراطيللة للسللالم واملسللاواة، شللباب 
التغيللري وجمموعللة جللدل( بلديللة النللارصة بعقللد جلسللات تفسللري ونللرش مسللتندات ذات 

صلللة باملخطللط.

كللام نللددت  محللالت إعالميللة توعويللة عللى شللبكات التواصللل االجتامعللي باملخطللط، 
وشللجعت اجلمهللور عللى إعللادة إحيللاء سللوق البلللدة القديمللة، اجتامعيللًا واقتصاديللًا، 

مللن خللالل الللرتدد إىل املصالللح التجاريللة واألنشللطة فيهللا.

املوقف املؤيد
تؤيللد البلديللة عمللل »رشكللة تطويللر عللكا والنللارصة«، ممثلللة برئيسللها عللي سللالم، 
خمطللط تطويللر النللارصة، حيللث بللدد يف ترصحياتلله االدعللاءات واملخللاوف املعارضللة 

للمخطللط، وأنكللر وجللود أي اتفاقيللة بللن البلديللة والرشكللة.  

خالصة واستنتاجات
إن سياسللات التهويللد العامللة التللي يّتبعهللا الكيللان الصهيللوين يف خمتلللف البلللدات 
الفلسللطينية، وتاريللخ ونللامذج عمللل »رشكللة تطللور عللكا« )عللكا والنللارصة حاليللًا(، 
بالتللوازي مللع بيئللة داخليللة يف مدينللة النللارصة ميللّرة لتنفيللذ خمططللات الرشكللة، وهللي 
ذاهتللا خمّططللات املؤسسللة احلاكمللة؛ إنللام تدفللع باجتللاه احلسللم بللأن مللا جيللري يف املدينللة 

هتويللد متامللًا، مثلللام جللرى يف مدينللة عللكا مللن خللالل الرشكللة نفسللها.

تكمللن الفرصللة يف مقاومللة املخطللط يف وجللود موقللف فلسللطيني مجعي يوحللد الصفوف 
جتللاه رفللض تنفيللذ هللذا املخطللط التهويللدي؛ موقللف تنبثللق عنلله إسللرتاتيجيات ملناهضة 

املخطللط، وآليللات تنفيللذه عللى أرض الواقع.
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 )BDS( الحرب اإلسرائيلية ضد حركة املقاطعة 

عبد الرحمن أبو نحل
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مقدمة
يشللهد العللام احلللايل، 2016، تصاعللدًا يف »احلللرب« اإلرسائيليللة ضللد حركللة مقاطعللة 
إرسائيللل وسللحب االسللتثامرات منهللا وفللرض العقوبللات عليهللا )BDS(، مللن حيللث 
عقللد املؤمتللرات، وإجللراءات فعليللة لتقييللد حريللة حركللة نشللطاء احلركللة، والتهديللد بللل 
»تصفيللات مدنيللة موّجهللة ضللد قللادة احلركللة«، إضافللة إىل سللّن قوانللن متنللع املقاطعللة 
ضللد إرسائيللل.   وجيللري كل مللا سللبق يف ظللل اسللتمرار تنامللي وانتشللار حركللة املقاطعللة 

.)BNC( بقيادهتللا الفلسللطينية، اللجنللة الوطنيللة ملقاطعللة إرسائيللل )BDS(

منللذ انطالقتهللا يف 2005/7/9 بنللداء مللن املجتمللع املللدين الفلسللطيني، تسللعى حركللة 
مقاطعللة إرسائيللل إىل عللزل إرسائيللل حتللى يللامرس كل الشللعب الفلسللطيني حقلله يف 
تقريللر مصللريه – باحلللد األدنللى - مللن خللالل: إهنللاء االحتللالل، والتمييللز العنللرصي 
يف أرايض 48، وتطبيللق حللق العللودة لالجئللن الفلسللطينين.1 وحققللت حتللى اآلن 
إنجللازات كبللرية عللى الصعللد، األكاديميللة والثقافيللة واالقتصاديللة، وكشللف صللورة 
إرسائيللل احلقيقيللة كنظللام اسللتعامر اسللتيطاين واحتللالل عسللكري وفصللل عنللرصي.   
كللام نجحللت يف توطيللد الروابللط مللع حللركات العدالللة واملسللاواة يف العللامل، مثللل حركللة 

»حيللوات السللود مهمللة«.2

مل تنجللح محللالت »اهلسللرباه«، أي الربوباجنللدا اإلرسائيليللة، رغللم امليزانيللة الضخمللة 
واملنظللامت الصهيونيللة العامليللة يف وقللف تنامللي حركللة املقاطعللة، ممللا دفللع باحلكومللة 
اإلرسائيليللة يف العللام 2013 إىل تسللليم حماربللة احلركللة إىل وزارة الشللؤون اإلسللرتاتيجية 
التللي تتابللع عللادة مللا يعللرف بامللللف النللووي اإليللراين3، والتللي ُخصصللت هلللا ميزانيللة 

بقيمللة 128 مليللون شلليكل للعللام 2016. 4

1  نللداء مؤسسللات املجتمللع املللدين الفلسللطيني ملقاطعللة إرسائيللل وسللحب االسللتثامرات منهللا وفللرض العقوبللات عليهللا، 
)2016/9/7 يف  مشللاهدة  )آخللر   https://bdsmovement.net/call#Arabic ، 2005/7/9

 https://bdsmovement.net/what-is-bds، 2  للمزيللد حللول حركللة املقاطعللة وانجازاهتللا انظللر/ي موقعهللا اإللكللرتوين
)2016/10/4 يف  مشللاهدة  )آخللر   http://www.pacbi.org/arabic.php

Israeli government ramps up anti-boycott fight, EI, https://electronicintifada.net/blogs/ben-white/   3
(israeli-government-ramps-anti-boycott-fight (Last accessed in 7/9/2016

https://goo.gl/eXAd5n ،2016/9/7 ،»4  موقع »اجلزيرة نت«، »إرسائيل ترشع بتنفيذ خطة ملواجهة حركة املقاطعة
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يعتللرب النظللام الرسللمي اإلرسائيللي واملؤثرون فيلله حركللة املقاطعة »خطللرًا إسللرتاتيجيًا«.   
فقللد كتللب شللابتاي شللافيت، رئيللس املوسللاد السللابق )1989- 1996(، يف مقللال 
بعنللوان »ألول مللرة، أخشللى عللى مسللتقبل الصهيونيللة« عللن فشللل إرسائيللل مقابللل 
تنامللي حركللة املقاطعللة، خاصللة يف األوسللاط األكاديميللة، وأن هنللاك العديللد مللن 
الطلبللة اليهللود ينرصفللون عللن دعللم إرسائيللل وبعضهللم يدعللم املقاطعللة.1 ]جديللر 
بالذكللر هنللا أن منظمللة صللوت هيللودي مللن أجللل السللالم )JVP( مللن أهللم احلمللالت 
الداعمللة للمقاطعللة يف الواليللات املتحللدة[.   كللام اعتللرب الرئيللس اإلرسائيللي رؤوفللن 
ريفلللن أن املقاطعللة األكاديميللة إلرسائيللل تشللكل »خطللرًا إسللرتاتيجيًا مللن الدرجللة 

األوىل«.2

يشللري عامللوس يدلللن، رئيللس االسللتخبارات العسللكرية اإلرسائيليللة السللابق )2006 
- 2010(، يف تشللخيصه لبيئللة إرسائيللل اإلسللرتاتيجية يف األعللوام )2011 - 2015( 
وتوصياتلله للسللنوات اخلمللس التاليللة )2016 - 2020( إىل دور املقاطعللة يف التأثللري 
عللى مكانللة إرسائيللل، إىل جانللب عوامللل أخللرى.   ويقللول إن »خطللر انتقللال حركللة 
املقاطعللة مللن عللامل املنظللامت غللري احلكوميللة إىل قلللب العللامل الغللريب املؤسلليس، 
وانتشللارها يف مؤسسللات دوليللة؛ ينبغللي أن يشللعل ضللوءًا أمحللَر يف القللدس«.   كللام 
يللويص يدلللن بتفعيللل »القللوة الناعمللة« ملواجهللة هللذه املخاطللر اجلديللدة، بللام فيهللا 

3.BDS حركللة املقاطعللة

 حركة املقاطعة من وجهة نظر إسرائيلية
نظمللت صحيفللة »يديعللوت أحرونللوت« وجهللات إرسائيليللة أخللرى يف القللدس املحتلة 
بتاريللخ 2016/3/28، مؤمتللرًا بعنللوان »Boycott The Stop« بمشللاركة ريفلللن، 

 Shabtai Shavit, Former Mossad Chief: For the First Time, I Fear for the Future of Zionism, Haaretz,   1
 (24/11/2014, http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.628038 (Last accessed in 7/9/2016
Rivlin: Academic boycott a major threat to Israel, Times of Israel, 28/5/2015, http://www.timesofisrael.  2

(com/rivlin-academic-boycott-a-major-threat-to-israel/ (Last accessed in 7/9/2016
3  عامللوس يادلللن، بيئللة إرسائيللل اإلسللرتاتيجية يف السللنوات 2011 – 2015 وتوصيللات للسياسللة اإلرسائيليللة يف السللنوات 
http://www.palestine-studies. ،16-15 ،8-7 2016 –2020، ترمجللة مؤسسللة الدراسللات الفلسللطينية، 2016، ص
 org/sites/default/files/malaheq/%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5_0.pdf

)آخللر مشللاهدة يف 2016/9/7(
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وعللدد مللن أعضللاء احلكومللة والكنيسللت اإلرسائيليللن، وشللخصيات حكوميللة 
واقتصاديللة وقانونيللة، إضافللة إىل الرس فابللورج أندرسللون، سللفري االحتللاد األورويب، 

ودانيللل شللابريو، سللفري الواليللات املتحللدة األمريكيللة.

أبللرز مللا جللاء يف املؤمتللر هللو ترصحيللات وزراء حكومللة االحتللالل، حيللث رصح 
يرائيللل كاتللس، وزيللر املخابللرات واملواصللالت والطاقللة النوويللة اإلرسائيللي، أنلله 
جيللب عللى إرسائيللل القيللام بللل »عمليللات تصفيللة مدنيللة موجهللة« باسللتخدام أجهللزة 
املخابللرات والتعللاون مللع أجهللزة املخابللرات يف دول العللامل، بينللام هللدد أريلله درعللي، 
وزيللر الداخليللة اإلرسائيللي، بسللحب اإلقامللة مللن عمللر الربغوثللي، أحللد مؤسلليس 
حركللة مقاطعللة إرسائيللل، حيللث مقللر إقامتلله مدينللة عللكا املحتلللة.1 كللام أشللار كل مللن 
كاتللس، وجلعللاد إردان، وزيللر الشللؤون اإلسللرتاتيجية املكلللف بمحاربللة املقاطعللة، إىل 
أمهيللة ربللط حركللة املقاطعللة )السلللمية( بمنظللامت وجهللات »إرهابيللة« وفللق التعريللف 
اإلرسائيللي، لتشللويه صورهتللا وتسللهيل اسللتهدافها يف العللامل، وأقللّرا باجلهللود املبذولللة يف 

سللبيل سللن قوانللن ضللد املقاطعللة يف دول العللامل.2

ودخلللت ترصحيللات الللوزراء السللابقة حيللز التنفيللذ خللالل فللرتة قصللرية.   ففللي أيللار 
2016 رفضللت الداخليللة اإلرسائيليللة جتديللد أوراق سللفر عمللر الربغوثللي ممللا شللكل 
منعللًا فعليللًا مللن السللفر.   ورصح درعللي أن إقامتلله برمتهللا حتللت املراجعللة3، إال أنلله تللّم 

تعليللق هللذا املنللع مؤقتللًا بعللد محلللة ضغللط، وبقللرار مللن حمكمللة إرسائيليللة.4

كانللت حماربللة املقاطعللة حللارضة يف إحللدى جلسللات مؤمتللر هرتسلليليا املعنللي بتطويللر 
وتعزيللز األمللن القومللي اإلرسائيللي، يف أيللار 2016، التللي افتتحهللا جلعللاد إردان، 

1  جزء من كلمتي أريه درعي ويرائيل كاتس )بالعربية واإلنجليزية(،
               https://www.youtube.com/watch?v=ukXAFxI8Ix4 )آخر مشاهدة يف 2016/9/7(

Anti-BDS Czar, Gilad Erdan, threatens BDS activists، https://www.youtube.com/ إردان،  جلعللاد  كلمللة    2
)2016/9/7 يف  مشللاهدة  )آخللر   watch?v=zbXq4MwkPJA

 Israel imposes effective travel ban on BDS movement co-founder, steps up anti-BDS Repression,   3
https://bdsmovement.net/news/israel-imposes-effective-travel-ban-bds-movement-co-found-

)2016/9/7 يف  مشللاهدة  )آخللر   er-steps-anti-bds-repression
4  بيللان صحفللي للحكومللة اإلرسائيليللة تعلللق مؤقتللًا حظللر السللفر املفللروض عللى عمللر الربغوثللي لعللدم اسللتيفاء املتطلبللات 

)2016/9/7 يف  مشللاهدة  )آخللر   ،http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=586 القانونيللة، 
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حيللث انتقللد غيللاب إسللرتاتيجية إرسائيليللة ملحاربللة املقاطعة، وطللرح أن تكللون منظامت 
»مدنيللة« يف اخلللط األول يف حماربللة املقاطعللة، بينللام تكللون احلكومللة اإلرسائيليللة تنسللق 

اجلهللود يف اخلفللاء.1 واعتللامد هللذا التكتيللك ربللام يكللون يف صالللح إرسائيللل.  

لكللن احلكومللة، وخاصللة إردان، مل تعمللل وفللق هللذا التكتيللك كللام يبللدو، ممللا يشللري إىل 
ختبللط إرسائيللي يف مواجهللة املقاطعللة.   ففللي 2016/8/7، أوردت صحيفللة »هآرتللس« 
أن إردان ودرعللي قللررا تشللكيل جلنللة مهمتهللا منللع نشللطاء املقاطعللة األجانللب مللن 
دخللول فلسللطن املحتلللة وطللرد املتواجديللن منهللم مللن قبللل.   واالحتللالل يللامرس 
هللذه السياسللة قبللل هللذا القللرار وبعللده، سللواء عللى معللرب الكرامللة، أو يف مطللار اللللد.   

ويف جلسللة أمللام »جلنللة الشللفافية« بالكنيسللت، حتدثللت سلليام فاكنن-جللل، مديللر عللام 
وزارة الشللؤون اإلسللرتاتيجية، عللن أمهيللة أن تصبللح تفاصيللل عمللل احلكومللة ضللد 
حركللة املقاطعللة رسيللة لتضمللن النجللاح، واعرتفللت أن إرسائيللل »دولللة منبللوذة« يف 

العللامل.2

حلفاء إسرائيل وحركة املقاطعة
كانللت بدايللة احلللرب القانونيللة مللن إرسائيللل يف متللوز 2011، حينللام صللادق الكنيسللت 
عللى »قانللون منللع املللس بدولللة إرسائيللل بواسللطة املقاطعللة«، ودخللل هللذا القانللون 
حيللز التنفيللذ بعدمللا رفضللت املحكمللة العليللا االلتامسللات ضللده وصادقللت عليلله يف 

نيسللان 2015. 3

وتسللعى إرسائيللل لسللن قوانللن و/أو إصللدار قللرارات حكوميللة ضللد املقاطعللة يف 
الللدول الصديقللة هلللا.4 ونجحللت مللن خللالل جمموعللات الضغللط وحلفائهللا يف متريللر 

Gilad Erdan,Boycott Against Israel panel, Herzliya Conference, 16/6/2016 http://www.herzliyaconfer-  1
 (ence.org/eng/?CategoryID=476 (Last accessed in 7/9/2016

Anti BDS task force headed by former censor at the apartheid parliament https://www.youtube.com/  2
(watch?v=5JpQkB-nunw , (Last accessed 7/9/2016

3  مركللز عدالللة، العليللا تصللادق عللى »قانللون املقاطعللة« الللذي يفللرض غرامللات ماليللة عللى مللن يدعللو إىل مقاطعللة إرسائيللل 
)2016/9/7 يف  مشللاهدة  )آخللر   https://www.adalah.org/ar/content/view/8532

BNC, Fact sheet: Israel’s attacks on the BDS movement, https://bdsmovement.net/factsheet-israels-  4
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قوانللن ضللد املقاطعللة يف كل مللن:

· كنللدا: صللادق الربملللان الكنللدي عللى قانللون »يرفللض حركللة مقاطعللة إرسائيللل 	
وسللحب االسللتثامرات منهللا وفللرض العقوبللات عليهللا )BDS( ...   ويطالللب 
احلكومللة بإدانللة أي وكل حمللاوالت املنظللامت واملجموعللات واألفللراد الكنديللن 
لرتويللج املقاطعللة يف كنللدا وخارجهللا«.   ومللن جهللة أخللرى، نجللح معارضللو 
جتريللم املقاطعللة يف إفشللال املصادقللة عللى مسللودة قانللون ضللد املقاطعللة يف واليللة 

أونتاريللو يف القللراءة الثانيللة بأغلبيللة 39 »ضللد«، مقابللل 18 »نعللم«.   

· بريطانيللا: أصللدرت احلكومللة الربيطانيللة يف أيلللول 2016 دليللاًل إرشللاديًا فيللام 	
خيللص سياسللات االسللتثامر واملناقصللات للمجالللس املحليللة يف اململكللة.   ويلللزم 
الدليللل املجالللس يف وضللع سياسللاهتا وقواعدهللا بل»عللدم دعللم سياسللات ختالللف 
سياسللة اململكللة املتحللدة اخلارجيللة أو الدفاعيللة«.   و«توضللح احلكومللة أنلله ليللس 
مللن املناسللب اسللتخدام سياسللات النفقللات لتنفيللذ مقاطعات وسللحب اسللتثامرات 
وفللرض عقوبللات ضللد الللدول األجنبيللة والصناعللات الدفاعيللة الربيطانيللة«.   
ويبللدو أن احلكومللة مسللتمرة يف تنفيللذه رغللم معارضللة أكثللر مللن 23.000 عضللو 

للتدخللل احلكومللي يف سياسللات املجالللس املحليللة.   

· الواليللات املتحللدة األمريكيللة: تقللدم اللللويب الصهيللوين يف الواليللات املتحللدة 	
بمشللاريع قوانللن ضللد املقاطعللة يف جمالللس 22 واليللة أمريكيللة.   وصادقللت بعللض 
جمالللس الواليللات عللى مشللاريع غللري ملزمللة )ليسللت موضللوع الورقللة( وبعضهللا 

صللادق عللى قوانللن ملزمللة ضللد املقاطعللة.   انظللر اجلللدول التللايل:

 (attacks-on-the-bds-movement , (Last accessed in 7/9/2016
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تفعيله )منذ(اسم املرشوعالوالية
SB 17612015/7/23إلينوي1
HB 26172016/3/17أريزونا2
HB 16-12842016/3/18كوالرادو3
HF 23312016/3/10أيوا4
HB 13782016/3/23إنديانا5
SB 3272016/4/26جورجيا6

7
نيويورك )أمر تنفيذي من 

حاكم الوالية ومرشوع قانون(

EO 157

مفّعل.   صادق عليه حاكم 
الوالية أندرو كومو يف 

2016/6/5

S6378A

صادق عليه جملس شيوخ 
الوالية، ويمرر إىل اجلمعية 

العامة
SB6086/AB8220قيد النقاش

SB 812016/5/3أالباما8
SB 86/HB 5272016/3/17فلوريدا9

نيوجرييس10
A925/S19232016/8/16

A2940قيد النقاش

بنسلفاينا11

 HB 1018 (Stand
(with Israel Act

ُقّدم املرشوع ومتت إحالته إىل 
جلنة التعليم يف 2016/9/3

HB 1986قيد النقاش
HB 1987قيد النقاش

قيد النقاشHB 476أوهايو12

HB 1282فرجينيا13
بعد محلة ضغط مدنية، تم تأجيل 

نقاشه يف جملس شيوخ الوالية 
إىل العام 2017

HD 4156ماساتشوستس14
انتهت دورة جملس الوالية دون 
املصادقة عليه.   وُأفشلت حماولة 

دجمه بمرشوع قرار آخر
مفّعل يف AB 28442016/9/24كاليفورنيا15
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تتشللابه معظللم مشللاريع القوانللن املقدمللة يف جمالللس الواليللات الترشيعيللة يف النللص عى 
»منللع أي مؤسسللة حكوميللة يف الواليللة مللن التعاقللد مللع رشكللة تقاطللع إرسائيللل، أو 
تسللحب اسللتثامراهتا منهللا«، بعللد التوجيلله بإعللداد السلللطات املعنيللة »قائمللة بالللرشكات 

واجلهللات التللي سللتقاطعها«.

أمللا عللى صعيللد احلللرب الدعائيللة »الربوباجنللدا« أو تسللويق إرسائيللل، فهللي مسللتمرة 
حتللى اآلن.   ولكللن بللال جللدوى حقيقيللة تعرقللل عمللل حركللة املقاطعللة، رغللم 
امليزانيللات واجلهللود املبذولللة لتحقيللق ذلللك.   ويقللول مهنللد مصطفللى يف تقريللر 
»مللدار« اإلسللرتاتيجي )2016( »تبللذل إرسائيللل جهللودًا كبللرية ملواجهللة حركللة 
املقاطعللة، وحتسللن صورهتللا الدوليللة.   ففللي تقريللر أعللده مركللز البحللث واملعلومللات 
التابللع للكنيسللت اإلرسائيللي حللول منظومللة الدعايللة الدوليللة إلرسائيللل، أشللار إىل 
وجللود ثامنيللة أجسللام حكوميللة إرسائيليللة تعمللل يف جمللال الدعايللة الدوليللة: منتللدى 
الدعايللة احلكوميللة التابللع ملكتللب رئيللس احلكومللة، منظومللة الديبلوماسللية العامللة 
يف وزارة اخلارجيللة، وزارة الشللؤون اإلسللرتاتيجية التللي أخللذت عللى عاتقهللا حماربللة 
حركللة املقاطعللة، وزارة الدعايللة، مكتللب اإلعللالم احلكومللي، مكتللب النللرش احلكومللي، 
وحللدة الناطللق الرسللمي للجيللش اإلرسائيللي، املسللاعدات اخلارجيللة«.1 كللام ال تغيللب 
املخابللرات اإلرسائيليللة عللن السللاحة، حيللث أوردت صحيفللة »هآرتللس« ووكالللة 
»أسيوشلليتد بللرس« أخبللارًا عللن دور جهللاز »الشللاباك« يف التجسللس عللى نشللطاء 

املقاطعللة.

يشللكل التطبيللع العللريب والفلسللطيني مللع إرسائيللل أحللد أخطللر األسلللحة اإلرسائيليللة 
ضللد حركللة املقاطعللة، مللن حيللث أنلله قللد يكللر عزلللة إرسائيللل املتناميللة عامليللًا 
ويقللوض نجاحللات املقاطعللة.   ويالحللظ تزايللد التطبيللع الرسللمي بالتزامللن مللع تنامللي 
املقاطعللة وتصاعللد احلللرب املضللادة، إىل درجللة حتوللله إىل مشللاركة – بقصللد أو مللن دون 

قصللد – يف احلللرب اإلرسائيليللة ضللد حركللة املقاطعللة.

1  تقريللر مللدار اإلسللرتاتيجي 2016 – املشللهد اإلرسائيللي 2015، املركللز الفلسللطيني للدراسللات اإلرسائيليللة )مللدار(، آذار 
 122 ص  http://www.madarcenter.org//التقرير-اإلسرتاتيجي/تقرير-مدار-اإلسللرتاتيجي-2016،   ،2016
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 حملة احلق يف املقاطعة 1

ردًا عللى احلللرب اإلرسائيليللة املتصاعللدة ضللد حركللة املقاطعللة، أطلقللت اللجنللة الوطنية 
للمقاطعللة وحلفاؤهللا حللول العللامل، محلللة »احلللق يف املقاطعللة« التللي شللملت احلصللول 
عللى تأييللد منظللامت مثللل منظمللة العفللو الدوليللة، والفدراليللة الدوليللة حلقوق اإلنسللان، 
باإلضافللة إىل احتللاد احلريللات املدنيللة يف نيويللورك الللذي رفللض سللن قوانللن أمريكيللة 
ضللد املقاطعللة، وتسللليم عريضللة إىل مفللوض األمللم املتحللدة السللامي حلقللوق اإلنسللان 
وّقللع عليهللا أكثللر مللن 23.000 شللخص تطالللب بحاميللة احلللق يف املقاطعللة.   وسللبق 
ذلللك، إصللدار جملللس منظللامت حقللوق اإلنسللان الفلسللطينية ورقللة موقللف تؤكللد 

قانونيللة حركللة املقاطعللة وفللق مواثيللق حقللوق اإلنسللان.2 

وممللا شللكل اخرتاقللًا ملوقللف االحتللاد األورويب الداعللم إلرسائيللل، قيللام حكومللات 
السللويد وإيرلنللدا وهولنللدا بإعللالن دعمهللا حلللق املجتمعللات املدنيللة يف الدعللوة 
والعمللل عللى مقاطعللة إرسائيللل، بغللض النظللر عللن عللدم دعللم هللذه احلكومللات 
حلركللة املقاطعللة.   فقللد رصح تشللارلز فالنجللان، وزيللر خارجيللة إيرلنللدا، أن »حركللة 
املقاطعللة )BDS( وجهللة نظللر رشعيللة«، وأن وزارتلله »سللرتاقب التطللورات« فيللام خيللص 
التهديللدات اإلرسائيليللة ضللد عمللر الربغوثللي.   وقللال: »أنللا ال أؤيللد حمللاوالت شلليطنة 

مللن يعملللون مللن أجللل حركللة املقاطعللة«.3

ويف موقللف مشللابه، قللال بريللت كوينللدرز، وزيللر الشللؤون اخلارجيللة اهلولنللدي: إن 
نشللاط حركللة مقاطعللة إرسائيللل حممللي ضمللن حريتللي التعبللري والتجمللع.4

 Palestinian BDS National Committee, Right to Boycott, https://bdsmovement.net/right-to-boycott   1
 ((Last accessed in 7/9/2016

 Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) statement on BDS movement, 8/2/2016,   2
http://www.alhaq.org/advocacy/targets/palestinian-human-rights-organizations/1016 (Last ac-

(cessed in 7/9/2016
The Irish The National Parliament (Oireachtas), Dáil Debates, 26/5/2016 http://oireachtasdebates.   3
 oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/dail2016052600033?opendocument

((Last accessed in 4/10/2016
 Koenders, Answers to questions from the member Grashoff about Israeli threats against supporters  4
of the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement, https://www.tweedekamer.nl/kamerstuk-

 ken/kamervragen/detail?id=2016D20156&did=2016D20156
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تشللّكلت حتالفللات مدنيللة واسللعة يف الواليللات املتحللدة باسللم »حتالللف احلريللة يف 
املقاطعللة« ملواجهللة احلللرب القانونيللة، وهللي تضللم عللرشات املنظللامت واحلمللالت، 
مثللل التحالللف يف نيويللورك الللذي يضللم أكثللر مللن 100 منظمللة وجمموعللة.   وتسللعى 
ملواجهللة مشللاريع القوانللن عللى أسللاس أهنللا ختالللف التعديللل األول يف الدسللتور 
األمريكللي1، ونجحللت يف بعضهللا، إضافللة إىل تقديللم الدعللم ملللن يتعرضللون للقمللع 

واملضايقللات.   

املواقف الرسمية
ال يللزال املجتمللع الللدويل الرسللمي يف غالبيتلله، وخاصللة احلكومللات الغربيللة، داعللاًم 
إلرسائيللل، ويف بعللض احلللاالت متورطللًا يف جرائمهللا، مثللل التعللاون العسللكري 
املتبللادل ومحايتهللا يف األمللم املتحللدة.   كللام أن اتفاقيللات السللالم بللن إرسائيللل وبعللض 
الللدول العربيللة واملسللتوى الرسللمي الفلسللطيني جتعللل مللن املسللتبعد أن تشللكل هللذه 

األطللراف رافعللة حلركللة املقاطعللة ضللد احلللرب اإلرسائيليللة املضللادة.

خامتة
يبللدو أن حركللة مقاطعللة إرسائيللل بعللد 11 سللنة عللى انطالقتهللا مسللتمرة يف نموهللا 
وحتقيللق انتصللارات بوتللرية أعللى مللن السللابق، حيللث احتفللت احلركة يف آب وأغسللطس 
2016 بنجاحهللا يف إقنللاع احلكومللة الربتغاليللة باالنسللحاب مللن برنامللج تدريللب جلهاز 
الرشطللة باالشللرتاك مللع إرسائيللل، إضافللة إىل تأييللد أكثللر مللن 50 جملسللًا بلديللًا ومدنيللًا 
يف إسللبانيا ملقاطعللة إرسائيللل واالنضللامم إىل مبللادرة »مناطللق خاليللة مللن األبارهتايللد 
اإلرسائيللي«.   ومللن جهللة أخللرى، يبللدو أن إرسائيللل تصعللد مللن حرهبللا املضللادة ضللد 

حركللة املقاطعللة.

تظهللر النتيجللة، يف احلللارض واملللدى املنظللور، تقللدم حركللة املقاطعللة عللى صعللد عللدة 
بالرغللم مللن احلللرب اإلرسائيليللة املضللادة، وهللذا يعللود إىل أسللباب عللدة، أمههللا أن 

1  للمزيللد حللول االعرتاضللات القانونيللة عللى مشللاريع القوانللن، انظللر/ي http://palestinelegal.org/ )آخللر مشللاهدة يف 
)2016/10/4
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حركللة املقاطعللة، بوصفهللا حركللة سلللمية تؤمللن بالقانللون الللدويل وحقللوق اإلنسللان 
والتحالللف مللع الشللعوب واملجموعللات املضطَهللدة يف العللامل، متكنللت مللن نقللل املعركللة 
ضللد إرسائيللل مللن مربللع القللوة املسلللحة الللذي تتفللوق فيلله إرسائيللل، إىل مربللع النضال 

املللدين الللذي تعجللز إرسائيللل عللن املواجهللة فيلله.   

إن جلللوء إرسائيللل إىل اسللتخدام القللوة والتهديللد باالغتيللاالت ضللد نشللطاء املقاطعللة 
يرتللد عليهللا عكسلليًا، ويفيللد حركللة املقاطعللة يف كشللف صللورة إرسائيللل احلقيقيللة 
وكسللب الللرأي العللام لصاحلهللا.   باإلضافللة إىل أن سلليطرة اليمللن املتطللرف والفللايش 
عللى احلكومللة قللد يفقللد إرسائيللل فللرص تلميللع صورهتللا، بللل قللد يفقدهللا بعللض 

حتالفاهتللا.
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العالقات التركية مع االتحاد األوروبي

بعد فشل االنقالب التركي

نسمة الشيخ علي



160

البرنامج التدريبي: إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي



161

أوراق تقدير موقف

 مقدمة

ال تللزال تركيللا تبللذل اجلهللود مللن أجللل االنضللامم إىل االحتللاد األورويب.   وتلعللب 
األحللداث الداخليللة والدوليللة دورًا ال يسللتهان بلله يف تقللارب أو تباعللد العالقللات 
الرتكيللة - األوروبيللة.   ومللن هنللا، كان االنقللالب الفاشللل يف تركيللا يف منتصللف متللوز 
2016، ومللا تللاله مللن إجللراءات قامللت هبللا تركيللا، حمطللًة واختبللارًا مهمللن يف ملللف 
االنضللامم.   فقللد توتللرت العالقللات بللن اجلانبللن يف أعقللاب االنقللالب، إال أنلله يف 

هنايللة األمللر سللتحدد املصالللح االجتاهللات املسللتقبلية للعالقللات بينهللام.

وكانللت تركيللا تقدمللت بطلللب عضويللة إىل االحتللاد األورويب1 يف العللام 1987، ووقعت 
يف العللام 1995 اتفاقيللة »االحتللاد اجلمركللي«2 مللع االحتللاد، واعللرُتف هبللا كمرشللح 
لعضويللة االحتللاد يف العللام 1999، غللري أن مفاوضللات العضويللة الكاملللة مل تبللدأ إاّل يف 
العللام 2005 يف عهللد حكومللة حللزب العدالللة والتنميللة األوىل، ودون حتديللد سللقف 

زمنللي.3

صعوبات أمام عملية االنضمام إلى االحتاد األوروبي:
· االعرتاف بقربص اليونانية قبل إجياد حل ملشكلة اجلزيرة.4	

· االعرتاف بحصول إبادة أرمنية يف العام 1915.	

· االعللرتاف بالبطريركيللة األرثوذكسللية يف إسللطنبول عللى أهنللا ملللسكونية عامليلللة، 	

1  االحتللاد األورويب: تكتللل سلليايس واقتصللادي أورويب، بللدأ مسللاره منللذ العللام 1951، ومللّر بمراحللل عللدة توسللع خالهلللا 
ليشللمل 28 دولللة أوروبيللة قبللل خللروج بريطانيللا يف العللام 2016.   يلخللص أهدافلله اإلسللرتاتيجية يف التأسلليس ملواَطنللة تضمللن 

احلقللوق األساسللية، وتدعللم التقللدم االقتصللادي واالجتامعللي، وتقللوي دور أوروبللا يف العللامل.
2  االحتللاد اجلمركللي: اتفللاق بللن دولتللن أو أكثللر عللى إزالللة احلواجللز اجلمركيللة التللي تعرقللل تصديللر السلللع واسللتريادها، 
وحتريللر التجللارة واملبللادالت بللن الللدول املنضمللة إىل االحتللاد كليللًا أو جزئيللًا لتكويللن منطقللة مجركيللة واحللدة يف مواجهللة العللامل 

اخلارجللي.
3  سللعيد احلللاج، تركيللا واالحتللاد األورويب ..   خطللوة لأمللام وعللرش للللوراء، موقللع »اجلزيللرة نللت«، 2015/1/13.   تاريللخ 

https://goo.gl/lk6tOA  2016/9/26 الوصللول 
4  املشللكلة القربصيللة: تعتللرب قللربص جزيللرة صغللرية متنللازع، تارخييللًا، عللى هويتهللا وتبعيتهللا بللن تركيللا واليونللان.   ويللدور عللى 
أرضهللا رصاع سلليايس بللن املكونللن الرئيسللين لسللكان اجلزيللرة، ومهللا القبارصللة ذوو األصللول اليونانيللة، والقبارصللة ذوو 
األصللول الرتكيللة، علللامً بللأن قللربص اليونانيللة عضللو يف االحتللاد األورويب، ومللن الللدول الرافضللة النضللامم تركيللا إىل االحتللاد.
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وليلللست خاصلللة بأرثوذكللس تركيللا.1

·  تاريللخ األتللراك مغايللر لتاريللخ األوروبيللن، فلطاملللا شللّكل العثامنيللون هتديللدًا 	
ألوروبللا باحتالهلللم أجللزاًء منهللا.   وبحسللب مناهللي انضللامم تركيللا، فللإن اهلويللة 
التارخييللة ألوروبللا ال تنفصللل عللن النمللوذج الثقللايف السلليايس الللذي صيللغ خللالل 

مخسللة عللرش قرنللًا.

· ختللوف أوروبللا مللن اجتيللاح 78 مليللون تركللي بلللدان االحتللاد األورويب، ممللا يسللّهل 	
السلليطرة الرتكيللة عللى املؤسسللات األوروبيللة، فتنللال تركيللا أكللرب عللدد مللن النواب 

يف الربملللان األورويب الللذي يقللوم عللى نسللبة عللدد السللكان يف كل بلللد.

· ختوف دول يف االحتاد األورويب من كون تركيا منفذة للمصالح األمريكية.	

· اعتبللار االقتصللاد الرتكللي مللن قبللل االحتللاد غللري متناغللم، عللى الرغللم ممللا شللهده 	
مللن إصالحللات وتغللريات، مقارنللة باقتصللاد االحتللاد األورويب.   

النقاط الداعمة لعملية االنضامم:2 

· تللرى بعللض الللدول األوروبيللة أن عمليللة انضللامم تركيللا تعمللل عللى دعللم اقتصللاد 	
االحتللاد األورويب باعتبارهللا معللربًا جتاريللًا بللن الللدول األوروبيللة وبللن كل مللن 

منطقللة الللرشق األوسللط، ومنطقللة وسللط وجنللوب رشق آسلليا.   

· انتامء تركيا إىل حلف شامل األطليس، واملجلس األورويب.	

· صعوبللة حتديللد حللدود أوروبللا مللن جهللة الللرشق، حيللث ال خطللوط متللاس 	
واضحللة بينهللا وبللن آسلليا.

1  تتمثللل املشللكلة برفللض احلكومللة الرتكيللة االعللرتاف بالطابللع املسللكوين للبطريركيللة القسللطنطينية، وتعتللرب البطريللرك املسللكوين 
رئيسللًا لطائفللة الللروم األرثوذكللس يف تركيللا فقللط.   كللام تشللكل أيضللًا قضيللة إقفللال »معهللد خالكللي« يف العللام 1971، وعللدم 

السللامح للبطريركيللة بإعللادة فتحلله إحللدى القضايللا اخلالفيللة.
2  حسللن طللالل مقلللد، تركيللا واالحتللاد األورويب بللن العضويللة والرشاكللة، جملللة جامعللة دمشللق للعلللوم االقتصاديللة والقانونيللة، 

املجلللد 26، العللدد 1، 2010، ص 341 و355.
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· التحللوالت التللي مللرت فيهللا تركيللا، منللذ زمللن اخلالفللة واملحاكللم الدينيللة، 	
وصللوالً إىل علامنيللة الدولللة، جتعللل اإلسللالم يتصالللح مللع الديمقراطيللة، ويسللقط 

فرضيللة رصاع احلضللارات.

· الشللوط الللذي قطعتلله تركيللا السللتيفاء املعايللري املطلوبللة وصللوالً إىل االنضللامم إىل 	
االحتللاد األورويب، واملعروفللة باسللم »معايللري كوبنهاغللن«.1 

 موقف االحتاد األوروبي من االنقالب التركي الفاشل
صللدر يف اليللوم التللايل حلادثللة االنقللالب الرتكللي الفاشللل بيللان مشللرتك عللن كل مللن: 
دونالللد توسللك، رئيللس املجلللس األورويب، وجللان كلللود جانكللر، رئيللس املفوضيللة 
األوروبيللة، وفيديريللكا موغرينللي، املمثلللة العليللا لأمللن والسياسللة اخلارجيللة لالحتللاد 
األورويب جللاء فيلله: »تركيللا رشيللك أسللايس لالحتللاد األورويب، واالحتللاد يدعللم دعللاًم 
كامللاًل احلكومللة املنتخبللة ديمقراطيللًا، ويدعللم مؤسسللات الدولللة وسلليادة القانللون.   
إننللا نطالللب بالعللودة الريعللة إىل النظللام الدسللتوري الرتكللي، وسللنتابع عللن كثللب 

التطللورات، وننسللق مللع أعضللاء االحتللاد«.2 

وبالرغللم مللن موقللف االحتللاد الرافللض لالنقللالب، إاّل أنلله مللا لبللث أن اسللتنكر وأدان 
اإلجللراءات الرتكيللة التللي قللام هبللا الرئيللس الرتكللي رجللب طيللب أردوغللان بعللد 
عمليللة االنقللالب الفاشللل متمثلللة يف التلويللح بإعللادة عقوبللة اإلعللدام3، والقيللام بحملة 

1  معايللري كوبنهاغللن: وضللع االحتللاد األورويب يف لقللاء القمللة العللام 1993 يف كوبنهاغللن ثالثللة رشوط لقبللول العضويللة يف االحتللاد 
األورويب:

              معايللري سياسللية: جيللب عللى الللدول املرشللحة لالنضللامم إىل االحتللاد األورويب ضللامن اسللتقرار مؤسسللاهتا واحلفللاظ عللى 
الديمقراطيللة، وأن تتعهللد بضللامن دولللة القانللون، وجيللب عليهللا أيضللًا ضللامن حقللوق اإلنسللان ومحايللة األقليللات.

              معايللري اقتصاديللة: جيللب أن تتمتللع الللدول املرشللحة لالنضللامم إىل االحتللاد األورويب باقتصللاد سللوق مسللتقر، وتكللون قللادرة عللى 
الصمللود أمللام ضغللط املنافسللات يف السللوق الداخليللة األوروبيللة.

              معايللري“Acquis“: جيللب عللى الللدول املرشللحة لالنضللامم إىل االحتللاد األورويب أن تكللون عللى اسللتعداد لتكييللف إداراهتللا 
ومجيللع قوانينهللا مللع قانللون االحتللاد األورويب.   ويعنللي هللذا القبللول بللام يسللمى »Acquis« مللا يقللارب الللل 80.000 صفحللة مللن 

النصللوص القانونيللة.
 2   15 يوليللو ...   املحاولللة االنقالبيللة الفاشلللة، مركللز ديللي صبللاح للدراسللات السياسللية.   تاريللخ الوصللول 2016/9/24

http://www.dailysabahcentre.com/store/file/common/2af44ab8bfce6a8bddd9a654e90d197b.pdf 
3  عقوبللة اإلعللدام متنللع االنضللامم إىل االحتللاد األورويب، وإلغاؤهللا رشط مسللبق للدخللول.   وقللد ألغتهللا 

تركيللا يف العللام 2002 كجللزء مللن اإلصالحللات الراميللة إىل الفللوز بعضويللة االحتللاد.
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اعتقللاالت وإقللاالت باجلملللة يف صفللوف اجليللش والرشطللة والقضللاء ووزارات التعليم 
ومؤسسللات أخللرى، بموجللب قللرارات حكوميللة ورئاسللية.   وجتسللد ذلللك االسللتنكار 
يف عللدد مللن الترصحيللات، منهللا دعللوة كريسللتيان كللرين، املستشللار النمسللاوي، إىل 
وقللف حمادثللات انضللامم تركيللا إىل االحتللاد بسللبب قيللام أنقللرة بحملللة تطهللري واسللعة 
بعللد املحاولللة االنقالبيللة الفاشلللة، معتللربًا أن تركيللا تبقللى رشيللكًا مهللاًم يف قضايللا 

األمللن والتكامللل.

ويف هللذا السللياق، قللال مللارك بريينللي، سللفري االحتللاد األورويب يف تركيللا، »إن إعللادة 
تفعيللل عقوبللة اإلعللدام، وإعفللاء آالف الضبللاط والقضللاة واملوظفللن، هللي قللرارات ال 

يمكللن اختاذهللا هبللذه الرعللة حتللى مللن قبللل أكللرب املؤسسللات«.1

يف املقابللل، أعللرب مولللود جاويللش أوغلللو، وزيللر اخلارجيللة الرتكللي، يف مؤمتللر صحفي 
مشللرتك مللع نظللريه النروجيللي، بللورج برينللده، بتاريللخ 2016/9/9 يف أنقللرة، »عللن 
خيبللة أمللله مللن موقللف االحتللاد األورويب، حيللث كانللت تنتظللر بللالده وقفللة داعمللة 
مللن أصدقائهللا يف االحتللاد«.   مضيفللًا أن مسللؤويل االحتللاد بعللد حتّرهيللم عللام جللرى مللن 

األحللداث واألرضار التللي تسللبب هبللا االنقللالب بللدأوا بزيللارة تركيللا.2

الالجئون واالقتصاد ما بعد االنقالب
تأثللرت قضيللة الالجئللن واالقتصللاد باالنقللالب، األمللر الللذي زاد مللن توتللر وخمللاوف 

الطرفللن الرتكللي واالحتللاد األورويب.

1  إسللامعيل مجللال، أوروبللا هتللدد بوقللف مفاوضللات أنقللرة لالنضللامم لالحتللاد عقللب مطالللب بإعللدام االنقالبيللن، صحيفللة 
http://www.alquds.co.uk/?p=567822   .2016/9/26 الوصللول تاريللخ  لنللدن، 2016/7/19.    العللريب«،  »القللدس 
2  تركيللا: موقللف االحتللاد األورويب بعللد حماولللة االنقللالب الفاشلللة خميللب لآلمالللن وكالللة األنبللاء الكويتيللة )كونللا(،24 

 http://www.kuna.net.kw    .2016/9/24 الوصللول  تاريللخ     .2016/9/9
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قضية الالجئن
يف بدايللة األمللر، وقبللل عمليللة االنقللالب، عكسللت نتائللج االتفللاق بللن بروكسللل 
وأنقللرة 1 التللي عقللدت يف بروكسللل بتاريللخ 2015/12/29 املللزج بللن موضوعللي 
الالجئللن وعضويللة تركيللا يف االحتللاد.   وانتهللت القمللة بوعللد أورويب بثالثللة مليللارات 
يللورو ملسللاعدة أنقللرة يف احتللواء تدفللق املهاجريللن إىل أوروبللا، وبتريللع املفاوضللات 

القائمللة لتسللهيل منللح املواطنللن األتللراك تأشللريات أوروبيللة.

والتللزم القللادة األوروبيللون أيضللًا بإحياء مفاوضللات انضللامم تركيا إىل االحتللاد األورويب، 
حيللث قللال الرئيللس الفرنلليس فرانسللوا هوالنللد عنللد بدايللة القمللة الرتكيللة األوروبيللة 
»إن أوروبللا حتتللاج إىل التعللاون الرتكللي يف مسللألة الالجئللن واألزمللة السللورية« .   ويف 
هللذا الصللدد أيضللًا قللال الرئيللس الرتكللي رجللب طيللب أردوغللان: »إن اسللتقرار وأمللن 

الغللرب وأوروبللا يتوقللف عللى أمننللا واسللتقرارنا«.2

وبعللد حماولللة االنقللالب، تغللريت وجهللات النظللر الرتكيللة واألوروبيللة، حيللث طالللب 
بريبللل كوفلللر، املكلللف بشللؤون حقللوق اإلنسللان لللدى احلكومللة األملانيللة بل«إعللادة 
النظللر« يف اتفللاق الالجئللن يف ضللوء التطللورات يف تركيللا.   وقللال يف مقابلللة مللع جمموعة 
مللن الصحافيللن املحليللن: »إن االتفللاق يفللرتض وجللود دولللة قانللون، لكللن هللذا األمر 

ال ينطبللق حاليللًا عللى تركيللا«.

بللدوره، دعللا سلليغامر غابرييللل، نائللب املستشللارة األملانيللة،  إىل رضورة عللدم السللامح 
لرتكيللا بللل »ابتللزاز االحتللاد األورويب« بخصللوص حريللة تنقللل مواطنيهللا يف دول االحتللاد 
مللا قبللل تنفيللذ اتفاقيللة الالجئللن، معتللربًا أن »تنفيللذ اإلعفللاء مللن التأشللرية متوقللف 
عللى تركيللا التللي عليهللا أن تبتعللد عللن التفكللري يف إعللادة عقوبللة اإلعللدام التللي تعللد 

1  اتفللاق بروكسللل: اتفللاق بللن االحتللاد األورويب وتركيللا للعمللل مللن أجللل احلللد مللن تدفللق الالجئللن، بللام يف ذلللك عمليللة تبللادل 
»شللخص مقابللل شللخص«، متمثلللة يف أن مجيللع املهاجريللن غللري الرشعيللن الذيللن وصلللوا إىل جللزر اليونللان مللن تركيللا، سلليتم 
إعادهتللم إىل تركيللا عللى حسللاب االحتللاد األورويب.   وبللدوره، سلليقوم االحتللاد األورويب باسللتقبال الجللئ مقابللل كل مهاجللر غللري 

رشعللي تللم إعادتلله إىل تركيللا.
2  مظفللر مؤيللد العللاين، أزمللة الالجئللن إىل تركيللا هتللّدد اتفاقيللة »الشللنغن« األوروبيللة، تركيللا بوسللت، 2016/2/10.   تاريللخ 

/http://www.turkey-post.net/p-109175    .2016/9/28 الوصللول 
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خمالفللة مليثللاق حقللوق اإلنسللان األورويب«.1

وقللد هاجللم أردوغللان االحتللاد األورويب الللذي »مل يللِف بوعللوده« فيللام يتعلللق بدفللع 
ثالثللة مليللارات يللورو يف إطللار االتفللاق حللول املهاجريللن وتسللهيل منللح التأشللريات 
لأتللراك، حيللث قللال: »مل حيصللل أي يشء بالنسللبة للتأشللريات ...   وعندمللا نقللول 
ذلللك بالصللوت املللآلن ينزعللج هللؤالء السللادة ًجللدا، لكللن هللذا البلللد ليللس تابعللًا«.2

مللن اجلديللر بالذكللر أن تركيللا أعلنت اسللتعدادها السللتقبال ماليللن الالجئن السللورين 
الفاريللن مللن سللوريا بسللبب الللرصاع بللن النظللام السللوري واملعارضللة، حيللث قدمللت 
تركيللا خللالل السللنوات املاضيللة مسللاعدات لالجئللن تقللدر بأكثللر مللن 6 مليللارات 

دوالر، مل يقللدم املجتمللع الللدويل منهللا سللوى جللزء يسللري نسللبيًا.3 

االقتصاد
متلللك تركيللا سللادس أكللرب اقتصللاد يف أوروبللا، وتقيللم مللع االحتللاد األورويب عالقللات 
جتاريللة واقتصاديللة مكثفللة، إذ يعتللرب أكللرب الللرشكاء التجاريللن واالسللتثامرين لرتكيللا.   
وتشللكل جتللارة تركيللا مللع الللدول األعضللاء يف االحتللاد مللا نسللبته 40% تقريبللًا مللن 
جتارهتللا اإلمجاليللة.4 ووفللق بيانللات معهللد اإلحصللاء الرتكللي للعللام 2015، فللإن أملانيللا 
متثللل الرشيللك التجللاري األول لرتكيللا بحجللم تبللادل جتللاري يصللل إىل 34.7 مليللار 
دوالر، ومتتللد هللذه العالقللة مللع دول أوروبيللة أخللرى، مثللل بريطانيللا وفرنسللا وإيطاليللا.

يف العامللن 2014 و2015 قدمللت دول أوروبللا إىل تركيللا مللا نسللبته 50.3% و%39.3 
عللى التللوايل مللن إمجللايل االسللتثامرات األجنبيللة املبللارشة.5 وبالرغللم مللن قللوة العالقللة 

 1  أرشف كللامل، العالقللات الرتكية األوروبيللة ..   إىل أين؟، موقع Sputnik  عريب«، 2015/8/2.   تاريخ الوصول 2016/9/24.   
/https://arabic.sputniknews.com/analysis/201608021019794965

2  إسللامعيل مجللال، اخلالفللات األوروبيللة الرتكيللة تقللرتب مللن االنفجللار: اتفللاق اهلجللرة أول األلغللام والالجئللون أكثر املتحمسللن، 
http://www.alquds.co.uk/?p=576710 2016/9/24 القللدس العللريب، لنللدن، 2016/8/5.   تاريللخ الوصللول

 3  سللامية السلليد، الالجئللون ..   بوابللة تركيللا لالحتللاد األورويب، تركيللا بوسللت، 2015/12/8.   تاريللخ الوصللول 2016/9/27
/http://www.turkey-post.net/p-94851

الوصللول 2016/10/2 تاريللخ  الرتكيللة.    للجمهوريللة  اخلارجيللة  وزارة  األورويب،  االحتللاد  مللع  الرتكيللة  العالقللات    4 
 /http://www.mfa.gov.tr 

5  عبللد احلافللظ الصللاوي، عالقللات تركيللا االقتصاديللة بعللد حماولللة االنقللالب الفاشلللة، 2016/7/26.   تاريللخ الوصللول 
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بللن الطرفللن، إاّل أن تركيللا غللري مقتللرصة بشللكل كامللل عللى تواصلهللا االقتصللادي 
مللع االحتللاد األورويب فقللط، فاالقتصللاد الرتكللي يتسللم بالقللوة، حيللث جيمللع  بللن إنتللاج 
السلللع واخلدمللات، وتصللل نسللبة الصللادرات الصناعيللة إىل 85% مللن صللادرات تركيا.   

إن العالقللات االقتصاديللة إحللدى حلقللات الرتابللط بللن االحتللاد األورويب وتركيللا.   
وهللو اسللتثامر اقتصللادي واحتيللاج.

اخلامتة
تصاعللدت حللدة ترصحيللات الطرفللن بعللد حماولللة االنقللالب، ولكنهللا رسعللان مللا 
خفتللت حدهتللا، ويعللزى ذلللك إىل تغليللب الطرفللن للمصالللح املشللرتكة بينهللام، حيللث 
تظهللر الترصحيللات الالحقللة ملحاولللة االنقللالب تللاليش تأثللري الترصحيللات وحدهتللا.   
كللام ُتظهللر املامرسللات عللى أرض الواقللع متسللك األطللراف باالتفاقيللات بينهللام، 
وخاصللة اتفاقيللة احلللد مللن تدفللق الالجئللن السللورين إىل االحتللاد األورويب.   وبالرغللم 
مللن وجللود بعللض نقللاط اخلللالف يف تطبيللق مراحللل االتفللاق، إاّل أنلله يمكللن اعتبللار 
االتفللاق فرصللة لتعزيللز العالقللات الرتكيللة األوروبيللة، بللام يضمللن مصالللح تركيللا 
املتمثلللة بإعفللاء مواطنيهللا مللن تأشللرية السللفر إىل أوروبللا، وأيضللًا تلبيللة مصالللح االحتاد 
األورويب املتمثلللة يف احلللد مللن تدفللق الالجئللن وصللد اهلجللامت اإلرهابيللة، إضافللة إىل 

حللرص الطرفللن عللى العالقللات واملصالللح االقتصاديللة بينهللام.

أمللا بخصللوص التفللاوض بإرجللاع إقللرار قللرار اإلعللدام، فمللن املتوقللع اسللتبعاده ألجل 
اسللتمرار العالقللات، وعللدم تأزمهللا، واسللتبداله بعقوبللة أقللل رضرًا عللى العالقللات بن 
الطرفللن، وبذلللك تكللون حماولللة االنقللالب الفاشللل عامللاًل مسللاعدًا ودافعللًا لتعزيللز 

عالقللات الطرفللن اللذيللن غّلبللا لغللة املصالللح املشللرتكة.

https://goo.gl/3PpwgY    .2016/9/28
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 حملة قوانين عنصرية إسرائيلية ضد الفلسطينيين

منذر موسى أبو رموز



170

البرنامج التدريبي: إعداد السياسات العامة والتفكير اإلستراتيجي



171

أوراق تقدير موقف

مقدمة
طللرح الكنيسللت اإلرسائيللي، منللذ ربيللع 2015 وحتللى هنايللة الللدورة الصيفيللة آب 
2016، 82 قانونللًا »عنرصيللًا« عللى جللدول األعللامل1، منهللا مللا تللم ترشيعلله هنائيللًا، 
ومنهللا مللا ينتظللر.   ويقصللد بالقوانللن العنرصيللة: هللي القوانللن التللي تسللتهدف 

الفلسللطينين أينللام تواجللدوا.   

وحسللب تقريللر مفصللل نللرشه املركللز الفلسللطيني للدراسللات اإلرسائيليللة )مللدار(، 
يشللّكل هللذا الرقللم »ذروة جديللدة يف عللدد القوانللن العنرصيللة واملناهضللة حلللل 
الللرصاع«2، وهللي هتللدف إىل تعميللق سياسللية التمييللز العنللرصي، وهتويللد األرايض 
املحتلللة، ورشعنللة االسللتيطان، وطللرد املزيللد مللن الفلسللطينين مللن أراضيهللم، 

والتضييللق عليهللم، وقمللع حرياهتللم، وسلللب حقوقهللم اإلنسللانية والقانونيللة.

وتعتللرب هللذه احلملللة ذروة غللري مسللبوقة مقارنللة بواليللات الكنيسللت السللابقة.   ففللي 
الواليللة الربملانيللة الللل 17، إبللان حكومللة إهيللود أوملللرت )2006-2009(، أقللّر 
الكنيسللت هنائيللًا 6 قوانللن، ويف الواليللة 18، إبللان حكومللة بنيامللن نتنياهللو الثانيللة 
)2009-2013(، أقللّر 8 قوانللن.   أمللا يف العللام األول مللن الللدورة احلاليللة فقللد أقللّر 
الكنيسللت 14 قانونللًا بالقللراءة النهائيللة.3 وتشللكل هللذه احلملللة اإلرسائيليللة ضللد 

الفلسللطينين بعللدًا جديللدًا يف إدامللة االحتللالل ومنللع إقامللة الدولللة الفلسللطينية.

 ســياق تاريخــي للقوانــن اإلســرائيلية وكيفيــة التحــّول يف النســق أو البعــد 
ــتراتيجي اإلس

انطلقللت الصهيونيللة بالتخلللص مللن الفلسللطينين مللن خللالل اإلبللادة والتهجللري يف 
األرايض املحتلللة العللام 1948، للسلليطرة عللى أكللرب قللدر ممكللن مللن األرض، وأقللل 
وجللود فلسللطيني فيهللا، وكّرسللت قوانينهللا العنرصيللة خلدمللة هللذا الغللرض، ولتكريللس 

1  مركللز مللدار، الكنيسللت الللل 20: ِسللِجل القوانللن العنرصيللة واملناهضللة حلللل الللرصاع الللدورة الصيفيللة 2015- الدورة الشللتوية 
https://goo.gl/cvf0E1 2016/10/3 2016.   آخللر زيللارة

2  املصدر السابق.

3  املصدر السابق.
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االحتللالل، ومنللع إقامللة دولللة فلسللطينية عللى األرايض املحتلللة العللام 1967.

سللّن الكنيسللت منللذ قيللام الكيللان اإلرسائيللي وحتللى العللام 2016 مللا يقللارب 178 
قانونللًا ومرسللومًا خاصللًا1، تركللزت منللذ قيامهللا عللى أبعللاد إسللرتاتيجية عامللة، مثللل 
االسللتيالء عللى األرايض الفلسللطينية، والعللودة، وضللم القللدس واجلللوالن هبللدف 
إجللالء الفلسللطينين وتوطللن اليهللود، مثللل قانللون العللودة الللذي صللدر يف العللام 
1950 الللذي أعطللى احلللق لللكل هيللودي باملجلليء إىل هللذه البللالد كمهاجللر، وقانللون 
اسللتمالك األرايض الللذي صللدر العللام 1952، وهللو خيللول سلللطة االحتالل االسللتيالء 
عللى األرايض العربيللة.   وصللوالً إىل الفللرتة احلاليللة التللي ترتكللز فيهللا القوانللن عللى 
احليللاة اليوميللة للفلسللطينين، التللي هيللدف الكيللان اإلرسائيللي مللن خالهلللا إىل متتللن 
اهلويللة القوميللة اليهوديللة، ورضب صمللود وثبللات الفلسللطينين ونضاهلللم الوطنللي، 

إضافللة إىل مزيللد مللن السلليطرة عللى األرض وفللرض السلليادة.2

 ملاذا هذه احلملة اآلن؟ 
طللرح القوانللن العنرصيللة اإلرسائيليللة جتللاة الفلسللطيني ملناهضللة املللرشوع الوطنللي 
الفلسللطيني ليللس وليللد اللحظللة، بللل هللي منهجيللة متبعللة منللذ قيللام الكيللان الصهيوين.   
ومللع االنزيللاح اإلرسائيللي جتللاة اليمللن املتدّيللن، كللام بينللت دراسللة أجراهللا مركللز 
»نيللو ويللف لأبحللاث« السللتطالع توجهللات الشللباب اإلرسائيليللن، فللإن %60 
مللن الشللباب الذيللن شللملهم املسللح يللرون أنفسللهم أصحللاب آراء يمينيللة«3، إضافللة 
إىل عللدم االكللرتاث يف إعطللاء أي صللورة ديموقراطيللة عللن الكيللان اإلرسائيللي أمللام 

املجتمللع الللدويل.

ُتسللارع األحللزاب اإلرسائيليللة إىل مبللادرات بقوانللن عنرصيللة هدفهللا كللام عللرب عنلله 

1  جتميللع مراجللع عللدة: ميشلليل شلليحة، جللذور الفكللر الصهيللوين وسياسللية التمييللز العنللرصي، جملللة جامعللة دمشللق، املجلللد 
19، العللدد 2، دمشللق، 2003.   برهللوم جرايلليس، القوانللن العنرصيللة والداعمللة لالحتللالل، مركللز مللدار، 2016.   موقللع 

الكنيسللت، دورات الكنيسللت، آخللر زيللارة 2016/10/8.   
2  ميشلليل شلليحة، جللذور الفكللر الصهيللوين وسياسللية التمييللز العنللرصي، جملللة جامعللة دمشللق، املجلللد 19، العللدد 2، دمشللق، 

.2003
3  منار خمول، تقرير الرصد السيايس، صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومدى الكرمل، نيسان 2016.
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نتنياهللو »منللع قيللام الدولللة الفلسللطينية«1، وتتسللابق وأعضاءهللا إىل طللرح مشللاريع 
وقوانللن عنرصيللة إلرضللاء ناخبيهللم، وحشللد الللرأي العللام اإلرسائيللي الللذي يتجلله 

نحللو اليمللن لكسللب قللوة أكللرب واملزيللد مللن املقاعللد يف الللدورات القادمللة.   

ويف املقابللل، يسللتمر الشللعب الفلسللطيني، أينللام وجللد، يف مواجهللة سياسللات االحتللالل 
وانتهاكاتلله، وعللدم التنللازل عللن حقوقللة وثوابتللة الوطنيللة، مللن خللالل املقاومة الشللعبية 
والفرديللة، واإلرضاب عللن الطعللام رفضللًا لسياسللات االعتقللال اإلداري واالنتهللاكات 
العديللدة بحللق األرسى، وفضللح سياسللات االحتللالل مللن خللالل اجلمعيللات احلقوقية.

ويف إطللار عمليللات القمللع املمنهجللة ضللد الفلسللطينين، أفللرادًا ومرشوعللًا وطنّيللا، 
ونشللاطهم لفضللح االحتللالل والوقللوف يف مواجهللة جرائملله وسياسللاته، تقللّر احلكومللة 
املزيللد مللن القوانللن العنرصيللة التللي هتللدف إىل قمللع الفلسللطينين ونضاهلللم الوطنللي، 
مثللل قانللون اإلطعللام القللري لللأرسى، وقوانللن اعتقللال القارصيللن، وهللدم البيوت، 

وسللحب اإلقامللة مللن أهللايل الفلسللطينين.

https://www.youtube.com/watch?v=_ 1  مداخلللة عايللدة تومللا، القوانللن العنرصيللة واملناهضللة حلللل الللرصاع، 
RjGMsQm3U8
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خارطة القوانن العنصرية

القوانني التي أقّرت بالقراءة النهائية

هدفة القانون وتبعاتهاجلهة املستهدفةاسم القانون

قانون اإلطعام القري لأرسى 
املرضبن عن الطعام.

رضب حقوق األرسى، ويف مقّدمتها األرسى
احلق يف اإلرضاب، ورضب أهم 

أساليب املقاومة والنضال يف 
السجون.

قانون رفع العقوبات عى ملقي 
احلجارة.

عقوبة احلد األقى ترتاوح 
)5-20( سنة.   

احلراك الشعبّي 
الفلسطيني

قمع املقاومة الشعبية ضد املستوطنن 
واالحتالل اإلرسائيي، وردع 

الفلسطينين عن ممارسة أي فعل 
مقاوم ضد السياسات اإلرسائيلية، 

ورضب احلق الفلسطيني الذي كفلته 
القوانن الدولية.   

قانون التفتيش اجلسدي.

جييز لكل رشطي أو جندي، يف 
منطقة أعلن قائد الرشطة فيها 
أهنا منطقة ذات أخطار أمنية، 

أن يفتش أي شخص جسديًا يف 
الشارع، حتى من دون أن يكون 

مشبوهًا.

الفلسطينيون 
أينام تواجدوا

التضييق عى الفلسطينين، والتنكيل 
هبم، واستفزازهم، واملس بحقوقهم، 

وانتهاك كرامتهم، من خالل ممارسات 
غري أخالقية أو قانونية.

قانون احلد األدنى لعقوبة إلقاء 
احلجارة.

ويفرض حدًا أدنى من ثالث 
سنوات يف السجن، وأي حكم 

أقل من هذا جيب أن تقدم له 
هيئة القضاة تربيرات مقنعة.

احلراك الشعبّي 
الفلسطيني

قمع املقاومة الشعبية ضد االحتالل 
اإلرسائيي، وردع الفلسطينين من 

ممارسة أي فعل مقاوم ضد السياسات 
اإلرسائيلية، ورضب احلق الفلسطيني 

الذي كفلته القوانن الدولية، إضافة 
إىل انتهاك حقوق األطفال.
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متديد قانون مؤقت لعامن 
إضافين يزيد العقوبات عى 

من ُيشغل أو ُيبّيت فلسطينيًا من 
الضفة والقطاع دون ترصيح.

الفلسطينيون 
يف األرايض 
املحتلة 48 

و67

إحكام منظومة التصاريح كأداة 
تأديبّية استعامرّية ومنظومة سيطرة عى 

الفلسطينين.   

قرار الكنيست إدانة أعضاء 
كنيست وفرض عقوبات 

عليهم، يف حال دخول املسجد 
األقى املبارك يف فرتات توتر 

أمني، وصدور قرار بمنعهم من 
الدخول.

أعضاء 
الكنيست 

العرب

يتضمن هذا القرار إعالن »سيادة« 
عى املسجد األقى، ورضب احلق 

الديني/ السيايّس للنواب العرب يف 
الكنيست املسلمن وغري املسلمن 
من الدخول إىل املسجد، واملساواة 
مع أعضاء كنيست هيود يستغلون 

الزيارات للتحريض وإعالن »سيادة 
إرسائيلية« عى املسجد.   

قانون توسيع العقوبة عى من 
يطالب من الفلسطينين بعدم 

التجنيد يف اجليش اإلرسائيي.   

األفراد 
واجلمعيات 

يف الداخل 
الفلسطيني

حماربة العمل التوعوي الفلسطيني، 
خاصة يف أرايض 48، ضد خمّططات 
األرسلة.   ويستهدف القانون الوعّي 

الفلسطيني أوال، ومن ثم النشاط 
املعارض لعمليات األرسلة.   

قانون تشديد العقوبات عى 
إهانة علم الدولة أو شعار 

الدولة.

الفلسطينيون يف 
الداخل املحتل

مالحقة الفلسطينين، وتشديد 
العقوبات عليهم، وحرماهنم من 

حقوقهم األساسية.

قانون عدم توثيق التحقيقات 
األمنية.

الفلسطينيون 
املعتقلون/ 

األرسى

رضب حقوق املعتقلن الفلسطينين، 
ويتيح القانون للجهاز املختص 

بالتحقيق ممارسة أساليب غري قانونية، 
وتعذيب الفلسطينين دون رقيب أو 

دليل يثبت ذلك.

السجن عى القارص املدان 
بارتكاب خمالفة »إرهابية« حتى 

قبل بلوغة سن 14 عامًا.

إجياد مرّبر قانوين العتقال الطفل أمحد األطفال
منارصة.   وعمليًا، يعد هذا القانون 

مثاالً صارخًا عى تسخري القضاء 
خلدمة أهداف سياسية، وكيف تتحّول 

املنظومة القضائية إىل أداة سيطرة.   
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النواب العرب قانون اإلقصاء.
يف الكنيست

إقصاء نواب عرب يف الكنيست 
يف حال واجه أحدهم اهتامات 

بالتحريض.   والتحريض إرسائيليًا، 
مفهوم واسع وغري حمّدد، ويتم 

التعامل معه بحسب اجلو السيايّس 
العام، ما يضع النواب العرب يف خانة 

االهتام بصورة مستمرة.   

اجلمعيات قانون اجلمعيات.
احلقوقية

فرض قيود عى نشاط اجلمعيات 
واملراكز احلقوقية التي تالحق 

السياسات اإلرسائيلية وممارسات 
االحتالل، ويؤدي ذلك إىل احلد من 

عملها ونشاطاهتا وإغالقها.   ويف 
اجلانب اآلخر، وسم اجلمعيات بعد 

الكشف عن متويلها، عى أهّنا تتبع 
أجندات الدول املمّولة.   

الفلسطينيون قانون مكافحة اإلرهاب.
يف األرايض 

املحتلة العام 
48

قمع احلريات، ورضب النضال 
واملقاومة الشعبية، الفردية 

واجلامعية.   ويعطي القانون جهاز 
الرشطة والشاباك الرشعية لقمع أي 
نشاطات احتجاجية ضد السياسات 

اإلرسائيلية، أي جتريم العمل السيايّس 
الفلسطيني.

قانون متديد مفعول تعليامت 
مؤقتة حول املعتقلن املشتبهن 

بارتكاب خمالفات أمنية.

األرسى 
الفلسطينيون

انتهاك حقوق األرسى الفلسطينين.   

املصللدر: موقللع الكنيسللت، بحللث صللادر عللن مركللز مللدار، وتقريللر الرصللد السلليايس ملؤسسللة الدراسللات 
الفلسللطينية ومللدى الكرمللل.

باسللتعراض القوانللن التللي أقللرت يف الكنيسللت الللل 20 منللذ بدايللة دورتلله، يتضللح 
أن احلكومللة اإلرسائيلّيللة احلالّيللة وضعللت أمللام عينيهللا هدفللًا واضحللًا، وهللو جتريللم 
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العمللل السلليايّس الفلسللطينّي، وقمللع أي معارضللة ال تتّسللق مللع سياسللات احلكومللة 
اليمينّيللة.   وهللذا مللا تللدل عليلله اهلجمللة ضللد اجلمعيللات احلقوقيللة التللي وصفهللا أيمللن 
عللودة، رئيللس القائمللة العربيللة املشللرتكة يف الكنيسللت، بأهنللا »سلسلللة مللن اجلمعيللات 
واملنظللامت الشللجاعة التللي يبللدو أهنللا فقللط تللزداد قللوة يف مواجهللة محلللة نللزع الرشعيللة 
خاصتكللم )يقصللد االحتللالل اإلرسائيللي(«، وقللال: »هنللاك نوعللان مللن املنظللامت التللي 
اخرتتللم اضطهادهللا: تلللك التللي تعمللل مللن أجللل املسللاواة، وتلللك التللي تكافللح ضللد 

االحتللالل«.1

قوانن يف مسار التشريع
تسللتمر احلملللة اإلرسائيليللة مللن خللالل طللرح الكتللل واألحللزاب اإلرسائيليللة ملبللادرات 
وقوانللن عديللدة، منهللا مل يطللرح للتصويللت، ومنهللا مللا ُأقللر يف القللراءة التمهيديللة، أو 
القللراءة األوىل، أو الثانيللة، مللع مللا ينطللوي عليلله ذلللك مللن املزيللد مللن االنتهللاكات 
اإلرسائيليللة بحللق الفلسللطينين وحقوقهللم، وحمللاوالت رضب املللرشوع الوطنللي 

الفلسللطيني، وفللرض »السلليادة« اإلرسائيليللة.

ويسللعى بعللض هللذه القوانللن إىل فللرض »السلليادة« عللى أجللزاء مللن الضفللة الغربيللة، 
أو إىل خللوض املعركللة الديموغرافيللة التللي هتللدف إىل تقليللل الوجللود الفلسللطيني يف 
القللدس، وحللرص التوسللع الفلسللطيني يف األرايض املحتلللة العللام 48، مللن خللالل 
سياسللات اهلللدم والتهجللري مثلللام جيللري يف النقللب، إضافللة إىل فصللل الضفللة الغربيللة 
عللن بعضهللا، وتقسلليمها إىل كانتونللات مللن خللالل املزيللد مللن االسللتيطان.   وهنللا 
بعللض القوانللن التللي طرحهللا الكنيسللت للتصويللت أو ضمللن املخططللات لطرحهللا 

مسللتقباًل2:

· متديللد قانللون »منللع مل شللمل« العائللالت الفلسللطينية، وهللو قانللون أقللر ألول مللّرة 	

1  ضمن البيان الصادر عن الكنيست، املصادقة النهائية عى قانون شفافية اجلمعيات، بتاريخ 2016/7/13.
2  القوانللن املرفقللة هللي نللامذج وليسللت وحيللدة، وهللي جتميللع مللن مصللادر سللابقة عللدة )مللدار، مللدى الكرمللل، مؤسسللة 

الفلسللطينية(. الدراسللات 
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كقانللون مؤقللت يف العللام 2003، وجيللري متديللده سللنويا.   وهيللدف هللذا القانللون 
إىل سلللب الفلسللطيني حّقلله بلللم شللمل عائلتلله.   ويف املقابللل، فللإن قانللون »العودة« 
اإلرسائيللي يسللمح لليهللودي أينللام كان يف احلصللول عللى اجلنسللية اإلرسائيلّيللة.   إن 
هللذا التناقللض الصللارخ بللن القانونللن يصللب يف جوهللر املللرشوع الصهيللويّن 
كمللرشوع عنللرصّي يسللتهدف الفلسللطينين ويطمللح لبنللاء دولللة حرصّيللة لليهللود.   

· قانللون، بالقللراءة األوىل، يفللرض أنظمللة جديللدة تتعلللق بقانللون التنظيللم والبنللاء.   	
وهيللدف إىل تريللع اإلجللراءات لتدمللري البيللوت العربيللة يف مناطللق 1948، التللي 
تبنللى اضطللرارا مللن دون تراخيللص عللى أرايض أصحاهبللا كوهنللا خارج مسللطحات 
البنللاء، ألن احلكومللة ترفللض توسلليع مناطللق نفللوذ البلللدات العربيللة التللي تشللهد 

حالللة اختنللاق وتفّجللرا سللكانيًا.   

· قوانللن تقللدم مسللاعدات اقتصاديللة وتسللهيالت رضيبيللة للمسللتوطنن لللرشاء 	
بيللوت يف املسللتوطنات لتغيللري الوضللع الديموغللرايف يف الضفللة الغربيللة عللرب زيللادة 
عللدد املسللتوطنن، وذلللك ملنللع إقامللة دولللة فلسللطينية عللى حللدود العللام 67، 

ولعللزل الفلسللطينين عللن بعضهللم البعللض.

· قانللون، بالقللراءة التمهيديللة، بللادرت إليلله كتلللة »املعسللكر الصهيللوين«.   ويقللي 	
بفللرض غرامللات باهظللة عللى شللبكات التواصللل االجتامعللي يف حللال رفضللت 
حللذف منشللورات تعتربهللا إرسائيللل حتريضللًا عللى »اإلرهللاب«، ويقصللد بلله مللا 

يناهللض سياسللاهتا واحتالهلللا.

 تواطؤ املعارضة اإلسرائيلية واجلهات الدولية
تبللن احلملللة احلاليللة وجللود تواطللؤ يف مواقللف معظللم أعضللاء الكنسلليت، فهنللاك 
67% مللن أعضللاء الكنيسللت، مللن ضمنهللم وزراء، متورطللون بمبللادرة أو املشللاركة 
يف مبللادرات لطللرح مشللاريع عنرصيللة، و75 - 78% متورطللون بدعللم مبللارش هلللذه 
القوانللن مللن خللالل التصويللت، أمللا البقيللة فهللم أعضللاء »القائمللة العربيللة املشللرتكة« 
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وحللزب »مريتللس« الذيللن يمثلللون املعارضللة ويشللكلون نسللبة 15% مللن أعضللاء 
الكنيسللت.1

سللّجل مطلللع حزيللران 2016 رضبللة أخللرى للفلسللطينين يف التواطللؤ الللدويل مللع 
االحتللالل اإلرسائيللي، حينللام صوتللت 109 دول يف اجلمعيللة العامللة األمللم املتحللدة 
لصالللح تللرؤس إرسائيللل للجنللة القانللون الللدويل التللي تعنللى بنشللاطات اجلمعيللة 
املتعلقللة بالقانللون الللدويل.2 ويضللاف إىل هللذا التواطللؤ أن داين دنللون، السللفري اإلرسائيي 
لللدى الواليللات املتحللدة )عضللو كنيسللت 2009( الللذي سللريأس اللجنللة، كان رأس 

حربللة يف الكنيسللت اإلرسائيللي يف املبللادرة إىل سللّن أرشس القوانللن العنرصيللة.3 

وتزامللن هللذا القللرار مللع متديللد الكنسلليت قانللون منللع مل شللمل آالف العالئللالت 
الفلسللطينية.  وبعللد يومللن مللن تنصيللب الصهيللوين دنللون عللى رأس هللذه اللجنللة، 
أقللّر الكنسلليت واحللدًا مللن أكثللر القوانللن عنرصيللة حتللت غطللاء مللا يسللمى »مكافحللة 

اإلرهللاب«.4

 خالصة
يتضللح مللن متابعللة سلسلللة القوانللن اإلرسائيليللة العنرصّيللة األخللرية أهنللا تسللتهدف 
الفلسللطينّي يف الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة وداخللل أرايض 48، وتعميللق التللرشذم 
واالنقسللام والسلليطرة عللى األرض، مللا هيللدف عمليللًا إىل رضب أي حماولللة هنللوض 
بمللرشوع وطنللّي فلسللطيني جديللد.  وهللو مللا يتامشللى مللع سياسللات املللرشوع 
االسللتعامرّي اإلرسائيللي أوالً، ومللع توّجهللات احلكومللة اإلرسائيلّيللة احلالّيللة التللي 
تسللعى إىل اسللتكامل املللرشوع االسللتعامرّي وتريللع وتللرية تبللّدل النخللب اإلرسائيلّيللة 

نحللو اليمللن الصهيللوين املتدّيللن ثانيللًا.

1  املرجع السابق
2  موقع يب يب يس عريب )BBC(، إرسائيل ترأس جلنة القانون الدويل يف األمم املتحدة.   آخر زيارة 2016/10/8.   

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/06/160614_israel_un_committee_legal             
3  برهوم جراييس، القانون الدويل »بيد إرسائيل«، موقع الغد، آخر زيارة 2016/10/8.

               http://www.alghad.com/articles/956082 -القانون-الدويل-بيد-إرسائيل
4  املرجع السابق.
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إن إضافللة قانللون اجلمعيللات، الللذي يسللتهدف أيضللًا مجعّيللات إرسائيلّيللة ال تللزال 
تنتمللي إىل النخللب الليربالّيللة القديمللة يف اخلارطللة السياسللية اإلرسائيليللة االسللتعامرّية، 
يللدل عللى أن حكومللة نتنياهللو األخللرية، تسللعى ليللس إىل رضب الفلسللطينين فقللط، 
بللل كل مللن يعللارض توّجلله احلكومللة األيديولوجللي االسللتعامرّي مللن داخللل املنظومللة 

السياسللّية اإلرسائيليللة أيضللًا.  

يف املقابللل، تسللتفيد إرسائيللل وتكثللف مللن سياسللاهتا العنرصية جتاه الشللعب الفلسللطيني 
جللّراء عللدم اسللتثامر السلللطة الفلسللطينية لعضويتهللا يف األمللم املتحللدة واملعاهللدات 
الدوليللة، لللردع إرسائيللل عللن مواصلللة انتهاكاهتللا حلقللوق اإلنسللان والقانللون الللدويل 
مللن جهللة، والتحللوالت يف البيئللة اإلقليميللة مللن جهللة ثانيللة، وبخاصللة يف ظللل 
التقللارب اإلرسائيللي احلللايل مللع بعللض الللدول العربيللة يف سللياق السللعي لتطبيللع 
العالقللات معهللا، وعللدم وجللود موقللف دويل ضاغللط عللى إرسائيللل مللن جهللة ثالثللة، 
مللع إحجللام املجتمللع الللدويل عللن اختللاذ إجللراءات رادعللة للسياسللة اإلرسائيليللة، بللل 
والتواطللؤ معهللا أحيانللا، كللام حللدث مللع وصللول داين دنللون إىل رئاسللة جلنللة القانللون 

الللدويل يف األمللم املتحللدة.
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تقارب أنقرة مع موسكو وطهران
 وانعكاساته ىلع األزمة السورية

ثائر رباح
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مقدمة
بللدأ اجليللش الرتكللي يف 24 آب الفائللت عمليللة عسللكرية يف منطقللة »جرابلللس« شللامل 
سللوريا.  وقللد أعلنللت  تركيللا أن هللذه العمليللة العسللكرية جللاءت يف إطللار حماربللة 
تنظيللم الدولللة اإلسللالمية »داعللش«، ومواجهللة التقللدم العسللكري للقللوات الكرديللة يف 
املنطقللة، ومللن أجللل إنشللاء منطقللة عازلللة عللى احلللدود السللورية الرتكيللة.  وأسللفرت 
هللذه العمليللة، التللي مللا زالللت مسللتمرة، ويف الوقللت الللذي أقللر فيلله الربملللان الرتكللي 
اسللتمرارها ملللدة عللام كامللل، عللن سلليطرة »اجليللش احلللر« عللى مناطللق واسللعة ودحللر 

»داعللش« مللن احلللدود والقللوات الكرديللة إىل رشق الفللرات.  

سللبقت عمليللة »درع الفللرات« مللؤرشات عللى تقللارب بللن تركيللا مللن جهللة، وكل 
مللن روسلليا وإيللران، وحتللى إرسائيللل، مللن جهللة أخللرى، مللا يللدل عللى حتللّول حمتمللل 
يف السياسللات الرتكيللة اخلارجيللة.  فقللد بللدأت أنقللرة بتطبيللع العالقللات مللع إرسائيللل، 
وتقديللم االعتللذار إىل روسلليا عللن إسللقاط الطائللرة احلربيللة، العللام الفائللت، وتبعتهللا 
زيللارة الرئيللس الرتكللي رجللب طيللب أردوغللان إىل روسلليا للقللاء نظللريه فالديمللري 
بوتللن، ومللن ثللم قمللة أخللرى مجعللت الرئيسللن يف تركيللا يللوم 10 ترشيللن الثللاين 

املللايض أثنللاء انعقللاد مؤمتللر الطاقللة العاملللي.

كللام ظهللرت هللذه التحللوالت يف اسللتئناف االتصللاالت والزيللارات الرسللمية مللع 
إيللران.  ومللا رافقهللا مللن فتللور يف العالقللات الرتكيللة - األمريكيللة بعللد مللا ُوصللف 
باملوقللف الضبللايب للواليللات املتحللدة تعقيبللًا عللى االنقللالب الفاشللل يف تركيللا يف متللوز 
املللايض، ورفللض الواليللات املتحللدة تسللليم تركيللا رجللل الديللن املعللارض، فتللح اهلل 

غولللن، الللذي تتهملله أنقللرة بالوقللوف وراء حماولللة االنقللالب.  

إن هللذا التحللّول قللد ينعكللس بشللكل ملموس عللى األزمة السللورية، وقللد ُيلقللي بظالله 
عللى تريللع احلللل بالتوافللق مللع روسلليا وإيللران، عللى رضورة إهنللاء األزمللة السللورية 
ضمللن حلللول سياسللية، وبتنللازل أنقللرة عللن مطلبهللا الرئيلليس منللذ بدايللة األزمللة 
برحيللل الرئيللس السللوري بشللار األسللد كللرشط أسللايس للحللل، وموافقتهللا عللى بقائلله 
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ملرحلللة انتقاليللة كطللرف يف احلللل إىل حللن ترتيللب الوضللع الداخللي السللوري، وإجللراء 
انتخابللات رئاسللية خيتللار فيهللا الشللعب السللوري قيادتلله املسللتقبلية.

 عالقات أنقرة ودمشق
مللّرت العالقللات الرتكيللة - السللورية عللرب التاريللخ بتقلبللات بللن املللّد واجلللزر، كان 
يغلللب عليهللا طابللع التوتللر يف العالقللات بللن البلديللن، نظللرًا للعديللد مللن األسللباب 
اجلغرافيللة، إذ تتشللارك الدولتللان بحللدود طويلللة كانللت مزروعللة باأللغللام والرقابللة 
املشللددة، باإلضافللة إىل أسللباب سياسللية، كان أبرزهللا وآخرهللا قبللل بللدء العالقللات 
الطيبللة بللن البلديللن، اسللتضافة الرئيللس السللوري السللابق حافللظ األسللد لزعيللم 
حللزب العللامل الكردسللتاين عبللد اهلل أوجللالن، التللي كادت أن تشللعل نزاعللًا عسللكريًا 
بللن البلديللن لللوال تراجللع األسللد يف ذلللك احلللن عللن إيللواء أوجللالن وإخراجلله مللن 

دمشللق.

شللهدت الفللرتة مللا بعللد العللام 2002، وهللو العللام الللذي وصللل فيلله حللزب العدالللة 
والتنميللة الرتكللي إىل سللدة احلكللم، حتسللنًا يف العالقللات بللن البلديللن، وذلللك انعكاسللًا 
للسياسللة اخلارجيللة الرتكيللة اجلديللدة، حيللث انتهجللت أنقللرة سياسللية خارجيللة مغايللرة 
تقللوم عللى أسللاس »تصفللري« املشللكالت )أي إهناؤهللا وجعلهللا صفللر(، وجتسللري 
العالقللات مللع دول اجلللوار.  »وشللهدت هللذه املرحلللة تطللورًا واضحللا بللن البلديللن، 
رافقلله توقيللع اتفاقيللة إزالللة األلغللام عللى جانبللي احلللدود، وفتللح املعابللر احلدوديللة 
أمللام السللورين واألتللراك دون سللمة دخللول، وإقامللة منطقللة حللرة ومشللاريع صناعيللة 

وإنامئيللة وخدميللة متعللددة«.1

لكللن األحللداث التللي شللهدهتا بعللض الللدول العربيللة يف العللام 2011، أو مللا سللمي 
بل»الربيللع العللريب« الللذي امتللد إىل سللوريا، كان للله الللدور الرئيلليس يف إعللادة العالقللات 
املتوتللرة بللن أنقللرة ودمشللق، نظللرًا ملوقللف تركيللا الداعللم لل»الثللورة السللورية« وأطراف 
املعارضللة بكافللة األشللكال السياسللية والعسللكرية، إضافللة إىل قطللع العالقللات 

1  يف العالقللات السللورية الرتكيللة، مركللز الروابللط للبحللوث والدراسللات، 2016/9/13، تاريللخ الوصللول 2016/9/30 
 http://rawabetcenter.com/archives/32013
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الديبلوماسللية مللع دمشللق وإغللالق سللفارهتا هنللاك، وموقفهللا املعلللن بللأن حللل األزمللة 
السللورية يتطلللب رحيللل األسللد.

مللرت مخللس سللنوات عللى بدايللة األحللداث يف سللوريا، ومل تشللهد تغللريًا يف موقللف 
أنقللرة مللن رؤيتهللا يف أن حللل األزمللة السللورية يتمثللل يف رحيللل األسللد وبدعللم قللوى 
املعارضللة السللورية، لكللن بللرزت اآلن مللؤرشات إىل أن هللذا املوقللف قللد يتغللري، إذ 
رصح رئيللس الللوزراء الرتكللي بللن عللي يلدريللم يف مقابلللة مللع صحيفللة »التايمللز« 
الربيطانيللة يف 2016/8/22، أن »اجللللوس عللى طاولللة املفاوضللات مللع الرئيللس 
السللوري بشللار األسللد ملناقشللة املرحلللة االنتقاليللة قللد يسللّهل عمليللة االنتقللال السلليايس 
يف البللالد«، لكنلله شللدد يف الوقللت نفسلله عللى أن األسللد ال يمكنلله البقللاء يف السلللطة 
عللى املللدى البعيللد، وأكللد عللى أن أنقللرة ستسللتمر يف دعللم املعارضللة السللورية كطللرف 
مهللم يف حللل األزمللة السللورية.  كللام شللهد شللهر آب املنللرصم تدخللاًل عسللكريًا تركيللًا يف 
األرايض السللورية بزعللم تطهللري املنطقللة احلدوديللة بللن تركيللا وسللوريا مللن اجلامعللات 

اإلرهابيللة املسلللحة، وملواجهللة التمللدد العسللكري للقللوات الكرديللة يف املنطقللة.

 العالقات التركية - الروسية
»كانللت العالقللات الرتكيللة- الروسللية تارخييللًا عدائيللة غللري سلللمية، وتركللت احلللروب 
التللي كانللت قائمللة بللن روسلليا القيرصيللة والدولللة العثامنيللة ذكريللات مريللرة لللدى 

الطرفللن«.1

مللع وصللول حللزب العدالللة والتنميللة الرتكللي إىل السلللطة، عللرب انتخابللات برملانيللة، 
وضمللن سياسللة »صفللر« مشللاكل، سللالفة الذكللر، حللدث تقللارب ديبلومللايس 
واقتصللادي بللن البلديللن، وهللو مللا بللدا واضحللًا مللن خللالل الزيللارات املتبادلللة التللي 
قللام هبللا كل مللن أردوغللان، الللذي كان يشللغل رئيللس حللزب العدالللة والتنميللة، ورئيس 
الللوزراء عبللد اهلل غللول، ويف املقابللل، زيللارة الرئيللس الللرويس فالديمللري بوتللن إىل تركيللا 

يف العللام 2004.

1  معمللر فيصللل خويل، العالقللات الرتكية-الروسللية، ط1، املركز العريب لأبحاث ودراسللة السياسللات، الدوحة وبللريوت، 2014.
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نتللج عللن هللذه الزيللارات توقيللع العديللد مللن االتفاقيللات بللن البلديللن عللى صعللد 
عللدة، سياسللية واقتصاديللة وعسللكرية وثقافيللة، أدت بدورهللا إىل تقللارب بللن البلديللن 
اسللتمر لسللنوات عللدة بالرغللم مللن وجللود بعللض اخلالفللات بشللأن قضايللا معينللة، 
إال أهنللا مل تؤثللر بشللكل جللدي عللى العالقللة مللا بللن الدولتللن إال حللن بللدء »الربيللع 
العللريب«، وخاصللة األزمللة السللورية التللي شللكلت نقطللة خللالف جوهريللة بينهللام، 
بسللبب املوقللف الرتكللي مللن األزمللة، مقابللل متسللك روسلليا بدعللم النظللام السللوري، 
ووقوفهللا إىل جانبلله سياسلليًا مللن خللالل اسللتخدام حللق النقللض »الفيتللو« ثللالث مللرات 
ضللد إدانللة النظللام السللوري يف جملللس األمللن الللدويل، وعسللكريًا، وحتديللدًا يف العللام 
2015، عللرب التدخللل العسللكري املبللارش إىل جانللب اجليللش السللوري يف مواجهللة 

قللوى املعارضللة املسلللحة.

صاحللب هللذا التناقللض يف املواقللف الرتكيللة والروسللية جتللاه القضيللة السللورية، 
انتقللادات متبادلللة بللن البلديللن.  فعللى سللبيل املثللال، انتقللد أردوغللان موقللف روسلليا 
مللن األزمللة السللورية خللالل املقابلللة التلفزيونيللة مللع قنللاة )NTV( الرتكيللة، حيللث 
قللال: »إن موقللف روسلليا جتللاه األزمللة السللورية يسللمح باسللتمرار القتللل هنللاك بللال 
هللوادة«.  يف املقابللل، انتقللدت وزارة اخلارجيللة الروسللية قللرار جمموعللة أصدقللاء سللوريا 
بشللأن تسللليح املعارضللة السللورية، قائلللة: »إن قللرار املعارضللن الدوليللن للرئيللس 
بشللار األسللد بتسللليح مقاتللي املعارضللة يف سللوريا سلليعرقل املسللاعي الراميللة إىل إجيللاد 

حللل سلليايس رسيللع للللرصاع الدائللر هنللاك«.

تعمقللت األزمللة بللن روسلليا وتركيللا، بعللد قيللام القللوات العسللكرية الرتكيللة بإسللقاط 
طائللرة حربيللة الروسللية فللوق األجللواء السللورية يف ترشيللن الثللاين 2015.

واشللرتط بوتللن اعتللذارًا تركيللًا عللى إسللقاط الطائللرة لعللودة العالقللات مللع تركيللا، 
وهللو األمللر الللذي قللام بلله أردوغللان مللن خللالل إرسللاله رسللالة اعتللذار إىل روسلليا 
عللن إسللقاط الطائللرة، تبعهللا إلغللاء العقوبللات االقتصاديللة والتجاريللة التللي فرضللت 
عللى تركيللا عقللب حللادث الطائللرة، وزيللارات رسللمية متبادلللة بللن البلديللن، خاصللة 

بعللد املوقللف الللرويس املعللارض ملحاولللة االنقللالب يف تركيللا يف 15 متللوز الفائللت.
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 العالقات التركية - اإليرانية
متيللزت العالقللات الرتكيللة – اإليرانيللة عللرب التاريللخ باملنافسللة والللرصاع بللن البلديللن 
يف حماولللة كل منهللام فللرض نفللوذه عللى املنطقللة.  واسللتمرت العالقللة املتنافللرة إىل 
حللن وصللول حللزب العدالللة والتنميللة إىل احلكللم، حيللث أدت سياسللاته إىل اسللتقرار 

العالقللات مللع إيللران رغللم وجللود بعللض اخلالفللات أحيانللًا.

جتللى التقللارب الرتكللي - اإليللراين يف ذلللك احلللن يف إبللرام اتفاقيللات اقتصاديللة مللا بللن 
البلديللن يف جمللال الغللاز الطبيعللي والنفللط اإليللراين، باإلضافللة إىل توقيللع اتفاقيللات أمنية 
للتعللاون فيللام بينهللام بشللأن املسللائل الداخليللة ذات اآلثللار األمنيللة العابللرة للحللدود، 

مثللل قضيللة انفصللال االكللراد.

اسللتمر التقللارب بللن البلديللن إىل حللن انللدالع األحللداث يف سللوريا، وتبنللي كل منهللام 
مواقللف مناقضللة لأخللرى فيللام خيللص الوضللع هنللاك، األمللر الللذي وضللع هنايللة لفللرتة 
مللن التواصللل العميللق، إال أنلله يف ذات الوقللت مل يللؤد إىل قطيعللة كاملللة بللن الطرفللن، 

وال إىل مواجهللة فعليللة عللى األرض.

حللدث التغللري يف العالقللات الرتكيللة - اإليرانيللة عقللب إدانللة إيللران ملحاولللة االنقللالب 
الفاشللل يف تركيللا، وأعقبتهللا زيللارة وزيللر اخلارجيللة اإليللراين حممللد جللواد ظريللف 
إىل تركيللا يف شللهر آب املنللرصم، حيللث التقللى أردوغللان، ووزيللر اخلارجيللة الرتكللي 
جاويللش أوغلللو، الللذي رصح قائللال: »تشللاطرنا مللع اجلانللب اإليللراين مللرة أخللرى 
األفللكار حللول سللوريا، وسللنعمل خللالل املرحلللة املقبلللة عللى تقييللم مثللل هللذه القضايا 
يف إطللار تعللاون أوثللق، سلليام أننللا أكدنللا منللذ البدايللة عللى أمهيللة الللدور البنللاء إليللران 

مللن أجللل التوصللل إىل حللل دائللم يف سللوريا«.1

 1  تركيللا تتحللدث عللن تكثيللف التعللاون مللع إيللران حللول سللوريا، روسلليا اليللوم، 2016/8/12، تاريللخ الوصللول 2016/9/9
 https://arabic.rt.com/news 
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ـّر؟ ماذا تغيــــ
إن تراجللع تركيللا عللن مواقفهللا التللي طاملللا متسللكت هبللا وأرصت عللى حتقيقهللا ليللس 
غريبللًا وال مسللتبعدًا، ويتضللح ذلللك باتفللاق تطبيللع العالقللات مللع إرسائيللل الللذي 
كانللت تركيللا تللرص مللن أجللل إنجللازه ربطلله بللرشوط تتعلللق بقطللاع غللزة، حيللث 
كانللت تشللرتط فللك احلصللار كليللًا عللن القطللاع، وإقامللة مينللاء بحللري وآخللر جللوي، 
إال أهنللا أمللام املصالللح الرتكيللة العليللا تنازلللت عللن هللذه املطالللب والللرشوط التللي 

كانللت تعتربهللا أساسللية.  

هللذه السياسللة انعكسللت بللام شللهدته الفللرتة القريبللة املاضيللة مللن تغللري يف التوجهللات 
للسياسللة اخلارجيللة الرتكيللة، التللي جتلللت يف توقيللع اتفللاق تطبيللع العالقللات مللع 
إرسائيللل يف حزيللران املللايض، وبالتللايل إهنللاء فللرتة مللن القطيعللة اسللتمرت سللنوات عدة 
بللن البلديللن.  كللام أن اعتللذار تركيللا لروسلليا عللن إسللقاط الطائللرة احلربيللة الروسللية 

هللو أيضللًا مللؤرش آخللر عللى تغللري التوجهللات الرتكيللة.

جللاءت حماولللة االنقللالب العسللكري لتللرع مللن وتللرية هللذه التوجهللات اجلديللدة يف 
تعزيللز التقللارب مللع كل مللن روسلليا وإيللران، يف املقابللل شللهدت فتللورًا يف العالقللات 
مللع الغللرب والواليللات املتحللدة التللي اهتمتهللا تركيللا بدعللم االنقللالب ورفضها تسللليم 
غولللن، عللالوة عللى انقطللاع العالقللة مللع مللرص بعللد إزاحللة حكللم اإلخللوان املسلللمن 
هنللاك، ومللع العللراق بعللد حماولللة دخللول اجليللش الرتكللي إىل مناطللق شللامل العللراق، 
والتقللارب الرتكللي مللع السللعودية، وتصاعللد التوتللر الرتكللي مللع االحتللاد األورويب 
بعللد رفللض ضللم تركيللا إىل االحتللاد، وبسللبب تدفللق الالجئللن إليهللا، األمللر الللذي 
حللدا بالسياسللة اخلارجيللة الرتكيللة إىل السللعي إلعللادة االعتبللار إلسللرتاتيجية »صفللر 

مشللاكل«.  

وحرصللت تركيللا عللى حتقيللق التقللارب مللع روسلليا ألهللداف اقتصاديللة ملللا قللد ينتللج 
مللن آثللار اقتصاديللة سلللبية عللى تركيللا نتيجللة فللرض روسلليا عقوبللات اقتصاديللة 
وجتاريللة عليهللا بعللد حادثللة الطائللرة، باإلضافللة إىل قناعتهللا بأمهيللة الللدور الللرويس يف 
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األزمللة السللورية بصفتهللا الالعللب األبللرز بعللد التدخللل العسللكري وتراجللع الللدور 
األمريكللي.  

تزامنللًا مللع إعللادة العالقللات مللع موسللكو، انتهجللت تركيللا ذات التوجلله مللع إيللران، 
التللي تشللاركها املصلحللة يف احلفللاظ عللى سللوريا موحللدة ومواجهللة كل حمللاوالت 
التقسلليم لصالللح إقامللة إقليللم كللردي يف املنطقللة، وخاصللة بعللد زيللادة فاعليللة األكللراد 
ودورهللم عللى األرض السللورية بعللد الدعللم الللرويس واألمريكللي، األمللر الللذي شللكل 
أحللد األسللباب الرئيسللية يف اختللاذ أنقللرة قرارهللا بالتدخللل العسللكري يف سللوريا.  ومل 
تكللن تركيللا »لتجللرؤ« عللى التدخللل العسللكري داخللل األرايض السللورية لللوال التقارب 
مللع روسلليا والرشاكللة مللع إيللران يف هللذا املوقللف، الللذي يعتللرب مقدمللة للمفاوضللات 

لفللرض تركيللا نفسللها كطللرف يف احلللل النهائللي لأزمللة السللورية.

وقللد تكللون زيللارة ويل العهللد السللعودي حممللد بللن نايللف بللن عبللد العزيللز إىل تركيللا 
يف 29 أيلول/سللبتمرب املللايض، كأول زيللارة ملسللؤول سللعودي إىل أنقللرة بعللد حماولللة 
االنقللالب الفاشلللة، وبعللد يللوم واحللد مللن زيللارة ثانيللة قللام هبللا ظريللف، وقبللل عللرشة 
أيللام مللن زيللارة بوتللن، إحللدى جللوالت أنقللرة يف رسللم سياسللاهتا اخلارجيللة اجلديللدة 
حللول املنطقللة، وسللعيها حلشللد الدعللم اإلقليمللي هلللا إلقامللة املنطقللة »اآلمنللة« شللامل 

سللوريا.

قللد تسللعى تركيللا، وحتقيقللًا ملصاحلهللا يف وحللدة األرايض السللورية وعللدم تقسلليمها، إىل 
تلطيللف األجللواء بللن الريللاض وطهللران، وتلعللب دور الوسلليط بللن البلديللن ليكونللا 
قللوة عسللكرية )إيللران يف منطقللة العللراق( واقتصاديللة )السللعودية( داعمللة للمصلحللة 
الرتكيللة يف مواجهللة املللرشوع الكللردي.  كللام أن رغبللة تركيللا يف لعللب دور رئيلليس يف 
حللل األزمللة السللورية قللد تدفعهللا إىل حماولللة لتقريللب وجهللات النظللر بللن السللعودية 

وإيللران باعتبارمهللا العبللن أساسللين يف األزمللة السللورية.

نظللرًا لللكل ذلللك، وباإلضافللة إىل أن تركيللا وبعللد عمليللة »درع الفللرات« قللد فرضللت 
نفسللها بقللوة بلعللب دور أسللايس يف حللل األزمللة السللورية، فقللد يكللون يف التقللارب 
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الرتكللي الللرويس واإليللراين بدايللة ملرحلللة جديللدة يف التعامللل مللع األزمللة السللورية، 
بتوافللق مشللرتك بللن مجيللع األطللراف )ربللام تكللون السللعودية جللزءًا منلله بجهللود تركية( 
عللى مرحلللة انتقاليللة يبقللى فيهللا األسللد عللى سللدة احلكللم، ويرافقهللا تشللكيل حكومللة 
وحللدة وطنيللة مشللكلة مللن مجيللع األطيللاف السللورية واألحللزاب املعارضللة، إىل حللن 
تسللوية األوضللاع وإجللراء انتخابللات ديمقراطيللة برقابللة دوليللة خيتللار الشللعب السللوري 

قيادتلله املسللتقبلية.

ويدلللل عللى مللا سللبق ترصيللح بوتللن يف املؤمتللر املشللرتك مللع أردوغللان يف قمللة سللان 
بطرسللبريغ، حللول وجللود هللدف مشللرتك ملوسللكو وأنقللرة يتمثللل بتسللوية األزمللة 
السللورية، حيللث قللال: »انطالقللًا مللن هللذا املوقللف املشللرتك سللنبحث عللن حل مشللرتك 
مقبللول، وإننللا ننطلللق مللن اسللتحالة التوصللل إىل حتللوالت ديمقراطيللة إال بالوسللائل 
الديمقراطيللة، هللذا هللو موقفنللا املبدئللي«.1 وذلللك مقابللل تغللايض روسلليا عللن مسللاعي 

تركيا يف إنشاء املنطقة العازلة ووقف دعمها للمطالب الكردية.

الوصللول 2016/9/9 تاريللخ  اليللوم، 2016/8/9،  متطابقللة، روسلليا  أهللداف روسلليا وتركيللا يف سللوريا  بوتللن:    1 
https://arabic.rt.com 



أوراق تقدير موقف

الحراك املجتمعي حول قانون الضمان االجتماعي
من املواجهة إلى الحوار فالتغيير

والء جّرار
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مقدمة
قامللت احلكومللة الفلسللطينية بصياغللة قانللون للضللامن االجتامعللي ضمللن سياسللتها 
الراميللة إىل احلاميللة االجتامعيللة، مسللتندة يف ذلللك إىل جتللارب بعللض الللدول، مللع مراعللاة 
السللياق السلليايس واالقتصللادي واالجتامعللي الفلسللطيني.  ويعتللرب هللذا القانللون األول 
مللن نوعلله يف هللذا املجللال يف فلسللطن، غللري أنلله أثللار منللذ طرحلله حللراكًا جمتمعيللًا 
مطالبللًا بإجللراء تعديللالت عليلله، واسللتمر احلللراك بمطالبلله إىل أن تللم الوصللول إىل 

صيغللة هنائيللة متفللق عليهللا، ومللن ثللم أقللّر القانللون.

الضمان االجتماعي: من قانون إلى حراك مجتمعي
بللدأت فكللرة سللن قانللون الضللامن االجتامعللي يف فلسللطن العللام 2009، وأعللدت 
حوللله دراسللات اجتامعيللة واقتصاديللة حلللوايل عامللن، كللام تللم تشللكيل فريقللي عمللل: 
األول، فريللق مشللرتك مللع منظمللة العمللل الدوليللة، قللدم دراسللات باالسللتناد إىل جتارب 
بعللض الللدول.  واآلخللر، الفريللق الوطنللي إلعللداد قانللون الضللامن االجتامعللي يف العللام 
2012 برئاسللة أمحللد جمللدالين، عضللو اللجنللة التنفيذيللة ملنظمللة التحريللر الفلسللطينية.  
واسللتمر احلللوار بللن األطللراف الرئيسللية )النقابللات العامليللة، أربللاب العمللل، املجتمللع 
املللدين، ممثلللن عللن الللوزارات املختلفللة( ملللدة 6 أعللوام إىل أن أقللّر القانللون ونللرش يف 

اجلريللدة الرسللمية بتاريللخ 1.2016/3/23

مللع نللرش القللرار، بللدأ حللراك جمتمعللي واسللع نسللبيًا، وتشللّكلت »احلملللة الوطنيللة 
للضللامن االجتامعللي« مللن ائتللالف واسللع مللن النقابللات العامليللة واملهنيللة والشللبكات 
واملنظللامت غللري احلكوميللة، ومللا ميللز احلملللة أهنللا اسللتندت إىل خللربة بحثيللة واسللعة 
حللول الضللامن االجتامعللي قدمهللا مركللز »املرصللد«2، ومراكللز حقوقيللة وبحثيللة أخللرى 
سللاعدت يف تكويللن رأي عللام جتللاه القانللون، ومنهللا جهللود املؤسسللة الفلسللطينية 
لدراسللة الديمقراطيللة )مواطللن( ومعهللد أبحللاث السياسللات االقتصاديللة الفلسللطيني 
)مللاس(.  ومللن خللالل أدوات متنوعللة وقللدرة عاليللة عللى الوصللول إىل وسللائل اإلعالم 

1  مقابلللة، أمحللد جمللدالين، الدولللة تضمللن قانللون الضللامن: وكتللل الربملللان ال صفللة ترشيعيللة هلللا، تلفزيللون وطللن، 2016/4/3 
http://www.wattan.tv/tv/168229.html

http://www.almarsad.ps 2  للمزيد حول مركز املرصد، انظر موقعه اإللكرتوين
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املختلفللة التقليديللة واالجتامعيللة، أصبللح بمقللدور احلملللة حشللد اآلالف يف تظاهللرات 
احتجاجيللة، األمللر الللذي دفللع احلكومللة الحقللًا إىل فتللح حللوار مللع احلملللة.1 

موقف األطراف الرئيسية من التعديالت التي طالب بها احلراك 

املحطات التالية توضح تطّور النقاش املجتمعي حول موضوع الضامن االجتامعي:

موقف احلملة الوطنية للضامن االجتامعي
عقللدت احلملللة الوطنيللة للضللامن االجتامعللي بتاريللخ 2016/4/5 يف رام اهلل اللقللاء 
الوطنللي العللام بمشللاركة عللرشات املؤسسللات والنقابللات واالحتللادات واملنظللامت 
األهليللة، ووجهللت مذكللرة خطيللة موقعللة مللن قبللل املشللاركن إىل الرئيللس الفلسللطيني 
حممللود عبللاس تتضمللن مالحظللات عللدة، لوضعلله بصللورة التخوفللات التللي أثارهتللا 

بعللض املللواد الللواردة يف القانللون.2

كان هنللاك توافللق مللع اللجنللة الوزاريللة بللأن تؤخللذ التعديللالت التللي طالبللت هبللا 
احلملللة كرزمللة واحللدة يف االجتللامع الللذي تللم بينهللام بتاريللخ 2016/5/9 3، وهللذا 
مل ينفللذ عللى أرض الواقللع، إذ رفضللت اللجنللة الوزاريللة التوقيللع عللى التعديللالت، مللا 
دفللع احلملللة الوطنيللة إىل تنظيللم مظاهللرات بتاريللخ 2016/5/10 ونللزول اآلالف مللن 

املتظاهريللن إىل الشللارع لالعللرتاض عللى القانللون.  

كان موقللف احلملللة واضحللًا ومعلنللًا مللن العديللد مللن نقللاط اخلللالف التللي تعتللرب 
جوهريللة مللن وجهللة نظرهللا4، حيللث طالبللت بتعديللل 17 بنللدًا مللن مللواد القانللون.

وأرصت احلملللة عللى التعديللالت، ودخلللت يف حللوار مللع كافللة األطللراف إىل أن 

1  جتربللة احلملللة الوطنيللة للضللامن االجتامعللي: مللن املواجهللة إىل احلللوار فالتغيللري، شللبكة املنظللامت العربيللة غللري احلكوميللة 
http://enewsletter.annd.org/arabicItem.php?itemId=772&newsletterId=52  2016 حزيللران  للتنميللة، 
2  بيللان صللادر عللن السللكرتاريا العامللة للحملللة الوطنيللة للضللامن االجتامعللي يف املوقللع الرسللمي للحملللة عللى موقللع التواصللل 

https://www.facebook.com/SSC.PAL بللوك  فيللس  االجتامعللي 
3  مقابلللة، فللراس جابللر، عضللو السللكرتاريا العامللة للحملللة الوطنيللة للضللامن االجتامعللي، إذاعللة صللوت فلسللطن، برنامللج »عللى 

http://vop.ps/page-13148.html  2016/8/8 الطاولللة«، 
4  للمزيللد مللن التفاصيللل حللول التعديللالت التللي طالبللت هبللا احلملللة، ارجللع إىل البيللان الصللادر عللن السللكرتاريا العامللة للحملللة 

الوطنيللة للضللامن االجتامعللي يف املوقللع الرسللمي عللى موقللع التواصللل االجتامعللي فيسللبوك
https://www.facebook.com/SSC.PAL            
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نجحللت يف حتقيللق معظللم املطالللب، وأكللدت أن دورهللا مل ينتلله حتللى بعللد إقللرار 
القانللون، بللل إهنللا ستسللتمر يف مراقبللة تطبيقلله، وإصللدار اللوائللح التنفيذيللة، ومرحلللة 

تأسلليس مؤسسللة الضللامن.1

موقف اللجنة الوزارية التي ترتأسها وزارة العمل
مثللوالً أمللام االعرتاضللات عللى القانللون، قللرر رئيللس الللوزراء رامللي احلمللد اهلل طللرح 
القانللون للنقللاش املجتمعللي بتاريللخ 2016/4/24، عللى أن تنتهللي التعديللالت عليلله 
يف سللقف زمنللي ال يتعللدى 6 أسللابيع.2 وأظهللر احلللوار تباينللًا يف وجهللات النظللر بللن 
كافللة األطللراف إىل أن نجحللت احلملللة الوطنيللة بعللد مخللس أشللهر تعديللل القانللون، 

ومللن ثللم إقللراره رسللميًا بتاريللخ 2016/9/29. 3

فللرت وزارة العمللل حالللة اجلللدل واخلللالف حللول التعديللالت بأهنللا منطقيللة وطبيعيللة 
حللن يتللم احلديللث عللن منظومللة الضللامن االجتامعللي، وأن هللذا النمللط مللن العمللل 
كان غائبللًا عللن الواقللع الفلسللطيني، وخاصللة أننللا مللا زلنللا حتللت احتللالل واقتصادنللا 
الفلسللطيني مقيللد، وأن إصللدار مثللل هكللذا قانللون يعتللرب تطللورًا مهللاًم وخطللوة متقدمللة 
ختطوهللا السلللطة الوطنيللة الفلسللطينية.  كللام أوضحللت الللوزارة أن حجللم مسللتوى 
الطمللوح املعللول عللى قانللون الضللامن عللاٍل جللدًا مللن قبللل بعللض النقابللات والفئللات 

املمثلللة هلللا.4 

واعتللربت الللوزارة أن نسللب املسللامهات لللكل مللن العامللل ورب العمللل عادلللة، بالرغم 
مللن أهنللا أثللارت احتجاجللات، إذ خضعللت مجيعهللا للمعايللري والدراسللات اإلكتواريللة، 
وأن الراتللب التقاعللدي يف سللن الشلليخوخة كاٍف، وكذلللك ُيعتللرب صنللدوُق الضللامن 

صنللدوَق مسللامهة ونسللب وليللس صنللدوق تأمينللات ومسللاعدات اجتامعيللة.

1  مقابلة، فراس جابر، عضو السكرتاريا الوطنية للضامن االجتامعي، مركز مرصد، 2016/9/29
2  ترصحيات بسام الصاحلي لوكالة معا، طرح قانون الضامن االجتامعي للنقاش ملدة 6 أسابيع، 2016/4/24

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=843338             
3  وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، الرئيس يصادق عى قانون الضامن االجتامعي، 2016/9/29 
 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=WTJw0Na721017616704aWTJw0N              

4  مقابلة مع نارص قطامي، إذاعة صوت فلسطن، برنامج »عى الطاولة«، 2016/8/8 
http://vop.ps/page-13148.html              
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وأبللدت الللوزارة تفهمهللا للتعديللالت املطلوبللة، إال أهنللا ختوفللت مللن سللوء اسللتغالهلا، 
وحتميللل صنللدوق الضللامن فللوق مللا حيتمللل يف البدايللة، ويف هللذا الشللأن ردت احلملللة 
الوطنيللة بللأن »القوانللن ال ُتبنللى عللى النوايللا، والتخوفللات حُتكللم بنصللوص وأنظمللة ال 

تعطللل احلقللوق«.1

موقف منظمة العمل الدولية
لعبللت منظمللة العمللل الدوليللة دورًا بللارزًا منللذ البللدء يف دراسللة القانللون، حيللث 
قدمللت دراسللة إكتواريللة، لكنهللا مل ختضللع للنقللاش ومل تتللح ألي طللرف لالطللالع 
عليهللا، واعتللربت أن القانللون الللذي أقللّر يف آذار 2016 جيللد، وأن التعديللالت عليلله 

سللتعّرض قضيللة اسللتدامة الصناديللق للخطللر.

بعللد االعرتاضللات التللي طالللت القانللون، أصبللح الللدور الللذي تلعبلله املنظمللة غامضللًا 
كوهنللا جيللب أن تعللرب عللن حقللوق العللامل، إذ مل يكللن موقفهللا واضحللًا ومعلنللًا مللن 
التعديللالت.  وأبللدت أورسللوال كوليكلله، ممثلللة املنظمللة، حتفظللًا عللى التعديللالت 
املطروحللة، واعتللربت أن بعضهللا غللري منطقللي، وأن املنظمللة سللتتحفظ عللى بعللض 
التعديللالت يف حللال إقرارهللا! وهللذا يتناقللض مللع طلبللات عللدة جللاءت مللن طرفهللا 
لالجتللامع مللع احلملللة الوطنيللة قبللل اعتصللام 19 نيسللان لنقللاش مالحظللات احلملللة 

اجلوهريللة.2

كللام أن املسللامهات التللي حددهتللا دراسللة منظمللة العمللل، وحتديللدًا فيللام يتعلللق 
بمسللامهات أربللاب العمللل، هللي نسللبة متدنيللة مقارنللة بالسللياق اإلقليمللي، ومل تبللد 
املنظمللة وممثلتهللا أي مالحظللة تتعلللق بللام رآه املحتجللون إجحافللًا وظلللاًم يلحللق بالعللامل 
نتيجللة املسللامهات العاليللة التللي فرضللت عليهللم، إضافللة إىل افللرتاض أن عائللدات 

االسللتثامر سللتكون متدنيللة.

1  املرجع السابق نفسه.
2  بيللان صللادر عللن السللكرتاريا العامللة للحملللة الوطنيللة للضللامن االجتامعللي يف املوقللع الرسللمي للحملللة عللى موقللع التواصللل 
االجتامعللي فيسللبوك، احلملللة الوطنيللة للضللامن تطالللب بموقللف حمايللد ومهنللي ملنظمللة العمللل الدوليللة، 2016/6/29 

https://www.facebook.com/SSC.PAL/posts/489667661238891:0
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التعديالت التي حققها احلراك املجتمعي على القانون 
بعللد إعللادة القانللون للحللوار املجتمعللي مللن جديللد، وتشللكيل اللجنللة الوزرايللة، وعقللد 
جلسللات حللوار وتشللاور بللن كافللة األطللراف؛ متكنللت احلملللة الوطنيللة مللن معاجلللة 
معظللم القضايللا العالقللة، هبللدف سللن قانللون ضللامن اجتامعللي »عللرصي حسللب أرقللى 
املامرسللات الدوليللة، ويؤّمللن حيللاة كريمللة للمواطللن الفلسللطيني، وبللام يضمللن العدالللة 
واالسللتدامة للصنللدوق ومنافعلله املختلفللة«.  وتتلخللص أبللرز التعديللالت التللي حققتها 

احلملللة بللاآليت:1

· الدولللة هللي الضامللن لصنللدوق الضللامن وأمللوال املسللامهن بعللد أن كانللت أمللوال 	
املسللامهن بللال ضامللن.

· مّدخللرات املوظفللن ملللك هلللم، وسللتبقى يف مؤسسللاهتم، ولللن حتللّول إىل الصندوق 	
. لتكميي ا

· النظللام التكميللي بمجمللله اختيللاري، وسللتنتقل إدارتلله إىل مؤسسللة الضللامن، 	
وخيضللع ملجلللس إداراهتللا.

· النللّص بشللكل واضللح عللى إعطللاء العللامل داخللل اخلللط األخللرض حقوقهللم 	
املرتاكمللة عللرب الدفعللة الواحللدة، أو راتللب تقاعللدي.

· زيادة عدد ممثي العامل/املوظفن يف جملس إدارة الصندوق من 4 إىل 7 أعضاء.	
· رفللع احلللد األقللى للرواتللب اخلاضعللة للضللامن مللن 8 أضعللاف احلللد األدنللى 	

لأجللور إىل 10 أضعللاف.
· تعديللل نسللب مسللامهات العامللل وصاحللب العمللل مللن 7.5% عللى العامللل 	

و8.5% عللى صاحللب العمللل إىل 7% عللى العامللل و9% عللى صاحللب العمللل.  
ــة(. ــري عادل ــا غ ــب وتعتربه ــذه النس ــىل ه ــة ع ــة الوطني ــظ احلمل )تتحف

· تسللتطيع العائلللة االسللتفادة مللن راتللب الوفللاة الطبيعيللة بعللد 12 اشللرتاكًا بللدال 	
مللن 24 اشللرتاكًا.

1  بيللان صللادر عللن السللكرتاريا العامللة للحملللة الوطنيللة للضللامن االجتامعللي يف املوقللع الرسللمي للحملللة عللى موقللع التواصللل 
https://www.facebook.com/SSC.PAL/?fref=ts  2016/10/3 فيسللبوك،  االجتامعللي 
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· تم تعديل احتساب الراتب التقاعدي من 1.7% إىل %2.	

· تسللتطيع املللرأة االسللتفادة مللن إجللازة األمومللة بعللد 3 اشللرتاكات بللدالً مللن 6 	
اشللرتاكات.

· إعفللاء االشللرتاكات، ورواتللب التقاعللد، وتعويضللات الدفعللة الواحللدة مللن رضيبة 	
لدخل. ا

· استحقاق زوج املشرتكة املتوفية للراتب التقاعدي.	

· ختفيللض عللدد االشللرتاكات الالزمللة للتقاعللد مللن 360 إىل 300 اشللرتاك للرجللل، 	
ومللن 300 إىل 240 اشللرتاكًا للمللرأة.

· إعللادة االعتبللار لللدور وزارة العمللل يف تطبيللق القانللون، ومواءمتلله مللع الترشيعللات 	
الفلسللطينية واالتفاقيللات الدولية.  

· الفصللل بللن مرحلللة التأسلليس والتنفيللذ ملؤسسللة الضللامن، لضللامن النزاهللة وعللدم 	
تضللارب املصالللح.

· ضامن عدم اإلجحاف بآلية إهناء أتعاب هناية اخلدمة.	

· تعديل رشوط استحقاق الراتب التقاعدي بام ينسجم وقانون التقاعد العام.	

· حتقيللق متييللز إجيللايب لللذوي اإلعاقللة يف القانللون، إذ إهنللم يسللتحقون االسللتفادة 	
مللن الراتللب التقاعللدي بعللد اشللرتاكات 10 أعللوام، كللام يسللتحقون راتللب الوفللاة 

ألقربائهللم حتللى لللو جتللاوزوا سللّن 21 عامللًا.

· متييز إجيايب ألصحاب األعامل اخلطرة.	

· شللمول عللامل وموظفللي البلديللات واملجالللس املحليللة غللري املشللمولن بأنظمللة 	
التقاعللد األخللرى يف الضللامن.

· إحالللة وضللع إطللار زمنللي لبقيللة املنافللع إىل الئحللة خاصللة سللتصدر عللن جملللس 	
الللوزراء.
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· رفع احلد األدنى للراتب التقاعدي إىل 75% من احلد األدنى لأجور.	

· وضللع املنللح والقللروض مللن قبللل الدولللة ملؤسسللة الضللامن االجتامعللي يف حللاالت 	
عجللز املؤسسللة.

وهبللذه التعديللالت اجلوهريللة تكللون احلملللة الوطنيللة التزمللت بللام تعهللدت بإنجللازه، 
ضمللن سلسلللة احلللراك املجتمعللي الللذي قادتلله، حيللث أصبللح بمقللدور العامللل 
الفلسللطيني االنضللامم إىل صنللدوق الضللامن االجتامعللي دون خللوف عللى أمواللله 

ومسللتقبله.  

املشاركة املجتمعية الفاعلة: دروس مستفادة 
تعتللرب جتربللة قانللون الضللامن االجتامعللي الللذي تزامللن مللع إنشللاء احلملللة الوطنيللة دلياًل 
مهللاًم عللى أمهيللة احلللراك املجتمعللي والرشاكللة املجتمعيللة يف صياغللة القوانللن.  كللام أهنللا 
بينللت أن العمللل املجتمعللي املنظللم ملطالللب حمللددة ومبنيللة عللى أسللس علميللة ومهنيللة 
هللي أقللرص وأفضللل الطللرق للتأثللري يف صياغللة القوانللن وتعديلهللا، بللام ينسللجم مللع 

مبللدأ االسللتدامة والعدالللة للمواطللن الفلسللطيني.

مللن أبللرز عوامللل نجللاح احلللراك يف التأثللري عللى احلكومللة هللو التشللبيك والتنسلليق 
والعمللل املرتاكللم بللن كافللة أطللراف املجتمللع املللدين التللي عملللت بشللكل مجاعللي 
موحللد، ضمللن خطللة واضحللة دون تضللارب يف وجهللات النظللر لأعضللاء، وضمللن 
توحيللد جهللة الترصحيللات الرسللمية عللرب إنشللاء صفحللة رسللمية للحللراك بمقللدور أي 

مواطللن الدخللول إليهللا، ومتابعللة كافللة املتغللريات واملسللتجدات.

مللن الللدروس املسللتفادة يف أمهيللة العمللل املجتمعللي تسللاوي األطللراف يف املسللؤولية 
واملتابعللة والتنفيللذ، وجتّسللد هللذا مللن خللالل مللا قامللت بلله احلملللة بالعمللل دون إبللراز 
مسللميات وأبطللال يف احلملللة، فللكان هنللاك 35 عضللوًا حتللت مسللمى )سللكرتاريا احلملة 
الوطنيللة( دون ألقللاب ومناصللب وتصنيفللات إداريللة عليللا.  وكذلللك حللرص احلملللة 
عللى العمللل حتللت شللعار )مصلحللة العامللل وأرستلله(، دون االلتفللات للجوانللب 
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السياسللية كللام اعتدنللا يف املجتمللع الفلسللطيني، حيللث عملللت بعيللدًا عللن االنقسللام 
السلليايس بغللض النظللر عللن اخللفيللات السياسللية واأليديولوجيللة لكافللة األطللراف، 
األمللر الللذي أحللدث تأثللريًا إجيابيللًا جعللل املجلللس الترشيعللي جللزءًا مهللاًم مللن احلللراك، 

وللله دور فاعللل يف إنجاحلله.

كللام أبللرزت التجربللة رضورة وإمكانيللة مشللاركة احلكومللة للقللوى الشللعبية يف اختللاذ 
القللرارات، وسللن القوانللن، وحفللظ حريللة التعبللري، وتعزيللز مبللدأ الديمقراطيللة، حيللث 
اسللتمعت ملطالللب احلملللة الوطنيللة، وكانللت رشيللكًا فاعللاًل يف احلللوار، ويف االسللتجابة 

ملطالللب العللامل.

أمللا موقللف منظمللة العمللل الدوليللة فللكان مثللريًا للتسللاؤل، فلللم تلتفللت ملصلحللة 
العامللل الفلسللطيني وأرستلله أوالً، حتللى أن الدراسللات اإلكتواريللة التللي قدمتهللا مل 

توضللح عللى أي أسللس تللم العمللل هبللا.
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أربعة أعوام ىلع حصول فلسطين
ىلع دولة »مراقب« يف األمم املتحدة

محمد عز الدين حمدان
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مقدمة
حصلللت فلسللطن عللى مركللز دولللة غللري عضللو هلللا صفللة املراقللب يف األمللم املتحللدة 
وفقللًا لقللرار اجلمعيللة العامللة لأمللم املتحللدة رقللم )19/67( للعللام 20121، األمللر 
الللذي يمنحهللا أحقيللة التقللدم بطلللب االنضللامم إىل عضويللة الللوكاالت الدوليللة 
املتخصصللة التابعللة لأمللم املتحللدة، والعديللد مللن االتفاقيللات واملعاهللدات الدوليللة 
العامللة، إضافللة إىل حتقيللق مجلللة مللن املكاسللب السياسللية والقانونيللة.  ومللع مللرور 
أربعللة أعللوام، يصبللح مللن املللربر التسللاؤل: إىل أي مللدى اسللتفادت القيللادة السياسللية 
الفلسللطينية مللن النتائللج التللي ترتبللت عللى ترقيللة عضويللة فلسللطن إىل دولللة مراقللب 

يف األمللم املتحللدة؟
العامللة،  الدوليللة  واالتفاقيللات  املعاهللدات  مللن  العديللد  إىل  فلسللطن  انضمللت 
والللوكاالت الدوليللة املتخصصللة التابعللة لأمللم املتحللدة، مللن أمههللا »ميثللاق رومللا« 
املؤسللس للمحكمللة اجلنائيللة الدوليللة، ومنظمللة األمللم املتحللدة للرتبيللة والعلللوم 
والثقافللة )اليونسللكو(، يف حللن اكتفللت القيللادة بإجللراءات شللكلية بالنسللبة لتجسلليد 

مؤسسللات الدولللة الفلسللطينية.  

 التدرج التاريخي ملكانة فلسطن يف األمم املتحدة
يعتللرب قللرار التقسلليم رقللم )181( للعللام 1947 أول اعللرتاف دويل إلنشللاء الدولللة 
الفسللطينية، وذلللك بنصلله عللى أن »تنشللأ يف فلسللطن الدولتللان املسللتقلتان العربيللة 
واليهوديللة«2، وبللدأ الللرأي العللام الللدويل هيتللم بالقضيللة الفلسللطينية بعللد تأسلليس 
منظمللة التحريللر الفلسللطينية يف العللام 1964، حيللث أصللدرت اجلمعيللة العامللة 

1  نللص قللرار مركللز فلسللطن يف األمللم املتحللدة A/RES/67/19الللذي اختذتلله اجلمعيللة العامللة لأمللم املتحللدة يف دورهتللا السللابعة 
والسللتن، موقللع األمللم املتحللدة، 2012/12/4.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/479/72/PDF/N1247972.pdf?OpenElement            
,(United Nation: Resolution 181 (II).  Future government of Palestine, General Assembly, A/RES/181(II  2 
      November 1947, P.  3, http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253 29
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القراريللن رقللم )3210(1 و)3237(2 للعللام 1974، لتؤكللد بللأن املنظمللة هللي املمثللل 
الرشعللي للشللعب الفلسللطيني، ولتمنحهللا مركللز املراقللب يف األمللم املتحللدة، إضافللة إىل 
القراريللن رقللم )43/160(3 و)43/177(4 للعللام 1988، لتقللرر بللأن يسللتعمل لفللظ 
»فلسللطن« بللدالً مللن »منظمللة التحريللر الفلسللطينية« دون املسللاس بوضعيللة املنظمللة يف 

األمللم املتحللدة.
نقلللت القيللادة الفلسللطينية يف العللام 2011 ملللف القضيللة جمللددًا إىل األمللم املتحللدة، 
وذلللك بسللبب توقللف املفاوضللات، ووصللول العمليللة السلللمية إىل طريللق مسللدودة، 
إذ »تقللدم رئيللس دولللة فلسللطن، رئيللس اللجنللة التنفيذيللة ملنظمللة التحريللر الفلسللطينية 
حممللود عبللاس بتاريللخ 2011/9/23 بطلللب للحصللول عللى العضويللة الكاملللة يف 
األمللم املتحللدة«5، وانتهللت اللجنللة املعنيللة بقبللول األعضللاء اجلللدد يف جملللس األمللن 
بتاريللخ 2011/11/11 بعللدم توافللق أعضللاء املجلللس باإلمجللاع عللى الطلللب، يف 
حللن »حصلللت فلسللطن عللى توصيللة مللن املجلللس التنفيللذي لليونسللكو برفللع 
مكانتهللا مللن عضللو مراقللب إىل العضويللة الكاملللة بتاريللخ 2011/10/31«6، مللا دفللع 
القيللادة الفلسللطينية للتقللدم بطلللب احلصللول عللى عضويللة الدولللة املراقللب يف األمللم 
املتحللدة، حيللث أصللدرت اجلمعيللة العامللة القللرار رقللم )19/67( للعللام 2012 7، 

لتمنللح فيلله فلسللطن صفللة دولللة غللري عضللو »مراقللب«.
 United Nation: Invitation to the Palestine Liberation Organization, General Assembly, A/RES/3210, 14  1

 ,October 1974
http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/0d0243225278456852560de          

0056aa64?OpenDocument
United Nation: Observer Status for the Palestine Liberation Organization, General Assembly, A/   2

 ,RES/3237, 22 November 1974
http://unispal.un.org/unispal.nsf/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/0d0243225278456852560de         

0056aa64?OpenDocument
 United Nation: Observer status of national liberation movements recognized by the Organization   3
 of African Unity and/or by the League of Arab States, General Assembly, A/RES/43/160, 9 December

 ,1988
      http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/8DAB0BD406C761D0852560D60046950B            

United Nation: Question of Palestine, General Assembly, A/RES/43/177, 15 December 1988, http://   4
unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471E25

5  طلب فلسطن االنضامم إىل عضوية األمم املتحدة (A/66/371-S/2011/592)، جملس األمن، 2011/9/23.  
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/512/56/PDF/N1151256.pdf?OpenElement             
Introductory Note to the Admission of Palestine For Admission to the UN, International Legal Materi-  6

 ,als, Vol.  51, No.  3, 2012
    http://www.jstor.org/discover/10.5305/intelegamate.51.3.0606?uid=2&uid=4&sid=21106677641963            

7  قرار مركز فلسطن يف األمم املتحدة، مصدر سابق.
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 املكاسب السياسية والقانونية
منللح القللرار دولللة فلسللطن احلللق الكامللل يف االنضللامم إىل املعاهللدات واالتفاقيللات 
الدوليللة العامللة، وإىل كافللة املؤسسللات الدوليللة املتخصصللة، مللا يتيللح للفلسللطينين 
االسللتفادة مللن اآلليللات التعاقديللة وغللري التعاقديللة لعللزل دولللة االحتللالل اإلرسائيللي، 
وإدانتهللا، ومقاطعتهللا، وحماسللبتها، وصللوالً إىل جتسلليد الدولللة الفلسللطينية، حيللث أدى 
حصللول فلسللطن عللى صفللة دولللة مراقللب إىل إكسللاهبا جمموعللة مللن احلقللوق، مللن 
ضمنهللا قدرهتللا عللى أن تصبللح عضللوًا يف املؤسسللات اإلقليميللة والدوليللة العامللة، 

وطرفللًا يف االتفاقيللات الدوليللة العامللة، والدخللول يف عالقللات ديبلوماسللية كاملللة.

ومنللح القللرار دولللة فلسللطن أيضللًا جمموعللة مللن املكاسللب السياسللية، مللن بينهللا 
وضللع حللد للمزاعللم اإلرسائيليللة بللأن األرايض الفلسللطينية هللي أراٍض متنللازع عليهللا، 
وتأكيللد جديللد لكافللة قللرارات األمللم املتحللدة السللابقة عللى أهنللا أراٍض فلسللطينية 

حمتلللة منللذ العللام 1967، بللام فيهللا القللدس الرشقيللة1.

كللام حظيللت دولللة فلسللطن عللى صفللة الدولللة يف النظللام القانللوين الللدويل، األمللر 
الللذي جيعلهللا متتلللك وضعللًا أفضللل يمّكنهللا مللن املطالبللة بحقوقهللا مللن املجتمللع 
الللدويل، وخاصللة فيللام يتصللل بالوسللائل التللي متّكنهللا مللن ممارسللة احلللق يف تقريللر 
املصللري، وحتقيللق عللدد مللن املكاسللب اإلسللرتاتيجية املرتقبللة يف حللال قللررت القيللادة 
الفلسللطينية ممارسللة الضغللط عللى املجتمللع الللدويل لكللي يمتثللل للمسللؤولية امللقللاة 
عللى عاتقلله، التللي يمليهللا ميثللاق األمللم املتحللدة والقانللون الللدويل بشللأن مسللؤولية 
الللدول، واملللادة األوىل املشللرتكة يف اتفاقيللات جنيللف، يف وضللع حللد ملخالفللات دولللة 

االحتللالل اإلرسائيللي لقواعللد القانللون الللدويل وأحكاملله.2

1  أكللد القللرار رقللم A/RES/67/19 يف ديباجتلله عللى العديللد مللن القللرارات املتعلقللة بالقضيللة الفلسللطينية، حيللث أشللارت إىل 
»رضورة انسللحاب إرسائيللل مللن األرايض الفلسللطينية املحتلللة منللذ العللام 1967، بللام فيهللا القللدس الرشقيللة«.  املصللدر السللابق
2  صللالح عبللد العاطللي، خيللارات مالحقللة وحماسللبة االحتللالل بعللد حصللول فلسللطن عللى عضويللة الدولللة املراقللب يف األمللم 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=427784  ،2014/8/10 املتمللدن،  احلللوار  املتحللدة، 
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اخلطوات الفلسطينية الفعلية بعد احلصول على قرار )19/67(
قامللت القيللادة الفلسللطينية إثللر احلصللول عللى القللرار باالنضللامم إىل املعاهللدات 
واالتفاقيللات الدوليللة العامللة، حيللث وقعللت فلسللطن عللى )33( معاهللدة واتفاقيللة 
دوليللة، مللن أمههللا: اتفاقيللات جنيللف األربللع للعللام 1949، وبروتوكوهلللا األول للعللام 
1977، واتفاقيللة فيينللا لقانللون املعاهللدات للعللام 1969، واتفاقيللة فيينللا للعالقللات 
الديبلوماسللية للعللام 1961، واتفاقيللة فيينللا للعالقللات القنصليللة للعللام 1963، 
والعهللدان الدوليللان اخلاصللان باحلقللوق املدنيللة والسياسللية واالقتصاديللة واالجتامعيللة، 
واتفاقيللة حقللوق الطفللل للعللام 1989، ونظللام رومللا املؤسللس للمحكمللة اجلنائيللة 
الدوليللة للعللام 1998، إضافللة إىل تقديللم طلللب لأطللراف السللامية املتعاقللدة عللى 
اتفاقيللات جنيللف لبحللث موضللوع فللرض محايللة للمدنيللن1، وترقيللة مكانللة دولللة 

فلسللطن الديبلوماسللية.
وحصلللت فلسللطن بنللاء عللى العضويللة بصفللة مراقللب عللى قللرار برفللع العلللم 
الفلسللطيني يف مقللار األمللم املتحللدة، واختللاذ بعض اخلطللوات السياسللية والديبلوماسللية 
لضللامن اعللرتاف بعللض الللدول، وخاصللة األوروبيللة، بدولللة فلسللطن، إضافللة إىل 
القيللام بمجموعللة مللن اخلطللوات الدوليللة التللي ظهللرت آثارهللا يف رفللع متثيللل دولللة 

فلسللطن يف عللدد كبللري مللن الللدول.

كللام شللجع القللرار عللى توسلليع اختللاذ إجللراءات يف العديد مللن بلللدان العامل ضللد بضائع 
املسللتوطنات، حيللث أصللدر االحتللاد األورويب قللرارًا بوسللم بضائللع املسللتوطنات بوسللم 
خللاص، إضافللة إىل اسللتدعاء عللدد مللن الللدول األوروبيللة لسللفراء دولللة االحتللالل 
اإلرسائيللي، واعللرتاف بعللض الربملانللات األوروبيللة بدولللة فلسللطن، وكسللب مزيللد 
مللن التعاطللف والتضامللن الشللعبي والرسللمي مللع حقللوق الشللعب الفلسللطيني غللري 
القابلللة للتللرصف.  وإىل جانللب ذلللك، أتللاح القللرار للفلسللطينين احلصللول عللى مزيللد 
مللن قللرارات اإلدانللة لالحتللالل اإلرسائيللي، واسللتثامر بعللض اآلليللات التللي أتاحهللا 

انضللامم دولللة فلسللطن إىل االتفاقيللات الدوليللة.

1  إحسللان عللادل، انضللامم فلسللطن ملعاهللدات دوليللة إنجللاز يللؤدي إىل رفللع مسللتوى حقللوق الفلسللطينين دوليللًا وحمليللًا، املرصللد 
https://goo.gl/IVRCxR األورويب حلقللوق اإلنسللان، 2012/4/3 
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أمللا عللى مسللتوى جتسلليد مؤسسللات الدولللة وتعزيللز انتقللال السلللطة إىل مسللتوى 
الدولللة، فكانللت اإلجللراءات أقللرب إىل اإلجللراءات الشللكلية منهللا إىل اخلطللوات 
الفعليللة، حيللث اكتفللت القيللادة السياسللية باسللتبدال ترويسللة املخاطبللات بللدالً 
مللن السلللطة بالدولللة، إضافللة إىل دراسللة إصللدار جللوازات سللفر خاصللة، ولكللن 

اإلجللراءات اإلرسائيليللة أعاقللت ذلللك.

 احلد األدنى 
يمكللن القللول إن موقللف القيللادة السياسللية الفلسللطينية قللد اكتفللى باحلللد األدنللى مللن 
االسللتفادة مللن حصللول فلسللطن عللى مكانللة الدولللة بصفللة مراقللب، وذلللك بسللبب 
الضغوطللات اإلرسائيليللة واألمريكيللة عللى وجلله التحديللد، وأظهللر ذلللك مللدى غيللاب 
الرؤيللة اإلسللرتاتيجية الوطنيللة للتعاطللي مللع املكاسللب القانونيللة والسياسللية وفللق 
إسللرتاتيجية متكاملللة تقللوم عللى تدويللل الللرصاع مللع دولللة االحتللالل اإلرسائيللي، 
إضافللة إىل اسللتمرار رهللان القيللادة السياسللية عللى املفاوضللات، وعللدم سللعيها اجلللدي 
للتحلللل مللن التزامللات اتفاقيللات أوسلللو، وعللدم قيامهللا بللأي إجللراءات فعليللة عللى 
األرض، مثللل إصللدار قانللون اجلنسللية، أو القيللام بإصللدار جللوازات سللفر، أو عملللة 
فلسللطينية، أو أي خطللوات سياسللية سلليادية، مثللل حللل السلللطة، أو إعللادة النظللر يف 
شللكلها ووظائفهللا، والتحلللل مللن التزامللات اتفللاق أوسلللو، ولللو بشللكل تدرجيللي، 
أو تغيللري مؤسسللات السلللطة لتصبللح مؤسسللات دولللة، مللن قبيللل الدعللوة النتخللاب 
برملللان دولللة بللدالً مللن جملللس ترشيعللي للسلللطة.  كللام مل يتللم اسللتعادة الوحللدة الوطنيللة 

يف إطللار الكفللاح مللن أجللل الدولللة.

يبللدو أن خشللية السلللطة مللن ردود الفعللل اإلرسائيليللة واألمريكيللة الرافضللة للخطللوات 
التللي قللام هبللا الفلسللطينيون قللد أوقفهللا عللن مواصلللة تلللك اخلطللوات، »فقللد ردت 
دولللة االحتللالل اإلرسائيللي عللى قللرار منللح فلسللطن دولللة مراقللب بالعديللد مللن 
اإلجللراءات املضللادة، فاعتللربت هللذا القللرار خرقللًا التفاقللات أوسلللو، ورفضللت 
االعللرتاف بالسلليادة الفلسللطينية عللى األرض الفلسللطينية املحتلللة، وشللنت محلللة 
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إعالميللة تتهللم فيهللا القيللادة الفلسللطينية بتقويللض وإفشللال عمليللة السللالم، واختللذت 
إجللراءات اسللتيطانية توسللعية، وخاصللة يف القللدس الرشقيللة املحتلللة.  كللام قامللت 
بحجللز العائللدات الرضيبيللة الفلسللطينية، وعملللت عللى اسللتفزاز وإحللداث تدهللور يف 
الوضللع األمنللي، وتشللديد وتعليللق بعللض التصاريللح املمنوحللة للفلسللطينين، والقيللام 

بحملللة دوليللة مضللادة عللى الفلسللطينين«1.

كللام اختللذت اإلدارة األمريكيللة جمموعللة مللن اخلطللوات، مللن بينهللا التلويللح بوقللف 
متويللل السلللطة الوطنيللة اسللتجابة لقللرار صللادر عللن الكونجللرس، وممارسللة ضغللوط 
جديللة عللى القيللادة الفلسللطينية لوقللف مللا أسللمته باخلطللوات األحاديللة2، حيللث 
اعتللربت حصللول فلسللطن عللى العضويللة الكاملللة يف اليونسللكو مللن هللذه اخلطللوات، 
فسللارعت إىل اإلعللالن عللن توقللف دعللم ومتويللل اليونسللكو، مللا يعنللي خسللارهتا 

حللوايل 22% مللن موازنتهللا السللنوية3.  

تراجعللت مكانللة القضيللة الفلسللطينية يف ظللل االنقسللام الفلسللطيني واالنشللغال 
العللريب والللدويل بللام حيللدث مللن رصاعللات يف اإلقليللم، األمللر الللذي أّثللر عللى 
السياسللة الرسللمية الفلسللطينية التللي أخللذت طابللع املراوحللة مللا بللن الللرتدد والتخبللط 
واالنتظللار، دون التحللرك الفعللي لتعظيللم الفائللدة السياسللية والقانونيللة الفلسللطينية مللن 

حصللول فلسللطن عللى مكانللة الدولللة بصفللة مراقللب.

ويعللزز مللا سللبق اكتفللاء السلللطة، وبعللد تأخللري دام أكثللر مللن عللام، باالنضللامم إىل 
»ميثللاق رومللا« املؤسللس للمحكمللة اجلنائيللة، واختيللار دعللم مسللار التحقيللق األويل 
للمدعللي العللام للمحكمللة دون التقللدم بملفللات مبللارشة هلللا، وعللدم اسللتخدام مبللدأ 
الواليللة القضائيللة الدوليللة، بللام فيهللا هتيئللة القضللاء الوطنللي الفلسللطيني للللرشوع يف 
إجللراءات جديللة ملحاسللبة قللادة االحتللالل اإلرسائيللي عللى االنتهللاكات اجلسلليمة 

1  صائللب عريقللات، فلسللطن »دولللة غللري عضللو« ...  اليللوم التللايل؟، دائللرة شللؤون املفاوضللات، دراسللة رقللم )11(، حزيللران- 
ترشيللن األول 2012، ص 29.

2  املرجع السابق، ص 37-36.
3  فهللد متللويل، اليونسللكو والقضيللة الفلسللطينية ...  حتللوالت ومواقللف، شللباب يبنللي املسللتقبل »فكللر«، 2015/12/3، ص 6، 

https://goo.gl/Q2otN3
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التللي اقرتفوهللا بحللق الشللعب الفلسللطيني، إضافللة إىل عللدم التقللدم بمشللاريع قللرارات 
للجمعيللة العامللة لتعزيللز محلللة املقاطعللة لالحتللالل اإلرسائيللي، إىل جانللب االسللتمرار 
يف عللدم تقديللم طلبللات االنضللامم إىل األجسللام الدوليللة األخللرى لالسللتفادة ممللا يتيحلله 
ذلللك مللن آليللات لعللزل وإدانللة االحتللالل اإلرسائيللي، أو حتللى توفللري احلاميللة للشللعب 

الفلسللطيني.
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مقدمة
أعلنللت حكومللة التوافللق الوطنللي، يف جلسللتها بتاريللخ 2016/10/4، عللن تأجيللل 
إجللراء انتخابللات جمالس اهليئللات املحليللة يف كافللة أرجللاء »الوطللن« ملللدة أربعللة 
أشللهر1، بعللد يللوم مللن قللرار حمكمللة العللدل العليللا القللايض بإجللراء االنتخابللات 
املحليللة يف الضفللة الغربيللة وتعليللق إجرائهللا يف قطللاع غللزة، إىل حللن إصللدار قللرار 
مللن جملللس الللوزراء لتحديللد إجرائهللا يف القطللاع خللالل شللهر، وذلللك بسللبب »عللدم 

قانونيللة املحاكللم يف القطللاع« .2 

فتللح قللرار التأجيللل، مللن جديللد، جللدالً حللول حللول إمكانيللة إجللراء أي نللوع مللن 
االنتخابللات حتللت االحتللالل، ويف ظللل االنقسللام السلليايس الللذي تعيشلله األرايض 
الفلسللطينية منللذ العللام 2007، وأظهللر عجللز احلالللة السياسللية الفلسللطينية عللن املللي 
قدمللًا نحللو اسللتعادة العمليللة الديمقراطيللة عللى خمتلللف املسللتويات يف ظللل حالللة 

االنقسللام احلللايل.  

هل باالستطاعة إجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية يف املرحلة القادمة؟

مللن الواضللح أن العقبللات التللي اصطدمللت هبللا العمليللة االنتخابيللة للمجالللس املحليللة 
كفيلللة بإلغللاء أي انتخابللات قادمللة دون توافللق كامللل عللى قوانللن االنتخابللات وإهنللاء 
حالللة االنقسللام املؤسلليس احلاصللل يف بنيللة النظللام السلليايس الفلسللطيني، فضللال عللن 
رضورة عللدم جتاهللل تأثللري العامللل اإلرسائيللي عللى فللرص إجللراء انتخابللات عامللة يف 

حالللة التقللدم يف ملللف املصاحلللة.

 جدل االنتخابات يف ظل االنقسام
تعللّد االنتخابللات عنللرصًا مللن عنللارص الديمقراطيللة ووسلليلة لتجديللد الرشعيللات، 

1  قللرار احلكومللة بإجللراء االنتخابللات يف الوطللن بيللوم واحللد هللو حللق دسللتوري واسللتحقاق قانللوين، دنيللا الوطللن، 
        https://goo.gl/d2bIKI   2016/10/10 الوصللول  تاريللخ    .2016/10/4

2  حمكمللة العللدل تقللرر إجللراء االنتخابللات بالضفللة دون غللزة، وكالللة الصحافللة الفلسللطينية )صفللا(، 2016/10/3.  تاريللخ 
 https://goo.gl/MzXtmi  2016/10/10 الوصللول 
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فاالنتخابللات ليسللت هدفللًا بحللد ذاتلله، ولكنهللا وسلليلة لتحقيللق اهلللدف باالجتللاه 
الوطنللي والديمقراطللي، األمللر الللذي جيللب أن يدفللع إىل التفكللري بوظيفللة االنتخابللات 
ومللدى فائدهتللا، فمللن دون انتخابللات ال يمكللن حتقيللق املشللاركة واملسللاءلة واملحاسللبة 
وجتديللد الرشعيللات وتدويللر النخللب.1 وحتللى تتحقللق هللذه الوظائللف واألهللداف ال 
بللد مللن االتفللاق عللى مرتكللزات النظللام السلليايس، وأسللس العقللد االجتامعللي بشللقيه 
الوطنللي والديمقراطللي، إضافللة إىل اختيللار القيللادات القللادرة عللى خدمللة املجتمللع، 

وحتقيللق أهدافلله.  

أمللا يف احلالللة الفلسللطينية، فلللم جيللر التوافللق عللى وظيفللة االنتخابللات يف ظللل 
االحتللالل، سللابقًا وراهنللًا، إضافللة إىل عجللز النظللام السلليايس منللذ قيللام السلللطة 
الوطنيللة الفلسللطينية عللن إجللراء االنتخابللات بانتظللام، حيللث تأخللرت االنتخابللات 
الترشيعيللة الثانيللة عللن موعدهللا سللت سللنوات، بينللام جللرت االنتخابللات املحليللة 
مرتللن، األوىل يف 2004-2005 يف الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة )ومل تشللمل مجيللع 
املللدن(، والثانيللة يف العللام 2012 يف الضفللة الغربيللة فقللط، وبشللكل جزئللي2، فيللام مل 
تعقللد االنتخابللات الرئاسللية والترشيعيللة بعللد انتهللاء الفللرتة القانونيللة هلللام يف العامللن 

2009 و2010 عللى التللوايل.

حللال االنقسللام السلليايس منللذ سلليطرة »محللاس« عللى قطللاع غللزة، وحتللى اآلن، دون 
إمكانيللة إجللراء االنتخابللات املحليللة والترشيعيللة والرئاسللية، وبالرغللم مللن األصللوات 
التللي طالبللت بإجللراء االنتخابللات كحللل للخللروج مللن حالللة االنقسللام، إال أن هنللاك 
أوسللاطًا واسللعة تشللكك يف القللدرة عللى إجرائهللا يف ظللل االنقسللام، ألهنللا حتتللاج إىل 
توافللق وطنللي مسللبق واسللتعادة حقيقيللة للوحللدة إلمتللام الرتتيبللات األمنيللة والقضائيللة 
والقانونيللة للعمليللة االنتخابيللة، وهللذا األمللر أكدتلله املحاولللة األخللرية إلجللراء 

االنتخابللات املحليللة.

1  حمسللن أبللو رمضللان، االنتخابللات واملسللار الديمقراطللي، احلللوار املتمللدن، 2016/10/9.  تاريللخ الوصللول 2016/10/10 
 https://goo.gl/JKpdRd

2  للمزيللد مللن التفاصيللل، انظللر ورقللة موقللف: الدعللوة النتخابللات جمالللس اهليئللات املحليللة مللن قبللل حكومللة التوافللق 
 2016/10/27 الوصللول  تاريللخ  اإلنسللان،  حلقللوق  الفلسللطيني  املركللز  الفلسللطيني، 

  http://pchrgaza.org/ar/?p=12515            
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مل ختللل االنتخابللات املحليللة التللي دعللت إليهللا حكومللة التوافللق مللن جللدل حللول 
إمكانيللة إجرائهللا يف ظللل االنقسللام، بللن قائللل بإمكانيللة إنجاحهللا باعتبارهللا مدخللاًل 
إلهنللاء االنقسللام والتأسلليس إلنجللاح االنتخابللات الترشيعيللة والرئاسللية، وبللن مللن 
قللال بفشلللها يف ظللل حالللة االنقسللام وجللدل الرشعيللات، ومللا رسللخته أعوام االنقسللام 
مللن عوامللل مانعللة إلنجاحهللا، وخاصللة يف ضللوء سلليطرة »محللاس« منفللردة عللى كافللة 
البلديللات ومفاصللل احليللاة يف قطللاع غللزة بعللد العللام 2007، وسلليطرة »فتللح« عللى 

املجالللس املحليللة يف الضفللة الغربيللة عقللب انتخابللات العللام 2012.

فشل االنتخابات احمللية يف ظل االنقسام 
جللاء قللرار احلكومللة بتاريللخ 2016/6/21 بإجللراء االنتخابللات املحليللة1 ليحللدث 
اخرتاقللًا باجتللاه إمكانيللة انعقادهللا، وخاصللة بعللد موافقللة حركتللي محللاس وفتللح 
والفصائللل، باسللتثناء اجلهللاد اإلسللالمي، عللى املشللاركة فيهللا.  وسللاهم جهللد جلنللة 
االنتخابللات املركزيللة يف تعزيللز أفللق إجرائهللا، وخاصللة بعللد إمتللام عمليللة التسللجيل 
وعمليللة الرتشللح، إضافللة إىل توقيللع الفصائللل عللى »ميثللاق رشف« يكللون ضامنللًا 

إلجرائهللا وفللق قواعللد النزاهللة والشللفافية.  

 لكللن، تعرضللت االنتخابللات إىل انتكاسللة يف مرحلللة الطعللون2، وخاصللة بعللد أن قبلت 
جلنللة االنتخابللات بعللض الطعللون التللي أدت إىل إسللقاط أربللع قوائللم حلركللة فتللح.  يف 
املقابللل، رفضللت »فتللح« ذلللك األمللر3، وأعلنللت نيتهللا عللدم التوجلله إىل حماكللم البدايللة 
يف قطللاع غللزة، وتوجههللا إىل حمكمللة العللدل العليللا يف رام اهلل للطعللن يف قللرار جملللس 

الللوزراء4.

1  احلكومة حتدد موعد إجراء االنتخابات املحلية، وكالة معا اإلخبارية، 2016/6/21.  تاريخ الوصول 2016/10/10 
 https://goo.gl/hcQI1E             

2  قبللول 6 طعللون عللى قوائللم مرشللحة لالنتخابللات املحليللة املقبلللة، فلسللطن أون اليللن، 2016/9/4.  تاريللخ الوصللول 
 https://goo.gl/JgNMnQ  2016/10/10

3  رفللض »فتللح« لالمتثللال لقللرارات املحاكللم بغللزة إجللراء غللري قانللوين، وكالللة سللوا، 2016/9/8.  تاريللخ الوصللول 
 https://goo.gl/ywu9iV  2016/10/12

4  حركللة فتللح: سللنطعن بقللرار رفللض قوائمنللا يف حمكمللة العللدل العليللا، وكالللة »قللدس بللرس« لأنبللاء، 2016/9/5.  تاريللخ 
 https://goo.gl/HFwd9C   2016/10/12 الوصللول 
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كللام قدمللت »محللاس« طعونللًا يف بعللض قوائللم »فتللح« أمللام حماكللم البدايللة يف غللزة، 
األمللر الللذي أدى إىل إسللقاط أربللع قوائللم أخللرى حلركللة فتللح.  وكان مللن املتوقللع 
أن تبللت حماكللم غللزة يف جمموعللة مللن الطعللون األخللرى1 لللوال صللدور قللرار حمكمللة 
العللدل االبتدائللي بوقللف العمليللة االنتخابيللة مؤقتللًا إىل حللن إصللدار حكللم هنائللي.

وصللدر، الحقللًا، بتاريللخ 2016/10/3 قللرار املحكمللة القللايض بإجللراء انتخابللات 
اهليئللات املحليللة يف الضفللة الغربيللة دون قطللاع غللزة.  ويف ضللوء املواقللف املجتمعيللة 
والوطنيللة الواسللعة الرافضللة السللتثناء قطللاع غللزة مللن العمليللة االنتخابيللة، أصللدر 
جملللس الللوزراء قللرارًا بتأجيللل االنتخابللات ألربعللة أشللهر، خاصللة بعللد توصيللة 
جلنللة االنتخابللات بالتأجيللل، التللي أصللدرت الحقللًا بيانللًا بإلغللاء كافللة اإلجللراءات 

واخلطللوات ذات العالقللة بالعمليللة االنتخابيللة يف ضللوء التأجيللل.

اخلالصة
تظهللر جتربللة االنتخابللات املحليللة عمللق أزمللة النظللام السلليايس وانقسللامه أفقيللًا 
وعموديللًا، وفشللله يف تأديتلله لوظيفتلله.  فاالنقسللام أدى إىل وجللود نظامللن قضائيللن 
منفصلللن وسلللطتن ترشيعيتللن، وإىل غيللاب وحللدة السلللطة التنفيذيللة، ومل تفلللح 
التوافقللات الفصائليللة يف إمتللام عمليللة انتخابللات حمليللة، فكيللف سلليكون احلللال يف 
االنتخابللات الترشيعيللة الرئاسللية التللي تتطلللب وفللق »اتفللاق القاهللرة« إجللراء تعديالت 
عللى قانللون االنتخابللات، والللرشوع يف توحيللد املؤسسللات اإلداريللة واألمنيللة، ناهيللك 
عللن وحللدة السلللطة القضائيللة وضللامن اسللتقالليتها، إضافللة إىل اجلللدل الللذي حظللي 
بلله قللرار تشللكيل املحاكمللة الدسللتورية، والتعقيللدات املتعلقللة بضللامن القبللول بالنتائللج 

حللال إجللراء االنتخابللات؟ 

ويضللاف إىل ذلللك العامللل اإلرسائيللي القللادر عللى إفشللال سلليناريو إجللراء انتخابللات 
عامللة إذا كان هدفهللا إعللادة توحيللد وتقويللة النظللام السلليايس الفلسللطيني، ومللن 

1  كل مللا ال تعرفلله عللن مرحلللة الطعللون واالسللتئناف يف االنتخابللات البلديللة، دنيللا الوطللن، 2016/9/8.  تاريللخ الوصللول 
 https://goo.gl/0BVOzO  2016/10/12
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املشللكوك فيلله أن تسللمح دولللة االحتللالل بإعللادة انتخللاب وانتظللام عمللل جملللس 
ترشيعللي تشللارك فيلله خمتلللف القللوى، وبضمنهللا »محللاس«، كللام تدلللل عللى ذلللك 
جتربللة اعتقللال سلللطات االحتللالل لعللدد كبللري مللن النللواب املنتخبللن يف الضفللة 

لتعطيللل عمللل املجلللس عقللب االنتخابللات األخللرية.

بنللاء عللى مللا سللبق، نسللتطيع القللول إن أزمللة النظللام السلليايس ليسللت قانونيللة أو 
قضائيللة، بللل سياسللية بامتيللاز يوظللف فيهللا القانللون والقضللاء، وإن قللرار املصاحلللة 
وإجللراء االنتخابللات سلليايس أوالً وأخللريًا، األمللر الللذي يتطلللب إهنللاء حالللة االنقسللام 
واسللتعادة الوحللدة وتوحيللد مؤسسللات النظللام السلليايس وفللق منهجيللة الرزمللة 

الشللاملة، وليللس وفللق منهجيللة التجزئللة التللي ثبللت فشلللها.  

يف ضللوء الفشللل يف إجللراء االنتخابللات املحليللة، يمكللن بسللهولة التنبللؤ بفشللل مقاربللة 
االنتخابللات الرئاسللية والترشيعيللة يف حللال مل ينتلله االنقسللام، أو مل يتللم التوافللق عللى 
إعللادة بنللاء النظللام السلليايس عللى أسللس وحدويللة، بللام فيهللا تشللكيل حكومللة وحللدة 
وطنيللة، وتوحيللد السلللطة القضائيللة، وإعللادة النظللر يف الترشيعللات التللي صللدرت 
خللالل فللرتة االنقسللام، واالتفللاق عللى برنامللج سلليايس، وتفعيللل املجلللس الترشيعللي، 
وتوحيللد املؤسسللة األمنيللة، واالتفللاق عللى قانللون االنتخابللات.  وهللذا السلليناريو – 
يف تقديللري – يعللّد توافقيللًا، ويمكللن مللن خالللله اسللتعادة النظللام السلليايس لللدوره 
ووظائفلله، فاملدخللل احلقيقللي لبنللاء النظللام السلليايس هللو اسللتعادة الوحللدة وإهنللاء 

االنقسللام.

إن فللرص حللدوث هللذا السلليناريو مسللتبعدة يف األمللد املنظللور، أو خللالل مهلللة التأجيل 
لالنتخابللات املحليللة وفللق قللرار جملللس الللوزراء، األمللر الللذي قللاد إىل إصللدار قللرار 
مللن احلكومللة يف جلسللتها بتاريللخ 2016/10/11 بعللودة كافللة املجالللس املحليللة إىل 
أعامهلللا، كللام كانللت قبللل 2016/8/6، بللام يف ذلللك رؤسللاء وأعضللاء اهليئللات املحليللة 
الذيللن تقدمللوا باسللتقاالهتم بسللبب الرتشللح لالنتخابللات، واعتبارهللا جمالللس تسلليري 
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أعللامل إىل حللن إجللراء االنتخابللات1.

أمللا يف حللال قللرر جملللس الللوزراء بعللد انتهللاء مهلللة األشللهر األربعللة إجللراء العمليللة 
االنتخابيللة يف الضفللة دون القطللاع، وبغللض النظللر عللن قبللول أو عللدم املشللاركة مللن 
بعللض الفصائللل، فهللذا يعنللي تكريللس حالللة االنقسللام، وهيللدد بنيللة النظللام السلليايس 
الفلسللطيني ووحللدة مؤسسللاته، التللي سللامهت حكومللة التوفللق، ولللو قليللاًل، يف إنعاش 
الرهللان عللى التقللدم باجتللاه وحدهتللا، إضافللة إىل مللا سلليرتكه هللذا القللرار مللن تداعيللات 
عللى جممللل احلالللة الفلسللطينية، وخاصللة إبقللاء املجالللس املحليللة يف قطللاع غللزة عللى 

حاهلللا دون أي تغللريات حقيقيللة تسللمح بتحسللن اخلدمللات املقدمللة للمواطنللن.

كللام سلليؤدي هللذا القللرار - إن حصللل - إىل مزيللد مللن تكريللس عوامللل فقللدان الثقللة 
يف النظللام السلليايس الفلسللطيني، ومكوناتلله املؤسسللية واحلزبيللة التللي فشلللت يف جتللاوز 
املعيقللات والتوافللق عللى جمللرد انتخابللات حمليللة، األمللر الللذي يظهللر يف اسللتحالة انعقللاد 
انتخابللات رئاسللية وترشيعيللة يف ظللل انقسللام مؤسسللات النظللام السلليايس، وغيللاب 
التوافللق الوطنللي عللى طبيعللة النظللام السلليايس، وعللى خارطللة طريللق وطنيللة تكللون 
االنتخابللات أحللد مكوناهتللا بعللد االتفللاق عللى وظيفتهللا يف ظللل االحتللالل.  فاألصللل 
أن تللأيت االنتخابللات يف سللياق إسللرتاتيجية وطنيللة للتحللرر واخلللالص مللن االحتللالل،2 
واالتفللاق عللى عقللد اجتامعللي ومللرشوع وطنللي جامللع وأسللس واضحللة للرشاكللة 

السياسللية.

1  جملللس الللوزراء يقللرر عللودة رؤسللاء وأعضللاء اهليئللات املحليللة املسللتقيلن إىل أعامهلللم، وكالللة األنبللاء الفلسللطينية )وفللا(، 
  2016/10/12 الوصللول  تاريللخ    .2016/10/9

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Hs5WNJa724509598461aHs5WNJ              
2  الدعللوة إىل توفللري متطلبللات االنتخابللات يف ظللروف التحللرر الوطنللي، لقللاء »مللا العمللل« الللذي نظملله املركللز الفلسللطيني 

البللرية وغللزة، 2016/3/20 ألبحللاث السياسللات والدراسللات اإلسللرتاتيجية )مسللارات(، 
  https://goo.gl/RFNp2a             
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مقدمة 
أدخللل قللرار احلكومللة الفلسللطينية بتأجيللل االنتخابللات املحليللة ألربعللة أشللهر احلالللة 
الفلسللطينية يف مرحلللة جديللدة مللن اخلالفللات بللددت التفللاؤل الللذي رافللق قللرار 
إجرائهللا، والرهللان عللى اعتبارهللا حمطللة عللى طريللق املصاحلللة وإجللراء االنتخابللات 
الرئاسللية والترشيعيللة.  كللام أنلله أثللار تكهنللات عللام إذا كان مصللري هللذه االنتخابللات 
هللو إجراؤهللا بعللد أربعللة أشللهر يف الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة، أم يف الضفللة فقللط، أم 
إعللادة تأجيلهللا إىل أجللل غللري مسللمى، وهللو مللا يعللادل اإللغللاء مللن الناحيللة العمليللة.

يتوقللف مصللري االنتخابللات املحليللة عللى عللدد مللن العوامللل والتطللورات التللي تسللعى 
هللذه الورقللة إىل تشللخيصها، وحتليللل تأثريهللا عللى فللرص إجللراء االنتخابللات يف 
املوعللد املحللدد مللن قبللل احلكومللة، مللع حماولللة حتليللل مواقللف القللوى السياسللية ذات 
العالقللة بعللدد مللن هللذه العوامللل، وديناميكيللة تطللور وزن كل منهللا يف التأثللري عللى 

السلليناريوهات املحتملللة ملصللري االنتخابللات.

مواقف متباينة إزاء التأجيل
قللررت احلكومللة الفلسللطينية تأجيللل إجللراء االنتخابللات املحليللة ألربعللة أشللهر، خالل 
جلسللتها املنعقللدة بتاريللخ 2016/10/4، حيللث قللال رئيللس الللوزراء رامللي احلمللد 
اهلل: »إنلله سلليتم تأجيللل االنتخابللات أربعللة أشللهر، يتللم خالهلللا توفللري البيئللة القانونيللة 
إلجللراء االنتخابللات يف يللوم واحللد«.1 واختلفللت اآلراء حللول قللرار احلكومللة، فقللد 
رفضللت حركللة محللاس قللرار التأجيللل، وأكللدت عللى متسللكها باسللتكامل االنتخابللات 
مللن حيللث انتهللت، معتللربة أن هللذا القللرار يعكللس نوعللًا مللن التخبللط والتهللرب مللن 
االسللتحقاقات االنتخابيللة، وخدمللة ملصالللح »فتللح« الفئويللة.2 وهللو موقللف يثللري 
شللكوكًا إزاء فللرص إجللراء االنتخابللات يف قطللاع غللزة الللذي تسلليطر عليلله »محللاس«.

1  احلكومللة الفلسللطينية تعلللن تأجيللل االنتخابللات املحليللة 4 أشللهر، وكالللة األناضللول، 2016/10/4.  تاريللخ الوصللول 
https://goo.gl/NVhnNO  2016/10/27

2  تأجيللل لالنتخابللات البلديللة 4 شللهور ...  و»محللاس« ترفللض، املركللز الفلسللطيني لإلعللالم، 2016/10/4.  تاريللخ الوصللول 
https://goo.gl/rkZoig  2016/10/27
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بللدوره، رحللب املتحللدث باسللم حركللة فتللح أسللامة القواسللمي بقللرار التأجيللل.  
وقللال: »إن قللرار احلكومللة بتأجيللل االنتخابللات املحليللة يللأيت تنفيللذًا لرؤيللة الرئيللس 
حممللود عبللاس القاضيللة بإعللالء املصالللح الوطنيللة العليللا بحتميللة إجللراء االنتخابللات 
يف الوطللن كللله، يف إطللار الوحللدة الوطنيللة، وعللدم حرمللان أهلنللا يف القطللاع مللن 
االنتخابللات«.1 يف حللن رفضللت قللوى اليسللار وقللوى أخللرى قللرار التأجيللل، معتللربة 
أنلله قللرار »مسلليس وغللري قانللوين«، وأنلله جيللب إرشاك مجيللع الفصائللل يف اختللاذه ألهنللم 
رشكاء يف هللذا الوطللن، وأن تأجيللل االنتخابللات يمثللل انقالبللًا عللى ميثللاق الللرشف 

الللذي وقعللت عليلله الفصائللل.2

ودعللت مؤسسللات أهليللة وحقوقيللة إىل اغتنللام فرصللة التأجيللل لتذليللل العقبللات التللي 
حالللت دون إجللراء االنتخابللات، حيللث دعللا املركللز الفلسللطيني حلقللوق اإلنسللان 
إىل هتيئللة الظللروف ملشللاركة قطللاع غللزة، واعتللرب أن التأجيللل هبللدف إهنللاء كافللة 
اإلشللكاليات يشء مهللم، إال أن األهللم هللو عللدم تسللويف عقللد االنتخابللات وفللق 
اسللتحقاقها القانللوين.  وطالللب مجيللع األطللراف بالعمللل عللى تذليللل العقبللات لضللامن 
إجللراء االنتخابللات يف قطللاع غللزة3، منوهللًا إىل أن التأجيللل هبللدف إصللالح النظللام 
االنتخللايب أمللر جيللد، عللى أن يكللون اإلصللالح هدفلله اسللتمرارية إجللراء االنتخابللات 

بشللكل دوري يف كافللة املحافظللات.  

ولكللن مللا الللذي يتوجللب إصالحلله يف النظللام االنتخللايب؟ وكيللف يمكللن أن تتللم 
عمليللة اإلصللالح دون تعميللق اخلالفللات الداخليللة يف ظللل حالللة االنقسللام، بشللكل 

يؤثللر عللى مصللري االنتخابللات املحليللة؟

1  ترحيللب بتأجيللل احلكومللة الفلسللطينية االنتخابللات املحليللة، وكالللة فينيللق نيللوز، 2016/10/4.  تاريللخ الوصللول 
https://goo.gl/8hfpln  2016/10/27

2  فصائللل: تأجيللل االنتخابللات قللرار مسلليس يكللرس االنقسللام، صحيفللة الرسللالة، غللزة، 2016/10/4.  تاريللخ الوصللول 
https://goo.gl/16lcBp  2016/10/27

3  مركللز حقوقللي بغللزة يثمللن تأجيللل االنتخابللات لضللامن مشللاركة غللزة وحيللذر مللن التسللويف، دنيللا الوطللن، 2016/10/4.  
 https://goo.gl/gscyVT    2016/10/27 الوصللول  تاريللخ 
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خالف حول تعديل قانون االنتخابات احمللية
يف ضللوء تداعيللات قللرار حمكمللة العللدل العليللا الللذي أكللد عللدم قانونيللة القضللاء 
واملحاكللم التابعللة حلركللة محللاس، فللإن املخللرج املطللروح هللو إنشللاء حمكمللة خاصللة 
باالنتخابللات املحليللة.  وهللو مللا يتطلللب إدخللال تعديللل عللى قانللون انتخابللات 
املجالللس املحليللة الللذي يعطللي حماكللم البدايللة صالحيللة البللت يف الطعللون.  وبالنسللبة 
إىل »محللاس«، فللإن املوافقللة عللى مثللل هللذا التعديللل، بعللد نللزع »الرشعيللة« عللن 
املحاكللم يف القطللاع بقللرار مللن حمكمللة العللدل العليللا، تبللدو بمثابللة تسللليم يصعللب 

حدوثلله بنتائللج هللذا القللرار.  

وحسللب بسللام القواسللمي، أسللتاذ القانللون العللام الدسللتوري واإلداري يف جامعللة 
اخلليللل، فإنلله »جيللب التفريللق بللن االنتخابللات املحليللة واالنتخابللات العامللة، 
فاالنتخابللات املحليللة ينظمهللا قانللون خللاص وهللو قانللون انتخللاب جمالللس اهليئللات 
املحليللة رقللم 10 لسللنة 2005 وتعديالتلله، بينللام االنتخابللات العامللة )الرئاسللية 
والترشيعيللة(، فينظمهللا قانللون آخللر خللاص، وهللو قللرار بقانللون رقللم 1 بشللأن 
االنتخابللات العامللة لسللنة 2007«.  وحسللب قانللون انتخللاب جمالللس اهليئللات املحليللة، 

فللإن املحكمللة املختصللة يف الطعللون االنتخابيللة هللي حمكمللة البدايللة.1 

إن التوافللق عللى تشللكيل حمكمللة خاصللة باالنتخابللات املحليللة يبللدو صعبللًا، حيللث 
سللتكون هللذه القضيللة موضللع سللجال سلليايس وقانللوين مللن شللأنه أن يفاقللم اخلالفللات 
يف ظللل االنقسللام، ومللا يرافقلله مللن تنللازع عللى »رشعيللة« املؤسسللات، املدنيللة واألمنيللة 
والقضائيللة، يف كل مللن الضفللة والقطللاع، ال سلليام أن مسللألة تعديللل قانللون االنتخابللات 
املحليللة تللأيت يف سللياق البحللث عللن خمللرج لتفللادي بللت حماكللم البدايللة يف غللزة 

بالطعللون.  

ال يبللدو أن تعديللل القانللون االنتخللايب هللو القضيللة الوحيللدة املثللرية للخالفللات، فهنللاك 
قضيللة أخللرى تتعلللق بالسللعي العتللامد القائمللة املفتوحللة يف التصويللت، وهللي خطللوة 

1  تأجيللل االنتخابللات بللن الللرأي القانللوين والسلليايس، دنيللا الوطللن، 2016/10/4.  تاريللخ الوصللول 2016/10/27 
https://goo.gl/MKX8xh
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يمكللن القيللام هبللا ألهنللا تنللدرج ضمللن إجللراءات خللوض االنتخابللات املحليللة.

إن إشللكالية القوائللم يف انتخابللات البلديللة كانللت السللبب الرئيللس يف تأجيلهللا، ومللن 
أوىل القضايللا املثللارة إلصللالح النظللام االنتخللايب هللي القوائللم، فقللد أشللار حممللد 
جباريللن، وكيللل وزارة احلكللم املحللي، إىل أن الللوزارة جتللري تعديللالت عللى النظللام 
االنتخللايب اخلللاص باهليئللات البلديللة واملحليللة، الفتللًا إىل أنلله سلليجري اعتللامد نظللام 
القائمللة املفتوحللة بللدالً مللن القائمللة املغلقللة، وإن هللذا التعديللل سلليأيت ضمللن حللوار 

مللع الفصائللل وخللرباء وأكاديميللن ومؤسسللات املجتمللع املللدين.1

أمللا هشللام كحيللل، املديللر التنفيللذي للجنللة االنتخابللات املركزيللة، فقللد أكللد حللرص 
اللجنللة عللى إجللراء العمليللة االنتخابيللة يف الضفللة والقطللاع عللى حللد سللواء، 
واسللتعدادها لتنفيللذ أي نظللام انتخللايب يتللم التوافللق عليلله.  ونللوه إىل أن إنشللاء حمكمللة 
خاصللة باالنتخابللات كان إحللدى التوصيللات التللي قدمتهللا جلنللة االنتخابللات يف 

تقريرهللا حللول االنتخابللات املحليللة العللام 2012، إال أنلله مل يتللم األخللذ هبللا.2

تللأيت هللذه االقرتاحللات بشللأن تعديللل قانللون االنتخابللات لتللاليف اإلشللكاليات التللي 
حدثللت خللالل مرحلللة الطعللون يف االنتخابللات املحليللة التللي كان مللن املقللرر أن جتللري 

يف 8 ترشيللن األول اجلللاري.

شرعية املؤسسات األمنية والقضائية يف غزة
ربللام يكللون التنللازع عللى »الرشعيللة« مللن أكثللر العوامللل تعقيللدًا يف غيللاب حالللة 
مللن التوافللق الوطنللي تفتللح الطريللق أمللام إعللادة توحيللد ودمللج املؤسسللات املدنيللة 
واألمنيللة، حتللت إرشاف حكومللة توافللق وطنللي قللادرة عللى القيللام بمهامهللا.  وال يتوقللع 
يف ظللل احتللدام اخلللالف واجلللدل حللول »رشعيللة« املؤسسللات يف قطللاع غللزة أن توافللق 

1  تعديللالت يف القانللون االنتخللايب للبلديللات واعتللامد نظللام القائمللة املفتوحللة، دنيللا الوطللن، 2016/10/27.  تاريللخ الوصللول 
https://goo.gl/OBIjec  2016/10/27

 2  املحاكللم فّجللرت االنتخابللات وأوصينا بمحكمة خاصة، وكالة شللمس نيللوز، 2016/10/4.  تاريخ الوصللول 2016/10/27
/http://shms.ps/ar/post/45668
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»محللاس« عللى عمليللة انتخابيللة تتأسللس عللى الطعللن يف رشعيللة مؤسسللاهتا.

لذلللك، أثللار إسللقاط عللدد مللن القوائللم االنتخابيللة يف قطللاع غللزة جللدالً قانونيللًا 
واسللعًا، وتضاربللت اآلراء حللول ذلللك.  وقبللل عللرض تلللك اآلراء ال بللد مللن معرفللة 
اإلجللراء القانللوين لللدى جلنللة االنتخابللات، فهللي تتعامللل مللع قائمللة كاملللة وليللس مللع 
مرشللحن، وبالتللايل كان موقللف اللجنللة وفقللًا للقانللون االنتخللايب أهنللا تعتمللد القائمللة 
النسللبية كأهللداف، واملرشللح كجللزء مللن األهللداف، فللإذا سللقط أو أخللل طلللب غللري 
مسللتويف الللرشوط املنصللوص عليهللا وفللق املللادة )20( فعللى اللجنللة رفللض قبللول 

تسللجيل القائمللة، وإذا تبللن عللدم صحللة البيانللات تلغللى القائمللة1.  

وبللرأي املركللز الفلسللطيني حلقللوق اإلنسللان فللإن جلنللة االنتخابللات قللد جافللت 
الصللواب، عندمللا اعتللربت أن خمالفللة أحللد املرشللحن لللرشوط الرتشللح يعطيهللا احلللق 
بحرمللان قائمللة كاملللة مللن الرتشللح2، حيللث نللص القانللون عللى أن »الطعللن يف قائمللة« 
والطعللن »يف مرشللح أو أكثللر«، ولللو كان الطعللن يف املرشللح يتضمللن الطعللن يف كل 
القائمللة فلللامذا ذكللر القانللون اآلخريللن ومل يكتللف بعبللارة االعللرتاض عللى القوائللم 
وذلللك وفللق املللادة )22( مللن قانللون انتخابللات اهليئللات املحليللة رقللم )10( لسللنة 
2005م؟!3  ونتيجللة اجلللدل القانللوين ومللا رافقلله مللن أحللداث تأجلللت االنتخابللات 

البلديللة ملللدة أربعللة أشللهر.

يف املقابللل، اعتللربت نقابللة املحامللن يف بيللان هلللا »إن قللرار إجللراء االنتخابللات يف قطللاع 
غللزة مل يعالللج الفللراغ القانللوين املتمثللل يف الرقابللة عللى العمليللة االنتخابيللة مللن الناحيللة 
القانونيللة ونتائجهللا«، وبالتللايل فللإن اللجللان التللي سللترشف عللى االنتخابللات غللري 

قانونيللة وال رشعيللة هلللا.

1  مداخلة، هشام كحيل، تلفزيون فلسطن، برنامج بن الثنايا، 2016/9/13.  
2  املركللز الفلسللطيني حلقللوق اإلنسللان، إلغللاء قوائللم السللتبعاد أحللد املرشللحن فيهللا جمللاف للقانللون وهيللدر اإلرادة احلقيقيللة 

http://pchrgaza.org/ar/?p=12628  2016/10/27 الوصللول  تاريللخ    .2016/9/5 للناخبللن، 
3  قانون انتخاب جمالس اهليئات املحلية رقم )10( للعام 2005 وتعديالته، 2016/9/28.

https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/LocalElections_Law_Nr10_2005_Updates_AR.pd-
f?ver=2011-03-09-104604-353
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ورأت النقابللة أن قللرار حمكمللة العللدل العليللا القللايض بإلغللاء االنتخابللات يف غللزة يللأيت 
يف صلللب اختصاصهللا، وينبللع مللن تقديرهللا أن انتخابللات غللزة لللن تكللون نزهيللة، 
ألن إجرائهللا يعنللي اعرتافللًا مللن قبللل السلللطة الفلسللطينية بسلللطة االنقللالب يف غللزة 
)محللاس(، ومؤسسللاهتا مللن املحاكللم االبتدائيللة التللي تنظللر يف الطعللون، واألجهللزة 
الرشطيللة غللري القانونيللة التللي يتطلللب منهللا محايللة صناديللق االقللرتاع، وهللو خمالللف 
لسياسللة السلللطة، وبالتللايل صللدر قرارهللا بإلغللاء االنتخابللات يف القطللاع وإجرائهللا يف 
الضّفللة فقللط، اسللتنادًا إىل القانللون الللذي جييللز إجللراء االنتخابللات املحليللة يف منطقللة 

مللن الوطللن دون أخللرى.

وأضللاف بيللان النقابللة: »إن اسللتثناء مدينللة القللدس مللن إجللراء االنتخابللات، واسللتثناء 
املقدسللين مللن املشللاركة يمللس الوضللع القانللوين والسلليايس ملدينللة القللدس كعاصمللة 

لدولللة فلسللطن«.1 

وقللد ترافللق كل مللا سللبق مللع انتهللاكات للحريللات يف كل مللن الضفللة والقطللاع، إذ أكللد 
املركللز الفلسللطيني حلقللوق اإلنسللان وجللود جتللاوزات بالتهديللد والضغللط واإلكللراه 
والللرضب لبعللض أفللراد القوائللم وجلللان األحللزاب االنتخابيللة، حيللث مورسللت 
انتهللاكات بحللق أبنللاء »فتللح« يف قطللاع غللزة للحللد مللن عملهللا يف االنتخابللات وملنللع 
أي ممارسللة للدعايللة االنتخابيللة، ومللن تلللك االنتهللاكات هتديللد مرشللحن منتخبللن 
للمجالللس البلديللة، واعتقاهلللم والتعللدي عليهللم بالللرضب، مللا جعللل خطللوات »فتللح« 
مقيللدة وغللري مسللموح هلللا بمامرسللة عملهللا االنتخللايب.2  يف املقابللل أكللدت »محللاس« 
تعللرض مرشللحيها إىل التهديللد باالعتقللال واملضايقللة مللن قبللل األجهللزة األمنيللة يف 

الضفللة، إضافللة إىل االعتقللال والتهديللد باالعتقللال مللن قبللل االحتللالل اإلرسائيللي.

1  بيان بخصوص قرار جملس الوزراء الدعوة إلجراء انتخابات اهليئات املحلية، موقع نقابة املحامن، 2016/8/24.  
 http://www.palestinebar.ps/751             

2  املركللز الفلسللطيني حلقللوق اإلنسللان، انتهللاكات بحللق مرشللحي انتخابللات جمالللس اهليئللات املحليللة، 2016/9/6.  تاريللخ 
http://pchrgaza.org/ar/?p=12642  2016/10/2 الوصللول 
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املوقف اإلسرائيلي والدولي من االنتخابات احمللية
قللّدرت أوسللاط إرسائيليللة بللأن »محللاس« تفللوز عللى »فتللح« يف معركللة كسللب تعاطللف 
اجلمهللور الفلسللطينّي منللذ فللرتة طويلللة، وأن تأجيللل االنتخابللات املحلّيللة مللا هللو 
إال دليللل واضللح عللى خللوف وخشللية وقلللق الرئيللس حممللود عبللاس مللن سلليطرة 
»محللاس« عللى مراكللز القللوة يف الضفللة الغربيللة.1 وعمللدت إرسائيللل إىل التأثللري عللى 
جمريللات العمليللة االنتخابيللة، حيللث قامللت بشللّن محللالت اعتقللال ممنهجللة تسللتهدف 

قيللادات مللن »محللاس« وناشللطيها، وبعللض نشللطاء فصائللل اليسللار.2
أمللا فيللام خيللص القللدس، فللإن شللمول املدينللة وضواحيهللا ضمللن العمليللة االنتخابيللة 
يثللري قلقللًا لللدى إرسائيللل لزعمهللا أن القللدس هللي »عاصمللة إرسائيللل«، وأن وجللود 
حكللم حمللي للسلللطة الفلسللطينية يزعللزع هللذا االدعللاء ويشللكل خطللرًا عليهللا، فهللي 
لدهيللا ختللوف مللن هللذه االنتخابللات وال رغبللة هلللا بإمتللام إجرائهللا يف أرايض السلللطة.
بينللام رحبللت األمللم املتحللدة بقللرار التأجيللل وفقللًا ملللا حتللدث بلله نيكللوالي مالدينللوف، 
املنسللق اخلللاص لأمللم املتحللدة لعمليللة السللالم يف الللرشق األوسللط، حيللث دعللا إىل 
هتيئللة األجللواء إلجللراء االنتخابللات يف وقللت واحللد يف الضفللة وقطللاع، ألن تنظيمهللا 
مصلحللة وطنيللة فلسللطينية.3 وجللاء ترحيللب األمللم املتحللدة هبللذا القللرار للضغللط عللى 
»فتللح« و»محللاس« للمللي قدمللًا جتللاه حتقيللق املصاحلللة التللي مللن شللأهنا تعزيللز العمليللة 

الديمقراطيللة وإعللادة ترتيللب البيللت الفلسللطيني.

اإلشكاليات الداخلية حلركة فتح 
اسللتجابت »فتللح« لقللرار إجللراء االنتخابللات، ألهنللا تعتربهللا مدخللاًل إلهنللاء االنقسللام 
وخيللارًا لتكريللس التللداول السلللمي للسلللطة، وألهنللا اسللتحقاق وطنللي وقانللوين 

للمواطللن الفلسللطيني.4

1  تل أبيب: تأجيل االنتخابات املحلية، صحيفة أجماد العرب، تاريخ الوصول 2016/10/27 
 http://www.amgadalarab.com/?todo=view&cat=2&id=00028198             

2  »إرسائيللل« واالنتخابللات البلديللة الفلسللطينية: تعطيللل أم تسللهيل، وكالللة فلسللطن اليللوم، 2016/7/27.  تاريللخ الوصللول 
 https://paltoday.ps/ar/post/276036  2016/10/27

3  ترحيب بتأجيل احلكومة الفلسطينية االنتخابات املحلية، مصدر سابق.  
4  مقابلة، د.  فايز أبو عيطة، الناطق باسم حركة فتح، غزة، 2016/9/29.  
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 وقللال حممللد دحللالن، القيللادي املفصللول مللن »فتللح« »بأننللا سللنلتزم بقوائللم احلركللة 
مللا دامللت قائمللة عللى املشللاركة الفتحاويللة مللن الللكادر يف اختيللار مللن يمثلهللم مللن 
الكفللاءات الوطنيللة، وليسللت قوائللم سياسللية هتبللط عليهللم دون اعتبللار للكفللاءات 
أو التخصللص«، وأكللد عللى »اسللتخدام كل قوتلله وإمكانياتلله لدعللم قوائللم احلركللة 
املهنيللة التللي ختللدم اجلمهللور الفلسللطيني يف فرصللة تارخييللة السللتعادة احلركللة لوحدهتللا 

وكرامتهللا التللي غابللت«.1

ظهللرت مالمللح الوحللدة الفتحاويللة بشللكل واضللح يف تشللكيل القوائللم االنتخابيللة 
يف قطللاع غللزة، ورسعللان مللا انقلبللت إشللارات التهدئللة الداخليللة إىل خللالف أشللد 
مللن السللابق مللع الكشللف عللن خطللة اللجنللة الرباعيللة العربيللة )مللرص، واألردن، 
والسللعودية، واإلمللارات( التللي نرشهتللا وسللائل اإلعللالم يف الرابللع مللن أيلللول املللايض، 
والتللي حتللدد خريطللة طريللق تبللدأ بتحقيللق مصاحلللة فتحاويللة أساسللها عللودة دحللالن 
إىل عضويتلله يف اللجنللة املركزيللة، وإعللادة املفصولللن مللن »فتللح« والسلللطة إىل مواقعهللم 

السللابقة.2

مللن الواضللح أن املصاحلللة الفتحاويللة باتللت أمللرًا يصعللب حتققلله، ال سلليام مللع اقللرتاب 
موعللد املؤمتللر السللابع للحركللة، خاصللة أن دحللالن ومللن معلله يسللعون للعللودة إىل 
صفللوف »فتللح«، مللن خللالل حللراك يف السللاحتن الفلسللطينية والعربيللة، حيللث ُنظمللت 
مظاهللرة يف غللزة ختللهللا حللرق صللور الرئيللس حممللود عبللاس، ومظاهللرات يف خميمللي 
بالطللة واألمعللري، إضافللة إىل تداعيللات عقللد مؤمتللر »العللن السللخنة« يف مللرص، الللذي 

أثللار االسللتياء يف أوسللاط السلللطة و»فتللح«.

بالرغللم مللن تلللك املحللاوالت، إال أن حللدوث املصاحلللة الفتحاويللة وعللودة دحللالن يف 
ظللل املعطيللات احلاليللة أمللر يصعللب حتققلله، مهللام بلغللت الضغللوط اخلارجيللة، حيللث 

1  دحللالن: سللأدعم بللكل قللوة قوائللم »فتللح« التللي تتوفللر فيهللا الكفللاءة واملهنيللة يف االنتخابللات، وكالللة فلسللطن اليللوم، 
https://goo.gl/xvFrJV  2016/9/20 الوصللول  تاريللخ    .2016/7/28

2  التقديللر اإلسللرتاتيجي )92(: االنتخابللات املحليللة الفلسللطينية ...  السللياق وسلليناريوهات مللا بعللد التأجيللل، مركللز الزيتونللة 
https://goo.gl/3Dq3Ca للدراسللات واالستشللارات، بللريوت، ترشيللن األول 2016.  تاريللخ الوصللول 2016/10/27 
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لللن تللؤدي كافللة التحللركات إىل عللودة دحللالن إىل احلركللة مللن جديللد، بللل قللد تللؤدي 
إىل نتيجللة معاكسللة، وإىل تقللارب بللن »فتللح« و»محللاس«، ولللو باملعنللى التكتيكللي، مللن 

أجللل قطللع الطريللق عللى أي تدخللالت تدفللع باجتللاه عللودة دحللالن.

خامتة
تلعللب العوامللل واملواقللف السللابقة دورًا مهللاًم يف إمكانيللة تطللور أي سلليناريو بخصوص 

إجللراء االنتخابللات املحليللة:، ومنها:

أوالً: إمكانيللة إجللراء االنتخابللات املحليللة يف كل مللن الضفللة الغربيللة وقطللاع غللزة، بعد 
إهنللاء كافللة اإلشللكاليات التللي حدثللت عنللد إعللالن االنتخابللات، مللن خللالل التوافللق 
الوطنللي عللى حتقيللق اخللرتاق يف نلللف املصاحلللة يسللمح بإعللادة توحيللد املؤسسللات 
املدنيللة واألمنيللة والقضائيللة، وهللو أمللر ال يتوقللع حدوثلله، عللى األقللل خللالل فللرتة 

تأجيللل االنتخابللات.

ثانيللًا: إجللراء االنتخابللات املحليللة يف الضفللة فقللط دون قطللاع غللزة كللام حللدث يف 
العللام 2012، مللع تأجيللل االنتخابللات يف القللدس، وهللذا األمللر مللن شللأنه أن يكللرس 
االنقسللام، كللام أنلله مرهللون بكيفيللة تطللور الللرصاع الداخللي يف »فتللح«، ومواقللف 

خمتلللف الفصائللل مللن اسللتثناء قطللاع غللزة مللن االنتخابللات.

ثالثللًا: تأجيللل االنتخابللات املحليللة يف كل مناطللق السلللطة الفلسللطينية، وهللو السلليناريو 
األرجللح، فللكل املللؤرشات تقللود إىل ذلللك يف ظللل اسللتمرار االنقسللام والتمسللك 
بالسلللطة يف كل مللن الضفللة والقطللاع، وبقللاء العوامللل واألسللباب التللي أدت إىل 

التأجيللل عللى حاهلللا.
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مقدمة
ألقللى الرئيللس الفلسللطيني حممللود عبللاس خطابللًا يف الللدورة الللل 71 للجمعيللة العامللة 
لأمللم املتحللدة، هلللذا العللام 2016، أوضللح فيلله إىل أيللن وصلللت القضيللة الفلسللطينية.  
وأشللار إىل املوقللف الفلسللطيني الراهللن مللن اسللتحقاق التحللرر مللن االحتللالل يف 
إطللار الدعللم الللدويل.  ويف العللام املللايض 2015، ألقللى الرئيللس خطابللًا يف الللدورة الللل 
70 للجمعيللة العامللة، أكللد فيلله عللى رضورة إجيللاد حللل عللادل للقضيللة الفلسللطينية، 
وأن الفلسللطينين ال يمكنهللم مواصلللة االلتللزام باتفللاق أوسلللو يف ظللل عللدم التللزام 

إرسائيللل، ودعاهللا إىل حّتمللل مسللؤولياهتا كدولللة احتللالل.

تتنللاول هللذه الورقللة املواقللف واخليللارات التللي طرحهللا الرئيللس عبللاس يف منطللوق 
وحمتللوى هذيللن اخلطابللن؛ األول يف 30 أيلول/سللبتمرب 2015، والثللاين يف 22 أيلللول/
سللبتمرب 2016، وإىل أي مللدى فتللح الرئيللس أمللام القيللادة الفلسللطينية خيللارات جديدة 
يف سللياق تغيللري قواعللد اللعبللة السياسللية مللع االحتللالل، وهللل انعكللس حمتللوى 
اخلطابللن عللى أرض الواقللع، خاصللة يف ظللل تصعيللد إرسائيللل لسياسللات تعميللق 
االحتللالل واالسللتيطان، وتنكرهللا املسللتمر للقانللون الللدويل وقللرارات األمللم املتحللدة 
ذات الصلللة بالقضيللة الفلسللطينية واسللتمرار انتهاكاهتللا حلقللوق الشللعب الفلسللطيني؟

أبرز مضامن اخلطابن

خطاب الرئيس يف العام 2015 1

سللبق اخلطللاب ترويللج بللأن الرئيللس سلليفجر قنبلللة يف خطابلله.  وقللد أكللد ذلللك 
الرئيللس ذاتلله يف حللوار نرشتلله صحيفللة »القللدس العللريب« يف 20 أيلللول 2015، بقوللله: 
»سللألقي يف هنايللة اخلطللاب قنبلللة.  ولللن أكشللف عللن ماهيللة هللذه القنبلللة«2.  وبالرغللم 

1  نص خطاب الرئيس حممود عباس يف اجلمعية العامة، أمد لإلعالم، 2015/9/30.
https://www.amad.ps/ar/Details/91417               

2  حوار الرئيس حممود عباس مع صحيفة القدس العريب، 2015/9/20
http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/2015/09/09-19/alqudsweekly14.pdf             
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مللن رفضلله الكشللف عللن طبيعللة هللذه القنبلللة، إال أن الصحيفللة باالسللتناد إىل »مللا 
رسبلله أكثللر مللن مسللؤول«، أشللارت إىل أن الرئيللس »قللد يعلللن يف خطابلله وفللاة اتفللاق 
أوسلللو، وحتللرر الفلسللطينين عللى األقللل مللن بعللض التزاماتلله إن مل يكللن مجيعهللا، ويف 
مقدمتهللا التنسلليق األمنللي الللذي اختللذ املجلللس املركللزي ملنظمللة التحريللر الفلسللطينية 

قللرارًا بشللأنه يف دورتلله التللي عقللدت يف رام اهلل يف آذار 2015 1.
وقللال الرئيللس يف خطابلله »مللا دامللت إرسائيللل مللرصة عللى عللدم االلتللزام باالتفاقيللات 
املوقعللة معنللا، التللي حتولنللا إىل سلللطة شللكلية مللن دون سلللطات حقيقيللة ...  فإننللا نعلن 
أنلله ال يمكننللا االسللتمرار يف االلتللزام هبللذه االتفاقيللات، وعللى إرسائيللل أن تتحمللل 
مسللؤولياهتا كافللة كسلللطة احتللالل، ألن الوضللع القائللم ال يمكللن اسللتمراره، وقللرارات 
املجلللس املركللزي الفلسللطيني يف شللهر آذار املللايض حمللددة وملزمللة«.  وأضللاف: »إمللا 
أن تكللون السلللطة الوطنيللة الفلسللطينية ناقلللة للشللعب الفلسللطيني مللن االحتللالل إىل 

االسللتقالل، وإمللا أن تتحمللل إرسائيللل، سلللطة االحتللالل، مسللؤولياهتا كافللة«.

وإضافللة إىل مللا سللبق، متحللور خطللاب الرئيللس الللذي انتظللره الفلسللطينيون آنللذاك، 
والعللامل، حللول مواضيللع رئيسللة، مللن أبرزهللا: رشح لالنتهللاكات اإلرسائيليللة، وطلللب 
الدعللم الللدويل إلهنللاء االحتللالل، ورفللض تضييللع الوقللت يف مفاوضللات مللن أجللل 
املفاوضللات، والتأكيللد عللى أن املطلللوب إجيللاد مظلللة دوليللة تللرشف عللى إهنللاء هللذا 
االحتللالل وفللق قللرارات الرشعيللة الدوليللة، والرتحيللب باملبللادرة الفرنسللية الداعيللة إىل 
تشللكيل جمموعللة دعللم دوليللة لتحقيللق السللالم، وطلللب توفللري محايللة دوليللة، وتأكيللد 
اسللتمرار دولللة فلسللطن يف مسللاعيها لالنضللامم إىل املواثيللق واملنظللامت الدوليللة كافللة، 
إىل جانللب السللعي لتحقيللق املصاحلللة الفلسللطينية عللى أسللاس »تشللكيل حكومللة وحدة 
وطنيللة تعمللل وفللق برنامللج منظمللة التحريللر الفلسللطينية، والذهللاب إىل انتخابللات 

رئاسللية وترشيعيللة«.

1  املصدر السابق.
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خطاب الرئيس يف العام 2016 1

محللل هللذا اخلطللاب نفللس موضوعللات خطللاب العللام املللايض، مللع التأصيللل للروايللة 
التارخييللة الحتللالل فلسللطن، ومطالبللة إرسائيللل باالعللرتاف بمسللؤوليتها عللن النكبللة.  
كللام تضمللن اخلطللاب نقللدًا شللديدًا لربيطانيللا التللي طالبهللا الرئيللس بللأن »تتحمللل 
املسللؤولية التارخييللة والقانونيللة والسياسللية واملاديللة واملعنويللة« عللن نتائللج »وعللد 
بلفللور«، »بللام يف ذلللك االعتللذار مللن الشللعب الفلسللطيني ملللا حللل بلله مللن نكبللات 
ومللآس وظلللم٬ وتصحيللح هللذه الكارثللة التارخييللة ومعاجلللة نتائجهللا٬ عللى األقللل 

باالعللرتاف بالدولللة الفلسللطينية«.  

وتللم التأكيللد يف اخلطللاب عللى جتديللد طلللب الدعللم الللدويل إلهنللاء االحتللالل، وهللذه 
املللرة مللن خللالل املؤمتللر الللدويل للسللالم املزمللع عقللده قبللل هنايللة العللام وفللق املبللادرة 
الفرنسللية، والتلويللح بللأن االعللرتاف السلليايس بوجللود دولللة إرسائيللل٬ الللذي صللدر 
يف العللام ٬1993 ومللا زال قائللاًم حتللى اآلن٬ »ليللس اعرتافللا جمانيللًا، فعللى إرسائيللل أن 
تقابللله باعللرتاف مماثللل بدولللة فلسللطن«، فضللاًل عللن اإلشللارة إىل التوجلله السللتصدار 
قللرار مللن جملللس األمللن حللول االسللتيطان، وكذلللك املطالبللة برفللع املكانللة القانونيللة 
والسياسللية لدولللة فلسللطن داخللل األمللم املتحللدة.  كللام كللرر املوقللف مللن موضللوع 

املصاحلللة الفلسللطينية.  

تبللن عمليللة املراجعللة ملنطللوق خطللايب الرئيللس بللأن خطابلله يف العللام 2015 اسللتخدم 
الصياغللة التهديديللة مللع الرتكيللز عللى رسد االنتهللاكات اإلرسائيليللة، بينللام مل يللأت 

خطللاب العللام 2016 بجديللد، بللل جللاء أقللل مسللتوى يف نللربة التهديللد.

ومللن أجللل التعللرف إىل دالالت اخلطابللن واخليللارات السياسللية التللي تطللرق إليهللا 
الرئيللس، وإىل أي مللدى جللرى التعاطللي معهللا، فلسللطينيًا وإقليللاًم وعامليللًا، سللوف 
تتنللاول هللذه الورقللة أهللم املحللاور واخليللارات السياسللية التللي تناوهلللا اخلطللاب ومللا 

بعدهللا.  

1  نص خطاب الرئيس حممود عباس يف اجلمعية العامة، أمد لإلعالم، 2016/9/22.
http://www.amad.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=139239             
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اخليارات السياسية كما طرحها الرئيس

طرح الرئيس جمموعة من اخليارات السياسية تراوحت بني:

· املفاوضات واملؤمتر الدويل للسالم	

لعللل أهللم مللا طرحلله الرئيللس يف خطابيلله هللو رضورة إهنللاء االحتللالل وحتقيللق 
السللالم، مركللزًا عللى املؤمتللر الللدويل وفللق املبللادرة الفرنسللية، وموجهللًا دعللوة 
للمجتمللع الللدويل الغتنللام فرصللة حتقيللق السللالم.  كللام أشللار إىل حمللاوالت 
إرسائيللل التهللرب مللن املؤمتللر الللدويل للسللالم واسللتحقاقات السللالم، خاصللة بعللد 
رفضهللا للمبللادرة الفرنسللية، مؤكللدًا عللى أمهيللة أن يكللون العللام 2017 عللام إهنللاء 

االحتللالل، كونلله يصللادف مللرور نصللف قللرن عللى هللذا االحتللالل.

ويظهللر تركيللز الرئيللس عللى املؤمتللر الللدويل باعتبللاره اخليللار األكثللر حتديللدًا 
ووضوحللًا بمعامللله الزمنيللة واملكانيللة واألهللداف واملشللاركن، للخللروج بنتائللج 
حتظللى بدعللم دويل كبللري يف حللال نجاحلله، إضافللة إىل اسللتمرار رهللان الرئيللس عللى 

املفاوضللات مللن خللالل ممارسللة ضغللوط دوليللة عللى إرسائيللل السللتئنافها.

وقللد ظهللر يف خطللاب الرئيللس يف العللام 2016 مسللاواته بللن أمهيللة املؤمتللر الللدويل 
والعللودة إىل املفاوضللات املبللارشة مللع إرسائيللل، حيللث قللال: »وهنللا نتسللاءل: إذا مل 
يكللن هنللاك مؤمتللر دويل للسللالم وال مفاوضللات مبللارشة بيننللا وبللن اإلرسائيليللن، 
فكيللف ُيصنللع السللالم، ال مؤمتللر دويل وال مفاوضللات ويتحدثللون عللن السللالم، 

فكيللف ُيصنللع السللالم؟«

· عدم مواصلة االلتزام باالتفاقات املوقع عليها	

عللدا عللن خيللار املؤمتللر الللدويل للسللالم، فللإن الرئيللس عبللاس أعللاد التهديللد بعللدم 
مواصلللة االلتللزام باتفللاق أوسلللو وملحقاتلله، حيللث أعلن ذلللك يف خطابلله يف العام 
2015، مللع ربطلله بللإرصار إرسائيللل عللى عللدم االلتللزام باالتفاقيللات املوقعللة مللع 

اجلانللب الفلسللطيني، وحتويللل السلللطة الفلسللطينية إىل »سلللطة شللكلية«.  
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· التلويح بسحب االعرتاف بإرسائيل	

متثللل اخليللار الثالللث يف خطللاب 2016 بسللحب االعللرتاف بوجللود دولللة إرسائيل، 
حيللث أشللار إىل أن هللذا االعللرتاف، »ليللس اعرتافللًا جمانيللًا«، وينبغللي أن يقابللل 
باعللرتاف إرسائيللي مماثللل بدولللة فلسللطن، وبإهنللاء االحتللالل اإلرسائيللي، »لتعيش 

دولللة فلسللطن إىل جانللب دولللة إرسائيللل«.

· التوجه إىل جملس األمن	

متثللل اخليللار الرابللع بالتوجلله السللتصدار قللرار دويل حللول االسللتيطان، حيللث 
أكللد الرئيللس عللى عللدم رشعيللة االسللتيطان وسللعي القيللادة الفلسللطينية إىل 
تقديللم مللرشوع قللرار حللول االسللتيطان وإرهللاب املسللتوطنن إىل جملللس األمللن، 
موجهللًا رسللالة للللدول اخلمللس دائمللة العضويللة يف املجلللس )الواليللات املتحللدة، 
الصللن، بريطانيللا، روسلليا، فرنسللا( التللي متتلللك حللق الفيتللو، قللال فيهللا: »نأمللل 

أال يسللتخدم أحللد الفيتللو«.

· االعرتاف بالدولة واحلصول عىل العضوية الدائمة	

طالللب الرئيللس عبللاس برفللع عضويللة فلسللطن مللن دولللة مراقللب غللري عضللو 
إىل دولللة كاملللة العضويللة، حيللث قللال يف خطللاب 2016: »أدعوكللم لتبنللي قللرار 
جديللد بعللد قللرار رفللع مكانللة دولللة فلسللطن يف العللام 2012، وذلللك بإعطللاء 
حللق تقديللم وتبنللي القللرارات للللدول املراقبللة، وأطلللب دعمكللم للجهللد الللذي 
تبذللله دولللة فلسللطن مللن أجللل رفللع مكانتهللا القانونيللة والسلليايس، وذلللك مللن 
خللالل إعطائهللا مسللؤوليات إضافيللة لتللويل رئاسللة جلللان وجمموعللات دوليللة«.  كللام 
كللرر مطالبتلله للللدول التللي مل تعللرتف بعللد بدولللة فلسللطن باالعللرتاف هبللا، مؤكللدًا 

مواصلللة السللعي »مللن أجللل نيللل العضويللة الكاملللة يف املنظمللة الدوليللة«.
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· طلب احلامية الدولية جمددًا: 	

طالللب الرئيللس يف خطابيلله بتوفللري احلاميللة الدوليللة للفلسللطينين يف الضفللة الغربية، 
بللام فيهللا القللدس الرشقيللة، وقطللاع غللزة، ولكللن دون حتديللد اآلليللات، أو نللوع 

احلاميللة املطلوبللة التللي تقبللل هبللا القيللادة الفلسللطينية.

املواقف الفلسطينية
تباينللت ردود الفصائللل الفلسللطينية يف معللرض تعليقهللا عللى خطللايب الرئيللس، إذ رحب 
هبللام البعللض إىل حللد وصللف كل منهللام باخلطللاب التارخيللي واملهللم، كللام رصح بذلللك 
الناطللق باسللم حركللة فتللح آنللذاك أمحللد عسللاف، الللذي قللال تعقيبللًا عللى خطللاب 
2015: »إن خطللاب الرئيللس حممللود عبللاس يف األمللم املتحللدة عللرّب عللن إرادة الشللعب 
الفلسللطيني يف الوطللن والشللتات، ووضعنللا عللى أعتللاب مرحلللة جديللدة«، مشللريًا إىل 
أنلله »متسللك بالثوابللت الوطنيللة، وتنللاول كافللة قضايللا الوضللع النهائللي«1.  واعتللرب 
آخللرون هللذا اخلطللاب إجيابيللًا وخطللوة يف االجتللاه الصحيللح رشط االلتللزام بللام جللاء 
فيلله، وهللو موقللف معظللم فصائللل منظمللة التحريللر.  يف حللن أكللدت حركللة »محللاس« 
أن نتائجلله لللن تكللون إال كسللابق اخلطابللات، »طاملللا بقللي الرئيللس متمسللكًا بخيللار 

املفاوضللات العبثيللة«2.

بعيللدًا عللن ارتفللاع أو تراجللع نللربة التهديللد يف كل مللن اخلطابللن، مللن الواضللح أن 
مضمللون املواقللف يف اخلطابللن مل حيمللل أي جديللد، بللام يف ذلللك اخليللارات السياسللية 
التللي سللبق أن كررهللا الرئيللس خللالل السللنوات األخللرية.  ولعللل اجلديللد متثللل يف 
مطالبتلله بريطانيللا باالعتللذار مللن الشللعب الفلسللطيني عللى الويللالت التللي نتجللت 

بسللبب »وعللد بلفللور«.

1  الفصائل تواصل التعقيب عى خطاب أبو مازن باألمم املتحدة، وكالة فينيق نيوز، 2016/10/1.  
https://goo.gl/71fNA8             

2  »احلدث« ترصد مواقف الفصائل الفلسطينية من خطاب الرئيس عباس، صحيفة احلدث، 2016/10/1.
 http://www.alhadath.ps/article/23897/vote.php              



239

أوراق تقدير موقف

غللري أن األهللم هللو أن احلديللث املتكللرر عللن عللدد مللن اخليللارات السياسللية ال جيللد 
ترمجللة للله يف خطللوات تنفيذيللة تنطلللق مللن إدراج هللذه اخليللارات ضمللن إسللرتاتيجية 
وطنيللة شللاملة.  فلللم ُتتخللذ أي خطللوات عللى صعيللد التحلللل مللن التزامللات اتفللاق 
أوسلللو بالرغللم مللن اسللتمرار إرسائيللل يف عللدم االلتللزام بلله، وكذلللك حتميللل 
االحتللالل ملسللؤولياته، أو سللحب االعللرتاف بإرسائيللل، أو إنجللاز املصاحلللة الوطنيللة 
واسللتعادة الوحللدة، إضافللة إىل التمسللك باملفاوضللات حتللي يف ظللل التعنللت اإلرسائيي 

واسللتمرار جرائللم االحتللالل واالسللتيطان.  

اخلالصة 
حاولللت هللذه الورقللة وضللع تقديللر موقللف للخيللارات التللي وردت يف خطللايب الرئيللس 
عبللاس، التللي جيللري التلويللح ببعضهللا مللن قبيللل التهديللد، دون أن جتللد ترمجللة فعليللة 
هلللا عللى أرض الواقللع، وبخاصللة تلللك املتعلقللة بإعللادة النظللر يف العالقللة مللع دولللة 
االحتللالل والتحلللل مللن االلتزامللات بموجللب اتفللاق أوسلللو وملحقاتلله األمنيللة 
واالقتصاديللة، بالرغللم مللن صللدور قللرارات هبللذا اخلصللوص مللن املجلللس املركللزي 

ملنظمللة التحريللر، اعتربهللا الرئيللس نفسلله يف خطللاب 2015 »حمللددة وملزمللة«.

ويف الوقللت الللذي جللرى فيلله رفللع سللقف توقعللات الفلسللطينين واملراقبللن باحلديللث 
عللن قنبلللة سلليفجرها الرئيللس يف خطللاب 2015، سللاد اعتقللاد بللأن السللاحة السياسللية 
قللد تشللهد تغللريات جديللة بعللد إلقللاء اخلطللاب، وبخاصللة يف ضللوء مللا تشللهده 
األرايض الفلسللطينية مللن توسلليع لالسللتيطان، وحصللار، وعللزل وهتويللد للقللدس، 
وتنكيللل بللاألرسى، وانسللجامًا مللع قللرارات املجلللس املركللزي، ولكللن الوضللع 
القائللم بقللي عللى حاللله مللا بللن اخلطابللن، رغللم انللدالع املوجللة االنتفاضيللة بعللد يللوم 
واحللد مللن خطللاب 2015، ودون تغيللري جوهللري يف السياسللة الرسللمية عللى مسللتوى 
القضايللا التللي تناوهلللا الرئيللس يف اخلطابللن، إذ مل تقللّر أي خطللوات عمليللة يف سللياق 
بنللاء إسللرتاتيجية وطنيللة فلسللطينية تقللوم عللى التحلللل مللن أوسلللو، ولللو بصللورة 
تدرجييللة، بللل عللى العكللس اسللتمر التنسلليق األمنللي رغللم كل االنتهللاكات اإلرسائيليللة 
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واإلعدامللات امليدانيللة للشللباب الفلسللطيني.  

بقللي التلويللح بحللل السلللطة، أو إعللادة النظللر يف شللكلها ووظائفهللا، أو البللدء بخطوات 
فعليللة لتجسلليد الدولللة، جللزءًا مللن خطللاب التهديللد اللفظللي، يف حللن مل يتللم حتقيللق 
تقللدم يف ملللف املصاحلللة الفلسللطينية، أو اختللاذ أي خطللوة عمليللة إلشللعار إرسائيللل 
بللأي تغيللري يف السياسللة الفلسللطينية اجتللاه التعاطللي معهللا، بللل بقيللت األمللور عللى مللا 

هللي عليلله.  

كللام مل يتللم التقللدم بللأي طلبللات للحاميللة الدوليللة، أو بطلللب للجمعيللة العامللة بعللزل 
ومقاطعللة االحتللالل، أو الللرشوع يف عمليللة حماسللبة جديللة لالحتللالل، أو حتللى تنبللي 
ودعللم محلللة املقاطعللة إلرسائيللل، أو دعللم املوجللة االنتفاضيللة وتوسلليع املقاومللة 
الشللعبية، إضافللة إىل اسللتمرار العالقللة مللع دولللة االحتللالل يف سللياق تعزيللز التطبيللع، 
وصللوالً إىل مشللاركة الرئيللس يف جنللازة الرئيللس اإلرسائيللي السللابق شللمعون برييللس 
يف 30 أيلللول املللايض، ومللا أثارتلله مللن سللخط وردود فعللل غاضبللة يف أوسللاط الشللعب 

الفلسللطيني والفصائللل السياسللية.


