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تقديم
أ.جمال البابا

للدرسنا
بالرغم من ألهممةنا ألليبةنر أل

أللمنيةنا بناهم أللقنمم ين لالمينا أللمنا نر ،إال

أ تنرةننا ألهمن أللقننمم منناهألا ةمأل ن ألليثةننر من ألليقنند ملننم ةننتم

ننةاغا تنرة نا محننددأل امننا

درسننا ألهمنن أللق ننمم ة نن
لألم ن أللقننمم  ،مأل يننا مينناإ ننب إ مننال لل ننر أ أل

أ تس ننل

أللضننمع للننر يننا مينناح أللحةننا أللسةاسننةا أللنسننيرةا مألهميةننا مألالتت ننادةا مألال تمالةننا بحة ن
تؤدي ي ألليهاةا إلر تحقةق أللريامةا للممأل

متح ظ أمي متمير ل حةا يرةما.

ةتضن ممنا سننبق أ م هنمم ألهمن أللقننمم ألل منن أ نب حقننش نامش هي يضنناع أم

متغةننر بالتبننار أللقال ند أللت ن ةي لننق ميهننا يننا ينننا مرد ينننا ي ن سننبةا أللم ننما إلننر أللمينننا
أللقممةننا .مأمننام أليتقنناا م هننمم ألهم ن أللقننمم أللمقت ننر للننر أللدملننا إلننر م ننامةم أليثننر ننمملةا،
خر ن

يظرةننا

ألهم ن أللم تمن ن أللت ن تهنندا إلننر تننممة ألهيننرألد مألل مالننا  ،بحة ن

أللم همم مع حقةقا ممألتع أللنالم أللمنا ر مألمتمامات أللمتغةنر  ،أللتن أيند

ةمين ن تحقةقن ن ب ننالقم أللنس ننيرةا يقن ن خا ننا م ننع ب ننرمه تهدة نندأل

ةتيةننا

أ ألهمن أللقنمم ال

متح نندةا

متيمل ننا خار ة ننا

مدألخلةا.
إ ت مر م همم ألهم أللقمم م مال إلر تبلمر ب يل أللحال ألل اما ةياد ةت اب مع
أهمننا ألهم ن أللقننمم ألل لس ن ةي  ،بننا ةينناد ةت ننابق من ن همايةننا ،ييمننا أس ن ر أللحننر أللنالمةننا
ممرينه أللقنمف يةن ،
أل
أللثايةا ل ميت رة ممههممة ت يا م خشلهم أللم تمع أللدمل أللحال

ين

يلس ن ة مألل ننن

ألل لس ن ةي يننايمأل أحنند ضننحاةا مننش أللت ننيةلا أللدملةننا .يلننم تينند تيقض ن

ألنمألم ثشثنا للننر أليتهناع أللحننر إال مياين
لشسننتنمار ي ن أللمي قننا أللنربةننا .مين أللمت ن

نر ةا تنند غنره ين ألرف يلسن ة حربننا
دملنا إسن أل
أللننشي يننا م هننمم ألهم ن أللقننمم ين سننبةل إلننر
5
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أللتبلننمر ييتة ننا حتمةننا لحقننمق أللميت نرة  ،تنننرف م هننمم ألهم ن أللقننمم ألل لس ن ةي لض نربا
تيهت ن للننر أللت ننب
تا ننما أليح ننر مر أل

بنناهرف مأللبقنناع ،مأل ننب ألالسننتمرألر مأللح نناظ للننر

أللهمةننا مننم أللهننم ألهيبننر للم مننمل ألل لس ن ةي حتننر إي نناع ميظمننا أللتحرةننر ألل لس ن ةيةا يممثننا
رل ممحةد لل ن

ألل لس ةي .
نر ل ن
ل ن ألهم ن أللقننمم ألل لس ن ةي أللننشي ال ةختلننا يثةن أل

ميح ن ميننا ب نندد أللحنندة

ألهمن أللقننمم هي من أللنندما أللقا مننا رغننم أللمضننع ألل لسن ةي أللخننا
م ين أم ند

أللمتمثننا بحريننا تحننرر

أللينمأل ألهملننر تامنا يةايهنا أللمسننتقا للنر أرضنها أللسنلةبا ،مرغننم شلنإ ي ين من

ألل نمبا بمينا بلنمر م هنمم محندد لألمن أللقنمم ألل لسن ةي حتنر منع م نمد ميظمنا أللتحرةنر
ألل لس ن ةيةا ي ننار سةاس ن متننايمي ة مننع ألليةايةننا ألل لس ن ةيةا حة ن
ألليةا ماهألا ي

غري ن له ننشأل
ألال ننار ألل أل

مرتن
مر أللتيمة مأل يا ح نما يلسن ة للنر ميهلنا لضنم أل

ين ألهمنم

أللمتحد لام  2102ننا إميايةنا مضنع تم نةا متنرةنا لألمن أللقنمم ألل لسن ةي إلنر حند
ما ي متياما أللةد.
إ مننا ةتنننرف ل ن ألهم ن أللقننمم ألل لس ن ةي م ن مخننا ر متحنندةا
أللتخ نة ألل لسن ةي إلننر إي ناع دأل ننر أبحننا

دينيننا ي ن مريننه

ألهمن أللقننمم أللتن تضنم م مملننا من أللبنناحثة

ألهي نناع ،مننش أللنندأل ر أللتن ةر ننع ألل ضننا ين إي ننا ها إلننر أللسننةد م نند مهيننا منندةر لننام أللمريننه
ضننم رؤةتهننا ألل نناملا السننتيهاف أللنمننا أللبحث ن ي ن يلس ن ة مبننند يقا ننا
ألس ننت ال ألهخ ننم ب نناحث ألل نندأل ر تق نندةم تنرة ننا ربم ننا ةي ننم تنرة ننا ننب

مةلننا ممنمقننا

ننامع لألمن ن أللق ننمم

تيهتن ن أللر ةس ننةا .ألهمن ن أللق ننمم ألل لسن ن ةي م ننم "م ممل ننا أل
ألل لسن ن ةي متحدة نند مر أل
مأللتدألبةر أللت تتخشما ميظمنا أللتحرةنر ألل لسن ةيةا لحماةنا حقنمق ألل نن

ألل ننم ي ين ن ممأل ه ننا تهدة نندأل

متح نندةا

ننرألعأل

ألل لسن ةي مم نرمل

دألخلة ننا أم خار ة ننا بم ننا ةحقن نق أللم ننما لألم نندألا

أللم يةننا ي ن أللبقنناع مأللحرةننا مألالسننتقشا مأللنننمد " ،يمننا تننم تلخننة

نه
أللمرتين أل

أللر ةسننةا لألم ن

أللقمم ألل لس ةي للر ألليحم أللتال .
 -حماةا حقمق ألل ن

م د متنهةه مقمما

ألل لس ةي أللتارةخةا مأللسةاسةا مممةتن أللم يةنا مأللثقايةنا أةيمنا

بقا ي يلس ة .

 أللح اظ للر محد ألل نترألر .
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 -تنهةننه ثمألب ن

ألر
أللم ننرمل أللننم ي أللمسننتيد لقننر أل

ألل نننرةا أللدملةننا ي ن سننبةا إيهنناع

نر ةل مممأل ه نا سةاسننات مألتامننا أللدملننا ألل لس ن ةيةا ملا ننمتها أللقنند
ألالحننتشا أل سن أل

مضننما

حق لمد أللش ة .
 تنهةننه أللحقننمق أللم يةننا م ن خننشا تمتننةمألل نم ألل قةقا مألل دةقا مأللميظما

ننبيا أللنشت ننا

ألل لس ن ةيةا مننع أللنندما

أللدملةا.
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التحديات الداخلية لألمن القومي
الفلسطيني
أ.منصور أبو كريم
أ.سميم ماضي
أوال:ذمهدداتذاألمنذالقوميذالفلدطوين ذ
تلعػػبلاهتيداػػداتلاهدا لاػػالجاه درراػػالدج اًرلرداوػػادلترػػدلجةػػأللاوػػتراتارااله ػػفلاه ػػج ل

ت جـلتلىلاهحدل فلتأثارلتلؾلاه يدداتلتلىلت دوؾلاه رت ػأللجاهرظػدـلاهوادوػ لهػذهؾلاتطلػبل
تحدادل صددرلاهتيدادله فلاه ػج

لجةػرجرةل عر ػالتػأثارلاػذهلاهتيداػداتلتلػىلأمعػددلا ػفل

ارلمه.لجا ل ّكػفلذهػؾل ػفلروػـلاهوادوػال
اه ج لاه تلفا لجاجلاهيدؼلاهذيلاوعىلاهتيدادلهإلةر
ُ

ا راا.لججةأللاوتراتاراالاه جاريالجاه ططلاه فصلالهدرءلج دج الجازاهالاهتيداد.لك ػدلا كػفل
فلاهتغلبلتلىلر دطلاهةعؼل لتلؾلا معددلجت جاتيد.لجاهع ؿلتلىلاهت وؾلمر دطلاه ػجةل ايػدل
جاه حد ظػػالتلايػػد.لج ػػفلاه ردوػػبلمػػدءلاهحػػداثلتػػفل جةػػجعلا ػػفلاهوادو ػ لمتحداػػدلاه فيػػجـل
أللجاهدجهال ػفل
جأاـلاهح ددؽلاه تصلالمه.ل د فلاهوادو لاعرؼلمأره:ل"ح داالاه جاطفلجاه رت ل

اهتيداػػداتلاه درراػػالجاهدا لاػػالذاتلاهطػػدمأللاهوادوػ 1لجاػػذالاه فيػػجـلا جدرػػدلإهػػىل ر جتػػال ػػفل

1

العماد تركمانً ،األمن القومً فً القرن الحادي والعشرٌن ،دار األولى للنشر والتوزٌع ،دمشق –
سورٌا ،4002ص.93
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اهح ددؽ.لأجؿلتلؾلاهح ددؽ لإفلاهولطالاهوادواالجك دلاجل عرجؼلتدارلاه رت أللمكد له ل ي ل

ت ػػرظـلاهعت ػػدتلم ػػافلاهر دت ػػدتلاهعدا ػػدةلجاه ترجت ػػالاهتػ ػ لاتك ػػجفل ري ػػدلاه رت ػػأل لم ػػكؿلاكفػ ػؿل
م دءاػػدل رد رػػالمػػده ر جعلاهكل ػ لجاػػج رلهيػػدلاهطجاتاػػالاهتز ػػاله جاريػػالاهتحػػج تلاه درراػػال
جاهدا لاا لجا تتراؼلميذالاهدجرلهلولطالاهوادواا لاعر لتأكادلواددةلاذهلاهوػلطا لجاػ لتػرظـل
اهعت دتلمافلا ـلجاه ر جتدتلا رت دتاالا

رىلج ا دلمافلاهدجؿلجحلفدديد .1ل

جهلمعدلاهوادو ل دف لا جؿلدا ل ل(اهوادوالاهدا لاا) لاهػذيل ػفل تهػهلتػدارلاهدجهػال

رت عيػػد لجاهثػػدر ل ػػدرر ل(اهوادوػػالاه درراػػا)لجاهػػذيلتع ػػؿلاهدجهػػال ػػفل تهػػهلتلػػىلح داػػال
كادريػػد لجتح اػػؽلتدادتيػػدلاهجطراػػا.لجهلوادوػػالاهدا لاػػالردرمػػدفلأاةػػد لا ػػدلا كثػػرلأا اػػاله ػػفل
اهػػجطر ل(اه ػػج ) ل ػ لمعػػدهلاهوادوػ لا ػػد:لا وػػت رارلاهوادوػ لهلرميػػالاهدا لاػػا لجت دوػػكيد.ل
جدارد اكاالاه اددةلاهوادوػاا لج ػدرةلاهرظػدـلتلػىلتطػجارلرفوػهله تح ػالا حػداث لجاتج ػؼلذهػؾل

تلىلإ كدراالتأ افلاهدجهاله

ّ لاهوادوالاهدا لاالجاه درراال ل جاريالاهتحدادت.ل ل

 .Aالعوامل المهددة لمبعد السياسي:
تعتمػػرلاهعت ػػالاهت ػ لت ػرمطل فيػػجـلا ػػفلاه ػػج لجاهتيداػػداتلأجلاهتحػػدادتلاهت ػ لتجارػػهل
ا فلاه ػج لتت ػالتػأثارل تمػددؿ لجأفلأيل حدجهػالهتفوػارل فيػجـلا ػفلاه ػج ل مػدل ػفلأفل
تمدألمتحداػدل صػددرلاهتيداػد.ل دهمدتػثلتلػىلاه ػعجرلمػده طرلأجلاهتيداػدلاوػتدت لاهحدرػالإهػىل

ات دذلإر ارءاتلتيدؼلإهىلتح اػؽلا ػف لتلػؾلاارػراءاتلاهتػ ل ػفلاهطماعػ لأفلتكػجفل تجا ػال
أللاه دطرلأجلاهتيداداتلاهفعلاالأجلاه حت لا.لجه دلركزتلاهدراودتلا راال لاهوػدمؽلتلػىل
طػػرلاهغػػزجلاهعوػػكري لمدتتمػػدرهلأاػػـل صػػدرل ػػفل صػػددرلتيداػػدلا ػػفلاه ػػج

لإفلهػػـلاكػػفل

صدرادلاهجحاد.2لتارلأفلاهدراودتلاهحداثاله فلاه ج لذامتلإهىلجرجدل صددرلأ رىل ل
ت ػ ػػؿلأا ا ػ ػػالت ػ ػػفلاهمع ػ ػػدلاهعو ػ ػػكريلهلتيدا ػ ػػد لتت ث ػ ػػؿل ػ ػ ػ لاهتيدا ػ ػػداتلاهوادو ػ ػػاالجا تص ػ ػػدداال

جا رت دتاالجاهث د اػا...لممعػدايدلاه ػدرر لجاهػدا ل .لجارػدؾلتػرامطلجثاػؽلمػافلاػذافلاه وػتجاافل
"اهتيدا ػػداتلاهدا لاػػا لجاهتيدا ػػداتلاه درراػػا" ل ع لا ػػالت وػػاـل صػػددرلاهتيداػػدل لتص ػػل لك ػػأداةل

1

عصام سلٌمان ،مدخل إلى علم السٌاسة ،الناشر دار النضال للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط ،4بٌروت –
لبنان9393،ص.954
2
فهد الشقحاء :)4002( .األمن الوطنً :تصور شامل المفهوم – األهمٌة – المجاالت – المقومات ،مركز
الدراسات والبحوث ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض – السعودٌة ،ص.19
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هلتحلاػػؿلاهعل ػ لحاػػثلاوػػتحاؿلتػػزؿلتلػػؾلاه صػػددر.ل دهعت ػػالمػػافلاػػذافلاه وػػتجاافلتت ػػال

تفدت ػػؿل تم ػػددؿ لا ػػؤثرلك ػػؿل ري ػػدل ػ ػ لاغ ػػرلم ػػكؿل مد ػػرلأجلتا ػػرل مد ػػر لجذه ػػؾل رتم ػػدطل
اه صػػددرلاهدا لاػػالجاه درراػػالإهػػىلاهدررػػالاهت ػ ل ػػدلتكػػجفل ايػػدلاه صػػددرلاهدا لاػػال ده ػػالهمادػػال
ار ػػطل اي ػػدلاهتيدا ػػدلاه ػػدرر لج ػػدلتر ػػدلا ػػذهلاهتيدا ػػداتلاه دررا ػػالذ ارد ػػأللهي ػػدل ػ ػ لاه ص ػػددرل

اهدا لا ػػا1لجه ػػفلاهوادوػ ػ ل ػ ػ لاهدجه ػػالأثػ ػرافل مد ػ ػرافلا ػػدلتدا ػػال ػػدلتو ػػأللإها ػػهلاهحكج ػػدتل
اهحداثػػا.لا جؿ:لزجاؿل ػػدلايػػددلكاػػدفلاهوػػلطالاهحدك ػػا.لجاهثػػدر :لزجاؿل ػػدلاعاػػؽل ػػدرةلاهحكج ػػال

تلىلاهحكـلمفعدهاا2لويمكن تحديد المهددات الداخمية والخارجيةة لممةن المةومي اةي العناصةر
التالية:

ل

 .1المهددات الداخمية:3
 .Aتػػؤديلا ةػػطرامدتلاهدا لاػػالاه وػػت رة لجاهص ػراعلتلػػىلاهوػػلطا لإهػػىلتػػد ؿلاه ػػجىل
اه درراالهتأ افل صدهحيدلاه دصا ل دلاف دلاهدجهالاوت اررادلاهوادو لجايددلأ ريدلاهػجطر .ل
جاف داد لتػددة لاه ػدرةلتلػىلاهتحػرؾلاهوػلاـله جاريػالا

طػدر لاهتػ لتيػددلأ ريػدلاهػجطر .لجاػجل

ا ػ ػػرلاهػ ػػذيلتعػ ػػدر ل رػ ػػهلاهحدهػ ػػالاهفلوػ ػػطاراال رػ ػػذلار ػ ػراءلا رت دمػ ػػدتلاهت ػ ػراعاالاهفلوػ ػػطاراال
تدـ 2006ل دصالمعدلا ر ودـلاهفلوطار  .ل
ػؤثرةل ػ لصػػرأللاه ػرارلاهوادو ػ لتُع ػػدلات ػػدذه لجا ػ لمػػذهؾلتيػػددل
 .Bكث ػرةلا ط ػراؼلاه ػ ل
ا فلاهجطر ل لمعدهلاهوادو لاهدا ل لحاثلارتجلتفلتػد ليدلتػأ رل ػ لات ػدذلاه ػرار لج ػدل
تعر لػه.ل ػ لاهج ػػتلاهػذيلاحتػدجل اػػهلا ػرلإهػػىلاهوػرتا لهدارد اكاػالاه جا ػػؼلاهوادوػاالجوػػرتال
اهتغا ػراتلتلػػىلاهرميػػالاهدا لاػػا.لجارػػدل ػدلتلعػػبلاه صػػده لاه

صػػاالجاهحزماػػالدج اًرلوػػلمادًل ػ ل

ت لا ػػالات ػػدذلاه ػ ػرارلاهفلو ػػطار لجذه ػػؾلمي ػػدؼلاهحف ػػدظلتل ػػىلمع ػػضلاه كتو ػػمدتلجا تا ػػدزاتل

اه

1

صاالتلىلحودبلاه صلحالاهعلادلهل عبلاهفلوطار  .ل

سلٌمان الحربً :)4009( .مفهوم األمن :مستوٌاته وصٌغة وتهدٌداته "دراسة نظرٌة فً المفاهٌم واألطر"،
المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة ،العدد ( ،)93مركز دراسات الوحدة العربٌة ،صٌف  4009ص.41
2
سمعان فرج هللا :)9332( .أمن الخلٌج العربً :دراسة فً اإلدراك والسٌاسات ،مركز البحوث والدراسات
السٌاسٌة ،القاهرة – مصر ،ص13
3
أسس ومبادي األمن الوطنً ،موقع مقاتل الصحراء،
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec19.doc_cvt
.htm
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 .Cتتومبلاه ت دتلاه ذاماػاله حػزابلجاه ػجىلاهوادوػاال(ج ػتؼلمعةػيدلاهوادوػ ) ل

إهػػىلتغلاػػبلاه صػػده لاهذاتاػػا لتلػػىل صػػلحالا ػػفلاهػػجطر لرتارػػالهلتعصػػبلتاػػرلاهردةػػجل
هلحػػزبلأجلاهطددفػػا لأجلمدهريػػؿلاهوادوػ لج ػ لكػػتلاهحػػدهتافل(تعصػػبلأجلريػػؿ)لاتيػػددلا ػػفل
اهػػجطر لدا لاػدً لإهػػىلحػػدلتػػد ارلكاػػدفلاهدجهػػالرفوػػه لجارياػػدرلأ ػػفلاهػػجطف لك ػػدلاػػجلاهحػػدؿل ػ ل
اهحدهالاهفلوطاراالمومبلا ر ودـلاهفلوطار ل رذلتدـ2007ـ ل

 .Dتلرػػألاه ػػجىلاه عدرةػػالهلحكج ػػا لمتحػػراضل ػػفل ػػجىلأررماػػالأحادر ػدً لإهػػىلأت ػػدؿل

ت راماػػالةػػدلاه ر ػػيتلاهحاجاػػا لجاه تلكػػدتلاهعد ػػالجاه دصػػا ل ػػدلاػػؤثرلتلػػىلت مػػؿلاه ػػعبل
هل اػػددةلاه ػػعماا لجريػػجدلاهدجهػػال ػ لكد ػػالاه رػػد ت.لجاػػذهلا ت ػػدؿل ػػؤثرةلكػػذهؾلمفدتلاػػالتلػػىل
اه جا ػػؼلاهحاجاػػا ل ثػػؿلااتػػدادلهلحػػربلجادارتيػػد.لجتردوػػبل ثػػؿلاػػذهلا ت ػػدؿلاهت راماػػالاهػػدجؿل
اهصغرى لهت درويدل ل جاريالاهػدجؿلاهكمػرى لهلتػأثارلتلػىلرميتيػدلاهدا لاػا لأجلا لاػدتل ػ ل
جاريالاهغدهماا.ل

 .2المهددات الخارجية:1

ُ .aاعدل دافلاهدجهالاه درةلتلىلات دذل رارادلاهوادو لاه درر لأحدلصجرلاهتيداداتل
اهوادواالاه درراا لجأكثرادل ط اًرلتلىلا فلاهجطر لجتعرؼل"مدهتمعاالاهوادواا".ل ل
 .bت درسلمعضلاهدجؿلذاتلاهرفجذ لةغجطدًلوادواالتلػىلاهتكػتتتلاه تلفػا لهت طػألل

تت دتيدل أللدجهال عدداالهيد.لجاؤديلاهرردحل لتلػؾلاهةػغجطلإهػىلتيداػدلاهوادوػالاه درراػا ل
اهت لتعزؿلتفلاهجوطلاهدجه لأجلاا لا

ل

( .Eج)ل دلافرضلاهترظاـلاا لا ػ ل(أجلاهػدجه ) ل دطعػالوادوػاالتلػىلأحػدلأتةػددهل
كع جمػػالهلدجهػػاله دهفتيػػدلاهرظػػدـ لجاػػجل ػػدلايػػددلا ػػفلاهوادوػ لهيػػذهلاهدجهػػا لجاعر ػػؿلتت دتيػػدل
اه درراا.ل ل

( .Fد)لت اػػدلتةػػجاالاهدجهػػالمػػد حتؼلاه دررا ػا ل ػػفل رجرػػال راراػػدلاهوادو ػ لاهػػذيل

ارػبلأفلاػرتمطلم ػرارلاهحلػػؼ لجتدهمػدًلاكػػجفلاه ػرارلصػدد اًرلتػػفلاهدجهػالا كمػػرل ػ لاهحلػػؼ.لج ػػدل
اةطرادل رارلاهحلؼلإهىل عدداةلآ رافلدجفل مرر لوجىلترفاذلوادودتلاهحلؼ .ل

1
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 .Bؤ راتل ادسلتردصرلتيدادلاهمعدلاهوادو ل

اوػ ػػتطدعلتل ػ ػػدءلاهوادوػ ػػالاه تػ ػػدمعافلا داءلاهوادو ػ ػ ل ػ ػػتؿلترفاػ ػػذلوادوػ ػػدتلا ػ ػػفل

اهجطر لأفلا اوجال يدداتلاهمعدلاهوادوػ ل ػفل ػتؿلرصػدلتػدةل ؤ ػرات لجظػجاار لتعكػسل
جةلاهتيداداتل(أجلةعفيد).لجت ارلاه ؤ راتلإهىلجرجدلتيداػدل جرػهلإهػىلاهمعػدلاهوادوػ ل ػ ل
أحػػدلرجارمػػهل(دا ل ػ

لػل ػػدرر )لأجلكلاي ػػد.لجافاػػدلاه اػػدسل ػ لاهتعػػرؼلتلػػىلتلػػؾلاهتيداػػداتل

(اه جرجدةلمدهفعؿ) لججةأللأجهجادتله جاريتيػدل ػ ل طػطل رحلاػا.لجتت ثػؿلأاػـلاػذهلاه ؤ ػراتل
:ل ل

( )1مؤشرات قياس السياسة الداخمية:
(أ)ل دطعالاهترظا دتلاهوادواالاه عماا لهلرظدـلاهوادو لهلدجها .ل
(ب)لارعداـل(أجلةعؼ)لاه عجرلمدهج ءلجا رت دءلاهوادو لهلجطف .ل
(ج)لزاددةلرفجذلر دتدتلاهةغط لتلىلاهرظدـلاهوادو لاهحدكـ .ل

(د)لت جضلا اداؼلاه رحلاا لجتدـلاات دـلاهدجهالمتجةاحيدلجترد ةيد .ل

(اػ)لةعؼلرفجذلاهولطالجاادارلاامتيد لم كؿلتدـ لجاه ةدءلجاه رطالم كؿل دص .ل
(ج)لةعؼلاه دركالاه عماال لإمػداءلاهػرأي لجا تاػدرل ثلػ لاه ػعبل ػ لاه ؤووػدتل
اهدوتجراا.ل ل

( )2مؤشرات قياس السياسية الخارجية:
(أ)ل و ػػدرةلاهدجه ػػالهعة ػػجاتيدل(هعػ ػػدـلاهتر ػػا لأجلا رت ػػدب لأجلتر ا ػػدلاهعةػػػجاا لأجل

اهفصؿ)ل لاه رظ دتلجاهياددتلاهوادواالاهدجهاالجاا لا اا.ل ل
(ب)لتجترلاهعت دتلاهدملج دواال(أجل طعيد) ل دصال أللدجؿلاهرجارلاهرغ ار .ل ل
(ج)ل ػػرضلت جم ػػدتلوادو ػػاالتل ػػىلاهدجه ػػا لأجلص ػػدجرل ػ ػ ارراتلإدار ػػال ػػفلاه رظ ػػدتل

جاهياددتلاهوادواالاهدجهاالجاا لا اا.ل ل

(د)ل اػػدـلتحدهفػػدتلجتكػػتتتلوادوػػاال درراػػا لتتعػػدرضلأاػػدا يدلجوادوػػتيد ل ػػأللأاػػداؼل
اهدجهالاهوادواالج صدهحيدلاهجطراا.ل ل
(اػ)لاكت دؼل مكدتلتروسلهصده ل جىل درراا.ل ل
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ػػكؿلاؤةػ ػ لتفدت ػػؿلاهعجا ػػؿلاهدا لا ػػالجاه دررا ػػال ػ ػ لاهحف ػػدظلتل ػػىلا ػػفلاه ػػج ل

اهفلوطار ل

ثانوا:ذأزمةذالنظامذالدواسيذالفلدطوينذ ذ
اصػػرؼلاهرظػػدـلاهوادو ػ لاهفلوػػطار لاوػػتردداًلإهػػىل فيػػجـل مػػدألاهفصػػؿلمػػافلاهوػػلطدتل

جاهعت ػالماريػػدلاه ع ػجؿلمػػهلحوػبلاه ػػدرجفلاهفلوػطار لمأرػػهلهػاسلرظد ػدًلمره دراػدًل دهصػدًلجهػػاسل

رظد ػدًلرددوػػادًل دهصػدً لجار ػػدلاػػجلرظػػدـلوادوػ ل ػػتلطل(رصػػؼلرددوػ لرصػػؼلمره ػػدر )لار ػػألل
مافل صددصلاهرظد افلاهمره در لجاهرددو  .ل

02

مركز التخطيط الفمسطيني

ل دلأ رلاه رلسلاهت راع لاهفلوطار لاه درجفلا ودو لجاػجلم ثدمػالاهدوػتجرلاه ؤ ػتل

هل رحلالا رت دهاا ل ػ ل راءتػهلاهثدهثػال( ػدرجفلر ػـل)96/1ل ػ لاهثػدر ل ػفلت ػرافلأجؿ1997ل.1ل
ج دلت تلإردزةلتعداؿلاه درجفلا ودوػ لاهفلوػطار ل ػ ل29لأاػدر 2003لج ػدل ػجرسل ػفلأرػؿل
ت راػرلاهتعػداؿلةػغجطل درراػالجدا لاػالكثاػرة لتلػىلاه ػيادل(أمػجلت ػدر)لا ػراجلاػذالاهتعػػداؿل
إهىلحازلاهجرجدلاهفعلػ .لجج ػدًلهلتعػداؿلاهػذيلحػدثلتلػىلاه ػدرجفلا ودوػ ل ػدلرصػتلاه ػددةل

()63ل رػػهلتلػػىل"أفلاهحكج ػػال" رلػػسلاهػػجزراء"لجا ػ لا داةلاهترفاذاػػالجااداراػػالاهعلاػػدلتةػػطلألل
م وػػدجهاالجةػػأللاهمررػػد جلاهػػذيلت ػرهلاهوػػلطالاهت ػراعاال جةػػأللاهترفاػػذ.لج ا ػػدلتػػدالذهػػؾلتم ػػىل

هػ ػ ػرداسلاهو ػ ػػلطالاهفلو ػ ػػطاراال ػ ػػفلا تصدص ػ ػػدتلترفاذا ػ ػػالمجا ػ ػػأللاه ػ ػػدرجفلا ودوػ ػ ػ لجتك ػ ػػجفل
اهصتحادتلاهترفاذاالجااداراال فلا تصدصل رلسلاهجزراء.2ل ل

 واقع أزمة النظام السياسي الفمسطيني
لجا ػػأللاهت ػػجاهلاهػػذيلاعا ػػهلاهرظػػدـلاهوادو ػ لاهفلوػػطار لمفعػػؿل ظػػدارلاه لػػؿلاهمراػػجيل

اهت لتعتراهل لظؿلاهولطالاهفلوطاراا لجاهردترالتفل ر جتالتجا ؿل جةجتاالتتعلؽلمر جءل
اهو ػػلطالككا ػػدفل ر ػػجص لجاه ا ػػجدلاه فرجة ػػالتلاي ػػدلمحكػ ػػـلا تفد اػػػدتلاه ج ع ػػال ػػأللاهردرػ ػػبل
ااو ػرادال لج دصػػالتلػػؾلاهتػ لتحػػدل ػػفلإ كدراػػدتلتطػػجرلا تصػػددلاهفلوػػطار لجمرػػىلاه رت ػػألل

اهفلوطار لمدتردادتلت دـلت لاالاهتر اػالاهوادوػاالاه ػد لا3.لا ػرلاهػذيلا كػفلتحداػدلمعػضل

اا كدهادتلاهت لاعدر ل ريدلاهرظدـلاهوادو ل لاهر دطلاهتدهاا:

 لاهرظػػدـلاهوادو ػ لاهفلوػػطار لهػػـلار ػػألجاتطػػجرلرتارػػالاه دروػػالاهدا راطاػػا لجار ػػدلردءل لوادؽل وػارةلاهرةػدؿلاهػجطر لاهفلوػطار لك ػدلأفلاهتحػج تلاهكماػرةلاهتػ لطػرأتلتلاػهل
هـلتحػدثلرتارػالتطػجرل ػ لاهث د ػالاهوادوػاالاهفلوػطاراا لجار ػدلرػدءتلرتارػالاهتطػجراتلاهدجهاػال
جاا لا ا ػػا لجاهتػ ػ لأرتر ػػتلاتف ػػدؽلأجو ػػلجا له ػػذال ػػحفلاهتغااػ ػراتلاهمراجا ػػالاهتػ ػ لهح ػػتلم ػػده رت ألل

للرجادلاهح د.لاه د ؿلإهىلاه ةاالاهفلوطاراا لت دف:ل ركزلدراودتلاه رؽلا جوط لولولالدراودتلر ـل

1

( )49ل 9331لصل.234-292
2

إ رااـلادهاف .لررؿل لاهظؿ لهردف:لجارفالدلجاركلوجف لترر ا:لت رلا اجم ل 4002لص.495-499

ل دارلاه راؼ.لإ كدهادتل دلمعدل ؿل ودرلأجولج لمارجت:ل ؤووالاهدراودتلاهفلوطاراا لرماألل 4001ل

3

ص.99-92

03

أمن قومي

اهفلوػػطار لأ ػػرزتلرظد ػدًلوادوػػادًلهػػهل صددصػػهلجو ػ دتهلاهت ػ لهػػـلتػػأتلرتارػػالهتطػػجرلاهحاػػدةل

اهوادواالاهفلوطاراا.ل

 لتعد إ كدهاالاهعت المافل رظ الاهتحرارلاهفلوطاراالجاهوػلطالاهجطراػالاهفلوػطاراا لاػػذهلاهعت ػػالج ػػدلترتػػبلتلايػػدل ػػفلتػػدا تتل ػ ل وػػتجىلاادكػػؿلج ؤووػػدتلاهرظػػدـلاهوادو ػ ل
اهفلوطار لا ل فلاهعجا ؿلاه عا الهتطجرلاذالاهرظدـ.1ل

 -أدتلاهةػػغجطلاهدجهاػػالجاا لا اػػال ػ لإتػػددةلصػػادتالاهرظػػدـلاهوادو ػ لاهفلوػػطار ل

جتحجالػػهل ػػفلرظ ػػدـلرددوػ ػ لإه ػػىلرظ ػػدـلرددوػ ػ لمره ػػدر -للجتحدا ػػدلص ػػتحاالك ػػؿل ػػفلاهػ ػرداسل
جاهحكج ػػالج ػػؽلرؤىل درراػػا لإهػػىلتع اػػؽلأز ػػالاهرظػػدـلاهوادوػ لاهفلوػػطار ل مػػرزتلازدجاراػػال
اهحكـلجتردزعلاهصتحادت لمافلرداسلاهولطالاهفلوطاراا لجرددوالاهحكج ا لا رلاهذيلودتدل
تلىلتع اؽلأز الاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار .

 -للظيػػرتلا ػػكدهاالأ ػػرىله ػػأزؽلاهرظػػدـلاهوادو ػ لاهفلوػػطار لت ثلػػتل ػ لاهتطػػجرل

اهذيلطرألتلىلمراالاهرظدـلاهفلوطار لاهوادو لمعدل جزلح دسل لا رت دمدتلاهت ػراعاالتػدـل
.2006ل ػػدلر ػػأتلتت ػػال لتموػػال ػ لإطػػدرلاهرظػػدـلاهوادو ػ لمػػافلثػػتثلريػػدتلا ػ ل رظ ػال
اهتحرارلاهفلوطاراا لجاهولطالاهفلوطاراا لجحركػالح ػدس.لجتفػد ـلاػذالا ػرلمعػدلوػاطرةلحركػال

ح ػػدسلتلػػىل طػػدعلت ػزةلمػػده جةلاهعوػػكراا لجار وػػدـل ؤووػػدتلاهرظػػدـلاهوادو ػ لاهفلوػػطار لمػػافل
تزةلجاهةفا .ل
 لأدىلتعطا ػػؿلاه رل ػػسلاهت ػ ػراع لرتار ػػالهي ػػذالا ر و ػػدـلاهفلو ػػطار لاهمغ ػػاض لإه ػػىلتا ػػدبلاهعداػ ػدل ػػفلا دجاتلاهر دما ػػالاه ي ػػا ل ث ػػؿلا و ػػترجامدتلجحر ػػبلاهث ػػا لجتفراػ ػ لأدجاتل
أ ػػرىل ػػفل ةػ جريدل ػػفل ػػتؿلتػػدـلا هتػزاـلمػػدارراءاتلجاه ػػددلاهز راػػالاه حػػددةلهيػػدلك ػػدلاػػجل
اهحدؿل ل جةجعلا ودلالجتدـل ادـلاه رلسلمػدجرهلاهر ػدم ل ػ لمعػضلاه رػد تل ثػؿلاهر دمػال

تلىل دىلاهتزاـلاهجزلاراتلجاه ؤوودتلاهعد المترفاذلاه جاراف .ل
 أدىلتادبلاهر دمالاهمره دراالتلىلا ريزةلا راالجرؤودديد لإهىلإمػرازلاا ػكدهادتلاه تعل ػػالمصػػتحادتلاه رلػػسل ػ ل رػػدؿلا ػػف ل دصػػالجأفلمعػػضلاػػذهلا ري ػزةل لت ةػػألل

ه رلسلاهجزراءلأجلجزارلاهدا لاا .1ل

1

ابراهٌم أبراش ،النظام السٌاسً الفلسطٌنً بٌن مرحلتٌن ،ملتقى الثقافة والهوٌة الوطنٌة الفلسطٌنٌة.
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=193
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 سبل حل اإلشكالية والخروج من األزمة ل
د ػػؿلاهرظ ػػدـلاهوادوػ ػ لاهفلو ػػطار ل ػػأللأجو ػػلجل رعطفػ ػدًلرجتاػ ػدًلت ث ػػؿل ػ ػ ل ا ػػدـلو ػػلطال

لوػػطاراالتلػػىلإ لا يػػد لا ػػرلاهػػذيلرعػػؿلاهص ػراعلا ودو ػ لاػػدجرلحػػجؿلحػػدجدلاػػذالاا لػػاـل
ج كؿلاهوػاددةلاهجطراػالتلاػه.لجرتارػالهيػذهلاه تغاػراتلاهتػ ل ػيدادلاهرظػدـلاهحزمػ لاهفلوػطار ل
جاهت لت ثلتل لإتددةلإرتدجلاا رال ػت لمدوػت داـلآهاػدتل تعػددةلكمرػدءلا ريػزةلا راػا لجادارةل
اه جاري ػػال ػػأللا ح ػػتتؿلمد و ػػترددلإه ػػىل دت ػػدةل ػػت لاهترظا ا ػػا لجاحتػ ػجاءلاهت ػػكاتتلاهت لادا ػػال

جمدهص ػراعلهليا رػػالتلػػىل ؤووػػدتلاه رت ػػأللاه ػػدر لمداةػػد الإهػػىلصػػعجدلترظا ػػدتلااوػػتـل

اهوادو لجترارألل لحجظل ل جىلاهاودرلاهفلوطار  .2ل

لجاكػػددلاكػػجفلارػػدؾلإر ػػدعلجطر ػ لتلػػىلأفلأز ػػالاهرظػػدـلاهوادو ػ لملغػػتلذرجتيػػد لجأفل
ر اػػأللأط ار ػػهل"وػػلطالج عدرةػػا" ل ػ لاهػػدا ؿلجاه ػػدرجلاعػػدرجفل ػػفلإ ػػكدهادتلجأز ػػدتلرجاراػػال
ترجتػػا لج رتمكػػجفل ػ ل جاريػػالا حػػداثلجاهتطػػجراتلاهوادوػػاال ػ لظػػؿلو ػ جطلر اػػأللاهم ػ ار جل

اهفدجاػػالجاهحزماػػالججصػػجؿلت لاػػالاهتوػػجاالجاه دج ػػالإهػػىلطراػػؽل وػػدجد لرتارػػالتعرػػتلاهحكج ػػال
ااورادالاالجاهحرجبلاه تكررة .ل
هذهؾل أفلاه صده لاهعلادلهل عبلاهفلوطار لتفرضلتلىل رظ الاهتحراػرلاهفلوػطاراا ل
جاهوػػلطالاهجطراػػالجاهفصػػددؿلاهجطراػػالجااوػػت اا لجم اػػالأط ػراؼلاهرظػػدـلاهوادو ػ لاهفلوػػطار ل

إتددةلاهرظرل لمعضلاه فدااـلاهت لتحك ػتل ػ لاهتجريػدتلاهوادوػاالجاهحزماػا لجاهػد جؿل ػج اًرل
لحجارلجطر ل د ؿ لججةألل" طالإر دذلجطراا"لت جـلتلى :ل
 .Aانهاء االنمسام واعادة المحمة الوطنية.

جاذالمدجرهلاتطلبلاهتجحاػدلاهرغ ار ػ لجاهوادوػ له ػطريلاهػجطف لجاتػددةلمرػدءل ؤووػدتل

اهرظػدـلاهوادوػ لاهفلوػطار لةػ فلمررد رػدًلجطراػدًلا ػدـلاه صػػلحالاهجطراػالاهعلاػػد لجا ػجـلتلػػىل
اه راكالاهوادواا لجتلىل مدأل لوطافلهلر األلجتتوأللاهر األ.

1

حسن صالح أٌوب ،آفاق التحول الدٌمقراطً فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً ،رسالة ماجستٌر ،جامعة
النجاح ،4005 ،ص .93-91
2
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 .Bاعادة تطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير .ل

لم ػػدل ػػفلات ػػددةلمر ػػدءلجتط ػػجرل رظ ػػالاهتحرا ػػرلاهفلو ػػطاراالمحا ػػثلتص ػػم لماتػ ػدًلهلك ػػؿل

اهفلوطار ل لاهدا ؿلجاه درجلهلولطالجاه عدرةا لجاتددةلاحادءادلجتفعاؿلدجراد ل دهوػلطال ل

ا كفلأفلتكجفلمداتًل دد اًرلتلىلاحتجاءلاهكؿلاهفلوطار  .ل
 .Cنبذ األوهام حول عممية السالم الحالية.

تررمالأكثرل ػفلت ػدافل ػفلاه فدجةػدت لتؤكػدلأفلت لاػالاهوػتـلجصػلتلاهػىلريداتيػد ل

ج لأ ػ ػػؽلاحاددي ػ ػػدل ػ ػػده جىلاه تطر ػ ػػالص ػ ػػعدتلهلو ػ ػػلطال ػ ػ ػ لارت دم ػ ػػدتلدا راطا ػ ػػا لجأتلما ػ ػػال

ااورادالاافلار ةجفلاهت دـلمدتردهلت لاالاهوتـ.1لجاذالاتطلبلا وت رارل لاهتجرػهل ػفل مػؿل
اه اددةلاهفلوػطاراالإهػىل رلػسلا ػفلجاه رظ ػدتلاهدجهاػالهلحصػجؿلتلػىلدجهػال لوػطاراالكد لػال
اهعة ػػجاا لمي ػػدؼلتعزا ػػزلا

ػػتمدؾلاهوادوػ ػ لجاه ػػدرجر ل ػ ػ لا ػػـلاه تح ػػدة ل ػػفلأر ػػؿلارم ػػدرل

اهحكج الااورادالاالتلىلاهرةجخلهلح جؽلاهجطراالجاه رتاالهل عبلاهفلوطار  .ل
 .Dدممرطة الحياة السياسية الفمسطينية

ل ػػؾلأفلاتت ػػددلاهدا راطا ػػالكأو ػػدسل ػ ػ ل عدهر ػػال ة ػػدادلاه ػػتؼلدا ػػؿلاهرظ ػػدـل
اهوادو لاهفلوطار لاجلاهوماؿلاهجحادلاتطدءلكؿلذيلحؽلح ه لأ دلاهت تػرسل لػؼلاه جا ػؼل
ج حدجه ػػال رة ػػيدلتل ػػىلا

ػ ػرافل ا ػػجدلاه ػػىلتع ا ػػؽلاهصػ ػراعلجا ر و ػػدـلاهوادوػ ػ لجاهرغ ار ػ ػ .ل

جدا راطاالاهحادةلاهوادواالتعر :ل .2ل

 ت ػػدلارت دمػػدتلهكد ػػال ؤووػػدتلاهوػػلطالاهجطراػػالاهفلوػػطاراا لاهت ػراعاالجاهرددوػػاالجاه ؤوودتلاه حلاا لمداةد الإهىلاه رظ دتلاه عماالجا تحدداتلاهجطراالجتاراد .ل
 أفلام ػ ػػىلاهص ػ ػراعلمػ ػػافل تلػ ػػؼلاهتاػ ػػدراتلجا ترداػ ػػدتلاػ ػػدجرل ػ ػ لإطػ ػػدرهلاهفكػ ػػريلجاهوادوػ ػ لج لاتح ػػجؿلاه ػػىلصػ ػراعلتر ػػدحريلأجلا تت ػػدؿلدا لػ ػ ل ده ػػدرجسلاهو ػػدم ال ػػفلتررم ػػال
ا تتدؿلاهدا ل لاربلأفلت كؿلرادتدًلهدىلاهكؿلاهفلوطار لمةرجرةلتدـلتكرارلاذهلاه أودة.ل ل

1

ممدوح نوفل ،النظام السٌاسً الفلسطٌنً بٌن الداخل والخارج9333 ،م.
-http://www.mnofal.ps/ar/1999/05/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
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 -أفلتم ىلاه صلحالاهجطراالاهعلادلهل عبلاهفلوطار لا لاهطراػؽلاهػذيلار ػأللاهكػؿل

اهفلوطار  .ل

 أفلتعت دلتادراتلجاتردادتلاهرظدـلاهوادو ل جاوـلت ؿل تركا.لجأفلالتزـلاهر األلم ارراتلاهياددتلجاه ؤوودتلاه ادداالم دلا دـلاه صلحالاهعلادلهل عبلاهفلوطار .
 اهع ؿلتلىللاوتفتدءلاه عبلاهفلوطار ل لكؿلاه ةدادلاه صاراا. .Eالتأكيد عمى المشروع الوطني
ل هـلاأت لاه رجعلاهجطر لاهفلوطار ل لاه مجؿلمدجهال لوطاراالتلىلحػدجدلاه ارمػألل ػفل
حزا ػ ػراف 1967لرتارػ ػػالاهصػ ػػد الأجلتمػ ػػرلاهطػ ػػرؼلاهوادو ػ ػ لجار ػ ػػدلرػ ػػدءلارعكػ ػػدسله ر جتػ ػػال
اهتحج تلجاه تغاراتلجاهعرماالجاا لا االجاهدجهاػا لاهتػ لأثػرتلتلػىلاهفكػرلاهوادوػ لاهفلوػطار ل

جرعلتهلاتطجرلرحجل زادل فلاهجا عاالاهوادواال لةجءلتلػؾلاهتحػج ت لمػده مجؿلمدهحػدلا درػىل
فلاهح جؽلاهجطراالاهفلوطاراا ل لدجهال لوطاراالتلى%22ل فل ودحال لوطافلاهتدرا اا.ل
ا ػػرلاهػػذيلاتطلػػبلاهتأكاػػدلتلػػىلاػػذالاه ػػرجعلجاتفػػدؽلاهكػػؿلاهفلوػػطار لتلاػػه لججةػػأللمررػػد جل
ت ػػؿلجطرػ ػ لاػ ػزاججلم ػػافلاه دج ػػالاه ػػعماالجاهرة ػػدؿلاهوادوػ ػ لجاه دج ػػالاه و ػػلحا لمي ػػدؼل

ا وتفددةل فلكؿلاهجوددؿلجاا كدرادتلاه تدحا ل فلأرؿلورتالتح اؽلاذالاه رجع .ل
هذهؾل فلاه فادلأفلادرؾلاهر األلمأفلم دءلأجةػدعلاهرظػدـلاهوادوػ لتلػىل ػدلاػ لتلاػهل
اغفلاعر لوارلاهر األلرحجلكدرثالجطراالردادة.ل فلجرجدلحادةلوادواال عدها لتمرلصردجؽل

ا رت دمدتلا درؾل ايػدلاهر اػأللدجفلاوػتثردءلا كػفلأفلتػؤديلإهػىلحلػجؿلهػمعضلأز ػدتلاهرظػدـل
اهوادو ل أللاهع ؿلتلىلت جاالمراال ؤوودتلاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار لاهترفاذاػالجاهت ػراعاال
جاه ةػدداا لجاهتػ لتصػبلمكػؿلتأكاػدل ػ لتعزاػػزلا ػفلاه ػج لاهفلوػطار لتلػىلاه ػدىلاه راػػبل
جاهمعاد لهذهؾل ػأفلاوػت رارللار وػدـلاهرظػدـلاهوادوػ لج ؤووػدتهل ػدلمػافلاهةػفالاهغرماػالج طػدعل
تزةلاعتمرل صدرلتيدادله فلاه ج لاهفلوطار لا رلاهذيلارعكسلم كؿلولم لتلػىل ػدرةل

اه عبلاهفلوطار ل ل جاريالاهتحدادتلجاهغطروالا ورادالاا .ل
ل
ل
ل
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ثالثا:ذاشكالوةذالعالقةذبنيذمنظمةذالتحريرذوالدلطةذالفلدطونوة ذ
كلتلج دةل رظ الاهتحرارلاهفلوطاراا لارعطد هلاد هل ػ ل وػارةلاه ةػاالاهفلوػطاراا ل
ج ػ ػ لاهحا ػػدةلاهوادوػ ػاالهل ػػعبلاهفلو ػػطار

1

لجت ث ػػؿل رظ ػػالاهتحرا ػػرلإح ػػدىلحرك ػػدتلاهتح ػػررل

اه عدصػرةلاهتػ لارت ػػتلمده دج ػالاه وػػلحالهل ػجىلا وػػتع دراالم ػدلح ػػؽل ػفلاػػذهلاه رظ ػالر ػ اًزل
جلأرةايدلاه حتلال دلرعؿل ريدل كتل راداًل ت ا اًزل
هإلصرارلجاهص جدل دصالأريدلر أتل در لا

مافلحركدتلاهتحررلاهجطر ل لاهعدهـ.2ل دلاوتطدتتل رظ ػالاهتحراػرلاهفلوػطاراالأفلتفػرضل
رفوػػيدلك دطػػبلكػػؼءلتلػػىلصػػعادلاهترظػػاـلاهػػدجه لحاػػثلدتاػػتلاه رظ ػػالك ثػػؿلهل ػػعبل
اهفلوػػطار ل ػ ل ػػداج تلاهر عاػػالاهعد ػػاله ػػـلاه تحػػدةلحػػجؿلاه ةػػاالاهفلوػػطاراا.3لجت تعػػتل
رظ ػػالاهتحرا ػػرلاهفلو ػػطاراال ر ػػذلر ػػأتيدلمتأاا ػػدلاه ػػعبلاهفلو ػػطار لدا ػػؿلج ػػدرجلا ارةػ ػ ل
اهفلوطاراا لك ػدلت تعػتلمػدتـلترمػ لجدجهػ لجاوػتطدتتلمفةػؿلريجداػدلأفلتحظػىلمػدتتراؼل
اهعدهـلك ثؿل رت لججحادلهل ػعبلاهفلوػطار لا ػرلاهػذيلأرمػرلإوػراداؿل ػ لريداػالاه طػدؼل
تل ػػىلا تتػ ػراؼلمي ػػد لجا تف ػػدؽل عي ػػدلتل ػػىلتو ػػجاالاهرػ ػزاعلاهفلو ػػطار لااوػ ػرادال ل ػػفل ػػتؿل

ا تتراؼلاه تمددؿلمافلطر لاتفد االإتتفلاه مددئلأجولجل لومت مرل1993ـل.4ل ل

 : واقع اإلشكالية
مػػدأل ت ػ لاهرظػػدـلاهوادو ػ لاهفلوػػطار لمعػػدلاهتوػػجاال ػ لاهتغاػػر ل دصػػالمعػػدلار ػػدءل
اهوػػلطالاهجطراػػالاهفلوػػطاراا لا ػػرلاهػػذيلأدىلإهػػىلإ ػػكدهاال ػ لاهعت ػػالمػػافلاهوػػلطالج رظ ػػال
اهتحرارلاهفلوطاراا.لجكدفلاهمػدءلمترتامػدتلاهحكػـلاهػذات لاه ؤ ػتل ػ لتػزةلجأراحػدل ػ لأادر /ػداجل

1994ـ لججصػػجؿلتر ػػدتل ػ لت ػػجزل/اجهاػػجلهإل وػػدؾل مد ػرةلمز ػػدـلاهوػػلطالاهجطراػػالحداثػػال
اهر ػػأة لإ ػػدرةلإهػػىلارتيػػدءل رحلػػال ػػفلاهتػػدرادلاهفلوػػطار لاهحػػداث لمػػدأتلمػػد تتعلجاهت ػػتتل
اهر دت لتدـ.1948لجحددتلجظافالاهولطالاهفلوطاراال"ولطالاهحكـلاهذات لاه ؤ تل"لحوبل
1

الشعٌبً ،عٌسى ،عشر سنوات من الصراع بٌن الحكم األردنً ومنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،مجلة شؤون
فلسطٌنٌة ،العدد  ،29مركز األبحاث منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،بٌروت  9315،ص409
2
فرج ،عصام الدٌن ،منظمة التحرٌر من  ،9339/9322مركز المحروسة للبحث والتدرٌب ،القاهرة 9339م.
ص3
3
كرٌشان ،محمد ،منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ،ص24:29
4
سالمة ،محمد ،عبد السالم ،الصراع الفلسطٌنً اإلسرائٌلً وقضاٌا الحل النهائً بٌن قواعد القانون الدولً
واختالل موازٌن القوى ،شبكة المعلومات الجامعٌة ،جامعة عٌن شمس ،القاهرة .4009ص41
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اتفد ادتلاهوتـلاه رحلاال لاه ددةلاهثدهثػال ػفلإتػتفلاه مػددئ ل"مأريػدلوػلطال رت مػال ػفلأرػؿل

أفلاػػت كفلاه ػػعبلاهفلوػػطار ل ػ لاهةػػفالاهغرماػػالج طػػدعلتػ ػزةل ػػفلحكػػـلرفوػػهلج ػػؽله مػػددئل
دا راطاػال".لجمػػذهؾلتػػـلتحداػػدلصػػتحادتيدلج صػػرادلتلػػىلاهرػجاح لااداراػػا ل ةػػتلتػػفلتحداػػدل
ت ثلايػػدلهل ػػعبلاهفلوػػطار ل ػ لاهةػػفالاهغرماػػالج طػػدعلت ػزةلم ػػكؿلحصػػري لجم ػػكؿل ػػرت ل
مدتتمدراػػدل رمث ػػالتػػفلاتفد اػػالدجهاػػا لج ػػفلريػػالأ ػػرىلح ػػددتلاهعت ػػالمػػافل رظ ػػالاهتحراػػرل
جاهولطالاهفلوطاراال فل تؿل رارلاه رلسلاه ركزيلاهػذيلم جرمػهلأر ػدتلاهوػلطالاهفلوػطاراال

اهصػددرل ػ لتػدرادل 1993/10/10لمتكلاػػؼلاهلررػالاهترفاذاػػالمت ػكاؿل رلػػسلاهوػلطالاهجطراػػال
تؿلاه رحلالا رت دهاا.1ل ل

هذهؾلا كؿل رجعلاهتوػجاالجاتفػدؽلإتػتفلاه مػددئلج ػدلتػتهل ػفلاتفد اػدت لر لػالرجتاػال
لطماعػالج ػكؿلاهرظػدـلاهوادوػ لاهفلوػطار لجاهػذيلاتتمػرتل رظ ػالاهتحراػرل ثلػاللهػهل رػذل

إر ػػدديدل1964لجت ػػـلاهتعد ػػؿل عي ػػدلكترو ػػادلهلكادرا ػػالاهوادو ػػاالاهفلو ػػطاراا ل ػػفلحا ػػثلجر ػػجدل
اػػدداتلج ؤووػػدت2.ل رػػذلإتػػتفلت ػػكاؿلاهوػػلطالاهجطراػػالاهفلوػػطاراالرو ػ ادً لجمعػػدلأفلتػػدتل

اهولطال جرجدة؛لد لتلاهعت المافل رظ ػالاهتحراػرلجاهوػلطالاهجطراػالإ ػكدهاال ع ػا؛لجمػدأتل
مذجرلاه كتتلتظيرلتلىلوط لاهعت ا لجأ ذتلتر جلمصجرةل تدررػالأكثػرل ػأكثر.لج ل ػؾل
لأفلاهفترةلاهز راالاهت لتد تيدلاذهلاهعت ال دلزاهتل ةاال ثدرلردؿلجر دشلكماراف.3ل ل

ػػفلريػػالأد ػػؿلاتفػػدؽلأجوػػلجلاهحركػػالاهجطراػػالاهفلوػػطاراال ػ ل رعطػػؼلحػػدد لدجفلأفل
تح ػػؽلاهمررػػد جلاهػػذيل ػػكؿلأحػػدلأمػػرزل حػػدجرلاهح ػػؿلاهوادو ػ لاهػػجطر لاهػػذيلرو ػ تلت ج ػػهل
رظ الاهتحرارلاهفلوطاراال تؿلرمألل رفل فلاهرةدؿلاهجطر لج فلريػالأ ػرىلاعتمػرلاتفػدؽل
حجراػ ػدًل ػ ػ لو ػػدحالاهع ػػؿل
أجو ػػلجلمداا ػػاله رحل ػػالردا ػػدةلهعم ػػتل اي ػػدلاهو ػػلطالاهفلو ػػطاراالدج اًرل ل

اهوادو لجاهدملج دو لاهفلوطار لا رلاهذيلأجردلأز التت المافلا صػؿلجاهفػرع لكػدفلأحػدل

1

الوجٌه ،مجد ،مهنا ،السلطة الفلسطٌنٌة – دولة فلسطٌن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة – العالقات السٌاسٌة
والقانونٌة بعد إعالن الدولة ،قراءات استراتٌجٌة ،العدد الحادي عشر ،مركز التخطٌط الفلسطٌنً منظمة
التحرٌر الفلسطٌنٌة ،غزة فلسطٌن 4099م.
2
عالء ،طه ،مالمح النظام السٌاسً الفلسطٌنً بعد التسوٌة ،وإشكالٌة العالقة بٌن السلطة ومنظمة التحرٌر
الفلسطٌنٌة ،دٌنا الوطن4002
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/02/19/37718.html
3
نوفل ،ممدوح ،اشكالٌة العالقة بٌن منظمة التحرٌر والسلطة الفلسطٌنٌة ،وطرق حلها ،مجلة الدراسات
الفلسطٌنٌة ،المجلد ،2العدد ،9335 ،44ص54
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ظداراػدلارت ػػدؿلت لاػػالصػػردتالاهيا رػػال ػ لاهح ػػؿلاهوادوػ لاهرداػػدل ػػفلأطػػرل رظ ػػالاهتحراػػرل

اهفلوػػطاراالإه ػػىلأطػػرلوػػلطال لوػػطاراالتوػػعىلهلتح ػػجؿلإهػػىلدجهػػالتل ػػىلإ لػػاـل لوػػطار .لجه ػػذال
مد رتل جرل اد يدل ر لرفويدلر جزلدجهالحداثالج كليدل لاه رد تلاه تدحالهيدلج دًل تفػدؽل
أجولجلجا تفد دتلاهتح ا.له دلارت لتلاهولطال فلح ػؿلا ػاـلتلاػهل طػدبلاهتحراػرلجاه دج ػا ل

جا اـلادتتؼل صددؿل ولحا لجاتوـلمدهتعدداالاهوادواالجاهفكراالجااتت االجمدررالتدهاال ػفل
اهتوػػاسلاهر ػػدااري ل لجاػػدارلتحدهفػػدتلترماػػالجدجهاػػالتلػػىلأوػػدسلاه ج ػػؼل ػػفلح ػػجؽلاه ػػعبل
اهفلوػطار لإهػػىلح ػؿلتوػػاطرلتلاػهلوػػلطال ركزاػال ػ لإطػدرلاتفد اػػدتل رحلاػا.1لجا كػػفلرصػػدل

معضل ظدارلإ كدهاالاهعت الاهت لمرزتلتلىلوط لمافل رظ الاهتحرارلجاهولطالاهفلوطاراال
معدلتج األلاتفدؽلأجولج ل ا دلال  :ل
 .1أدىل اػػدـلوػػلطالجطراػػال لوػػطاراالتلػػىلإ لا يػػدلاه ػػدصل ػ لاهةػػفالجاه طػػدع لإهػػىل

ت اررػأللدجرل ؤووػػدتل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراالهصػده ل ؤووػػدتلاهوػػلطالاهجطراػػالاهوادوػػاال
ااداراا لجتروادلت لادلات دذلاه ػ ارراتل ػدرجلإطػدرلاػذهلاه ؤووػدت ل ػدلاترتػبلتلػىلذهػؾل ػفل
تي اشلكد ؿله ؤوودتل رظ الاهتحرار لجظيجرل دلكدفلاعرؼلمدرت دتدتلاه اددةلاهفلوػطاراال
ز ػػفلاه ػرداسلادوػػرلتر ػػدت لاهت ػ لكدرػػتلتةػػـ لجزراءلاهحكج ػػال ػػأللأتةػػدءلاهلررػػالاهترفاذاػػال

جأتةدءل اهلررالاه ركزاالهحركال ت لمداةد الهعددل فلاه ادداتلاهفلوطاراالا

رى .ل

 .2ظي ػ ػػجرلتع ػ ػػدرضل ػ ػ ػ لاهص ػ ػػتحادتلجاه ػ ػ ػ ارراتلم ػ ػػافل ؤوو ػ ػػدتل رظ ػ ػػالاهتحرا ػ ػػر ل
ج ؤوو ػػدتلاهو ػػلطالاهفلو ػػطاراا لهص ػػده لاهو ػػلطالاهفلو ػػطاراالتل ػػىلحو ػػدبلدجاد ػػرلاه رظ ػػا ل
دصػال ػ لاهرجارػبلاه دهاػػالجاهوادوػاا ل ا ػػدلتعلػؽلم ةػػاالاهوػفدراتلمده ػػدرج لجاه وػؤجهاالتػػفل
ا ػػدتل ػػدرجلا رضلاه حتلػػا لحتػػىلأةػػحتلاه رظ ػػال رػػردلمرػػدل ػػده ل ػ ل جازرػػالاهوػػلطال

اهفلوطاراا .ل

 .3أدىلارت ػػدبل رلػػسلت ػراع لهوػػكدفلاهةػػفالاهغرماػػالج طػػدعلتػزةلتػػدـ 1996لإهػػىل
تي ػػاشلدجرلاه رل ػػسلاه ػػجطر لاهفلو ػػطار لمدتتم ػػدرهلاهو ػػلطالاهت ػ ػراعاالاهرداو ػػاال ػ ػ لاهكا ػػدفل

1

جمٌل هالل ،تحوالت الحقل السٌاسً الفلسطٌنً بعد أوسلو  ،موقع فلسطٌن،4099،
http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1677
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اهفلو ػػطار لا ػػرلاه ػػذيلأدىلإه ػػىلت ارر ػػأللدجرلاه رل ػػسلاه ػػجطر لهحو ػػدبلاه رل ػػسلاهت ػ ػراع ل

اهفلوطار  .ل

هكػؿلتلػػؾلاهعجا ػػؿلجتاراػدلأدتل ػ لاهريداػػالإهػػىلت اررػأللدجرل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراال
جتي ا يدلهصده لدجرلاهولطالاهفلوطاراا لا رلاهذيلرعػؿلاهكػؿلاهفلوػطار لاطدهػبلمةػرجرةل
إتػددةلتفعاػؿلجتطػػجارل رظ ػالاهتحراػرلاهفلوػػطاراا لك ظلػالهكػؿلاه ػػعبلاهفلوػطار ل ػ لاهػػدا ؿل
جاه درج.

 : آليات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية
ار ػػأللاهكػػؿلاهفلوػػطار لتلػػىلأا اػػالتعزاػػزلدجرل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراا لمدتتمدراػػدل

ااطدرلاهرد أللهكؿلاه عبلاهفلوطار ل لاهدا ؿلجاه درج لجذهؾلرظ اًرلهكجفل جرجدل ؤوودتل
لو ػػطاراالتع ػػؿلم ػػكؿلرا ػػدلج تكد ػػؿلاع ػػززلاو ػػتراتاراالا ػػفلاه ػػج لاهفلو ػػطار للجاهح ػػجؽل

اهجطراالاهفلوطاراا لجارعؿلاه عبلاهفلوطار ل ددرلتلىل جاريالاهتحدادتلجاهصعجمدت.لج ل
اذالااطدرلررتل ر جتال فلاه حدج تلاهرػددةلهتفعاػؿلجتطػجارل رظ ػالاهتحراػرلاهفلوػطاراا ل
ػػفل ػػتؿل ر جتػػالاهتفدا ػػدتلاهتػ لتػػـلاهتجا ػػؽلتلايػػدلمػػافل صػػددؿلاهع ػػؿلاهػػجطر لجا وػػت ل
تؿلرج تلاه صدهحالاهفلوطاراا لجكدفلأا يدل دلال  :ل
 )1آليات تطوير وتفعيل منظمة التحرير حسب اتفاق الماهرة 2002

أكػػدتلاهفصػػددؿلاهفلوػػطاراال ػ ل"لإتػػتفلاه ػػدارةل"لاهصػػددرلتػػفلاهفصػػددؿلاهفلوػػطاراالل

اه رت ع ػ ػػالمده ػ ػػدارةل ػ ػ ػ ل/3/17ل 2005لتل ػ ػػىللة ػ ػػرجرةلتفعا ػ ػػؿلجتط ػ ػػجارل رظ ػ ػػالاهتحرا ػ ػػرل

اهفلوػػطاراالج ػػؽلأوػػسلاػػتـلاهت ارة ػ لتلايػػد لمحاػػثلتةػػـلر اػػأللاه ػػجىلجاهفصػػددؿلاهفلوػػطاراال
مصػػفالاه رظ ػػالاه ثػػؿلاه ػػرت لاهجحاػػدلهل ػػعبلاهفلوػػطار لج ػػفلأرػػؿلذهػػؾلتػػـلاهتجا ػػؽلتلػػىل
ت ػػكاؿلهررػػالتتػػجهىلتحداػػدلاػػذهلا وػػسلجتت ػػكؿلاهلررػػال ػػفلردػػاسلاه رلػػسلاهػػجطر لجأتةػػدءل
اهلررالاهترفاذاالهل رظ الجا ردءلاهعػد افلهر اػأللاهفصػددؿلج صػادتلجطراػال وػت لا لجاػدتجل

رداسلاهلررالاهترفاذاالهيذهلا رت دتدت 1.ل

 )2آليات تفعيل وتطوير منظمة التحرير واق اتفاق المصالحة 2002

أكدلاتفدؽلاه دارةلمػافلاهفصػددؿلاهفلوػطاراالاه رت عػال ػ لاه ػدارةلتػدـل 2009لارطت ػدًل

ػػفلاه وػػؤجهاالاهجطراػػالجاهتدرا اػػالاهت ػ لت تة ػ لإتػػتءلاه صػػلحالاهعلاػػدلهل ػػعبلاهفلوػػطار ل
1

وثٌقة اتفاق القاهرة ، 4005مركز التخطٌط الفلسطٌنً التابع لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة4005
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جج ػػدءله ػػد دءل ػػيدادردلا مػ ػرار لجار ػػت ًله عدر ػػدةلأوػ ػراردلاهمجاو ػػؿ لج ػ ػ لو ػػماؿلتعزا ػػزلاهرمي ػػال
اهفلوطاراالاهدا لاا لجصادرالجح داالاهجحدةلاهجطراا لججحدةل عمردل ػ لاهػجطفلجاه ػتدت لج ػفل

أرؿلاه حد ظالتلىل كتومدتل ػعمردلاهتػ لح يػدل ػفل ػتؿل وػارةلكفدحػهلاهطجاػؿ لجا ارػدلمػأفل
ررزاتلجتةحادتل عمردلاهصد دلتلىل دارلت جدل ةتل لاربلأفلتيدرادلأاال ت ػدتلأجل
صػ ػراتدت لجارتمدطػ ػدًلم ػػدهحجارلاه ػػجطر لاهفلو ػػطار لاه ػػد ؿلاه ػػذيلت ػػدل ػ ػ لاه ػػدارةلامت ػػداءل ػػفل

2009/2/26لم ػدركال صػراال دتلػا.لحاػثلاؤكػدلاه رت عػجفلتلػىلةػرجرة لتفعاػؿلجتطػجارل
رظ الاهتحرارلاهفلوطاراالج ؽلأوسلاتـلاهتراة لتلايد لمحاثلتةـلر اػأللاه ػجىلجاهفصػددؿل

اهفلوػػطاراالج ػدًل تفػػدؽلاه ػػدارةل ػػدرس 2005لجك ػػدلجردل ػ لاهف ػرةلاهثدراػػال ػػفلجثا ػػالاهج ػػدؽل
اهػػجطر لاجراػػجل 2006ل ا ػػدلاتعلػػؽلمتطػػجارلجتفعاػػؿل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراالجارة ػ دـلكػػؿل

اه ػجىلجاهفصػػددؿلإهايػػد لج ػػؽلأوػسلدا راطاػػالتروػػدل كدرػػال رظ ػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراالاه ثػػؿل
اه ػػرت لجاهجحا ػػدله ػػعمردل ػ ػ لأ ػػدكفلتجار ػػدهلكد ػػا لم ػػدلا ػػتتءـل ػػأللاهتغاػ ػراتلتل ػػىلاهو ػػدحال
اهفلوطاراا لجم دلاعػززل ػدرةل رظ ػالاهتحراػرل ػ لاه اػدـلجاهريػجضلم وػؤجهادتيدل ػ ل اػددةل ػعمردل
لاهجطفلجاه رد

لج لتعمدتهلجاهػد دعلتػفلح ج ػهلاهجطراػالجاهوادوػاالجااروػدراال ػ لاهػدجادرل
1

جاه حد ؿلجاه رد تلاهدجهاالجاا لا االكد ا.لجتـلا تفدؽلتلىلاهر دطلاهتدهاا  :ل

ج اػػالاه رلػػسلاهػػجطر ل"4لوػػرجات" لمحاػػثلتتػ از فل ػػأللارت دمػػدتلاه رلػػسلاهت ػراع ل

جتر ػػريلارت دم ػػدتلاه رل ػػسلاه ػػجطر لج ػ ػؽل م ػػدألاهت ثا ػػؿلاهرو ػػم لاهكد ػػؿلجم ػػدرجفلاتف ػػؽلتلا ػػه ل
جمػػدهتجا ؽل ػ لاه جا ػػأللاهتػ لاتعػػذرل ايػػدلإرػراءلارت دمػػدت.لت ػػكؿلاهلررػػالاه كلفػػالتطػػجارل رظ ػػال
اهتحرا ػػرلاهفلو ػػطاراال"حو ػػبلإت ػػتفلاه ػػدارةل ػػدرسل"2005لهرر ػػال ت صص ػػالات ػػدادل ػػدرجفل
ا رت دمدتلهل رلسلاهجطر لاهفلوطار لجر عهلإهايدل تت دده .ل

ت ػ ػػجـلاهلررػ ػػالاه كلفػ ػػالمتطػ ػػجارل رظ ػ ػػالاهتحراػ ػػرلاهفلوػ ػػطاراال"حوػ ػػبلإتػ ػػتفلاه ػ ػػدارةل

"2005لمدوتك دؿلت كاليدلجت دلأجؿلارت دعلهيدل جرلاهمدءل لترفاذلاذالا تفدؽ .ل
 ت جـلاهلررالمتحدادلاهعت المافلاه ؤوودتلجاهيادكؿلجاه يدـلهكػؿل ػفل رظ ػالاهتحراػرل
اهفلوػػطاراالجاهوػػلطالاهفلو ػطاراا ل دصػػالاهعت ػػالمػػافلاه رلػػسلاهػػجطر لجاه رلػػسلاهت ػراع ل

1

النص الحرفً التفاق الوفاق الوطنً الفلسطٌنً المقترح مصرٌا عام  ،4003وكالة المعلومات واألنباء
الفلسطٌنٌة –وفاءhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4922 ،
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جم ػػدلاح ػػد ظلتل ػػىل ررعا ػػال رظ ػػالاهتحرا ػػرلاهفلو ػػطاراالهلو ػػلطالاهفلو ػػطاراا لجاةػ ػ فلت ػػدـل

ا زدجاراالماريدل لاهصتحادتلجاه وؤجهادت .ل

 جهحافلارت دبلاه رلسلاهجطر لاهرداد لج أللاهتأكادلتلىلصتحادتلاهلررالاهترفاذاػال
جوػػددرل ؤووػػدتلاه رظ ػػا لت ػػجـلاهلررػػالاه كلفػػالمتطػػجارل رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراال-حوػػبل
إتتفلاه دارةل-2005مدوػتك دؿلت ػكاليدلجت ػدلأجؿلارت ػدعلهيػدلكحطػدرل اػدديل ؤ ػت لجتكػجفل
يد يدلكدهتده  :ل

للجةأللا وسلجاغهادتلهل رلسلاهجطر لاهفلوطار  .ل-لل عدهرػػالاه ةػػدادلاه صػػاراال ػ لاه ػػأفلاهوادو ػ لجاهػػجطر لجات ػػدذلاه ػ ارراتلم ػػأريدل

مدهتجا ؽ .ل
-ل تدمعػالترفاػذلاه ػ ارراتلاه رمث ػػالتػفلاهحػجارلجتع ػدلارت دتيػػدلا جؿل ػ لاه ػدارةلهمحػػثل

آهادتلت ليد .ل

لتعتمرل دتلاال ؤوودتلاهدجهالأجلاهكادفلاهوادو لج ػدرتيدلتلػىلاهتعػدط لمحاردماػال ػألل
اهتحػػدادتلاهت ػ لتجارػػهلاهكاػػدفلاهوادو ػ لموػػي لجهالجاوػػرلةػػرجرةل ػػفلةػػرجراتلا ػػفلاه ػػج ل
اهفلو ػػطار له ػػذهؾلار ػػأللاهك ػػؿلاهفلو ػػطار لتلػ ػػىلة ػػرجرةلتط ػػجارلجتفعا ػػؿل ؤوو ػػدتل رظ ػػال
اهتحرا ػػرلاه ث ػػؿلاه ػػرت لجاهجحا ػػدلهل ػػعبلاهفلو ػػطار ل ػ ػ لاه ػػدا ؿلجاه ػػدرج لم ػػدلا ػػتتدـل ػػألل
عطا ػػدتلاه رحل ػػالاهص ػػعمالاهتػ ػ لا ػػرلمي ػػدلاه ػػعبلاهفلو ػػطار لجاهتػ ػ لت ػػيدلتح ػػدادتلدا لا ػػال
ج درراال لظؿلارودادلا ؽلاهوادو لججصجؿلت لاالاهوتـلإهىلطراؽل ودجد.ل ل

رابعاً:ذاشكالوةذالنظامذاالنتخابيذالفلدطوين ذ
مػػؿلاه ػػجضل ػ لحاثاػػدتلاهرظػػدـلا رت ػػدم لجاهرؤاػػالاه وػػت ملاالهػػه ل مػػدل ػػفلتعراػػؼل
لصدرتلميدؼلترظاـلا رت دمػدتل
ل
اهرظدـلا رت دم ل ل لوطافل لظؿلاه جارافلجاه ارراتلاهت
ل لوطاف .ل

النظام االنتخابي واق قانون االنتخابات رقم( )13لسنة 1222

تمرػػىل ػػدرجفلر ػػـل()13لهوػػرال1995لم ػػأفلا رت دمػػدتلرظػػدـلا تلماػػا لجم جرػػبلاػػذال
اه درجف لتـلت واـلاهةفالاهغرماالج طدعلتزةلإهىل16لدادرةلارت دماال رت دبلأتةػدءلاه رلػسل
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اهت راع لاهػ.88لجج ؽلاذالاه درجفلا صصلتددل فلاه دتدلهل واحاافلتجزعلم جربل روجـل

1
.لجمردءلتلىلاذالاه درجفلررتلا رت دمدتلاهعد الهورال1996ـلحوبلرظدـلاهدجادر .2ل
رددو
ً

النظام االنتخابي واق قانون االنتخابات رقم ( )2لسنة .2002

أ ػػرلاه رلػػسلاهت ػراع لمتػػدرادل2005/6/18ل ػػدرجفلا رت دمػػدتلاهعد ػػالر ػػـ()9لهوػػرال
 2005لحاػػثلاتت ػػدل اػػهلاهرظػػدـلا رت ػػدم لاه ػػتلطلاهػػذيلار ػػألل ردصػػفالمػػافلرظػػدـلا تلماػػال
اهروماال(اهدجادر) لجرظدـلاهت ثاؿلاهروم ل(اه جادـ) لمردءلتلػىلاتفػدؽلاه ػدارةلمػافلاهفصػددؿلاهػذيل

ج ػػأللمرتداػػال ص ػراا لك ػػدلحػػددلاه ػػدرجفلتػػددلأتةػػدءلاه رلػػسلاهت ػراع لاهفلوػػطار لم ػػل132ل
تةػجاً لاػػتـلارت ػػدبل66لتةػجاًلج ػػؽلرظػػدـلا تلماػػالاهروػػماالجاػػتـلارت ػػدبلاهػػل66لتةػجاًلج ػػؽل
رظدـلاهت ثاؿلاهروم ل(اه جادـ).3لجج ؽلاذالاه درجفلررتلا رت دمدتلاهعد الهورال.2006ل

قرار بمانون رقم ( )1لسنة  2002بشأن االنتخابات العامة.
لأصدرلاهرداسلاهفلوطار ل ح جدلتمدسل ػ لاهثػدر ل ػفلأالػجؿ/لوػمت مرل 2007ل ػ ار اًرل

م ػػدرجفلر ػػػـل()1لهو ػػرال2007لم ػػأفلا رت دم ػػدتلاهعد ػػا لا ةػ ػ لمحهغ ػػدءل ػػدرجفلا رت دمػػػدتل
اهفلوطار لر ـل()9ل 2005لجأمرزل دلردءل لاه رارلم درجفلكػدفلاتت ػددل مػدألاهت ثاػؿلاهروػم ل
اهكد ػػؿل ػ ػ لارت دم ػػدتلاه رل ػػسلاهت ػ ػراع (رظدـلاه ػ ػجادـ)لمدتتم ػػدرلا ارةػ ػ لاهفلو ػػطاراالدادػ ػرةل

ارت دماالجاحدة لمد ًل فلاهرظدـلاه تلطلاه حددل ػ لاه ػدرجفلر ػـل( )9لحاػثلوػاتـلاهتر ػ ل ػ ل

إط ػػدرل ػ ػجادـلارت دما ػػال غل ػػالتل ػػىل و ػػتجىلاه ػػجطف لك ػػدلجو ػػاتـلتجزا ػػأللاه دت ػػدلتل ػػىلاه ػ ػجادـلل

ا رت دماالمطرا الروماالج ؽلطرا ال"ودرتلهجت " 4لمحاثللتحصػؿلكػؿل دد ػالتلػىلتػددل ػفل
اه دتدلتتردوبلجتددلا صجاتلاهت لحصلتلتلايدلتلىل وتجىلاهجطف .1ل

1

قٌس عبد الكرٌم وآخرون ،فً النظام السٌاسً الفلسطٌنً ،شركة دار التقدم العربً ،4002 ،ص.92-99
2
رٌاض العٌلة ،تحلٌل النظام السٌاسً الفلسطٌنً -خلفٌة تارٌخٌة حول نشأة النظام السٌاسً الفلسطٌنً.
3
لجنة االنتخابات المركزٌة ،النظام االنتخابً لالنتخابات العامة.4095 ،
https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en-US/Default.aspx
اتـلتجزاأللاه دتدلتلىلاه جادـلا رت دماالمطرا الروماالج ؽلطرا ال"ودرتلهجت " لمحاثلا صصلهكؿل دد ال

4

ارت دماالحدزتلتلىل% 2ل(رومالاهحوـ)لأجلأكثرل فلا صجاتلاهصحاحالهل ترتافلتددل فلاه دتدلاتردوبل
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اتفاق الماهرة 2013م.
كدرػػتلحركت ػ ل ػػت لجح ػػدسل ػػدلاتف تػػدل ػ لاه ػػدارةل ػ ل ػػمدط/ل م اراػػرل2013لأفلتكػػجفل
ارت دم ػػدتلاه رل ػػسلاه ػػجطر لاهفلو ػػطار لج ػػؽلاهرظػػػدـلاهرو ػػم لاهكد ػػؿ ل ا ػػدلتك ػػجفلارت دمػػػدتل

اه رلسلاهت ػراع لج ػؽلرظػدـلا رت دمػدتلاه تلطػا ل%75لروػم لج%25لدجادػر.لجاػذكرلأفل
ر ا ػػأللاهفصػ ػػددؿلاهجطراػ ػػالجا وػ ػػت االجا ػ ػػتلتل ػػىلرظػ ػػدـلا رت ػ ػػدبلاهروػ ػػم لمدوػ ػػتثردءلحركػ ػػال

ح دس .2ل

 واقع أزمة النظام االنتخابي اي امسطين
 ررتلارت دمدتلتدـل1996لحوبلرظدـلاهدجادر ل لظؿلرظدـلاهحػزبلاهجاحػدلمعػدلدطعالاهفصددؿلاهفلوطاراالهيدلرتارالاه ج ؼل فلأتفدؽلأجولج لجاجل ػدلرػتجلترػهلتفػردلحركػال

ت لمدهولطا.

 أدتلارت دم ػػدتل1996لإه ػػىلتا ػػدبلاه و ػػدءهالاهجطرا ػػالجاهمره درا ػػال ػ ػ لظ ػػؿلرظ ػػدـلاهحزبلاهجاحدلا رلاهذيلرتجلترهل وددل لمعضلأركدفلاهولطا.
 -رػػدءتلارت دمػػدتلتػػدـل2006لحوػػبلاهرظػػدـلاه ػػتلطل(روػػم -لدجادػػر) لم ػػدركال

حركالح دسل وتغلالا جةدعلاهودددةلجةعؼلاهولطا لا رلاهػذيلرػتجلترػهلوػاطرةلح ػدسل
تلىل طدعلتزةل لظؿلتادبلاهجت لاهوادو لهطماعالاهظرجؼلاهدجهاا.
 هػـلا ارتػ لاهرظػدـلا رت ػػدم لطماعػػالاهرظػدـلاهوادوػ لاهفلوػطار لجا تفد اػػدتلاهدجهاػػالاهت لت ػضلتريػد.لحاػثلكػدفل ػفلاه فتػرضلجةػألل ػرطل وػمؽلتلػىلكػؿلاه ػجىلاهتػ لترتػبل

مده ػػدركال ػ ػ لا رت دم ػػدتلاهعد ػػا لاه م ػػجؿلمدهمرر ػػد جلاهوادوػ ػ لهل رظ ػػالاهتحرا ػػرلاهفلو ػػطاراال
جا وسلاهت ل د تلاهولطالاهفلوطاراا.ل

جتددلا صجاتلاهت لحصلتلتلايدلتلىل وتجىلاهجطف لجافجزلمده دتدلاه صصالهكؿل دد ال ر ح لتلؾل
اه جادـلج ؽلترتاميـل ايد.ل

1

لجنة االنتخابات المركزٌة ،النظام االنتخابً لالنتخابات العامة.4095 ،
https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en-US/Default.aspx
2
دنٌا الوطن ،حواتمة حماس عطلت انجاز المصالحة ،بسبب خروجها عن اإلجماع الفلسطٌنً/4 /90 ،
.4099
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/359420.html

15

أمن قومي

 -هػػـلا ارتػ لاهرظػػدـلا رت ػػدم لأاةػدً لاهريػػؿلاهوادوػ لجاهػػدا راط لهػػمعضلا ح ػزابل

اهوادواالجارتمدطدتيدلمأررداتل درراا.

 ك ػػذهؾله ػػـلا ارتػ ػ لاهرظ ػػدـلا رت ػػدم ل ص ػػددرلاهت جا ػػؿلاه دررا ػػاله ػػمعضلا حػ ػزابلاهوادوػػاالاهتػ ػ لاوػػتغلتلا جة ػػدعلا تص ػػدداالجحدهػػالاهع ػػجزله ػػمعضل ػ ػراد لاه رت ػػأللهت را ػػرل
أررداتل درراا.
 -ا ةأللاهرظدـلا رت ػدم ل ػ ل لوػطافلإهػىلاهحوػدمدتلاهحزماػالاهةػا ا لدجفلا

معافلا تتمدرلاه صلحالاهجطراالاهعلادلهل عبلاهفلوطار .ل

ػذل

 سبل الحل لمنظام االنتخابي
لاربلاهتأكادلأج ًلتلىل مدألاهتجا ؽلاهجطر لمافلاهكؿلاهفلوطار لم ػدلا ػدـلاه صػلحال

اهجطراالاهعلادلهل عبلاهفلوطار .لمرػدءلتلػىلا تتمػدراتلاهف ياػالجاهجطراػا لا كػفلتحداػدلمعػضل
اهر دطلاهت لاربلأ ذادل لا تتمدرلتردلجةأللرظدـلارت دم لرداد :ل
 ا تفػػدؽلتلػػىلمررػػد جلجطر ػ لا ارت ػ لطماعػػالاه رحلػػالجاه صػػده لاهجطراػػال مػػؿلار ػراءلأيلارت دمدت.
 لاهع ػػؿلتل ػػىلتع ػػاـلث د ػػالاهدا راطا ػػال م ػػؿلارػ ػراءلأيلارت دم ػػدتلحت ػػىل لت ػػؤديلا رت دمدتلإهىلكجارثلجطراال لظؿلتادبلاهجت لاهدا راطاا لجتدـلاا دفلاهػمعضلمدهتػداجؿل

اهول لهلولطالجاه راكالاهجطراا.ل ل

 اهتأكاػػدلتلػػىلأفلاهع لاػػالاهدا راطاػػالهاوػػتل رػػردلصػػردجؽلا تػراعل ػػط لجار ػػدلاػ لت لاال تكد لا لا ثؿلصردجؽلا رت دمدتل ايدلأداةلهل عبلاهفلوطار ل

تادرلحكد ه.

 اهتأكاػػدلتلػػىلأفلاهرظػػدـلا رت ػػدم لارػػبلأفلا ارتػ لت ثاػػؿلكد ػػالاهفدػػدتلا رت دتاػػالجاهع راا لجاو لهل مدبلجاه رأةلمأ ذلدجراـلاهطماع ل لاهحادةلاهوادواالاهفلوطاراا.

 -اعتمرلاهرظدـلاهروم لحوبل يػدءلاه ػدرجفلاهدوػتجري لأكثػرل تد ػاله رظ ػالحداثػال

اهمردءلجحداثالاهدا راطاا لك دلاعتمرلأكثرل تد الهل ردطؽلاهصػغارةلاهحرػـلجاهوػكدف لأجلاهتػ ل
دزاهتلتحتلولطالا حتتؿلك دلاجلاهحدؿل ل لوطاف.
ل
ل
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خامداً:ذالتنشئةذالدواسوةذيفذفلدطني ذ
تلعبلاهتر دالاهوادوػاال ػ لاه رت عػدتلدج اًرل ي ػدل ػ لت لاػالاهتر اػالاهوادوػاا لميػدؼل

تروادل فػدااـلاهدا راطاػالجح ػجؽلا روػدف لجذهػؾلحوػبلطماعػا اهث د ػالاهوػدددةل ػ لاه رت ػأل ل
ل
جرجعلاهتعلػاـلجدررػالاوػت تهاالجوػددؿلااتػتـ لجاػذه ا ػجرلاػ ل ػفل حػدداتلطماعػالاهتر ػدال
اهوادواا ل لكد الاه رت عدت .ل

 مفهوم التنشئة السياسية
تع ػػدلاهتر ػػدالا رت دتا ػػالجاهوادوػ ػػاال ػػفلاهجوػ ػددؿلاه ي ػػال ػ ػ لاهحفػ ػػدظلتل ػػىلاهرظػ ػػدـل
اهوادو ػ لجة ػ دفلت دوػػؾلا و ػرةلجاه رت ػػأل لجتيػػدؼلإهػػىلتحجاػػؿلاهفػػردلإهػػىلإروػػدفلارت ػػدت ل
أكثرل دتلاا لج لت تصرلت لاػالاهتر ػدالا رت دتاػالتلػىلردرػبلجاحػدل ػفلرجارػبلحاػدةلجث د ػال

اهفػػردلجار ػػدلت ػ ؿلرجارػػبل تعػػددةلتتعلػػؽلم ارحػػؿلإر ػػدءل رظج تػػهلاه عر ا ػالهك ػ لتوػػدتدهلتلػػىل
اهتكاؼل لاهحادةلجاهتعداشل أللاه رت أل لجت جـلاهتر دالا رت دتاالمده حد ظالتلػىلاوػت ارراال
اهتػػأ لـلجا روػػردـل ػػأللاهجةػػأللاه ػراافلجاهتكاػػؼل ػػأللا جةػػدعلاه وػػتردة ل ةػػتلتػػفلإد دهيػػدل

معضلاهتغااراتلتلىلاهجا أللا رت دت لجاهوادو لهلفردلجاه رت أل .ل

جتر يدلادا ف"لHymanل لكتدمهل(اهتػر دالاهوادواا)لمأريد:لت لاالتعلـل وت رةلهلفػردل
أللاه عداارلا رت دتاػالتػفلطراػؽل ؤووػدتلاه رت ػأللاه تلفػا لهػذهؾل ػأفلاهتػػر دالاهوادوػاال
ا لرزءل فلاهتر دالا رت دتاالجاهت ل فل تهيػدلاكتوػبلاهفػردلا ترداػدتلجاه ػاـلاهوػدددةل ػ ل
اه رت أل لك دلتعتمرلاهتر دالاهوادواالجوالالهتصحا لاهث د الاهوادواالاه رحر ػال ػ لاه رت ػأل ل
ج لؽلث د ال دراالردادة لميدؼلتمجرلاه رت ألل فلحدهالاهت لؼلإهىلاهت دـ.1لجا صدلم فيجـل
اهتر دالاهوادواا:لتلؾلاهع لاالاهت لاتعرؼلميدلاهفردلتلىلاهرظدـلاهوادو لجاهت لتجوػألل داركػهل
اهوادوالجردجدلا عدههلإزاءلاهظدارةلاهوادواا ل دلكدفلا ات دـلميدل رذلمداادتلاهحةدرة لجتعػدل
اهتر دالاهوادواالأاـلرامطالمافلاهرظـلا رت دتاالجمافلاهرظـلاهوادواا لجهكفلاذهلاهرامطػال ػدل

ت تلؼل فلرظدـلاهىلآ ػر لج ػفلجريػالرظػرلوادوػاالاهػىلأ ػرى لهػذالتعػدلاهتر ػدالا رت دتاػال

1

الغزي ،ناجً ،دور مؤسسات المجتمع المدنً فً التنشئة السٌاسٌة ،دراسة تحلٌلٌة ،العراق 4003
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اهوادوػػاال ي ػػالهلغداػػالهكجريػػدل ػػدلتػػد أللمػػد رادلإهػػىلا ر ػراطلم وػػتجادتل تمدارػػال ػ لاهرظػػدـل
اهوادو لاه ددـلج لاه ودا الاهحادةلاهوادواا 1.ل

جاعرؼل(دجوف)لأاةدلاهتر دالا رت دتاالمدهع لاالاهتػ لاػتعلـلاهفػردلتػفلطرا يػدلكافاػال
اهتكاػػؼل ػػأللاهر دتػػالاهت ػ لارت ػ لإهايػػد لجاكتوػػدمهلهلوػػلجؾلا رت ػػدت لاهػػذيلترتػػبل اػػهلتلػػؾل
اهر دتػػا.لأ ػػدل(مدروػػجرزلجملاػػر)ل اعت ػػدافلمػػأفلاهتر ػػدالا رت دتاػػالهاوػػتل رػػردل جا ػػؼ لجار ػػدل
ا لت لادتل ع دةلتعت دلمد ودسلتلىلاهتفدتؿ لجا لت لاالاهت كؿلجاهتغارلجا كتودبلاهتػ ل

اتعرضلهيدلاهطفؿل لتفدتلهل أللا رادلجاهر دتدتلجصج لمهلإهػىل كدرػالمػافلاهردةػرافل ػ ل
اه رت ػػأللم ػػا يـلجاترداػػدتيـلج عػػدااراـلجتػػدداتيـلجت دهاػػداـ لجا ػ لت لاػػالاهتفدتػػؿلا رت ػػدت ل
اهت لاكتوبل ايدلاهفردل

صاتهلا رت دتاالاهت لتعكسلث د الاه رت ػأل لجاػ لتتةػ فلت لاػال

اكتوػػدبلاهفػػردلهث د ػػال رت عػػهلجهغتػػه لجاه عػػدر لجاهر ػػجزلجاه ػػاـلاهت ػ لتحكػػـلوػػلجكه لجتج ع ػدتل

اغ ػ ػرافلجوػ ػػلجكيـ لجاهترمػ ػػؤلمدوػ ػػتردمدتيـلجااردماػ ػػالاهتفدتػ ػػؿل عيػ ػػـلجاعػ ػػرؼلمدروػ ػػجرزلاهتر ػ ػػدال
ا رت دتا ػػالمأري ػػدلت لا ػػالتعل ػػاـلتعت ػػدلتل ػػىلاهتل ػػافلجاه حدك ػػدةلجاهتجح ػػدل ػػأللا ر ػػدطلاهع لا ػػال
جاهعدطفاػػالجا
روػػؽلاه
إهىل

ت اػػالترػػدلاهطفػػؿلاه ار ػػد لجا ػ لت لاػػالتيػػدؼلاهػػىلإد ػػدجلتردصػػرلاهث د ػػال ػ ل

صػػاا لجاػ لت لاػػال وػػت رةلج لريداػػالهيػػد لجا ػ لمد تصػػدرلتحػػجؿلاهكػػددفلاهماجهػػجر ل

صلارت دت لتمرلر دتدتل ترجتال لرجتيدلهكريدل ترامطال لجظددفيد 2.ل

ػردلمجاوػػطتيدل ػ لاه رت ػػأل لجتػػد جل
لاػػد جلاهفػ ل
دهتر ػػدالا رت دتاػػالإذاًلا ػ لتلػػؾللاهت ػ ُ
ث د ػػالاه رت ػػألل ػ لاهفػػرد لجا ػ لت لاػػالتعل ػـلاوػػتطاأللاهفػػردل ػػفل تهيػػدلأفلاتكاػػؼل ػػألل عػػداارل
اهر دتالجتصجراتيـلجتدداتيـلج ا يـلاهت لاعا ػجفل ايػد لجتػتـلاهتر ػدال ػفل ػتؿلتفدتػؿلاهفػردل
أللاهمادالاه حاطالتفدتتًل مد اًرلهاكتوبلاجاتهلاه
رت عه لجتصم لاه

صاالجاهوادواا لجاويـل ػ لترداػدلث د ػال

صاال ددرةلتلىلاامداعلجاهتأثارل لاه رت أللجم دلإفلاهتر ػدالاهوادوػاال

اػ لت لاػالتأاالاػػالجتعلا اػالجتث افاػػالا ةػأللهيػػدلاهفػردل ػفلأرػػؿلتفعاػؿلدجرهل ػ لاه رت ػأل لهػػذال
ارمغ ػ لأفلتتح ػػؿل وػػؤجهاالاهتر ػػدالاهوادوػػاالهلفػػرد ل ؤووػػدتلاهدجهػػالاهوادوػػاالمداةػػد الإهػػىل

1

االسود ،صادق ،علم االجتماع السٌاسً اسسه وابعاده ،جامعة الموصل ،مدٌرٌة دار الكتب للطباعة والنشر،
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2
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ا حػ ػزابلاهوادو ػػاالاهتػ ػ لتع ػػؿل ػػفلأر ػػؿلا و ػػت طدبلاهوادو ػ ػ لمي ػػدؼلاهجص ػػجؿلهلوػػػلطا ل
جاهحفػػدظلتلػػىلاه رت ػػأللجرظد ػػهلاهوادو ػ لاهوػػدددلج عػػداارهلا اداجهجراػػالج رجرتػػهلاهدا راطاػػال

جا رفتدحل حلادًلجا لا ادًلجتده اد.ل ل
جتيدؼلت لاالاهتر دال لاه رت عدتلإهىلاد افلأودوااف.1
 أا االاه جهمالاهث د اال(اهوادواا)لجا رت دءلإهىلحةدرةلهيدل صجصػاتيدلجأصػدهتيد لجاذالمدجرهلادتـلاهيجاالاهجطراا.

 أا االااتدادله دجارلاه رترالوادوادًلجصج ًلهتجه لز دـلاهولطا.لجتلع ػػبلا وػ ػرةلاهفلو ػػطاراالدج اًرل ي ػ ػدًل ػ ػ لاهتر ػػػدالا رت دتا ػػالجمدهت ػػده لاهوادوػػػاا ل

اد ػػدجلاهطفػػؿل ػ لااطػػدرلاهث ػػد لجاهوادوػ لتػػفلطراػػؽلإد ػػدؿلاهتػلػراثلاهوادوػ ل ػ لتكجارػػه ل
عت داًلمذهؾلتلىلر دذجلاهولجؾلاه تلفال لاه رت أللاهذيلارتوبلإهاه لجاتدربلتلىلطرا ػال

اهتفكارلاهودددةل اه لجترسلاه عت داتلاهجطراالجاهداراالجاهوادواالاهودددةل لرفوه ل ػدلاكػجفل
ه ػػهلا ث ػػرلا كم ػػرل ػ ػ لتر ػػدالاهطف ػػؿلتر ػػدالوادو ػػاا.لج ػ ػ لاهحده ػػالاهفلوػ ػطاراا لتعتم ػػرلاهتر ػػدال
اهوادواالت لاال ي الج ع ػدة لجذهػؾلميػدؼلتػرسلاه ػاـلاهجطراػال ػ لا راػدؿلاه ػدما لجتعظػاـل
ا رت ػػدءلاهػػجطر لهفلوػػطافلجهح ػػجؽلاه ػػعبلاهفلوػػطار لجر ػػرلث د ػػالاهتوػػد لج مػػجؿلاغ ػػر ل

جر ػػرلاهػػجت لاهوادو ػ لمداةػػد الهلحفػػدظلتلػػىلاارثلاهث ػػد لجاهتػػدرا

لجاهعػػدداتلجاهت دهاػػدل

اهفلوطاراا لجح داالا رادؿلاه دمال ػفلاهج ػجعل راوػالوػيلال ػ لأاػدديلاه ػجيلاه عدداػالهل ػعبل
اهفلوػػطار لا ػػرلاهػػذيلاةػػأللاهتر ػػدالاهوادوػػاالاهفلوػػطاراالة ػ فلاوػػتراتاراالاهحفػػدظلتلػػىل
ا فلاه ج لاهفلوطار  .ل

 اشكالية التنشئة السياسية اي امسطين
تعػػدر لاهتر ػػدالاهوادوػػاال ػ لاه رت ػػأللاهفلوػػطار ل ػػفلازدجاراػػال ػ لا وػػسلجاه عػػداارل

مػ ػػافلاهػ ػػجطر لجا وػ ػػت

لاهت ػ ػ لتُعمػ ػػرلتريػ ػػدلحدهػ ػػالا ز ػ ػػالجا ر وػ ػػدـل ػ ػ لاهرظػ ػػدـلاهوادو ػ ػ ل

اهفلوػػطار لم ػػكؿلتػػدـ ل ػػفل ػػتؿلجرػػجدلتعػػدرضلجترػػد ضل ػ لمعػػضلا حاػػدف لجاظيػػرلاػػذال
اهتعػ ػػدرضل ػ ػ لأوػ ػػسلج ريراػ ػػالاهتر ػ ػػدالا رت دتاػ ػػالجاهوادوػ ػػااله ػ ػدىلاهحركػ ػػدتلجاهترظا ػ ػػدتل

1
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اهفلوػػطاراا لاهت ػ لأصػػمحتلتتطلػػأللمع لاػػالاهتر ػػدال ػ لظػػؿلتاػػدبلدجرلاهدجهػػالأجلاهوػػلطال ػ ل

اه ادـلمتلؾلاهع لاالاه ي ػا لجاهتػ لكػدفلأحػدلترلاتيػدلظيػجرلث د ػالت ػداسلاهحػزبلجاهحركػالتلػىل
حوػػدبلاهػػجطف لجذهػػؾلرتارػػالتغلغػػؿلاهث د ػػالاهحزماػػال ػ لاهتر ػػدالا رت دتاػػالجاهوادوػػاا لا ػػرل
اهذيلأدىلإهىلظيجرلث د الاهت جافلجاهتكفارلجت داـلاه صلحالاهحزماػالتلػىلاه صػلحالاهجطراػال
اهعلاػػد لجاهتػ لارعكوػػتلتلػػىلاهحاػػدةلاهوادوػػاال ػ لاه رت ػػأللاهفلوػػطار لجأرترػػتلا ر وػػدـلاهػػذيل
أص ػػم لا ػػكؿلتح ػػديلكما ػػرلأ ػػدـلاه ػػعبلاهفلو ػػطار لجاح ػػجؿلدجفلجة ػػأللاو ػػتراتارااله ػػفل

اه ج لاهفلوطار  .ل

لجار ػػدؾلارتم ػػدطلم ػػافلاه ػػدركالاهوادو ػػاالجاهتر ػػدالاهوادو ػػاالاهتػ ػ لت ث ػػؿلت لا ػػالتياد ػػال
جاتػػدادلهل ػجاطف ك ػ لاصػػم ل ػػؤاتلهل ػػدركال ػ لاهحاػػدةلاهوادوػػاال ػ ل رت عػػه.ل ده ػػدركال
اهوادواالا لاهرورلاهرامطلمافلاهفرد لكعةجل لر دتا لجاهفردلك جاطفلوادوػ .لهػذهؾلترػدل

اهتر ػػدالاهوادوػػاال كدر ػدًلاد ػدًل ػ ل اػػدافلتلػػـلا رت ػػدعلاهوادو ػ لكجريػػدلإحػػدىل جةػػجتدتل
ا هت ػػدءلا رت ػػدت لمدهوادوػ ػ لجمدتتمدرا ػػدلث د ػػالوادو ػػاالتص ػػيرلاهح ػػدك افلاه حك ػػج افل ػ ػ ل

مجت تي ػػد لجا ك ػػفلاتتمدرا ػػدلاغها ػػالاهتػ ػ لم تة ػػدادلاتكػػػجفلااروػػػدفلاهوادوػ ػ لجتتملػػػجرلاهث د ػػال
اهوادوااله رت ألل فلاه رت عدت .ل
جتم ػػرزلأا ا ػػالاهتر ػػدالاهوادو ػػاالحدهاػ ػدًلتمػ ػػرلاهصػ ػراعلجاهترػػػد سلاه ػػدادرافلمػػػافلاه ػ ػػجىل

اه تلفال لاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار لحاثلاوعىلكؿلطرؼل ري دلهليا رالأجلاهتأثارلتلىل
رجاتلاهتر دالاهوادواالهلحفػدظلتلػىلاوػت رارلاهروػؽلاهوادوػ لجاةػفدءلطػدمأللاه ػرجتاالتلػىل
رف لجذاـلجوطلتيـ لجاوعىلكؿل ري دلهلتحكـلاجلاهتأثارلتلىل رجاتلاهتر دالمػدءاًل ػفلاه دروػا-

اهتعلػاـلاهروػ -لجارتيػػدءلمجوػددؿلااتػػتـ1ل.لارػدؾلارتمػدطل ػػجيلمػافلاهعرػػؼلاهوادوػ لاه جرػػجدل
لاهوػدحالاهفلوػطاراا لكوػلجؾلأجلكػريجل ػ لاهحاػدةلاهوادوػاالاهفلوػطاراا ل دصػالمعػدلظيػجرل

اهتاػػدراتلا وػػت اال ػػأللارطت ػػالارتفدةػػالاهحرػػدرةلا جهػػىلتػػدـ1987لجمػػافلاهتر ػػدالاهوادوػػاال
اه دطد ػػا لج عر ػػالطماع ػػالاهث د ػػالجاهتر ػػدالاهوادو ػػال يلرظ ػػدـلوادوػ ػ لتو ػػدتدلتل ػػىلتحدا ػػدل
صػددصلاهرظػدـلاهوادوػ ل ثػؿلتحداػدل جةػػأللاهوػلطا لجتحداػدلاهعت ػػالمػافل كجرػدتلاهرظػػدـ ل
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جأاداؼلاهرظدـ.لجك دلتودتدلاهث د الاهوادواال لتحلاؿلج يـلأر دطلاهعت ػدتلجاهتفػدتتتلمػافل
كجردتلاهرظدـلاهوادو لجذهؾل فل تؿلتحلاؿلأطرادلاهفكراا 1.ل

لجا ػػذال ػػدلرتحظ ػػهلتل ػػىلأرضلاهجا ػػألل ػ ػ لاهو ػػدحالاهفلو ػػطاراا ل ػػدلجص ػػؿلاه رت ػػألل
اهفلوػػطاراالرتارػػالاهتر ػػدالاهوادوػػاالاه دطدػػا لاهت ػ لأدتلإهػػىلتكػػسلاهيػػدؼلاه طلػػجبل ريػػد ل
جمػػد ل ػػفلر ػػؿلاه ػجاطفل ػػفل رحلػػالاهػػج ءلهلع ػػارةلجاهفدػػالجاهعددلػػالإهػػىل رحلػػالا رت ػػدءلهلػػجطفل
اهجاوأل لا رلاهذيلأدىلهتع اؽلا رت دءلجاهج ءلاهفدجيلأجلاهحزم لاهفصددل لاهةاؽلجاه عدديل
مد رةله فيجـلاه جاطرالاهح الجاهج ءلهلجطفلجاه رت أل لا رلاهذيلافرغلاهتر ػدالاهوادوػاال ػفل

ة لجريدلاهح ا ل فلريا لجادتجلاتددةلاهرظػرلمكد ػؿلأوػلجبلاهتر ػدالاهوادوػاالاهػذيلكػدفل
دد ػػد لجافػػت لاهطراػػؽلأ ػػدـلاه فكػػرافله لػػؽلجاوػػترمدطلط ػػرؽلردا ػػدةلهتح ا ػػؽلاهتر اػػالاهوادو ػػاال

اهولا التمرلتر دالوادواا ح ا االرحجلاهدا راطاالجاه جاطرالجاه رت أللاهجاحد 2.ل

ه ػػذهؾلاتجر ػػبلاهع ػػؿلجم ػػكؿلوػ ػراأللتل ػػىللجة ػػأللاو ػػتراتاراالجطرا ػػال ػػد لا لتجةػ ػ ل
ا وػػػسلاهعل اػ ػػالجاه ريراػ ػػالاهص ػػحاحالهع لاػ ػػالاهتر ػ ػػدالاهوادو ػػاالجا رت دتاػ ػػال ػ ػ لاه رت ػ ػػألل
اهفلوػػطار ل ػػفل ػػتؿلاهتركا ػػزلتل ػػىلاهع لاػػالاهتعلا ا ػػالجاه ؤوو ػػدتلاهترمجا ػػالجرعلي ػػدلاهحل ػػال
ا جهىل لت لاالاهتر دالا رت دتاا لميػدؼلتػرسلاه ػاـلاهجطراػالاهعلاػدلهػدىلا راػدؿلاه ػدما ل
جتعزازلاارت دءلهلجطفلجاه ةاالجاهح جؽلاهجطراالاهفلوطاراا لجر رلث د الاهتوػد لجا

ػتتؼل

جاه جاطرا لجا متعددلتفلث د الاهت ػجافلجاهتكفاػرلجت ػداسلاهحػزب لم ػدلاةػ فلت دوػؾلاه رت ػألل
اهفلوطار لجاصتحلاهحاػدةلاهوادوػاالجتعزاػزلا ػفلاه ػج لاهفلوػطار ل ػ ل جاريػاللاهتحػدادتل
اهدا لاالجاه درراا .ل

سادساً:ذاشكالوةذاملواصنةذيفذاجملتمعذالفلدطوين ذ
لتعمرلاه جاطرال لأموطل عدرايػدلتػفلتت ػالاهحػبلجاهػج ءلجاا ػتصلجا رت ػدءلاهتػ ل

ترمطلمافلاه جاطفلججطرػه لك ػدلأريػدلتعمػرلتػفلاهتعلػؽلأجلا رتمػدطلاهرجحػ لجاهرفوػ لمػافلاهفػردل
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جمػػافلجطرػػه لحاػػثلت ػرمطيـلمػػهلتت ػػدتلجرجامػػطلهُغجاػػالجث د اػػالجرجحاػػالجارت دتاػػالجا تصػػدداال
جوادو ػػاا لجم ػػدرلا ػػذالاهتعل ػػؽلأجلا رتم ػػدطلاك ػػجفلإ ػػتصلاه ػ ػجاطفلهجطر ػػهل ده جاطر ػػالص ػػفال

اه جاطفلاهت لتحددلح ج هلججارمدتهلتردهلجطره ل ترعلهلإاردمادًلادرؾل ػدلهػهلج ػدلتلاػه لجاكػجفل
دد اًرلتلىلاه ودا الاهفعدهال لمردءلاهجطفلاهذيلاعاشل اه .1ل

ده جاطرػػالتعمػػرلتػػفلارت ػػدءلااروػػدفلإهػػىلم عػػالأرض لأيلااروػػدفلاهػػذيلاوػػت رلم ػػكؿل
ثدمػػتلدا ػػؿلاهدجهػػالأجلاح ػػؿلرروػػاتيدلجاكػػجفل ػػدركدًل ػ لاهحكػػـلجا ةػػأللهل ػجارافلاهصػػددرةل
تريد لجات تػأللم ػكؿل توػدجيل ػأللم اػالاه ػجاطرافلم ر جتػال ػفلاهح ػجؽلجالتػزـلمػأداءل ر جتػال
ػفلاهجارمػػدتلترػػدهلاهدجهػػالاهتػ لارت ػ لهيػػد ل ػده جاطفلاػػجلذهػػؾلااروػػدفلاهػػذيلاوػػت رل ػ لم عػػال
أرضل عارالجارتوبلإهايػد لمدا د ػالأجلا وػت رارلأجلاهػج دةلأجلاهترماػا لأيلتت ػالمػافلا ػرادل
جاهدجهػػالك ػػدلاحػػددادل ػػدرجفلتلػػؾلاهدجهػػا لجم ػػدلتتة ػ رهلتلػػؾلاهعت ػػال ػػفلجارمػػدتلجح ػػجؽ.لإذال
اهعرصػػرلا ودو ػ ل ػ ل فيػػجـلاه جاطرػػالاػػجلا رت ػػدءلاهػػذيل لا كػػفلأفلاتح ػػؽلمػػدجفلاه ػػعجرل

مػدهج ءلجا رت ػدءل يػ لةػرجراالهتح اػػؽلاه جاطرػا لج ػفلارػػدلروػترتجلمأرػػهلرجحلاهدا راطاػالاػ ل
اه جاطرػػال لػػذهؾل مػػؿلأفلرػػتكلـلتػػفلاهدا راطاػػالارػػبلأفلرع ػ لح ا ػػالاه جاطرػػالاهتػ لاػ ل لػػبل

اهردمضله فيجـلاهدا راطاا .2ل

 اشكالية المواطنة اي الساحة الفمسطينية
اهحداثلاهرظريلتفلاه جاطرالا جدردلمدهةرجرةلإهػىلاهحػداثلتػفلا ػكدهاالاه جاطرػال ػ ل
اهحده ػػالاهفلو ػػطاراا ل فلإذالاتتمرر ػػدلأفلاه جاطر ػػال رتمط ػػالم ػػدهجطفلأجلاهدجه ػػالاهتػ ػ لهي ػػدلح ػػدجدل
وادواالجرغ ار اال حددة ل أفلاذالا رلتارل تج رل لاهحدهالاهفلوطاراا لرظ اًرلهكجفلاه عبل
اهفلو ػػطار ل ػػدزاؿلتح ػػتلا ح ػػتتؿ لجأفلرظد ػػهلاهوادوػ ػ لجاه ػػدرجر ل ػػدزاؿلرظ ػػدـل ػ ػ ل رحل ػػال
ارت دها ػػا لحتػػػىللاه ػ ػجارافلاه ع ػػجؿلمي ػػدل ػ ػ لا راضلاهفلوػػػطاراالا ػ ػ ل ػ ػجارافل ؤ ت ػػالهل رحلػ ػال
ا رت دهاا لك دلاجلاهحدؿل لاه درجفلا ودو لاهذيلاعتمرلم ثدمالاهدوتجرلاه ؤ ػتل ػ لاهوػلطال

ػـلاع ػػرؼلحت ػػىلاغفل ػػفلا ػػجلاه ػ ػجاطفل
اهفلو ػػطاراا.لا ػػذالمداة ػػد الإه ػػىلاه ػػدرجفلاهفلو ػػطار له ػ ُ
اهفلوطار لجترؾلا رلإهىلمعدلارتيدءلاه رحلالا رت دهاالاه وت رةلحتىلاغف .ل
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ج ػفلريػالأ ػػرىلتُعمػرلاه جاطرػػالتػفلتت ػالحػػبلجج ءلمػافلاه ػجاطفلججطرػهلارػػبلافل
تكػ ػػجفلتت ػ ػػالجاةػ ػػحالج رظ ػ ػػال ػ ػػفل ػ ػػتؿلاه ػ ػػدرجفلجاهت ػ ػ لاترتػ ػػبلتلايػ ػػدل ر جتػ ػػالاهح ػ ػػجؽل
جا تادزاتلاهت لت رحيدلاهدجهاله جاطرايد لجت كػفلأز ػالاه جاطرػال ػ لاهحدهػالاهفلوػطاراالموػمبل
حدهػػالاهت ػػتتلجاهةػػادعلاهت ػ لتعػػرضلهيػػدلاه ػعبلاهفلوػػطار لمعػػدلركمػػالتػػدـل 1948لجرتارػػال
هحدهػػالاهةػػادعلجاه طػػطلهيػػدل ػػفل مػػؿلاه ػػجىلا وػػتع دراا لجاهت ػ لتركػػتلاه ػػعبلاهفلوػػطار ل
ػػتتلمػ ػػافلأص ػ ػ دعلا رض لهػ ػػذهؾلأصػ ػػم ل ػ ػػفل ػػمهلاه وػ ػػتحاؿلتعراػ ػػؼل ػ ػػفلاػ ػػجلاه ػ ػجاطفل

اهفلو ػػطار لجأذلت ػػـلجة ػػأللتعرا ػػؼلهل ػ ػجاطفلاهفلو ػػطار ل ػ ػ لح ػػدجدلا ارةػ ػ لاهفلو ػػطاراال ػ ػ ل
حػػدجد 1967لمدهتػػده لوػػجؼللاػػؤديلذهػػؾلإهػػىل ػػرججلأكثػػرل ػػفل%50ل ػػفلاه ػػعبلاهفلوػػطار ل
درجلاذالاهتعراؼ لجلمدهرتـل فلأا االجرػجدل ػدرجفلاحػددلاه جاطرػال ػ لاه رت ػأللاهفلوػطار ل
إ لأفلتت ػ ػػالااروػ ػػدفلاهفلوػ ػػطار لمأرةػ ػػهل لتحتػ ػػدجلإهػ ػػىل ػ ػػدرجفلهك ػ ػ لارظ يػ ػػد ل داروػ ػػدفل

اهفلوػػطار ل ػرتمطلميػػدهلا رضل رػػذلا هػػؼلاهوػػرافلج ػػدـل ػػفلأرليػػدلاهتةػػحادتلاهعظػػدـلتمػػرل
وارةلاهرةػدؿلاهػجطر لاهفلوػطار لاه تػدةل رػذلتػدـل1917لجحتػىلاغف لإ لأفلجرػجدلاه ػدرجفل
اعتمػػرلتد ػػؿلإارػػدم ل ػ لتعزاػػزلاه جاطرػػالجا رت ػػدءل ػ لظػػؿلاهتحػػدادتلاهت ػ لتجارػػهلاه ػجاطفل
اهفلوطار .ل ل
ك دلتعػدر لاه جاطرػال ػ لاه رت ػأللاهفلوػطار ل ػفلتػداجرل ػ لاهحراػدتلجاهح ػجؽلاهعد ػال
جاه دصا لمعدلا ر ودـلاهفلوطار لجا رراءاتلاه تعمال فل مؿلحكج الح دسلمغزةلاهت لتحػدل
ػػفلحراػػالاه ػرأيلجاهتعماػػرلج ػػرضلرؤاػػالحركػػالح ػػدسلتلػػىلاه رت ػػأل ل ػػفل ػػتؿلتػػد ليدل ػ ل
اه ػػأفلاه ػػدصلجاهعػػدـلهل ػجاطفلاهفلوػػطار لكرػػجعلاه تمػػسلج صػػالاه ػػعر لحتػػىلجصػػؿلميػػدل
تًلجتعػػدالدًلتلػػىل
اهحػدؿله رػػأللحفػػتتلرأسلاهوػػرال ػ لاهفرػػددؽلجاه طػػدتـ لا ػػرلاهػذيلاعتمػػرلتػػد ل
اهحرادتلاهعد الجاه دصالجا جضلأوسلاه جاطرال لاه رت أللاهفلوطار  .ل

 سبل حل إشكالية المواطنة
ل لاهمدااالاربلا

درةلإهىلأفلاهجت لم فيجـلاه جاطرالجاا ػرارلمػهلك ررعاػا لا ػكؿل

م ػػدجرهلأودوػ ػدًل عر اػ ػدًلج رت عاػ ػدًلاحك ػػـلاهعت ػػالاهوادو ػػاالجارظ ي ػػدلم ػػافلكد ػػالاه ػػجىلاهوادو ػػاال
جا رت دتاال لاه تر أللاهفلوطار لج ؽلأوسلجرجاظـلدوػتجراالجوادوػاالج رت عاػال حػددة ل

ت ثؿلاهحدلا درػىلاه ػترؾلمػافلر اػأللا هػجافلاهوادوػاا لإذلأفلا تفػدؽلتلػىلتلػؾلا وػسلاػجل
اه رطلا ودو لهة دفلارت دؿلاه صػدهحال ػفلحدهػالادارةلا ر وػدـ لإهػىلحدهػالإريػدءلا ر وػدـ ل
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اه ػػذيلاة ػ فلجأدلاهصػػراعلجا تتػػدؿلاه ػػد جيلجا حتك ػػدـلهتلػػؾلا و ػػسلتمػػرلاهح ػجارلاه ػػترؾ ل
اهيددؼلإهىلتج ارلاهعردصػرلاهكفالػالمدوػتعددةلجحػدةلاهرظػدـلاهوادوػ لاهتعػدديلجثجامتػه لجأادا ػهل

اهجطراػػالاهعد ػػال ػ لاهتحػػررللجا وػػت تؿ لاهت ػ لتة ػ فلمػػدجرادلتجاصػػؿلاهص ػ جدلجاه دج ػػالمكػػؿل
أ كدهيدل لجرهلا تتػداءاتلجاهغطروػالا وػرادالاا لم ػدلاةػ فلتطػجارلاهرةػدؿلاهػجطر لج ػؽل
رظج دتلوادواالج درجراالتة فلجحػدةللاهرظػدـلاهوادوػ لجا رت ػدت لاهفلوػطار ل لم ػدلارػتجل
ػدءلجاوػػعدًلهلحراػػدتلاهعد ػػالجاه دصػػا لجاة ػ فلهل ػػجىلاهوادوػػاالاهفلوػػطاراالتلػػىل تلػػؼل
ةػ ً
درميدلطرحل فداا يدلجرؤاادلجم ار ريدلاهوادواا 1.ل

ػػدلكفػػؿلاه ػػدرجفلا ودوػ لاهفلوػػطار ل وػالح ػػجؽلوادوػػاالترػػدرجلتحػػتل وػ ىلحػػؽل
ابلجاهر عاػدتلجاهر دمػدتلجحػؽل
اه دركال لاهحادةلاهوادواالتت ثؿل لاهحػؽل ػ لت ػكاؿلا حػز ل
اهتر لجا رت دبلجت دلا رت دتدتلجت لدلاهجظددؼلاهعد ا لج دلرظ يدلاه رعلاهفلوطار ل ل
ػػددةلجاحػػدةلجاػ لاه ػػددةل()26ل ػػفلاه ػػدرجفلا ودوػ لج ػػجؿله ػرادلاه وػػدا الجاه ػػدركال ػ ل

حكـلأرفويـل فل تؿل ر جتال فلاهح جؽلاهت لات كفلاه جاطفل فل تهيدل فلاه دركال ل
إدارةل ػػدجفلملػػده لإ ػػدلمصػػجرةل مد ػرةلتػػفلطراػػؽلتػػجه لاه ردصػػبلاهعد ػػا لجا ػػدلمصػػجرةلتاػػرل
مد ػ ػرةلت ػػفلطرا ػػؽلا تا ػػدرل اددات ػػهلج ثلا ػػه2.للجاو ػػتردداًلإه ػػىل ػػدلت ػػدـ لا ك ػػفلأفلرو ػػت لصل
ػرطافلرػػجاراافل ػفل ػػرجطلتح اػؽلاه جاطرػػا لأجهي ػدلزجاؿل ظػػدارلا ر وػدـ لجتحراػػرلاهكاػػدفل

اهوادو ػ ػ لاهفلوػ ػػطار ل ػ ػػفلاهتمعاػ ػػا لجذهػ ػػؾلمدتتمػ ػػدرلاه ػ ػػعبل صػ ػػدرلاهوػ ػػلطدتلج ػ ػػؽلدوػ ػػتجرل
دا راط .لجثدراي دلاهتأكادلتلىل مدألاهفصؿل دلمافلاهولطدتلاهت ػراعاالجاهترفاذاػالجاه ةػدداا ل
جاهت ػػداجؿلاهو ػػل لهلو ػػلطا لج ػػؽلارت دم ػػدتلدجرا ػػالتد ػػالحػ ػرةلجرزاي ػػالتح ػػتلإ ػ ػراؼل ة ػػدد ل
االتدهاالتحدل فلاهفوددلجاهتةلاؿل لاهع لاالا رت دماا".3ل ل
ّل
وت ؿ لج فد

لج ػ لظػػؿل ػػدلت ػػدـل ػػفلتجا ػػؿلج ػػرجطلهتعزاػػزلاه جاطرػػال ػ لاهحدهػػالاهفلوػػطاراا لج ػ ل
ظػ ػػؿل ػ ػػدلتفرةػ ػػهلاهتحػ ػػدادتلاهكثا ػ ػرةللاهت ػ ػ لتجارػ ػػهلاه ػ ػجاطفلاهفلوػ ػػطار لاه ت ثلػ ػػالمػ ػػد حتتؿل

1

نظرة على مفهومً المواطنة والدٌمقراطٌة فً المجتمع الفلسطٌنً والمجتمعات العربٌة ،موقع الجبهة الشعبٌة
لتحرٌر فلسطٌن4094،
2
النجار ،رمزي ،المواطنة السٌاسٌة فً فلسطٌن ،وكالة أمد لالعالم4095،
http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=66313
3
نظرة على مفهومً المواطنة والدٌمقراطٌة فً المجتمع الفلسطٌنً والمجتمعات العربٌة ،مرجع سابق
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ا و ػ ػ ػرادال لجا ر وػ ػ ػػدـل لجاهعجه ػ ػ ػػا لكظ ػ ػ ػجاارلتيػ ػ ػػددلاه جاطرػ ػ ػػالجا رت ػ ػ ػػدءلجاهيجاػ ػ ػػاللاهجطراػ ػ ػػال
اهفلوػطاراا لمػػرزتلاهحدرػػالإهػىلةػػرجرةلتةػ افلتجا ػؿلتعزاػػزلاه جاطرػػال ػ لاه رػػداجلاهد اروػػاال

جاهوادوػػدتلاهتعلا اػػا لجتمػػرلاهرػػدجاتلجاه ػػؤت راتلاهعل اػػالججوػػددؿلا تػػتـلج اركػػزلا محػػدث ل
ميدؼلتعزازلاه جاطرالجتر اتيد لجت جاالرجحلا رت دءلاهجطر لجاه ج لهدىلكد ال ددتلاه رت ألل
اهفلوطار لكدوتراتاراال فلاوتراتارادتلا فلاه ج لاهفلوطار لجركازةلأودواالهت جاػالرجحل
اهج ءلجا رت دءلهلجطفلجه ةاتهلاهعددها .ل

خامتة ذ
تعتمػػرلاهوػػدحالاهدا لاػػالاهفلوػػطاراال ػػفلأكثػػرلاهوػػدحدتلتػػجت اًرلتلػػىلاه وػػتجيلاهوادوػ ل

دصػػال ػ لظػػؿلجرػػجدلا حػػتتؿلجا ر وػػدـ لجةػػعؼلاه ػجاردلا تصػػدداالاهفلوػػطاراالجاتت ػػددل
اه ػػعبلاهفلوػػطار لتلػػىلاه وػػدتدات لللا ػػرلاهػػذيلا ػػكؿلتحػػدادتلكماػرةلأ ػػدـلا ػػفلاه ػػج ل
اهفلوػػطار ل ػػدلاتطل ػػبلةػػرجرةلجةػػأللاو ػػتراتارادتلجطراػػال ػػد لاله جاري ػػالتل ػػؾلاهتح ػػدادتل

جاه ػػدطرلاهت ػ لتحػػاطلمدهجةػػأللاهػػدا ل لاهفلوػػطار ل ػػفلكد ػػالاهرجارػػب لميػػدؼلتعزاػػزلتجا ػػؿل
ص ػ جدلاه ػ ػجاطفلاهفلو ػػطار لتل ػػىلأرة ػػهلجاهحف ػػدظلتل ػػىلاهح ػػجؽلاهجطرا ػػالاهفلو ػػطاراا لجت ػػدـل
اهعمثلم دراتلاه ػعبلاهفلوػطار لجةػ دفلتفعاػؿلاهحاػدةلاهوادوػاالاهفلوػطاراا لميػدؼلتعزاػزل
اه دركالاهوادواالجت جاالاهرميالاهدا لاالاهفلوطاراا .ل

املراجعذواملصادر ذ
 .1حػػرب لريػػدد لا ػػفلاه ػػج لاهفلوػػطار لج حدجهػػال يػػـلاهتحػػدادت لاه ركػػزلاهفلوػػطار لهلمحػػجثلجاهد اروػػدتل
ا وتراتاراا لراـلاهللل 2008لص 11ل
 .2تـلصادتالاذالاهتعراؼلمدهتعدجفل ألل راؽلت ؿلدادرةلامحدثلا فلاه ج لم ركزلاهت طاطلاهفلوطار ل
 .3ت ػػتلص ػػادتالا ػػذهلاه رتكػ ػزاتلمدهتع ػػدجفل ػػألل را ػػؽلت ػػؿلدادػ ػرةلامح ػػدثلا ػػفلاه ػػج لم رك ػػزلاهت ط ػػاطل
اهفلوطار ل
 .4اهع ػػددلترك ػػدر لا ػػفلاه ػػج ل ػ ػ لاه ػػرفلاهح ػػدديلجاهع ػ ػراف لدارلا جه ػػىلهلر ػػرلجاهتجزا ػػأل لد ػػؽل–ل
وجراد 2004لص .39ل
 .5تصدـلوػلا دف ل ػد ؿلإهػىلتلػـلاهوادوػا لاهرد ػرلدارلاهرةػدؿلهلطمدتػالجاهر ػرلجاهتجزاػأل لط 2لماػرجتل–ل
همردف 1989ص .152ل
 .6يػػدلاه ػ حدء.ل(:)2004لا ػػفلاهػػجطر :لتصػػجرل ػػد ؿلاه فيػػجـل–لا ا اػػال–لاه رػػد تل–لاه ج ػػدت ل
ركزلاهدراودتلجاهمحجث لرد عالرداؼلاهعرماالهلعلجـلا راا لاهرادضل–لاهوعجداا لص .71ل
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 .7وػ ػػلا دفلاهحرم ػ ػ .ل(:)2008ل فيػ ػػجـلا ػ ػػف:ل وػ ػػتجادتهلجصػ ػػاغالجتيداداتػ ػػهل"د اروػ ػػالرظراػ ػػال ػ ػ لاه فػ ػػدااـل
جا طػػر" لاه رلػػالاهعرماػػالهلعلػػجـلااروػػدراا لاهعػػددل( )19ل ركػػزلد اروػػدتلاهجحػػدةلاهعرماػػا لصػػاؼل2008ل
ص .27ل
 .8و عدفل رجلاهلل.ل(:)1994لأ فلاه لاجلاهعرم :لدراوال لاادراؾلجاهوادودت ل ركػزلاهمحػجثلجاهد اروػدتل
اهوادواا لاه دارةل–ل صر لص 79ل
 .9أوسلج مدديلا فلاهجطر ل ج ألل دتؿلاهصحراء
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec19.doc_cvt
 .htmل
 .10أوسلج مدديلا فلاهجطر ل ج ألل دتؿلاهصحراء ل
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec19.doc_cvt
 .htmل
 .11رجادلاهح د.لاه د ؿلإهىلاه ةاالاهفلوطاراا لت ػدف:ل ركػزلد اروػدتلاه ػرؽلا جوػط لولوػلالد اروػدتلر ػـل
( )21ل 1997لصل .492-484ل
 .12إ ػ ػرااـلا ػػدهاف .لرر ػػؿل ػ ػ لاهظ ػػؿ لهر ػػدف:لجارفال ػػدلجاركلو ػػجف لترر ػػا:لت ػػرلا ا ػػجم ل 2006لص-211
 .215ل
 .13ػػدارلاه ػ ػراؼ.لإ ػػكدهادتل ػػدلمع ػػدل ػػؿل و ػػدرلأجو ػػلج لما ػػرجت:ل ؤوو ػػالاهد ارو ػػدتلاهفلو ػػطاراا لرما ػػألل
 2007لص .31-16ل
 .14امراااـلأمراش لاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار لمافل رحلتاف ل لت ىلاهث د الجاهيجاالاهجطراالاهفلوطاراا.ل ل
http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=193
 .15حوػػفلصػػده لأاػػجب لآ ػػدؽلاهتحػػجؿلاهػػدا راط ل ػ لاهرظػػدـلاهوادوػ لاهفلوػػطار لروػػدهال دروػػتار لرد عػػال
اهرردح ل 2005لصل .89-87ل
 .16ر اػػؿلاػػتؿ:للاهرظػػدـلاهوادو ػ لمعػػدلأجوػػلج لراـلاهلل:ل ػجاطفلاه ؤووػػالاهفلوػػطاراال محػػدثلاهدا راطاػػا ل
 )1998لصل .108-93ل
 .17دجحلرج ؿ لاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار لمافلاهدا ؿلجاه درج ل1999ـ .ل
-http://www.mnofal.ps/ar/1999/05/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9
 .18حوػػفلصػػده لأاػػجب لآ ػػدؽلاهتحػػجؿلاهػػدا راط ل ػ لاهرظػػدـلاهوادوػ لاهفلوػػطار لروػػدهال دروػػتار لرد عػػال
اهرردح ل.2005ل .68-64ل
 .19اه ػػعام لتاو ػ لت ػػرلوػػرجاتل ػػفلاهص ػراعلمػػافلاهحكػػـلا ردر ػ لج رظ ػػالاهتحراػػرلاهفلوػػطاراال ل رلػػال
ؤجفل لوطاراال لاهعددل 41ل ركزلا محدثل رظ الاهتحرارلاهفلوطاراال لمارجتل 1975لص 208ل
 .20ػػرج لتصػػدـلاهػػداف ل رظ ػػالاهتحراػػرل ػػفل 1993/1964ل ركػػزلاه حرجوػػالهلمحػػثلجلاهتػػدراب لاه ػػدارةل
1998ـ.لصل 9ل
 .21كرا دف ل ح د ل رظ الاهتحرارلاهفلوطاراا لص 42:43ل
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 .22وػػت ا ل ح ػػد لتمػػدلاهوػػتـ لاهص ػراعلاهفلوػػطار لااو ػرادال لج ةػػدادلاهحػػؿلاهريػػدد لمػػافل جاتػػدلاه ػػدرجفل
اهدجه لجا تتؿل جازافلاه جى ل مكالاه علج دتلاهرد عاا لرد عالتافل س لاه دارةل.2003ص 27ل
 .23اهجراه ل رد ل يرد لاهولطالاهفلوطاراال–لدجهال لوطافل رظ الاهتحراػرلاهفلوػطاراال–لاهعت ػدتلاهوادوػاال
جاه درجرا ػػالمع ػػدلإت ػػتفلاهدجه ػػال ل ػ ػراءاتلاو ػػتراتاراال لاهع ػػددلاهح ػػدديلت ػػر ل رك ػػزلاهت ط ػػاطلاهفلو ػػطار ل
رظ الاهتحرارلاهفلوطاراا لتزةل لوطافل2013ـ .ل
 .24ت ػػتء لط ػػه ل ت ػ ػ لاهرظ ػػدـلاهوادوػ ػ لاهفلو ػػطار لمع ػػدلاهتو ػػجاا لجا ػػكدهاالاهعت ػػالم ػػافلاهو ػػلطالج رظ ػػال
اهتحرارلاهفلوطاراا لداردلاهجطف2006ل
 http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/02/19/37718.htmlل
 .25رج ػػؿ ل ػػدجح لا ػػكدهاالاهعت ػػالمػػافل رظ ػػالاهتحراػػرلجاهوػػلطالاهفلوػػطاراا لجطػػرؽلحليػػد ل رلػػالاهد اروػػدتل
اهفلوطاراا لاه رلد 6لاهعدد 22ل 1995لص 52ل
 .26ر ا ػ ػ ػ ػػؿلا ػ ػ ػ ػػتؿ لتح ػ ػ ػ ػػج تلاهح ػ ػ ػ ػػؿلاهوادوػ ػ ػ ػ ػ لاهفلو ػ ػ ػ ػػطار لمع ػ ػ ػ ػػدلأجو ػ ػ ػ ػػلجل ل ج ػ ػ ػ ػػألل لو ػ ػ ػ ػػطاف  2011ل
 http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1677ل
 .27جثا الاتفدؽلاه دارة 2005ل ركزلاهت طاطلاهفلوطار لاهتدمألله رظ الاهتحرارلاهفلوطاراا 2005ل
 .28اهػرصلاهحر ػ ل تفػدؽلاهج ػػدؽلاهػجطر لاهفلوػػطار لاه تػرحل صػرادًلتػدـل 2009لجكدهػػالاه علج ػدتلجا رمػػدءل
اهفلوطاراال–ج دء

ل  http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4922ل
 .29ػػاسلتمػػدلاهكػراـلجآ ػػرجف ل ػ لاهرظػػدـلاهوادوػ لاهفلوػػطار ل ػػركالدارلاهت ػػدـلاهعرمػ ل 2004لص-13
.14ل ل
 .30رادضلاهعالا لتحلاؿلاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار -ل لفاالتدرا االحجؿلر أةلاهرظدـلاهوادو لاهفلوطار  .ل
 .31هررالا رت دمدتلاه ركزاا لاهرظدـلا رت دم لهترت دمدتلاهعد ا ل .2015ل
https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en-US/Default.aspx
 .32اتـلتجزاأللاه دتدلتلىلاه ػجادـلا رت دماػالمطرا ػالروػماالج ػؽلطرا ػال"وػدرتلهػجت " لمحاػثلا صػصلهكػؿل
دد ػػالارت دماػػالحػػدزتلتلػػىل%2ل(روػػمالاهحوػػـ)لأجلأكثػػرل ػػفلا ص ػجاتلاهصػػحاحالهل تػػرتافلتػػددل ػػفل
اه دتػػدلاتردوػػبلجتػػددلا ص ػجاتلاهتػ لحصػػلتلتلايػػدلتلػػىل وػػتجىلاه ػ لجطف لجافػػجزلمده دتػػدلاه صصػػال
هكؿل دد ال ر ح لتلؾلاه جادـلج ؽلترتاميـل ايد.ل ل
 .33هررالا رت دمدتلاه ركزاا لاهرظدـلا رت دم لهترت دمدتلاهعد ا ل .2015ل
https://www.elections.ps/ar/tabid/671/language/en-US/Default.aspx
 .34درادلاهجطف لحجات الح دسلتطلتلارردزلاه صػدهحا لموػمبل رجريػدلتػفلاار ػدعلاهفلوػطار ل/10ل/2ل
 .2013ل
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/359420.html
 .35اهغزي لردر لدجرل ؤوودتلاه رت أللاه در ل لاهتر دالاهوادواا لدراوالتحلالاا لاهعراؽل 2009ل
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 .36ا وػػجد لصػػددؽ لتلػػـلا رت ػػدعلاهوادو ػ لاووػػهلجامعػػدده لرد عػػالاه جصػػؿ ل داراػػالدارلاهكتػػبلهلطمدتػػال
جاهر ر ل۸۹۱٦ل لصل ۸۱ل
 .37ا تاا لت دد لدجرل ؤوودتلاهتر دالا رت دتاػال ػ لتعزاػزلث د ػالحػؽلاهعػجدةلترػدلاهتردػافلاهفلوػطارااف:ل
دراوالتطما االتلىل ركزلاد دلاهث د لم اـلمتطا ل
 .38أمجلتزاـ لتاوار لاهتر دالاهوادواالهطلمالرد عالاه لاؿ ل رلالاهعلجـلا رت دتاا  2010ص 4ل
 .39ػػدااف لوجوػ ػػف لد اروػ ػػالحػ ػػجؿل"اه ػػدركالاهوادوػ ػػاال ػ ػ ل لوػ ػػطاف"ل ل رل ػػالرد عػ ػػالاه ػ ػػدسلاه فتجحػ ػػال ل
اهعدد 33 2010لص 55ل
 .40اهمطرار لتادد لاهتر دالاهوادواالجاهعرؼلاهوادو ل لاهرظػدـلاهوادوػ لاهحػجارلاه ت ػدف ل 2007لتلػىل
اهرامط
ل http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116296ل
 .41ػػدااف لوجوػ ػػف لد اروػ ػػالحػ ػػجؿل"اه ػػدركالاهوادوػ ػػاال ػ ػ ل لوػ ػػطاف"ل ل رل ػػالرد عػ ػػالاه ػ ػػدسلاه فتجحػ ػػال ل
اهعدد 33 2010لص 56ل
 .42ثدمت لتمار لدراودتل لا فلاه ج ل لرد عالا زارلتزةل ل 2013لص 92ل
 .43أاجة لحودفل لل فيجـلاه جاطرا ل دجرال

صاا ل

 http://www.mokarabat.com/s1381.htmل
 .44رظ ػرةلتلػػىل فيػػج لاه جاطرػػالجاهدا راطاػػال ػ لاه رت ػػأللاهفلوػػطار لجاه رت عػػدتلاهعرماػػا ل ج ػػأللاهرميػػال
اه عماالهتحرارل لوطاف  2012ل
 .45اهرر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر لر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزي لاه جاطر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالاهوادو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ل لو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطاف لجكده ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالأ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدلهتت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتـ 2015ل
 http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=66313ل
 .46رظرةلتلىل فيج لاه جاطرالجاهدا راطاال لاه رت أللاهفلوطار لجاه رت عدتلاهعرماا ل ررأللودمؽ
لل
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التحديات اإلقليمية لألمن القىمي العربي
ومدي انعكاسها فلسطينيا

أ .أشرف فتحي أبو عابدة

مقدمة:
تعتبر منطقة الشرؽ األوسط واحدة مف أهـ المناطؽ المؤثرة في توازف القوى والمصالح
ف ػػي الع ػػالـي حل ػػث لش ػػرؿ ال ػػوطف العرب ػػي ال ػػزح األرب ػػر واأله ػػـ م ػػف الناحل ػػة ال لواس ػػتراتل لة
وال لوبوللتلرلةي فمساحة الوطف العربي تصؿ إلى أرثر مف  14مللوف رللومتر مربع تحتضػف
رػػؿ البحػػر األحمػػر وتشػػرؼ ىلػػى سػواحؿ البحػػر المتوسػػط والبحػػر العربػػي والمحػػلط ا طلنطػػي
وتسػػلطر ىلػػى نػػاة السػػولس ومضػػلؽ بػػاب المنػػدب ومضػػلؽ هرمػػزي ولو ػػد فل ػ أربػػر م ػػزوف
ىػالمي مػػف الػناط والوػػاز ومػواد ػػاـ ات أهملػة بالوػػةي ولسػرن أرثػػر مػف  260مللػػوف نسػػمةي
()1

األمر ال ي لبرز أهملة الوطف العربي.

ولتأثر األمف القومي الالسػطلني بشػرؿ مباشػر بػالتولرات الحاصػلة فػي البليػة السلاسػلة

وا ستراتل لة في المحلط ا للميي فالصراع الالسطلني ا سرايللي هو صراع ىربػي اسػرايللي
باألسػػاسي رمػػا لسػػتو ب ىلػػى الالسػػطلنللف تحمػػؿ ػػدر معػػلف مػػف ىػػدـ الوضػػوح فلمػػا ل ػػص
أمنهـ في المستقبؿي للس فقط بسبب ترسػبات الصػراع الطولػؿ مػع إسػرايلؿ ولرػف ألضػاً بسػبب

1

محمد على حوات ,مفهوم الشرق األوسطٌة وتأثٌرها على األمن القومً العربً ,القاهرة :مطبعة مدبولً,
ط ,2002 ,1ص.9
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التاػاىتت بػػلف السػػاحة الالسػػطلنلة وايسػرايلللة والتطػورات ال ار لػػة المػػؤثرة فلهػػا)1( .ومػػف هنػػا

برزت أهملة دراسة ا مف القومي الالسطلني في ا طار العربي وا للميي ىلى النحو التالي:

أوالً :مدددا تباطددل تمطللددو وتوقددالم تالمنوددة تليل ددطونوة ق ددلول
تالمن تلعر ي:
نشػػأت مؤسسػػة النظػػاـ العربػػي األولػػىي وهػػي امعػػة الػػدوؿ العربلػػة وسػػط بليػػة إ للملػػة
ودوللػػة مزدحمػػة بالص ػراىات الدوللػػةي مػػع اسػػداؿ السػػتار ىلػػى التحػػالؼ المنتصػػر فػػي الحػػرب
العالملة الثانلة وبدح الحرب الباردةي وا للملاً مع تاا ـ طورة القضػلة الالسػطلنلة واىػتف دولػة

إسػرايلؿي وفػػي ه ػ ا السػػلاؽ فػػاف النظػػاـ ا للمػػي العربػػي ل مػػع بػػلف سػػمتي القوملػػة وا للملػػةي

فبع ػػد إى ػػتف ل ػػاـ دول ػػة إسػ ػرايلؿ وهزلم ػػة ال ل ػػوش العربل ػػة ف ػػي ح ػػرب فلس ػػطلف ى ػػاـ 1948ـ

وظهور مشرلة الت يلف الالسطلنللف التي أدمت األمػة العربلػةي أصػبح الالسػطلنلوف بػت وطػف

ل معهػـي فتنػػاثرت مػػوىهـ فلمػػا تبقػػى مػػف وطػػنهـ – أي طػػاع ةػزة الػ ي ضػػع لحرػػـ ايدارة
العربل ػػة المصػ ػرلةي والض ػػاة الوربل ػػة الت ػػي ض ػػمت يم ػػارة ش ػػرؽ األردف وترونػ ػت منه ػػا المملر ػػة
األردنلػػة الهاشػػملة – أو المنػػافي التػػي أرةمػوا ىلػػى بولهػػا أمػػت فػػي العػػودة إلػػى وطػػنهـي حلػػث
العالـ العربي لـ لعرؼ في تارل

المعاصر ضلة مست المصلر القومي العربي وارتبطت بػ

ص ػػعودا وهبوط ػػا رالقض ػػلة الالس ػػطلنلةة فتل ػػؾ القض ػػلة حظل ػػت و ازل ػػت با م ػػاع ىرب ػػي ةل ػػر
()2

محدود.

ورػػاف لنربػػة فلسػػطلف ىػػاـ 1948ـ دوي هايػػؿ فػػي السػػاحة الالسػػطلنلة فحسػػب بػػؿ فػػي

م مؿ األ طار العربلةة فقد صاحبها متبسات وظػروؼي وترتػب ىللهػا ثػار ىملقػة فػي الارػر
والوا ػػع العربػػي ورػػاف أبػػرز ه ػ ت التػػأثلرات تعملػػؽ الارػػر القػػومي العربػػيي فتصػػدر لػػؾ التلػػار
والعمؿ السلاسي في الساحة العربلةي وطوى التلار القومي العربي ىلػى ةلػرت مػف التلػارات فػي
الارر السلاسي العربي الالسطلنيي وأدت إلى تعزلز نشػاط تعبل ارتػ التػي رانػت ايمػة بػؿ ىػاـ
1948ـي ومف أبرزها حزب البعث رما شرلت ىامت ريلسلا مف ىوامػؿ ظهػور تعبلػرات أ ػرى
1

حسٌن أغا وأحمد سامح الخالدي ,األمن القومً الفلسطٌنً ,القاهرة ,مركز الدراسات السٌاسٌة
واالستراتٌجٌة ,2006 ,ص.70

 2أساااامة ابونحاااو و خااارون ,مساااٌرة المتاٌااارات السٌاساااٌة وأثرهاااا علاااى سٌاساااات من ماااة التحرٌااار
الفلسطٌنٌة من النشأة إلى أوسلو ,القدس :دار الجندي للنشر والتوزٌع ,ط ,2012, 1ص.21

04

مركز التخطيط الفمسطيني

ل ػ ي رػػاف أهمهػػا حررػػة القػػومللف العػػرب()1ي وىلػػؽ الالسػػطلنلوف مػػا

التلار القومي لهـ تلؾ اآلماؿ والطموحات للعودة إلى فلسطلف.

سػػاما ىلػػى أف لحقػػؽ

طػػرح ولػػي العهػػد السػػعودي األملػػر ىبػػد ار مبادرت ػ ىلػػى مػػؤتمر القمػػة العربػػيي فػػي
دورتػ ػ العادل ػػة( )14الت ػػي انعق ػػدت ف ػػي بل ػػروت ف ػػي  28-27م ػػارس 2002ـ .وبالاع ػػؿ تبن ػػى
مػػؤتمر القمػػة العربػػي المبػػادرة وحولهػػا إلػػى مبػػادرة ىربلػػة شػػاملةي فػػي القػرار ر ػػـ (ؽ .ؽ221 :
د.ع()2002/3/28 – )14ي وممػػا ػػاح فػػي المبػػادرة العربلػػة :رانسػػحاب إس ػرايلؿ الرامػػؿ مػػف
ملػػع األ ارضػػي العربلػػة المحتلػػة من ػ 1967ي تنال ػ اً لق ػ اررات م لػػس األمػػف ( 242و )338ي

والل لف ىززتهما اررات مؤتمر مدرلد ىاـ  1991ومبدأ األرض مقابؿ الستـ...

 بػػوؿ لػػاـ دولػػة فلسػػطلنلة مسػػتقلة ات سػػلادة ىلػػى األرض الالسػػطلنلة المحتلػػة من ػالرابع مف حزلراف  1967في الضاة وةزة وتروف ىاصمتها القدس الشر لة.
-التوصؿ إلى حؿ لمشرلة الت يلف الالسطلنللف لتاؽ ىلل وفقاً لقرار ال معلػة العامػة

لألمـ المتحدة ر ـ (.)194

ىندي تقوـ الدوؿ العربلة بػػ:
-اىتبار النزاع العربي ايسرايللي منتهلاً والد وؿ في اتاا لػة سػتـ بلنهػا وبػلف إسػرايلؿ

مع تحقلؽ األمف ل ملع دوؿ المنطقة.

إنشاح ىت ات طبلعلة مع إسرايلؿ في إطار ه ا الستـ الشامؿ...ر(.)2وال ررأأ أن المبررادرة الةربي ر تشرركأ رافة ر أساسرري وداعم ر حسيسي ر لمفكررر السياسرري

الفمسرررطيني فرررري اتحررراد حررررأ الررردولتين وهػ ػ ت المب ػػادرة ترتر ػػز أساسػ ػاً ىل ػػى فرػ ػرة ا نس ػػحاب

ايس ػرايللي الرامػػؿ مػػف األرض المحتلػػة ىػػاـ 1967ـي و لػػاـ الدولػػة الالسػػطلنلة ىللهػػاي مقابػػؿ

السػػتـ الرامػػؿ وا ىتػػراؼ والتطبلػػع العربػػي الشػػامؿ مػػع إس ػرايلؿ .و ػػد لقلػػت المبػػادرة ترحلبػػاً

أمرلرلاً وأوروبلاًي رما لقلت ترحلباً مف األمػلف العػاـ لألمػـ المتحػدةي رمػا تبنػت منظمػة المػؤتمر

ايستمي مبادرة الستـ في متها المنعقدة في روا لمبوري ماللزلا في أبرلؿ 2002ـي وبػالرةـ

 1ماااهر الشاارٌل ,البحااي عاان كٌااان :دراسااة ااً الفكاار السٌاس اً الفلسااطٌنً ,1993-1908مركااز
االبحاي والدراسات االشتراكٌة ً العالم العربً ,نٌقوسٌا ,قبرص ,ط ,1995 ,1ص.48-49
 2مجلس جامعة الدوو على مستوى القمة ,الدورة ( ,)14رقم ق -11/)03/02(14/و( ,)0098ص.9
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مف ه ا القبوؿ رفضت إسرايلؿ المبادرةي وباصرار المو ػؼ العربػي ىلػى هػ ت المبػادرة اسػتمرت

إلى ه ا الحلف.

ثلنوددلً :اددددتقول

لقودددا تلدولدددة تليل دددطونوة قلدد تالمدددن تلقدددالمي

تلعر ي:
سػػتروف الدولػػة الالسػػطلنلة محطػػة فار ػػة فػػي تهديػػة ػواطر العػػرب والمسػػلملف والقػػوى
المحبة للستـ والعاطالف ىلػى ىػالـ القػانوف والنظػاـي ثػـ إنػ بانبعػاث فلسػطلف الدولػةي سػتزوؿ
إلػػى حػػد التتشػػي أو األفػػوؿ بعػػض مػػف أنشػػط بواىػػث التشػػاحف والبوضػػاح بػػلف الػػدايرة العربلػػة
ايسػػتملة مػػف هػػة وىػػالـ الوػػرب ىلػػى ػػانبي األطلسػػي مػػف هػػة أ ػػرىة فاػػي سػػلرة القضػػلة
الالسطلنلة من بزوةها إلى لومنا ه ا مػا سػاؽ الالسػطلنللف ومػف لاهػـ مػف العػرب والمسػلملف

إلػػى الحنػػؽ-

نقػػوؿ الحقػػد -ىلػػى الوػػربي بحسػػبة المس ػيوؿ األوؿ ىػػف نالػػة إنشػػاح الرلػػاف
()1

الصهلوني ا ستلطاني وما ألحق بالسطلف و وارها اي للمي مف رايـ ظاهرة وباطنة .
لستند المو ؼ العربي ىلػى أنػ إ ا مػا انسػحبت إسػرايلؿ مػف األ ارضػي العربلػة المحتلػة
ىاـ 1967ـي و امت الدولة الالسطلنلةي فاف ه ا سلاتح الطرلؽ أماـ تطبلػع العت ػات العربلػة
مع إسرايلؿي وه ا ما أردت ىللػة المبػادرة العربلػة للسػتـ فػي العػاـ 2002ـي والتػي الػت :إنػ

إ ا ما انتهػى الصػراع وانسػحبت إسػرايلؿ و امػت الدولػة سػلتـ تطبلػع العت ػاتي و ػاح فػي بلػاف
ص ػػادر ى ػػف ال امع ػػة العربل ػػة تأرل ػػد ىل ػػى إحل ػػاح محادث ػػات الس ػػتـ ب ػػلف ال ػػانبلف الالس ػػطلني
وايسػرايللية و لػػؾ ينهػػاح الن ػزاع وتحقلػػؽ سػػتـ شػػامؿ وىػػادؿ بػػلف الالسػػطلنللف وايس ػرايللللفي

وأف لػؾ لعػود ىلػػى المنطقػة بػػاألمف وا سػتقرار( .)2لرػف بعػػض الػدوؿ تبػػدي ت وفػات إزاح حػػؿ
الدولتلفي ومف لؾ األردف التػي تػرى بعػض واهػا أف هػ ا الحػؿ – فلمػا تعتقػد -ػد لػؤثر ىلػى
انتمػػاح الالسػػطلنللف فػػي األردف إلػػى الدولػػة األردنلػػة ىنػػدما لشػػعر أف هنػػاؾ دولػػة أ ػػرىي وه ػ ا
نتحظػ ػ تارل لػ ػاً ىن ػػدما ام ػػت منظم ػػة التحرل ػػر الالس ػػطلنلةي حل ػػث ر ػػاف م ػػف ش ػػروط األردف

 1محمد خالد األزعر ,تقٌٌم مشروع االعترال األمماً بالدولاة الفلساطٌنٌة عبار لٌاات األمام المتحادة,
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04

مركز التخطيط الفمسطيني

ا ىت ػراؼ بالمنظمػػة أ تعلػػف هػ ت أو تطالػػب بػػأي سػػلادة ىلػػى الضػػاة الوربلػػة أو طػػاع ة ػزةة

وبالتالي هناؾ حساسلة مف األردف ت ات لاـ دولة فلسطلنلة.

ومػػف هنػػا فػػاف اسػػتظتؿ الشػػعب الالسػػطلني بدولػػة مسػػتقلةي فػػي األمػػـ المتحػػدة تحػػت
طايلػة الشػرىلة الدوللػة العامػة ومػػا تقػرر لهػ ا الشػعب مػف حقػػوؽ ب اصػة  -لمثػؿ إن ػا اًز رايعػاً

ونا عاً ىلى طرلؽ بسط السلـ واألمف وا ستقرار دا ؿ فلسطلف وفي وارلها اي للمي القرلػب
()1

والدولي البعلد

ثللث دلً :تمرددلبوق تميلوموددة وتلدولوددة واىثاهددل قلدد ت مددن تلقددالمي
تلعر ي وتليل طوين:
أدرؾ الوػػرب منػ زمػػف بعلػػد أف المو ػػع ال و ارفػػي الػ ي لتمتػػع بػ العػػالـ العربػػيي ووف ػرة

إمراناتػ ػ ا تص ػػادلة الهايل ػػة وثرواتػ ػ الناطل ػػة ووزنػ ػ الحض ػػاري وو ػػود ا س ػػتـ فلػ ػ رطا ػػة
روحلػةي لشػرؿ طػ اًر ىلػػى مصػالح ولحػد مػػف أطماىػ لػ لؾ بػ ؿ هػػوداً ربلػرة لتح ػلـ العػػالـ

العربػػي واحت ػواح أ طػػارت وابقػػاح ىناصػػر الت زيػػة فل ػ والعمػػؿ ىلػػى تاتلت ػ و عل ػ هػػدفاً مسػػتم اًر
لم ططات ػ وممػػا سػػاىد ىلػػى لػػؾ انهلػػار ا تحػػاد السػػوفلتيي وانتهػػاح الحػػرب البػػاردة وتشػػتلت

القوي العربلة.

ومػػع تا ػػا ـ وتعقػػد المشػػرتت الدا للػػة وا للملػػة فػػي الش ػػرؽ األوس ػػطي بػػرز دور دوؿ
ال ػوار فػػي التعػػاطي مػػع تلػػؾ المشػػرتتي بحرػػـ الت ػػاور ال و ارفػػي واألطمػػاع ال اصػػة س ػواح
المشػػروع الاارسػػي أو الحلػػـ التررػػيي والتػػأثلر والتػػأثر المتبػػادللف بػػلف الػػدوؿ المعنلػػة ومحلطهػػا
ال و ارفػػيي ورةػػـ تر ػرار ظػػاهرة التػػد ؿ فػػي معظػػـ ا زمػػات والمشػػرتت ا للملػػة إ أنهػػا لػػـ

تسػػار ىػػف نتػػايب ال ابلػػةي فضػتً ىػػف انز هػػا فػػي المشػػرتت التػػي تثلرهػػاي وهػ ا لشػػرؿ تهدلػػداً
لألمف القومي العربيي ولنعرس سلباً ىلى النظاـ العربي برمت .

 1محمد خالد األزعر ,تقٌٌم مشروع االعتارال األمماً بالدولاة الفلساطٌنً عبار لٌاات األمام المتحادة,
القاهرة :مجلة شئون عربٌة ,العدد ,2011 ,148ص.87
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-1مشروع الشرق األوسط :
ل طئ مف لظػف أف فرػرة مشػروع النظػاـ الشػرؽ أوسػطي دلػدةي وأنهػا تػرتبط بمػا رتبػ

شلمعوف بلرلز أو ما لسمى اللوـ بالشرؽ األوسط الربلر أو ال دلد ال ي لدىو إلل المسػيولوف
ف ػػي ايدارات األمرلرل ػػة المتعا ب ػػةي ب ػػؿ ىل ػػي العر ػػس إنه ػػا دلم ػػةي وتر ػػع إل ػػى ب ػػدالات الق ػػرف
العشرلفي ولقد ب ؿ الوربي ممػثت بصػورة اصػة بالػدوؿ الػثتث  :الو لػات المتحػدة األمرلرلػة
وبرلطانلػػا وفرنسػػاي هػػودا حثلثػػة يشػػاىة مصػػطلح الشػػرؽ األوسػػطي وتوضػػلح حػػدودتي ورسػػـ

مس ػػتقبل  .حل ػػث ر ػػاف ال ػػناط واسػ ػرايلؿي الع ػػامللف األساس ػػللف وراح هػ ػ ا ا هتم ػػاـ بهػ ػ ت المنطق ػػة
()1

الحلولػػة مػػف العػػالـ.

لػ لؾ ن ػػد مػػف الضػػروري ا نتبػػات إلػػى د لػػة اصػرار المػػؤلالف الوػربللفي

من ػ الحػػرب العالملػػة الثانلػػةي ىلػػى اسػػت داـ ماهػػوـ الشػػرؽ ا وسػػط للد لػػة ىلػػى منطقتنػػاي إ
ظهػػرت ىش ػرات الرتػػب وميػػات الد ارسػػات ىػػف تػػارلت و ورافلػػة وا تصػػادلات وسلاسػػة وا تمػػاع
وثقافػػة تحمػػؿ مصػػطلح منطقػػة الشػػرؽ ا وسػػط .ومػػف اسػػتعراض الرتابػػات الوربلػػة ىػػف الشػػرؽ
()2

ا وسط تبرز لنا ىلى الاور نتايب هي:
-إف هػ ػ ت المنطق ػػة

تس ػػمى ف ػػي الرتابػ ػػات الوربل ػػة باس ػػـ لنبثػػػؽ م ػػف صايصػ ػػها أو

طبلعتهاي ولرف سملت دايماً مف حلث ىت اتها بالولر.

-إف ه ا المصطلح – الشرؽ األوسط – للس مف المناطؽ ال ورافلة المتعارؼ ىللهاي

بؿ هو في المقاـ ا وؿ تعبلر سلاسػي لترتػب ىللػ دايمػاً اد ػاؿ دوؿ ةلػر ىربلػة فػي المنطقػة
وفي أةلب ا حلاف إ راج دوؿ ىربلة منها.

إف الشػػرؽ ا وسػػط لبػػدو فػػي الرتابػػات الوربلػػة رمنطقػػة تضػػـ للطػػا مػػف القوملػػاتوالست ت وا دلاف والشعوب واللواتي القاىدة فل هي التعدد والتنوع وللس الوحدة.
1964

فتعرلؼ بلرسوف ىلى سبلؿ المثاؿي وهو مستمد مف دراسة ىف المنطقػة ىػاـ -1963
لتضػػمف السػػوداف وبلػػداف الموػػرب العربػػيي ولتحػػظ أف الدولػػة ةلػػر العربلػػة الوحلػػدة

المتضػػمنة فػػي النظػػاـ ه ػػي إسػػرايلؿي أمػػا برلتش ػػر فمػػف الواضػػح أف تعرلاػ ػ انطلػػؽ مػػف م ػػدى
1

صالح عبد العاطً ,مشروع الشرق األوسط وتداعٌاته على األمن القومً العربً ,الحوار المتمدن,
العدد ,2007/2/16 ,1828على الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
2
جمٌو مطر وعلى الدٌن هالو ,الن ام االقلٌمً العربً :دراسة ً العالقات السٌاسٌة العربٌة ,بٌروت :مركز
دراسات الوحدة العربٌة ,ط ,1983 ,4ص.25
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مشاررة الدوؿ في الصراع العربي -ا سرايلليي ولتحظ ىلى ه ا التعرلؼ أن لشمؿ المنطقػة
الممتدة مف برص إلى الصوماؿ إلػى إلػرافي ولسػتبعد ا مػارات العربلػة المتحػدةي وبلنمػا لعتبػر

اس ػرايلؿ مػػف دوؿ القلػػب والسػػعودلة تنضػػـ إلػػى ا ط ػراؼ .وه ػ ا ل ػرتبط بت طػػلط الػػدوؿ الربػػرى
لمشػػارؿ ا مػػف والػػدفاع فػػي المنطقػػةي والعمػػؿ ىلػػى دمػػب إس ػرايلؿ فػػي المنظومػػة العربلػػةي وه ػ ا
لػػلس ل ػ د لػػة ورافلػػة أو تارل لػػة أو ثقافلػػة أو دلنلػػة .ومػػف هنػػا نتوصػػؿ إلػػى أف المش ػػارلع
الوربلة تهدؼ إلى ا تراؽ النظاـ العربي وأمن القومي مف تؿ النتايب التاللة:
-أف مصطلح الشػرؽ ا وسػط

()1

لشػلر إلػى منطقػة ورافلػةي بػؿ إنػ مصػطلح سلاسػي

في نشأت واست دام .
-إف ه ػ ػ ت التسػ ػػملة

تس ػ ػػتمد مػ ػػف طبلع ػ ػػة المنطق ػ ػػة ناسػ ػػها و صايص ػ ػػها البشػ ػ ػرلة أو

الحضارلة الثقافلة أو شرؿ نظمها السلاسلةي بؿ تسملة تشلر إلى ىت ة الولر بالمنطقة.

-إف ه ت التسملة تمزؽ أوصاؿ الوطف العربي و تعاملػ ىلػى أنػ وحػدة متملػزة .فهػي

تد ؿ فل دو ً ةلر ىربلةي مثؿ تررلا والراف واسرايلؿ وت رج من دو ً ىربلة باستمرار.
ولسػػتند التصػػور الوربػػي لماهػػوـ الشػػرؽ ا وسػػط إلػػى مسػػلمة بػػأف المنطقػػة تترػػوف مػػف
ل ػػلط م ػػف الش ػػعوب وال ماى ػػات الثقافل ػػة والقومل ػػةي مم ػػا لعن ػػي أف ل ػػؾ لش ػػرؿ تهدل ػػداً لألم ػػف

القومي العربي ولعمؿ ىلى تقسلـ المنطقة إلى أ ػزاح متار ػة ي ولعمػؿ ىلػى لػؽ ن ازىػات بػلف
الدوؿ العربلة وتو لة الطايالة والنزىة ا ناصاللةي واد اؿ اسرايلؿ دا ؿ ه ت المنظومػة لشػرؿ
تهدلد أ ر للتهدلد ا سرايللي المحتؿ لألراضي الالسطلنلة وال و ف العربلة.
وىلػػى ه ػ اي لمرننػػا اسػػت تص الم ػػاطر التػػي لحملهػػا البعػػد األمن ػػي لمشػػروع النظػػاـ
()2

الشرؽ األوسطيي وتررلزها في النقاط التاللة:

-1أصػبح واضػػحاً أف ةػػرض ال طػػة األملررلػػة  -ايسػرايلللة مػػف إ امػػة النظػػاـ الشػػرؽ

األوسػػطي نػػزع الهولػػة القوملػػة مػػف الو ػػود العربػػيي وتحولػػؿ المنطقػػة مػػف مػػوطف لألمػػة العربلػػة
إلى مراف لشعوب شتى ت معها هولة إ للملة ومصالح مشتررةي و لؾ بتأصلؿ إسرايلؿ ىضػواً
1

جمٌو مطر وعلى الدٌن هالو ,الن ام االقلٌمً العربً :دراسة ً العالقات السٌاسٌة العربٌة ,بٌروت :مركز
دراسات الوحدة العربٌة ,ط ,2001 ,7ص.33
2
صالح عبد العاطً ,مشروع الشرق األوسط وتداعٌاته على األمن القومً العربً ,الحوار المتمدن,
العدد ,2007/2/16 ,1828على الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
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طبلعل ػ ػاً فػ ػػي المنطقػ ػػة التػ ػػي توضػ ػػع فػ ػػي السػ ػػلطرة المباش ػ ػرة للو لػ ػػات المتحػ ػػدةي وب اصػ ػػة فػ ػػي
الم ا ت الناطلة واألمنلة.

-2إف اآلث ػػار المباشػ ػرة للبع ػػد الش ػػرؽ األوس ػػطي م ػػف األم ػػف الق ػػومي العرب ػػي لمر ػػف أف
تت سد بصورة ريلسلة في ما للي:
أ  -طي بنلة األمف القومي العربيي ماهوماً وأ هزة و للات ووسايؿ.
ب  -ربػػط أمػػف بعػػض الػػدوؿ العربلػػة بقػوات أ نبلػػةي وفػػي لػػؾ هػػدر للسػػلادة الوطنلػػةي

و ضوع يرادات دوؿ تلؾ القوات األ نبلة.

ج  -إفراغ النظاـ العربي مف مضمون ا ستراتل ي األمنيي لتتحػوؿ شػعوب مػف رلػاف
أمة واحدة إلى شعوب ناطقة باللوة العربلة.
د  -تعػػرض الػػدوؿ العربلػػة للت زيػػة وا تطػػاع مػػف أ ارضػػلها وثرواتهػػا لمصػػلحة أ للػػات

إثنل أو دلنلة أو لوولة.

-3فػ ػػي ضػ ػػوح ه ػ ػ ت اآلثػ ػػاري لمرػ ػػف القػ ػػوؿ إف األة ػ ػراض ايس ػ ػرايلللة واألملررلػ ػػة التػ ػػي
سل دمها البعد األمني للمشروع الشرؽ األوسطي تت سد في ما للي( :أ) تاتلت الدوؿ العربلػةة
(ب) تو لػػة ال تفػػات العربلػػة البلنلػػةة (ج) تبدلػػد الطا ػػات العسػػررلة العربلػػة فػػي الص ػراىات
العربلػػة البلنلػػة والص ػراىات العربلػػة ال وارلػػةة (د) تاشػػلؿ أي تنسػػلؽ اسػػتراتل ي أمنػػي ىربػػية

(ه ػػ) منػػع أي مشػػروع توحلػػدي ىربػػية (و) تػػدملر ألػػة ػػوة ىسػػررلة ىربلػػة تسػػعى للتنػػامي أو
الحصوؿ ىلى أسلحة متطورة أو ستح نووي.
مػػف ه ػ ت التوضػػلح لمرػػف القػػوؿ إف تاتلػػت الػػدوؿ العربلػػةي لمثػػؿ الماتػػاح والسػػبلؿ إلػػى
ساير األةراض األ ػرىي وب اصػة أف األحػداث فػي بعػض أنحػاح الػوطف العربػي تترشػؼ ىػف
احتمػ ػػا ت التا لػ ػػر والتررػ ػػؿ مػ ػػف ػ ػراح ايرهاصػ ػػات والحررػ ػػات السلاسػ ػػلة والعر لػ ػػة واللوولػ ػػة

والطايالة( .)1وما راف له ت ا حتما ت أف تتصاىد به ت الحدة ما لـ تتوارب مع رفػض الدولػة
العربلة تطولر للات دلدة للمشاررة السلاسلة وتحقلؽ أوسع للعدالة ا

1

تماىلة.

جمعة بن علً بن جمعة ,األمن العربً ً عالم متاٌر ,القاهرة :مكتبة مدبولً ,2010 ,ص.92
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ولتضػػح ممػػا سػػبؽ أف الهػػدؼ مػػف إطػػتؽ المصػػطلح من ػ البدالػػة هػػو تمزلػػؽ الػػوطف

العربػػي واحػػتؿ إسػرايلؿ ودم هػػا فػػي المنطقػػة لترػػوف ىلػػى الػػدواـ بمثابػػة الحػػا ز الػ ي لاصػػؿ
مشػػرؽ الػػوطف العربػػي ىػػف موربػ ي وتاتػػت األمػػة حتػػى

تقػػوـ لهػػا ايمػػة .بػػؿ إف إسػرايلؿ رمػػا

لقػػوؿ ػػادة الصػػهلونلة تقػػع فػػي لػػب الشػػرؽ األوسػػط وتلتقػػي فلهػػا معظػػـ المشػػارلع والبػرامب فػػي
إطار السوؽ الشرؽ أوسػطلةي بايضػافة إلػى توللػر التررلبػة الرلانلػة لتمػة العربلػةي مػف ػتؿ
فػػرض إسػرايلؿ وتررلػػا والػراف و بػػرص ىللػ ي وبػ لؾ لرػػوف ماهػػوـ

لعبػػر ىػػف رلانلػػة تارل لػػة

()1

ررتل ػػة بشػ ػرلة مت انس ػػة ات ت ػػارلت وثقاف ػػة وهول ػػة وتطلع ػػات ومص ػػالح ومص ػػاير مش ػػتررة.

فالسلاسػػة ا سػػتعمارلة الوربلػػة ػػد ن حػػت فػػي ةػػرس رلػػاف صػػهلوني ضػػـ فػػي بدالػػة إىتن ػ
حوالي مللوف لهوديي ولرػف هػ ا الرلػاف اسػتطاع وبػدىـ مػف الوػرب أف لحػوؿ المنطقػة العربلػة
ولد لها في و مف ىدـ ا ستقرار وا رهاب واشعاؿ الحروب.
الواضح مف التولرات الدوللة وا للملة الحاصلة أف تو ػ ا سػتراتل لة األملررلػة نحػو
تنظ ػػلـ ىت ته ػػا بالع ػػالـ العرب ػػي م ػػف ػػتؿ إ ام ػػة نظػػػاـ مس ػػتقر وامػ ػ الهلمن ػػة األملررل ػػة -
ايسرايلللة ىلػى المنطقػةي وتوللػب األمػف القػومي العربػي بتػدملر ماهومػ وبنلتػ  .وثمػة أدبلػات
ةربل ػػة رثلػ ػرة تز ػػر بهػ ػ ت األفر ػػار .ولع ػػؿ مقال ػػة برن ػػارد ل ػػولس تعب ػػر ل ػػر تعبل ػػر ى ػػف ػػوهر
المشػػارلع الوربلػػة القػػايـ ىلػػى رالت لػػي الرسػػمي ىػػف حلػػـ القوملػػة ال ػ ي طػػاؿ تقدلس ػ والمتعلػػؽ

بدولػػة ىربلػػة موحػػدة أو حتػػى برتلػػة سلاسػػلة متماسػػرةر .ول عػػؿ ه ػ ا ال بلػػر األملررػػي العػػالـ
العربػػي ممػػاثتً لحالػػة أملررػػا التتلنلػػةي حلػػث تت ػرارـ م موىػػة مػػف الػػدوؿي ت معهػػا لوػػة واحػػدة
()2

وثقافة مشتررة ودلف واحدي دوف أف ت معها سلاسػة مشػتررة.

فػالمطلوب األف هػو أف لرػوف

النظػاـ العربػي بقوتػ ال ماىلػة شػرلؾ فػػي نظػاـ إ للمػي أوسػػع مػف ػتؿ أللػػات و واىػد محػػددة

تقػػوـ ىلػػى مبػػدأ ا ىتمػػاد المتبػػادؿي وأف األوضػػاع الحاللػػة واحتمػػا ت تطورهػػا فػػي المسػػتقبؿ
تدىو إلى ضرورة العمؿ في ات ات توسلع الشرؽ األوسط لللحؽ بأوروبا المتوسطلة.

1

محمد على حوات ,مفهوم الشرق أوسطٌة وتأثٌرها على األمن القومً العربً ,القاهرة :مطبعة مدبولً ,ط,1
 ,2002ص.46
2
صالح عبد العاطً ,مشروع الشرق األوسط وتداعٌاته على األمن القومً العربً ,الحوار المتمدن,
العدد ,2007/2/16 ,1828على الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
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-2المشروع االيراني وتحالفاته:
ت مػػع بػػلف العػػرب وال ػراف اىتبػػارات سلاسػػلة واسػػتراتل لة وا تصػػادلة وثقافلػػة وتارل لػػة

ودلنلػػةي ورلهػػا اىتبػػارات حلولػػة اصػػة إ ا ىززتهػػا إرادة الطػػرفلف بػػالحوار والرةبػػة فػػي م ارىػػاة
المصالح في إطار العت ات ال وارلػة الممتػدة إلػى شػاطئ ال لػلبي وفػي البػر مػع العػراؽي ومػد
سػػور الص ػػدا ة والتعػػاوف لت ال ػػؼ الض ػػووط التػػي تمارس ػػها الو ل ػػات المتحػػدة واسػ ػرايلؿ ض ػػد
()1

الطرفلفي

بعلداً ىف محػاو ت السػلطرة والهلمنػة والنزىػة التوسػعلة التػي تمارسػها إلػراف والتػي
()2

تشرؿ ط اًر شدلداً لألمف القومي العربيي ومف أهمها:

إصػرار إلػراف ىلػػى تسػملة ال لػػلب العربػي بالاارسػيي حلػػث تحػرص ىلػػى نسػبت إللهػػافي رافة المحافؿ الدوللة والوثايؽ الرسملة الصادرة ىنها.
تق ػػوـ الػ ػراف با ػػرض سلاس ػػة األم ػػر الوا ػػع ب ػػالقوة م ػػف ػػتؿ تطبل ػػؽ ػػانوف المن ػػاطؽالبحرلػػة ا لرانلػػة لعػػاـ 1993ىلػػى المتحػػة فػػي ال لػػلب العربػػي ومضػػلؽ هرمػػزي وال ػ ي لنػػافي

القانوف الدولي.

انتهػػاج ال مهورلػػة ا لرانلػػة من ػ انتص ػػار ثػػورة 1979سلاسػػة تص ػػدلر الارػػر الثػػوريلدوؿ ال للب العربيي ب اصة دولة البحرلف و لزالوف لعتبرونها زح مف إلراف ولطالبوف بها.
-محاولػػة إلػراف فػػرض ناسػػها رقػػوة لل لػػة هامػػة ل ػػب أف لرػػوف لهػػا دور فاىػػؿ مػػؤثر

فػػي سلاسػػات وأمػػف ال لػػلب .ومػػف هنػػا لػػاـ الق ػوات المسػػلحة ايلرانلػػة بانتهػػاؾ الحػػدود الع ار لػػة
أرثػػر مػػف م ػرةي وترسػػلت احػػتتؿ ال ػػزر الػػثتث التابعػػة لألمػػارات العربلػػةي إضػػافة إلػػى تنػػامي
ترسانتها العسررلة بشرؿ ملحوظ.
وا ا نظرن ػ ػػا إل ػ ػػى العت ػ ػػة العربل ػ ػػة  -ايلرانل ػ ػػة ف ػ ػػي الو ػ ػػت الػ ػ ػراهفي ألمرنن ػ ػػا وص ػ ػػاها
با ضطرابي بصورة ىامػةي إ أ ػ بعػض القضػالا المحورلػة للقػي بظتلػ ىلػى تلػؾ العت ػةي

ولطب ػػع مس ػػارت بش ػػيح م ػػف الت ػػوتر .فق ػػد انتهر ػػت القػ ػوات ايلرانل ػػة الح ػػدود الع ار ل ػػة ةل ػػر مػ ػرةي
ورس ػ ت احتتلهػػا ال ػػزر ايماراتلػػة الػػثتثي وتعرضػػت م ػ ار اًر تهامهػػا بالتػػد ؿ فػػي الشػػؤوف
1

محمد حجازي ,عملٌة صنع القرار ً تركٌا والعالقات العربٌة التركٌة ,بٌروت :المستقبو العربً,
العدد ,1998 ,227ص.57
2
محمد على حوات ,مفهوم الشرق أوسطٌة وتأثٌرها على األمن القومً العربً ,القاهرة :مطبعة مدبولً ,ط,1
 ,2002ص.370
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الدا للة لبعض الدوؿ العربلة القرلبة منها والبعلدةي مف ػتؿ دىػـ ال ماىػات المتطرفػة فلهػا.
وتشعر الدوؿ العربلة في ال للب بالقلؽ مف راح السلوؾ ايلراني .فالى انب تنػامي الترسػانة

العس ػػررلة ايلرانل ػػة تناملػ ػاً أح ػػدث لػ ػتً ف ػػي مػ ػوازلف الق ػػوى ف ػػي المنطق ػػةي ولب ػػدو تمس ػػؾ إلػ ػراف

باحتتلها ال زر الثتثي وباصرارها ىلػى رإلرانلػةر تلػؾ ال ػزر واسػتعدادها للقتػاؿ دونهػاي ىقبػة
()1

فػػي سػػبلؿ التقػػارب العربػػي  -ايل ارنػػي.

وا ا رانػػت إلػراف

ترحػػب بالنظػػاـ الشػػرؽ األوسػػطي

القػايـ ىلػى السػلطرة األملررلػة  -ايسػرايلللة والتارػؾ العربػيي فانهػا

ترحػب فػي الو ػت ناسػ

بأف لستعلد النظاـ العربي تماسر ولعلد ترتلب شؤوف بلت وب اصة فػي الم ػاؿ األمنػي .وفػي

ه ػ ا السػػلاؽ اسػػتاادت إل ػراف بشػػرؿ ربلػػر مػػف أزم ػة ال لػػلب الثانلػػة التػػي مز ػػت نسػػلب التضػػامف
العربػػيي وأسػػقطت الرثلػػر مػػف المحرمػػات التػػي تأسسػػت ىلػػى القوملػػة وشػػرلت سػػلا اً للنظػػاـ

العربػػي وألمنػ القػػومي .وبػ لؾ سػػعت فػػي تنالػ السلاسػػة ال ار لػػة ات النزىػػة التوسػػعلةي فهػػي

تطم ػػح أف تر ػػوف وح ػػدها الق ػػوة المهلمن ػػة ىل ػػى ر ػػؿ منطق ػػة ال ل ػػلب .وتن ػػادي بانس ػػحاب القػ ػوات
األ نبلػػةي وب اصػػة األملررلػػةي مػػف ال لػػلبي مت نبػػةي فػػي الو ػػت ناس ػ ي ايثػػارة والموا هػػة مػػع
الو لات المتحدةي وماضلة ىللهما المهادنة.
وتشلر أةلبلة المصادر المت صصة بالشؤوف الدفاىلة الشرؽ األوسطلةي إلى أف إلراف

تواصؿ هودها الراملة إلى إىادة بناح واتها المسػلحة وتحػدلث معػداتها فػي ملػع الم ػا تي
وت مػػع هػ ت المصػػادر ىلػػى أف المحػػاو ت الوربلػػةي وب اصػػة األملررلػػةي التػػي تب ػ ؿ مػػف أ ػػؿ
الحد مف إمرانات إلراف التسللحلة لـ تس ؿ حتى اآلف ن احاً ربل اًر.
ومػػا لشػػد ا نتبػػات فػػي ب ػرامب التسػػلح ايلرانلػػة أنهػػا تنا ػ فػػي ظػػؿ تأرلػػدات متتاللػػة مػػف
مص ػػادر ةربل ػػة ىل ػػى مواص ػػلة إلػ ػراف س ػػعلها م ػػتتؾ ػػدرات نوول ػػةي وتػ ػ هب هػ ػ ت المص ػػادر

م اهب شتى فػي تصػوراتها ومعلوماتهػا .وتتو ػع أف تػتمرف إلػراف مػف أف تصػبح القػوة اي للملػة
()2

ا سػػتراتل لة الريلسػػلة فػػي المنطقػػة.

وتنس ػ ـ فػػي لػػؾ مػػع تو ههػػا القػػايـ ىلػػى اىتبػػار أمػػف

ال للب مسؤوللة الدوؿ الوا عة ىلى شواطي  .ل لؾ فاف أي نظاـ أمنػي لت اهػؿ دورهػا مرفػوض
1

صالح عبد العاطً ,مشروع الشرق األوسط وتداعٌاته على األمن القومً العربً ,الحوار المتمدن,
العدد ,2007/2/16 ,1828على الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
2
صالح عبد العاطً ,مشروع الشرق األوسط وتداعٌاته على األمن القومً العربً ,الحوار المتمدن,
العدد ,2007/2/16 ,1828على الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
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و لستقلـ أمرت .ولمرف القوؿ إف ال للب لمثؿ محػور ا سػتراتل لة ايلرانلػةي فالػ لت جسػد ح ػـ
و لمة الو ود ايلراني .وبقػدر ح ػـ و لمػة لػؾ الو ػود لرػوف ح ػـ و لمػة التػأثلر ايل ارنػي فػي
ى ػػالـ ال ػػناط وف ػػي ا س ػػتراتل لات العالمل ػػةي وب اص ػػة األملررل ػػةي ف ػػي الش ػػرؽ األوس ػػط ىمومػ ػاً

وال للب صوصاً.

-3المشروع التركي وحمم اإلمبراطوري الةثماني الحديد:
تبحث تررلا ىف دور لادي متملز لهػا فػي الشػرؽ األوسػطي وهػو الػ ي انتقػؿ مػف زمػف

ال تفة العثمانلة إلى تررلا العلمانلةي األطلسلة ات العضولة في منظمة المػؤتمر ايسػتميي
ومػف المعػػروؼ أف اهتمامػػات تررلػػا ا سػػتراتل لة تمتػػد إلػى دوايػػر إ للملػػة ثػػتث لارضػػها ىللهػػا
المو ػػع ال و ارف ػػي :الػػدايرة األوروبلػػةي والػػدايرة العربلػػة بامتػػدادها ايسػػتميي والػػدايرة اآلسػػلولة
الوسطى .وتمثؿ ه ت الػدواير الػثتث فضػاحات لحررػة تررلػا اي للملػة وناو هػا الػدولي و ػدراتها
العسػ ػػررلة والسلاسػ ػػلة وا تصػ ػػادلةي ولرةبتهػ ػػا فػ ػػي أداح دور مربػ ػػع األبعػ ػػاد :أوروبل ػ ػاًي وشػ ػػرؽ

أوسػػطلاًي واسػػتملاًي وىر ل ػاً .ب ػ لؾ تمثػػؿ تررلػػا تحػػدلاً ربل ػ اًر لألمػػة العربلػػةي وتشػػرؿ تهدلػػداً ول ػاً

لألمف القػومي العربػيي زاد هػ ا التهدلػد بعػد حػرب ال لػلب الثانلػة وبعػد التعػاوف العسػرري الػ ي
ػداح مػػف ىػػاـ  1996وتطػػور
و ػػع الساسػػة والعسػػررلوف األتػراؾ ىللػ مػػع الرلػػاف الصػػهلوني ابتػ ً
()1
للصبح تحالااً استراتل لاً تحرم مصالح الطرفلف في المنطقة العربلةي
وىلػ ػػى إثػ ػػر المتول ػ ػرات التػ ػػي ط ػ ػرأت ىلػ ػػى النظ ػ ػاـ العػ ػػالميي وب اصػ ػػة زواؿ ال طػ ػػر
السوفلاتي السابؽي واضػعاؼ القػوة العسػررلة الع ار لػةي وا ضػاع الصػراع العربػي  -ايسػرايللي
لعملل ػػة التا ػػاوضي وانحس ػػار الحرر ػػة القومل ػػة العربل ػػةي اطمأن ػػت تررل ػػا إل ػػى أف األرض ممه ػػدة
لتلتاػ ػػات إلػ ػػى الػ ػػدايرة العربلػ ػػةي التػ ػػي تمثػ ػػؿ ملػ ػػداناً للمصػ ػػالح والمنػ ػػافع ا تصػ ػػادلة والماللػ ػػة

وا ستشػػارلة والت ارلػػة .وا تاعػػؿ تررلػػا لػػؾي تػػدرؾ أف الػػدايرة العربلػػة تعػػلش فػػي حالػػة سػػلولة

واناتػػاح .ومػػف هنػػاي لمرػػف النظػػر إلػػى المحػػاور التػػي أ ػ ت تررلػػا تنشػػط فػػي تشػػوللها والتررلػػز
ىللهػػاي رمثػػؿ دورهػػا الاعػػاؿ فػػي ىمللػػة السػػتـ فػػي الشػػرؽ األوسػػطي والمشػػروىات ا تصػػادلة
الشػػرؽ األوسػػطلةي ومشػػروع أنابلػػب السػػتـ ال ػ ي لنقػػؿ الملػػات إلػػى ال زل ػرة العربلػػةي ومشػػروع
إنشاح صندوؽ لتنملة المنطقةي وا شتراؾ في المااوضات متعددة األطراؼ مػف ىمللػة التسػولة

1

محمد على حوات ,مفهوم الشرق أوسطٌة وتأثٌرها على األمن القومً العربً ,القاهرة :مطبعة مدبولً ,ط,1
 ,2002ص.369
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()1

ال ارلة للصراع العربي  -ايسرايللي من أوا ر العاـ . 1991

بػ لؾ أىطػت حػرب ال لػلب

الثانلػػة تررلػػا ز م ػاً دلػػداً لسلاسػػتها العربلػػة والشػػرؽ األوسػػطلةي فتحررػػت ىلػػى محػػاور ثتثػػة:

األم ػػف اي للم ػػيي والم ػػاؿ ا تص ػػاديي والمل ػػات .ولمث ػػؿ التح ػػالؼ الترر ػػي ا سػ ػرايللي التهدل ػػد
()2

األربر لألمف القومي العربي.

رما لتضح مف وصوؿ حزب العدالة والتنملػة للحرػـ سػنة  2002حمػؿ معػ توللػ اًر —

ب ػ ػػاألحرى إى ػ ػػادة تاس ػ ػػلر أو ص ػ ػػلاةة— لم م ػ ػػؿ السلاس ػ ػػات التررل ػ ػػة وم ػ ػػف ض ػ ػػمنها السلاس ػ ػػة
ال ار لػػةي بعػػد إىػػادة تعرلػػؼ تررلػػا لناسػػها ومو عهػػا ودورهػػاي ورػػاف للقضػػلة الالسػػطلنلة ربلػػر
ا هتمػػاـ مػػف ا هتمػػاـ التررػػي بقضػػالا اي لػػلـ وبشػػرؿ فػػت للنظػػر .مػػا لاسػػر مواصػػلة تررلػػا
استدارتها المشر لةي وارتقت بالعت ات مع بعػض الػدوؿ العربلػة إلػى م ارحػؿ متقدمػة ػداً ترتاػع

بهػػا إلػػى مصػػاؼ العت ػػات ا سػػتراتل لةي ورانػػت القضػػلة الالسػػطلنلة ماتػػاح تررلػػا إلػػى العػػرب
()3

والػػى المنطقػػةي وشػػرلت ىصػػب التحػػرؾ التررػػي ت ػػات الػػوطف العربػػي.

وىلػػى مػػا لبػػدو مػػف

األث ػػار الس ػػلبلة المتواص ػػلة للث ػػورات العربل ػػةي والت ػػي ت ل ػػت ف ػػي ارتب ػػاؾ ىت ػػات تررل ػػا بحلا ػػاح
إ للملػػلف ىػػرب محػػورللفي حلػػث تو ػػت حرومػػة العدالػػة والتنملػػة مػػف هرولتهػػا صػػوب حلاايهػػا
بدوؿ ال وار العربي مقاصد شتى لعؿ أهمها :تعولض التدهور الحاصؿ في ىت اتها مع ىدد

مف الػدوؿ العربلػةي التػي رانػت ىت ػات أنقػرة بهػا ػد شػهدت تقاربػاً ملاتػاً بلػؿ الطوفػاف الثػوري
العربػػي رسػػورلا ومصػػري فض ػتً ىػػف تقولػػة مررػػز تررلػػا ا للمػػي فػػي أ ػواح مضػػطربة وسػػط

ترهنػػات بانتقػػاؿ مررػػز ا سػػتراتل لة األمرلرلػػة مػػف العػػالـ العربػػي وشػػرؽ المتوسػػط إلػػى شػػرؽ

أسػػلاي واىػػادة هندسػػة منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط لوسػػتراتل لاً ىلػػى أسػػس إثنلػػة وطايالػػة وفقػػا لمػػا

لعػػرؼ باتاا لػػة سػػالرس بلرػػو 2التػػي ترمػػي إلػػى تقسػػلـ المقسػػـ وت زيػػة الم ػ أز حسػػبما تػػـ فػػي
()4

اتاا لة سالرس بلرو ىاـ .1916

1

صالح عبد العاطً ,مشروع الشرق األوسط وتداعٌاته على األمن القومً العربً ,الحوار المتمدن,
العدد ,2007/2/16 ,1828على الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
2
محمد على حوات ,مفهوم الشرق أوسطٌة وتأثٌرها على األمن القومً العربً ,القاهرة :مطبعة مدبولً ,ط,1
 ,2002ص.370
3
أحمد ٌوسل احمد ونٌفٌن مسعد(تحرٌر) ,حاو االمة العربٌة ...2010-2009النهضة أو السقوط ,بٌروت:
مركز دراسات الوحدة العربٌة ,ط ,1أبرٌو  ,2010ص.73
4
بشٌر عبد الفتاح ,السٌاسة التركٌة ً محٌط إقلٌمً متاٌر ,القاهرة :شئون عربٌة ,العدد ,157ربٌع,2014
ص .77
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أمن قومي

حلػث تعػػلش المنطقػة العربلػػة حالػة مػػف الاػراغ ىلػػى صػعلد فعاللػػة الػدوؿ العربلػػة-ىلػػى

ا ػػتتؼ موا اهػػا ورؤاهػػا للمنطقػػة-فػػي لعػػب دور لػػادي مػػؤثر ل ت ػ ب ال مػػاهلر العربلػػةي ممػػا
رارـ ا حباط ىند ال مهور العربي ال ي أصبح لبحث ىف لادة رمزلة أو منقػ ولػو رػاف ةلػر
ىرب ػػيي م ػػف هن ػػا ػػاح دور تررل ػػا ف ػػي الوس ػػاطة ب ػػلف الع ػػرب وا سػ ػرايللللفي ب ػػؿ وب ػػلف الع ػػرب
وبعضهـ البعضي ولسػلطر ىلػى الن بػة التررلػة فرػرة ة ػدر تررلػا أف ترػوف سػ اًر بػلف الشػرؽ

األوسط وأوروبا وهي فررة للست دلدة في أدبلػات السلاسػة ال ار لػة التررلػة .ألضػاً تنصػرؼ

إلى ا ضطتع بدور مررزي في بناح األمف المشترؾ في الشرؽ األوسط مػف ػتؿ المبػادرات

ال ماىلػػةي مثػػؿ مبػػادرة اسػػطنبوؿ للتعػػاوفي وتقػػوـ بػػدور الدولػػة التػػي تبنػػي النظػػاـ فػػي الشػػرؽ
()1

األوسػػطي أي الدولػػة التػػي تتػػولى ا تػراح هلرللػػة األمػػف فػػي المنطقػػة والمسػػاهمة فػػي تطبلقهػػا.

وألدت أوروبا والو لات المتحدة التحػرؾ التررػي ألسػباب م تلاػةي فمػف ناحلػة أوروبػا ألػدت هػ ا
التحػػرؾ يبعػػاد تررلػػا ىػػف مسػػعاها إلػػى د ػػوؿ ا تحػػادي أمػػا الو ل ػات المتحػػدة باررػػت التحػػرؾ
()2

التررػػي لتوظلػػؼ ه ػ ا الػػدور فػػي تهديػػة الوضػػب العربػػي إزاح السلاسػػة ا مرلرلػػة.

وهنػػا لبػػرز

ا ػ ػػتتؼ المػ ػػنهب التررػ ػػي فػ ػػي التعامػ ػػؿ مػ ػػع إس ػ ػرايلؿ مػ ػػع المنػ ػػاهب العربلػ ػػةي فلتررلػ ػػا ىت ػ ػػات
استراتل لة مع دولة ا حتتؿ وىلى األ ص فػي ال انػب العسػرريي والتػي دشػنتها اتاا لػة ىػاـ

2006ي مما لشرؿ تهدلد لألمف القومي العربي والالسطلني.

وثمة نقطة مهمة مف المناسب ايشارة إللهاي ألنها تلقي بعػض الضػوح ىلػى دور تررلػا
في المنطقةي وهي أف إسرايلؿ ترى في تررلػا رثقػتً مضػاداً يلػراف والعػرب ىلػى السػواحي فتررلػا

حللاػػة م لصػػة للو لػػات المتحػػدة وحلػػؼ األطلسػػيي وفلهػػا مؤسسػػة ىسػػررلة ض ػ مة أصػػبحت
متحػػررة مػػف ال طػػر السػػوفلاتيي ولتررلػػا مشػػارلها فػػي إلػراف وىػػداح مػ هبي لهػػاي وبلنهمػػا تنػػافس
ىلػى التاػػرد والسػلطرة فػػي مهورلػػات سػلا الوسػػطىي وتررلػا ػػادرة ىلػػى الضػوط ىلػػى العػػربي

وبلف تررلا واسرايلؿ مصالح ومنافع رثلرة و دلمة متبادلة.
ورانت تررلا د اىترفت باسرايلؿ ىاـ  .1948فتعرضت نتقاد الدوؿ العربلػة ومعظػـ
الدوؿ ايستملة .وفي مثؿ ه ت الحالة مف الوسطلةي لـ لرف باستطاىة تررلػا أف ترسػب رضػاً
1

سامً األخرس ,تركٌا والقضٌة الفلسطٌنٌة :سٌاسات ومواقل ,غزة :شركة مطابع دار االرقم ,ابرٌو ,2015
ص ص.309-306
2
سامً األخرس ,تركٌا والقضٌة الفلسطٌنٌة :سٌاسات ومواقل ,غزة :شركة مطابع دار االرقم ,ابرٌو ,2015
ص.186
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الصػ ػاً ر ػػامتًي

م ػػف الع ػػرب و م ػػف إسػ ػرايلؿ .حت ػػى إ ا ب ػػدأت ىملل ػػة الس ػػتـ ف ػػي رل ػػؼ

1991ي وأن ػػزت بعػػض التقػػدـي أ ػ ػ ت تررلػػا تتحػػرر مػػف حالػػة الوسػػطلة تلػػؾي لت ػػد أمامهػػا
ػاح للعت ػػػات م ػػع الع ػػرب واسػ ػرايلؿ تتس ػػع نباتػ ػ بمقػػػدار م ػػا تح ػػرز ىمللػػػة السػػػتـ مػ ػػف
فض ػ ً
()1
إن ػػازاتي ولحقػػؽ لهػػا طموحاتهػػا فػػي بنػػاح نظػػاـ شػػرؽ أوسػػطيي تشػػوؿ فل ػ مرر ػ اًز لادلػػاًي

وتس ػػتطلع م ػػف تلػ ػ أف تنش ػػط ا تص ػػادهاي وتسػ ػتقطب رؤوس األمػ ػواؿ العربل ػػة لتوظاه ػػا ف ػػي

م ا ت ا تصادها.
وهرػ ػ ا للق ػػى البع ػػد األمن ػػي الش ػػرؽ األوس ػػطي ب ػػو ً وتألل ػػداً م ػػف تررل ػػا .فه ػػو لس ػػت لب

لنزىتها إلى السػلطرة والهلمنػة ردولػة ربلػرة ومتقدمػة صػناىلاً وحضػارلاً بالنسػبة إلػى سػاير دوؿ

المنطقػػةي وتملػػؾ ػػوة ىسػػررلة ربلػرة متطػػورة فػػي تنظلمهػػا وتسػػللحهاي وتشػػوؿ مرانػػة اسػػتراتل لة

مهمة ػداً .فػا ا أضػانا إلػى لػؾ دورهػا فػي إطػار حلػؼ األطلسػي وفػي إطػار منظمػة المػؤتمر

ايسػػتمي وىت اتهػػا المتملػزة بالو لػػات المتحػػدة ومػػف ثػػـ إسػرايلؿي ومػػا لػػدلها مػػف فػػايض مػػايي

تقلم ػ تقللم ػاً ىالل ػاً رثػػروة اسػػتراتل لةي فمػػف الطبلعػػي أف ت ػػد تررلػػا فػػي البعػػد األمنػػي الشػػرؽ
ج
األوسطي ما لساىدها ىلى تشولؿ ملع ه ت العوامؿ وتوظلاها ل دمة استراتل لتها الم تلاة.
لضػػاؼ إلػػى لػػؾ رلػ أف البعػػد األمنػػي الشػػرؽ األوسػػطي لعػػزز مو ػػع تررلػػا فػػي حلػػؼ

األطلسػػيي وفػػي رونهػػا اىػػدة مسػػتقرة للق ػوات األطلسػػلةي وب اصػػة األملررلػػة .ولػػلس فػػي لػػؾ
دلػػد أو طػػارئي فهػػي ر ػ لؾ من ػ انضػػمامها إلػػى حلػػؼ األطلسػػي فػػي ال مسػػلنات .وسلضػػاؼ
إل ػػى ل ػػؾ اتس ػػاؽ التع ػػاوف العس ػػرري وتوثلقػ ػ ب ػػلف تررل ػػا واسػ ػرايلؿي فرلتاهم ػػا مرتبطت ػػاف أمنلػ ػاً

وىسررلاً بالو لات المتحدةي مع ا تتؼ أسباب ا رتباط ونوى وأشرال ومدات بلف الدولتلف.

بت عددلً :أةمددة تموددلري واىثاهددل قلدد ت مددن تلقددالمي تلعر ددي ومدددا
تنعكلسهل قل ت من تلقالمي تليل طوين:
لتعػػرض األمػػف المػػايي العربػػي لعػػدد مػػف التهدلػػدات التػػي أو ػػدت بليػػة وهلػػأت أ ػواح
ت عػؿ مػػف نػػدرة الملػػات فػػي العػػالـ العربػػي أحػد أهػػـ األ طػػار المهػػددة لػ ي حلػػث و ػػود منػػابع أو
1

صالح عبد العاطً ,مشروع الشرق األوسط وتداعٌاته على األمن القومً العربً ,الحوار المتمدن,
العدد ,2007/2/16 ,1828على الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
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مرور أهـ مصادر الملػات العربلػةي المتمثلػة فػي األنهػار الربلػرةي فػي دوؿ ةلػر ىربلػةي وهػو مػا
ل عػؿ طػػط التنملػػة ا تصػػادلة مقلػدة بتصػػرفات الػػدوؿ التػػي تنبػع منهػػا الملػػاتي رمػػا لمرػػف أف
لػػؤدي لػػؾ إلػػى عػػؿ الملػػات وسػػللة ضػػوطي تسػػت دـ ضػػد الػػدوؿ العربلػػة فػػي ظػػؿ ال تفػػات
السلاسػػلة بػػلف تلػػؾ الػػدوؿي أو ىنػػد تعػػارض المصػػالح فلمػػا بلنهػػاي ومػػف هنػػا فتشػػرؿ إس ػرايلؿ
مصػد اًر طلػ اًر لهػػدد األمػف المػػايي العربػػيي ولتضػح لػػؾ مػػف ػتؿ محاو تهػػا ا سػػتلتح ىلػػى
الملػػات فػػي الػػدوؿ العربلػػة المحلطػػة بهػػاي تلبلػػة لمتطلبػػات مشػػروىاتها ا سػػتلطانلةي نظ ػ اًر إلػػى
()1

اله ػرة المسػػتمرة مػػف بػػؿ الله ػود إللهػػا.

ألض ػاً تحرػػـ تررلػػا فػػي منػػابع نهػػري د لػػة والا ػراتي

وتوظلاهػا فػػي انتهػػاج سلاسػػة تمثػػؿ تهدلػػداً مباشػ اًر لألمػػف القػػومي العربػػي بشػػرؿ ىػػاـ وألمػػف رػػؿ
()2

مػػف العػراؽ وسػػورلا بشػػرؿ ػػاصي

وهنػػاؾ مشػػروىات وطروحػػات لنقػػؿ الملػػات مػػف تررلػػا إلػػى

إسرايلؿ ىبر أنبػوب طولػؿ لسػلر فػي البحػر المتوسػطي وهػ ا لحقػؽ لتررلػا مػوارد ماللػة مػف بلػع
الملات ولحقؽ يسرايلؿ تلبلة حا اتها مف الملات بثمف بسلطي وه ا بػالطبع سػلروف ىلػى حسػاب
()3

رؿ مف سورلا والعراؽ.

وه ا ما لعرػس سلاسػة الو ػ األ ػر لمسػعى تررلػاي لتعزلػز وابػراز مػا تعػدت دو اًر ريلسػلاً

لهػػا فػػي رح ارسػػة ا سػػتقرار اي للمػػيري ىلػػى الػػرةـ مػػف أف سلاسػػاتها

ل ػػدـ ه ػ ا الػػدوري و

لنسػ ػ ـ م ػػع ةرضػ ػ  .فسلاس ػػتها المايل ػػة ت ػػات نه ػػري الاػ ػرات ود ل ػػةي وازاح المطال ػػب الس ػػورلة
والع ار لػػة المبنلػػة ىلػػى أسػػاس مبػػادئ القػػانوف الػػدولي ال اصػػة باألنهػػار الدوللػػةي تتعػػارض مػػع
()4

الػ ػػدور ال ػ ػ ي تنسػ ػػب تررلػ ػػا لناسػ ػػها.

وطموحػ ػػات تررلػ ػػا المتعلقػ ػػة بتنملػ ػػة منطقػ ػػة األناضػ ػػوؿ

واستزراىهاي مما ل علها تتحرـ في منابع ملات نهري د لة والارات.
وت ػ ػػدر ايش ػ ػػارة إل ػ ػػى أف ض ػ ػػلة المل ػ ػػات أط ػ ػػوؿ القض ػ ػػالا اس ػ ػػتم ار اًر وأ ره ػ ػػا حػ ػ ػتً ف ػ ػػي

المااوض ػػات التػػػي نا شػ ػػت اتاا ل ػػة السػ ػػتـ س ػػنة  1994ب ػػلف إس ػ ػرايلؿ واألردف .وف ػػي السػ ػػلاؽ
الالس ػػطلني – ا سػ ػرايلليي ف ػػاف المنا ش ػػات ح ػػوؿ المػ ػوارد أحلل ػػت إل ػػى المرحل ػػة النهايل ػػة م ػػف
1

جمعة بن علً بن جمعة ,األمن العربً ً عالم متاٌر ,القاهرة :مكتبة مدبولً ,2010 ,ص.620,621
2
حسٌب غاٌب ,المٌاه ً الشرق األوسط ,القاهرة :مركز االهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة,1996 ,
ص.69,70
3
جمعة بن علً بن جمعة ,األمن العربً ً عالم متاٌر ,القاهرة :مكتبة مدبولً ,2010 ,ص.624
4
صالح عبد العاطً ,مشروع الشرق األوسط وتداعٌاته على األمن القومً العربً ,الحوار المتمدن,
العدد ,2007/2/16 ,1828على الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88815
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المااوضػػات مػػع القضػػالا الشػػايرة األ ػػرىي روضػػع القػػدس وحػػؽ العػػودة لت يػػلف الالسػػطلنللف.

فنهػػر األردف وم ػرات مثػػا ف لػػداف للمشػػرتت المرتبطػػة بالملػػات والسلاسػػة واألمػػفي ولػ لؾ فػػاف
النػػزاع حػػوؿ ه ػ ت الملػػات القلللػػة ربلػػري فالػػدوؿ األربػػع المشػػتررة فػػي حػػوض األردف واللرمػػوؾي
وهي لبناف وسورلا واألردف واسرايلؿ إضافة إلى السلطة الوطنلة الالسػطلنلةي بلنهػا حالػة حػرب
()1

منػ 1948ي

باسػػتثناح السػتـ مػػع األردف وهػ ا مػػا لرفػع مػػف در ػة التػػوتر فػي المنطقػػة حػػوؿ

استوتؿ الملاتي ما لشرؿ تهدلداً لألمف القومي العربي في ه ا ال انب.
لرػػف المشػػرلة األرثػػر طػػورة فػػي ه ػ ت التهدلػػدات القايمػػة والنايمػػةي هػػي د ػػوؿ مشػػرلة
الملات وأزمتهػا إلػى ػوهر نػزاع المنطقػة العربلػةي بػؿ إنهػا تتصػدر ضػالا النػزاع التارل لػة التػي
استعصت ىلى الحؿ .وتسعى إسرايلؿ إلى زلادة ناو هػا فػي القػرف ا فرلقػي ومنطقػة البحلػرات
الربرى والم ططات المعادلة لمصر في ه ا الصدد رثلػرةي وهنػاؾ ىػدد مػف الد ارسػات ال ػاهزة

ي امػػة سػػدود ىلػػى النلػػؿ باثلوبلػػا مثػػؿ مشػػروع سػػد النهضػػةي وال ػ ي بػػدأ تنال ػ ت بالاعػػؿي والتػػي
سػػلمولها البنػػؾ الػػدولي تػػؤثر ىلػػى حصػػة مصػػر مػػف الملػػات بنسػػبة  %20سػػنولاًي وهنػػاؾ طػػط

تقضػػي بتحولػػؿ رػػؿ مصػػادر الملػػات فػػي تلػػؾ المنطقػػة فػػي منطقػػة البحل ػراتي ومػػف ثػػـ بل ػع ه ػ ت

الملػات لمػػف لرلػػد ولػػدفع ثمػفي رػػالبتروؿ تمامػاًي ىػػف طرلػػؽ أنابلػب لبلعهػػا ػػارج القػػارة .وتطالػػب
()2

إس ػرايلؿ ألض ػاً بمػػدها بنصػػلب مػػف ملػػات النلػػؿ ىػػف طرلػػؽ سػػلناح.

وفػػي ه ػ ا ا طػػار مصػػر

مهتمة داً باألمف المايي المتعلؽ بحقو ها في ملات النلؿي باىتبػار أف نهػر النلػؿ هػو المصػدر
األساسي للحلاة بمصر.

لرف األسوأ مازاؿ ادماًي فاي أ ػؿ مػف 25ىامػاًي وطبقػاً لمػا لؤرػدت برنػامب حمالػة البليػة

التػػابع لألمػػـ المتحػػدةي فػػاف ثلثػػي التعػػداد العػػالمي للسػػراف سلعلشػػوف فػػي دوؿ تعػػاني ضػػووطاً
مايلةي حلث لف تو د ملات رافلة لرؿ ش ص في المستقبؿ .ولتهدد األمف المايي العربي و ود

مصادر الملات التي تو ي األنهار العربلة بالرامؿ في دوؿ ةلر ىربلػةي إلػى انػب أف رملػات
ػاح اتلػاً .ومػػف هنػػا فػػاف أحػػد أسػػباب الصػراع العربػػي اي للمػػي لنشػػأ مػػف
األمطػػار تحقػػؽ ارتاػ ً
مشػػرتت الملػػات فػػي ػػزح منػ رمػػا هػػو حػػادث مػػا بػػلف تررلػػا ورػػؿ مػػف سػػورلا والع ػراؽي ور ػ لؾ
إسرايلؿ واألردفي ولبناف واسػرايلؿي إلػى انػب بعػض المشػرتت التػي تظهػر ىلػى السػطح فػي

1

جمعة بن علً بن جمعة ,األمن العربً ً عالم متاٌر ,القاهرة :مكتبة مدبولً ,2010 ,ص.628,629
2
جمعة بن علً بن جمعة ,األمن العربً ً عالم متاٌر ,القاهرة :مكتبة مدبولً ,2010 ,ص.622
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أو ات متقطعةي وال اصة بملات النلؿ بسبب إنشاح مشػروىات مايلػة تشػرؿ تعػدلاً ىلػى الحقػوؽ

ػر لألمػػف القػػومي العربػػي فػػا تتؿ
العربلػػة فػػي الملػػات المشػػتررةي ورػػؿ لػػؾ لشػػرؿ تهدلػػداً مباشػ اً

األمف المايي

لقتصر ىلى دولة دوف

خلم لً :تلعاليل

ريي واف تااوتت در ات .

تلعر وة  -تلعر وة :تلنظلم تاليلومدي تلعر دي وايلقلد

مق تلق لول تلعر وة:
في ه ا السلاؽ احتلت القمـ العربلة دايماً مرانا اصػاًي حلػث نظػر إللهػا تارل لػاً ىلػى

أنها اآلللة والمت مف الروارث الحاللة أو القادمةي والقادرة بحرـ مشاررة ادة العرب فلها ىلى
تقدلـ البدايؿ الصحلحةي ومػع أف أ ػؿ القللػؿ مػف هػ ت القمػـ رانػت لػ ثػارت ا ل ابلػة الواضػحة
ىل ػػى م ػػا تص ػػدت لػ ػ م ػػف تح ػػدلاتي إ أف ايلم ػػاف به ػػا رمل ػػأ وم ػػت ظ ػػؿ ايمػ ػاًي وألف ثم ػػة

تفػػات فػػي و هػػات النظػػر دا ػػؿ النظػػاـ – بوػػض النظػػر ىػػف مل ػزاف القػػوى بػػلف الم تلاػػلف-

فرثل اًر مػا شػهدت القمػـ العربلػة انقسػامات فػي الػرأي أمرػف تاادلهػا أحلانػاً بصػلاةات دبلوماسػلة
ىامػػةي ولػػـ لرػػف تاادلهػػا أحلان ػاً أ ػػرى ىنػػدما ترتبػػت ىللهػػا أنمػػاط متضػػاربة للسػػلوؾ مػػف بػػؿ

الػػدوؿ العربلػػة .وفػػي بعػػض األحلػػاف رػػاف الهػػروب مػػف ىقػػد القمػػة أصػتً هػػو الم ػػرج مػػف هػ ت

ا نقسامات.

ن رر ا نقساـ العربي المػروع الػ ي حػدث بشػأف القػرار الػ ي أصػدرت مػة القػاهرة ىػاـ
1990ي بعد ا

تلاح الع ار ي للرولتي وىدـ طرح فررة ىقد مػة اسػتثنايلة أصػتً بعػد احػتتؿ

العراؽ في ىاـ 2003ي وا

اػاؽ فػي الوصػوؿ إلػى نصػاب لضػمف ىقػد مثػؿ هػ ت القمػة إبػاف

العػػدواف ا س ػرايللي ىلػػى لبنػػاف فػػي ىػػاـ  .2006فػػي ه ػ ت األمثلػػة الثتثػػة ىبػػرت ا نقسػػامات

العربلة – العربلة ىف ناسها بطػرؽ م تلاػة :فػي المثػاؿ األوؿ ىػاـ  1990حػدث ا نقسػاـ فػي
إطار القمة الواحدةة وفي المثاؿ الثاني ىاـ  2003تـ تاادي الدىوة إلى مة استثنايلة أصػتًة

وفػي المثػاؿ الثالػػث ىػاـ  2006طرحػػت الارػرة لرنهػػا لػـ تحصػػؿ ىلػى النصػػاب الرػافي فاضػػؿ
مف طرحها (اللمف) سحب فررت تاادلاً لمزلد مف ا نقسػاـ العربػيي أمػا فػي العػدواف ا سػرايللي

ىاـ  2009-2008فقد حدث اصرار ىلى تاادي القمة مف البعضي واصرار ىلى الدىوة لها
مػف الػػبعض األ ػري و ػػد تمػت الموافقػػة ىلػػى ىقػد مػػة و لػؾ

تػراب مػة الرولػػت ا تصػػادلة

ممػػا سػػلروف ل ػ تػػأثلر سػػلبي ىلػػى انعقادهػػاي وهػػي السػػابقة األولػػى التػػي تتػػر ـ فلهػػا ال تفػػات
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العربلة –العربلة تنظلملاًي إ ا از التعبلري بمعنى أف لروف لرؿ فرلؽ مف الارؽ العربلة إطػارت

ال ػػاص ال ػ ي لمػػارس فل ػ سلاسػػات ىلػػى نحػػو لضػػاي مزلػػداً مػػف ا ربػػاؾ لار ػرة بقػػاح النظػػاـ
العربي راطار امع للتااىتت العربلة – العربلة .بعد أف رنا نشرو مف المشروىات ا للملػة
والدوللػػة األوسػػع رالشػػرؽ أوسػػطلة أو المتوسػػطلة أو الشػػرؽ األوسػػط ال دلػػدي أصػػبحنا نوا ػ

انقس ػػاماً ب ػػلف معس ػػررلف ىل ػػى اس ػػس سلاس ػػلة واض ػػحة لعم ػػؿ ر ػػؿ منهم ػػا ف ػػي إط ػػارت التنظلم ػػي

ال اص ب ي وهي مرحلة بالوػة ال طػورة فػي تطػور النظػاـ تنتقػؿ بػ مػف ا نقسػاـ إلػى التاتلػتي
()1

وتضػػلؼ إلػػى همػػوـ القضػػلة الالسػػطلنلة هموم ػاً ىربلػػة أوسػػعي

ممػػا لشػػرؿ انتراسػػة لألمػػف

الالسطلني في بعدت القومي والعربي.

وفي ه ت الظروؼ ىقدت مػة الدوحػة فػي  2009/1/16باىتبارهػا مػة تشػاورلة لعػدـ
حصػػولها ىلػػى النصػػاب الرػػافي لرػػي تتحػػوؿ إلػػى مػػة اسػػتثنايلة طاريػػة نتل ػػة ضػػوط ىػػدد مػػف
دوؿ ا ىتػداؿ ىلػػى ىػػدد مػػف الػػدوؿ العربلػػة بات ػػات ىػػدـ الحضػػوري ولػػـ ل ػػرج بلػػاف القمػػة ىػػف
الما ػػردات العربل ػػة المعت ػػادة م ػػف التعبل ػػر ى ػػف القل ػػؽ الشػ ػػدلد م ػػف الس ػػلوؾ ا سػ ػرايللي وادانتػ ػ
والمطالبة بو ؼ ىدوانها الاوري وةلر المشروطي ورلها موا ؼ تقللدلة

تر ى إلى تعولض ما

ةاب ىف النظاـ العربي في لؾ العدواف وةلػرت وهػو درتػ ىلػى الػردع وحمالػة األمػف القػومي

العربػػي الالسػػطلنيي ةلػػر أن ػ ل ػ رر للقمػػة مػػف دوف شػػؾ تأرلػػدها حػػؽ الشػػعوب الرازحػػة تحػػت
ا ح ػػتتؿ بتقرل ػػر مص ػػلرها ومقاوم ػػة ا ح ػػتتؿي ودى ػػوة ال ػػدوؿ العربل ػػة لتعلل ػػؽ مب ػػادرة الس ػػتـ
()2

العربلةي وو ؼ ملع أشراؿ التطبلع مع إسرايلؿي وانشاح صندوؽ يىادة إىمػار ةػزة.

ةلػر

أف وى المقاومة سببت حر ػاً بالوػاً للنظػاـ الرسػمي العربػي الػ ي تربطػ شػبرات مصػالح ولػة

بقوى ا للملة ودوللة تعد سبباً لاسر ى زت ىف ردع العدواف ىلل أو التصدي ل ي ومف ثـ بدى

سلوؾ وى المقاومة مهدداً لتلؾ المصالح.

وبػ لؾ حػػدثت ىمللػػة تحػػوؿ تػػارل ي بطليػػة فػػي سػػلوؾ النظػػاـ العربػػي نقلتػ مػػف مو ػػع
الحاضف لقوى المقاومة رما في مو اػ مػف إنشػاح منظمػة التحرلػر الالسػطلنلة فػي ىػاـ 1964
1

أحمد ٌوسل احمد ونٌفٌن مسعد(تحرٌر) ,حاو األمة العربٌة  :2009-2008أمة ً خطر ,بٌروت :مركز
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حاو االمة العربٌة ...2010-2009النهضة أو السقوط ,بٌروت :مركز دراسات الوحدة العربٌة ,ط ,1أبرٌو
 ,2010ص.91
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فػػي إطػػار القمػػـ العربلػػة إلػػى مو ػػع السػػارت ىنهػػا أو حتػػى المنػػاوئ لهػػاي وهر ػ ا ا تاػػت رلمػػة
المقاومة ومصطلحات تأللدها مف ػ اررات القمػـ العربلػة فػي السػنوات األ لػرةي ثػـ ػاحت النقلػة
األوضح بتبني مو ؼ لحمؿ المقاومة مسيوللة تا لر ىدد مف األزمات بسػلورها الػ ي اىتبرتػ
وى مؤثرة في النظػاـ العربػي الرسػمي ةلػر رشػلدي وهرػ ا اىتبػر حػزب ار مػف ػوى فاىلػة فػي
النظ ػػاـ مسػ ػػؤو ً ىػػػف ىػ ػػدواف اسػ ػرايلؿ ىلػ ػػى لبن ػػاف ىػ ػػاـ 2006ي لمبادرتػ ػ بعمللػ ػػة ضػ ػػد ػ ػػوى

ا ح ػػتتؿي وبالطرلق ػػة ناس ػػها اىتب ػػرت حم ػػاس مس ػػيولة ى ػػف ى ػػدواف 2008ي لرفض ػػها ت دل ػػد
التهديةي وللموضوىلة تقتضي ا شارة إلى أف النظاـ اضطر إلى اد اؿ تعدلتت ىلػى سػلور

إزاح وحشلة العدواف وتعاظـ سايرت البشرلة والمادلةي ومػا ترتػب ىلػى هػ ا مػف تعػاطؼ شػعبي
()1

مع المقاومة وضحالا العدواف.

واستمرت حالة الع ز العربي الرسػمي ت ػات ضػلة فلسػطلفي

حلث لـ لن ح النظاـ العربي في الحد مف ا ىتداحات ا سرايلللة ىلى طاع ةزة.
وه ػػو م ػػا لرش ػػؼ ص ػػور النظ ػػاـ العرب ػػي وانقس ػػام ي وى ػ ػزت ى ػػف ال ػػدفاع ى ػػف الش ػػعب
الالس ػػطلني وحمال ػػة امت ػػداد أمنػ ػ الق ػػومي .ب ػػؿ إف ثم ػػة أنظم ػػة ىربل ػػة ػػدمت اىتب ػػارات النا ػػو
األمرلرػػي والتزاماتهػػا ت ػػات اس ػرايلؿ و صػػوماتها مػػع تلػػارات ا سػػتـ السلاسػػي ىلػػى مسػػيوللتها
ت ػػات فلسػػطلفي وىلػػى اىتبػػار األمػػف القػػومي العربػػيي بػػؿ إف هنػػاؾ مػػف سػػعى ىمللػاً إلػػى تػػرؾ

الالسطلنللف وحدهـ في موا هة لة القتػؿ وانتهػاؾ األمػف القػومي العربػيي ىلػى أمػؿ أف تمػوت
()2

القضػػلة ولسػػترلح منهػػا العػػرب المتعبػػوف المنشػػولوف ىػػف طػػر ال ػػارج بأزمػػات الػػدا ؿ.
لرف ى ز النظاـ العربي ىف ردع العدواف ىلى وحدة أو أرثر مف وحدات

ولػػـ

دلداًي وربمػا ترػوف

حرب أرتوبر  1973هي أ ر ىهػد النظػاـ بالقػدرة ىلػى الحررػة الااىلػة فػي مػا لتعلػؽ بتحقلػؽ
أمنػ القػومية فاػي أىقػاب تلػؾ الحػرب تعػرض النظػاـ ألرثػر مػف تحػدي ولبػرز فػي هػ ا الصػدد
ا

تلػػاح ا س ػرايللي للبنػػاف ىػػاـ 1982ي والع ػراؽ للرولػػت فػػي ىػػاـ 1990ي والوػػزو األمرلرػػي

للع ػ ػراؽ ىػ ػػاـ2003ي والعػ ػػدواف ا س ػ ػرايللي ىلػ ػػى لبنػ ػػاف ىػ ػػاـ 2006ي والتػ ػػد ؿ األثلػ ػػوبي فػ ػػي
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دراسات الوحدة العربٌة ,ط ,1ابرٌو  ,2009ص.96
2
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الصػػوماؿ فػػي الع ػػاـ ناس ػ ي وف ػػي رػػؿ ه ػ ت التح ػػدلات ل ػػـ لسػػتطع النظ ػػاـ أف لبل ػػور ا س ػػت ابة
()1

المطلوبة مف أ ؿ حمالة أمن القومي أو ىلى األ ؿ أمف إحدى وحدات .
وف ػػي ال ت ػػاـي

لتو ػػع أف تح ػػدث تولػ ػرات حقلقل ػػة إل ابل ػػة ف ػػي المو ػػؼ العرب ػػي م ػػف

القضػػلة الالسػػطلنلةي وأف النظػػاـ العربػػي مػػازاؿ لعػػاني العلػػؿ ناسػػها التػػي ت عػػؿ دورت دايمػاً أ ػػؿ

برثلر مف إمرانات ي وتبقى ا ىتبارات القطرلة والهموـ المحللػة لرػؿ دولػة طاةلػة ىلػى تصػعلد
العمؿ العربي المشترؾ ل دمة تلؾ القضلةي بؿ ثمة معطلػات تشػلر إلػى ابللػة الطػرؼ العربػي

لتسػػت ابة للض ػػووط الدوللػػةي

س ػػلما ف ػػي م ػػاؿ اس ػػتمرار التض ػػللؽ وادانػػة أىم ػػاؿ المقاوم ػػة

الالسطلنلة.

خلمتة:
بػػالرةـ مػػف أف النظػػاـ العربػػي لرػػاد لمثػػؿ نمو ػاً لػػنظـ إ للملػػة فاىلػػةي لػػؾ ألن ػ لاػػي

بمعظػـ الشػػروط والمعػػاللر التػػي لاتػػرض و ودهػػا فػي أي نظػػاـ إ للمػػي ػػويي والتػػي تػػدور ةالبػاً
حوؿ م موىة مف العناصر رو ود شبرة معقدة مف التااىتت التوافقلة التبادللة المنتظمة بلف
وحدات النظاـي وو ود در ة مف الت انس ا تصادي وا

تماىي والثقافي والتقارب ال ورافي

ا سػتراتل يي إ أنػ منػ أزمػػة ال لػػلب الثانلػة وحتػػى اللػوـ منػػي النظػػاـ ا للمػي العربػػي باشػػؿ
رلع فلما لتعلؽ بصوف أمن القػوميي وحمالػة اسػتقتؿ دولػ ي وسػلادتها ووحػدة ترابهػا الػوطنيي
()2

وهو ما رشؼ ىمؽ األزمة التي لعلشها النظاـ الرسمي العربي وما لوا ه مف تحدلات.

وت در ايشارة إلى أف إىادة الدور العربػي حػتتؿ حلػز فػي النظػاـ اي للمػي والػدولي
لػػرتبط بم ػػدى سػػرىة التح ػػدلث ال ػػدا لي وا ػػراح اص ػػتحات ومص ػػالحات لتصػػحلح لل ػػة ص ػػنع
القراري بحلث لتـ تس لر القدرات العربلػة لتلعػب دو اًر إ للملػاً ىلػى األ ػؿ فػي م ػاؿ ردع القػوى

اي للملة في المنطقة .ولموا هة التهدلد العسرري والسلاسي ال ي تمثل اسرايلؿ واستمرارها في

احػػتتؿ أر ع
اض ىربلػػة والسػػلر ىلػػى طرلػػؽ الترامػػؿ والتوحلػػد يب ػراز ارادة سلاسػػلة ىربلػػة واحػػدة
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وا تا ػػاؽ ىل ػػى اس ػػتراتل لة ومل ػػة ف ػػي موا ه ػػة التح ػػدلات ال ار ل ػػة والمط ػػامع الدولل ػػة لحمال ػػة

األمف القومي العربي.

االصول :
مع مػ اررة هػ ا الوا ػع لظػؿ أمػاـ العػرب فرصػة للتحػرؾ والضػوط وبلػورة ػوتهـ السلاسػلة
وا تصػادلةي و لػؾ فػػي حالػة بػروز الحرمػػة السلاسػلةي والتو ػ الصػػادؽ إلػى تحقلػؽ التضػػامف
والتنسػػلؽ والتع ػػاوف العرب ػػي ف ػػي رػػؿ الم ػػا ت لموا هػػة التهدل ػػدات الدا للػػة وال ار ل ػػة سػ ػواح
ا للملة أو الدوللةي ىلى النحو ا تي:
وض ػػع اسػ ػػتراتل لة ىربلػ ػػة لموا ه ػػة تهدلػ ػػدات األمػ ػػف القػػػومي العربػ ػػيي والعػ ػػودة إلػ ػػىالتضامف مف تؿ مصالحة ىربلة شػاملة تسػودها الصػراحة ونبػ التشػر ـي وتوللػب المصػالح
القوملة العللا ىلى المصالح القطرلة الضلقة.
-تنشلط دور ال امعة العربلة ووضع اللد ىلػى مرػامف ال لػؿ التػي علػت مػف موا اهػا

سلبلةي لري لأتي الحؿ العربي بدلتً ألي ترتلب أمرلري أو تسولة دوللة ةلر ىادلة.

-ضرورة توظلؼ ا حساس بالتضػامف والوحػدة الرامنػة فػي الو ػداف العربػيي والتػي لػـ

تزىزىها رؿ محاو ت التشتلتي والتأرلد ىلى إحلاح الارر القومي العربي وتطولرت.
العمػػؿ ىلػػى الحػػد مػػف التوا ػػد العسػػرري األ نبػػي فػػي المنطقػػة و اصػػة فػػي ال لػػلبالعربيي وا متناع ىف منح القوى األ نبلة أي تسهلتت بحرلة أو واىد ىسررلة.

-العم ػػؿ ىل ػػى الق ػػاؼ س ػػباؽ بع ػػض األنظم ػػة العربل ػػة وت ػػدافعها نح ػػو إسػ ػرايلؿ وانته ػػاج

سلاسة ىربلة موحدة لموا هة الصراع مع الدولة العبرلة في السلـ والحرب.
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التحديات اخلارجية لألمن القومي
الفلسطيني
أ .يحيى سعيد قاعود

تقديم
من ػ ػ وجفو اػ ػػناو السينػ ػػياو اتسيتػ ػػسأو ػ ػػةووولػ ػػي عومػ ػػفوجاػ ػػؿو ا ػ ػ و ا ػ ػػي و السػ ػػيفو
اتسيتةو افلتطسنةوشأنهوشأفو سأو السينياو اتسيتسأوسلي عومفوجاؿو احفيظوعلىوملوتػ يوهو
ا طنس ػػأو او ػػةوح م ػػيوطػ ػ ؿومت ػػس وهو ا طنس ػػأاو الحف ػػيظوعل ػػىو املوتػ ػ ياو ا طنس ػػأو ماي م ػػأو

اوحػػنسياو اومنسػػن او ا ي اسػػأ وسف ػ ضوعلسنػػيو نػػي ونظ سػػأوجمػػفوا ػ مةوجلتػػطسنةو تػػو وساسأو
موليملأ و منؼووح سؽومش عنيو ا طنةو ايمأو ان اأو افلتطسنسأوليملأو اتسين او و
وو لػػصو ان تػػأوجػػةو ا يػػنو اتسيتػػةو ا ػػي اةوالمػػفو ا ػ مةو افلتػػطسنة و ومػػنؼو
إاػػىووح سػػؽواملػػأومػػفو ه ػػن ؼومنمػػييون تػػأو وحلسػػؿوط سيػػأو اوحػػنسياو اومنسػػن او ا ي اسػػأو
علػػىو همػػفو ا ػ مةو افلتػػطسنة و وتػػلسطو الػ وعلػػىو ياسػػياو افلتػػطسنسأوام امػػأو اوحػػنسياو
اومنسن او احنومفووأثس يوجةوظؿو إلملينسياو افلتطسنسأو امويحأ و جةول ووأثس او ا سئأو

ان اسػأو احياسػػأاو ون تػػـو ان تػػأوإاػػىوج يػأوجاتػيـو ئستػػسأ ونونػػي ؿوجسمػػيووػػن لاو اػػن ؿو ال ػ و
جةو ا لسأو افلتطسنسأ و اومنسن او إلت ئسلسأوعلىو همػفو ا ػ مةو افلتػطسنةاو لػ اؾونيػ ضو
وحػػنسياو احل ػ ؿوعلػػىوعل ػ سأوليملػػأوجػػةو همػػـو اموحػػن و ياوػػياةوم امػػأوإت ػ ئسؿولن اػػأو

وحاو الحولؿاولميوني ضووأثس او ا جيو اييـو اييامةو نيليتػيوهوعلػىو ا لػسأو افلتػطسنسأاو
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لػ ػ اؾو ل ػػياو ان ت ػػأو ي ػػضو اتسيت ػػياو امت ػػي اواوح س ػػؽومل ػػيا و اش ػػي و افلتػػػطسنةو

وطلييوهو امتو لسأا و

أوالً :البعد السواسي اخلارجي لألمن القومي
ستػو نـو لػطلاو همػػفو ا ػ مةوالوي سػ وعػػفومام عػأوتسيتػياووو ػ والػميفوتػػلمأو
إالسـو ان اأو انجيعوعفوملوت يوميوجةوم امأو هعن و وتعومفم ـو همفوجةو اي نو ه س و
اسشمؿواليسيواستػاو يالػ

و اوطػي عوعتػل يوج وجمنػة واسشػمؿومام عػأومػفو الاػ

او

الاولينسأو اث يجسأو الاوميعسأ و ينوجفوث اوجفو نيؾوممنن اوالمفو لؼو اين ف و مفو
ن ػػي وج ػػةفوش ػػم اسأو هم ػػفووين ػػىوجفوا ػػهوج ي ػػينووموي ػػنن وامػػػيو ليئل ػػميو او ػػةووث ػػاوو طم ػػيو

وليملم ػ ػػي و ػ ػػةيو ا ي ػ ػػنو اتسيت ػ ػػةو شػ ػ ػ سهو ا ػ ػػن لةو ا ػ ػػي اة و ا ي ػ ػػنو الاول ػ ػػيني و ا ي ػ ػػنو

الاومػيعة و ا يػنو ايتػل ي و ا يػنو اث ػيجة()1او سػأوةو ػ و ااينػ ومػفو ان تػأواسونػي ؿو ا يػنو
اتسيتػػةو ا ػػي اةوالمػػفو ا ػ مةو افلتػػطسنةو يان تػػأو اوحلسػػؿوجػػةوظػػؿو امووسػػ او ان اسػػأو
ا نػػأاو النطػػلؽو يتػػو وساسأوجلتػػطسنسأوموليملػػأوالحفػػيظوعلػػىولسن نػػأو اماومػػعو افلتػػطسنةو
نظيمػهو اتسيتػػة و مػنؼووح سػػؽو امشػ عو اػ طنةو افلتػطسنةو ايمػػأو ان اػأو افلتػػطسنسأوليملػػأو
اتسين او و
مفو امنيتػ و ػن و احػنسنوعػفوم لػ عو همػفو اتسيتػةو وحنسػنو امفمػ ـو ج ػـو اح ػيئؽو
امولػػلأو ػػهاوجػػيهمفو اتسيتػػةوسيػ ؼو أنػػهيوطحميسػػأو امػ طفو اماومػػعو ان اػػأومػػفو اومنسػػن او

ا ي اسأو ان لسأو او اطي عو اتسيتػةط()2او ػ و امفمػ ـوس سػننيو مام عػأومػفو اح ػيئؽاوج ؿو
ولؾو اح يئؽ وإفو اتلطأو اتسيتسأو لميو ومي ؼووػنس و اماومػعو ليملػه وجمػةوووػن وونظػسـو
ايلاياو سفو ااميعػياو اينسػن و امون عػأو اوػةوو،افػه و شػلؿوسلفػؿو ي ػيومننماػأو ػيامام عو
اللػػة و س ػ ج وامػػيو اط عسػػأو الجمػػأوام امػػأو اوح ػ الاو ا ي اسػػأو ان لسػػأ و العو ػ ؼو م ػ و

ا ػػن والت ػػلطأو اتسيت ػػسأ وسين ػػةووألس ػػنوت ػػسين و ػ ػ لو ات ػػلطأو ػػةوو ػػنظـو ايلا ػػياو ػػسفو هم ػػـو

) (1وجلة وع ن و اميطةا و() 6102ي و همف و ا مةي وا

وجة و امفم ـ و ه يين و اميمن و امل ي والن تياو

اتسيتسأو التو وساسأ و9وج س و6102او http://www.eipss-eg.orgو

) (2وو لمينة و ايمينا و()6112ي و همف و ا مة وجة و ا ف و احيني و ايش سف و ه اى والنش و او جسع ونمشؽ-و
ت سي وص99ا

و
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امام عػػياو الاوميعسػػأو ه ػ و جسمػػيو ػػسفو اػػن ؿو حلفيئمػػي()1او وأتستػػيوعلػػىو اػػؾوجػػةفوجمػػفو

اماومعوسيو و حن ومفوج ـوعمؿوالتػلطأو اتسيتػسأوجػةو ان اػأاوثػينةوولػؾو اح ػيئؽ و إلنتػيفو
لميوس،لنوعلمي و الاوميعو امموم فو يايل ـو إلنتينسأو ام ولفأوتسيتةو ط يػهاوجيوجنػهومػنج عو
ط سيوػ ػػهو افط سػ ػػأوإاػ ػػىو ػ ػ ضوامػ ػػي و انشػ ػػيطو اتسيتػ ػػةاوجياتسيتػ ػػأووي ػ ػ ؼو أنمػ ػػيوط ايملسػ ػػياو
هنشػػطأو امينجػػأوإاػػىوحػػؿو ا لجػػياو انجعػػياو اوػػةوونشػػأو ػػسفو هج ػ نو ااميعػػياوجػػةوجط ػ و
علايومـو اييمأو ا يلأ و انشيطو اتسيتةوسي ؼو أنهوطلؿومحي اأوومنؼوالوػأثس وعلػىوتػس و
هحن نط()2اوجميو اح س أو اثياثأ وجمةووويلؽو ياتسيتػأونفتػمي و س ػيؿوإفو اتسيتػأوطجػفو امملػفطو

جيو وسػػي و ا تػػيئؿوج و وػػن عميو اوػػةوو ػػن واػػين وعلػػىووح سػػؽوج ػػن ؼو وطليػػياو اشػػي و جػػؽو
إلملينسياو امويحأاو و
إفو همػػفو ا ػ مةو مفم مػػأو ا تػػسطوسينػػةو اطمأنسنػػأو ال ػ ؼ و اوػػةوووح ػػؽوعل ػىوسػػنو

اتػػلطأو اتسيتػػسأوجػػةو ان اػػأ وجمػػةوويمػػؿوعلػػىووػػأمسفوحسػػي و ام ػ طفومػػفوجيوومنسػػناو عملسػػأو
إن ؾوملػ ػػين وومنسػ ػػنو همػ ػػفو اتسيتػ ػػةوم حلػ ػػأومممػ ػػأوعنػ ػػنون تػ ػػأوميطسػ ػػياو همػ ػػفو ا ػ ػ مةو
افلتػػطسنة و سو وػ وعلسمػػيوإ تػػي وامػػيوسػػوـوإن لػػهومػػفووحػػنسياوج وومنسػػن ااو للمػػيولػػيفوإن ؾو
اتيتأواملػين و اومنسػنوشػيملولينػاو إلاػ

او الجمػأوإلجاػأو اومنسػنوجلثػ و تػوسفي او جعو ػنو
()3

جفوعملسأوإن ؾو وحنسنوملين وومنسنو همػفو اتسيتػةو ا ػي اةوو ػعولػمفومتػ ،اسأ يوج ال و
اتلطأو اتسيتسأ وس عوعلىوعػيوؽو ا سػين و اتسيتػسأوجػةو ان اػأ ووحنسػنوملػين و اومنسػنو لػعو
ج ا سيومػػيوجثنػػي و اوحنسػػنو ج ػػيوال ػػن ؼو ا طنسػػأ و ياوػػياةو لػػعو تػػو وساسأواماي مػػأوومنسػػن او
همفو ا مةو افلتطسنةاوثينسي و ان أو اتسيتسأ وس عوعلىوعيوؽو ان أو اتسيتسأو امل نأومػفو
ا ػػيحثسفو هل ػػينسمسسفو امو لل ػػسفوممم ػػأوون س ػػهو ا س ػػين و اتسيت ػػسأو و عس ػػأو اماوم ػػع و ج ػػؽو
،سومـواملين وومنسنو همفو اتسيتة و موي يومـوالمووس او اتسيتسأو شلؿومتوم و اوةواػنو

ووط وإاىوومنسن اومحوملأوالمفو ا مةو افلتطسنةا و
) (1وتلسميف وعليـاو() 0999يومن ؿوإاىوعياـو اتسيتأ ون و انليؿوالط يعأو انش و او جسع وط 6و س ا-و
ا نيف وص056ا

و

) (2و اش حي وجمنا و()6112ي و همف و ا طنةي وول وشيمؿ و امفم ـ -و ه مسأ -و امايالا -و ام ميا وم لجو
ان تياو ا ح ن-وايميأونيسؼو اي سأواليل ـو همنسأ و ا سيض-و اتي نسأ وص10ا و

)(3و

التوجن وجنظ يو هتطؿ ولميؿاو()6100يو إلطي و انظ يوامفم ـو همفو ا مةاوhttp://k-

astal.com/index.php?action=detail&id=100
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األمن القومي في العالقات الدولية
نيلػػـوجػػةون تػػأو ايلاػػياو ان اسػػأوعػػين وجفو انظػػيـو اػػن اةوسينػػةو او وسػ و اػػن اةو ا ػػيئـو

الػػن ؿو هطػ ؼو افيعلػػأواسػ و احل مسػػأ و علاػػياو ا ػ وجسمػػيو سنمػػي و الوفياسػػياو ام،تتػػيا و
اممي تياو ام اأو اوةووحلـو اوفيعلاو سنمػياو سلػ فومممػأو التػو وساس فو محو جػ و همػفو
ا ػ ػ مةو او لس ػػجوعل ػػىو ا سئ ػػأو الت ػػو وساسأو ألملم ػػيو او ػػةوو ػػعو ػػي و ا سئ ػػأو امحلس ػػأو ا يل ػػأو
أ لػػةو ان اػػأ و ػ و املػػيفو اػ يوووفيعػػؿوجسػػهو ان اػػأو امسػػعو ليئلػػميو مل نيومػػيومػػعو سػػأو

ايػػياـ()1او و ػ طومفم ػ ـوط همػػفطوجػػةون تػػياو اتسيتػػأو ان اسػػأ وو لسػػنسي و مفم ػ ـوط ان اػػأطو اوػػةو

ومثؿو ا حن و ا ئستسأوجةوتسيؽو انظيـو ان اة وحسنو عو و همػفوجحػنوجتػ ي ونشػأ و ان اػأ()2او
ج اػػىوالػػيسيو اتسيتػػأو ان اس ػأو اح اػػأو ػػةو امػػنؼو امػػجن و امومثػػؿوجػػةوحفػػظو ا ػ او همػػفو
ا ػ ػ مة و م ػػيومل ػػطلحيفوم ولف ػػيفوج ػػةوميني م ػػيو النمم ػػيومول ػػلفو ول ػػيالو ثس ػػيو يانتػ ػ أو
اليلاػػياو ان اسػػأ وجلػػؿون اػػأووتػػيىوإاػػىولػػميفو يئمػػيوللسػػيفومتػػو ؿ وجمػػيو ا ا ػػأوجػػةوحفػػظو
ا ػ ػ اووينػ ػػةو تػ ػػوم سأو السػ ػػيفوا ػ ػ يو نسم مػ ػػأو انظػ ػػيـو اتسيتػ ػػة()3او ا ػ ػ اؾوولػ ػػنعو اتسيتػ ػػأو

ا ي اسػ ػػأوالن اػ ػػأ وج ال والمحيجظػ ػػأوعلػ ػػىو تػ ػػو لاميو جمنمػ ػػي و ثينسػ ػػي و اتػ ػػيةو

الاولينسأ()4ا و

وملػ ػػياحميو

لينػاو اػػن ؿووي س سػيوويػػنو ػةو هطػ ؼو ا ئستػسأوجػػةو ا سئػأو ان اسػػأ و الػفوجن و اػػن ؿو

ا ػ ػ وو ا ػػهووح ػػنسياوموجس ػػن او هن و ا ئست ػػسأوالن ا ػػأو ػػةووػ ػ جس و هم ػػفو ا ػػي واش ػػي مي و
و ولؼو ان ؿوجػةووي سفيومػيوامػيوسػ ج و همػفو ا ػي ولػمفوحػن ن ي و ػةوو ػ ـو مػ لو هن و
ن اياوموفي وأومفو انايا و عفولسفسأوعمؿو اػن ؿوجػةو انظػيـو اػن اةومتػأاأو يلػيأوااػنؿو
و

) (1سي ا و ي ياو()6100يو التو وساسأو محو ج و همفو ا مةو اوفلس و التو وساةو لسياأو التو وساسأوجةو
ا فو احينيو ايش سف و(ا)و ا وعلة وم لجو المي اوالن تياو ا ح نو التو وساسأ وج وظ ة-و إلمي او
اي سأو اموحن وص010ا

و

) (2و اح ة وتلسميفا و() 6119يومفم ـو همفيومتو سيوهو لسوهو ومنسن وهون تأونظ سأوجة و امفي سـو هط و
امالأو اي سأواليل ـو اتسيتسأ و اينن( )09وم لجون تياو ا حن و اي سأ وص01ا و

) (3ولينو

و

اا و() 0999ي و اتسيتأ و ان اسأ و امييل و(ا) وجحمن وظي

وم لج و الو و ه ننة وعميف-و

ه نف وص19ا و

) (4ون سوش ولي ؿا و()0996ي ووحلسؿ و ايلايا و ان اسأ و(ا) وعج و انسف وج ن و امسئأ و امل سأ و اييمأ واللوي
اي

-ومل وص065ا و
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مفو او سفو امنظ سفو ا سفو لي وعن ونظ سياووفت و اتسيتأو ان اسأ ومنميو امن تأو امثياسػأ و
ا ايسػ ػػأ و الس اس ػ ػػأ و ا نيئس ػ ػػأ()1او عن ػ ػػنون ت ػ ػػأو ا ي ػ ػػنو اتسيت ػ ػػةو ا ػ ػػي اةوالم ػ ػػفو ا ػ ػ ػ مةو

افلتػػطسنةوجػػةوظػػؿو ا سئػػأو امحلسػػأو ان اسػػأو ا نػػأ ونتػػوطسعوجفونتوش ػ ؼووحػػنسياو ممػػنن او
همفو ا ػ مةو افلتػطسنة و لػ اؾونتػوطسعووحنسػنوعنيلػ و ا ػ و ان لسػأوالماومػعو افلتػطسنة و
اوػػةومػػفو لامػػيون اػػهو ا سئػػأو ان اسػػأو مػػنؼووح سػػؽوملػػياحنيو وطلييونػػيو ا طنسػػأاو جػػةوظػػؿو
ج لػػىو اتسيتػػأو ان اسػػأو اوػػةوونومامػػيو اػػن ؿوجػػةو ا سئػػأو ان اسػػأ ونأ ػ وجػػةو العو ػػي و امن تػػأو
ا نيئسػػأوجػػةو ايلاػػياو ان اسػػأ و اوػػةووتػػيىواوػ ػ سضوملػػيا و ا ػػن ؿو اوسػ ػ وثي وػػهو اف لػػىو

ان اسأومفو لؿو ام،تتياو اممي تياو ان اسأو اوةوسوـو ني ،يو اوميعسيومفوا ؿو اػن ؿ وجػةو

ج ا ػػياوم ولف ػػأواح ػػؿو ا ل ػػيسي()2او ج ػػيوإلملينسيون ػػيو امويح ػػأولن ا ػػأووح ػػاو الح ػػولؿونػ ػ وج ػػةو
العومينوعلىو ام،تتياو ان اسأوجم وجةوايسأو ه مسػأواوح سػؽوجمننػيو ا ػ مة و مػنؼوإحػن نو

ن عومفو او جفوجةوم جسفو ا و امينسأواليا وإت ئسؿا و

ا ػػؿو لػػنو اوحػػنسياو اومنسػػن او ا ي اسػػأوالمػػفو ا ػ مةو افلتػػطسنة وال ػنو جفونشػػس و
إاىوجفو نيؾوو طو ون ؿو سفوملين وومنسنو همفو ا مةو ان لسأو ا ي اسأ و الوتسميوجةو
حياونيو افلتطسنسأو اوةوووطلعوإاىو اػنعـو اػن اةوجػةوليجػأو اماػيالا و ياوػياةوجػةفوجيوملػن و

ومنسػنون لػػةوالمػػفو ا ػ مةو افلتػػطسنةواػػنوسلػ فوتػ يوم يشػ والوػػن ؿو اػػن اة و سلػ وومنسػػنوو
ن لسيوو ي اسيووجةوآفو حن و نشس ول اؾوإاىو و يطو همفو ا مةو افلتطسنةو يهمفو ا مةو
إلت ػ ئسلة وجػػأيوإناػػيجوتسيتػػةووح ػػهوإت ػ ئسؿوعلػػىو امتػػو و إلالسمػػةوج و اػػن اة واػػنوسل ػ فو
ملن وومنسنوالمفو ا مةو افلتطسنةا و

ثانواً :تدخالت الدول الكربى يف القضوة الفلسطونوة
وحلمػػاو ا ػ ػ و ا ي اسػػأو ت ػػـو ااو جس ػػيو اتسيتػػسأوالمنط ػػأو اي س ػػأوج ػػةوج ئ ػػؿو ا ػ ػ فو

ايش سف ووحنسن و ينو نومي و اح

و اييامسأو ه اىو نمسي و اتلطنأو ايثمينسأاو ليناو امن طػأو

جػػةوج ئػػؿو ا ػ فو ايش ػ سفواػػنو ػػنجاوولشػػؼوعػػفوو ػ ج وم ػػج فوممػػـومػػفو ام ػ نو ا ػػيـو اث ػ و
انفطس ػػأ ومم ػػيوجنوم ػػفو ن ػػنجيعو ا ػ ػ و الت ػػويمي سأو امنولػ ػ وج ػػةو احػ ػ
)(1

وم اعوتي ؽاوسي ا و ي ي وص015-012ا

)(2
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م اعوتي ؽاوسي ا و ي ي وص019ا

و

و

و اييامس ػػأوالت ػػويمي و

أمن قومي

امنط أ و ليناو سطينسيو ج نتيو هلث و نػنجيعيوا ثػأومنػيطؽو اتػلطنأو ايثمينسػأو()1او عو ػ او
اػػن ؿو او سػػأوج ضوجلتػػطسفومػػفوج ػػـو ه ػػن ؼو ا مسػػأو او تػػيسأوامػػي وجمػػةوال ػ و ا ي طػػأو

ااوو جسػأوالمنط ػأو اي سػػأاو اػىواينػ و ػيوسفو ا ػ وسفو التػػويمي سوسف ولػيفو نػػيؾوطػ ؼوثياػػنو
اػػهومشػػي سيهو مطيميػػهوجػػةوجلتػػطسف و ػػةو اح لػػأو الػػمس نسأ و اوػػةوجنشػػئاوجػػةوج
اويتعوعش وجةوج
اوػػ

ياو ياو ي و امليا و ه

ػ و ا ػ فو

سأومعو اح لأو المس نسأوجةوجلتػطسف وجاػنـو

وعلػػىومتػػيعن و اح لػػأو الػػمس نسأو يلػػأو سطينسػػيو ايظم ػػةوآنػػ ؾوج ػػةو نشػػي ون اػػأو

سم نسأوعلىوج ضوجلتطسفو اوي س سأاوحسنونيااو اح لأو المس نسأونعـو اػن ؿو او سػأومينسػيو
تسيتػػسيو ن اسػػياو ينػػنالعو اح ػ

و اييامسػػأو اثينسػػأ و حوياػػاو سطينسػػيونعػػـو ا السػػياو اموحػػن و

ام امأوجامينسيو انيجسأو ا او امح

و ينو نومي و اح

وو اعو انف و ا سطينةومفو امنط ػأو

اي سأوون ساسيو حلاومحلميو ا السياو اموحن و نجوجيلسيو ان و او ةو يالنحتي وجةو امنط أو
اي س ػػأو ي ػػنو اي ػػن فو اثلث ػػةوعل ػػىوملػ ػ و0952ـاوجسم ػػيوحيجظ ػػاون ؿوج

ػػيوعل ػػىونعمم ػػيو

إلتػ ئسؿوجػةوشػوىو انػ حة و مػيوجػةو اػػؾو انػ حةو ايتػل سأو التػػو وساسأ و اوػةوتػيعناوجػػةو
إعطػػي وإت ػ ئسؿوت ػ يون سػػيوسلػػمفووف امػػيو ايتػػل يو التػػو وساةواتػػنسفوط سلػػأ ومػػيوسشػػلؿو
و امأوالاوجـوالوس اىوإاسهو اشؾو نسم مأوإت ئسؿو وط
افلتطسنسأو نجاوالسأون اسأو يان اأو ه اىاو

ي()2او علسهوسملننيو ا ؿو أفو ا لػسأو

وسف ضوعلسنيوع ضوم اؼو او

و اػن ؿو

ال ػ ومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأ و اوح ػ الاو اوػػةوط ػ جاوعلسمػػيوجػػةوظػػؿوووس ػ وم ػ جسفو ا ػ و
ان اسػػأاو ػ لو ام اػػؼو ن تػػماو ػػسفوم،سػػن و ميػػي ض و محيسػػن واين اػػأو ا لػػسأو افلتػػطسنسأ و
مفو لؿونليؿو اشي و افلتطسنةوعلىو امتو و ان اةوو نااوم اؼو يضو اػن ؿو ال ػ و
مػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأاو علسػػهوسملػػفو ا ػ ؿو ػػأفو اػػن ؿو اوػػةوويػػي ضوإايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأو

وشػلؿوومنسػػن وعلػػىو همػػفو ا ػ مةو افلتػػطسنة وجمػيو اػػن ؿو امحيسػػن ووشػػلؿووحػػنسيوالمػػفو ا ػ مةو
افلتطسنة وجمةوو لؿومفوج لهوج ضوحؿون اةوعينؿوال لسأو افلتطسنسأا و
)(1و

ولحمة ون ناو()6106يو التو لاسأو افلتطسنسأو ال

و امحنن ا و ام،وم و اتن يو ه ؿوط ا لسأو

افلتطسنسأوم ايأو اوا أو آجيؽوووسس و امتي و التو وساة ومتي ا-و ام لجو افلتطسنةوه حينو اتسيتياو
ان تياو التو وساسأ وص092-095ا و

)(2و

اتسس ون سؿاو()6106يوا

وج اسأوجةو اووس اوط سلأو همنوجةو ام اؼو ان اسأوإج و ا لسأو افلتطسنسأ و

ام،وم و اتن يو ه ؿوط ا لسأو افلتطسنسأوم ايأو اوا أو آجيؽوووسس و امتي و التو وساة ومتي ا-و ام لجو
افلتطسنةوه حينو اتسيتياو ان تياو التو وساسأ وص019ا و
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موقف االتحاد األوروبي من القضية الفمسطينية
يػػنو تػػونجؼون ؿوج

ا مسأوإاىو الوحػينو ه

ػػيوجػػةوح ػ سفوعػػيامسوسف و ج ػػاوعلػػىون ػػؿواػػج ومػػفوتػػسينوميو

ػةاو اػ يوجنشػ وجػةوطميي ػن وميتػو س اطوعػيـو0996ـاو اػـوسنظػ و

اػػطواتسيتػػوهوواػػيلو ا لػػسأو افلتػػطسنسأولتسيتػػأومتػػو لأو ػ ومي وجلػػيفوسػػوـو انظػ وإاسمػػيو لػػفميو
اػػج ومػػفوتسيتػػأوجشػػمؿ وووتػػعواوشػػمؿو ا ػ طفو اي ػػة و ومسػػجاو ػ لو اتسيتػػأوجػػةولثس ػ ومػػفو
هحس ػػيفو ياو يس ػػأوال الس ػػياو اموح ػػن و او ػػةول ػػيفوام ػػيو افل ػػؿو ال سػ ػ وعل ػػىوج

ػػيو ي ػػنو احػ ػ

اييامسػػأو اثينسػػأ وحس ػػنوو نػػاو ا السػػياو اموح ػػن وطمشػ ػ عومي ش ػػيؿط()1وإلع ػػين و نػػي وج

و

ػػيومػ ػ و

و ولنسميوالومنسنو ان يو ات جسوة()2اوو ينو اين فو اثلثػةوعلػىوملػ وعػيـو0952ـو

ج

و اػعو انفػ و ه

ػػةوالػػيا و انفػ و هم سلػػةو اتػ جسوةوجػػةو ايػياـاو ا لػػاو اػػن ؿو ه

سػػأو

يو يعو ي ػػيووي يػػيواػػن و ا السػػياو اموحػػن و امنحػػيجو ياليمػػؿوإلت ػ ئسؿ()3اووط ػ او ايلاػػأو

ػػن

ػػسفومنظمػػأو اوح س ػ و افلتػػطسنسأو الوحػػينو ه

ػػةوجػػةوثػػلنوم حػػؿووي س سػػأو ػػةيو ام حلػػأو

ه ا ػػىوم ػػيو ػػسفو هعػ ػ ـو(0922ـ0919-ـ) وحسنم ػػيووأتت ػػاومنظم ػػأو اوح سػ ػ ووييمل ػػاوم ػػعو
اػػن ؿو او سػػأوعلػػىول ػ وم افمػػيومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأ و وػػـواطػػعو ايلاػػياو ػػسفو امنظمػػأو
ػيوام افمػيو ام،سػنوإلتػ ئسؿ و ظلػاون ؿوج

ن ؿوج

ػيوونظػ وال لػسأو افلتػطسنسأو يعو ي ػػيو

ما نوالسأوالائسفاو ومسجاو ػ لو ام حلػأو يا طسيػأو عػنـو العوػ ؼاوجمػيو ام حلػأو اثينسػأوج ػنو
ػػنجاومػػيو ػػسفو هع ػ ـو(0991ـ0999-ـ) و يػػنو تػػو

و اػػن ؿو ه

سػػأوجػػةوولولمػػي و ػػنجاو

( )1ومش عومي شيؿي نيمجو امتيعن و الاولينسأو اوةوانموميوو ا السياو اموحن ووإاىون ؿوج

يوع

و

وو اح

اييامسأو اثينسأو ني وعلىو إلاو او ا يوانمهو اان ؿ مي شيؿوجةوايميأو ي جي نو وي سخو 5وس نس 0921ـ و ا يو
و نيلو ا ئسسو هم سلةوو ميفو و م ا و ا ين فو ام اعوجةو 9و سؿو0929ـ و يتـ و نيمجوإعين و ني وج

يواو

امحنن ومنوهو أ عوتن اووجيومفوجه ؿومفونستيفو0929ـواويسأو91وس نس و0956ـاوو ليفومفو امنوظ وجفو
ووملفو ان وؿو ه

سأووحوىونميسأومن و ا نيمجوومفووح سؽوإعين وو جفومسجنسيوميو احتي سأو تويين وإتو لاميو

إلاولينيو امياة) التوجن و اعوا سن و ات تنأو ه ننسأو–وم يؿوحتسفوو اه و69وميس و)6109ا و

) (2و

ع نو ا حسـ وإل ـاو()6102يو الوحينو ه

ةو منظمأو اوح س و افلتطسنسأو 6111-0922ومالأوش ،فو

جلتطسنسأ و اينن( )659و سؼو 6102وص96ا و
)(3و

جلؿ وعليـاو()6119يون و الوحينو ه

 6111-0990و تياأومياتوس واس ومنش
ص05ا
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و

ةوجةو اونمسأو اتسيتسأووايلو ه لةو افلتطسنسأو امحولأو
وللسأو ان تياو ايلسي وايميأو اناياو ا طنسأ وني لس-وجلتطسف و

أمن قومي

ولوفاوال طفو اي ة ومحي اأو ن وعملسأو اويي فو اتسيتة و ليفوج ؿوم اػؼوج

م حػػنومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأوعػػيـو0910ـ وحسػػنوو نػػاو ااميعػػأو ه

ػةوامػيعةو

سػػأوجػػةو09ومػػيس و

ط ثس ػػأوشػ ػ ميفطو جسػ ػ و ي اس ػػأوج نت ػػيو او ػػةووح ػػنثاوع ػػفوشػ ػ طو اوتػ ػ سأوم ػػفو ام ػػأو انظػ ػ و
ه

س ػػأ و ػػةيو نت ػػحي وإتػ ػ ئسؿوم ػػفو ه ل ػػةو اي س ػػأو او ػػةو حول ػػا وج ػػةوحػ ػ
()1

0921ـ اوجسميووشللاو ام حلأو اثياثأو ينوح
يوا وميو ان اسأ و جل و الوحينو ه

ج

و ا لسجو اثينسأوعيـو0990ـ و تػوييناون ؿو

ةوا و اولػينسأول سػ وستػيىواػن وتسيتػةوعلػىو

()2

اتيحأو اييامسأ و جسنو ايملسأو اتلمسأ ا و
انماوج

وحجسػ ػ فو

يو ينوجو وان او وليؿومعومنظمأو اوح س ومتػيعن اول سػ والفلتػطسنسسفاو

اس ػ وجفوط سيػػأوعملسػػأو اتػػلـوطج تػػل طو تػػو يناو اػػن و ه

ػػة و لينػػاو ا السػػياو اموحػػن و

هم سلسػػأو ػػةو عسػػأوعملسػػأو اتػػلـو ا ئستػػسأاو اول ػ و اػػن و ه

الاول ػػينيوالت ػػلطأو افلت ػػطسنسأو ي ػػنونش ػػأومياو سو ن ػػىو الوح ػػينو ه

ػػةوعلػػىو اػػنعـو امػػينيو
ػػةوج ػػةوإنم ػػي و الػ ػ عو

إلت ػ ئسلة-و افلتػػطسنةوم ػػنجوحػػؿو اػػن اوسف واس ػ وجفوتسيتػػأو الوحػػينو ه ػػةوووػػأث و يػػيملسفو
ئستػػسسفو مػػييو ه ؿوعلاػػأو الوحػػينو ه

ػػةو

ػػةوجػػةوإتػ ئسؿ و اثػػينةوعلاػػأو الوحػػينو ه

جػ ػػةو ا السػ ػػياو اموحػ ػػن و هم سلسػ ػػأاو ػ ػ وسوطل ػ ػ و تػ ػػو وساسأوجلتػ ػػطسنسأوم امػ ػػأوإاػ ػػىو الوحػ ػػينو
ه

ةوالت و انعـو اوأسسنو ان ئـومفو لؿووفيسؿو ام اؼو اتسيتسأوالوحينو ه

ةوإاػىو

ججييؿوتسيتسأومفوجاؿوحل ؿوجلتطسفوعلىوح اميو اتسيتسأو ا ين نسأو جؽواػ او اشػ عسأو
ان اسػػأو نمػػي و الحػػولؿاوج ػػنوشػػمناوعملسػػأو اتػػلـووط ػ و يمػػيوجػػةوشػػلؿو ملػػم فو اػػن و
ه

ػػةو ا ػػـو ت ػػوم و اػ ػ نومحنن و ػػهو او ػػةوا ػػـوول ػػمفوا ػػهوحو ػػىو يفون وم ػػ،ث و جيع ػػؿو

م اياوجيلسأاو سوتـو ان و ه
-سيو ػ ػ ػ و اػ ػ ػػن و ه

ةوحياسيوجةوعملسأو اتلـو ياتمياو اوياسأي و

ػ ػ ػػةو هلث ػ ػ ػ وج مسػ ػ ػػأوعلػ ػ ػػىو الػ ػ ػػيسنو اػ ػ ػػن واةوا وػ ػ ػػهو اتسيتػ ػ ػػسأو

الاولػػينسأ و يإللػػيجأوإاػػىووػػأث وإت ػ ئسؿو ياتسيتػػأو ه

سػػأ و ػ وسلػػمفو تػػوم وعملسػػأو

اتلـوعلىوم نجوحؿو ان اوسفا

)(1و

م اعوتي ؽاوع نو ا حسـ وإل ـ وص92-96ا

)(2و

طيجش و شيـاو()6101يوم اؼو الوحينو ه

و

ةووايلو ا لسأو افلتطسنسأ و تياأومياتوس واس ومنش

للسأو الاولينو ايل ـو إلن سأ-واتـو ايل ـو اتسيتسأ وايميأو هج -واج واج -وجلتطسف وص9ا

و

و
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ةومتيعن اومياسأوالتلطأو ا طنسأ و اوةوولمفو تػوم وعمػؿو

-س نـو الوحينو ه

م،تتيوميا

تسيتياو الوحينو ها

ةووايلوعملسأو اتلـومو جنأو سفو اط جسف و اػنووو ػ و يػضو

اواليا وجلتطسف و ا يضو ه
 -ان و ه

واليا وإت ئسؿا

ةوجةوعملسأو اتلـوجلث و ل حي وج نو نو ؿومفول نهوما نوم ا وجةو

طمن سػػنطوإاػػىوشػػي نو ممػ ؿوجػػةوطج تػػل  6و0995ـط و ن لوجػػةووشػػلسؿو الانػػأو ان اسػػأو ا يعسػػأو

ايملسػػأو اتػػلـ و نوم ػػي و ػػن وجػػةوويس ػػسفوم ي ػ نوج

ػػةو ػػيصوايملسػػأو ات ػػلـوجػػةو اشػ ػ ؽو

ه تػػطوعػػيـو0992ـ ومػػفوجاػػؿومجسػػنومػػفوونتػػسؽو اامػ نو ه

سػػأو و حسػػنوان ومػػيوجػػةوتػ سؿو
()1

م اياوجيلسأواتسيتأو الوحينوجةوعملسأو اتلـوإاىواين ومتيعن وهو امينسأ ا
-سومسجو ان و ه

ةوجةوعملسأو اتلـو أنهون ئـو اوألسنو اتيةوالحل ؿوعلىون و

ملمؿوان و ا السياو اموحن و اسسو نسلوعنها

موقف الواليات المتحدة األمريكية من القضية الفمسطينية

ن سػػأ واػػـوولػػفو ا السػػياو اموحػػن و او و ػػيطوم يش ػ و يا لػػسأو افلتػػطسنسأوا ػػؿولػػن و
عنو لف وعيـو0901ـ و اـوسلفو نيؾوحلو وال السياو اموحن وجةو اش ؽو ه تطولمػيولػيفو
اػػن ؿو اوػ

و الوتػػسميو سطينسػػيو ج نتػػياو عنػػنواسػػيـون اػػأوإت ػ ئسؿوعػػيـو0929ـو وامػػاو إلن و

هم سلسػػأوإاػػىو ام ػػين و ػػيالعو ؼو مػػي و ظمػػي و اوجممػػيوواػػيلولػػميفو تػػوم

ي و اػػنوجتػػمماو

ا السػػياو اموحػػن وجػػةواسػػيـون اػػأوإتػ ئسؿو أشػػليؿوم ولفػػأ وجمنمػػيومػػيواػػي ومػػفو ػػلؿوو ػػنسـونعػػـو
تسيتػػةوامػػيون ػػؿوج اػػأو همػػـو اموحػػن وال ػ ؿو يل ػ سومي وج ومػػفو ػػلؿوممي تػػأو الػػو طو
ا اػػؼوإلػػن وجيواػ وسػػنسنميو يتػػو ن ـوحػػؽو اػػن ضوط افسوػ طاو شػػلؿوآ ػ واػػي و اولػػينسيومػػفو
ػػلؿووػ جس وجشػػليؿوم ولفػػأومػػفو اػػنعـو امػػياةو افنػػةو ايلمػػة و شػػلؿوثياػػنواػػي وعتػػل سيو()2او

)(1و

تلمأ ونالؿاو()6115يوي ان و ه

ةوجةوعملسأو اتلـو افلتطسنسأ-و إلت ئسلسأوميو سفو ان و

الاولينيو اتسيتة و تياأومياتوس واس ومنش

وللسأو ان تياو ايلسي وميمنوإ

ان اسأ وايميأو س وجسا و س وجسا-وجلتطسف وص091ا

)(2و

و

سـوج واونوالن تياو

حيمن والةاو()6119يون و ا السياو اموحن و هم سلسأوجةوإحن نووح ؿونسم طةوجةوجلتطسفو( السأو

ا ئسسوا

و شو ال فو )6112-6110وو تياأومياتوس واس ومنش

ا طنسأ وني لس-وجلتطسف وص09ا

67

و

وللسأو ان تياو ايلسي وايميأو اناياو

أمن قومي

م ػ ػ اوتسيتػ ػػأو ا السػ ػػياو اموحػ ػػن و هم سلسػ ػػأوواػ ػػيلو افلتػ ػػطسنسسفو ػ ػػلؿو افو ػ ػ و ا ايػ ػػأومػ ػػيو ػ ػػسفو

0929ـ6105-ـوجػػةوج ػػعوم حػػؿومومسػػج وشػػمناو لامػػيووح ػ الاوولوسلسػػأو مػػنؼو تػػوسيي و
اظ ؼو اتسيتسأو امووس و ةيو ام حلأو ه اىومػيو ػسفو هعػ ـو(0929ـ0921-ـ) وحسػنو
تػػيناوتسيتػػأو اومنئػػأو اوتػػلسف و وظػػيج او العو ػػي او إلنتػػينسأومػػعو ام ػػي ؼومػػفوجفوو يػػنو
مشللاو الائسفو افلتطسنسسفوج لىوتسيتسأوجةو امنط أو اي سأ وج للاو ا السياو اموحن و

نعمميوا لياػأو اوػ نو وشػوسؿو الائػسف()1او جػةو ام حلػأو اثينسػأومػفوتسيتػسأو ا السػياو اموحػن و

واػػيلو افلتػػطسنسسف و امموػػن ومػػفو(0921ـ-و0912ـ) وج ػػنووح اػػاوجوػ و امػػن وإاػػىو ام امػػأ و
حس ػػنوجن ن ػػاو ا الس ػػياو اموح ػػن و هم سلس ػػأوحػ ػ

و ايل ػػي ياو ام ي م ػػأو افلت ػػطسنسأو عو وم ػػيو

جعميالوإ ي سأوم امأولنوإت ئسؿوجةو ان ؿو ا ي

()2

او لؿو ام حلػأو اثياثػأومػفوتسيتػسأو

ا السػ ػػياو اموحػ ػػن و هم سلسػ ػػأو امموػ ػػن ومػ ػػفو ايػ ػػيـو(0912ـ-و0999ـ) وحػ ػػننووح ػ ػ ؿونح ػ ػ و
اولسسؼ وإ ووالىو ل اوويـوجةوجفوجيووت سأوجػةومنط ػأو اشػ ؽو ه تػطواػفووػن ـومػفون فو

مشي لأوجلتػطسنسأ()3اوجمػيو ام حلػأو ا يػأومػفوتسيتػأو ا السػياو اموحػن و هم سلسػأو امموػن ومػفو
ايػػيـو(0990ـ-و6105ـ) وجمػػةوم حلػػأو اتػػلـو ايمػػأو اتػػلطأو افلتػػطسنسأو عيسػػأو ا السػػياو
اموحن و هم سلسأ وم،لنلوعلىوم نجوحؿو ان اوسفا و
إفوتسيتػػسأو ا السػػياو اموحػػن و هم سلسػػأوواػػيلو افلتػػطسنسسفووػػأث او ياتسيتػػأو إلت ػ ئسلسأو
وا ػػي مـ و ياو ػػياةو نيلت ػػاوتسيت ػػأو امل ػػيا و إلتػ ػ ئسلسأ-و هم سلس ػػأوعل ػػىومتػػػي و الػ ػ عو
إلت ػ ئسلة-و افلتػػطسنةاو وحوػػؿوجل ػ و ال ػ عو إلت ػ ئسلة–و افلتػػطسنةو و ػػنسـومشػػي سعووت ػ سأو
حسجوالو أسو هوجةوجانن و اتسيتأو ا ي اسأو هم سلسأ وحسنوس ولؼو

و احسػجومػفوإن وإاػىو

ج ػ ول نمػػيوا ػ و ال ػ عوجػػةو امنط ػػأو اي سػػأ و اوػػةوويو ػ و اوج مسػػأو ياوػػأوجػػةو اتسيتػػأو
)(1و

مي ن وجمنهاو()6112يو ايلاياو هم سلسأ-و افلتطسنسأومن و ن و اح ومعومنظمأو اوح س و افلتطسنسأو

حوىوإلن و ي طأو اط سؽ و تياأومياتوس واس ومنش

وللسأو ان تياو ايلسي وميمنوإ

سـوج واونو

الن تياو ان اسأ وايميأو س وجسا و س وجسا-وجلتطسف وص09ا و

)(2و

ع نو اماسن و حسناو() 0990يو ايلاياو افلتطسنسأو هم سلسأيو ام امأو حوميالاو اح

ا حن و اي سأ وط 6و س ا-وا نيف وص022ا

)(3و

منل

و

وم لجون تياو

ولمسؿاو() 0990يو اتسيتأو هم سلسأو اش ؽو ه تطيومفولي و وإاىو سويف وم لجون تياو ا حن و

اي سأ وط 9و س ا-وا نيف وص0990ا و
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ا ي اسػػأو هم سلسػػأ()1اوإفو نحسػػيجو اتسيتػػأو ا ي اسػػأو هم سلسػػأوالػػيا وإت ػ ئسؿوسيػػج لو يػػضو
امفل سفو منمـوا فومػيس وJohn Mayerوإاػىو ايلاػأو ا يلػأو اوػةووػ طو ا السػياو اموحػن و
ةت ػ ئسؿ و وي ػ نو شػػلؿول س ػ وهنشػػطأو ال ػ ة و ا ػ يوسيمػػؿو شػػلؿوعلنػػةوعلػػىونجػػعو اتسيتػػأو
ا ي اسػ ػػأو هم سلس ػ ػأو يواػ ػػيلووأسسػ ػػنوإت ػ ػ ئسؿ و ونجيػ ػػهواو نػ ػػةوم اػ ػػؼون عمػ ػػأوإلت ػ ػ ئسؿون ػ ػػؿو
ال نو ساوإالوجفومفل سفو تسيتسسفوآ سفو منمـوننسو تفوDenis Rosenو شػل م و ػفو
عػػيمة  Ben-Amiوس ػ فوعلػػسو اػػؾ وجمػػـوسوف ػ فوعلػػىوجفو الػ ةو الػػمس نةوالعػ وممػػـو
مػػ،ث وجػػةو اتسيتػػأو ا ي اسػػأو هم سلسػػأ وإالوجنػػهواػػسسو ول ػػؾو امياػػأو اوػػةوسلػػفميوا ػ فومسػ ػ و

لموحلـوجةو اتسيتػأو هم سلسػأ و ػؿوسػ فوجفوحاػـو املػيا و امشػو لأو ػسفوإتػ ئسؿو ا السػياو
اموحن و ا ينو التو وساةوجةو ايلاأو سنمميو و اميسي و ا يوسحلـوللو اط جسف()2او ويمؿو

ا السػػياو اموحػػن وعلػػىوإنمػػي و ال ػ عو إلتػ ئسلة-و اي ػػةو شػػلؿوعػػيـ و ال ػ عو إلت ػ ئسلة-و
افلتػػطسنةو شػػلؿو ػػيص و مػػنؼووح سػػؽوج ػػن جميو وطلييومػػيوجػػةو امنط ػػأو اي سػػأ و المحيجظػػأو

علىو توم سأوملياحميو التو وساسأو احس سأوجةو امنط أاو سوتـو اػن و هم سلػةوحياسػيوجػةو
عملسأو اتلـو ياتمياو اوياسأي و
-اسػػي و ا ،سػػأو هم سلسػػأو ا لػػحأوالتػػوم وعملسػػأو اتػػلـ و عػػنـو ا ومػػيو يالػػوطو

علىوإت ئسؿواف ضوحل ؿوعيناأوال ليسيو اييا أو سفو ااين سفا

و اـوولوجـو ا السياو اموحػن و ػنعـو اشػي و افلتػطسنةو اسينوػه وجػةو امتػي و اوفي لػة ونناو طعو امتيعن اوجةوحيؿو توم و او اهوالمـو اموحن ا
 اػػنعـو امتػػوم وإلتػ ئسؿوجػػةوليجػػأو اماػػيالا و الوتػػسميوتسيتػػياوإت ػ ئسؿو اينل ػ سأولنو اشي و افلتطسنةا

مواقف روسيا من القضية الفمسطينية و
اػػي وم اػػؼو الوحػػينو ات ػ جسوةو اتػػي ؽومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأوعلػػىو ػػلؼو ام اػػؼو

هم سلة و ا يونعـواػ وو تػسـوجلتػطسفو ايمػأو ان اػأو اسم نسػأو اينػ و ان اػأو اي سػأ و ج و
)(1و

لة ومحمناو()6101يو اتسيتأو ا ي اسأو هم سلسأووايلوإايمأو ان اأو افلتطسنسأو 6119-6110و تياأو

مياتوس واس ومنش
جلتطسف ووص69ا
)(2و
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و

وللسأو الاولينو ايل ـو إلن سأ-واتـو ايل ـو اتسيتسأ وايميأو هج -واج واج -و

م اعوتي ؽاوحيمن والة وص09ا

و

أمن قومي

جنػػهو وأسسػػنلوا ػ و او تػػسـوت ػ ؼوسػػوـو اػػو لصومػػفو التػػويمي و نمػػي و النوػػن و ا سطػػينةوجػػةو

جلتطسف و جةو او ا ااوجسنو الوحينو ات جسوةو اي

ولنوجعميؿو اين فو إلتػ ئسلة وميو ػ و
()1

م اف ػػهوسنت ػػاـوم ػػعوم ػػنجوح ػػؽوو سػ ػ و امل ػػس والش ػػي سفو اي ػػةو اسمػ ػ ني او ػ ػ وسين ػػةوجفو
اتسيتػػأو ا ي اسػػأو اتػ جسوسأولينػػاووووسػ وحتػ وملػػياحمي وجيالوحػػينو اتػ جسيوةونعػػـوإت ػ ئسؿو
اسيممي و جةو ا ااونفتهوليفوسوموعو يلاياو نسأومعو ان ؿو اي سأاو و
جػػةو اتػػي ؽولينػػاو اتسيتػػأو ا تػػسأوومسػػؿوالػػيا وإت ػ ئسؿوإاػػىوجفوو ػػنؿو ام اػػؼوعػػيـو

0952ـ وحسػػنو ػػنجاوم حلػػأوانسػػن ومػػفو ايلاػػياو افلتػػطسنسأو ا تػػسأ وحػػسفو تػػو نـو الوحػػينو
اتػ جسوةوا ػ و اػػن ضوط افسوػ طوالػػيا و اي ػ

ولػػنوإت ػ ئسؿ و اػػؾوعنػػنميونعػػيومالػػسو همػػفو

مل وإاىو جعو ا س نو امف لػأوعلػىومػ

و يػضو اتػففو اواي سػأوع ػ وانػي و اتػ سساو الػفو

اوح ؿو ه جوليفوعيـو0952ـ وج نوون

و

او ايلاياو ات جسوسأ-و إلت ئسلسأونوساأو او ػي

هم سلةو إلت ئسلة و ن و لحيوالوحينو ات جسوةوجفوإت ئسؿوومثؿوحي تػيوالملػيا و او سػأو

جةو امنط أو اي سأ()2ا و

ي ػػنوتػ ػ طو الوح ػػينو اتػ ػ جسوةوع ػػيـو0990ـ وو ا ػػؼونع ػػـو الوح ػػينو اتػ ػ جسوةو ات ػػي ؽو
امنظمػ ػػأو اوح س ػ ػ و افلتػ ػػطسنسأو جلػ ػػيئلميولح لػ ػػياووح ػ ػ و طنػ ػػة و اول ػ ػ وعلػ ػػىو ايلاػ ػػياو
ان ل ميتػػسأومػػيو ػػسفو تػػسيو الوحينسػػأو منظمػػأو اوح س ػ و افلتػػطسنسأاو ػػيا اـومػػفو اػػؾوسيو ػ و

ا ػ يضوجفو ايلاػػياو ان ل ميتػػسأو ػػسفو اتػػلطأو ا طنسػػأو افلتػػطسنسأو

تػػسيو الوحينسػػأواػػي او

موػػن ن وايلاػػياو ػػنجاو ػػسفو الوحػػينو ات ػ جسوةو اتػػي ؽو منظمػػأو اوح س ػ و

تػػسيو اوػػةو ثػػاو

الوحػػينو ات ػ جسوةو ثػػاول ػ اؾونعػػـوعملسػػأو اتػػلـو افلتػػطسنسأو إلت ػ ئسلسأو افػػاوإاػػىواين ػ و
افلتطسنسسفواوحلسؿوح ػ امـو امشػ عأو ايمػهون اػومـو امتػو لأاو ومسػجو ام اػؼو ا وتػةومػفو
ا لػػسأو افلتػػطسنسأو نعمػػهو اليمػػؿوانسػػؿو اح ػ ؽو ا طنسػػأو ايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأوعلػػىوحػػن نو
ا ػعومػػفوحجسػ فو0921ـ و ويمػػؿو تػسيو الوحينسػػأومػػفو ػػلؿوتسيتػوميو ا ي اسػػأوعلػػىونعػػـو

)(1و

جتم وجمينةاو()6100يو ايلاياو افلتطسنسأو ا تسأو ينو نمسي و الوحينو ات جسوةو جث يوعلىوعملسأو

اتلـ و تياأومياتوس واس ومنش
جسا وجلتطسف وص00ا و

)(2و

ام اعو اتي ؽاوص66-06ا

وللسأو ان تياو ايلسي وميمنوإ

سـوج واونوالن تياو ان اسأ وايميأو س و

و
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اتسيتػػسأو افلتػػطسنسأو و اميومػػيوإلايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأ و ل ػ اؾووػػنعـو امشػػي سعو افلتػػطسنسأو

جةو امنظمياو ان اسأاو و

موقف دول آسيا الكبرى من القضية الفمسطينية
إفو اووس وجةوم جسفو ا

و ان اسأوسنوجوعنػهواػ وتسيتػسأوانسػن ووليػ ون و ػي جوجػةو

اتسيتأو ان اسػأ و ػ جوجػةو انظػيـو اػن اةو ا ػيئـواػ وانسػن وجػةوآتػسيوامػيووأثس ػيوجػةو اتسيتػأو
ان اسأ وحسنواـوو ىو ا و ايتل سأو ةو اييمؿو ا حسػنواملينػأو ان اػأ وج ػنو ػ جاون ؿوومولػؾو

اػ و اولػػينسأوج لومػػيواليػ ون وممػػـوجػػةو اتسيتػػأو ان اسػػأاو سػ ولتػػنا Kissinger

ػػأفو

طم ل ػػجو اث ػػؿوج ػػةو اش ػػ ،فو ان اس ػػأوتػ ػ ؼوسنو ػػؿوم ػػفو امح ػػسطو هطلت ػػةوإا ػػىو امح ػػسطو ام ػػين و
امحػػسطو امنػػني وجةعػػين وو جسػػعو ا ػ وجػػةو ايػػياـوجظم ػ ون ؿول ػ وجػػةوآتػػسيوليالػػسفو اسي ػػيفو
امنػػنو م ػػيوجنن نست ػػي وون ػػيجسومس ػػجفو ا ػ ػ و ه

اويي نسأ()1او

ػػة وحو ػػىوعن ػػنميوسوش ػػي ل فوج ػػةو امش ػػي سعو

وسوطل ومنيوإعين ون تػأو و سػسـواليلاػياو ان ل ميتػسأومػعون ؿوآتػسيو ال ػ او

حسنميوونتجو اتلطأو ا طنسأوعلاياون ل ميتسأوا سأومعوولؾو ان ؿو و يط وشي مي وتػ ؼو

وحػػننو ػ لو اتسيتػػأومجسػػن ومػػفو اوأسسػػنواػػنعـوج ػػن ؼو وطليػػياو اشػػي و افلتػػطسنةو ا طنسػػأ و
وح ؽو نجسفو مييوج ال ووشلسؿوا ولوطولػنوممي تػياو الحػولؿو اينلػ سأوجػةو ه لػةو
امحولأاوثينسي ونعـو اتلطأو ا طنسأوجػةو ام،تتػياو ان اسػأاو مػفوولػؾو اػن ؿو اوػةوو طنػيو مػيو

علاياون ل ميتسأوممسج ون اوةو امنن و السفاو و

ومسجو ام اؼو امننيومفو ا لسأو افلتطسنسأو ياػنعـو اليمػؿوالح ػ ؽو افلتػطسنسأ و حػؽو
اشػػي و افلتػػطسنةوجػػةوو س ػ وملػػس ل و ايمػػأون اوػػهو امتػػو لأ وجلػػلوعػػفوميي لػػوهو اشػػنسن و
وو تسـوجلتطسفو()090وعيـو0921ـ و وليمناو امننومعو ا ليسيو اي سأو ل ليوجػةو

ا

ظؿو ان و ا سينيواميوجةوح لأوعننـو إلنحسيجاو مميوالوشؾوجسهوجفو اتػل ؾو اولػ سوةوالمنػنو

جػ ػػةو همػ ػػـو اموح ػ ػػن وجسمػ ػػيوس ػ ػػصوال ػ ػػيسيو ال ػ ػ عو إلت ػ ػ ئسلة-و افلت ػ ػػطسنةوم،سػ ػػن وال ل ػ ػػسأو
افلتػػطسنسأ()2او ا ػػنوجثػػ اوعملسػػأو اوت ػ سأو اتسيتػػسأوعلػػىو ايلا ػػياو امننسػػأ-و إلتػػ ئسلسأوجػػةو

Kissinger A. Henry (2008): The Three Revolutions. The Washington Post - April
.
)(2و

التوجن و اعون تأي
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وت ػػيسنسياو ا ػ ػ فو ايشػ ػ سف وج ي ػػنون ػ ػ ؿومنظم ػػأو اوح سػ ػ و افلت ػػطسنسأومفي ل ػػياوم يشػ ػ وم ػػعو

إت ئسؿوعيـو0990ـ و جياو امننومػفوومثسلمػيو ان ل ميتػةومػعوإتػ ئسؿ و اػنو تػوولاوإتػ ئسؿو
لو اف لأواوحتسفوعلايوميو ان ل ميتسأو اويي فو الاولينيومعو امنناوجسميو ساو ايلاػياو
افلتطسنسأ-و امننسأوثي وهون فوووس وجةومتو و انعـو اويي فاو و
جمػػيو يانت ػ أوالم اػػؼو الػػسنةومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأ وج ػػنوجن لػػاو الػػسفومن ػ و ن سػػأو
ا لػػسأو افلتػػطسنسأوج مسػػأو امنط ػػأو اي سػػأ وجيعو ومػػيو ػػأوآتػ ػسيو او سػػأ و وول ػػؼوتسيت ػػأو
الػػسفوواػػيلو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو ياث ػػياو ػ اـولػػؿو امووس ػ او ان اسػػأو اوػػةوعلػػفاو منط ػػأو

اش ػ ػ ؽو ه تػ ػػطو ايػ ػػياـ وجػ ػػلوجاػ ػػاو الػ ػػسفواسػ ػػين و شػ ػػي يوو ػ ػػؼو ث ػ ػػياوإاػ ػػىواين ػ ػ و اشػ ػػي و
افلت ػػطسنةو اسينو ػػهو و ػػنعـونل ػػياهو اي ػػينؿوانس ػػؿوح ا ػػهو ا طنس ػػأو امشػ ػ عأو نم ػػي و الح ػػولؿو
إلت ئسلةو ليجأوجشلياهو ايتل سأو التوسطينسأوال لةو افلتػطسنسأو امحولػأوعػيـو0921ـ()1او
وومسػػجو اتسيتػػأو ا ي اسػػأو الػػسنسأوحياسػػيوواػػيلومنط ػػأو اش ػ ؽو ه تػػطو ياوي سػػنو اوػػن ؿ و ػػؿو
و ػػن ومونيالػػأوجسلػػي وجيالػػسفوو ػػسـوعلاػػياومػػعوإت ػ ئسؿو وػػنعـو اشػػي و افلتػػطسنة و و ػػسـو
علاياومعوإس فو جةو ا ااونفتهوعلاياوا سأومعو اتي نسأ و ايؿو اتسيتأو السنسأووتػيىو
احميسأوملياحميو الاولينسأومعو لن فو امنط أ و ل ليوميوسويلؽو

ن وميو انفطسػأ و و ػنـو

السفونفتميو اس ـوللنسؽوالؿومفوجلتطسفو ت ئسؿومميوس ،لميو وأنسأون وإساي ةو حسػينيو

جلث ولناسأومفو ام اؼو هم سلة و اموحسػجون ئمػيوإلتػ ئسؿ()2او سوتػـون و اػن ؿو ال ػ وجػةو
آتسيوحياسيومفوعملسأو اتلـو ياتمياو اوياسأيو و
و،سنولؿومفو تسي و امنن و السف وإايمأو ان اػأو افلتػطسنسأوعلػىوحػن نو ا ػعومػفوحجس ف0921ـ ومفو لؿو امفي لياو ا ل ؿوإاىو وفيؽوتلـونميئةا
جطيجطأ ومحم ناو()6112يوتسيتأو امننو ا ي اسأووايلو ا لسأو افلتطسنسأو( )6115-0921و تياأومياتوس و
اس ومنش
015-95ا
)(1

و

وللسأ و ان تيا و ايلسي وميمن وإ

ال ا ونسي او()6106يووي سخو ايلاياو افلتطسنسأ-و السنسأ و اأوجةوم،وم و التو وساسأو السنسأووايلو

ا طفو اي ة وعيـو6106ا

)(2

سـ وج واون والن تيا و ان واسأ وايميأ و س وجسا وجلتطسف وصو

و

محمن وعل او()6109يو اتسيتأو السنسأووايلو ال عو اي ة-و إلت ئسلةيو اث او امووس ا ومالأو

امتو ؿو اي ة و انيش وم لجون تياو ا حن و اي سأ و ايننو 209ونستم  6109وص01-1ا

و
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-ونػػيمةو ايلاػػياو ان ل ميتػػسأو الاولػػينسأومػػيو ػػسفو امنػػن و الػػسف و تػ ئسؿ وممػػيواػػنو

سمن ػػعو امن ػػنو ال ػػسفومت ػػو لوم ػػفو نو ػػينوإتػ ػ ئسؿوج و اولػ ػ ساول ػػن يوج ػػةو هم ػػـو اموح ػػن و
اللوفي و ياتسيتأو اييمأو ان عمأوإاىو ني و سئأوتلـوجةومنط أو اش ؽو ه تطا
و احل و اتسيتةوالؿومفو تسيو السفوجةو امنط أو اي سأ و يلأوجةو هجمػأواتػ ػ سأو ت ػػو ن ـوح ػػؽو ا ػػن ضو افسوػ ػ و ياشػ ػ لأ ول ػػنو النفػ ػ نو هم سل ػػة-و ه
ملس و يضو هنظمأوجةو امنط أو اي سأاو

ػػةو و سػ ػ و

وميوس،لنوعلىو ا نونظػيـون اػةونيشػ ومويػننو

هطػ ؼ وإ ومػػيوجحتػػفو افلتػػطسنس فوم يط ػػأو ايػػياـوتسيتػػسيوتػ ؼوسيػ نو نوػػيئجوإساي سػػأوعلػػىو

امش عو ا طنةو افلتطسنةو ايمأو ان اأو افلتطسنسأا
يػ ػػنوع ػ ػ ضو ام اػ ػػؼو ان اسػ ػػأومػ ػػفو ا لػ ػػسأو افلتػ ػػطسنسأ و نيليتػ ػػيوميوعلػ ػػىو ا لػ ػػسأو
افلتػ ػػطسنسأاونط ػ ػ اووتػ ػػي،ؿومل ػ ػ و ػ ػ يولسػ ػػؼووػ ػػ،ث و اػ ػػن ؿو ال ػ ػ وعلػ ػػىو امش ػ ػ عو ا ػ ػ طنةو

افلتطسنة؟و ؿونمولؾو ا ن وجةوووسس وتسيتياوولؾو ان ؿوالياحني؟ و
اإلاي أوعفو

و اوتي،ؿوعلسنػيوجػةو ا ن سػأوجفونيػةو ػأفو احػ ؾو اتسيتػةو ان ل ميتػةو

افلتطسنةومعو ان ؿو ال ػ وسنتػجومػفوجاػؿووح سػؽوج ػن جنيو ا طنسػأ وجػةو ام ي ػؿوونتػجو اػن ؿو
ال ػ ػ وعلايوم ػػيوم ػػعوجلت ػػطسفوم ػػفوجا ػػؿووح س ػػؽومل ػػياحمي وجياتسيت ػػأوالوويػ ػ ؼوتػ ػ واو ػػأو
امليا او علىو لو ا يعن و اتسيتسأوعلسنيوإايمأوعلايونيومعون ؿو ايػياـو وط سيمػيومػفوجاػؿو

وح سؽوج ن جنيو ا طنسأاوجياتسيتأوليلـو ان اأو اتلطأ والوو ـوإالو ا نوإتػو وساسأاو الوشػؾو
أفو اتسيتأوجلي ومفو هجيػيؿو ن نو هجيػيؿوس ػولطوجسمػييو ا ػين ف و ا ػ و املػلحأ و اػنسف و
اي طػػؼو النفيػػيالا و هسػػنس ا اسيا و اينػػؼوإاػػخ وإالوجفون و التػػو وساسأو ػ وع لنػػأولػػؿو
اػػؾو و اسمػػهواملػػلحأو همػػأ()1اوجػػلو ػػنومػػفو ا ػ نو ،سػػأوجلتػػطسنسأو يسػػن و امػػن ووحػػسطو لػػؿو

اوحنسياو اومنسن او ا ي اسأوالمفو ا مةو افلتطسنة و لػ اؾو املػيا و ا مسػأو اوػةوسملػفو
جفونح ميوعلىو امتو و ان اةاو و
ياوألسػػنونمولػػؾوعػػن و تػػيئؿونتػػوطسعومػػفو لامػػيو اوػػأثس وعلػػىوتسيتػػياو اػػن ؿو ال ػ و
اوح سؽومش عنيو ا طنةو ا يوسمثػؿواػ
)(1

و ج ش وإ

و همػفو اػ طنةو افلتػطسنةوجػةو ػ لو ام حلػأ و مػفو

سـاو()6109يومتو ؿو اتلطأو ا طنسأو ينو العو ؼو فلتطسفون اأوم ا

وجةولوي يو

التو وساسياو افلتطسنسأو ينوإعلفو ان اأوجةو همـو اموحن ومنون واج و اتينسوالن تياو اتسيتسأو
التو وساسأ وم لجو او طسطو افلتطسنة واج -وجلتطسف وص00ا
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ج ػػـوولػػؾو ا تػػيئؿيوج الو إل ن و افلتػػطسنسأوإلنمػػي و الحػػولؿو ايمػػأو ان اػػأ وثينسػػيوعن اػػأوالػػسونيو
ا طنس ػػأ وثياث ػػيوم ي ع ػػأو الح ػػولؿو يا ت ػػيئؿو امشػ ػ عأو امملن ػػأ و ي ػػيونع ػػـو مت ػػينن و ا ػػن ؿو

امح ػأوالتػلـو اوػػةووػنعـو اشػػي و افلتػطسنةو و اميوػػهو نوػهوجػػةوواتػسنوحلػػـو ان اػأاو حوػػىو
نت ػػوطسعوم امػ ػػأو اوحػ ػػنسياو اومنس ػػن او ا ي اسػ ػػأوالمػ ػػفو ا ػ ػ مةو افلتػ ػػطسنة وعلسنػ ػػيووحنسػ ػػنو
هن او ا تيئؿو امطل أوالت وتسيتياو ان ؿو ال

وواػيلو ا لػسأو افلتػطسنسأ و مػفوجاػؿو

وح سػ ػػؽو امش ػ ػ عو ا ػ ػ طنةو افلتػ ػػطسنةو ايمػ ػػأو ان اػ ػػأو افلتػ ػػطسنسأ و ال ػ ػػنوجفوسل ػ ػ فو او طػ ػػسطو
التو وساةومونيت ومعو سي ونيو امط حأولةونتوطسعووح سؽوج ػن جنيو ا طنسػأ و علسػهوسملػفو

و تسـوولؾو هن او ا تيئؿوإاىواتمسفو ئستسسف و ميي و
أوالً :تفعيل الدبموماسية الفمسطينية
اتػػماوآنػػيووسػػنميفوAnna Tiedemanو ه يػػينو امطل ػػأواوفيسػػؿو ان ل ميتػػسأو اييمػػأو

شلؿوجيعؿو م،ث وإاىوثلثأوج يينو ئستسأ و ة()1ي و
0ا املين و ه اسأوط الوليالاو اس مسأط

وولمفو ان ل ميتسأو ا تمسأومفوتف و انيلؿ و ل اؾو ا ن او احل مسأو اوةووولؿو

ياماومعو ان اة و يإلليجأوإاػىو الولػيؿو تػيئؿو إلعػلـو ليجػأوجن عمػيو املو ػأو امتػم عأو
ام ئسػػأ و اماػػلاو ان اسػػأاو سلػػينو اتيتػػأو ا ػػيحث فوسامي ػ فوعلػػىوجفو ن ػ طو افلتػػطسنسسفو
تػػيئؿو إلعػػلـونػػين واػػن و سملػػفو لػػنو الولػػيؿوج ػػطوجػػةو هحػػن نو امممػػأوعلػػىو اتػػيحأو

افلتطسنسأاو و

6ا املين و اثين سأوط الوليالاو التو وساسأط
و و ا نو تياأو لحأون يط و ميو اماومعو اػن اةو لػؿومل نيوػهومػفو ػلؿو تػيئؿو
إلعلـو م اعو او لؿو الاوميعة و وشو ؾوجػةوو اسػهو ػ لو ا تػياأواليػياـولػؿومػفو هحػج و
اتسيتػػسأو ش ػ لأو امنظمػػياو ه لسػػأو افلتػػطسنسأاو لػػةونػػوملفومػػفوإسلػػيؿو ػ لو ا تػػياأو شػػلؿو

ن ئػ ػػـو متػ ػػوم وال ػ ػػنو جفوول ػ ػ فولػ ػػمفو تػ ػػو وساسأوجلتػ ػػطسنسأو نػ ػػيمجوعمػ ػػؿوس ػ ػػنـو ػ ػػهو الػ ػػؿو
افلتطسنةو ا تياأو اوةوس سن يو افلتطسنس فومفو اماومعو ان اةا و
Tiedman, Anna. (2005): Branding America An Examination of U.S. Public
.

)(1

Diplomacy Efforts After September 11, 2001. http://fletcher.tufts.edu
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9ا املين و اثلثسأوطوط س و ايلاياو يسن و امن ط
سومثؿو

و ا ينوجةو ا ط او اوةوالوسملفوجفوو ـو ميو املين و ا ئستسأ و سلي و

واي لمػػيوعلػػىو امتػػو و اػػن اةوه مسومػػياو ػ و ا يػػنو جن وػػهو حياػػأوإاػػىوم،تتػػياو منظمػػياو
ج لسأوويمؿوعلسميوإليجأوإاىونعـوحل مة و مفو لو هن او( ياس و6100يو)52-55ي و
منظمياوج لسأوانعـوم يطيأو ا ليئعو إلت ئسلسأا -ا ػ نوم،تتػػياوث يجسػػأوجلتػػطسنسأومػػفوجاػػؿوإحسػػي و او ػ نو افلتػػطسنةو وث سػػاو ام سػػأو

افلتطسنسأوعننو افلتطسنسسفو اموو سف و اوي سؼو ياث يجأو افلتطسنسأوالشي

و هان سأا

 ام ػ ػػ،وم او ان ػ ػػن ا و ػ ػػةوم اػ ػ ػ ن و لثػ ػ ػ و ال ػ ػػفوجث ػ ػػيومح ػ ػػن نول نم ػ ػػيوو يطػ ػ ػ وافلتطسنسسفوجلث ومفوج ؿو ا لنو امتولسفأا
-وعم ػػؿومي ػػي ضوجنس ػػأو

شوعم ػػؿوالمنيتػ ػ ياو افلت ػػطسنسأ و جيوح ػػننوط ػػي وعل ػػىو

اتيحأو افلتطسنسأوليالعون او إلت ئسلسأو التوسطيفو ع لأوال جيو اييـو اييامةا و
ثانياً :تحديد وسائل وأدوات التحرك الفمسطيني

جػػةو ا ن سػػأ وال ػػنومػػفو اػ نو تػػو وساسأو طنسػػأومحػػؿوإامػػيعو طنػػةوويمػػؿوعلػػىووح سػػؽو
ه ػػن ؼو ا طنسػػأ و يػػنووحنسػػنو ه ػػن ؼوال ػػنومػػفووحنسػػنو ا سػػي او افلتػػطسنسأواوح سػػؽو ػ لو
ه ن ؼ و التػسميووحنسػنو سػي اوجلتػطسنسأواػين سفوعلػىوإنايج ػيومػفو ػلؿو ا تػيئؿو هن او
امويحػأواػنسني و جفوولػ فو ػ لو ا تػيئؿو هن اومشػ عأو سويػيطىوميمػيو اماومػعو اػن اةو مػيو

جسمػػيو ام ي مػػأولػػنو الحػػولؿاو سملػػفو تػػو ن ـوعػػن و تػػيئؿوعلػػىو امتػػو سسفو امحلػػةو اػػن اة و
منميي و
 ام ي مػػأو افلتػػطسنسأو الوتػػسميو ام ي مػػأو اشػػي سأو اوػػةوح ػػاونوػػيئجوإساي سػػأوعلػػىوم ػ ووي سخو ا لسأو افلتطسنسأ وجيالنوفيلأو اشي سأوعيـو0991ـو ةو اوػةوحػ اواػج ومػفو اػ طفو
جل ػ حاو ان ػ لو ه اػػىوإلايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأاو ال ػػنومػػفو ا ػ نوونػػياـومػػيو ػػسفو امطياػػ و

اشي سأو ا سين و افلتطسنسأومفوجاؿووح سؽونويئجوإساي سأوجةو امش عو ا طنةو افلتطسنةا

 ام ي مػػأو ا ين نسػػأوعلسنػػيو الا ػ وال ػػين فو اػػن اةو امحػػيلـو ان اسػػأ و يلػػأو امحلمػػأواانيئسأ والنجيعوعفو اشي و افلتطسنةو ج لةو ان اأو افلتطسنسأو اوةوووي ضوالنوميؾوا او
الحػػولؿوس مسػػي و اوث سػػاوح انػػيو ا طنسػػأومػػفو ػػلؿوإلػػن و ا ػ او ان اسػػأو ان عمػػأواح انػػيو
ا طنسأو اوةووجسنومفوعجاأون اأو الحولؿاو ال نوجفونوفمـو أفو ا ين فو وا عنواين نسأواس و
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اي لأوالواجئأ و نيواػنووفػي ضو ا سػين و افلتػطسنسأوتسيتػسيو ػ و ا ػين فوالحلػ ؿوعلػىومليتػ و
تسيتػ ػػسأوعلػ ػػىوج ضو ا اػ ػػعو وأاػ ػػؿو ا ػ ػ

والمحػ ػػيلـوجػ ػػةوت ػ ػ سؿو احل ػ ػ ؿوعلػ ػػىومناػ ػػجا و

جياملوت ياو اتسيتسأوسملفوواجئوميوجميو ا ليسيو ا ين نسأوالوواججا
و

 -ام ي مػ ػػأو ان ل ميتػ ػػسأوال ػ ػػنومػ ػػفووفيسػ ػػؿو ان ل ميتػ ػػسأو افلتػ ػػطسنسأومػ ػػفو ػ ػػلؿوا ػ ػ

اميطسياو ان اسأ و يلأوجةو همـو اموحن و ايمػؿوعلػىولتػ و هلػ او اوػةوو ،لنػيوانسػؿو
علػ ػ سأوليمل ػػأوج ػػةو هم ػػـو اموح ػػن او احلػ ػ ؿوعل ػػىو امجس ػػنوم ػػفو العو ج ػػياو ان اس ػػأو يان ا ػػأو
افلتطسنسأا

 ام،تتػػياو ان اسػػأ وال ػػنومػػفو احل ػ و اػػن ئـو افيعػػؿوجػػةولػػؿو ام،تتػػياو ان اس ػأوإلالسمسأ و ط او ا ،سأو افلتػطسنسأوإلنمػي و الحػولؿو ايمػأو ان اػأو افلتػطسنسأاو لػ اؾو او اػهو
طي وتسيتةوم حنوجةوليجأو امحيجؿو ام،وم او ان اسأا

 -امفي ل ػػياو افلت ػػطسنسأ-و إلتػ ػ ئسلسأوالوو ا ػػنون ا ػػأووح ػػاو الح ػػولؿوالوو ػػن ؿوج ػػةو

مفي ل ػػياو ونت ػػسؽوم ػػعو ان ا ػػأو امحول ػػأ و علسن ػػيوجفونػ ػ ومفوا ػ ػ او اشػ ػ عسأو ان اس ػػأوج ػػةوجيو
مفي لياو اثنيئسأاو و

السياسات الفمسطينية اتجاه الدول الكبرى و
ينوع لنيوام اؼو ان ؿو ال

ومفو ا لسأو افلتطسنسأ وسملننػيو لػعوعػن وتسيتػياو

مػ ػػفوشػ ػػأنميو اوػ ػػأثس وجػ ػػةوم اػ ػػؼو اػ ػػن ؿو ال ػ ػ وواػ ػػيلو ا لػ ػػسأو افلتػ ػػطسنسأو يتػ ػػو ن ـو هن او
ا تيئؿو افلتطسنسأو امويحأ و سملفو او اهوالن ؿو ال

ومفو لؿوعن وتسيتيا و ةي و

أوالً :االتحاد األوروبي
-وفيسػػؿو ان ل ميتػػسأو افلتػػطسنسأو ا تػػمسأوجػػةو اػػن ؿو ه

سػػأو يلػػأو اػػن ؿو اوػػةواػػـو

ويو ؼو يان اأو افلتطسنسأو ينا
 ايمػػؿوعلػػىوإ ػ جون وتسيتػػةوجيعػػؿوالوحػػينو هامػػينيو الاولػػينيوالتػػلطأو افلتػػطسنسأ وجيالوحػػينو ه

ام نمأومفو اماومعو ان اة وجم وستػمـو مػيوس ػ

ػػة و عػػنـو اولػػي لوعلػػىو اػػنعـو

ػػةوس ػػنـوجلث ػ ومػػفونلػػؼو امي نػػياو

ومػفو%95ومػفو املػي سؼو ان سػأوالتػلطأو

افلتطسنسأ و علسهوال نو جفوسل فواهون وتسيتةو اين و ان و الاولينيا
-جو وان او وليؿومعوليجأو ا

و اتسيتسأو ه

سأوعلىومتو و هحج و اتسيتسأو

ام،تتياو ااميسياو اايميياو هلينسمسأا
66

مركز التخطيط الفمسطيني

-إنشػ ػػي و تػ ػػيئؿوإعػ ػػلـوجلتػ ػػطسنسأوجػ ػػةوج

ػ ػػيواويجسػ ػػجو ام ا ػ ػػؼو افلتػ ػػطسنةو ا ،سػ ػػأو

افلتػػطسنسأواح ػػؿو الػ ػ عو إلتػ ػ ئسلة-و افلت ػػطسنة و لش ػػؼو النوميل ػػياو إلتػ ػ ئسلسأو اتسيت ػػسأو
التوسطينسأو همنسأوعلىو اشي و افلتطسنةاو ويجسجوو انو ان ل ميتػسسفوجػةو تػيئؿو إلعػلـو
او س ػػأوايػ ػ ضو اوطػ ػ او امولح ػػأوج ػػةو ا ل ػػسأو افلت ػػطسنسأ و الوي ػػأوالل ػػحؼو اما ػػلاو
ايلمسأو هلينسمسأوجةوج

يا

-وونشػػسطو ااياسػػياو افلتػػطسنسأوجػػةوج

ػػيو شػػلؿومػػنظـومػػفو ػػلؿو امشػػي لأو اتسيتػػسأو

امينجأوالشؼو اممي تياو إلت ئسلسأولنو اشي و افلتطسنةو انعـوا او ا سين و اتسيتسأا و
ثانياً :الواليات المتحدة األمريكية

علػػىو ا سػػين و افلتػػطسنسأوجفووحػػنو اػػن ؿو امح ػػأوالتػػلـو امنظمػػياو اييامسػػأو ياوػػأثس وجةوتسيتأو ا السياو اموحن و مطيا ومػيو ػأفوو ػؼوعنػنوولػ سحيوميو م ج ومػيوعلػىوحػؿو الػ عو
إلت ػ ئسلة-و افلتػػطسنةو جػػؽو ا ػ او اش ػ عسأو ان اسػػأو جفوو ػػنـوعلػػىوونفس ػ وم افمػػيو يالػػوطو
علىوإت ئسؿوالنلسيعميوا

او اش عسأو ان اسأا

-م يط ػػأو اش ػػي و هم سل ػػة و الوت ػػسميو امفلػ ػ سفو اتسيت ػػسسفو اميو ػػناسفوجمث ػػيؿونيػ ػ ـو

وش متػلة و طػ او ا لػػسأو افلتػػطسنسأو عن اػأومطيا نػػيوالػ جيو ايػػيـو هم سلػةوجمػ و ا ػػين وعلػػىو
ووسس وم اؼو ا ساو ه سضا و
ثالثاً :دول آسيا الكبرى
وويجسجون و تسيو الوحينسأوإلنمي و ال عو إلت ئسلة-و افلتطسنةا -اتيةواوأسسػنومام عػأون ؿو ا ػ سلس()1وBRICSو اينػ و الوحػينو ه

ػة و لث ػؿو

م ي ؿو ام اؼو هم سلةوجةو انظيـو اييامة وجةو اماياسفو اتسيتةو الاوليني وحسػنووتػيىو

مام عأو ا سلسو أفوول فوثنيئسأواط سػأوجػةو انظػيـو ايػيامةو اانسػن و لػ اؾووملػؾوثػينةوجل ػ و

( )1ومجموعة دول البريكس  :BRICSو نجو اح
عيـو 6119و ةو( ا جسؿ و

واوأتسسون ؿو ا سلسوجةو اييـو 6112و وأتتاو امام عأو

تسي و امنن و السف و ان

وإج س سي)و س مجواميوحت و ولي و سلسو اوةو

ولـومام عو ن سأوجتمي و ان ؿ و ع ناوج ؿوامأوجةوحجس ف/وس نس و6119او ومنؼوإاىووأتسسونظيـوعيامةو
ثنيئة و ا ط سأ و ونع وإاى وحؿ و امشللا و اييامسأ وع و اح
الاولينيو اييامةاو و
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اولػػينوعػػيامة و ػ و هم ػ واػػسسولػػي يوجمنػػيؾوم اػػؼومت ػ أوالػػن ؿو هعلػػي ووػػنعـوحػػؿو

ان اوسفا و

-ويمؿو ان ؿو ال

وجةوآتسيو نتػجوعلاػياون ل ميتػسأو ويي نسػأومػعو اتػلطأو ا طنسػأو

تػ ػ ئسؿ و ج ػػيوامل ػػياحميو ا طنس ػػأ و ال ػػنوم ػػفوإع ػػين و ت ػػـومل ػػياحنيو ا طنس ػػأولن ا ػػأووح ػػاو
الحولؿومعوولؾو ان ؿو اوةوونينيو ياتلـو ايينؿوو اشيمؿا
رابعاً :دول إفريقيا وأمريكا الالتينية
الوسملػػفوإافػػيؿون ون ؿوإج س سػػيوجػػةونعػػـو متػػينن و ا لػػسأو افلتػػطسنسأ و اين ػ و ػ و
اػػن و نػػيؾومنيلػػلسفوججي اػػأو و ػ وم اػػؼومش ػ جهوحسػػيؿو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو جػػةوم ػػنمومـو

اجعسـو ا حؿونسلت فوميننسل و ا يوايؿواملوهو اشمس وطإج س سيوافوولومؿوج ن جميوا ؿوحلػ ؿو
اشػي و افلتػػطسنةوعلػىوح سوػػهطاو اػػـوولػفون اػػأوانػ

وإج س سػيو ػػةو ان اػػأو ا حسػن و اوػػةولينػػاو

و ػػؼو اين ػ و اح ػ ؽو افلتػػطسنسأ و ػػؿون اوػػةواسنسػػيو اينػػيوامػػيوم اػػؼو لػػحأولػػنو ايػػن فو
إلتػ ػ ئسلةوعل ػػىو ه ل ػػةو افلت ػػطسنسأ و يل ػػأوج ػػةو العو ػػن او ه سػ ػ وعل ػػىواط ػػيعوا ػػج او
وحظ ػػىو ا ل ػػسأو افلت ػػطسنسأومنػ ػ و ح ػػولؿو ه ل ػػةو افلت ػػطسنسأو وم ػػيـو امنظم ػػياو إلج س س ػػأو
اوميعيومػػيو ان اسػػأ وحسػػنولينػػاوحيل ػ و ػ و ػػلؿوميظػػـو امػػ،وم او اوػػةووحولػػنميو ا ػػي و

اتػػم ()1اوساػ وجفوونشػػطو ان ل ميتػػسأو افلتػػطسنسأوجػػةو ا ػػي و إلج س سػػأ واوػػأمسفو اػػنعـو اليمػػؿو
امتوم وال لسأو افلتطسنسأ و يلأوجةو امحيجؿو ان اسػأاوحسػنواػي وولػ ساون اوػةونساس سػيو
نن وم س واآلميؿواليا ومش عو ا

و افلتطسنةو ةنمي و الحولؿوجػةومالػسو همػفوعػيـو

6102ـ و سيػ نو اتػ وجػػةو اػػؾوانشػػيطو ان ل ميتػػسأو إلتػ ئسلسأوجػػةو ا ػػي و إلج س سػػأو الػػو طو
اتسيتسأو امينسأو هم سلسأوعلىون ؿو ا ي و إلج س سأا و
جػػةوع ػ نوتػػي أولينػػاوم اػػؼون ؿوجم سلػػيو الوسنسػػأولػػنو اح ػ ؽو افلتػػطسنسأ و ت ػ و
انف ػ و هم سلػػةوعلػػىوحل مػػياوولػػؾو اػػن ؿ و يلػػأوجػػةوج اػػأو همػػـو اموحػػن اوجسمػػيووح اػػاو

م ا ػػؼون ؿوجم سل ػػيو الوسنس ػػأوم ػػفو ا ل ػػسأو افلت ػػطسنسأوج ػػةومطلػ ػعوتػ ػ يسنسياو ا ػ ػ فو ايشػ ػ سف و

)(1

وع نو افويا وجتمي او()6102يو ا لسأو افلتطسنسأو يس فوإج س سأ وم اعو ا نسؿ و69وت وم و6102اوووووووووووووووووووووووووووو

http://elbadil.com

و
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إلن لمػػيو اموجسػػنو ين اػػأو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو وح

ػػيومػػفو امسمنػػأو هم سلسػػأو()1او ويػػنوم اػػؼو

ن ؿوجم سلػػيو الوسنسػػأوواػػيلو ا لػػسأو افلتػػطسنسأوجيعلػػأو مػػ،ث وعلػػىو اتػػيحأو ان اسػػأ وجمػػةووػػنعـو

إايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأو نمػػي و الحػػولؿو إلتػ ئسلة و وػ جضوتسيتػػياو الحػػولؿو ا ميسػػأوجػػةو
الفأو او سأو اطيعواج او

وسوطل ومنيو الوليؿو ان ئـومعوحل مياون ؿوجم سليو الوسنسػأو

عل ػػىو امت ػػو و ا ت ػػمةو ام،تت ػػيوة وال ػػميفو ت ػػوم سأو ا ػػنعـو امت ػػينن و انت ػػجوعلا ػػياو
تسيتسأو اولينسأوموسنه والووتوطسعو ان ل ميتسأو إلت ئسلسأو اوأثس وجسمي و يلأون اأو ا جسػؿو
اوةوووطلعوان وجيعؿو م،ث وجةو اتسيتأو اييامسأ وجنحفو حياأوانعـو وأسسنوليجأون ؿو ايياـو

علػػىوحػػنوت ػ

وإالوجننػػيونيطػػةوج مسػػأوجل ػ والػػن ؿو امػػ،ث وجػػةو اتسيتػػياو اييامسػػأو اماومػػعو

ان اةا و

ثالثاً :الدولة الفلسطونوة ومكانتها الدولوة
من ػ ونميسػػأو احلػػـو ايثمػػينة و اشػػي و افلتػػطسنةوسوطلػػعوإاػػىو اح سػػأو التػػو لؿول سػػأو

اػػن ؿو اي سػػأ وإالوجفوجلتػػطسفو ايػػاووحػػاو النوػػن و ا سطػػينةو يػػنو اح ػ

و اييامسػػأو ه اػػىو

عػػيـو0901ـ و اػػنونيلػػؿو اشػػي و افلتػػطسنةو لػػؿو ات ػ ؿو ا تػػيئؿوعلػػىوم ػ ووػػي سخو ا لػػسأو
افلتطسنسأ ومفوجاؿو نمي و الحولؿو ايمأو ان اأو افلتطسنسأا

فمسطين في األمم المتحدة والشرعية الدولية
نجاوعلاأو سئأو همـو اموحن و اتسيتسأو ا ين نسأومػعو ا لػسأو افلتػطسنسأوجػ و لػعو
حل مػػأو النوػػن و ا سطػػينةوم ل ػ عو نوػػن ميوافلتػػطسفوعلػػىواػػن ؿوجعمػػيؿو ااميسػػأو اييمػػأ و

ال ػػاوج ػػةومل ػػس لو ت ػػوم ل و احت ػػـو ااميس ػػأو اييم ػػأوالمت ػػأاأو افلت ػػطسنسأو وتػ ػ سأو ل ػػيميو
ا ػػين نةوج ػ وج ؿو النوػػن و ا سطػػينةونميئسػػيوعنمػػياو م ػ و الػػنن وجلػػن او ااميسػػأو اييمػػأو
المػػـو اموحػػن و ػػلؿون ومػػيو اثينسػػأو امني ػػن و وػػي سخو69ون ػ جم و0921ـوا

ػػيو اػػـو()090و

ا يلػػةو و تػػسـوجلتػػطسفوإاػػىون اوػػسفوإحػػن يوع سػػأو ه ػ وسم نسػػأاو جلػػاو اػػن ؿو اي سػػأو
ا سػػين او افلتػػطسنسأوا ػ و او تػػسـ و تػػياوامنػػعوإايمػػأون اػػأو الحػػولؿ و علػػىومػػن وتػػن او

)(1و

ام ت عأو افلتطسنسأاو()6109يوجم سليو الوسنسأو ا لسأو افلتطسنسأ-ون ؿاو

 http://www.palestinapedia.netو
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ال عو إلت ئسلة-و اي ةوجشلاو إلا

او اي سأوجةووح سؽو اػؾاو ػىو امػنؼو هتيتػةو

النليؿو افلتطسنةوطسلأو اي ػ نو اميلػسأو ػ ووح سػؽو التػو لؿو ايمػأو ان اػأو افلتػطسنسأو او
اتسين و اليملأوعلػىوميي ػيو ا ئمػيو مسي مػيو م طنسمػي()1او سيو ػ ووح سػؽو امشػ عو اػ طنةو
افلتطسنةو امينؼوإلايمأو ان اأو افلتطسنسأو امتػو لأو ػ واػ

و همػفو ا ػ مةو افلتػطسنةوجػةو

لو ام حلأو اوي س سػأاو ػيا اـومػفو نومػيؾوإتػ ئسؿوا ػ و او تػسـو حػولؿوج لػةوم للػأو
الن اػأو اي سػأ وج لػىومالػسو همػفو اػػن اةو م ولػىواػ و اػـو()29وجػةو2ومػػي سو0929ـو
ػ ؿوعل ػ سأوإتػػ ئسؿوج ػػةو همػػـو اموح ػػن و ال ػػةوو،ل ػػنو ااميسػػأو اييم ػػأوعل ػػىوإاجمسػػأواػ ػ و

او تػػسـوجن اػػاو ل ػ س و اػػنصوم ج ػػأوإتػ ئسؿوعلػػىوا ػ و او تػػسـولش ػ طوا ػ ؿوعلػ سومي()2او
يػػنوا ػ ؿوعل ػ سأوإت ػ ئسؿوواي لػػاوا ػ او همػػـو اموحػػن و ػػنعـو وأسسػػنومػػفو اػػن ؿو او سػػأو
إلت ئسؿ و يلأو ينو اح

و إلت ئسلسأ-و اي سأاو انو تولن او همـو اموحن وعن وا او

شأفو ا لسأو افلتطسنسأوج ميوا وحػؽو ايػ ن والائػسفو افلتػطسنسسفو( )092و اػو و( )626و
اػ ػ ػ و()999او عن ػ ػػنميو م ػ ػػاو وفياس ػ ػػأوت ػ ػػلـو ػ ػػسفومنظم ػ ػػأو اوح سػ ػ ػ و افلت ػ ػػطسنسأو تػ ػ ػ ئسؿو

طج تػػل 0999ط و تػػو ينوجيون والمػػـو اموحػػن وجسمػػيولػػيفو اػػن و ا سػػينيوجػػةو وفػػيؽو اتػػلـو
ال السياو اموحن و جسميو ينو نشأاواانأو ا يعسأو ان اسأوجػةومن سػنوعػيـو6116ـو امل نػأومػفو
تسي و الوحينو ه

ط ا السياو اموحن و

ة و همـو اموحػن ط و مػنؼو اػؼووػن

و ايلاػياو

افلتطسنسأو إلت ئسلسأو إلعين و اط جسفوإاىو امفي ليااوا نوليفو امتي و هممةواحؿو ا لػسأو
افلت ػػطسنسأومط ح ػػيومنػ ػ و ا ن س ػػأ وا ػػؿواس ػػيـوإتػ ػ ئسؿو ي ػػنل و ػػؿوإفوشػ ػ عسأو اػ ػ نوإتػ ػ ئسؿو
تومنوميومفو ا

و ان اةو()090و ا يونػصوعلػىوطاسػيـون اػأوع سػأو ج ػ وسم نسػأ و لػعو

ػػيصوال ػػنسوج ػػةوجلت ػػطسفو النون س ػػأط و ا ػػـووتػ ػ و ا س ػػين و افلت ػػطسنسأوج ػػةو ػ ػ و الوا ػػيل و ػػؿو

ولػ ػ او–و ي ػػنو نمس ػػي وليمػ ػ ونسفس ػػنو6111ـوجفو م ػػن
)(1

يووحت ػػسفوشػ ػ طو امفي ل ػػياوم ػػفو

ج وا ش و جي او()6100يو ام اؼو ان اةومفو توح يؽو ان اأ وجةولوي يو اووس او إلالسمسأو جث يوعلىو

توح يؽو ان اأو افلتطسنسأ ومنون واج و ا عوالن تياو اتسيتسأو التو وساسأ وم لجو او طسطو افلتطسنة و
اج -وجلتطسف وص091ا
)(2

و

ا سس ونيل او() 6100يو العو ؼو يان اأو افلتطسنسأوجةو سئأو همـو اموحن يو اف صو ا ن ئؿو جث و

و

العو ؼوعلىوام نومحيت أوإت ئسؿ ومالأوحؽو اي ن و ايننو( )22وولن وعفو ام لجو افلتطسنةواملين و
ح ؽو ام طنأو الائسف و اتنأو اويتيأ و ساواحـو–وجلتطسف وص05ا و
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ػػلؿو اي ػ ن وا سػػي و ام ي مػػأو امتػػلحأو شػػلؿواس ػ و تػػمة()1او من ػ وجفو نومػػىو ايػػيـو0999ـو

ن فو او لؿوإاىو وفػيؽوتػلـوشػيمؿوط ا لػيسيو انميئسػأط ولمػيونػصو وفػيؽوج تػل و ػياو لػحيو
اػػن و ا سػػين و اتسيتػػسأو افلتػػطسنسأول ػ

وشػػؽومتػػي وتسيتػػةوانسػػن و ػػنسلوعػػفو امفي لػػياو

اثنيئسػػأو ةش ػ ؼو ا السػػياو اموحػػن و هم سلسػػأاوجياتسيتػػأوالووي ػ ؼو اف ػ غ و لينػػاو ا ،سػػأو ػػأفو
سل فو نيؾوم ايسأوملجمأو لمينياون اسأواوح سؽو امش عو ا طنةو افلتطسنةاو و

عضوية فمسطين في المنظمات الدولية
ون ؿو ايل سأوجةو امنظمياو ان اسأولمفوإطي وط ان ل ميتسأوموينن و هط ؼط وإاىو
اين ػ وطن ل ميت ػػسأو ام ػػ،وم اط و اوػػةووومث ػػؿو يامش ػػي لأوج ػػةو امحيجػػؿو ان اس ػػأو ام،او ػػأ و ػ ػ اؾو
وول ػػؼو ايلػ ػ سأوج ػػةو امنظم ػػياو ان اس ػػأو–و ط ػػي عو انسم م ػػأو الت ػػوم او ا ػػنوش ػػلؿو ايػػػيـو
0911ـومفل ػػلو يم ػػيو ل ػػن واػ ػ و ااميس ػػأو اييم ػػأوالم ػػـو اموح ػػن و ا ػػـو( )6260و ػػنع و
ح لػػياو اوحػ و اػ طنةوإاػػىو امشػػي لأوجػػةومنياشػػياو ااميسػػأو جامػػج و امنظمػػأو ه ػ
حيؿوليفو اؾول

و جػػةو

سيو جسميوسويلؽو لن نمـ وجسميوشلؿوعلىوحنووي س و ا يضوطثوػ طو نػنجياو

منظمػػأو اوح س ػ و افلتػػطسنسأو و يومػػيوح لػػياو اوحػ ػ و ا ػ طنةو ه ػ

و اػػنومنحػػاو ااميسػػأو

اييمأوالمـو اموحن وثمينسأوعش وح لأووح و طنػةوم لػجو ام اػ –و م اػ واػ او يلػأو
عيمػأ-ولينػاوج امػيومنظمػػأو اوح سػ و افلتػطسنسأوعػيـو0912ـ()2او اػػنونعػةوج ػ وعمػي وإلا ػػي و

للموهوجميـو ااميسأو اييمأوالمـو اموحن و لفوهو ئسسومنظمأو اوح سػ و افلتػطسنسأوجػةونػ جم و
0912ـ ولػػأ ؿوح لػػأووح ػ و طنػػةوووموػػعو حػػؽو احػػنسنوجمػػيـو ااميسػػأو اييمػػأ و اػػنو عو جػػاو
ه سػ و منظمػػأو اوح سػ و افلتػػطسنسأولممثػػؿوالشػػي و افلتػػطسنةو جلػػناوعلػػىوحػػؽو ػ و اشػػي و
جةوو س وملس ل وثـو و او ااميسػأو اييمػأواػ و اػـو()9691و مػن و امنظمػأولػفأوم اػ او
جعػيناو ااميسػأو اييمػأو اوألسػػنوعلػىوملينػأومنظمػأو اوح سػ وجػةوا
)(1و

ػيو الػين وجػػةو0999ـو

امل ي و ينةاو()6109يوجلتطسفون اأواس وعل وجةو همـو اموحن و( النايجو ه مسأو او ييا) وجةو

لوي يو امش عو ا طنةو افلتطسنةيو اعو وطلييا و الين وعفوم لجو ان تياو امتو لسأو اسيسو ا جي و
ايميأو ا نسو امفو حأ و ـو هللو–وجلتطسنػوص010ا
)(2

و

و ـ و شيناو()6100يو انشيطو ان ل ميتةواح لياو اوح و ا طنةو جث لوجةو ا ين فو ان اةو ايلاياو

ان اسأيو اوا أو افلتطسنسأ و تياأومياتوس واس ومنش
ان اسأ وايميأو س وجسا وجلتطسف وص011-012ا
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ينوإعلفون اأوجلتطسفاو انوحلػلاوجلتػطسفوعلػىوعػن وعلػ سياوجػةو امنظمػياو إلالسمسػأو
ان اسػأ و اوػةومػفوشػػأنميوويجسػجو املينػأو ان اسػأوالن اػػأو افلتػطسنسأ و او سػيفوعلػ سأوجلتػػطسفو

جةوولؾو امنظمياونن و اان ؿو او لسحةو اوياةي و
العام

مالحظات

المنظمات الدولية

بعد النكبةة  6791كةان يختةار العةرن منةدون عةن عةرن فمسةطين.

6791م

جامعة الدول العربية

6791

حركة عدم االنحياز

6797

منظمةةة المةةؤتمر ايسةةالمي-

إثةةةةر إحةةةةراا المسةةةةجد األق ةةةةى فةةةةي أ سةةةةطس6717م عقةةةةد أول

"التعاون ايسالمي"

مةةةةؤتمر لمنظمةةةةة المةةةةؤتمر ايسةةةةالمي الةةةة ي عيةةةةد إلةةةةى المممكةةةةة

ثةةم تطةةورت العضةةوية بعةةد ق ةرار مجمةةس الجامعةةة فةةي عةةام 6791
حيةةةث أ ةةةبد المنةةةدون الفمسةةةطيني يمثةةةل فمسةةةطين وبعةةةد إنشةةةا
منظمةةة التحريةةر الفمسةةطينية عةةام  6719اتفةةا الممةةوك والرؤسةةا

عمةةةى أن يكةةةون رئةةةيس منظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية ىةةةو منةةةدون

فمسةةةطين فةةةي الجامعةةةة العربيةةةة وتةةةم االعتةةةراف بالمنظمةةةة كممثةةةل

شةةرعي ووحيةةد عةةن دولةةة فمسةةطين فةةي قمةةة الربةةاط عةةام 6799م.
وفةي العةةام  6791تقةةرر قبةةول منظمةةة التحريةةر الفمسةةطينية عضةواً
كامال في الجامعة العربية.

وقةةةةد اعترفةةةةت الجامعةةةةة العربيةةةةة بةةةة عالن دولةةةةة فمسةةةةطين عةةةةام

6711م.

بةةةدأت منظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية حضةةةور مةةةؤتمرات قمةةةم عةةةدم
االنحياز ب فة مراقن اعتبا ارً مةن العةام 6791م فةي قمةة لوسةاكا
ثةةةم أ ةةةبحت عضةةةواً كةةةامالً فةةةي الحركةةةة اعتبةةةا ارً مةةةن مةةةؤتمر وز ار

خارجية دول الحركة في ليما عام 6799م.

السةةعودية والمممكةةة المةربيةةة ب ة ج ار االت ةةاالت م ة كافةةة الةةدول.

وعقةةد المةةؤتمر فةةي  19سةةبتمبر6717م واشةةتركت فيةةو  19دولةةة

وحضةةةرتو منظمةةةة التحريةةةر الفمسةةةطينية ب ةةةفة مراقةةةن .وقةةةد تةيةةةر

شعار المنظمة واالسم إلى منظمة التعاون ايسالمي.

وقةةد اعترفةةت منظمةةة التعةةاون ايسةةالمي بالدولةةة الفمسةةطينية فةةور

ايعالن عنيا في الجزائر عام 6711م.
2011

األمم المتحدة

ح ةةمت فمسةةطين عمةةى دولةةة يةةر عضةةو فةةي األمةةم المتحةةدة فةةي
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أيمول 1166م.
1166

منظمة اليونسكو

1161

المحكمة الجنائية الدولية

1161

المحكمة الدائمة

فةةي المةةؤتمر العةةام لميونسةةكو الة ي انعقةةد فةةي بةةاريس قةةرر فةةي 16

سبتمبر 1166م قبول انضمام فمسطين عضواً كامةل العضةوية فةي

اليونسةةكو .وب ة لك انتقمةةت فمسةةطين مةةن عضةةو مراقةةن إلةةى عضةةو
كامةةةل العضةةةوية تتمتةةة بكةةةل االمتيةةةازات التةةةي تتمتةةة بيةةةا الةةةدول

األخرى.
عنةةةدما نالةةةت فمسةةةطين

ةةةفة الدولةةةة المراقةةةن فةةةي األمةةةم المتحةةةدة

ح ةةةمت عمةةةى العضةةةوية كاممةةةة الحقةةةوا فةةةي محكمةةةة الجنايةةةات
الدوليةةةة التةةةي تاسسةةةت عةةةام 1111م وبةةة لك أ ةةةبحت فمسةةةطين

العضو الةة 611

ح مت دولة فمسطين عام  1161عمى عضوية كاممة فةي محكمةة
التحكيم الدائمة في الىاي.

االعتراف الدولي بالدولة الفمسطينية
إفو العو ؼو ان اةو ياح ؽو افلتطسنسأو امش عأو ايمأو ان اأو افلتػطسنسأو امتػو لأ و
س،نيوإاىوجسين وج صو اتلـو ايينؿ و سيمؿوعلىو حنو ا لأو افلتطسنسأوجةو اتيحأو ان اسأو
أنمػػيوالػػأوتسيت ػػسأو استػػاوإنت ػػينسأو مشػػللأوالائ ػػسف وجيوجفو ان اػػأو افلت ػػطسنسأوو ػػعووح ػػاو

الحػػولؿ و ا ػنوون مػػاو ا سػػين و افلتػػطسنسأومن ػ و اػػاوم ل ػ و أ مسػػأو العو ػ ؼو اػػن اةو يا لػػسأو
افلتػػطسنسأاوج ػػنوجعلنػػاومنظمػػأو اوح سػ و افلتػػطسنسأ و لػػفوميو اممثػػؿو اشػ عةو ا حسػػنوالشػػي و
افلتػ ػػطسنة واس ػ ػػيـون ا ػ ػػأوجلت ػ ػػطسف وج ػ ػػةو05ونػ ػ ػ جم و0999ـوج ػ ػػةوالت ػ ػػأو امال ػ ػػسو اػ ػ ػ طنةو
افلتػػطسنةو ياييلػػمأو ااجئ سػػأ وحس ػنونلػػاو ثس ػػأوإعػػلفواسػػيـون اػػأوجلتػػطسفوعلػػىووح سػػؽو
تو لؿون اأوجلتطسفوعلىوج ضوجلتطسف و عيلموميو ا نس وعيلمأوج نسأوام لو ان اأاو و

اػػي وإعػػلفو تػػو لؿوجلتػػطسفوعػػيـو0999ـول ط ػ وجلتػػطسنسأواويجسػػجو ا ػ نومنظمػػأو
اوح س ولممثؿوش عةو حسنوالشي و افلتطسنةو اتػيعةوإلايمػأون اوػهوعلػىوج لػهو اوي س سػأاو
مثلمػػيو عو جػػاو ا ػػن ؿوجػػةوعػػيـو0929ـو ن ا ػػأوإتػ ػ ئسؿوا ػػؿو نل ػػميمميوإاػػىوعل ػ سأو هم ػػـو
اموح ػػن و عو ج ػػاوجلثػ ػ وم ػػفوميئ ػػأون ا ػػأو ن ا ػػأوجلت ػػطسفوا ػػؿو نل ػػميمميوإا ػػىوعلػ ػ سأو هم ػػـو
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اموحن و عل وعلىو اؾواـوونل و وفياياوج تل و ػأفوجلتػطسفو ػةون اػأ()1اوجػةو ا اػاو اػ يو
لػػؿوجسػػهو احػػؿوإاػػىوط سػػؽومتػػن نومػػعو الحػػولؿو او لػػؿوإاػػىو ان اػػأو افلتػػطسنسأ وا ػ او

ا س ػػين و اتسيت ػػسأو اػ ػ ي وإا ػػىو هم ػػـو اموح ػػن و وات ػػسنو ان ا ػػأو افلت ػػطسنسأوم ػػفو ػػلؿواػ ػ او
اشػ عسأو ان اسػػأ وجػػةونميسػػأوعػػيـو6100ـو تػمةو يتػػوح يؽوجسلػ ؿاو شػػمناو اتػػيحأو ه

سػػأو

ح لػػيومتػػينن وال لػػسأو افلتػػطسنسأ و ملػػين والحػػولؿو إلت ػ ئسلة وواتػػنوج س ػ وجػػةو عو ػ ؼو
نس ػػي ةوطموي ػػننطو حلػ ػ مةوطجح ػػينيطو ن ا ػػأوجلت ػػطسف.و اػ ػػـوجفو طػ ػ وةوط العوػ ػ ؼطو ط اػ ػػنعـطو
نوسفو وط و ايملسأو اتلمسأووين فو مجسػأوج لاسػأواسػ وملجمػأو تػمسيو ػةا

ام

جةنمميوومثلفوجةو امحللأو جسيوشػي سيوج

اوونفس سػأ و

سػيومنولػ واين اػأو ا لػسأو افلتػطسنسأوجػةوم امػأو

الحولؿ ولميوويلتيفوط سيأو اووس و الجػاو اػ يوجلػي وعلػ وعلئػؽوج

سػأ-وإتػ ئسلسأو

و لسنسػػأ وع ػ وحياػػأووملمػػؿومو ػ لـومػػفووينػػاو ه س ػ وإت ػ ئسؿوواػػيلو التػػوسطيفو امفي لػػيا و
للاوإاىو

وميوجثني وعن فواج و ه س و م يطيأو اولينسأوجلينسمسأوث يجسػأ()2اوإفو اوحػ ؾو

افلتػػطسنةوجػػةوج

ػػيوال ػػنو جفوسلػ فو امػػنؼو هتيتػػةوالتسيتػػأو ا ي اسػػأوامػػيواػػهومػػفووػػأثس او

إساي سػػأوعلػػىو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو امش ػ عو ا ػ طنةاو سملػػفو لػػنوعػػن وم،ش ػ اوالعو ػ ؼو
ان اةوو نـو ا لسأو افلتطسنسأوعلىو امتو و ان اةو ةي و

 -جػػعوملينػػأوجلتػػطسفو ان اسػػأوج ػػنو لػػؿوعػػننون ؿو ايػػياـو اوػػةو عو جػػاو ةايمػػأو ان اػػأو

افلتػػطسنسأوإاػػىو091ون اػػأو مػػيوجسمػػيو ا امينػػياو ه

سػػأ ومػػفوجلػػؿو096ون اػػأوعل ػ وجػػةو

ااميسأو اييمأوالمـو اموحن و جلنومحمنول س وجفوعننو ان ؿو اميو جػأو فلتػطسفوحوػىو يفو
جل ومفوعننو اميوػ جسفو ةتػ ئسؿ واسػ وجفوتسيتػأوإتػ ئسؿو اينلػ سأو النو ي ػياو اوػةووفػ جو

حل مػػياوجلث ػ ووط جػػيواػػسسواػػنسميوجيوو اػػهونح ػ و اتػػلـ()3اوا ػ وسوطل ػ و الػػوطوعلػػىو اػػن ؿو
و ام،ث وجةو اتسيتأو اييامسأومفوجاؿوحل انيوعلىوح انيو امش عأا

ال

)(1

جي ا و ؿونياو()6100يوح ؿوعل سأوجلتطسفولن اأوجةو همـو اموحن ومالأوحؽو اي ن و ايننو( )22و

ولن وعفو ام لجو افلتطسنةواملين وح ؽو ام طنأو الائسف و اتنأو اويتيأ و ساواحـو–وجلتطسف وص9ا
)(2و

تينو انسف ونينسأاو()6105يو العو جياو ا امينسأو ه

و

سأو ن اأوجلتطسفااونالالاو مجسأ ومالأو اتسيتأو

ان اسأاو و
وووووووووووووووووو http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5062.aspx

و

)(3و

لحسفأو ه ـاو()6105يو اايميأو اي سأيوعننو ان ؿو اميو جأو فلتطسفوحوىو يفوجل ومفوعننو

اميو جسفو ةت ئسؿ و01وميس و6105ا

و
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 -النلميـوإاىو ليالاو همـو اموحن و املػيناأو النلػميـوهيو وفياسػأون اسػأو ػ و

ميوجانماوعلسهو ا سين و اتسيتسأوجيلومفو لؿو نلميمميوهلث ومفوتوأوعش و وفياسػأون اسػأاو
لو ايل سياووتيعننيوجةوم يليلوإت ئسؿو ملح وميون اسيا
 العو جياو ن اأوجلتطسنسأومتو لأوعلىوحن نوعيـو0921ـ ووف ضوميطسياوانسػن وعلىومييناأو ال عو إلت ئسلة-و افلتطسنة و ل اؾوو ؾوحتي ياوإت ئسؿون اسيو اوةووحػي ؿو
منعون ؿوانسن ومفو العو ؼو ن اأوجلتطسفا

-إفو احل ؿوعلىون اأوم ا وجةو سئأو همـو اموحن واهو اينسنومفو او يياو ا ين نسأو

عل ػػىومت ػػو و ا ػػين فو ا ػػن اة ومنم ػػيوووسسػ ػ و ام ل ػػجو ا ػػين نةوان ا ػػأوجلت ػػطسفومم ػػيوسل ػػعوح ػػن و
المػػجعـو إلتػ ئسلسأو ػػأفو ه ضو افلتػػطسنسأو ػػةوج لػػةومونػػيجعوعلسمػػي()1او مينػػةوآ ػ وولػ و

جلتطسفون اأووحاو الحولؿا

(خريطة تفاعمية توضد دول العالم التي اعترفت بالدولة الفمسطينية-

)(1

حيفة إندبندنت البريطانية  19ديسمبر )1169

م،تتأو المس واح ؽو إلنتيفاو( ن ف)يون تأو حثسأوح ؿوو يياو نلميـون اأوجلتطسفوإاىو ايمنسفو

ان اسسف واج -وجلتطسف وص05ا
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السياسات الفمسطينية لرف المكانة الدولية ونيل العضوية الكاممة
إفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو ػػةوالػػسأون اسػػأو يان اػػأو ه اػػى و الحػػولؿو ط سيوػػهوسل ػ فو

مو جؽومينسيو عتل سيوعلىو ان اأو ا ي يػأووحػاو الحػولؿ و ساػ وعلسنػيولفلتػطسنسسفوملػيعفأو
اامػػنوعلػػىو اتػػيحأو ان اسػػأوالػػميفون ػ عومػػفو او ػ جفوجػػةوم امػػأون اػػأو الحػػولؿاو ام ػػنؼو
هتيتةومفو جػعو املينػأو ان اسػأوالن اػأو افلتػطسنسأو نسػؿو ايلػ سأو اليملػأو ػ وووسسػ و ا لػعو
ا ين نةومفوتلطأو طنسأوإاىون اأووحاو الحولؿ و وح سؽو

و امنؼوسفو وانيوآجيؽوتسيتسأو

اين نسأوانسن وجػةوم امػأو الحػولؿوو ػنجو م يلػي و الحػولؿو ونومػةو طلػ و اوػن ؿو ايتػل يو

إلنميئهاو و
جػػةو ن سػػأو ايػػيـو6100وجعلػػفو ئػػسسو اتػػلطأو ا طنسػػأو افلتػػطسنسأومحم ػ نوع ػػيس وجفو
طأوإعػلفو ان اػأواستػاومػفو ػي و ا نعػأوج و امنػي

وج ولمػيولوػ وجػةوم ياوػهوجػةولػحسفأو

طنس سػ ػ ؾوو ػػيسمجي و ػػةواست ػػاوط امتػ ػ او اتسيت ػػةطاوم ػػفو ام ػػأونظػ ػ ل وت ػػس،ن وإع ػػلفو ان ا ػػأو
العو ؼو هممةو مي وإاىوون سؿو ال عواين نسيو تسيتػسي و تػسفو و اط سػؽواملح ػأوإتػ ئسؿو

ج ػػةو هم ػػـو اموح ػػن و امحيج ػػؿو ان اس ػػأو محلم ػػأو اي ػػنؿو ان اس ػػأ()1اوإفو العوػ ػ ؼو س ػػيـو ان ا ػػأو
افلتػػطسنسأوسشػػلؿوإسفػػي و اماومػػعو اػػن اةو عػػنلوواػػيلو اشػػي و افلتػػطسنة و عػػنوطػػيؿو نوظػػي لو
ثمينسػأو تػو فوعيمػيومػواو مػيوجؿوحػؽو اشػػي و افلتػطسنةو اط سيػةوجػػةوإايمػأون اوػهو امتػػو لأو
او اتسين وسنوظ و اونفس و سمثؿو

و احؽونسنيووي س سيوسحوـوعلىو اماومعو اػن اةو ا جػي و ػهو

واػػيلو اشػػي و افلتػػطسنة()2او س ػػىو اتػػ ،ؿو امط ػ او يفيولسػػؼوسملػػفو احل ػ ؿوعلػػىون ا ػأو
ليملأو ايل سأوجةو همـو اموحن ؟ و
استاو اط سؽوتملهو مي ن والحل ؿوعلىون اأوليملأو ايل سأوجةو همـو اموحن وجػةو
ظ ػػؿو اػ ػ جضو هم سل ػػةومم ػػيوسين ػػةوإملينس ػػأو ج ػػعو افسوػ ػ و هم سل ػػةوم ػػفوانس ػػنول ػػنو اوطلي ػػياو
افلتػػطسنسأاو ل ػ اؾوالوس اػػنو نػػيؾوش ػ طواين نسػػأوسحػػنن يومسثػػيؽو همػػـو اموحػػن ول ػةونتػػيىو

)(1و

امل ي وميجفاو()6100يوإعلفو ان اأو افلتطسنسأيوج تل ومانن ومالأوحؽو اي ن و ايننو( )22وولن و

عفو ام لجو افلتطسنةواملين وح ؽو ام طنأو الائسف و اتنأو اويتيأ و ساواحـو–وجلتطسف وص02ا
)(2و

و

ملو و امفي ليااو()6100يو العو ؼو ةايمأون اأوجلتطسفوعلىوحن نو اييـو0921و ا ؿو نلميـو

جلتطسفولن اأوليملأو ايل سأوجةو همـو اموحن وس اس و6100ػوص6ا

و
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اوأمسنميو مفوثـو احل ؿوعلػىو ايلػ سأو اليملػأ وإفو اشػ طو اػ ن وجػةو امسثػيؽو ػةوشػ طو

م لػ ػ عسأ و ياوألس ػػنوونط ػػؽوعل ػػىو ان ا ػػأو افلت ػػطسنسأاوإفومت ػػي و احلػ ػ ؿوعل ػػىو ايلػ ػ سأو
اليملػػأوجػػةو همػػـو اموحػػن وس ػػنجوجػػةوم حلوػػهو ه اػػىو و لػػسأومػػفومالػػسو همػػف و الحل ػ ؿو
علسميوسا وول ساو9وجعلي ومفو سفو05وعل وجسميوسحؽوالن ؿو ا مػسون ئمػأو ايلػ سأو
تػػو نـو افسو ػ او علسػػهوسوطل ػ وحل ػ انيوعلػػىو ايل ػ سأو اليملػػأووػػأمسفو9وجل ػ اومػػفومالػػسو
همػ ػػفون فو تػ ػػو ن ـوالفسو ػ ػ او الوسملػ ػػفوانػ ػػيوو ػ ػ جس و ػ ػ لو هل ػ ػ اوإالو نيعػ ػػأو اػ ػػن ؿو ين اػ ػػأو

امطيا ػ و افلتػػطسنسأو ن

ػػيوجػػةوإحػػلؿو ات ػلـو نمػػي وج ػ و حػػولؿوعلػػىوج لػػةو اوس ػ وجػػةو

ايياـاو سملفو نومي وعن ومتي اوالحل ؿوعلىو ايل سأو اليملأوجةو همـو اموحن و ةي و
-الح ول عمى العضوية من قبل مجمس األمن

سا و ايمؿومفو لؿو اح ؾو اتسيتةو ان ل ميتةو افلتػطسنةوالتػ وجلػ او اػن ؿو

هعلي وجةومالسو همف و يلأوجةو ان و اانسن وال وسي و هعلي واس و ان ئمسفواو جس و
هل او امطل أو احل ؿوعلىو ايل سأو اليملػأ وحوػىو فولينػاومتػأاأو ايلػ سأو نسلمػيو

اػػـووحتػػـو يػػن وجماػػ نو احل ػ ؿوعل ػػىو هل ػ او امطل ػػأوال ػػنومػػفو جػػعو اطلػػ ومػػفوانسػػنو
ماي م ػػأوط افسوػ ػ ط وجم ػػةومي ل ػػأوتسيت ػػسأوال ػػنوم ػػفو ل ػػميو لش ػػؼو ا ػػن ؿو ا جل ػػأوالت ػػلـو
اح س ةا
-الح ول عمى العضوية من قبل "متحدون من أجل السالم"

سملػفوالاميسػػأو اييمػأوو طػػةوو لػسأومالػػسو همػفو مػػن وجلتػطسفو ايلػ سأو اليملػػأ و

اؾوجةون و توثنيئسأو يلأو عومػين وعلػىو ا ػ و911و اميػ ؼو ػ وطموحػن فومػفوجاػؿو
اتلـط و ا يو و وهو ااميسأو اييمأوجةون جم و0951ـ و ػلؿو هجمػأو ال سػأو ع ػ اوجسػهو

عػػفو تػػوين ن يوه ػ وجم ػيـو ام ػػين و او لػػسأو ػػيإلا

او ااميعسػػأو ال ػ

سأوالحفػػيظوعلػػىو

اتػػلـو همػػفو ايػػيامسسف و اػػؾوإ واػػـوسيػػنومالػػسو همػػفوستػػوطسعو ا سػػيـو م ػ لو امتػػ ،اسأوا ػ و
تويميؿو افسو ومػفوا ػؿون اػأون ئمػأو ايلػ سأ و سوطلػ و ػ و ا سػي ووػ ج وعػن وشػ ط و ػةيو
و ػػنسـوطل ػ وعل ػ سأوليملػػأوامالػػسو همػػفاو احل ػ ؿوعل ػػىو هل ػ او اوتػػيأو ا ين نسػػأوج ػػةو
مالػسو همػػفاو تػػو ن ـوإحػػن و اػن ؿون ئمػػأو ايلػ سأوحػػؽو العوػ ضوط افسوػ طاو عو ػػي وعػػنـو
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ام ج أوعلىوطل وعل سأوليملأوان اأوجلتطسفوسمننو اتلـو همف()1او

و امتي وس،لنومػفو

انسنو ضو امي لأو اتسيتسأو ان ل ميتػسأوجػةومالػسو همػفوحوػىو فولينػاو امحي اػأواسػ و
ملػم نأاو سملػػفوال سػين و افلتػػطسنسأوجفووتػو نـو إلاػ

او ا ين نسػأو اتسيتػػسأوميػيوالحلػ ؿو

علىو ايل سأو اليملأوالن اأو افلتطسنسأوجةو همـو اموحن ا و

رابعاً :التهديدات اإلسرائولوة على األمن القومي الفلسطوين
لػػيفومػػفو امفو ػ ضوجفوسنومػػةو وفػػيؽوج تػػل و ياو لػػؿوإاػػىو احػػؿو اػػن ئـو ايمػػأو ان اػػأو
افلتطسنسأاواسػ وجفو ايملسػأو اتػلمسأوويثػ اوايػنـووط سػؽو تػوح ياياو افوػ و النو ياسػأ وجيوفياسػأو

ج تل وولوميوتلتلأومفو الوفياسػياو اتسيتػسأو همنسػأ وإالوجفو امفي لػياواػـوونػهوو الػ عو يػن و
تػ و لػػعو اي اسػػؿو إلت ػ ئسلسأوامنػػعوواتػػسنوحػػؿو اػػن اوسف و ػ و احػػنو هننػػىومػػفوموطل ػػياو
همػفو ا ػ مةو افلتػػطسنةو امػػينؼوإاػػىوإايمػػأو ان اػأو افلتػػطسنسأو امتػػو لأاو مػ وولػ وعملسػػأو
اتلـومحي اأوإلن و ال عو اسسوحلواهاوإفو ا لػعو اتيتػةو اػ فواللػ عو إلتػ ئسلة-و

افلتػػطسنة وسػػجن نوت ػ و وي سػػنوعلػػىو امتػػو سسفو امحلػػةو اػػن اة و ساػػنو افلتػػطسنس فوجنفتػػمـو
يس ػ ػػنسفول ػ ػػؿو ا ي ػ ػػنوع ػ ػػفووح س ػ ػػؽوج ػ ػػن جمـو ا طنس ػ ػػأ وم ػ ػػعو حس ػ ػػؿو ااس ػ ػػؿو ه ؿوم ػ ػػفو اجعم ػ ػػي و
إلت ئسلسسف و اوح الاو ايمس أوجةو او لس و انسمو جةوالماومعو إلتػ ئسلة وع ػ وووسػ وجنمػيطو
اما و الاوجـو هسنس ا اة و وفو وإت ئسؿوإاىو ا حن و ا سين و ا سأو الجموسفوال ل ؿوإاػىو
وفيؽوحؿو ان اوسفو اح س ةو ا يو و احؿو ا حسنو ام ؿوالفلتطسنسسف()2او و

نيؾوججمأوح س سأوجةو ام اؼو افلتطسنةووايلووشػننو احل مػأو إلتػ ئسلسأ و يلػأومػعو
ا نو اسمفو هحج و انسنسأو اوةووولػن و ا لػعو اتسيتػةوجػةوإتػ ئسؿ ومنػ و ايػيـو6119ـ و
ا ػػثلنون او نو ي س ػػأومووياس ػػأ و ج ػػةو ام ي ػػؿوو ا ػػعو هح ػػج و ا ت ػػطسأو او ػػةوو ػػ،مفو يملس ػػأو
ات ػ ػػلـوحو ػ ػػىوج ػ ػ ػ و نو ي ػ ػػياواػ ػ ػ اوج ػ ػػةو01وم ػ ػػي سو6105ـاو اوح ػ ػػنسياو او ػ ػػةوس امم ػ ػػيو
)(1

و اول ينة ومحمناو() 6105يونح و ايل سأو اليملأوان اأوجلتطسفوجةو همـو اموحن وم نجو الوحينومفوجاؿو

اتلـ و شأوعمؿو ين فيو طمن وإملينسأو تو ن ـوا و الوحينومفوجاؿو اتلـوجةو جعومتو وعل سأو
جلتطسفوجةو همـو اموحن وم لجو او طسطو افلتطسنة ونستم و 6105وص2ا
)(2

و

و اف سؽ و افلتطسنة والن تأ و التو وساسأا و()6119ي و ا سي ا و التو وساسأ و افلتطسنسأ وإلنمي و الحولؿو

إلت ئسلة و تويين وجميـو ام ين و ـو هللو–وجلتطسف وآ و 6119وص01ا

و
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افلتطسنس ف ووو ل وجةوعيملسفوجتيتسسفو مييو ه ؿوسويلؽو وط تػأو الحػولؿو جلػأوام ػنجو

ح ػػؿو ا ػػن اوسف و ػ ػ و اح ػػنو هن ػػىوالمطياػ ػ و افلت ػػطسنسأاوجم ػػيو اييم ػػؿو اث ػػينةوجسويل ػػؽو ػػيا مجو
احج سػ ػػأ و ويػ ػػننو ا سػ ػػي او ام ولفػ ػػأو امونيالػ ػػأوعلػ ػػىو اتػ ػػيحأو ان اسػ ػػأ ون فو او جػ ػػؽوعلػ ػػىو
تػػو وساسأوعمػػؿو طنػػة و ياوػػياةوولػػيؼوم ي مػػأو الحػػولؿ وجػػةوظػػؿو اولػػل و لػػؼو ا ػ مجو
احج سػ ػػأاو اتػ ػػ ،ؿو امط ػ ػ او يفيولسػ ػػؼوسملػ ػػفوم امػ ػػأوإت ػ ػ ئسؿوعلػ ػػىو امتػ ػػو و اػ ػػن اة؟او
امطل

ومنيولفلتطسنسسفوم امأو اومنسن او إلت ئسلسأوجةو ه ضو امحولأومفو ػلؿوم ي مػأو

الحولؿو يات ؿو ا تيئؿو امملنأ و يإلليجأوإاىوم امأو اومنسن او إلت ئسلسأوعلىو امش عو
ا طنةومفو لؿو امنظمػياو ان اسػأ و متػيعن و اػن ؿو ال ػ و اوػةوو اػ وجػةووح سػؽو اتػلـو

جػةو امنط ػػأ و سملػػفوم امػػأو اومنسػػن او إلتػ ئسلسأوعلػىو همػػفو ا ػ مةو افلتػػطسنةومػػفو ػػلؿو
نومي وعن وتسيتياوجلتطسنسأو جةوعن ومتي ا وني لميوعلىو انح و اوياةي و

مواجية إسرائيل في األمم المتحدة
إفو اي ياو هتيتسأوجػةوعملسػأو اتػلـوولمػفوجػةو ػولؿومػ جسفو ا ػ و ػسفو ااػين سفو
افلتػػطسنةو إلتػ ئسلةوعلػػىولػػؿو امتػػو سيا وجيلػػىو امتػػو و ايتػػل يوونفػ نوإتػ ئسؿو ػػيمولؾو
و تػػينأوعتػػل سأو ن سػػأو ها ػ وجػػةو امنط ػػأ و لػػيجأوإاػػىو تػػوم و سػػي وإت ػ ئسؿو ايتػػل يو
ونيمسػػهوجػػةوج لػػةو اتػػلطأو ا طنسػػأ وجمػػيوعلػػىو امتػػو و اتسيتػػةوجسومثػػؿوجػػةو اػػنعـو او ػػة و
امسمنػػأو هم سلسػػأوعلػػىوعملسػػأو اتػػلـو اا ئمػػيوإاػػىوحػػؽو اػػن ضوط افسو ػ طوجػػةومال ػسو همػػفو

ان اةوالنجيعوعفوإت ئسؿو متيننومي()1او ال نومفو ني و تو وساسأوانسن والوييمؿومعو احل مػأو
إلتػ ئسلسأو اموط جػأ و ػةيو ا ػ ؿو يامفي لػياو ام يشػ ومػعوإتػ ئسؿوولػ فوم ايسومػيواػ او
همػػـو اموحػػن و ا ػػي وإت ػ ئسؿو ػػ ؿو العوػ ػ ؼو يان اػػأو افلتػػطسنسأوعلػػىوحػػن نو ا ػػعوم ػػفو
حجس فو0921ـاوجيا ؿو حؿو ان اوسفومفوا ؿو الحػولؿ وسينػةوإنمػي و التػوسطيفاو جػةوحػيؿو
تػػوم و ا ػ جضو إلت ػ ئسلةوعلسنػػيوم امػػأو الحػػولؿون اسػػيومػػفو ػػلؿو ا تػػيئؿو هن او اوػػةو

وحنثنيوعنميوتي ياو اؾومفو لؿووح ؾون اةوتلمةوسمنؼوإلن نأو اتسيتياو إلتػ ئسلسأوجػةو
ه ضو امحولػػأومػػفو ػػلؿون ئػػ و همػػـو اموح ػػن و ه ػػـومػػفو اػػؾوتػػيةو ا س ػػين و افلتػػطسنسأو
)(1

و ف و ليسن وج سنا و()6106ي وإن وج يمي و عملسأ و اتلـ و افلتطسنسأ و– و إلت ئسلسأي و 6106-6119و تياأو

مياتوس واس ومنش

66

وايميأوم ا نوميم ي و ااجئ و–ووسجيو ج وص002ا و

أمن قومي

اوفيسػؿو ا ػ او هممسػػأو الػػين ومػػفو همػػـو اموحػػن ولػػنوإتػ ئسؿ وجمنػػيؾو الثسػ ومػػفو ا ػ او
هممسأو اوةواـووط ؽ و امطلػ

و ػ ووفيسػؿوولػؾو ا ػ او اػسسوجسينومػيومػفو ػلؿو التػويينأو

ن وؿو ايياـو ام،سن واحؿو ان اوسفاو و

مواجية إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية
ويو و امحلمأو اانيئسأو ان اسأو اوةوسحلمميونظيـو ميو هتيتػة وج ؿومحلمػأون ئمػأو
جتتاو ني وعلىوميي ن ووـوإنشي ،يوامحيت أوم ول ةواػ ئـو احػ

و إل ػين و ايػن فو ااػ ئـو

لنو إلنتينسأوعيـو0999ـ و انو يش او امحلمأوجعمياميوجةو6116ـو ينومليناأو21ون اأو
علػػىو انظػػيـو هتيتػػةوالمحلمػػأ و م ػػيو ا ئستػػةوجػػةوال ػػيياوإفو الحػػولؿو إلتػ ئسلةو ولػ و
ليجأو اا ئـو اوةوو وصو ميو امحلمأو اانيئسأوعلىوم ووي سخو الحػولؿوال لػةو افلتػطسنسأو
منػ ػ و اي ػػيـو0929ـو حو ػػىوس من ػػيو ػ ػ او سمل ػػفوال س ػػين و اتسيت ػػسأومحيلم ػػأو الح ػػولؿوع ػػفوول ػػؾو
ااػ ػ ئـو ي ػػنو نل ػػميـوجلت ػػطسفوإا ػػىو امحلمػػػأو اانيئس ػػأو ان اس ػػأو ت ػػمسيوج ػػةو ه ؿوم ػػفوج س ػػؿو

6105ـاو الفو هم واػسسو ولػؾو اتػم اأو اوػةونو ايمػي وجمنػيؾومي اػياوجمػيـو اتػلطأو ا طنسػأو
افلتطسنسأ وج اميوإت ئسؿ وجمةواستاوعل وجةو اانيئسأو ان اسأو اـوو اعوعلػىومسثػيؽو مػي و
ياوػػياةوالوسا ػ جوالتػػلطأو جػػعوالػػسأوم يش ػ وعلػػىوإت ػ ئسؿوإالوع ػ وا ػ ومػػفومالػػسو همػػفو
ان اةوإللن وا وملجـو يا ي والمحلمأوط يوال ننو اتي ع و انوسلطنـو

و همػ و ػيافسو و

هم سلةاو معو اؾو جياوج ػعومنظمػياوح ػ ؽوإنتػيفوجلتػطسنسأومػ ل واين نسػأوإاػىو امحلمػأو
اانيئسأو ان اسػأوحػ ؿواػ ئـو احػ

عيـو6102ـ()1ا و
امطلػ

و إلتػ ئسلةو ػلؿو ايػن فو إلتػ ئسلةوعلػىواطػيعواػج وجػةو

ومنػػيولفلتػػطسنسسفوو ثسػػؽو اا ػ ئـو إلتػ ئسلسأو حػػؽو اشػػي و افلتػػطسنةواين نسػػي و

و ػػنسمميوالامػػياو ان اسػػأوجػػةو ا اػػاو امنيت ػ والتػػلطأو ا طنسػػأو افلت ػػطسنسأو جػػؽو إلاػػ

إلت ػ ئسلسأو امووس ػ او ان اسػػأاو يإللػػيجأوإاػػىوجفوا ػ ئـو اح ػ
) (1و

او

والووت ػ طو ياو ػػينـو جػػؽومسثػػيؽو

اع وجة و اؾي و و ام لج و افلتطسنة واح ؽ و إلنتيفا و()6105ي ومنظميا وح ؽ و إلنتيف و افلتطسنسأ ووتلـو

م ل واين نسأ وإاى و امحلمأ و اانيئسأ و ان اسأ وح ؿ وا ئـ و اح

و إلت ئسلسأ و اا ئـ ولن و إلنتينسأ و امشو هو

ي ولي ميو لؿو اين فو إلت ئسلةوعلىواطيعواجوجةوعيـو6102وhttp://pchrgaza.org/ar/?p=8307
و
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مياو علسهوال نومفوو ثسؽوليجأو اا ئـو وامسجو املفياو ا ين نسػأو شػلؿون ئػـو متػوم وحوػىو

فولػػيفوالوس اػػنوا ػ ومػػفوعنمػػهوال ػ ي والمحلمػػأوحياسػػياوجػػلوس اػػنومػػيوسمنػػعومػػفوم امػػأو
إت ئسؿواين نسيوجميـو امحلمأو اانيئسأوإاىواين و اتسيتسأ وج و ايمؿومييا و
انوو جعونع واليئسأولنوإت ئسؿوجةو امحيلـو ان اسأو ونومةو يإلن نأو اتسيتػسأوإ و
ميووي او إلن نأو ا ليئسأوجةوم جسفو ا

و ان اسػأو احياسػأ و يلػأو ا السػياو اموحػن و اػن ؿو

او سػػأو ال ػ و ا جلػػأوإلن نػػأوإت ػ ئسؿون اسػػياوإالوجفووح سػػؽو يػػضو انوػػيئجوججلػػؿومػػفوعػػنـو

وح سؽوجيوشة و يإلليجأوإاىو اويي فو ايمػؿوجػةوعػن وماػيالاوواػيلو اتسيتػأو ان اسػأوجاػ و
مػػفو ايمػػؿوجػػةو اماػػيؿو اتسيتػػةوج ػػط وجػػيام اؼو اتسيتػػةوسيػػججو ام اػػؼو ا ػػين نةو سجس ػنومػػفو
انعـو الاولينيا و

مواجية إسرائيل عالمياً
ػػنجاو اح لػػأو الػػمس نسأوعلايومػػيو اتسيتػػسأومػػعو اػػن ؿو او سػػأ و وملنػػاومػػعو ػػلؿو

او ي و املػيا ومػعو اوػ

ومػفوإايمػأون اػأوعػيـو0929ـ وثػـونتػااوعلايومػيو ملػياحميومػعو

ا السػػياو اموحػػن و هم سلسػػأاو اس ػ ـووحظػػىوإت ػ ئسؿو ملينػػهون اسػػأواسػػن وعلػػىو امتػػو و اػػن اةو
ي ػػنوإنش ػػي وم،تت ػػياو ان ا ػػأ وعمل ػػاو احل م ػػياو إلتػ ػ ئسلسأوعل ػػىونت ػػجوعلا ػػياوتسيت ػػسأو
تػػو وساسأومػػعوليجػػأو اػػن ؿو اوػػةوووموػػعو ػػن اوعتػػل سأو اولػػينسأول ػ

علىو امتو و اييامةوليامننو السفا و

و ياوػػياةوامػػيو جفو

إفو ايلاػياو اثنيئسػػأو ػسفوإتػ ئسؿو ن ؿو ايػياـ ووتػػوثم يوإتػ ئسؿو شػػلؿول سػ واشػ عنهو
تسيتيوميو اينل سأولػنو اشػي و افلتػطسنة و ياوػياةوجمػةووشػلؿو طػ وعلػىو همػفو ا ػ مةو
افلتػػطسنة وجيايلاػػياو إلتػػ ئسلسأ-و هم سلسػػأو لػػحأ وحسػػنوويمػػؿو ا الس ػػياو اموحػػن وعلػػىو
حميس ػػأوإتػ ػ ئسؿو مل ػػياحميوج ػػةو امنط ػػأاواسػ ػ وجفو ن ػػيؾون الوانس ػػن وا ػػنووش ػػلؿو طػ ػ وعل ػػىو
ا لػسأو افلتػطسنسأوجػػةو امنظػ و ا سػ و ا يسػن و اػؾومػػفو ػلؿو الػػماوج وعػنـو اولػ ساو

لػػنوإت ػ ئسؿوجػػةو ام،تتػػياو ان اسػػأ وج وعػػنـو و ي ػػيوم اػػؼوتسيتػػسأو لػػحأومػػفو ال ػ عو
إلتػ ػ ئسلة-و افلت ػػطسنةاو علس ػػهوسمل ػػفو ا ػ ػ ؿو ػػأفوجيوإنا ػػيجوتسيت ػػةووح ػػهوإتػ ػ ئسؿوعل ػػىو
امتو و اييامةوانوسشلؿو ط وعلىو همفو ا مةو افلتطسنةاوج نوايماو ايلاػياو او لسػأ-و
إلت ئسلسأولي ػأوالػن ؿو اي سػأو اوػةو جلػاو احلػـو ايثمػينةو طيا ػاو يالتػو لؿ وجيتػوولاو
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إت ئسؿو لو افا و اتسيتسأو سفو ايػ

و و لسػيو جايمػاوعلاػياوتسيتػسأو عتػل سأو اولػينسأو

ا س ػأومػػعوو لسػػي وج ػػيا اـومػػفونعػػـوو لسػػيوال لػػسأو افلتػػطسنسأو ن نومػػيواتسيتػػياوإت ػ ئسؿولػػنو
اشػػي و افلتػػطسنة وإالوجفو ايلاػػياو ان ل ميتػػسأو الاولػػينسأو او لسػػأومػػعوإت ػ ئسؿوا سػػأواػػن و
ةو هلث و تو

وجةو امنط أو اي سأاوو و

إفومػػيوسمسػػجو ايلاػػياو إلت ػ ئسلسأو ػػن ؿو ايػػياـو ػ واػػن وميو الػػنيعسأو اػػنعـو هم سلػػةو
امي وجميونحفوجمنيؾوليؼون ل ميتةووايلو ان ؿو ال

و يلأوجػةوآتػسيو ج س سػي وج ػنولينػاو

علا ػػياومنظم ػػأو اوح سػ ػ وم ػػعو ا ػػن ؿو ال ػ ػ و يل ػػأو الش ػػو لسأوا س ػػأوا ػػن و ي ػػنو اووسػ ػ او
اتسيتػػسأو ال ػ وعلػػىو امتػػو و ايػػيامةومػػفوت ػ طو الوحػػينو اتػ جسوةو اتػػي ؽ و ن سػػأوعملسػػأو
اتػلـو0990ـ و وامػػاومنظمػأو اوح سػ والوػ
ان ل ميتسأومعو ان ؿو ال

وإلايمػأو ان اػػأو افلتػطسنسأاو ومسػػجاو ايلاػػياو

وجةوآتسيو ياث ػيا وجػةو ام ي ػؿونتػااوإتػ ئسؿوعلاػياوا سػأومػعو

ولؾو ان ؿاو ػ وسوطلػ ومنػيوإعػين وو ػسـوعلايونػيو ا ي اسػأو و نػةوتسيتػسياوجلتػطسنسأوجتيتػميو
إنم ػػي و الػ ػ عو ح ػػلؿو ات ػػلـوم ػػعوليج ػػأو ا ػػن ؿ ون فومحي ػػي وجيون ا ػػأوعل ػػىوحت ػػي و ا ػػن ؿو
ه ػ

وج و اللوفػػي و ياوأسسػػنو اػػن اةوالن اػػأو افلتػػطسنسأ وجيال ػ عومػػيوجؿوايئمػػيو سوطل ػ ونعػػـو

تسيتةوح س ةو تسيتياوجيلسأووو ولنوإت ئسؿولةوو لػخوا ػ او همػـو اموحػن و اشػ عسأو
ان اسأو ونمىو حولاميوه لةو ان اأو افلتطسنسأا و

مواجية إسرائيل باستحقاقات السالم العادل
وتيىو ا سين و افلتطسنسأوال ل ؿوعلىوتلـوعػينؿو شػيمؿوسنمػىو الحػولؿو إلتػ ئسلةو
علػػىوج ل ػػةو ان اػػأو افلتػػطسنسأ و ا ػػنوجش ػػلاوليجػػأو الوفياس ػػياو اثنيئسػػأو ان اسػػأوالو لػػؿوإاػػىو
وفي مياو احؿو انميئةو ػسفو اطػ جسف و اػـوولػفو ايلػأوجػةو امفي لػيا وجمػةو تػسلأومػفو تػيئؿو
حػػؿو انجعػػياو ان اسػػأو ػػياط ؽو ان ل ميتػػسأو استػػاو اويسػػأاو نمػػيوولمػػفو ايلػػأوجػػةو الوفياسػػياو
اػ

اووط س مػػي وجػػلوس اػػنولػػمينأوح س ػػأواوط سػػؽو الوفياسػػياو ان اسػػأوتػ و اوػػجـو هط ػ ؼو

ام ايػػأو ونفس ػ ي و عنػػنميوننظ ػ والوفياسػػياو اتػػلـو ام ايػػأومػػعوإت ػ ئسؿوناػػن يوو ػ جضوو ػػنسـو
ويمػػن وميوجػػةو الوفياسػػيا و وويلػػؿو لػػيسيو همػػف و ػػيا اـومػػفو ا ػ نو ا عيسػػأو هم سلسػػأواليجػػأو
الوفياسػػياوجمػػةوالوو ػ اـوإت ػ ئسؿوعلػػىوونفس ػ يومػػفوجاػػؿو ا ل ػ ؿوإاػػىو اتػػلـو ايػػينؿاو علػػىو

ا سين و افلتطسنسأوجفووتيىواي نوم،وم ون اةوالتلـو آاسياوانسن وومنؼوإاىوإنمي و الحػولؿو
إلت ئسلةوالن اأو افلتطسنسأا و
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امػػاوج نتػػيونعػ واي ػػنومػػ،وم ون اػػةوالتػػلـوالمتػػأاأو افلتػػطسنسأو إلتػ ئسلسأ و حسػػي و

سػػي وحػػؿو اػػن اوسفوعلػػىوحػػن نو ا ػػعومػػفوحجسػ ػ فوع ػػيـو0921ـ()1او ح ػػاو اػػن ؿو اي سػػأو
مال ػػسوايمي ػػأو ا ػػن ؿو اي س ػػأو يام ػػين و اف نت ػػسأ و لػ ػ اؾو ا س ػػين و افلتػػػطسنسأ و ا ػػيؿو جسػ ػ و
ا ي اسػػأو سػػيضو امػػيالةيوط ح نػػيو يام ػػين و اف نتػػسأوعلػػىوجتػػيسو نمػػي و الحػػولؿو جػػؽواػػن ؿو

جمنةومحننو آاسػأون اسػأوجيياػأط وإالوجفو اػ نو إلتػ ئسلةوعلػىو ام ػين ولػيفوتػل سيو()2اوإفو اػنع و
اف نتػػسأواي ػػنومػػ،وم وتػػلـون اػػةوال ػػنومػػفو تػػوثمي يو جػػؽوآاسػػياوانسػػن وومػػنؼوإاػػىوإ اػػيـو

إتػ ئسؿوعلػػىوونفسػ وويمػػن ومياو جفوسلػ فو امتػػيىو افلتػػطسنةوالمػػ،وم و اػػن اةو لػػمينياون اسػػأو
انسن و علىوجتسوم ايسياو اتلـو اتي أو ا ين فو ان اة و ا او اش عسأو ان اسأاو و

خامساً :الرأي العام العاملي والقضوة الفلسطونوة
جتمماوث و الوليالاو إلعلـو اانسنوجةوإحن نوووس اومممػأوعلػىولػيسنومي جػأو
اشي

و ام ولفأو مػيوساػ يوجػةو ه لػةو افلتػطسنسأو امحولػأ وج ػياواللػ او افلتػطسنةوجثػ لو

لن لو تطو اماوميياو ه

و اي و إلعلـون وممميوجةو ا لسأو افلتطسنسأو اوةوويو و

مػػفوج ػػـوالػػيسيو امنط ػػأو اي سػػأو ايػػياـ وجػػأث و اػػؾوجػػةو اػ جيو ايػػيـو ايػػيامةو اػ يولػػيفوسيو ػ و
لميوالفلتطسنسسفو حلسفيواإلت ئسلسسف و همػ و اػ يوجن وإاػىوحلحلػأو ام اػؼو اتسيتػسأواػن ؿو
ايياـ و ووسس وم اؼو يلمي و

ولؼو طي وج

ووايلو افلتطسنسسف()3او و

جػػةو اتػػي ؽولػػيفو النط ػػيعو اتػػيئنوح ػ ؿو اسم ػ نوجػػةوج

اويتػػعوعشػ وايسػػأوجػػةو اتػ

وحسػػنولػػيفو اسمػ نيوجػػةونظػ و ه

ػػيوجػػةو ا ػ نسفو اثػػيمفوعش ػ و
سػػسفوماػ نوطمػ

و سػػنو

مل ػ ل وسيمػػؿوجػػةو ا سلػػأو امسػػعو هعمػػيؿو امنيجسػػأوال ػػلؽطاو الػػفومػػعو ػػن وتػػسط و اسم ػ نو
عل ػػىو ت ػػيئؿو إلع ػػلـو او س ػػأو و ن ػػةوإت ػػو وساسأوويم ػػؿوعل ػػىوووسسػ ػ و الػ ػ و انمطس ػػأو ات ػػسئأو
ا نسمأو وح سلميوإاىول وسوييطؼوميميو إلنتيفو ه

ةو شلؿوعيـ وحسنوو يطػ و اي ػؿو

)(1و

او ؿ وحلمةاو()6102يونونسي و ام ين و اف نتسأ و ايننو 1612و ات او61وج س و 6102وص02ا و

)(2و

ا سن و احسي او() 6105ي اميالةيو ح نيو يام ين و اف نتسأو تننوظ وم ايومي و ايننو 1692و ااميأو

00مي سو 6102وص5ا و
)(3

وعن ي وع ن هللاو()6105يووح الاو ا جيو اييـو او ةووايلو ا لسأو افلتطسنسأون تأواح

ن تأونش اوجةومالأون تياوش ؽوج تطسأ و ايننو 11وو اتنأو 09وشوي و 6105وص0ا و
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ا لػ و ه

ػػةو يالوػػأو هتػػل

و اط س ػػأو امنيت ػ أو ها ػ

وإاػػىونمػػطوحسيوػػه وج ػ ضو اسمػ نو
()1

جنفتػػمـوعلػػىوجانػػن اوولػػؾو اػػن ؿو لت ػ ومي لػػأو ا ػ جيو ايػػيـو إلعػػلـ او سمولػػؾو اسم ػ نوج ػػـو
جل ـو ام،تتياو إلعلمسػأوعلػىومتػو و ا السػياو اموحػن و ج

ػي و سيو ػ و اػيؿو ام،تتػأو

ايتل سأوجةوإت ئسؿوجفو انعيسأو إلعلمسأو و اسهو ا جيو اييـومفوج ػـو ا طػ اوهيوجعمػيؿو
إ ي س ػػأوم لػ ػ ن ووا ػػيلو افلت ػػطسنسسف و وح س ػػؿو هنظ ػػي والػ ػ جيو اي ػػيـوعل ػػىوع ػػن وإتػ ػ ئسؿو ػػـو
افلتػػطسنسسفو امتػػلمسف()2او مػػعووجسػػنو العوػػن او إلت ػ ئسلسأوعلػػىوج لػػةو اتػػلطأو ا طنسػػأ و

شػػمناو ام ا ػػؼو اش ػػي سأو ا ت ػػمسأو ي ػػضو اوحػ ػ الاو او ػػةوعلت ػػاو نيطيج ػػهوج ػػةو اػ ػ جيو اي ػػيـو
اييامة و وحنسن و ا جيو اييـو او ة وحسنميوشي نو جمـو ا لػسأو افلتػطسنسأو لػ وميو اح س سػأو
ع ػ ػ و ت ػػيئؿو إلع ػػلـو ت ػػيئؿو او ل ػػؿو الاوم ػػيعةاو يإلل ػػيجأوإا ػػىو اوح ل ػػياو ان ل ميت ػػسأو
افلتطسنسأوجػةون ؿوج

ػي ومػفوجاػؿو تػويطيؼو احل مػياو ه

افلتطسنةولنو العون او إلت ئسلسأو امولػ

سػأوال اػ ؼو اينػ و اشػي و

و اوػةووتػومنؼو امػننسسفو ام نتػيا و لػ اؾو

ملين و ه لةو التوسطيفاو لةونلؿواميونل وإاسهو

ولت و ا جيو ايػيـو اػن اةومػفو

جاؿو الوطوعلىوحل مياو ان ؿواو ؼوم افيون عميوال لسأو افلتطسنسأو عن اأومطيا مي وال نو
مفوإو يعو تو وساسأوموليملأ وعلىو امتػو و ا تػمة و احج ػة و م،تتػياو اماومػعو امػننة و
اشي ةاو و

ون ماو ا سين و افلتطسنسأومن وع نوه مسأو ا جيو اييـو إلالسمةو اييامة وس ؿوللاو
لؼوجةوم ي لأوجا ساوميهوجةوج

و ايػيـو0910ـيوطإفو احياػياو امياسػأوالم ي مػأوج لػاو

او لسػػجوعلػػىو ايلاػػأومػػعو هنظمػػأو اي سػػأوعلػػىوحتػػي و اامػػي س و اي سػػأ و

و تػػوم و ػ و

ا لػػعوجعو ػػنوجنػػهوتػػس،نيوإاػػىو نمسػػي وليمػػؿ وهفو نػػيؾوونيجلػػيوح س سػػيو ػػسفو اثػ و افلتػػطسنسأو

)(1

وش

وجممةاو() 6109يو اوح ؿوجةو امج و ه

ةووايلو ا لسأو افلتطسنسأ وا سن وجلتطسف و ااميأو61و

نستم /ولف و 6109وصو02ا و
)(2

ا جن و امل سأا و()6105ي و اتسط وعلى و تيئؿ و إلعلـاا وإحن وو لسيا وحمي ولمس ف و ااميأ و61و

ن جم و6105ا و
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اينسػػنومػػفو هنظمػػأو اي سػػأ وإفواػػـوسلػػفوللمػػيط()1او اػػنونعػػاو ااميسػػأو اييمػػأوعػػيـو0911ـو

الحوفػيؿوجػةو69ونػ جم ومػفولػؿوعػيـو ػياس ـو اػن اةوالولػيمفومػعو اشػي و افلتػطسنةو( ا ػ و
21/96و )او جةو اؾو اس ـومفوعيـو0921ـو عومناو ااميسأو اييمػأواػ وو تػسـوجلتػطسفاو
إفو اسػ ػ ـو اي ػػيامةوالول ػػيمفوم ػػعو اش ػػي و افلت ػػطسنةوا ػػسسوس م ػػيوعينس ػػيوجمػ ػ وسحم ػػؿومل ػػيمسفو
تسيت ػػسأ وجم ػػيوجا ػػاوجلت ػػطسفوو ػػعووح ػػاو الح ػػولؿ و الوسمل ػػفوا ػػن ؿو اي ػػياـو او ػػةوو ج ػػعو ايل ػػـو
افلتطسنةوجةو همـو اموحن والوليمفومعوجلتطسفوجفووفةو ياوجميوميووايلو اشػي و افلتػطسنةو
جعو ايلـ و

و هم وسوطل و الوطومػفوا ػؿوشػي ميواوفيسػؿوتسيتػأوحل ميومػيو و نػةوحلػ الو

تسيتسأوجتيتميوا او اش عسأو ان اسأاو و

الرأي العام الدولي تجاه القضية الفمسطينية
إفو ػ و ااين ػ ومػػفون تػػونيوستػػومنؼو شػػلؿوجتيتػػةو ا ػ جيو ايػػيـو إلالسمػػةو اػػن اة و
م ػػنؼولتػ ػ ووأسس ػػنو نعػػػـو اماومي ػػياو امو ي ػػػأواو جس ػػيو تسيت ػػسيوم ػػفوجاػػػؿو ال ػػوطوعل ػػىو

حل ميوميواوح سؽوج ػن جنيو وطلييونػيو ا طنسػأوعلػىوليجػأو امتػو سيايو ان اسػأ و إلالسمسػأ و اػسسو
ام ل نو يإلالسـو امنط أو اي سأوج ط وجيلىوت سؿو امثيؿووشلؿوجم سليو الوسنسػأوإالػسـواو جػةو
حػػنو سو ػ وم اػػؼوعػػيـوواػػيلوالػػسأوميسنػػهاو تػ ؼونيػ ضو اػ جيو ايػػيـوالماوميػػياو ام ولفػػأو
حت وج مسوميو ا وميو شن ووأثس يوجةوتسيتياوحل ميوميووايلو ا لسأو افلتطسنسأ ولميوسلةي و

الرأي العام الةربي تجاه القضية الفمسطينية
سلي و ا جيو اييـون و يميوجةولنيعأو ا ػ و اتسيتػةوجػةو هنظمػأو انسم طسػأو اوػةو
وش ػ ػػللميو هح ػ ػػج و اتسيت ػ ػػسأو منظم ػ ػػياو اماوم ػ ػػعو ام ػ ػػننة()NGOsو إلع ػ ػػلـو اس ػ ػػيوم ػ ػػفو
ام،تتػػياو امسئػػياو اماوميسػػأ وا ػ اؾ وج ػػنو لػػصو الوحػػينو ه
ه
)(1

سأوان تأو ا جيو اييـو ه

ػػةون ئ ػ وجػػةو امف لػػسأو

ةوجةو اينسنومفو ا ليسي( Public Opinion Analysis

ل نا و سلسيـا و()6115ي وعملسأ و اتلـي و ان ل ميتسأ و همس لسأ و ال ع و اي ة -و إلت ئسلة ومن و 0921و

م،تتأ و
ال

لسنوج ون و انش وايميأ ولياسف نسيا و ن و ل ل وجة ون تأي ون ن وولحمة وط التو لاسأ و افلتطسنسأو
و امحنن اطا و ام،وم و اتن ي و ه ؿ وط افلسأ و افلتطسنسأ وم ايأ و اوا أ و آجيؽ وووسس و امتي و

التو وساةط ومتي ا-و ام لجو افلتطسنةوه حينو اتسيتياو ان تياو التو وساسأ و 6106وص20ا

و

66

أمن قومي

)Sectorوا سيسووط و ا جيو اييـو ه

ةووايلو ا ليسيو ه

(جوحسػػأ و6101يو)061او جػػةو تػػوطلعوال ػ جيو ه

سأو ان لسأو ا لػيسيو ان اسػأو

ػػةوح ػ ؿو اػػن ؿو هلث ػ وومنسػػن والتػػلـو

اييامةوعيـو6119ـ واي اوإت ئسؿوجةو ام و أو ه اىو نت أو %59وولسميو ا السػياو اموحػن و
هم سلسػػأو ل سػػيو اشػػمياسأو نتػ أو)1(%59او اػػنو للػػاو التػػوطلعياو اوػػةوجا ومػػي ومػػيو ػػسفو

هع ػ ـو6115و  6106وم،تتػػياو سطينسػػأوم ث اػػأومثػػؿوطBBcط و ط YouGovط و حوػػىو
ػىوووسػ وجػةومسػ ؿو اػ جيو ايػيـو ا سطػينة و اػ يو ػياوجلثػ ومػسلوإاػىو
م لجو لنولمس نسأ وإا
ر
()2
نو ينوإت ئسؿ و انع و اىو اتلـ وعلىوجتيسو العو ؼو ح ؽو اشي و افلتطسنة ا و
مػػعوونػػيمةوا ػ و اماومػػعو امػػننةوجػػةو هنظمػػأو اتسيتػػسأو ه
الاوميعسػػأ وسلي ػ و ا ػ جيو ايػػيـو ه

سػػأ و ػ جو اح لػػياو

ػػةون و يمػػيوجػػةو اوػػأثس وعلػػىو واي ػػياو الوحػػينوجػػةو

عملسػػأو اتػػلـو افلتػػطسنسأ-و إلت ػ ئسلسأاو اػػنوجناو التػػو وساسأو افلتػػطسنسأو يتػػومن ؼو اتػػيحأو
ه

سػأوتػ و ياح لػأو اتسيتػسأ و او لػؿومػعوش لػسياوج

سػأومػ،ث و الاو ػي و ػػأحج و

اس اسأ و اس يومفو هشليؿو انلياسأوإاىوإحن نووػأثس وجػةو اػ جيو ايػيـو ه
اوح لػػياوو ان ل ميتػػسأو اوػػةووت ػػومنؼو او ػػأثس و ػػيا جيو اي ػػيـو ه

ػة()3اوإفو ػ لو

ػػة وال ػػنو جفوول ػ فو ج ػػؽو

تػػو وساسأوثي وػػأ و منظمػػأوجػػةو ػػ مجوتسيتػػسأوموليملػػأووتػػومنؼوليجػػأون ؿو الوحػػين و ليجػػأو

هشليؿو احج سأو ان ي سأو اماوميسأو اطل سأا و

الرأي العام ألمريكا الالتينية تجاه القضية الفمسطينية
معو ن سأو ال عو إلت ئسلة-و اي ػةولينػاون ؿوجم سلػيو الوسنسػأووليػ ون و ػي جوجػةو
ا لسأو افلتطسنسأ و الوتسميوجةوج اأو همـو اموحن وحسنوليفوالث ؿو ايننيو ا يوووموػعو ػهو
ن ؿوجم سليو الوسنسأوجث و ل وجػةووطػ و ا لػسأو افلتػطسنسأوعلػىو الػيسنو اػن اةومنػ و ايػيـو
0921ـ و ا ػػنو اف ػػاوميظ ػػـون ؿوجم سل ػػيو الوسنس ػػأوإا ػػىواينػ ػ وإتػ ػ ئسؿوم ػػفو ػػلؿو اولػ ػ ساو

)(1

European Commission. (2003): Iraq and the Peace in the World, November 2003,
pp2-11.
)(2

اي ػ ػػةو اانسػ ػػناو()6102يووح ػ ػ الاو ا ػ ػ جيو ايػ ػػيـو ا سطػ ػػينةوواػ ػػيلوإت ػ ػ ئسؿيوإاػ ػػىوجلتػ ػػطسفون و9وجاتػ ػػطسو

6102ا و

)(3وم اعوتي ؽاوتلمأ ونالؿ وص99ا

و
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ال ػػياحميوج ػػةو هم ػػـو اموح ػػن او سمل ػػفووفت ػػس و ػ ػ لو ام ا ػػؼو ينلػ ػ سفو ئست ػػسسفو م ػػييونفػ ػ و
ا السياو اموحن و هم سلسأوعلىون ؿوجم سليو الوسنسأ و انشيطو المس نةوجةوولؾو ان ؿاو و

لػػيفوعػػيـو0919ـون طػػأووح ػ ؿو ئستػػأوجػػةوو ػ سـون ؿوجم سلػػيو الوسنسػػأوام افمػػيووا ػػيلو
السأوجلتطسفاو انوووس او ين يوم اؼو يضو ان ؿو شلؿو ل و ت وعن وع مؿومحلسػأو
ن اسأوج مميو إلن ؾو اموجسنواين اأو ا لسأو افلتطسنسأو ام اؼو اي ة و يإلليجأوإاىوث او
وجم سليو الوسنسأو نم طأو احلـو او لصومفو او يسأوال السياو اموحن و هم سلسأ()1او و

شي

اس ـووينوجم سليو الوسنسأومفوجلثػ و هاػياسـو ام،سػن وال لػسأو افلتػطسنسأوجػةو ايػياـ و اػنو
والىو

و اوأسسنو ل اوجةو عو ؼوامسػعون ؿوجم سلػيو الوسنسػأو يان اػأو افلتػطسنسأ و يتػوثني و

املتػػسؾ و ل ا م سػػيو نمػػياو اوػػةوو طمػػيوعلاػػياو اولػػينسأو عتػػل سأوا سػػأو يا السػػياو اموحػػن و
هم سلسأو ت ئسؿوعلىوحنوت او مثؿولي نووسي و استي وإاىوتن و احلـوجةوعننومفون ؿو

جم سليو الوسنسأوج

و ا فو ايش سفو مطلػعو ا ػ فو احػينيو ايشػ سفون طػأووحػ ؿو ئستػسأوجػةو

ام ا ػػؼو الوسن ػػةومػ ػفو ا ل ػػسأو افلت ػػطسنسأ وحس ػػنوت ػػي ـول ػػي نو است ػػي وج ػػةووجس ػػنو او ام ػػياو
التو لاسأوالتسيتأو ا ي اسأوان ؿو امنط أ و اوةوتياوإاىو النيوػيؽومػفوعلاػأو او يسػأو اوػةو
طوميو يا السياو اموحن ()2اومفو اانس و ل لو ػأفوليجػأون ؿوجم سلػيو الوسنسػأوجسػناواػ و همػـو

اموحن و من وجلتطسفولفأون اأوم ا و يتوثني و نميا

سملػػفو ا ػ ؿو ػػأفو ا ػ جيو ايػػيـو اشػػي ةوجػػةون ؿوجم سلػػيو الوسنسػػأوسشػػلؿونعمػػيوتسيتػػسيو
اوميعس ػػيوا س ػػيووا ػػيلو اش ػػي و افلت ػػطسنةو اسينو ػػهو فولين ػػاومػ ػ جسفو ا ػ ػ وج ػػةوس ػػنو ا الس ػػياو
اموحػػن و اػػن ؿو او سػػأاوج ػػنواػػي و ا ػ نو اشػػي ةو ا تػػمةوعلػػىو العوػػن او إلت ػ ئسلسأولػػنو
اشي و افلتطسنةومفوجا و ا ن نو ان اسأو ل ليوجةو سينيومػيو اموييا ػأوالحمػلاو اويشػمأو

علػػىواطػػيعواػػج وجومثلػػاوحل مػػياو ػ لو اػػن ؿو ن نوججيػػيؿولػػي أوجػػةو اػػنجيعوعػػفو اشػػي و

)(1

م اعوتي ؽاو ام ت عأو افلتطسنسأ و

)(2

ومحم ن ولنجأاو()6102يوجلتطسفوولت وجم سليو الوسنسأ وا سن و ا لسج وملحؽو هت عو اتسيتة ووي سخو

انش و1وسنيس و6102ا و

و
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افلتطسنةو هعجؿ و لؿو هم وإاىومطيا أو يضو ان ؿول اسفسيو و نسـوإت ئسؿوإاىومحلمأو

اانيسػػياو ان اسػػأ و ننو ا ػ ئسسو ا ػ اسفةوإسف ػ وم ػ اسسو Evo Moralesو اػػؾوم ػ وجػػةو
طي يوه ومعواطعوويـواليلايا ولمػيوو نػىو اػ ئسسو افنج سلػةو اػ ووشػيجسجوhugo chavezو
حملأوعلىوش لأو او لؿو الاوميعةوو سو وTwitterوونع وإاىوحميسأو اشي و افلتطسنةوجةو
اج ووحاو تـوطنان وجلتطسفط و ومـوإت ئسؿو ي ولي واػ ئـوحػ
جثي و ام اؼو اشػي ةوجػةوجنحػي و ا ػي و الوسنسػأوال ػ

مػػفو اػػن ؿولوشػػسلةو ه

و حػ

وإ ػين و همػ و اػ يو

و يامتػس او اولػيمنسأ و و ػ او اينسػنو

ا ػ يو إلل ػ ن و ام اػػؼو امشػػي مأومي ػ وعػػفوحفسظومػػيو م اػػؼو

شوى ول طعو ايلاػياو اػ ن نو ان ل ميتػسأو طي ػياوشػنسن و الماػأ و سيػ نو اػؾو ،سػأو يػضو
و اتسيتسسفوإاىوو اعون و ال ةو المس نةوجةو لو ان ؿو شلؿول س و و اةو تػيئؿو

ا

إلع ػػلـوج ػػةوجم سل ػػيو الوسنس ػػأو وميم ػػيول سػ ػ و يالعو ػػن او إلتػ ػ ئسلسأو امت ػػلحأوعل ػػىو اش ػػي و
افلتطسنةوجةواطيعواج و العوػن اواسػ و امتػلحأو امومثلػأو ياحلػي و اػلؽو اميػي ()1او
يإلل ػػيجأوإا ػػىوجس ػػين و اتسيت ػػياو اينلػ ػ سأو إلتػ ػ ئسلسأول ػػنو افلت ػػطسنسسفو م نت ػػيومـ و اوم ػػيـو
امجسػػنومػػفوج لػػةو ان اػػأو افلتػػطسنسأاوإفو ا ػ جيو ايػػيـو الوسنػػةوسومسػػجو نعمػػهو اليمػػؿوال لػػسأو
افلت ػػطسنسأ و ػ ػ وسوطلػ ػ وم ػػفو ا س ػػين و افلت ػػطسنسأو امحيجظ ػػأوعلس ػػهو ونمس ػػأو امي ج ػػأو اتسيت ػػسأو
يا لسأوان وشي

وجم سلسيو الوسنسأ و عنـو اللوفي و ػ و اػ جيو ايػيـوالوسنػة وج وػهوالووينػةو

ال وميـو هوج ط و ؿوالو نومفو ايمؿوالميفو توم سوها و

الرأي العام األسيوي تجاه القضية الفمسطينية
إفو ا جيو اييـوالن ؿو هتس سأو ال

وط الوحينو ات جسوةو اتػي ؽ و الػسف و امنػنطوجػةو

اتػػي ؽ ولػػيفوسػػنعـوم اػػؼواسػػين اوولػػؾو اػػن ؿوجػػةو اح ػػأو الشػػو لسأو لػػؿومف ن ومػػياوج ػػنوججػ جو
النتػػايـو هسػػنس ا اةووأسسػػن وال لػػسأو افلتػػطسنسأو ا لػػيسيو ايو سػػأ و يلػػأوحسنمػػيو اػػناوولػػؾو
اػػن ؿوملػػياحميو احس سػػأومػػعو اػػن ؿو اي سػػأ و يػػنو نلشػػيؼو اوػػن ؿو هم سلػػةوالػػيا وإتػ ئسؿ و

)(1

شي

اث يجسأ

وحمج ا و()6105ي وجن ي وجم سلي و الوسنسأ و ا لسأ و افلتطسنسأي وإن ن واياسين ونم ا َي ومالأ وجل و
ووي سخ

و انش

و01

وت وم

و6105

و ا سيض

و–

و اتي نسأاوووووووووووووووووووو

http://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=235
و
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وطلييومػػيوجػػةو امنط ػػأو اي سػػأوجػػةوتػػوسنسياو ا ػ فو ايش ػ سفاو اػػنو عو جػػاو اػػن ؿو ال ػ وجػػةو

آتسيو حؿو ان اوسفو ايمهو ان اأو افلتطسنسأوعلىوحن نو0921ـ و ووس وم جسفو ا ػ و ان اسػأو
ينو نومي و اح

و ا ي ن و ىو ا جيو اييـوان ؿوآتسيوسنعـوحؿو ان اوسفو اوييسشو اتلمةو سفو

ا لنسفا و
اسػ وجفو اوطليػػياو التػػو وساسأواولػػؾو اػػن ؿو جػػؽونظ سػػأو املػػلحأو ا مسػػأ وو ػػسفو ػػأفو
ا ػ جيو ايػػيـوجسمػػيوسوػػأث و ياتسيتػػأو ا تػػمسأواحل ميومػػيو الػػوطو ال ػ ةو الػػمس نةو ا ػ يونتػػجو

علاياوتسيتسأو اولينسأومعوم لجو ا

و هحج وجسمي وج نونتااوإتػ ئسؿوعلاػياوا سػأو

معوجحج و ننسأولحج وطت وويوو طو امنػن لةو اػ يوطياػ و ػيالعو ؼو ةتػ ئسؿوتػي ي و حػج و
طلؿو امنن سطو ا يوطيا و ا

وإ و ػيطو امنػنو ةتػ ئسؿوع ػ وشػ لهو تػو وساسأاو اس ػيومػفو

هح ػػج و اسمسنس ػػأ()1اوجم ػػيو يانتػ ػ أوإا ػػىو ال ػػسف وج ػػنولين ػػاو اتسيت ػػأو ال ػػسنسأوو ػػنعـوح ل ػػياو
اوح و ا طنةو مفولمنميومنظمأو اوح س و افلتطسنسأو انماواميو انعـو ال اتوةو امينػ يو

جثني وح ميومعو الحولؿوجةوعمنو ا ئسسو ا حؿومي وتةوو نغو Mao Tse Tungوجميو ينو
حسلػػهو نوماػػاو الػػسفوتسيتػػأوجلثػ و نفويحػػيوعلػػىو ايػػياـوال ػػاوجسمػػيوملػػياحميو ويػػناولثسػ و
عػػفو اتػػل ؾو اتسيتػػةو اػ ػ يولػػيفوسال ػ وامػػيو ايػػن ومػػعو ا الس ػػياو اموح ػػن و هم سلسػػأو اػػن ؿو
او سػػأو شػػلؿوعػػيـواولػ وجلثػ وا ػػيومػػنمـ()2او و ػػؼو الػػسفو شػػي ميومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو

و ت ئسؿوم اؼو امحيسنو و،سنوإايمأو ان اأو افلتطسنسأو حؿو ال عو ياط ؽو اتلمسأا و

السياسات الفمسطينية لكسن الرأي العام الدولي
ومفو ا لسأو افلتػطسنسأو وأث ػيو ووسسػ ومػ جسفو ا ػ و

نياشنيوتي يوم اؼو ان ؿو ال

ان اسػػأ و يإللػػيجأوإاػػىووطلييومػػيوجػػةووح سػػؽوملػػياحميو ا ومسػػأ و حثنػػيوجػػةو اتسيتػػياو اوػػةو
سملننػػيوتػػل لميولػػةونػػ،ث وعلػػىوم اػػؼو اػػن ؿو ال ػ ومػػفو ا لػػسأو افلتػػطسنسأو شػػلؿوإساػػي ةو
الحل ؿوعلىونعـوتسيتةوجيلةوالت ووأسسنوولؾو ان ؿاو سأوةولت و ا جيو اييـواسل وجػةو

مح سػأو ػ لو اتسيتػػيا وإ وسيو ػ و اػ جيو ايػػيـو اشػػي ةومػػفوج ػػـو اف عػػؿو الػػياطأو اوػػةووػػ،ث و
)(1و

م اعوتي ؽاوجطيجطأ ومحم ناوص99ا

و

)(2

وم لجون تياو السفو آتسياو() 6105يو ايلاياو اتسيتسأو الاولينسأو سفو السفو ان ؿو اي سأاووووووووووووووووووووووووووووووووو
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?d=10وو
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علىوا وجيوحل مأو و اميومياو

وسوطل ومنيولفلتطسنسسفو تـو تو وساسأوموليملأواوفيسػؿو

ا ػ جيو ايػػيـو ايػػيامةاو الوسملػػفووفيسػػؿو ا ػ جيو ايػػيـو ايػػيامةوإالومػػفو ػػلؿو ػ مجو جن اواػػين و

علىووفيسلػهوجػةوإطػي و تػو وساسأوم حػن وويمػؿوعلػىووفيسػؿو اػن و اشػي ةوالػن ؿ وعلػىو انحػ و
اوياةي و
أوالً.و ا طػػي و افلتػػطسنةو ام اػػهوال ػ جيو ايػػيـو ايػػيامةيوال ػػنو جفوسل ػ فو طػػي و ا ػ جيو

اي ػػيامةوم ح ػػن وج ػػةوليج ػػأوم،تت ػػياو ان ا ػػأو ػػن و يان ل ميت ػػسأو ا ت ػػمسأو نوم ػػي و يامنظم ػػياو
اشي سأاو ستوننوعلىو ا تيئؿو امش عأوجةوم امأو الحولؿو إلتػ ئسلة واسلػ واػين وعلػىو
وح سؾو ا جيو اييـو اييامةون فو اوشواوجػةوم لػ عياوم ولفػأوحػ ؿو ا لػسأو افلتػطسنسأومػفو

شأنميوشؽوو امياو ا جيو اييـوإاىوعن وآ وم ولفأا و

ثاني ةاًاو هحػػج و اتسيتػػسأيومشػػي لأو هحػػج و افلتػػطسنسأوجػػةولػػنعو اتسيتػػأو ا ي اسػػأو

امشػػي لأوجػػةووفيسػػؿو اػ جيو ايػػيـو ايػػيامة و النيوػيؽومػػفو ا ػ مجو احج سػػأو ام ولفػػأو اوػػةومػػفو
شأنميووشوساو ا جيو اييامةا و
ثالثاً:و امسئياو امنظميايومشي لأو سئياو منظمػياو اماومػعو امػننةوجػةو ان ل ميتػسأو

افلتطسنسأو اييمأو ام امأوال جيو اييـو اييامةاو و

رابعةةةةةاً.و تػ ػػو ن ـو اولن ا اسػ ػػيوجػ ػػةونش ػ ػ و ا طػ ػػي و افلتػ ػػطسنةوال ػ ػ جيو ايػ ػػيـو ايػ ػػيامةيو

ان ل ميتسأو افلتطسنسأ و ا ليسيو امشللاو اس مسأ و اح ؽو افلتطسنسأا و
الت و ا جيو اييـو اييامةون لىو ياوياةي و

 ايمػػؿو امتػػوم ومػػفوا ػػؿو ان ل ميتػػسأو افلتػػطسنسأو لػػؿوإملينسيومػػيو ممثلسمػػيوجػػةوليجػػأون ؿو ايػػياـ ومػػفو ػػلؿوإايمػػأو اميػػي ضو انشػػيطياوجػػةوليجػػأو اتػػفي او ا نلػػلسيا و عمػػؿو
ػ مجوموليملػػأواحمػػلاوإعلمسػػأو ن ل ميتػػسأو شػػلؿون ي واػػنعـو ا لػػسأو افلتػػطسنسأ و اػػسسو
شلؿوم تمةو الاولي وعلىو ن و افيؿوعننو ا عوحننوميسف ولميوسحلؿوجػةو العوػن او
إلت ئسلسأوعلىو ه لةو افلتطسنسأ وج وعننميووو اهو ا سين و افلتػطسنسأوإاػىو همػـو اموحػن و و
طلػ ػ وج ومشػ ػ عواػ ػ

جلتطسفوعيـو6106ـا و

ولم ػػيوح ػػننوعن ػػنميوا ػػنماو ا س ػػين و اتسيت ػػسأوطلػ ػ و العوػ ػ ؼو ن ا ػػأو
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-موي يػأو لػنو امشػػي سعو افل سػأو ام ططػياو إلتػ ئسلسأو اينلػ سأو ا جلػأوإلحػػلؿو

اتػػلـو ايمػػأو ان اػػأو افلتػػطسنسأ و ل ػ اؾو النوػػي و اتسيتػػةو هن ػػةوجػػةو املو ػػأو إلت ػ ئسلسأ و
افل وولؾو امشي سعو لشفميوجميـو ا جيو اييـو ان اة وجمةووتيعنوعلىوجمـو اي لسأو إلتػ ئسلسأو
وايلوعملسأو اتلـ و وتيعنوعلىوو عسأو اامم و اييامةواميوو ـو هوإت ئسؿا
حمػػلاو اولػػيمفيو طل ػػاو اينسػػنومػػفوحمػػلاو اولػػيمفومػػعو اشػػي و افلتػػطسنةوجػػةوميظػػـون ؿو ايػػياـ و ػ لو احمػػلاواسػػن وعلػػىو امتػػو و اشػػي ةو اماوميػػة واسػ وجنمػػيوونشػػطو
ج ػػطوحسنم ػػيوو ػػجن نو اتسيت ػػياو اينلػ ػ سأو إلتػ ػ ئسلسأول ػػنو اش ػػي و افلت ػػطسنة و الوت ػػسميوج ػػةو
العون او ايتل سأوجةو الػفأو او سػأو اطػيعواػج او امطلػ
اش ػػي و افلت ػػطسنةو ش ػػلؿون ئ ػػـو مت ػػوم وسلػ ػ فوا

وإطػلؽوحمػلاوولػيمفومػعو

ػػيو امطيا ػػأو ةايم ػػأو ان ا ػػأو افلت ػػطسنسأو

نمػػي و الحػػولؿاو مػػفوشػػأفوحمػػلاو اولػػيمفووأثس ومػػيو ام يشػ وعلػػىو اػ جيو ايػػيـو إلتػ ئسلةو

واػػيلو احػػؿو اتسيتػػةوال لػػسأو افلتػػطسنسأ وجػػأيوناػػياووتػػالهوحمػػلاو اولػػيمفومػػعو اشػػي و
افلتطسنةوول ولوطيوعلىوإت ئسؿوال ػ ؿو حػؿو اػن اوسفوعلػىوحػن نو0921ـ ومثػؿوحملػأو
م يطيػػأو ا لػػيئعو امتػػو طنياو إلتػ ػ ئسلسأو تػػمميوج ػػةو هتػ ػ ؽو ه
إلت ئسلةومفووأثس يوعلىو الاولينو إلت ئسلةا و
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التحديات االقتصادية لألمن القومي
الفلسطيني
أ.رائــــــد محمد حمـــــــس

أ.محمود حسين عيسى
يتن ػػهذؿ ا ػػذ موعة ػػث ودوذ ػػص مت ديػػػد ت تبتي ػػهديص متػ ػ ت ػػرس تع ي ػػص تبتيػػػهد
مفلس ػػطين مالبتي ػػهد اس ػػرويل ي ذ متػ ػ تد ػػؿ ا ػػذ

تي ػػر ي ػػتة ـ ع ػػؿ تفهي ػػيؿ تبتي ػػهد

مفلسطين ي ذيرعطه ع البص بسريص غيػر وتذ زنػصي ذسػذؼ يػتـ ريػد اػذد مت ديػد ت ذتتع ػه وػف

تالؿ موؤشرت متهيص ع ٍّؿ ون ه لى منةذ متهم :

أوّالً  :االنكشاف االقتصااي

افلسطاين و واماتر ا افتبع ا فققتصااي

اإلم ائ سي:
التجارية إلسرائيل:
التبعية
ّ
ّ -1
ون ػ ػػذ ةتالم ػ ػػه مسرنػ ػ ػ

مفلس ػ ػػطينيص ػ ػػهـ 1967ي ي سػ ػ ػ ت إس ػ ػػرويؿ إم ػ ػػى ت ػ ػ ػريس

تتتالتت م ي ليص ف عنيص تبتيهد مفلسطين ي ذ ة ػهـ تع يتػه مالبتيػهد اسػرويل ي ذذمػؾ

وػػف تػػالؿ ةيػػر البهتػػه متدهريػػص متهرديػػص ع ػػه ذ وػػف تالم ػػهي فأة وػػت سػػيطرت ه لػػى
متدهرة متهرديص مفلسطينيصي ذ تن ت تستيرد ذ متيدير موعهشر مسيهسهت ه ذوذ فقت هي ذوع
وػػرذر مذبػػت يػػعةت إسػػرويؿ عػػر ش ػريؾ تدػػهرط نبسػػرطج ملفلسػػطينييفي ذد لػػت تبتيػػهد
ػتور
مفلسطين راينهً وذ ؿ موقهيص متػ تتةيػؿ وػف تػالؿ إسػرويؿي ووػه يشػ ؿ ت ديػدً وس ً
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مالسػػتقالؿ ذ تس ػػتقرر تبتي ػػهدط مفلس ػػطين ي ذيعقي ػػه بتيػػهدً تهع ػ ػهً ي ػػرزح تة ػػت تة ػػتالؿي
ذية ػػذؿ دذف عنهو ػػه ل ػػى س ػ و
ػس وتين ػ وػصي ذبذ ػػد ي ػػلعصي تدف ػػه نة ػػذ ت تو ػػهد م ػػذ ت ي ذ منو ػػذ
موستد ـ.
طعقهً مسذن تهد ترذةت نسعص ميهدرت مفلسػطينيص إمػى إسػرويؿ تػالؿ مفتػرة -1967

 1994وػػف%85-%80ي عينوػػه ترذةػػت نسػػعص مػػذ رد ت مفلسػػطينيص وػػف إسػػرويؿ تػػالؿ نفػػس
ػذر إم ػ ػػى ربل ػ ػػص ذتقيي ػ ػػد متد ػ ػػهرة
مفتػ ػ ػرة ع ػ ػػيف%90-%80ي فهمس ػ ػػلطهت اس ػ ػػرويليص و ػ ػػدت ف ػ ػ ً

مفلسػػطينيص وػػع عقيػػص علػػد ف م ػػهمـي ونػػذ يػػعةت مونػػهطؽ مفلسػػطينيص تةػػت مة ػػـ م س ػ رط

اسػػرويل
دور

موعهشػػري ذ دعرت ػػه لػػى رذ عػػط بتيػػهديص دديػػدة غيػػر وت هفوػػص و ػػهي ف ػ

ةهدط مدهنبن1ج.

تةػػهد

ذ سػػتور اػػذ مػػنوط ع ػػد تفهبيػػص ذسػػلذ ذتذبيػػع عرذتذ ػػذؿ عػػهريسي ذ مػػذط ػػد سػػيطرة

إسػرويؿ لػى مةػدذد ذ ملػذ وت متدهريػص مفلسػطينيصي ذم ػؿ معيهنػهت مػذ ردة فػ

مشػ ؿ ربػػـ ن1ج

تذنت ةدـ ذتطذرة متع يص مفلسطينيص م عيرة اسػرويؿ ت ديػد ةقيقػ مالبتيػهد مفلسػطين ي
ةيػػػث ش ػ ػ لت نس ػػعص متدػ ػػهرة مفلس ػػطينيص وػ ػػع إس ػػرويؿ نةػ ػػذ ن%80.9ج و ػػف إدوػ ػػهم

متدػ ػػهرة

مفلسطينيص تالؿ مفتػرة 1999-1995يذعهسػتننه عيهنػهت م ػهـ 2001-2000ي متػ شػ دت

نطالؽ تنتفهنػص مفلسػطينيص منهنيػصي ندػد ف اػذ مت ديػد متطيػر مالبتيػهد مفلسػطين عقػ

بهووهً ونذ هـ  2002ذةتى ػهـ 2014ي ةيػث شػ لت متدػهرة مفلسػطينيص وػع إسػرويؿ تػالؿ
اذد مفترة وه نسعته ن%74.7ج وف إدوهم

متدهرة مفلسطينيصي ووه ةػرـ تبتيػهد مفلسػطين

وػػف ويػػهدر مػػذ رد ت ذ سػػذ ؽ متيػػدير

نػػر بػػدرة لػػى مونهفسػػصي ذعق ػ راين ػهً ملسيهسػػهت

مفلسطين عنةذ ن%70ج وف منهتر موةل

ادوهم ي ةيث ونؿ م دز متدهرط وػع إسػرويؿ

اسػػرويليص تبتيػػهديص ذ ونيػػصي

و ظـ اذد منسعصن2ج.

وػػر مػػذط نػػتر نػػه سػػتورر رتفػػهع نسػػعص م دػػز متدػػهرط

 .1األووكتاد ،االلتصاد انفهططُىٍ :وضغ ضُاضاخ االلتصاد انكهٍ وانتجارج فٍ ظم االحتالل،
وُىَىرن وجىُف ،2012 ،ص.12
 . 2األووكتاد ،تمرَر ػه انمطاػذج انممذمح مه األووكتاد إنً انشؼة انفهططُىٍ :انتطىراخ انتٍ
شهذها التصاد األرض انفهططُىُح انمحتهح ،جىُف ،2012 ،ص.16
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الفمسطينية مع إسرائيل /إجمالي التجارة الفمسطينية
شكل ( )1التجارة
ّ
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المصـــدر  :و ػػف إ ػػد د مع ػػهةنيف س ػػتنهدً اةي ػػه ت متد ػػهرة متهردي ػػص  -مد ػػهز مور ػػزط م ةي ػػه
مفلسطين –سنذ ت وتتلفص

المالية إلسرائيل:
التبعية
ّ
ّ -2

ةػػدد تفػػهؽ عػػهريس تبتيػػهدط دذ ت مسيهسػػص موهميػػص موسػػوذح سػػتتد و ه وػػف بعػػؿ

مسػػلطص مفلسػػطينيصي ففػ ةػػيف ف تتفػػهؽ وػػنت مسػػلطص مفلسػػطينيص وسػػهةص ذ سػ ص ملػػتة ـ فػ
مسيهسص انفهبيصي إت نه ةدد يالةيهت مسلطص مفلسطينيص ف

متة ـ عػهايرد تي وػه ةػدد

تتفػهؽ مسيهسػػهت مدور يػػص ملسػػلطص مفلسػطينيصي ةيػػث تػػهح م ػػه إو هنيػص فػػرض نػػروب شػػر

ذرسذـ دور يص لى سلع وةددةي ذع ويػهت وةػددةي يػتـ سػتيرداه وػف متػهرجي تػـ تذنيق ػه فػ
بػػذ وـ ن  A1ذ  A2جي وػػه عػػهب

مسػػلع ف لػػى مسػػلطص مفلسػػطينيص تمتػػزـ عػػهمقذ نيف مدور يػػص

اسرويليص ةيف ستيرداه1ن بعهدصي 2012ي ص52ج.

 .1أحمذ لثاجح ،االضتذامح انمانُح نهطهطح انىطىُح انفهططُىُح :انتجرتح انتارَخُح واِفاق
انمطتمثهُح ،مؼهذ أتحاث انطُاضاخ االلتصادَح انفهططُىٍ(ماش) ،راو هللا ،فهططُه،2012 ،
ص.52
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ي وف مت ديد موعهشر مالستقرر موػهم

منريعيص ذ يرد ت متتليص مدور

مفلسػطين فػ سػيطرة إسػرويؿ لػى ايػرد ت

ن موقهيصج مت تقذـ عتةييل ه لى مو هعر ذ موػذ ن


عهمنيهعػػص ػػف مسػػلطص مفلسػػطينيصي ذوػػه تتسػػعب عػػه وػػف تسػػرب وػػهم ذ سػػتنزؼ متزينػػص مسػػلطص
مفلس ػػطينيصي ذةقيق ػػص

و ػػر ف تبتيػػػهد مفلسػػػطين يذ د ػػه ت دي ػػديف وتتلفػػػيف نتيد ػػص تة ػػـ

إسرويؿ عإيرد ت موقهيص:
الول :يت ل ػػؽ ع ػػدـ مق ػػدرة ل ػػى متنع ػػؤ عةد ػػـ ا ػػذد اي ػػرد تي رغ ػػـ اويت ػػه
التهديـــد ّ
عهمنسػعص مالبتيػػهد مفلسػػطين ي و ػذف روػػيس م يػػرد ت موةليػػصي ف ػذد ايػػرد ت ت تعػػر يػػوهـ
و ػػهف ملة ذو ػػص مفلس ػػطينيص فػ ػ ب ػػدرت ه ل ػػى مذف ػػه عهمتزوهت ػػهي ذدف ػػع موس ػػتةقهت موترتع ػػص

لي ػػهي ةيػػث تش ػ ؿ عهموتذسػػط نالنػػص رعػػهع ايػػرد ت موةليػػص مفلسػػطينيصي ذم ػػؿ مدػػدذؿ ربػػـ
ن1ج م ػػذط ي ػػرض تط ػػذر إي ػػرد ت موقهي ػػص ت ػػالؿ م ػػهويف 2013ي 2014ي عهان ػػهفص إم ػػى
ذؿ ذ منػػهن وػػف م ػػهـ 2015ي يعػػيف وػػدم اويػػص اػػذد ايػػرد تي ةيػػث يتنػػت وػػف

م ػرع يف

مدػدذؿ ف ايػػرد ت عل(ػػت ن6103ج وليػػذف شػػي ؿ فػ

م ػػهـ 2013ي ذنتيدػػص رتفػػهع يػػرد ت

مدوهرؾ عنسعص ن%22جي ذنريعص مقيوص مونهفص عنسعص ن%13جي ذنريعص موةرذبهت عنسعص

ن%26جي فق ػػد رتف ػػت ي ػػرد ت موقهي ػػص فػ ػ ن هي ػػص م ػػهـ  2104عنس ػػعص ن%20ج ػػف م ػػهـ
2013ي متيؿ إمى ن7331ج وليذف شي ؿن1ج.
إدو ػػهم

وػػه يتنػػت وػػف مدػػدذؿ ين ػهً ف إيػػرد ت موقهيػػص سػػهاوت عنةػػذ ن %66.5ج وػػف
اي ػػرد ت موةلي ػػص فػ ػ

موذ زن ػػص فػ ػ ن هي ػػص م ػػهـ 2013ي رتف ػػت ا ػػذد منس ػػعص إم ػػى

ن%70.3ج فػ ن هيػص م ػهـ 2014ي وػػه فػ
موقهيػ ػػص إمػ ػػى ن%77.2ج وػ ػػف إدوػ ػػهم
ن%67.6ج ف

مرعع

م ػهـ  2015فقػد رتف ػػت نسػعص وسػهاوص إيػػرد ت
ايػ ػػرد ت موةليػ ػػص ف ػ ػ

مرعػ ػػع منػ ػػهن ونػ ػػهي وقهعػ ػػؿ

ذؿ منفس م هـ.

و ػ ػػه تش ػ ػػير معيهن ػ ػػهت ف إي ػ ػػرد ت موقهي ػ ػػص رتف ػ ػػت وس ػ ػػهاوت ه فػ ػ ػ ت(طي ػ ػػص ة ػ ػػذ م

ن%56.9ج وف منفقهت م هوصي ن%59.6ج وف منفقهت مدهريص ذيهف
وف نفقهت

ابػرضي ن%108ج

دذر ذ مرذ تػب تػالؿ م ػهـ 2014ي وقهعػؿ ن%49.3جي ن%51.9جي ن%93.0ج

هً عبارة عن مجموع اإلٌرادات التً ٌتم تحصٌلها نتٌجة المعامالت التجارٌة بٌن السلطة الوطنٌة
الفلسطٌنٌة والجانب اإلسرائٌلً،
وفقا ً التفاق بارٌس االقتصادي ،وٌتم تحوٌلها إلى وزارة المالٌة وفقا ً لجلسات المقاصة الشهرٌة.

 .1ضهطح انىمذ انفهططُىُح ،انتمرَر انطىىٌ  ،2014راو هللا ،حسَران  ،2014ص .34
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م ػذد منسػب لػى متػذ م تػالؿ م ػهـ 2013ي ذاػذ يػدمؿ لػى وػدم اويػص إيػرد ت موقهيػػص
عهمنسعص مالبتيهد مفلسطين ي ذعهمتهم
متتط ػػيط مو ػػهم

ػر غهي ػػص فػ ػ
وػ ً

دـ مقدرة لى متنعؤ عةدـ اذد ايػرد تي يد ػؿ وػف

ميػ ػ ذعصي ذية ػػد و ػػف ف همي ػػص ا ػػذد

د ة م هو ػػص و ػػف دذ ت

مسيهسص موهميص مدم مسلطص مفلسطينيصي ذيقذض بدرت ه لى تسػديد متزوهت ػه تدػهد مقطػه يف
متهص ذ م هـي وػه ف ػدـ مقػدرة لػى متنعػؤ عةدػـ ايػرد ت يزيػد تقلػب انفػهؽ مة ػذو ي
ن1ج

ووه يؤنر سلعهً لى تست الؾ ذ تستنوهرت م هوص

جدول ( )1إيرادات المقاصة الفمسطينية ( مميون شيكل)

البند

2013

2014

2014

إجمالي إيرادات المقاصة

6103

7331

%20

1892.0

نريعص مدوهرؾ

2073

2520

%22

656.3

740.1

نريعص مقيوص مونهفص

2106

2278

%13

578.4

553.5

3

7

%160

7.5-

2.7

1971

2474

%26

658.2

687.1

40

51

%29

6.6

8.4

9167.6

10432.2

-

2798.1

2579.1

%66.5

%70.3

-

%67.6

%77.2

نريعص مشر
نريعص موةرذبهت
نريعص مدتؿ
إدوهم

ايرد ت موةليص

يػػرد ت موقهيػػص نسػػعص وػػف
إدوهم

2013/

Q1 2015

Q2 2015
1991.8

ايرد ت موةليص
المصدر  :وزارة المالية (التقارير المالية الشهرية والربعية والسنوية) سنوات مختمفة.

اػذد

التهديد الثـاني  :يت لػؽ عهمتسػرب موػهم وػف تزينػص مسػلطص مفلسػطينيصي ةيػث ت ػهن

تيػرة وػػف تسػهور وهميػػص عيػرة نهدوػػص ػف نػػيهع ةيػػيلص بيوػص نػريعص مقيوػػص مونػػهفص

ذنػ ػريعص مش ػػر ذدو ػػهرؾ موس ػػتذرد ت عس ػػعب تس ػػتيرد غي ػػر موعهش ػػر ع ػػر إس ػػرويؿي ذا ػػذ

متسرب موػهم نػهتر ػف ف إسػرويؿ ت تػزذد مسػلطص عهمو لذوػهت م هفيػص ػف ةدػـ تسػتيرد

ذ مد ػص متػ بهوػػت عػذمؾي ف تفػػهؽ عػهريس ت يلزو ػه عػػذمؾي إنػهفصً إمػػى ف ع ػض متدػػهر ت

 .1األووكتاد ،تمرَر ػه انمطاػذج انممذمح مه األووكتاد إنً انشؼة انفهططُىٍ :انتطىراخ انتٍ
شهذها التصاد األرض انفهططُىُح انمحتهح ،جىُف ،2011 ،ص.12
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يسػػلوذف فػػذ تير موقهيػػص مػػذزرة موهميػػصي ةيػػث تػػدفع إسػػرويؿ منػػروب لػػى سػػهس مفػػذ تيري
ذذمؾ ةتى ت ي شفذف ف ةدـ

ذوػػف ويػػهدر متسػػرب موػػهم

وهم ـي مت يدف ذف وف تالم ه نريعص مدتؿن1ج.

ين ػهً معنػػهوع مو رعػػص وػػف مسػػذؽ اسػػرويل ي ذ مت ػ

تق ػػدر بيوت ػػه و ػػه ع ػػيف  %35-25و ػػف ودو ػػذع موس ػػتذرد ت و ػػف إس ػػرويؿي ةي ػػث ف معن ػػهوع
مونتدػػص فػ إسػػرويؿ ذ مو رعػػص إمػػى مسػػذؽ مفلسػػطين ينػػتر ن ػػه تسػػهور هفػػص منػػروب غيػػر
موعهش ػرة ن مقيوػػص مونػػهفص ذ مدوػػهرؾ ذن ػريعص مشػػر جي عينوػػه معنػػهوع مت ػ ونشػػؤاه علػػد نهمػػث
مدوػػهرؾ ذنػريعص مشػػر فػ ةػػهؿ تػػـ سػػتيرداه وػػف إسػػرويؿ عوذدػػب

ت ػذف متسػػهور فقػػط فػ

فػػهتذرة وقهيػػصي ذ مو نػػلص انػػه ف مسػػلطص مفلسػػطينيص ت تسػػتطيع إدػػر ربهعػػص لػػى ةر ػػص
ورذر معنهوع إمى مسذؽ مفلسطينيصي عسعب دـ تذ دداه لػى مو ػهعر مدذميػصي ذ ػدـ ذدػذد
ةػػدذد د تليػػص وػػع مسػػذؽ اسػػرويل ي ذاػػذ

ذ موستذطنهت اسرويليصن2ج.

وػػر يزيػػد وػػف ةػػدة ت ريػػب معنػػهوع وػػف

سػػذ ؽ

ان ػػهؾ م دي ػػد و ػػف متق ػػديرت م ػػذ متس ػػرب مو ػػهم ملن ػػروب موعهشػ ػرة ذغي ػػر موعهشػ ػرة
مودفذ ػػص وػػف بعػػؿ موسػػت لؾ مفلسػػطين ذ موةدػػذزة وػػف بعػػؿ مدهنػػب اسػػرويل ي ذف ػ درسػػص
ةدينػػص مسذن تػػهد دريػػت ن هيػػص م ػػهـ 2014يبػػدرت تسػػهور متزينػػص مفلسػػطينيص عسػػعب تفػػهؽ

عػػهريس تبتيػػهدط عةػػذ م  306وليػػذف دذتر سػػنذيهً لػػى

بػػؿي ط وػػه ي ػػهدؿ  %17وػػف

إيرد ت منروب ملسلطص مفلسطينيصي ذاذ يش ؿ  %3.6وف منهتر موةل

ادوهم ن3ج.

إنهفصً ملتسػهور موهميػصي فػإف انػهؾ ت ػهميؼ ذ تسػهور بتيػهديص إنػهفيص م ػذ متسػرب

موهم ي ذا تتونؿ فػ

مزيػهدة فػ

يو ػف مالبتيػػهد مفلسػطين

منػهتر موةلػ

ادوػهم ذزيػهدة نسػعص متشػ(يؿي ذ متػ

ػهف

قف يةقق ػػه مػػذ تػـ تذبيػػؼ اػػذ متسػرب موػػهم ي ذمػػذ تػـ تةذيػػؿ اػػذد

 . 1سذسف م دادي متسرب موهم

مدم تزينص مسلطص مفلسطينيص ذ البته عهموستذرد ت غير موعهشرةي

رسهمص وهدستير غير ونشذرةي دهو ص مندهحي نهعلسي 2010ي ص.103
 . 2ةنيف ةويضي تأنير موقهيص لى ايرد ت منريعيص ف

فلسطيف وف ن2005-1995جي رسهمص

وهدستير غير ونشذرةي دهو ص مندهحي نهعلسي 2006ي ص.80
3

 .األووكتاد ،تطرب اإلَراداخ انمانُح انفهططُىُح إنً إضرائُم فٍ ظم تروتىكىل تارَص االلتصادٌ،
وُىَىرن وجىُف ،2014 ،ص .39
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ايرد ت وف متزينص اسرويليص إمى متزينص مفلسطينيصي فهمتقديرت تشػير نػه مػذ تػـ ونػع اػذ

متسػػرب ذ و ػػف تػػذفير اػػذد ايػػرد ت م هوػػص ملسػػلطص مفلسػػطينيصي م ػػهف وػػف موو ػػف قف يزيػػد
منهتر موةل ادوهم عنسعص %4ي ذتلؽ وه ي هدؿ  10000فريص وػؿ إنػهفيص ػؿ ػهـي

اػػذ عهانػػهفص إمػػى ف اػػذ متسػػرب موػػهم يزيػػد وػػف اشهشػػص مذنػػع موػػهم ملسػػلطص مذطنيػػص
مفلسطينيصي ذيقلؿ وف بدرت ه لى متتطيط موهم ذ انفهؽ لى موذ زنهت متطذيريصي ذينػع
تبتيػػهد لػػه فػ ورةلػػص نوػػذ ةردػػص ت يو ػػف متػػرذج ون ػػهي ذيعقيػػه رنػصً متػػأنير مسيهسػػهت
تبتيهديص ذ موهميص اسرويليصن1ج.

النقدية إلسرائيل:
التبعية
ّ
ّ -3
بعػػؿ ةػػتالؿ

رن ػ

من ػػفص م(رعي ػػص ذبط ػػهع غػ ػزة اػ ػ

مفلسػػطينيص فػػ
م ػػدينهر

م ػػهـ 1967ي هنػػت م وػػالت موتد ذمػػص فػػ

ردنػ ػ ذ مدني ػػه موي ػػرطي ذع ػػد ف ػػرض تة ػػتالؿ

اسرويل سيطرته ذة وه لى مونهطؽ مفلسطينيصي يعةت م والت موتد ذمص اػ

اسرويل

مدديد إمى دهنب مدينهر

ردن ذ مدذتري ذع د بدذـ مسلطص مفلسػطينيص فػ

مشػي ؿ
م ػهـ

 1994ذةتى آلفي عقيت ونػهطؽ مسػلطص مفلسػطينيص عػدذف ولػص ذطنيػصي نتيدػص إةهمػص منظػر
ف ػ إدتػػهؿ ولػػص فلسػػطينيص وسػػتقلص إمػػى متػػد ذؿ إمػػى ملدنػػص تبتيػػهديص موشػػتر صي مت ػ مػػـ
تدتوع وطلقهً ملنظر ف

ط وف مقنهيه م همقص عيف مدهنعيفن2ج.
ٍّ

إف غيهب ولص ذطنيص وستقلصي ذتد ذؿ دة والت دنعيص ت تعر وف تطر متةديهت

مت ػ تذ دػػه تبتيػػهد مفلسػػطين ي فعهانػػهفص إمػػى ت تعػػهرت مسيهسػػيصي ةيػػث تونػػؿ م ولػػص
ػز ملسػػيهدة ذ تسػػتقالؿي فػػإف غيػػهب م ولػػص مذطنيػػص مفلسػػطينيص مػػه تػػد يهت ذ نػػهر
مذطنيػػص روػ ً

تطيرة لى تبتيهد مفلسطين ي تتونؿ فيوه يل :

غيػػهب م ولػػص مذطنيػػص يةػػرـ مسػػلطص مفلسػػطينيص وػػف هوػػد ايػػد ر ذ إيػػرد ي ػؾ

م ول ػػص )(Seigniorageي ذيةرو ػػه و ػػف إي ػػد ر س ػػند ت ذ ذذن ػػهت تزين ػػص عهم ول ػػص موةلي ػػصي
متوذيػؿ دػز موذ زنػػص ذ د رة مسيهسػص موهميػػص م هوػص عشػ ؿ فنػػؿ ذتقليػؿ ةدػػـ ت توػهد لػػى

1

 .نفس المرجع السابق ،ص.41
 . 2نظر  :عرذتذ ذؿ عهريس تبتيهدط.
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متهرجي ذ مذط سي وؿ عدذرد لى تنشيط

ين س إيدهعيهً لى تبتيهد مفلسطين

ن1ج

سذ ؽ موهميػص ذتنشػيط مسػذؽ عػيف مويػهرؼي ووػه

.

يش ؿ غيهب م ولص مذطنيص مفلسطينيص ةد م ذ وؽ مرويسيص م دـ ذدذد سيهسص نقديص

عػػه موف ذـ م لػ

مشػػهوؿي فهمسيهسػػص منقديػػص ترت ػػز لػػى نػػذ يف وػػف

توتوػػهف مويػػرف ذ ػػرض منقػػدي منػػذع
إ هدة متيـي ذنسعص تةتيهط

ذؿ يتونػػؿ ف ػ

دذ ت ملتػػأنير لػػى ةدػػـ

دذ ت م ويػػص ذا ػ  :سيهسػػص س ػ ر

مقهنذن ي ذ وليهت مسذؽ موفتذةصي ذ منذع منػهن يتونػؿ فػ

دذ ت منذ يػػص ون ػػؿ تطعيػػؽ و ػػهيير مربهعػػص مدذمي ػػصي ذ ابنػػهع

دعػ ػ ي ذمػػذمؾ ف ػػإف مسيهس ػػص

منقديص مو وذؿ ع ه ف فلسطيف ذفػ ظػؿ غيػهب م ولػص مذطنيػص ترت ػز لػى

دذ ت منذ يػص

ملتػأنير لػى ةدػـ ذنذ يػص توتوػهف وػف تػالؿ تطعيق ػه ملو ػهيير مربهعيػص مدذميػص ذ سػػتتد و ه
د ة ابنهع

دع ف تذديه توتوهف مويرف متةقيؽ اد ؼ بتيهديص و ينصي ذ مت زيز

فه ة ذوال ة معنذؾ م هولص ف فلسطيف

ن2ج

.

غيػػهب م ولػػص مذطنيػػص يد ػػؿ تبتيػػهد مفلسػػطين
ذ م ػػزت متهرديػػصي ونػػؿ إغػػالؽ مةػػدذدي ذ متقلعػػهت ف ػ

رن ػصً عيػػذرة عي ػرة مليػػدوهت

مطلػػب لػػى م وهمػػص مفلسػػطينيص ف ػ

إسرويؿي ذت(يرت و دتت يرؼ م والت موتد ذمص ف فلسطيفي ذ م زت منقديص مت تةدث

ف إسرويؿ ذ ردفن3ج.

-4تبعية سوق العمل الفمسطيني إلسرائيل:
س ت إسرويؿ ونذ عد يص ةتالم ه مسرن

مفلسطينيصي إمى تنفيذ سيهسهت ه م هدفص إمى

تشػػذيه تبتيػػهد مفلسػػطين ي ذدودػػه ع البػػص تع يػػص وػػع تبتيػػهد اسػػرويل ي ف هنػػت م وهمػػص
مفلسػػطينيص إةػػدم ذسػػهوؿ دوػػر تبتيػػهد مفلسػػطين عهتبتيػػهد اسػػرويل ي فسػػوةت مل وهمػػص
 .1وةود طه هللي ست د د ت سلطص منقد مفلسطينيص ايد ر ولص ذطنيصي سلطص منقد مفلسطينيصي وقدوص
إمى ذرشص م وؿ مدذميص ةذؿ م ولص مفلسطينيصي دهو ص متليؿي 2014ي ص.2

2

 .ػسمٍ ػىض ،أفاق ومحذداخ إصذار انؼمهح انىطىُح فٍ ظم مجهص ومذ فهططُىٍ كىظاو نهطُاضح
انىمذَح ،مجهح جامؼح األزهر ،ضهطهح انؼهىو اإلوطاوُح،انمجهذ ،13انؼذد ،(B) 1غسج ،2011 ،ص.1292
3
 .أضامح حامذ ،انطُاضاخ انىمذَح فٍ ظم غُاب ػمهح وطىُح وفٍ ظم مجهص ػمهح فٍ انضفح انغرتُح
ولطاع غسج ،ورلح وماظ ،ماش ،راو هللا ،فهططُه ،2000 ،ص.10
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مفلسطينيص عهتنتقهؿ إمى إسرويؿ ذ م وؿ في هي وستفيدة وف وزيػه م وهمػص مفلسػطينيصي ذ موتونلػص

عهنتفػػهض دراػػهي ذ نتفػػهض ت ػػهميؼ مةيػػذؿ لي ػػهي ذس ػ ذمص تةويل ػػه نتػػهور ذ نػػهر مػػدذرت
تبتيهديص ف إسرويؿ.
إف تطذرة م وهمص مويدرة إمى إسرويؿي ذ متػ يسػوي ه مػع ض اعطهمػص وؤدلػصاي ت وػف
ف

ذن ه وفيدة ذفه لػص لػى موػدم مقيػيري ذم ن ػه تطيػرة لػى موػدم مع يػدي ف تيػدير

فهوض م وهمص وػه اػذ إت اػرذب إمػى وػهـي ذعنػه ً ليػه فقػد تيػرفت مسػلطص مفلسػطينيص فػ
معد يػػص ذ ػػأف وش ػ لص معطهمػػص ت ػػهمر وػػف تػػالؿ تيػػدير م وهمػػصي ذ فػػت نفس ػ ه وػػف وسػػؤذميص
و همدص اذد موش لص موؤدلصي ةتى نفدرت ف ذده مة ذوصي ع د سيهسص اغالؽ ذ مةيهر
مػػذط فرنػػته مسػػلطهت اسػػرويليص لػػى

رن ػ

متذده إمى سذ ؽ م وؿ د تؿ إسرويؿي فهننوت

مفلسػػطينيصي ذونػػع م وػػهؿ مفلسػػطينييف وػػف
د د عيػرة وػف اػؤت م وػهؿ إمػى يػفذؼ

م هطليف ف م وؿي ووه تسعب فػ ت زيػز تتػتالؿ فػ سػذؽ م وػؿي ذت ويػؽ نػهرد مسػلعيصي
تبتيهديص ذ تدتوه يصي لى مودتوع مفلسطين ن1ج.

تفيػػد معيهنػػهت اةيػػهويص عػػأف غهمعيػػص م وهمػػص مفلسػػطينيص مت ػ ون ػػت وػػف م وػػؿ ف ػ
إسرويؿي سعهب سيهسيص ذ ونيص ذ بتيهديصي مػـ يػتـ سػتي هع ه فػ سػذؽ م وػؿ مفلسػطين
رن ػ مفلسػػطينيص مت ػ تذعػػذعت
عش ػ وؿ هوػػؿي فػػهن س اػػذ وػػر لػػى نسػػعص معطهمػػص ف ػ
وتػأنرةً عهمتذعػػذب مػذط ةيػػؿ منسػعص م وهمػػص مفلسػػطينيص فػ سػػذؽ م وػؿ اسػػرويل ي ذ معيهنػػهت
مذ ردة ف

مددذؿ ربـ ن2ج تذنػت وػدم ترتعػهط عػيف نسػعص معطهمػص فػ

رنػ

مفلسػطينيص

ذنس ػػعص م وهم ػػص مفلس ػػطينيص فػ ػ إس ػػرويؿي ةي ػػث شػ ػ لت م وهم ػػص مفلس ػػطينيص فػ ػ س ػػذؽ م و ػػؿ
اسرويل نسعص عيرة وف ةدـ م وهمص مفلسطينيص ف

 1999إمػػى مرعػػع تقريعػهًي ذم ػػف سػػر هف وػػه تةذمػػت اػػذد

رن

مفلسطينيصي ذيلت فػ

ػػد د إمػػى و ػػدتت عطهمػػص ورتف ػػصي

ع د إغالؽ سذؽ م وػؿ اسػرويل فػ ذدػه م وهمػص مفلسػطينيص ونػذ نػدتع نتفهنػص

ف

م ػهـ

بيػى

م هـ 2000ي ذرغـ إغالؽ سذؽ م وؿ مفلسطينيص ف ذده م وهمػص مفلسػطينيص وػف بطػهع

غزة ونذ م هـ 2006ي إت ف دد م وهمص مفلسطينيص ف إسرويؿ وف منفص م(رعيص تنه ؼ

1

 .محمىد ػُطً ،االختالالخ انهُكهُح فٍ ضىق انؼمم انفهططُىٍ وضثم مؼانجتها ،رضانح ماجطتُر غُر
مىشىرج ،جامؼح األزهر ،غسج ،فهططُه ،2013 ،ص.88
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تالؿ مسنذ ت

تيػرةي ميتدػهذز فػ

م ػهـ  2014ن94000ج هوػؿن1جي ذةسػب اةيػه ت

اسػػرويليص فػػإف انػػهؾ ػػدد ووهنػػؿ وػػف م وهمػػص مفلسػػطينيص غيػػر مرسػػويصنت يةولػػذف تيػػهريت
وؿج ولذ ف إسػرويؿ تػالؿ م ػهـ 2014ي ذاػذ وؤشػر ذ نػت ف سػذؽ م وػؿ مفلسػطين

وػػه زؿ ورتعط ػهً عسػػذؽ م وػػؿ اسػػرويل
دز تبتيهد مفلسطين

رتعهط ػهً تفرنػػه ةهدػػص مفلسػػطينييف مل وػػؿي ف ػ ظػػؿ

ف تذفير فرص وؿ وستورة م ـ.

وػػه دت مسيهسػػص اسػػرويليص متػ

تع ػػت نػػد سػػذؽ م وػػؿ مفلسػػطين إمػػى ت ػػهظـ وسػػتذيهت

دذر مودفذ ص فػ سػذؽ م وػؿ اسػرويل عهموقهرنػص وػع وسػتذيهت

ػأنير سػػلعيهً لػػى تبتيػػهد مفلسػػطين
مفلسػػطين ي ووػػه نػػر تػ ً

دػذر فػ سػذؽ م وػؿ

عػػر تدػػهايف:

ذؿ إن ػ هؼ

مقطه ػػهت انتهديػػص وػػف تػػالؿ رفػػع ت لفػػص انتػػهجي ف رتفػػهع دػػذر م وػػهؿ مفلسػػطينييف فػ
سػػذؽ م وػػؿ اسػػرويل بلػػص ػػدد م وػػهؿ مػػرغعيف ف ػ

م وػػؿ ف ػ سػػذؽ م وػػؿ مفلسػػطين ي

ور مذط دم إمى تقلػيص ةدػـ تسػتنوهر فػ بطػه

مزر ػص ذ ميػنه صي ذ تتدػهد منػهن

رتف ت

ذعهمتهم

دذري ذ رتف ت ت لفص انتػهج مزر ػ ذ ميػنه

إنػ ػ هؼ مقطه ػػهت انتهدي ػػص و ػػف ت ػػالؿ ت(يي ػػر اي ػػؿ

ي ذ نتفنػت نسػعص مػرعتي

سػ ػ هر منس ػػع ي ف زيػ ػهدة م ػػدتؿ

موتأت وف م وهمػص مفلسػطينيص فػ إسػرويؿي دم إمػى زيػهدة سػ هر متػدوهت م هوػصي ذعهمتػهم

زيػػهدة سػػتيرد مسػػلع مزر يػػص ذ ميػػنه يصي ووػػه ةػػدث ت(يػػر نسػػع فػ اي ػػؿ
بطه هت متدوهت لى ةسهب بطه

ن2ج

مزر ص ذ مينه ص

سػ هر ميػػهمت

.

وتطور البطالة
جدول رقم( :)2نسبة العمالة الفمسطينية في إسرائيل
ّ
الفمسطينية 2014 -1995
البيان

1996 1995

2000 1999 1998 1997

2001

نسعص معطهمص

18.7

23.6

20.1

14.2

11.8

14.2

25.2

نسعص م وهمص ف إسرويؿ

16.2

14.1

17.1

21.7

22.9

19.6

13.8

1

 .انجهاز انمركسٌ نإلحصاء انفهططُىٍ ،مطح انمىي انؼامهح انفهططُىُح  :انتمرَر انطىىٌ  ،2014راو
هللا ،فهططُه ،2015 ،ص.58
2

 .األووكتاد ،ضُاضاخ تذَهح نهتىمُح انفهططُىُح انمطتذامح وتكىَه انذونح ،وُىَىرن وجىُف،2009 ،
ص.41
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المنطقة

2003 2002

2008

2007 2006 2005 2004

نسعص معطهمص

31.2

25.6

26.7

23.6

23.7

21.7

26.6

نسعص م وهمص ف إسرويؿ

10.3

9.7

8.7

9.9

9.6

9.4

11.6

المنطقة

2010 2009

2014 2013 2012 2011

نسعص معطهمص

24.5

23.7

20.9

23

23.4

26.9

نسعص م وهمص ف إسرويؿ

10.2

10.5

10.0

9.7

11.2

11.7

المصدر  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،مسح القوى العاممة ،التقارير السنوية .2014-1995

ثان ًا  :افط ين ة اإلم ائ س عسى األ ض واملوا ي افينب ع :
ػر فػ
ت ػػهن فلسػػطيف شػػةهً عيػ ً

موػػذ رد ذ منػػرذ ت مطعي يػػصي ذةتػػى مقليػػؿ موتػػذفر مػػدم

مونهطؽ مفلسطينيص وف اذد موذ ردي ةريت إسػرويؿ عهسػتورر لػى مسػيطرة ليػهي ذةروػهف
مفلسطينييف وف ست(المه ذ تنتفهع ونهي ةتى يعقى تبتيهد مفلسطين يدذر ف فلػؾ متع يػص
ػتور
مالبتيػػهد اسػػرويل ي ذعهمتػػهم ف ػػإف سػػيطرة إسػػرويؿ لػػى ا ػػذد موػػذ رد يونػػؿ ت ديػػدً وس ػ ً

مالبتيػػهد مفلسػػطين ذمسوػػف مقػػذو

مفلسػػطين ي فػػهموذ رد مطعي يػػص تش ػ ؿ مر ي ػزة

مت وف شػأن ه نػوهف تسػتقالميص تبتيػهديص ملدذمػص مفلسػطينيص مقهعلػص ملةيػهة فػ

سهسػػيص

موسػتقعؿي

ذ مرف ص مو وص مالبتيهد مفلسطين ي مت يو ف م ه ف تدف ه نةذ منوذ موستد ـ.
نست رض فيوه يل

اـ موذ رد مطعي يص مت تسيطر لي ه إسرويؿ :

-1الثروات النفطية ومصادر الطاقة:
 مةقؿ منفط فػ ونطقػص رنتػيس غػرب رـ هلل :تتػرذح وسػهةص ةقػؿ مػنفط مو تشػؼ
فػ اػػذد مونطقػػص عػػيف  600ذ 700لػػـ2ي و ظو ػػه يقػػع فػ

رنػ

موةتلػػص ػػهـ 1967ـي

ةيػػث يقػػدر ةدػػـ انتػػهج ف ػ ذمػػؾ مةقػػؿ عػ ػ ن800ج عرويػػؿ يذوي ػهًي ذتشػػير متقػػديرت ف ةدػػـ

موتػػزذف ف ػ اػػذ مةقػػؿ بػػد ييػػؿ إم ػػى ن 180وليػػذفج عرويػػؿي تقػػدر بيوػػص إيػػرد ت مسػػلطص

مفلسطينيص ون ه ةذ م ن 1.3وليهرج دذتر وري ن1ج.

1

 .محمذ مصطفً ،انثترول وانغاز انطثُؼٍ فٍ فهططُه :اإلمكاواخ وانمؼىلاخ ،مجهح انذراضاخ
انفهططُىُح ،مجهذ ،62ػذد ،102تُروخ ،نثىان ،2015 ،ص.73
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ةقػػذؿ م(ػػهز فػ غػزة:

تشػػؼ فػ ويػػهد غػزة ابليويػػص ةقػػالف مل(ػػهز :مةقػػؿ

عػػر

اغػزة وػػهريفاي ذاػػذ مةقػػؿ مرويسػ ذيقػػع لػػى وػػؽ  603وتػػهر تةػػت سػػطت معةػػر ذ 36ػػـ
غػػرب ودينػػص غ ػزةي ذ مةقػػؿ مةػػدذدط اعذردرفيلػػدا ذاػػذ يػػ(ر س ػ صً ذيوتػػد عػػر مةػػدذد مدذميػػص
مفهي ػػلص ع ػػيف موي ػػهد ابليوي ػػص مقط ػػهع غػ ػزة ذ موي ػػهد ابليوي ػػص اس ػػرويؿي ذتقػ ػ ردر ش ػػر ص م(ػػػهز
مةقليف عػ ن1.1تريليذفج بدـ و ب وف م(هز

معريطهنيص ا عريتش دهزا ةدـ تةتيهطيهت ف

مطعي ػ ي تقػدر مقيوػص مسػذبيص م ػه ةػػذ م ن 8وليػهرج دذتر وري ػ ي ذاػذد م ويػص ت فػ متلعيػػص
ةتيهدػػهت مفلسػػطينييف لػػى وػػدم مسػػنذ ت م ش ػريف موقعلػػصي ذاػػذ موذ ػػد موقػػدر مننػػذب

وتػػزذف مةقلػػيف وػػف م(ػػهز ذفقًػػه موسػػتذيهت تسػػت الؾ مةهميػػص ملفلسػػطينييف ف ػ غ ػزة ذ منػػفص
م(رعيصن1ج.

وف موتذبػع ف سػت(الؿ ةقػذؿ م(ػهز سػيةقؽ ذ وػد وهميػص عيػرةي سػت ذف عونهعػص مةػؿ

مسزوػػهت موهميػػص مت ػ تت ػػرض م ػػه مسػػلطص مفلسػػطينيصي ذسػػتو ن ه وػػف مػػتتلص وػػف تعتػػزز
موػ ػػهم

موسػ ػػتوري فن ػ ػالً ػ ػػف تػ ػػذفير ويػ ػػدر طهبػ ػػص وةل ػ ػ موةطػ ػػهت م رعػ ػػه

اسػ ػػرويل

مفلسػ ػػطينيصي ذن ػ ػهً ػ ػػف سػ ػػتيرداه وػ ػػف إسػ ػػرويؿي ووػ ػػه سػ ػػيةرر مفلسػ ػػطينييف وػ ػػف م يونػ ػػص

اسػػرويليص لػػى ويػػهدر مطهبػػص ف ػ بطػػهع غ ػزةي ذتفػػهدط منػػ(ذط مسيهسػػيص مت ػ توهرس ػ ه

إسرويؿ وف تالؿ بطع إود د ت مطهبص ذ مذبذد ملفلسطينييفن2ج.

-2الموارد الطبيعية في المنطقة ج :

تونػػؿ مونطقػػصنجج نػػر وػػف  %61وػػف وسػػهةص منػػفص م(رعيػػصي ذا ػ تتنػػع مسػػيطرة

إسػ ػػرويليص هولػ ػػصي ذتنػ ػػـ نػ ػػر موسػ ػػهةهت مزر يػ ػػص تيػ ػػذعص ذو ظػ ػػـ

رن ػ ػ

مفلسػ ػػطينيص

موتييػ ػػص مسنشػ ػػطص انوهويػ ػػصي ذيػ ػػؤدط ةػ ػػتالؿ مونطقػ ػػصنجج إمػ ػػى ةروػ ػػهف د ػ ػػذد متنويػ ػػص

مفلس ػػطينيص و ػػف تس ػػتفهدة و ػػف %61و ػػف وس ػػهةص
ذوذ رداػػه مطعي يػػصي ذتقطيػػع ذيػػهؿ رن ػ
مفلسػػطينيص ف ػ

هفػػص

رنػ ػ

مفلس ػػطينيص فػ ػ

من ػػفص م(رعي ػػص

منػػفص م(رعيػػص ل ػػهي ووػػه ي يػػؽ د ػػذد متنويػػص

رض مفلسػػطينيصي ذذمػػؾ عسػػعب ونػػع تنفيػػذ ط وشػػهريع تطػػذير و قذمػػص

ملعنيص متةتيص ذ مقطهع متهص د تؿ مودف ذ مقرم مفلسطينيص.
1

 .محمذ مصطفً ،مرجغ ضثك ركري ،ص.72
2
 .ونُذ خىرٌ ،احتُاطٍ انغاز انطثُؼٍ فٍ انمُاي اإللهُمُح انفهططُىُح :اإلمكاواخ وانتحذَاخ ،مجهح
انذراضاخ انفهططُىُح ،مجهذ ،18ػذد ،72تُروخ ،نثىان ،2007 ،ص.26
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ب ػػدرت درس ػػص ملعن ػػؾ م ػػدذم

مت ػػهميؼ تبتي ػػهديص موعهشػ ػرة ذغي ػػر موعهشػ ػرة تة ػػتالؿ

مونطقػػص نجج ف ػ بطه ػػهت وةػػددة :ذا ػ

مزر ػػصي ذ سػػت(الؿ وػػالح ذو ػػهدف معةػػر مويػػتي

ذوقػػهمع مةدػػهرة ذ موةػػهدري ذ معنػػه ي ذ مسػػيهةصي ذ تتيػػهتتي ذوستةنػػرت متدويػػؿي ذ هنػػت
اـ منتهور لى منةذ متهم :
-إتهةص مفريص ملفلسطينييف ملذيػذؿ إمػى ن326400ج دذنوػهً وػف

رنػ

مزر يػصي

ذوو ػػهت تؼ م ػػدذنوهت وػػػف مور ػ ػ ذ م(هعػػػهتي فنػ ػالً ػػف مذيػػػذؿ إم ػػى ويػػػهد م ػػرط فػ ػ
مونطقػػصنججي سػػتؤدط إمػػى زيػػهدة منػػهتر موةل ػ

ادوػػهم

مفلسػػطين عوقػػد ر ن704ج وليػػذف

دذتر سنذيهً.
-إتهة ػػص مفري ػػص ملفلس ػػطينييف ملذي ػػذؿ إم ػػى ترس ػػعهت معذت ػػهس ذ مع ػػرذويف فػ ػ

معة ػػر

مويػػتي ذا ػ ترسػػعهت عي ػرة ذرتييػػص ذيس ػ ؿ سػػت(الم هي سػػتؤدط إمػػى زيػػهدة منػػهتر موةل ػ
مفلسطين عوقد ر ن918ج وليذف دذتر سنذيهً.

ادوهم

-إتهة ػػص مفري ػػص ملفلسػ ػػطينييف ملذيػػػذؿ إمػ ػػى ن20000ج دذنوػ ػهً وػ ػػف

رنػ ػ

مت ػ ػ

تستتدـ غرض بلع مةدهرةي ذونه فص ةدـ ينه ص وقػهمع مةدػهرة ذ موةػهدر مفلسػطينيصي
ستؤدط إمى منهتر موةل

ادوهم

مفلسطين عوقد ر ن241ج وليذف دذتر سنذيهً.

رفػػع مقي ػػذد اسػػرويليص موفرذن ػػص ل ػػى بطه ػػهت معنػػه ذ مس ػػيهةص ذ تتيػػهتت فػ ػمونطقصنججي سذؼ يؤدط إمى زيهدة منهتر موةل

ادوهم

مفلسطين عوقد ر ن413ج وليػذف

دذتر سنذيهً.
إدو ػػهتً ش ػػهرت مدرس ػػص ف مزي ػػهدة موعهشػ ػرة فػ ػ ن ػػهتر مقطه ػػهت متػ ػ د ػػرم تقييو ػػه

سػػت ذف ن2.2ج وليػػهر دذتر سػػنذيهًي ذ نػػد إنػػهفص مزيػػهدة موتةققػػص وػػف مفذ وػػد غيػػر موعهش ػرة
نتيد ػػص مل ػػرذ عط تبتي ػػهديص

وهوي ػػص ذ متلفي ػػصي ذ متػ ػ ب ػػدرت ه مدرس ػػص ع ػ ػ ن1.2ج ولي ػػهر دذتر

س ػػنذيهًي فػػػإف ودو ػػذع مفذ وػػػد موعهشػ ػرة ذغيػ ػػر موعهشػ ػرة يو ػػف ف يي ػػؿ إمػػػى ن3.4ج وليػ ػػهر

دذترن1ج.

 . 1معنؾ مدذم ي منفص م(رعيص ذبطهع غزة مونطقص ج ذوستقعؿ تبتيهد مفلسطين ي ربـ متقرير AUS2922ي
تذعر 2013,2ي ص.8-1
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-3الموارد الطبيعية في المناطق العازلة في قطاع غزة:
تفرض إسرويؿ ونطقتيف هزمتيف لى مةدذد وع بطهع غزة:
بريــة  :تتػػرذح وسػػهةت ه وػػه عػػيف ن%24 - %17ج وػػف وسػػهةص بطػػهع
منطقــة عازلــة ّ
غػػزةي ذتن ػػـ رنػ ػ مذ ب ػػص فػ ػ نطػػهؽ ن1500-500ج ي د ت ػػؿ بط ػػهع غػ ػزة ل ػػى وت ػػد د

يلذوتري ذتقيـ إسرويؿ اذد مونطقص عقذة مسػالحي ةيػث ت
مشريط مةدذدطي معهمغ طذمه 58
ً
يذدد تط فهيؿ يةػدد مونطقػص م هزمػصي فػهمديش اسػرويل يةػدداه وػف فتػروة تػرم عػإطالؽ
منهر لى موزر يف.
ذ شػػهر تقريػػر تػػهص مسوػػـ موتةػػدة ف سػػتورر ذدػػذد اػػذد مونطقػػص ي ن ػ
 %35وػػف

رن ػ

ت ديػػدً إنػػهفيهً موسػػأمص

ف ةػػذ م

مزر يػػص متيػػعص ف ػ بطػػهع غ ػزة ولي ػهً ت يػػتـ سػػت(الم هي ووػػه يش ػ ؿ
وػػف م(ػػذ و

مقطهع وف فرص م وػؿ فػ

مزر ػ ي ذ ينػهً ةروػػهف نػػر وػػف  %15وػػف وزر ػ

رنػي ـ متهيػصي ذعهمتػهم

ننػوهو ـ إمػى دػيش م ػهطليف ػف

م وؿ ذ توهداـ لى موسه د ت م(ذ ويص عدتً وف وسهاوت ـ ف إنتهد هن1ج.

بحرية :تونع إسرويؿ عوذدع ه وليهت مييد معةرط موسػهفص تزيػد ػف
منطقة عازلة
ّ
نالن ػػص وي ػػهؿ عةري ػػصي ن لوػ ػهً ف ولي ػػهت مي ػػيد وت ػػدت إم ػػى س ػػتص وي ػػهؿ عةري ػػص ت ػػالؿ مفتػ ػرة

تػػذعر -2006يذنيػػذ 2007جي فػ ةػػيف سػػوت تفػػهؽ ذسػػلذ ف ت ػػذف ونطقػػص ميػػيد وفتذةػػص

ةتى  20ويؿ عةرطي ط ف إسرويؿ يهدرت ةػؽ ميػيد فػ  % 85وػف مونػهطؽ موسػوذح
عهمييد في ه عوذدب تفهبيص ذسلذي ووه دم إمى نتفػهض ػدد ميػيهديف وػفن 10تؼج بعػؿ
هـ 2006ي إمى ن3500ج هـ  2011ةسب إةيه ت نقهعص مييهديفن2ج.

يتةوؿ تبتيهد مفلسػطين تسػهور دسػيوص نتيدػص فػرض اػذد مونػهطؽ م هزمػصي ةيػث

يقدر ػدد

شػتهص موتنػرريف وػف اػذد مونػهطؽ م هزمػص ةػذ م ن178000ج شػتصي ط

وػػه يقػػهرب ن%12ج وػػف ودوػػؿ س ػ هف بطػػهع غ ػزةي ذبػػدرت متسػػهور ف ػ

مووتل ػػهت مت ػ تػػـ

تػػدويراه فػ نطػػهؽ مونػػهطؽ م هزمػػص ةػػذ م ن308ج وليػػذف دذتر وري ػ ي وػػه بػػدرت متسػػهرة

.1

وـ موتةدة ذعرنهور

 .2نفس موردع مسهعؽي ص.12
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فػ

مػػدتؿ عسػػعب مونطقػػص م هزمػػص معريػػص ة ػػذ م ن81.7ج وليػػذف دذتر سػػنذيهًي عينوػػه تسػػهرة
ن1ج

مدتؿ عسػعب مونطقػص م هزمػص معةريػص ةػذ م ن26.5ج وليػذف دذتر سػنذيهً ي اػذ فنػالً ػف

تنػػرر ورفػػؽ معنيػػص متةتيػػص فػ بطػػهع غػزة عشػ ؿ عيػػري ذتهيػصً شػػع هت ميػػرؼ ميػػة

ذ م رعه ي

ور مذط يؤنر سلعهً لى تذفير متدوهت مدويع س هف بطهع غزة.

ثافثاً :االعتراي افكبري عسى املطاعدات افدوف :
ت توػػد مة ذوػػص مفلسػػطينيص عنسػػعص هميػػص لػػى تنفيػػذ سيهسػػهت ه تدتوه يػػص ذ تبتيػػهديص

ذعرود ػػه ذوش ػػهري ه ل ػػى متوذي ػػؿ موس ػػه د ت مدذمي ػػصي ذا ػػذ يشػ ػ ؿ ت دي ػػدً مسو ػػف مق ػػذو

مفلسطين ي ذتةديهً وهـ وليص رسـ مسيهسهت تدتوه يػص ذ تبتيػهديص ذتنفيػذاهي م ػدـ نتظػهـ

تلػػؾ موسػػه د ت ذ رتعهط ػػه عأدنػػد ت سيهسػػيص تتتلػػؼ ذ تت ػػهرض وػػع تةتيهدػػهت ذ مسيهسػػهت
ذ ذمذيهت مذطنيصي عهانهفص إمى ف نػ ؼ البػص مدذمػص ذ غيهع ػه وػع وؤسسػهت مودتوػع
مو ػػدن فيو ػػه يت ل ػػؽ ع ػػإد رة ذتنس ػػيؽ موس ػػه د ت مدذمي ػػصي د ػػؿ و ػػف ولي ػػص تتي ػػهر موش ػػهريع

ذتذدي ػػه متوذي ػػؿ ةيهنػ ػهً تهنػ ػ هً موزدي ػػص مد ػػص مووذم ػػص ذ مشػ ػريؾ و ػػف وؤسس ػػهت مودتو ػػع
موػػدن ذ موؤسسػػهت مدذميػػص لػػى رض مذ بػػعي ع ي ػدً ػػف تمتػػزـ عأدنػػدة مسيهسػػهت مذطنيػػص
ن2ج

متطط متنوذيص مفلسطينيص

موقرة ف

ذتتن ػ ػػه ؼ ت دي ػ ػػد ت

.

و ػ ػػف مق ػ ػػذو

مفلس ػ ػػطين ي نتيد ػ ػػص ت تو ػ ػػهد موتزي ػ ػػد لػػ ػػى

موسػػه د ت مدذميػػصي ف ػ ظػػؿ غيػػهب نظػػهـ ذطن ػ ووأسػػس م وليػػص إنتػػهج مسيهسػػهت ذ متطػػط
ذ ذمذيهت مذطنيص ذرسو هي يقذد إمى ذدذد دذ ت وليص تتتيهر موشػهريع ذ د رة تنفيػذاه وػف
بعػػؿ مة ذوػػصي ػػذمؾ

وػػر عهمنسػػعص ملوشػػهريع مت ػ يػػتـ تنفيػػذاه وػػف تػػالؿ وؤسسػػهت مودتوػػع

موػػدن ي ذ مت ػ تتويػػز ع عػػر ةدو ػػه ف ػ

مودتوػػع مفلسػػطين ي عه تعهراػػه وذدػػذدة ف ػ

مفلس ػػطين بع ػػؿ بي ػػهـ وؤسس ػػهت مس ػػلطصي ذتق ػػذـ ع ػػدذر سهسػ ػ فػ ػ

ولي ػػص تق ػػديـ موؤسس ػػهت

موسػ ػػه د ت اغهنيػ ػػص ذ متنوذيػ ػػصي ذعهمتػ ػػهم فػ ػػإف ن ػ ػ ؼ مت هوػ ػػؿ ف ػ ػ

.1

مودتوػػع

م وػ ػػؿ عػ ػػيف مة ذوػ ػػص

وـ موتةدةي وردع سعؽ ذ ردي ص.25-24

 .2يوف فذ نلصي سيهسهت متنويص تدتوه يص مشهولص :مونوذف ذ آلميهت نتدرعص دذمص فلسطيفجي ذربص عةنيص وقدوص ف
مشهولص ف

دتوهع فريؽ متعر ةذؿ ا متنويص تدتوه يص

مونطقص م رعيصاي عيرذت  5-4تشريف منهن 2014ي ص.14
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ذوؤسسػػهت مودتوػػع موػػدن ذ موؤسسػػهت مدذميػػص ي يػػؽ مد ػػذد ذيشػػتت هي ذين ػ ؼ تسػػتنوهر
ونؿ ملوذ ردي ذيقذض وف سيهسهت مشوذؿ وف تالؿ معرور ذ موشهريع متنوذيص مونفذةن1ج.
ذملذبػػذؼ لػػى طعي ػػص مت ديػػد ت تبتيػػهديص مسوػػف مقػػذو

مفلسػػطين

منهتدػػص ػػف

ت توػػهد م عيػػر لػػى موسػػه د ت مدذميػػصي ت عػػد منػػه وػػف سػػت رض ةدػػـ موسػػه د ت مدذميػػص
موقدوص ملسلطص مفلسطينيص ذتقيو ه.

تطور المساعدات الدولية المقدمة إلى السمطة الوطنية الفمسطينية:
ّ .1
ف

فػ

قهب تفهبيص ذسلذ موذب ص عيف ونظوص متةريػر مفلسػطينيص ذ مة ذوػص اسػرويليص

يلػػذؿ وػػف ػهـ 1993ي قػػدت مػػدذؿ موهنةػػص فػ

ػؤتور شػػهر ت
تػػذعر وػػف م ػهـ نفسػػه وػ ً

فيه  42دذمصي ع دؼ ةشد موسه د ت ملسػلطص مفلسػطينيص متػ تقػرر تأسيسػ ه فػ إطػهر ذمػؾ
تتفهؽي ذايدهد إد رة وذةدة متنسيؽ موسه د ت موهميص ذ مفنيص متلؾ مسلطص.
ذف ػ ػ

م ػ ػػهـ  1997ذب ػ ػػت مسػ ػػلطص مفلسػ ػػطينيص تفهبيػ ػػص ت ػ ػػهذف ذتدػ ػػهرة وػ ػػع تتةػ ػػهد

ذرذع ي ذ هف م دؼ موفترض وف اذد موسػه د ت ذ م البػهت متدهريػص اػذ تو ػيف مسػلطص
مذميدة ف إد رة مونهطؽ مفلسػطينيص ذتنفيػذ وشػهريع إ ػهدة تأايػؿ معنيػص متةتيػص ذ بهوػص مورفػؽ
ذ موؤسسػ ػػهت م هوػ ػػص ذتقذيػ ػػص مقطػ ػػهع متػ ػػهص ذت زيػ ػػز فػ ػػرص منوػ ػػذ تبتيػ ػػهدط س ػ ػ يهً ون ػ ػػه
ملذيذؿ إمى ةهمص تنوذيص شهولص ذوستد وصن2ج.

إت ف تةػ ػػتالؿ اسػ ػػرويل ذ يػ ػػؿ سيهسػ ػػهته م هدفػ ػػص إمػ ػػى تػ ػػدوير ذتنػ ػػؽ تبتيػ ػػهد

مفلسػػطين وػػف تػػالؿ مةيػػهر موسػػتور ذ ت تػػد ت م س ػ ريص موت ػػررة ذ متػػدوير مووػػن ر
م هفػػص سػػعهب مةيػػهةي ووػػه د ػػؿ مشػ ب مفلسػػطين ي ػػيش ةهمػػص وأسػػهذيص ي دػػز غنػػى شػ ذب
م ػػهمـ ػػف تةوػػؿ نهراػػه موػػدورةي

وػػر مػػذط د ػػؿ م ػػهمـ عأس ػرد يػػدرؾ ف و ظػػـ وػػه ي هنيػػه

مفلس ػػطينيذف و ػػف مةرو ػػهف ذ مفق ػػر وػ ػرتعط عشػ ػ ؿ ذ ع ػػرتر ع ػػهتةتالؿ اس ػػرويل ذ مسيهس ػػهت
اسرويليص مقهووص لػى إفقػهر مشػ ب مفلسػطين عهمسػيطرة لػى وقدرتػه ذت ويػؽ ةهمػص متع يػص

تبتيهديص مالبتيهد اسرويل .
 .1يوف فذ نلصي وردع سعؽ ذ ردي .14
 .2ني ر عد م ريـي م البهت

ذرذعيص مفلسطينيص :مدذر تبتيهدط

مزيتذنص ملدرسهت ذ تستشهرتي عيرذت – معنهفي 2010ي ص.1
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ذرذع ي ذربص عةنيص وقدوص إمى وؤتور مسيهسهت متهرديص

ذرذعيص تدهد مقنيص مفلسطينيصي ور ز

أمن قومي

ذبد دت اذد تنت ه هت إمى تػدفؽ موسػه د ت مدذميػص إمػى مشػ ب مفلسػطين ي ذم ػف

هنػػت اػػذد موسػػه د ت تتػػدفؽ عقنػػذ ت وتتلفػػص ذ ذدػػه إنفػػهؽ وتنذ ػػص ذعشػػرذط ديػػدة ذعذتػػهور
غيػ ػػر ونتظوػ ػػصي ذيذنػ ػػت مدػ ػػدذؿ ربػ ػػـ ن1ج ةدػ ػػـ موسػ ػػه د ت مدذميػ ػػص مت ػ ػ بػ ػػدوت ملسػ ػػلطص
مفلسطينيص تالؿ مفترة ن2014-1995ج.

جدول رقم ( :)1المساعدات الدولية المقدمة لمسمطة الوطنية
الفمسطينية لمفترة ( ( )1995-2014مميون )$
منح لدعم الموازنة

منح لدعم النفقات

إجمالي

معدل نمو

السنة

الجارية

التطويرية

المنح

المنح ()%

1995

135

190

325

-

1996

84

160

244

-24.9

1997

36

345

381

56.1

1998

0

330

330

13.4-

1999

0

235

497

50.6

2000

54

465

510

2.6

2001

510

318

849

66.4

2002

468

229

697

-17.9

2003

261

359

620

11.0-

2004

353

0

353

43-

2005

349

287

636

80.1

2006

738

281

1019

60.2

2007

1012

310

1322

2.29

2008

1763

215

1953

47.7

2009

1355

47

1413

27.6 -

2010

1146

130

1277

9.6-

2011

814

169

983

23-

2012

776

156

932

5.1-

2013

1251

107

1358

45.7

2014

1029.4

201.0

1230.4

-9.4

اإلجمالي

12134.4

4534

16668.4

223.8
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المصدر :سمطة النقد الفمسطينية ،التقرير السنوي ،رام اهلل ،أعداد مختمفة.

عهمنظر إمى عيهنهت مددذؿ ربـ ن1جي نالةظ

توػهد مسػلطص فػ توذيػؿ دػز وذ زنت ػه

لى مونت ذ موسه د ت مدذميصي ةيث غطػت اػذد موسػه د ت  %73وػف م دػز تػالؿ مفتػرة
ن2014-1995جي ف

موقهعؿ فإف وه يذده وف اػذد موسػه د ت مػد ـ منفقػهت متطذيريػص اػذ

 %27فقػػط تػػالؿ نفػػس مفت ػرةي ذاػػذ وػػه يشػ ؿ ت ديػػدً مسوػػف مقػػذو
و ظػػـ موسػػه د ت مت(طيػػص م دػػز فػ
مذطن ذعنه وؤسسهت مدذمص.

مفلسػػطين نتيدػػص تذديػػه

موذ زنػػص م هوػػص عػػدتً وػػف تذدي ػػه فػ تو ػػيف تبتيػػهد

.2تقييم المساعدات الدولية المقدمة لمسمطة الفمسطينية:
عػػهمرغـ وػػف ف موسػػه د ت مدذميػػص ةققػػت ع ػػض تندػػهزت ف ػ ودػػهؿ تطػػذير معنيػػص
متةتيػػص ذتقػػديـ متػػدوهت تدتوه يػػص

سهسػػيص مت ػ تةققػػت عفنػػؿ اػػذد موسػػه د تي إت ف

اذد موسه د ت فشلت ف إزمص آلنهر مسلعيص منهدوػص ػف مسيهسػص اسػرويليص م دذ نيػص نػد
مشػ ب مفلسػػطين ي وػػه مػػـ تػػندت اػػذد موسػػه د ت فػ تقليػػؿ
فرص منوػذ مػذ ت ي ذاػذ وػه شػ ؿ ت ديػدً مسوػف مقػذو
ن ػػهعع و ػػف

ا ػػد ؼ

توهديػػص مسػػلطص لي ػػه ذت زيػز

مفلسػطين ي ذيعػدذ ف ويػدر مفشػؿ

سهس ػػيص متق ػػديـ موس ػػه د ت ذ موػ ػرتعط عشػ ػ ؿ سهسػ ػ عأدن ػػد ت سيهس ػػيص

تهرديػػص سػػهاوت عش ػ ؿ عيػػر ف ػ إ فػػه إسػػرويؿ وػػف تةوػػؿ
موترتعص لى ةتالؿ

رن

مفلسطينيص م قذد وف مزوفن1ج.

و ػػه نػ ػػه ن ػػتر ػ ػػف وشػػػهر ص مد ػ ػػهت مدذميػ ػػص موهنة ػػص ف ػ ػ
موؤسس

عػػه تبتيػػهديص ذ متدوهتيػػص
ولي ػػص ايػ ػػالح ذ معنػ ػػه

مفلسطين ي عهانهفص إمػى شػرذط موسػه د ت متػ تفرنػ ه ذ طػهر م وػؿ مسيهسػ

مةػ ػػهم تتفػ ػػهؽ عػ ػػهريسي ن وػ ػػهش ودػ ػػهؿ متةػ ػػرؾ موتػ ػػهح ملسػ ػػلطص مفلسػ ػػطينيص ل ػ ػى ي ػ ػ يد
مسيهسهتي فوف نهةيص تيهغ مسيهسهت مفلسطينيص ف إطهر وه تطرةػه ذتذ فػؽ ليػه مد ػهت

موهنةصي ذت د وف منهةيص

ترم عونهعص ودرد ستدهعص ملشرذط م ديدة ن ذ موتنهبنػص ةيهنػهًج

ملوسػػه د ت متػ تقػػدو ه اػػذد موسػػه د تي ذبػػد دت اػػذد مقيػػذد مػػيس فقػػط وػػف مةػػد وػػف بػػدرة
موؤسسهت مفلسطينيص لى تستدهعص تةتيهدهت تبتيهد مفلسطين ي ذم ف ينػهً إمػى تلػؽ

نقسهوهت د تؿ موؤسسهت ذ مذزرت مفلسطينيص.

 .1و د عةهث مسيهسهت تبتيهديص مفلسطين نوهسجي نةذ تذظيؼ ندع ملوسه د ت متهرديص موقدوص ملش ب مفلسطين ي وهسي رـ هللي 2005ي ص.33
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أمن قومي

ذيتونػػؿ ةػػد وػػدمذتت مػػدذر م ػػهـ مػػذط تل عػػه مد ػػهت مدذميػػص موهنةػػص ف ػ يػػيهغص

مسيهسػ ػػص تبتيػ ػػهديص مفلسػ ػػطينيص ف ػ ػ

تبتيهديصي فذ بع ميرع ذ اغالؽ بػد
وستذيهت موسه د ت

مت(يػ ػػر مػ ػػذط ةػ ػػدث ف ػ ػ طعي ػ ػػص م البػ ػػهت ذ م يه ػ ػػؿ
ػهؽ

نشػطص متدهريػص مفلسػطينيص وػف نهةيػصي ذرفػع

دنعيص مت تدفقت لى تبتيهد وف نهةيص ترمي ذوه مةؽ ذمؾ وف

ت تو ػػهد ل ػػى موس ػػه د ت وي ػػدر رويسػ ػ م ي ػػرد ت مة ذوي ػػصي وو ػػه ي نػ ػ

ف وس ػػتذيهت

متش ػػ(يؿ م ػػـ ت ػػد ت ػػس مطهب ػػص انتهديػػػص مالبتيػػػهد ذاػػػذ وػػػه شػ ػ ؿ ت ديػػػدً مسو ػػف مقػػػذو

مفلسػ ػػطين ي ذتهي ػ ػػص ع ػ ػػد ف ع ػ ػػهت تر ي ػ ػػز مس ػ ػػلطص ذ مد ػ ػػهت موهنة ػ ػػص لػ ػػى تةتيهد ػ ػػهت
مقطه ػهت مونتدػص متػ تقػذد إمػى

موشرذ ص ملةػهتت مطهروػص ذ اغهنػص عػدتً وػف تاتوػهـ فػ

متنويص موستد وصن1ج.

وكخالصــــة ند ػػد ف تبتي ػػهد مفلس ػػطين

تػػتالتت اي ليػػص

ػػهنى ط ػػذ ؿ مس ػػنذ ت موهن ػػيص و ػػف ػػدة

هبػػت نوػػذد ذتطػػذردي نتيدػػص ادػػر ت اسػػرويليص متدويريػػص مت ػ

تع يص تبتيهد مفلسطين مالبتيهد اسرويل ي ذ متػ مػـ تقتيػر لػى مسػيطرة لػى

رسػػت
رض

ذ موػػذ رد ذ مو ػػهعري عػػؿ ت ػػدت ه إمػػى مػػتة ـ عسيهسػػهت تسػػتيرد ذ متيػػدير مفلسػػطينيصي فةهمػػت
دذف نت ػػرط تبتي ػػهد مفلس ػػطين فػ ػ ونظذو ػػص متد ػػهرة مدذمي ػػصي ذد لت ػػه راينػ ػهً ملوس ػػه د ت
متهرديصي ذ وذ ؿ موقهيص مت تتةيؿ وف تالؿ إسرويؿ.

متػ ػ تتذنػ ػ ه مقي ػػهدة

عن ػػه ً ل ػػى و ػػه س ػػعؽي ذع ػػهمتزوف و ػػع و ر ػػص متة ػػرر مسيهسػ ػ
مفلسطينيص ف موةهفؿ مدذميصي تعػد وػف إطػالؽ و ر ػص متةػرر تبتيػهدط وػف إسػرويؿي ط
مػػتتلص وػػف متع يػػص تبتيػػهديص اس ػػرويؿي ذتقلػػيص ت توػػهد لػػى موسػػه د ت متهردي ػػصي

فهمورةلػص آلف تتطلػػب تػذطيف تبتيػػهد مفلسػطين ي ذعنػػه د لػى سػ و
ػس وتينػصي ذبذ ػػد يػػلعصي
و
بتيهد تهع وع يرزح تةت تةتالؿي إمى بتيهد دذمص وستقلصي بهدر لى ت توػهد
ذتةذيله وف
مػػذ ت ي ذ منوػػذ موسػػتد ـي ذتلػػؽ فػػرص وػػؿ د ووػػص ذوسػػتورةي ذمتةقيػػؽ اػػذ م ػػدؼ تعػػد وػػف

متةرؾ ف

دة تدهاهت:

ّأولً :تذديػػه موػػنت ذ موسػػه د ت مدذميػػص نةػػذ إ ػػهدة عنػػه ذتذس ػ ص مقه ػػدة تبتيػػهديص
انتهديصي وع متر يز لى ع ض مقطه ػهت تبتيػهديص مذ ػدةي ذ ت اويػص تسػترتيديصي
 .1وهزف م دلصي تبتيهد مسيهس ملدذمص مفلسطينيصي سلسلص بر ت سترتيديصي م دد منهن

شري ور ز متتطيط مفلسطين ي غزةي نذفوعر 2013ي ص.39

511

مركز التخطيط الفمسطيني

ونػػؿ بطػػهع ميػػنه هت متةذيليػػص ذ ميػػنه هت انشػػهويصي ذبطػػهع مطهبػػصي ذوػػف نػػـ متػػدرج إمػػى

بطه هت بتيهديص ترمي ووه سيؤدط إمى ت زيز مقدرة مذ تيص مالبتيهد مفلسطين .
ثانياً :زيهدة مقدرة انتهديص مالبتيهد مفلسػطين

وػهً ذنذ ػهًي وػع متر يػز لػى ت زيػز

دػذدة مونػػتر مفلسػطين تػػالؿ ورةػؿ انتػػهج ذ متسػذيؽي ذتهيػػص وػف تػػالؿ تشػديع سػػتتد ـ
تطعيقػػهت مت نذمذديػػه مدديػػدة ذتفػػض مرسػػذـ مدور يػػص لػػى موه ينػػهت ورتف ػػص مت نذمذديػػهي
ذ ة هـ اشرؼ لى مونتدهت موةليص منوهف وطهعقت ه ملو هيير مدذميص.
موذةػػد عػػيف إسػػرويؿ

ثالث ـاً :إم(ػػه تفػػهؽ عػػهريس تبتيػػهدطي ذ م(ػػه م(ػػالؼ مدور ػ

ذ مسػػلطص مفلسػػطينيص ي ذد ػػـ ذوسػػهندة ةوػػالت موقهط ػص تبتيػػهديص ملسػػلع اسػػرويليص وةلي ػهً

ذدذميهً.

رابعـــاً :إنش ػػه و هت ػػب توني ػػؿ تدهري ػػص فػ ػ

مت ػػهرجي ذوؤسس ػػهت وتتيي ػػص فػ ػ تنظ ػػيـ

مو هرض ذ مشؤذف متدهريصي ذذمؾ ع دؼ ت زيز متدػهرة متهرديػص مفلسػطينيصي ذتطػذير البػص
فلسطيف متدهريص ذ تبتيهديص وع م همـي ذتذبيع تتفهبيهت ذ مشر هت مدذميصي مت وف شػأن ه
قف تس ؿ متدهرة متهرديص مفلسطينيص.
خامس ـاً :تنويػػص متعػػهدؿ متدػػهرط عػػيف فلسػػطيف ذ مػػدذؿ م رعيػػصي ذذمػػؾ وػػف تػػالؿ د ػػـ

ذتف يؿ وعهدرة مت هوؿ تبتيهدط مفلسطين
مدذم ف

م رع ي مت

طلق ػه ونتػدم

وػهؿ مفلسػطين

وهف ف ش ر تشريف نهن 2015/ي ذ مت ت دؼ إمى تةريػر تبتيػهد مفلسػطين

وػػف متع يػػص اسػػرويؿي فهتنػػدوهج ابليو ػ
مفلسطين وف تالؿ تذسػيع ذتنذيػع نطػهؽ

م رع ػ يونػػؿ فريػػص ةقيقيػػص متنويػػص بطػػهع متدػػهرة
نشػطص متدهريػص مػه ع يػدً ػف مشػريؾ اسػرويل

مو ػػيوفي ذت ػػذفير تس ػػتقالؿ م ػػذط تةتهد ػػه متد ػػهرة مفلس ػػطينيص ونطق ػػص تدهري ػػص وس ػػتقلص ذ ت

سيهدة دور يصي ذعهمتهم تعد وف وتهع ص ةنينص م ذد موعهدرةي ذذنػع تيػذر وػف بعػؿ مة ذوػص
مفلسػ ػػطينيص آلميػ ػػهت تنفيػ ػػذاهي ذتشػ ػػتيص و يق ػ ػػهت متعػ ػػهدؿ تبتيػ ػػهدط مفلسػ ػػطين

م رعػ ػ ػ ي

ذتذنيت مفرص تستنوهريص موتهةص ف فلسطيف.
سادسـاً :تةسػػيف مونػػهخ تسػػتنوهرط مدػػذب تسػػتنوهر

دنعػ

موعهشػػر إمػػى

رنػ

مفلسطينيصي ذذمؾ وف تالؿ تشػديع مشػر هت غيػر موسػدلص لػى مقيػد فػ عذريػص فلسػطيفي
ووه سذؼ ي وؽ مسذؽ ذي زز منقص ع هي ذ ذمؾ تشديع تد ذؿ

مدذميػػصي ذ طػػالؽ نظػػهـ ملتدػػهرة ام ترذنيػػصي متو ػػيف موسػػتنوريف
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س ـ مفلسطينيص ف

سذ ؽ

دهنػػب وػػف متػػد ذؿ وعهش ػرةً
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عػػر انترنػػتي تس ػ يالً منفػػهذ موسػػتنور

دنع ػ مسسػػذ ؽ مفلسػػطينيصي ذتقيػػيـ دذر ذ نتهديػػص

معذريص مفلسطينيص عهستورر متد يـ دذراه ف دذب تستنوهر

دنع

موعهشر.

امل اجع:
 -1سلطص منقد مفلسطينيصي متقرير مسنذط 2014ي رـ هللي ةزيرف .2014
 -2سذسف م دادي متسرب موهم مدم تزينص مسلطص مفلسطينيص ذ البته عهموستذرد ت
غير موعهشرةي رسهمص وهدستير غير ونشذرةي دهو ص مندهحي نهعلسي .2010

 -3ةنيف ةويضي تأنير موقهيص لى ايرد ت منريعيص فػ فلسػطيف وػف ن-1995
2005جي رسهمص وهدستير غير ونشذرةي دهو ص مندهحي نهعلسي .2006
زو

-4

ذضي فهؽ ذوةدد ت إيد ر م ولص مذطنيص ف ظؿ ودلس نقد فلسطين

نظػهـ ملسيهسػػص منقديػػصي ودلػػص دهو ػػص

زاػري سلسػػلص م لػػذـ انسػػهنيصي مودلد 13

ي م دد(B) 1ي غزةي .2011
 -5وةوػػد طػػه هللي سػػت د د ت سػػلطص منقػػد مفلسػػطينيص ايػػد ر ولػػص ذطنيػػصي سػػلطص
منقػػد مفلسػػطينيصي وقدوػػص إمػػى ذرشػػص م وػػؿ مدذميػػص ةػػذؿ م ولػػص مفلسػػطينيصي دهو ػػص
متليؿي.2014

 -6سهوص ةهودي مسيهسهت منقديص ف ظؿ غيػهب ولػص ذطنيػص ذفػ ظػؿ ودلػس ولػص
ف

منفص م(رعيص ذبطهع غزةي ذربص نقهشي وهسي رـ هللي فلسطيفي .2000

 -7مد ػػهز مور ػػزط م ةيػػه مفلسػػطين ي وسػػت مقػػذم م هولػػص مفلسػػطينيص  :متقريػػر
-8

مسنذط 2014ي رـ هللي فلسطيفي .2015

ذن ت ػػهدي سيهس ػػهت عديل ػػص ملتنوي ػػص مفلس ػػطينيص موس ػػتد وص ذت ػػذيف مدذم ػػصي نيذي ػػذرؾ

ذدنيؼي .2009
-9

ذن تهدي تسرب ايرد ت موهميص مفلسطينيص إمى إسرويؿ ف ظؿ عرذتذ ذؿ عهريس
تبتيهدطي نيذيذرؾ ذدنيؼي .2014a

 -10ذن تػػهدي تقريػػر ػػف موسػػه دة موقدوػػص وػػف
متطذرت مت ش داه بتيهد

ذن تػػهد إمػػى مش ػ ب مفلسػػطين :

رض مفلسطينيص موةتلصي دنيؼي .2012b
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 -11ذن تػػهدي تقريػػر ػػف موسػػه دة موقدوػػص وػػف
متطذرت مت ش داه بتيهد

ذن تػػهد إمػػى مش ػ ب مفلسػػطين :

رض مفلسطينيص موةتلصي دنيؼي .2011

 -12ن تػػهدي تبتيػػهد مفلسػػطين  :ذنػػع سيهسػػهت تبتيػػهد م ل ػ ذ متدػػهرة ف ػ ظػػؿ
تةتالؿي نيذيذرؾ ذدنيؼي .2012a
 -13ةوػ ػػد بعهد ػػصي تسػ ػػتد وص موهمي ػػص ملسػ ػػلطص مذطني ػػص مفلسػ ػػطينيص :متدرع ػػص متهريتيػ ػػص
ذ آلفهؽ موسػتقعليصي و ػد عةػهث مسيهسػهت تبتيػهديص مفلسػطين نوهسجي رـ هللي

فلسطيفي.2012

 -14وةوػػذد يسػػىي تتػػتالتت م ي ليػػص ف ػ سػػذؽ م وػػؿ مفلسػػطين ذسػػعؿ و همدت ػػهي
رسهمص وهدستير غير ونشذرةي دهو ص

زاري غزةي فلسطيفي .2013

 -15عرذتذ ذؿ عهريس تبتيهدط.
-16

وـ موتةدة ذعرنهور

غذيػص م ػهمو ي عػيف مدػد ر ذ مسػند في تقريػر تػهصي ب

.2010
 -17ودلص فهؽ عيويص :
http://www.maan-

ctr.org/magazine/ar_print.php?id=14e56y85590Y14e56

 -18معنؾ مدذم ي منفص م(رعيص ذبطهع غزة مونطقص ج ذوستقعؿ تبتيهد مفلسػطين ي
ربـ متقرير AUS2922ي تذعر .2013,2
 -19وةود ويطفىي معترذؿ ذ م(هز مطعي

ف فلسطيف :او هنهت ذ مو ذبهتي ودلػص

مدرسهت مفلسطينيصي ودلد26ي دد102ي عيرذتي معنهفي .2015

 -20ذميػػد تػػذرطي ةتيػػهط

م(ػػهز مطعي ػ ف ػ

مويػػهد ابليويػػص مفلسػػطينيص :او هنػػهت

ذ متةديهتي ودلص مدرسهت مفلسطينيصي ودلد18ي دد72ي عيرذتي معنهفي .2007
 -21يوػػف فذ نػػلصي سيهسػػهت متنويػػص تدتوه يػػص مشػػهولص :مونػػوذف ذ آلميػػهت نتدرعػػص
دذمػ ػػص فلسػ ػػطيفجي ذربػ ػػص عةنيػ ػػص وقدوػ ػػص ف ػ ػ
تدتوه يص مشهولص ف
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مونطقص م رعيصاي عيرذت  5-4تشريف منهن .2014
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 -22نيػػر عػػد م ػريـي م البػػهت

ذرذعيػػص مفلسػػطينيص :مػػدذر تبتيػػهدط

ذرب ػ ػػص عةني ػ ػػص وقدو ػ ػػص إم ػ ػػى و ػ ػػؤتور مسيهس ػ ػػهت متهردي ػ ػػص

ذرذعػ ػ ي

ذرذعي ػ ػػص تد ػ ػػهد مقن ػ ػػيص

مفلسطينيصي ور ز مزيتذنص ملدرسهت ذ تستشهرتي عيرذت – معنهفي .2010
 -23و ػ ػػد عة ػ ػػهث مسيهس ػ ػػهت تبتي ػ ػػهديص مفلس ػ ػػطين نو ػ ػػهسجي نة ػ ػػذ تذظي ػ ػػؼ ند ػ ػػع
ملوسه د ت متهرديص موقدوص ملش ب مفلسطين ي وهسي رـ هللي .2005
 -24وػػهزف م دلػػصي تبتيػػهد مسيهس ػ ملدذمػػص مفلسػػطينيصي سلسػػلص بػػر ت سػػترتيديصي
م دد منهن

شري ور ز متتطيط مفلسطين ي غزةي نذفوعر .2013
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التحديات االجتماعية لألمن القومي
الفلسطيني
إعداد  /د .خالد شعبان
أ .حسن نبهان سالمة

مقدمة
يق ػػلسعاار يػػػلرعااققيقػػػجعاعق ػػدـع عر عرػ ػ عبر ػػدرع ػػدرةعااا ػػعطىعااقلةر ػػىع عػ ػ عععبي ػػىع

اقعيل لتعاارواطف،عفلارواطفعىوعااوقدةعاألالايىعااعجععقوـع عييػلعاادواػى،عو عػ ع اػلسع رػفع
ىذاعاارواطفعيعققؽع رفعاار عر ،عوعقفظعةرارعوعوعصلفعإنالنيعو .ع
وعاػ عااػػدوؿعاارعقدرػػىعفػػجعوت ػ عايلاػػلعيلعور ططلعيػػلعب ػأفعيةػػوفعاألرػػفعاار عر ػػجع
تػرفع واويلعيػل،عوذاػؾع بػػرعاػفعاا ديػدعرػػفعااعلػري لتعوااقػوانيفعااعػػجععػنظـعاا ق ػىعااع ل ديػػىع
بيفعاادواىعواارواطفعيعـع قايلععقديدعااققوؽعوااوا بػلتعاةػؿعطػرؼعوااعػزاـعةػؿعطػرؼعبقػدودع
ىذهعاا ق ى،عوااعجععؤد عفجعاانيليىعإا عااوصوؿعبلار عر عإا عقلاىعرفعاألرفعاال عرل ج .ع

و ػ ػػدعوت ػ ػ تعاا ديػ ػػدعرػ ػػفعااع ريفػ ػػلتعارر ػ ػػفعاال عرػ ػػل جعرني ػ ػػلعع ريػ ػػؼعبػ ػػأفعاألرػ ػػفع
اال عرل جع"ىوعااطرأنينىعااعػجععنفػجعاا ػوؼعواافػزعع ػفعاألفػرادعواا رل ػلتعفػجعاػل رعريػلديفع
اا ر ػ ػرافعااػ ػػدنيو عوااري ػ ػػلدعاأل ػ ػػرو "،1عبينرػ ػػلعي ػ ػػرؼع لاػ ػػـعرقرػ ػػدعاألرػ ػػفعاال عرػ ػػل جعبأنػ ػػوع

> ااع ػليشعاااػعرجعبػيفع ريػ عرةونػلتعاادواػىعرػفع ػقؿع بػوؿعااطػرؼعام ػرعواقعػراـعاا ػلداتع
وااعقلايػػدعاعرةونػػلتعاأل ػػررعبظػػضعاانظػػرع ػػفعاا ػػرؽعاوعااػػديفع وعاارػػذىبعاوعاايويػػىعواالػ ورع

بلألرلف"،2عبينرلعرفيوـعاألرفعاال عرل جع نػدعااػعلذعاال عرػلععد.عاقاػلفعرقرػدعااقاػفعي نػجع
1عااررةزعاال قرج عاو ازرةعاادا عيىعاابقرينيىع ww.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-2007/1.docع

 2مركز بٌروت لدراسات الشرق األوسطhttp://www.beirutme.com/?p=3106 ،
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"ا ػػقرىعاألف ػعػرادعواا رل ػػلتعر ػػفعاأل ط ػػلرعاادا عي ػػىعواا لر ي ػػىعااع ػػجع ػػدعععق ػػداىـعةلأل ط ػػلرع
اا اةريىعورلعيع رضعاوعاألفػرادعواا رل ػلتعرػفعااقعػؿعواال عطػلؼعواال عػدااع عػ عااررععةػلتع

بلاع ريبع وعااار ى" .1ع

ر ػػفعىن ػػلعف ػػافعرف ػػلىيـعاألر ػػفعاال عر ػػل جعع ػػدورعق ػػوؿعع ػػوفيرعقلا ػػىعاألر ػػفعواالا ػػعقرارع
وااطرأنينىعفجعاار عر عقيثعياعطي عاألفرادعااعفرغعار رلؿعاال عيلديىعااعجعيقوروفعبيل،عوفجع
قلاىعغيلبعاألرفعفافعاار عر عيةوفعفجعقلاىععو ؼعولعؿ .ع
واألرػػفعاال عرػػل جعىػػوعرةرػػؿعاررػػفعا ناػػلنج،عقيػػثعيرعة ػزعبلألاػػلسع ع ػ عصػػوفع
ةرارىعا نالف.عوع ّرؼع رؿعر علرعاألرفعا نالنجع" رفعا نالفعالعي نجعااقفػلظع عػ عقيلعػوع
فقط،عوانرلع يتلعااقيلةعبةرارىعوقريىعورالواةعوعةلفؤعفجعاافرصعوعنريىع دراتعاابلػر"،2ع عوفػجع

قػلؿعغيػلبعىػذاعاارفيػوـ يصػب عاألرػفعرصػد اعرعر ياػلععاعيديػد رػف األفػراد و رػف اار عرػ رػف

اارفله واألرف اال عصلد وااظذا جعوااصقج واابي ج واال صج واار عر ج وااايلاج واافةر

وغيػرعذاػؾ.عو ػد ققّقػت اابعػداف ااعػج اىعرػت بػلألرف برفيورػوعاال عرػل ج االػلرؿ عنريػى
ا عرل يى رع ّددة ةثرعرف غيرىل ،وااعطل ت قرليى رنيل ااوطنج .3ع
و دعا ععؼعرفيوـعاألرفعااقورجعادرعاال بعاافعاطينجع فعغيرهعرفعاالػ وبعارػلعاػوع

ر ػػفع صوص ػػيىععريػ ػزهع ػػفعام ػ ػريف،عقي ػػثعيعةلر ػػؿعرفي ػػوـعاألر ػػفعا ػػدرعام ػ ػريفعف ػػجععػ ػوافرع
نصر عااايلدةعوااعنريى،عوىرلعرلعيفعقػدىرلعاالػ بعاافعاػطينجعاو و ػوععقػتعاالقػعقؿ،عقيػثع
ي ػػلنجعاارػواطفعاافعاػػطينجعرػػفعإ ػراااتعااقيػػرعوااطػػردعوااعلػريدعوعي يػرهعرػػفع رتػػو،عاػػذاعفػػافع
رفيوـعاألرفعااقورجعادرعاال بعاافعاػطينجعيعرثػؿعفػجع رػفعاارػواطفعاافعاػطينجعوفػجعتػرورةع
عرعيفعوع زيزعاا نلصرعواألدواتعااعجععرةنوعرفعاابقلاعفجع رتوعوع ززعصروده .ع
وفجعىذاعاارقلـعانعقدثع فع برزعااقتليلعااعجعععنػلوؿعرفيػوـعاألرػفعاال عرػل جعاػدرع
اار ػواطفعاافعا ػػطينجعوااعػػجعيرة ػػفعر ػػفع قاي ػػلع ي ػػلسعرؤلػ ػراتعاألرػػفعاال عر ػػل جعاافعا ػػطينجع
وريدداعػػوعواا رػػؿع ع ػ عر لا عيػػلعوع زيػػزعنقػػلطعااقػػوة.عوفػػجعىػػذهعااور ػػىعاػػيعـعرصػػدع بػػرزعىػػذهع

 1المركز االعالمً لوزارة الداخلٌة البحرٌنٌة ww.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15-8-2007/1.doc
 2أمل مخ تار ،التحول نحو مفهوم األمن اإلنسانً ،مجلة الدٌمقراطٌة ،مركز األهرام للدراسات السٌاسٌة واالستراتٌجٌة ،القاهرة ،ابرٌل1002 ،
 3بدعااقايفعل بلف،ع ا عىعااقوةرىعوااعنريىعواألرفعاالنالنج،عر عىععالر ،عاا ددع،48عاذار،ع2015
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ااقتػػليلعااعػػجععرػػسعااقيػػلةعاايوريػػىعاعر ػواطفعاافعاػػطينج،عورػػفع بػػرزعىػػذهعااقتػػليل:عاااػػةلفع-ع

ااصقىع–اا رؿع-عااع عيـ ع

أوال  :السكان:
اعقديثع فعوت عا نالفعاافعاػطينجعي ػبعبدايػىعد اراػىعاألوتػلععاااػةلنيىعاعر عرػ ع
اافعاطينجعوترورةععػوافرعر عورػلتععفصػيعيىعاعاػةلفعاوتػ عاا طػطعواابػرارةعااقزرػىعارػلعفػجع
ذاػػؾعرػػفع ىريػػىعفػػجععقديػػدعاقعيل ػػلتعاار عر ػ عاافعاػػطينج،عاةػػفعنظ ػ ارعاو ػػوععفعاػػطيفععقػػتع
االقعقؿعا ا ار يعجعوعدا عيلع ظرافيلعواةلنيلعر عإا ار يؿ،عفػافعوتػ عاااػةلفعالعيرةػفع يلاػوع

بلاراػػعويلتعااطبي يػػىعرثػػؿعبػػل جعدوؿعاا ػػلاـ،عررػػلعيػػؤثرع ع ػ ععو ػ ع ػػددعاااػػةلفعفػػجعااراػػعقبؿع
ودرااىععأثيرهعفجعااع عيـعواا رؿعوااصقىعواال عصلدعوااقيػلةعاال عرل يػى.عىػذاعااعػدا ؿعيصػ بع
اابنػػلاع عيػػوعفػػجعفصػػؿعااعرةيبػػىعاااػػةلنيىعا ا ػ ار يعيىع ػػفعااعرةيبػػىعاااػػةلنيىعاافعاػػطينيى،عواةػػفع
اػػنقلوؿع ػػدرعا رةػػلفعااع ػػرضعاروتػػوععاااػػةلفعوااػػديروغرافيلعاافعاػػطينيىعفػػجعااتػػفىعااظربيػػىع

و طلععغزةعوااقدسعاالر يى .ع

فيمااا يمااي تعااداد السااكان الفمسااطينيين فااي أنحااء العااالم لعااام 2015عحسااا الاهاااز
المركزي لالحصاء "األعداد بالمميون"
المكان

عدد السكان

نسبة السكان

ااتفىعااظربيى ع

 2.900ع

 %23.40ع

طلععغزة ع

 1.850ع

 %15ع

ماموع الضفة وغزة

4.750

%38.40

اا طعاأل تر ع

 1.470ع

 %11.9ع

اادوؿعاا ربيى ع

 5.460ع

 44.2ع

اادوؿعاأل نبيى ع

0.685

%5.5

اار روع ع

12.365

%100

المصدر :الاهاز المركزي لالحصاء2015 ،1

1عاا يلزعااررةز عاققصلا،ع وتلععاافعاطينييفعفجعنيليىع لـع،2015عااعقريرعااانو ع
 http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1567&mid=3915&wversion=Stagingع
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رفع قؿعاقصل يلتعاا يلزعااررةز عاإلقصلاعن دع فعىنػلؾعزيػلدةعفػجع ػلـع2015

عاان عااام 2014عبقػوااجع 200الا عناػػرى،عروز ػػىعبرقػػدارع 110ألا
 90أل

فااي الضاافة ال ربيااة،

في قطاع غزة ،عةرلعيققظعرفعاا دوؿعااالبؽع فعر روععاال بعاافعاطينجعيعوزعع

بنابىع %50في داخل فمسطين التاريخية %50 ،في الشاتا ،عررػلعياػعد جعع زيػزعاانصػؼع
اارعبقجعفجعفعاطيفعااعلري يػىعرػفع ػقؿعع زيػزععوا ػدهع عػ عاألرضعاافعاػطينيىعو ػدـعى رعػوع

اع لرج،عوفجعنفسعااو تع دـعع لىؿعاانصؼعام رعرفعاال بعاافعاطينجعاارعوا دعبلالػعلتع
وع زيػػزعرفيػػوـعاارواطنػػىعاديػػوعوغػػرسعرفػػلىيـعقػػؽعاا ػػودةعار يػػلؿعااعػػجعواػػدتعوعرب ػتع ػػلرجع
فعاطيف.
وبلانظرعإا عااف ىعاا رريىعاعاةلفعفجعاألراتجعاافعاطينيىعن ػدع فعاالػ بعاافعاػطينجع
ر عرػ عيػػن ـعبػػلافعوة،عقيػػثععبعػ عناػػبعوعفػػجعااف ػػىعاا رريػػىعصػػفرع–ع14عاػػنىعقػوااجع،%39.2ع

وااف ىعاا رريىعبيفع15ع–ع29عقوااجع،%30عورفع30ع–ع59عانىعقوااجع،%25.3عفجعقيفع

عبع عنابىعاأل رلرعرفع65عانىعفرلعفوؽعقوااجع،1%2.9عاألررعااذ عي نجع فعر ظـعاال بع
اافعاػػطينجعر عرػ ع لرػػؿعواديػػوعاا ديػػدعرػػفعااطل ػػلت،عويقعػػلجعإاػ عبػرارةعو بػراتعور ططػػلتع
عاػػعو بعععػػؾعااطل ػػىعاايل عػػىعرػػفعاأليػػد عاا لرعػػىعااعػػجعإفع قاػػفعااػػع داريلعاعاػػلىـعإاػ عقػػدع
ةبيرعفجععثبيتعرةل زعاألرفعاال عرل ج،عورفعثـعاألرفعااقورجعاافعاطينج .ع

صقي ع نوعيو دعادرعاال بعاافعاطينجعرةلرفع وةع ررعععرثؿعفجعاا لايىعاارعوا ػدةع
بلا ػػلرجعورؤوسعاألر ػواؿعواا ب ػراتعاار رفيػػىعاا عريػػى،عاةػػفعةػػؿعىػػذهعاا وارػػؿعععوا ػػدعبلا ػػلرجع
وينػػدرعااػػعفلدةعاال ػ بعاافعاػػطينجعبلاػػدا ؿعرنيػػلعا وارػػؿعةثي ػرةعرنيػػلع ػػدـعاقعتػػلفعاار عر ػ ع
اافعاػػطينجعبلػػةعوعااراػػرجعبلاػػعقداـعىػؤالاعاا بػرااعوىػؤالاعااةفػػلااتع فػػلدةعاالػ بعاافعاػػطينجع

رػػنيـ،عةػػذاؾع ع ػ عااراػػعورعااػػوظيفجعن ػػدع فع وارػػؿعااطػػردع ةثػػرعرػػفع وارػػؿعاا ػػذبعايػػذهع
اا براتعوااةفلاات،عبينرلعفػجعااػدا ؿعاافعاػطينجعفػافع ػوةعاارػواطفعريػددةعبلا ديػدعرػفعاا وارػؿع
ااعجععقدعرفع درعوع ع عااعقرؾعواا رؿعععرثؿعفجعإ راااتعاعطلتعاالقعقؿعا ا ار يعجعااعجع
عقػػلوؿعرن ػ ع وعناػػؼع ععطػػويرعاعقػػدراتعاافعاػػطينيىع دراةيػػلعور رفعيػػلعرػػدرعاا طػػورةعااعػػجع
يرثعيلععطورعا نالفعاافعاػطينج،عبل تػلفىعإاػ عر رو ػىعا

ػراااتعاادا عيػىعااعػجعععرثػؿعفػجع

1عاا يلزعااررةز عاققصلا،عراعويلتعاار يلى،ع،2014عhttp://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
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ااعلػ ػري لتعوااقػ ػوانيفعااع ػػجعالعع ػػوفرعااظط ػػلاعااة ػػلفجعاعرػ ػواطفعاع ر ػػؿعوعقري ػػوعوع طي ػػوعاابي ػػىع
اارنلابىعاإلبداععوااعطوير .ع
أ-

الخصوبة الفمسطينية:

يو ػػدعرفيػػوـع اراػػاعاػػدرعاارػواطفعاافعاػػطينجع فعاا لرػػؿعااػػديروغرافجعاػػيةوفعاػػوعااػػدورع
األبػػرزعفػػجعقاػػـعااصػراععبػػيفعاالػ بيفعاافعاػػطينجعوااييػود ،عو فعةػػؿعطػػرؼعاػػيقلوؿععظعيػػبع
ىذهعااةفىعاصلاقو .ع
واقيػػلسعر ػػدالتعاا صػػوبىعاافعاػػطينيى،عن ػػدععنل صػػلعفػػجعىػػذاعاار ػػدؿ،عوافعةلنػػتعالع
ع ػزاؿعىػػجعاأل ع ػ ع لاريػػل،عفقػػدعةلنػػتعر ػػدالتعاا صػػوبىعررعف ػػىعقع ػ عاا ػػلـع،2000عإالع نيػػلع
ع ار تعرنذعذاؾعااعلريا،عفقدعوصؿعر دؿعاا صػوبىعااةعػجع4.1عر عواػودعاةػؿعارػرةعبوا ػ ع4.5ع

رواودعاةؿعاررةعفجع طلععغزة،ع3.7عرواودعاةؿعارػرةعفػجعااتػفىعااظربيػىعفػجعاا ػلـع،12014ع
ب ػػدع فعةلنػػتع ػػدعوصػػعتعفػػجعاا ػػلـع2009-2008عق ػوااجع4.6عرواػػودعروز ػػىعبػػيفعااتػػفىع
ااظربيىعبر دؿع4عرواودعفجعااتفىعااظربيى،عوفجع طػلععغػزةعبر ػدؿع5.2عرواػود،2عررػلعان ةػسع
عػ عر ػػدؿعرعواػػطعق ػػـعاألاػرةعااواقػػدةعايصػػؿعإاػ ع5.2عفػػرداعفػػجع ػػلـع2014عب ػػدع فعةػػلفع

6.1عفرداعفجع لـع2000عبوا ع4.9عفرداعفجعااتفىعااظربيى،ع5.7عفرداعفجع طلععغزة .3ع

واعبقػػثعف ػػجع اػػبلبعىػػذاعاالن ف ػػلضعن ػػدع ني ػػلععر ػػ عإاػ ػ ع وارػػؿع ػػدةعر ظريػػلعف ػػجع
ااظلابعي ودعإا عاألوتلععاال عصلديى،عوااقصلرعااذ ععفرتوعاااعطلتعا اػ ار يعيىعوصػ وبىع
عنقؿعاارػواطنيفعبػيفعااقػوا ز،عواغػقؽعاااػوؽعا اػ ار يعيىعفػجعو ػوعاأليػد عاا لرعػىعاافعاػطينيىع
وااػعبداايلعبلا رلاػىعاألاػػيويى،عب ػدعافعةػػلفعىػؤالاعاا رػلؿعيلػػةعوفعاارصػدرعااقيػػو عاعػد ؿعفػػجع
اارنظورىعاال عصلديىعاافعاطينيى .ع
ةرػػلعا عرنػػتعةػػؿعععػػؾعاا وارػػؿعاااػػلبقىعر ػ عرؤيػػىعااػػزو يفعفػػجعان ػػلبع ػػددعاطفػػلؿعا ػػؿع

باػػببعتػػيؽعااقلاػػىعاال عصػػلديىعوااػػذ عيػػأعجع ع ػ عقاػػلبعااقتػػيىعااوطنيػػى،4عبل تػػلفىعإا ػ ع
1عااعقريرعااصقجعااانو عا لـع،2014عررةزعاار عورلتعااصقيىعاافعاطينج،عو ازرةعااصقى،ععروزع،2014عص 25ع
2عاا يلزعااررةز عاققصلا،عراعويلتعاار يلى،عرر عابؽعذةره ع
3عاا يلزعااررةز عاققصلا،ع وتلععاافعاطينييفعفجعنيليىع لـع،2015عرر عابؽعذةره ع
4عيواؼعةربلج،عاارىلفعااديروغرافجعفجعااصراعع ع عىويىعفعاطيف،عر عىعاادراالتعاافعاطينيى،عاا ددع،63عصيؼ،2005عص 79ع
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وارؿعااقداثىعوااعردفعااعػجعاع يػتعااييػلعاألاػرةعاافعاػطينيى،عوعظيػرعاػعوةيلعاال عرػل جعنقػوع

ااقيػػلةعااردنيػػىعااقديثػػىعااعػػجععاػػععزـعنفقػػلتع ػػؿعاراػػليرةعور ػػلراةعااقيػػلةعاال عرل يػػىعااقديثػػى،ع
وااذ عيأعجعفجعااظلابع ع عقالبع ددع فرادعاألارة .ع
ػجععوا ػػوعااػػديروغرافيلعاافعاػػطينيىعىػػوع
ع ػ عاا لنػػبعام ػػرعن ػػدع فع بػػرزعااعيديػػداتعااعػ ع
عل ي عاألارعااييوديىع ع عا ن لب،عوزيلدةعاا صوبىعادرعاألارعااييوديىعوااعجععنفػؽع عييػلع
ااقةورىعا ا ار يعيىعرعيلراتعاادوالراتعبلةؿعغيرعظػلىر،عةرػلعيققػظعارعفػلععر ػدؿعاا صػوبىع

ااييوديىعقيثعارعف عرنذع لـع1990عرفع2.6عطفؿعاةؿعاررة،عإا ع3.04عطفؿعاةؿعاررةعفجع
لـ،12012عويع عػ عىػذاعاألرػرعبأوتػ عصػورهعبػيفعااراػعوطنيف،عقيػثعن ػدع فعر ػدؿعاانرػوع

ااديروغرافجعاعراعوطنيفعااييودعفجعااتفىعوااقطلععرفع ةثرعر دالتعاانروعارعفل لع عػ عو ػوع
األرضعار رو ػػىعبلػػريىعبي ػػذاعااق ػػـ،عفقػػدعارعفػػ ع ػػددعاارا ػػعوطنيفعف ػػجعااتػػفىعااظربيػػىعر ػػفع

41.000عراعوطفع لـع1977عايصؿعإا ع600.000عفجعنيليىع لـع2013عبرلعفييلعااقدسع
االر يىعبزيلدةعانويىععقدرعبػع .%5ع
ىذاعااةػـعاابلػر عرػفعااراػعوطنيفعيعقػ عبعب لعػوع عػ عرقػدراتعااتػفىعااظربيػىعرػفعةلفػىع
ػرعوا ػلعععاػػلبؽعبػػوع
اان ػواقج،عفرػػفع يػػىعي عبػػرعو ػػودىـعرػػفعاانلقيػػىعااقلنونيػػى،عغليعػػوعفػػرضع رػعاع
اازرفعرفع ؿع عػؽعوا ػ عاػةلنجععوا ػوعبػوعوعيػرةعاازيػلدةعاااػةلنيىعااررعف ػىعاػدرعاافعاػطينييف،ع

ورفع يىع ػررعفانػوعيناػؼع ع طػطعراػعقبعيىعاػررضعواعبلػرعفػجع ارتػجعااتػفىعااظربيػى.ع
فلاقةورػػىعا ا ػ ار يعيىععػػوفرعااػػد ـعااةبيػػرعوعل ػ عااراػػعوطنيفعاعاػػةفعفػػجعراػػعوطنلتعااتػػفىع
ااظربيػػىعوااقػػثع ع ػ عان ػػلبع ػػددعاةبػػرعرػػفعاألوالدع،عيػػأعجعىػػذاعااػػد ـعرػػفع ػػقؿعع فيتػػلتع
ت ػريبيى،عوراػػل داتعاةػػؿعرػػفعاااػػةفعوااصػػقىعوااع عػػيـ،عقيػػثععصػػنؼعإا ػ ار يؿعااراػػعوطنلتع
عػ ع نيػػلعرنػػلطؽع وريػػىععقظػ عبلار ليػػىعرػػفعاػػعىعو ازراتععػػؤرفعااػػد ـعااةلرػػؿعاعراػػعوطفعفػػجع

ااع عػػيـعواا ػػقجعواالا ػػعثرلرعوااعصػػقحعاأل ارت ػػجعوعق ػػديـعاار ػػن عواايبػػلت.عى ػػذاعااعلػ ػ ي عر ػػفع
ااقةورػػىعيقلبعػػوعإ ػراااتعت ػ يفىع ع ػ عاألرضعرػػفع بػػؿعااا ػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيىعباػػببع
تػ ػ ػ ؼعو ودى ػ ػػلعوارةلنيلعي ػ ػػلعف ػ ػػجعروا ي ػ ػػىعا

ػ ػ ػراااتعا اػ ػ ػ ار يعيى،عةر ػ ػػلعي ػ ػػؤثرعى ػ ػػذاعاا ػ ػػد ـع

اعراػػعوطنيفعفػػجعااتػػفىعااظربيػػىع ع ػ عااريػػلهعاا وفيػػى،عوىػػوع ىػػـع نصػػرعاديرورػػىعااقيػػلةع ع ػ ع

1ع يواػػؼعةربػػلج،عااػػديروغرافيلعوااص ػ ار لتعفػػجعاا ػ ار يؿ،عفعاػػطيف:ععو ػػلتعاعراػػعقبؿ،عر عػػىع ر ػرافعاع عػػوـعاالناػػلنيىعواال عرل يػػى،عاادوقػػى،عاا ػػددع،8عاار عػػدعااثػػلنج،عربي ػ ع
،2014عص 37ع
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األرض،عقيػػثعقػػددتعرنظرػػىعااصػػقىعاا لاريػػىعوااوةلاػػىعاألريرةيػػىعاععنريػػىعاادوايػػىع""USAIDع
ر صصلتعاافردعااواقدعرفعااريلهعبرل ىعاعرعيوريل،عإالع فعرلعيقصؿع عيوعاافعاطينيوفعيوريػلعع

العيع ػػلوزعاااػػب يفعاع ػ اعر،عفػػجعقػػيفعيبع ػ عااػػعيقؾععاافػػردعااواقػػدعرػػفعااريػػلهعفػػجعإا ػ ار يؿعيوريػػلعع
فعاعر،ع ع راػىع تػ لؼعرػلعياػعيعةوعاافعاػطينج،عوياػعيعؾعااراػعوطنوفعرػلع
ثقثرل ىعو راي عاع
ر داػوعاػعرل ىعو راػوفعرعػرعرة ػبعرػفعااريػلهعرقلبػؿعثقثػىعوعاػ وفعرعػرعرة ػبعاعفعاػطينييفع
فجعااتفىعااظربيى .ع
وبرؤيىعراعقبعيىعرفعاارعو ع فععقعػؿعااراػأاىعاااػةلنيىعدر ػىعةبيػرةعرػفعاالىعرػلـعاػدرع
ا ا ار يعييفعارلعايلعرفع ىريىعبلاظىعفجععقديدعراعقبؿعااصػراعععب ػلع ار ػدالت اانرػو اااػةلنج،ع
وااعجععالوتععقريبلعفجعنيليىع لـع2015عبر روععيقلربع3.6عرعيوفعناػرى،عورػفعاارعو ػ ع فع
عزيدعىذهعاانابىعفجعنيليىع لـع2020عقيث ايصؿ ددعااييود نقو  6.8رعيوفعرقلبؿ 7.2

رقييفعفعاطينج.عوفج لـ  2030ايصؿ ر روع ااييود إا  7.5رعيوف ييػود فػج دا ػؿ
فعاطيفعااعلري يى فج قيف ايصؿ ر روع اا رب اافعاطينييف إا نقػو  10.2رعيػوف ربػج

فعاػػطينج،1عوىػػوعرػػلعيلػػةؿعىل اػػلعاػػدرعا اػ ار يعييفعيػػؤر يـ،عوبلاعػػلاجعفػػافعاػػقحعااػػديروغرافيلع
ربرػ ػػلعيةػ ػػوفعاااػ ػػقحعاأل ػ ػػورعاػ ػػدرعاافعاػ ػػطينييفعوفػ ػػجعقػ ػػلؿعع عػ ػػييـع نيػ ػػلعذاػ ػػؾعي نػ ػػجعع عػ ػػجع
اافعاطينييفع فعور ىع وةع ررعادييـعوتيل يل،عوعققيؽعإا ار يؿعألىدافيلعاار عنىعواا فيى .ع

ثانيا :الصحة:
ي عبػػرعقصػػوؿعاار ػواطفع ع ػ عاا ػػقجعقػػؽعرػػفعااققػػوؽعاألالاػػيىعااعػػجعةفععيػػلعر ظػػـع
ااقوانيفعواارواثيؽعاا لصىعبققوؽعاار ليػىعااصػقيىعوقػؽعرػفعققػوؽعا ناػلف،عوعػرعبطعااصػقىع
يتلعب رعيىعاانيوضعاال عصلد عواال عرل جعوااايلاجعوااعنريىعاال عرل يػىعاعػوطف،عوعققيػؽع
اارنلخعااذ عيوفرعلروطععققيؽعااصقىعاا لرىعة رعيىعللرعى .ع
أ-الاها المقدمة لمخدما الصحية:
عع ددعاا يلتعااعجععقدـعاا درلتعااصقيىعفجعاألراتجعاافعاطينيىعةرلعيعج :ع
-1و ازرةعااصقى ع
1ع ليشع لاـ،عااصراععااديروغرافجعاافعاطينجعا ا ار يعجع،2030- 2000عرالاىعرل اعيرعغيرعرنلورة،ع لر ىعاألزىر،ع،2012عص 133ع
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عصػ ػػنؼعو ازرةعااصػ ػػقىع ع ػ ػ ع نيػ ػػلعاارقػ ػػدـعااػ ػػر يسعاع ػ ػػدرلتعااصػ ػػقيىعفػ ػػجعاأل ارتػ ػػجع

اافعاػػطينيى،عوعقػػدـعىػػذهعاا ػػدرلتعرػػفع ػػقؿعاار ليػػىعااصػػقيىعاألوايػػىعوااثلنويػػى،عوبػػرغـعا عيػػلدع
و ازرةعااصػػقىعاعقػػديـعر ليػػىعصػػقيىع يػػدةعاعر ػواطنيفعإالع نيػػلععوا ػػوعبلا ديػػدعرػػفعاا قبػػلتعااعػػجع
عؤثرع ع ع دا يل،عرثؿعاالةعظلظعاادا ـعفجعااررافؽعااصػقيى،عونفػلذعاألدويػى،عوااػنقصعبلألطبػلاع
اار عصػػيف،عوااػػنقصعفػػجعب ػػضعاارػواردعاابل ػريىعااصػػقيىعرػػفععر ػريضعوريػػفعطبيػػىعراػػل دة،ع
ررػػلعان ةػػسع عػ عثقػػىعاارػواطفعبلا ػػدرلتعااصػػقيىعاا روريػػىعوبلاعػػلاجع نػػوقيـعنقػػوعاا ػػدرلتع
ااصقيىعااعجعيقدريلعااقطلععاا لصعاارقعجعاوعإا عاا قجعفجعااػدوؿعاار ػلورةعااعػجععاػعنزؼع

ااةثيرعرفعاارواردعاارلايىعاعنظلـعااصقجعااقةورج .ع
-2اا درلتعااطبيىعاا اةريى ع
ع ن ػػجعاا ػػدرلتعااطبيػػىعاا ا ػػةريىعبعق ػػديـع ػػدرلعيلعاا ق ي ػػىعواادوا يػػىعا ريػػ عرنعا ػػبجع

اارؤااػػىعاألرنيػػىعو ػػل قعيـعوذوييػػـعوااػػذ عيزيػػدع ػػددىـع ػفع480

إاػػؼ راػػعفيدعوةػػذاؾع

اارعقل ػػديفعاا اػػةرييفعواارعوا ػػديفع ع ػ عاااػػلقىعاا لر يػػى ،والعيقعصػػرععقػػديـع ػػدرلعيلع ع ػ ع

اا ا ػػةرييفعب ػػؿعاعر ػػدنييفعر ػػفع ػػقؿعاا ػػعقبلايلعاي ػػـعف ػػجعراعل ػػفيلعيلعو يلداعي ػػل،عوة ػػذاؾععق ػػديـع

اارال دةعوااد ـعااطبجعفجعقلالتعااقوادثعوااةوارثعرفع قؿعوقدةعا ا لؼعوااطوارئ.1
-3اارؤاالتعغيرعااقةوريى ع

بػػرزعدورعاارؤااػػلتعاألىعيػػىعفػػجعاار ػػلؿعااصػػقجعرػ عررلراػػلتعاالقػػعقؿعاالا ػ ار يعجع
ع ػػلهعاار ػواطفعاافعاػػطينجعرػػفعقصػػلرعوص ػ وبىعااعواصػػؿعبػػيفعاارػػدفعاافعاػػطينيىعو ارىػػلعااعػػجع
لن ػػتعر ػػفعافعقلرى ػػلعاع ي ػػلداتعواار ارة ػػزعااص ػػقيىعواارؤاا ػػلتعااطبي ػػى،عوب ػػدعانعق ػػلؿعااا ػػعطىع
ااوطنيىعاافعاطينيىعإا ع رضعااوطف،عزادع ددعىذهعاارؤاالت،عوةلفعايلعرالىرلتعةثيػرةعفػجع
عأىيػػؿعاا ػػلرعيفعفػػجعاارؤااػػلتعااقةوريػػى،عوفػػجعصػػيلغىعااق ػوانيفعااصػػقيىعواا رػػؿع ع ػ عبنػػلاع

نرػ ػػلذجعصػ ػػقيىعرعري ػ ػزةعفػ ػػجعر ػ ػػلالتع ػ ػػدةعالععقػ ػػوـعبيػ ػػلعو ازرةعااصػ ػػقى،عإالع فعاا ق ػ ػػىعبػ ػػيفع
اارؤااعيفعااقةوريىعواألىعيىعبلارغـعرفعو ودع ق ىعلراةىعوعنايؽ،عإالع فعىذهعاا ق ػىعظػؿع
يلوبيلعااعنلفايىعباببعااصراعع ع عااعرويؿ .ع
ع
1عرو عاا درلتعااطبيىعاا اةريىعhttp://mms.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=242
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-4وةلاىعااظوثعوعلظيؿعااق يفعاافعاطينييفعاألونروا ع

ي عردع زاعةبيرعرفعااق يفعاافعاػطينييفع عػ عاا ػدرلتعااصػقيىعااعػجععقػدريلعوةلاػىع

غوثعوعلظيؿعااق يفعاافعاطينييفعاألونروا،عقيثععبع عنابىعاااةلفعااق يفعنقوع%42.8ع
رػػفعر رػػؿعاااػػةلفعاافعاػػطينييفعاارقيرػػيفعفػػجعاأل ارتػػجعاافعاػػطينيى،عق ػوااجع78.590ع اػػؼع
ال ئعبنابىع%27.1عرفعإ رلاجعاااةلفعفجعااتفىعااظربيى،عوفجع طلععغزةع1.240عرعيػوفع

ال ئعبنابىع.ع .1%67.3ع

و دع رعتعاألونرواعرفع ػقؿعبرنػلرةعااصػقىع عػ ععقػديـع ػدرلتعلػروايىعفػجعاار ليػىع

ااص ػػقيىعاألواي ػػى،عاػ ػوااعااو ل ي ػػىع وعاا ق ي ػػى،عوع ػػوفيرعاار لي ػػىع عػ ػ عر ػػدرعااقي ػػلةعاررػ ػراضع
اارزرنػػىع عوعقػػديـع ػػدرلتعلػػلرعىعفػػجعاار ليػػىعااصػػقيىعاألوايػػىععقػػوـع ع ػ ع اػػلسععقػػديـعاار ليػػىع
ااةعيىعارارةعبأةرعيل .2.ع

ةرػ ػػلع رعػ ػػتعاألونػ ػػرواع عػ ػ ػ عإ لرػ ػػىع ق ػ ػػىعوثيق ػ ػػىعرػ ػ ػ عاااػ ػػعطىعاافعاػ ػػطينيى،عوعقدي ػ ػػدع

االقعيل ػػلتعااعػػجععقعل يػػلعاااػػعطىعاافعاػػطينيىعفػػجعررافقيػػلعااصػػقيىعوعقػػديـعااػػد ـعااعو اػػعجع
اعاػػييؿع رػػؿعرػػوظفجعرنظرػػىعااصػػقىعاا لاريػػىعوراػػل دةعاااػػعطىعفػػجعإ ػػدادعبرار يػػلعااصػػقيىع
ااوطنيى .ع
ا-المعوقا التي توااه القطاع الصحي:

رغـعاال عيلداتعااعجععقدريلعةؿع يىعرفعاا يلتعاارقدرىعاع درلتعااصقيىعاعرواطفع

اافعاػػطينج،عإالع فعذاػػؾعالعي نػػجع فعااقطػػلععااصػػقجعي ػػيشعفػػجع ػوااعرثلايػػى،عبػػؿعع عرتػػوع
اا ديدعرفعاارللةؿعواار يقلتعااعجعع عرضعاأل ردةعاار يايىعاعقطل لتعااصقيىعورنيل :ع
 -1عىعا نفلؽعااصقج :ع
رغػػـع فعاااػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيىععػػواجع نليػػىع لصػػىعبروتػػوععا نفػػلؽعوعاػػعقط ع
ق ػوااجع%11عرػػفعااروازنػػىعاااػػنويىعاإلنفػػلؽع ع ػ عااقطػػلععااصػػقجعوىػػجعناػػبىعر قواػػىعإذاعرػػلع
ورنػتعبػدوؿعاا ػوار،عفرصػر رػثقععبعػ

ناػبى ا نفػلؽ فييػل قػوااجع%5.3عواػوريلع،%2

،عوقاػب ر طيػلت ا دارة اا لرػى اعلػؤوف اارلايػى فػج و ازرة ااصػقى فػاف
وااػ ار يؿع 3%7.8ع

1عاا يلزعااررةز عاققصلا،عاوتلع عاافعاطينييفعا لـع،2015عااعقريرعااانو ،عرصدرعابؽعذةره
2عرو عاالونرواع ع عاانت،عااصقى،ع http://www.unrwa.org/ar/what-we-do/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9ع
 3محمد أبو زٌنة ،لمحة عامة حول واقع نظام الصحة الفلسطٌنً :دراسة مٌدانٌة من وجهة نظر الفئات المستفٌدة ،مؤسسة مفتاح  ،1020ص25
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إ رلاج اانفقػلت ااف عيػى قػوااجع1.356.990.069علػيةؿ ،لػةعت اارواعػب رػل ناػبعو %52

رنيػػل،ع%18عال ػرااعاألدويػػىعواار ػوادعاار بريػػى،ع%25عل ػرااع ػػدرلتعرػػفع ػػلرجعو ازرةعااصػػقى،ع
%4عفق ػ ػػطعنفقػ ػ ػػلتععلػ ػ ػػظيعيى،1عف ػ ػػجعقػ ػ ػػيفعبعظػ ػ ػػتعا ي ػ ػ ػراداتعاا لرػػ ػػىعاػ ػ ػػو ازرةعااصػ ػ ػػقىعق ػ ػ ػوااجع
71.386.397عليةؿ،عروز ىعقابعنوععا يراد،عفقدعبعظتعا يراداتعاا لرىعوايراداتعااعأريفع
ااصػػقجعاارقصػػعىعرػػفعاار ليػػىعااصػػقيىعاألوايػػىعق ػوااجع،%68.5عفػػجعقػػيفعبعظػػتعاالي ػراداتع
اا لرىعاارقصعىعرفعااراعلفيلتعااقةوريىعقوااجع%20ع،عةرلعبعظتعايػراداتععػأريفعاابعػديلتع

واارؤاالتعقوااجع،2%13.5عإالع فعىذهعاانابىعرغـعةبرىلعإالع نيػلعاػـعععػبعااقػدعاألدنػ عفػجع
عقديـعاا درلتعااصقيىعاعرواطفعاافعاطينجعالعايرلعباببعاازيلدةعاااةلنيىعاارطردة .ع
-2ا قجعبلا لرج :ع
ع عب ػػرعرا ػػأاىعاا ػػقجعف ػػجعاا ػػلرجعر ػػفع ب ػػرزعر ػػلاـعااوتػ ػ عااص ػػقجعف ػػجعاأل ارت ػػجع

اافعاػػطينيىعوىػػجعرػػفعااقتػػليلعااعػػجععلػػظؿعقي ػزاعةبي ػراعرػػفعاىعرػػلـعاار ػواطنيفع لصػػىعااررت ػ ع
بػػأرراضعراع صػػيى،عويص ػ بعاي ػػلدع ػػقجعألر ارتػػيـعفػػجعااراعلػػفيلتعاافعاػػطينيىعفػػجعظػػؿع
زعااراعلفيلتعااوطنيػىعواار ارةػزعااصػقيىع ػفعااقيػلـعبػدورىلعفػجع ػقجع ػددعرػفعاألرػراضع
رثؿع رراضعااقعبعواألو يىعاادرويىعو راقىعاأل صلبعو رراضعااارطلف .ع
وفيما يمي ادول يوضح قائمة بأعمى عشرة أمراض وأعداد المحولين لمعالج بالخارج
ونفقا عالاهم لعام ( 2014المبالغ بالمميون شيكل)
المرض

3

العدد

%

التكمفة

%

األورام

 15.807ع

 21.2ع

 165.132.138ع

 29ع

التصوير بالرنين الم ناطيسي

 6.109ع

 8.2ع

 6.196.311ع

 1.1ع

أمراض العيون

 5.657ع

 7.6ع

 21.576.911ع

 3.8ع

أمراض الكمى

 4.821ع

 6.5ع

 34.588.229ع

 6.1ع

األمراض الباطنية

 4.790ع

 6.4ع

 21.384.016ع

 3.8ع

قسطرة القما

 3.885ع

 5.2ع

 37.640.886ع

 6.6ع

1عالتقرٌر الصحً السنوي لعام  ،1022مرجع سبق ذكره ،ص15
2عالتقرٌر الصحً السنوي لعام ،1022عص95
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األطفال

 3.202ع

4ع

 25.667.475ع

 4.5ع

أمراض القما

 2.906ع

 3.9ع

 27.551.147ع

 4.8ع

اراحة العظام

 2.749ع

 3.7ع

 19.152.487ع

 3.4ع

المسح الذري والطا النووي

 2.608ع

 3.5ع

 7.295.315ع

 1.3ع

اإلامالي

 52.352ع

 70.1ع

 366.184.915ع

 64.3ع

المصدر :التقرير الصحي السنوي لعام 2014

ىػػذهعااقػػلالتععاػػعنزؼعق ػوااج%64.3ععرػػفعإ رػػلاجعااعةعفػػىعا

رلايػػىعالػػرااع درػػىع

اا قجعبلا لرج،عوااعجععزيدعرفع لـعم ر،عاألررعااذ عيثيرعااعالؤالتعقوؿع دورعىذهعامايػىع
ف ػػجععق ػػديـعاا ػػدرلتعااطبي ػػىعاعرػ ػواطنيف،عةر ػػلعيل ػػةوعاارواطن ػػوفعاا ػػذيفعي ػػلنوفعر ػػفعرث ػػؿعى ػػذهع
األرراضعرفعا

راااتعاابيرو راطيىعاار قدةعااعجعغلابلعرلععقوؿعبينيـعوبيفعااار ىعفجعععقجع

اا ػػقجعاألرػػرعااػػذ عيتػػل ؼعر لنػػلعيـ،عوىػػوعرػػلعيعو ػػبع ع ػ عو ازرةعااصػػقىعاع ػػلذعرزرػػىعرػػفع
ا

راااتع ندعإ دادعاا ططعواابرارةعاا لصىعبروتوععاا قجعبلا لرجعةرلعيعج :ع
-ر ار ػػلةع ػػدـعااعريي ػػزعب ػػيفعاارػ ػواطنيفع عػ ػ ع ا ػػسعرنلطقي ػػىع وعا عرل ي ػػىعوااع ط ػػيطع

وااعنفيذعوفقلعاققعيل لتعواارالواةعبيفعاارواطنيف.

-تػػرورةعإي ػػلدعنظػػلـعرقواػػبعفػػجعدا ػرةعاا ػػقجعبلا ػػلرجعاتػػبطعامايػػىعاار رػػوؿعبيػػلع

اعػػوفيرعنػػوععرػػفعاار لبػػىعوعوقيػػدع ري ػ عااعقػػويقتعاع ػػقجعفػػجعاا ػػلرجع

طػػلاعفرصػػىعاع ػػلفع

ر عصىعال عيلرعااقلالتعبد ىعوراؤوايى.
ااعو ػػوعبل ػػةؿع ػػد عاعقي ػػلـعبرل ػػلري عطويع ػػىعاألر ػػدععي ػػدؼعإاػ ػ عإ لر ػػىعر ارة ػػزعطبي ػػىعع صصيىععنعفجعر عو ودىلعااقل ىعإا عافرعب ضعااقلالتعاع قجعبلا لرج.

-عدريبعااةوادرعاابلريىعواا رؿعرفع ؿعااعقطلبعةفلااتعطبيىعفعاػطينيىعاع رػؿعفػجع

رضعااوطف .1ع

-3اار ليىعااصقيىعاألوايى :ع
علػػعرؿعاار ليػػىعااصػػقيىعاألوايػػىع عػ عاا ديػػدعرػػفعاا ػػدرلتعااصػػقيىعااعػػجعيػػعـععقػػديريلع

اعر ػواطنيفعرثػػؿعاا ػػدرلتعااو ل يػػىع–عنظلفػػىعصػػقيىع لصػػىعو لرػػىع–عر ليػػىع رورػػىعوطفواػػى،ع
إاػ لؼع واػػجع-ععااعط ػػيـع-ععصػػقىعبي يػػىع-عطػػبع ػػلـع-عااعلػػلراتعع صصػػيى،عويبعػ ع ػػددع
1ع عدنان أبو عامر ،حقوق المواطن الفلسطٌنً فً مقاالت ،الهٌئة الفلسطٌنٌة المستقلة لحقوق المواطن ،رام هللا ،1000 ،ص130
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رراةزعاار ليىعااصقيىعاألوايىعفجعفعاطيفع767عررةػ ازعرنيػلع604عررةػ ازعفػجعااتػفىعااظربيػى،ع

163عفجعغزة .ع

وتتوزع مراكز الرعاية الصحية األولية كما يمي:
 ددعرراةزعاار ليىعااصقيىعاألوايىعااعلب ىعاو ازرةعااصقىعقػوااجع472عررةػ از،ععلػةؿعقوااجع%61.5عرفعإ رلاجعرقدرجعاا درلتعااصقيى .ع
 ػػددعاار ارة ػػزعااص ػػقيىعااع ػػجعع ػػديرىلعاارنظر ػػلتعغي ػػرعااقةوري ػػىعقػ ػوااجع210عررةػ ػ ازعبنابىع .%27.3ع
 -ػػددعاار ارةػػزعااصػػقيىعااعلب ػػىعاوةلاػػىعغػػوثعوعلػػظيؿعااق ػػيفعاالونػػرواعق ػوااجع62ع

ررة ازعبنابىع .%8ع

 ػػددعاار ارةػػزعااصػػقيىعااعلب ػػىعاع ػػدرلتعااطبيػػىعاا اػػةريىعق ػوااجع23عررة ػ ازعبناػػبىع .%3ع
ويبعػ ػ عر ػػدؿعااا ػػةلفعاة ػػؿعررة ػػزعص ػػقجعف ػػجعفعا ػػطيفع5599عنا ػػرىعبر ػػدؿع4196ع

رواطفعاةػؿعررةػزعصػقجعفػجعااتػفىعااظربيػى،ع10798عرػواطفعاةػؿعررةػزعصػقجعفػجع طػلعع

غػزة،1عوةػلفع فتػؿعر ػدؿعبلاتػفىعااظربيػىعفػجعردينػىعاػعفيتعبنقػوع2385عرػواطفعاةػؿعررةػزع
صػقج،عفػػجعقػػيفعةلنػػتعاا عيػؿع اػػو عر ػػدؿعبنقػػوع9744عرػواطفعاةػؿعررةػػزعصػػقج،ع رػػلعفػػجع
طلععغزةعفقدعةلنتع او عنابىعفجعردينىعغزةعبنقوع13190عرواطفعاةؿعررةزعصقج،عبينرػلع

فتؿعر دؿعةلفعفجعردينىعديرعاابع عبنقوع8524عرواطفعاةؿعررةزعصقج .2ع

يققػػظعرػػفع ػػقؿعا قصػػلااتعاااػػلبقىع نػػوعبػػرغـعااناػػبىعااةبي ػرةعااعػػجعيقصػػؿع عييػػلع
ااقطػػلععااصػػقجعااقةػػورجعفػػجع ػػددعاار ارةػػزعاار ليػػىعاألوايػػى،عفػػافعااقفػػتعاعنظػػرعىػػوعقصػػوؿع
اارنظرػػلتعاألىعيػػىع ع ػ عناػػبىعةبي ػرةععصػػؿعإا ػ ع ةثػػرعرػػفعاارب ػ ععقريبػػلعفػػجعر رػػؿع ػػددعر ارةػػزع
اار ليىعاألوايى،عويػأعجعذاػؾع عػ عقاػلبعر ارةػزعاار ليػىعااصػقيىعاألوايػىعااعلب ػىعارونػرواعرغػـع
نيلعرفعاارفعرضع فعع دـعرلعر رعوع%42.8عرفعإ رلاجعاااةلفعفجعااتفىعااظربيىعو طلعع

غزة.عةرلعيققظع صورعو ازرةعااصقىعفجعإنللاعرراةزعاار ليىعاألوايىعو لصىعفػجع طػلععغػزةع
1عالتقرٌر الصحً السنوي ،ص32
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وااعجعع لنجعرفعاةعظلظعاةلنجعالعيعنلابعوااوت عاال عصلد عواال عرػل جعااػذ عي ػلنجعرنػوع

اارواطفعااظز عرفعقصلرعواغقؽ .ع

-4اار ليىعااصقيىعااثلنويىع(ااراعلفيلت) :ع
ع عب ػػرعااراعل ػػفيلتع ى ػػـعاارؤاا ػػلتعااطبي ػػىعااع ػػجععق ػػدـعاا ػػدرلتعااطبي ػػىعاعرػ ػواطنيف،ع
ويعطعبعاقيلـعااراعلفيلتعبعقديـعاا درلتعاارنلابىعاعررت ع فععرععؾعإرةلنيػلتععؤىعيػلعاعقيػلـع
بػ ػ ػػذاؾ.عوع عبػ ػ ػػرعو ازرةعااصػ ػ ػػقىعىػ ػ ػػجعاارقػ ػ ػػدـعااػ ػ ػػر يسعا ػ ػ ػػدرلتعاار ليػ ػ ػػىعااصػ ػ ػػقيىعااثلنويػ ػ ػػىع
(ااراعلفيلت)عقيثععرعؾع80عراعلف عروز ػىعبػيفعااتػفىعااظربيػىعو طػلععغػزةعباػ ىعاػريريىع

ير،ععقػػدرعفػػجعااتػػفىعبقػوااجع3502عبناػػبىع%59عوفػػجعغ ػزةععقػػدرعب ػػع2437ع
عبعػ ع5939عا ػرعاع
ير،ع
يرعبنابىع.%41عوعرعؾعوةلاىعااظوثعراعلف عواقدعفقطعفجع عقيعيىعبا ىععبعػ ع63عاػرعاع
ارعاع
ير .1ع
وعرعؾعاا درلتعااطبيىعاا اةريىعثقثعراعلفيلتعفجع طلععغزةعبا ىععبع ع138عارعاع

و دعبع عا رػلاجع ػددع ا ّػرةعااراعلػفيلتع5939عاػري ارعبر ػدؿع766عناػرىعاةػؿعاػرير،ع

722عنارىعاةؿعاريرعفجعغزة،ع797عنارىعاةؿعاريرعفجعااتفىعااظربيى،عفجعقػيفعبعػ ع ػددع
ااراعلفيلتعغيرعااعلب ىعاو ازرةعااصقىع ػقؿع ػلـع2014عقػوااجع54عراعلػف عباػ ىعاػريريىع
درىلع2680عاريراعررلعلةؿعرلعنابعوع%45.1عرفعر روعع ارةعااراعلفيلتعفجعفعاػطيف،2ع

األارةعاأل ررعإا  :ع
ويعوزعععقايـعااراعلفيلتعو ّ

يرع عرػػلع
ااقطػػلععاا ػػلص،عويػػديرع16عراعلػػف عرنيػػلعبا ػ ىعا ػريرةع ػػدرىلع512عا ػرعاعنابعوع%8.6عرفعر روعع ارةعراعلفيلتعفعاطيف .ع
اارنظرػػلتعغيػػرعااقةوريػػى،عوعػػديرع34عراعلػػف عبا ػ ىعا ػريريىع ػػدرىلع1967ع عرػػلعنابعوع%33.1عرفعر روعع ارةعااراعلفيلتعفجعفعاطيف .ع

-راعلػػفيلتعاا ػػدرلتعااطبي ػػىعاا اػػةريى،عقيػػثعيو ػػدع3عراعلػػفيلتععلب ػػىعاع ػػدرلتع

ير .ع
ااطبيىعاا اةريىعفجع طلععغزةعبا ىعاريريىععبع ع138عارعاع

1عالتقرٌر الصحً السنوي ،ص 14ع

2عالتقرٌر الصحً السنوي ،ص53
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-راعلف عوةلاىعغوثعوعلظيؿعااق يف،عقيثعيرعؾعاالونرواعراعلػف عواقػدعفقػطعفػجع

ير.1
عقيعيىعبا ىعاريريىععبع ع63عارعاع

ىػذهعااناػػبىعااعػجععقعػػربعرػػفعاانصػؼعفػػجععقػديـعاار ليػػىعااصػػقيىعااثلنويػىععلػػيرعإي لبيػػلعع
فعىنلؾع يلتع ررععقدـعىػذاعاانػوععرػفعاار ليػىعإاػ ع لنػبعااقطػلععااقةػورج،عواا رػؿع عػ ع
ع زيزعىذاعاادورعرفع ؿعرف عااتظطع فعااقطلععااصقجعااقةورج.
-5ااعأريفعااصقج :ع
يػػنصع ػػلنوفعااصػػقىعاا ػػلـعا ػػلـع2004ع ع ػ ععػػوفيرعااعػػأريفعااصػػقجعاعاػػةلفعتػػرفع
ا رةلنيػػلتعاارع ػػوفرة،عويق ػػوـعااعػػأريفعااص ػػقجعااقة ػػورجعف ػػجعاأل ارتػػجعاافعا ػػطينيىع عػ ػ عق ػػؽع
اارػواطفعفػػجعااقصػػوؿع عػ عاا درػػىعااصػػقيىعوفقػػلعاعنظػػلـ.عفو ػػودععػػأريفعصػػقجعيظطػػجعةلفػػىع
ل ػ ار عاار عر ػ عوي ار ػػجعاألوتػػلععاال عصػػلديىعواال عرل يػػىع رػػرعتػػرور عورؤلػػرعىػػلـع ع ػ ع
االىعرلـعبصقىعاارواطنيفعوترلفعقصوايـع ع عاا درلتعااصقيى .ع

وي ععؼعنظلـعااعأريفعااصقجعبل عقؼعاا يىعااعجععلرؼع عيو،عقيثع فعىنلؾع ػدةع
نواععرفع نواععااعأريفعااصقج:
-ااعأريفعااصقجعااقةورج:عوىوعينقاـعإا عنو يفعااعأريفعااصقجعا

ااصقجعااطو ج،عااعأريفعااصقجعا

بلر عوااعأريفع

بلر عيلعرؾعفيوع ري عااروظفيفعفجعااقطلععااقةػورجع

واابعػ ػػديلتعواارعقل ػ ػػديفعبلاػ ػػعقطلععربع ػ ػ ع%5عر ػ ػفع ارعػ ػػبعااروظػ ػػؼعااقةػ ػػورج،عبينرػ ػػلعااعػ ػػأريفع
ااطو جعيللرؾعفيوعاألفرادعبلةؿعطو ج،عوي لنجعىػذاعااػنرطعرػفعااعػأريفعب ػدـعاالاعػزاـعبعاػديدع
ااراوـعااراعققىعاقلعراؾ .ع
-عػػأريفعاع ػػلرعيفعفػػجعاارؤااػػلتعاأل ػػررعرقلبػػؿعااللػػعراؾعفػػجعااعػػأريفعااصػػقجع ع ػ ع

لةؿع قدع رل جعويعـعااعقلتجع ع ع السع صـعربع عر يفعرفعااراعبعاألالاجعاعروظفيفع
وقابعق ـعاا ل عى .ع
عػػأريفعاال ػ وفعاال عرل يػػى:عويقػػوـعىػػذاعاانظػػلـع ع ػ ععػػواجعو ازرةعاالػػؤوفعاال عرل يػػىعبدف عربع عااعأريفعاو ازرةعااصقىع فعةؿعرواطفعرا ؿعقلاىعا عرل يى .ع

1عالتقرٌر الصحً السنوي ،ص60
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-عػػأريفعاألاػػررعاافعاػػطينييف،عويقػػوـعىػػذاعااعػػأريفع عػ ععػػواجعو ازرةعاألاػػررعواارقػػرريفع

بدف عربع عااعأريفعااصقجعاو ازرةعااصقىعبدؿعراوـعااعأريفعااصقج.1

 اػػـعيع عػػؽعبلاعأرينػػلتعاار لنيػػىعااعػػجععرنقيػػلعااػػو ازرةعإاػ عب ػػضعااف ػػلتعرػػفعاار عرػ ع،وااذ ع لاعبنلاعع ع ع رارعاار يسعااراقؿعابوع رلرع ػلـع2000عبرػن عاار ػلطعيفع ػفعاا رػؿع
دا ؿعاا طعاال ترععأريفعصقجعر لنجعقيثعيعـع ق يـعدا ؿعرراةزعو ازرةعااصقىعوةػلفع
ػػددىـعذاػػؾعااو ػػتع39000ع لرػػؿ،عإالع فعىػػذاعااػػر ـععربرػػلعية ػػوفع ػػدعع ػػلوزعاارػػل عجع اػػؼع

بطل ى.

2

 صػػدرعااػػر يسعرقرػػودع بػػلسعفػػجع ػػلـع2006ع ػ ار ارعبتػػـعةلفػػىعرػواطنجع طػػلععغػزةععقػػتعرظعػػىعااعػػأريفعااصػػقجعر لنػػلعبلػػةؿعةلرػػؿ،عفػػجعرقلواػػىعاعع فيػػؼعرػػفعاارلػػلةؿعااعػػجع
ػقىعرػػفعاارقلفظػػلتعاا نوبيػػىعفػػجع طػػلععااعػػأريفع
يع رتػػوفعإاييػػل،عرػػلع ػػؿعايػراداتعو ازرةعااصػ ّ
عقعصرع ع عاالاعقطل لتعرفعااروظفيفعاا لرعيفعبلاوظيفىعااقةوريى.

ورغػػـع فعو ازرةعااصػػقىعاافعاػػطينيىع ػػدع فػػلدتع نيػػلعع رػػؿع ع ػ ععقػػديثعنظػػلـعااعػػأريفع
ػدرلتعاارقدرػىعاعواػي عدا ػرةعااعةلفػؿعاال عرػل جع
ػقىعواا
ّ
ااصقجعرفع ػقؿععقػديثعنظػلـعااص ّ

ػقجعنقػػوع300عرعيػػوفع
ر ػ عاار ػواطنيف،عقيػػثعيبع ػ عرقػػدارعا ي ػراداتعاااػػنويىعرػػفعااعػػأريفعااصػ ّ
لػػيقؿ،عفػػجعقػػيفععنفػػؽعااػػو ازرةعرػػلعيقػػلربعرعيػػلرعو300عرعيػػوفعلػػيقؿعاػػنويلع ،3إالع نػػوعالععو ػػدع

ايلاىعواتقىعادرعرؤاالتعو ازرةعااصقىع وعادرعرؤااىعااعأريفعااصقجعاع ريؼعاارػواطفع
ع عر لييرعااعفلدعوعرفعاا درلتعاار ععفى،عةرلعانوعرفعاارفروضع فعيوفرعااعػأريفعااصػقجع

اعررت ػ عةػػؿعاقعيل ػػلعيـعرػػفعو ليػػىعصػػقيىعو ػػقجعدوفععرييػػز،عقيػػثعاػػـعي ػػدعرػػلعيػػوفرهعىػػذاع
ااعأريفعةلفيلعألابلبعةثيرةعرنيلعاألثرلفعاابلىظػىعاػب ضعاألدويػىعو ػدـععوافرىػل،عبل تػلفىعإاػ ع
اافا ػػلدعف ػػجعااع ػػأريفعااص ػػقجعاا ػػذ عي ػػأعجعر ػػفع ػػقؿعةا ػػرعاانظ ػػلـعوع ػػد قتعاارا ػػؤوايفع وع
االاػعثنلااتعااعػجعياػر عبيػػلعاانظػلـعنفاػو.عوفػػجعظػؿعغيػلبعااراػػلااىع ػفعنو يػىعاا ػدرلتع وع
ترلفعاانزاىىعواارالواةعبيفعاارواطنيفعفجعاالاعفلدةعرفعىذهعاا درلت.

1ع التقرٌر السنوي حول الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً قطاع غزة لعام  ،1003مركز المٌزان لحقوق االنسان ،غزة ،مارس  ،1004ص63
2ع عص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػري عارػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديرع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلـعااعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأريفعااصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقجعن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزارعراػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلارىع ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ عاانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعب ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف:عااصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقى:عاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنقدثعنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلـعااعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأريفعااصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقجعااقةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورج،ع
http://www.wattan24.com/archives/2631
3ععصري عاوزيرعااصقىعااايدع وادع وادع ع عاانتعب نواف:عااصقى:عانقدثعنظلـعااعأريفعااصقجعااقةورج،عhttp://www.wattan24.com/archives/2631
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-6األ طلاعااطبيى :ع
األ طػػلاعااطبيػػىعظػػلىرةع لاريػػىعواياػػتعرقعيػػىعفقا ػػب،عواي ػػلع اػػبلبيلعاارع ػػددةعرنيػػلع
ان فػػلضعااراػػعورعاا عرػػجعواارينػػجعاػػب ضعاألطبػػلا،عوت ػ ؼعا رةلنيػػلتعوااع يي ػزاتعااطبيػػىع
فػجعب ػضعااراعلػػفيلت.عإالع نػوعرغػـعو ػػوععىػذهعاأل طػػلاعالعن ػدع فعىنػلؾعقاػػلبلع وع قلبػلع ػػدع
طلؿع قدعاألطبلاعنعي ىع طأهعااطبجع وعباببع دـعااع ازرػوعبأ ق يػلتعاارينػى،ع وع فعرقةرػىع
فعاطينيىعقةرتعبلاع ويضعاصلا ع قدعتقليلعاألطبلا .ع
والععو دعبيلنلتعد يقىع فعتقليلعا ىرلؿعااطبجعألابلبع ديدةعرنيل :ع
 فع رعيىعإثبلتعاا طأعااطبجعىجعراأاىعفنيىعر قدةعوععطعبعا لفعطبيىعرع صصىعور داتعطبيىعرعطورة .ع
 -دـعو ودع قوبلتعراد ىعبقؽعاألطبلاعااريرعيفعرفع بؿعو ازرةعااصقى .ع

 دـع يلـعنقلبىعاألطبلاعبدورىلعة يىعر لبيىعوعأديبيىعبقؽعاألطبلاعااريرعيف .عقػؿعر ظػػـعرواتػػي عاا طػأعااطبػػجعبلاطريقػػىعاا لػل ريىعفػػجعظػػؿعع ةػؿعاػػيلدةعااقػػلنوف،عواتطرارعصلقبعااقؽعاععنلزؿع فعققوععقتعتظطعاا لىلتعاا لل ريى ع
 -دـعو ودع يىع قةلـععلػري يىع لصػىعبروتػوععاأل طػلاعااطبيػىعفػجعاانظػلـعااقػلنونجع

اافعاطينج،عوانرلععطبؽعاألقةلـعااقلنونيىعا داريىعوااردنيىعواا از يىعاا لرىعااعجععنطبؽعبلا ػلدةع
ع عر لافىعاألاسعاارينيىعاارعب ىعرفع صقلبعااريفعاار ععفى .1ع

ر ػ عاألاػػؼعالعيو ػػدعنظػػلـعرعةلرػػؿعاعوثيػػؽعاأل طػػلاعااطبيػػىعرػػفعا ػػؿعد اراػػعيلعووت ػ ع
ااقعوؿعاروا يعيلعو ق يلعيقعلجعإا عفعرةعطويعػىعويعطعػبعنفقػلتعةبيػرةع،عاةػفعاا ػقجعاااػري ع
فعيةػػوفعىنػػلؾعردععو قوبػلتععأديبيػػىعارطبػػلاعااريرعػػيفعواارقصػريفعوفػػرضعع ويتػػلتعرلايػػىع
ع عااراعلفيلتع وع ع عاألطبلاعااذيفعيرعةبوفع طلاع لععىعبقؽعاارواطنيف .ع
-7اارواايدعوااوفيلت :ع
يو ػػدعنقع ػػىعنو ي ػػىعوعط ػػورعةبي ػػرعف ػػجعروت ػػوععااروااي ػػدعقي ػػثعبعػ ػ ع ػػددعااػ ػوالداتعف ػػجع
ااراعلفيلتعنقوع%99.7عبينرلعبع ع%0.3عفقطعااوالداتعاابيعيى،عور ظـعىذهعااػوالداتع ػدععػـعع
1ع عمار الدوٌك ،حقوق المواطن الفلسطٌنً فً مقاالت ،الهٌئة الفلسطٌنٌة المستقلة لحقوق المواطن ،رام هللا ،1000 ،ص114
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فجعراعلفيلتعو ازرةعااصقىعارلعيقدروعرفععأريفعصقجعويوفرعااعظطيىعااةلرعػىعاعػوالدة،1عوبعػ ع
ػػددعااربعػ ع ػػنيـعفػػجع ػػلـع2014عقػوااجع121.330عرواػػود،عبعػ ع ػػددىـعفػػجعااتػػفىعااظربيػػىع

قوااجع65.778عرواودعبنابىع،%54.2ع عوفجع طلععغزةع55.552عبنابىع.%45.8عبع ع ددع
ااذةورعرنيـع62.456عبنابىع%51.5ع عوبع ع ددعا نلثع58.874عبنابىع.2%48.5عوىوعرلع
ي نػػجعزيػػلدةعةبي ػرةعفػػجع ػػددعاارواايػػدعفػػجع طػػلععغ ػزةع يلاػػلعبراػػلقىع طػػلععغ ػزةعااعػػجعالععع ػػلوزع
365عةـ،عاألررعااذ عاين ةسع ع عراعقبؿعااةثلفىعاااةلنيىعواقعيل لتعاااةلف .ع
رلع فعااوفيلتعفقدععالورععقريبلع ددعااوفيلتعااربع ع نيػلعفػجعااتػفىعااظربيػىعو طػلعع
غ ػزةعقيػػثعبعظػػىعااناػػبىعق ػوااجع%50.4عفػػجعااتػػفىعااظربيػػىع عق ػوااجع6696عرػػفعر رػػوعع
13297عفجع لـع،2014عفجعقيفعبع عفجع طلععغزةعقوااجع6601عبرلعنابعوع .%49.6ع
و دعةلنتعاألابلبعاار يايىعاعوفلة :ع
رراضعااقعبعواألو يىعاادرويىعبنابىع %29.5ع
رراضعااارطلفعبنابىع %14.2ع
رراضعاا عطلتعاادرلغيىعبنابىع %11.3ع
رراضعاااةر عبنابىع %8.9ع
رراضعاا يلزعااعنفاجعبنابىع %5.4ع
ااوفيلتعاانلع ىع فعااوالدةع %5.2ع
ااقوادثعبنابىع %5ع
رراضعاافلؿعااةعو عبنابىع %3.9ع
األرراضعاار ديىعبنابىع %3.3ع

رراضعاالي و ىعبنابىع 3%3.1ع

ع
1عالتقرٌر الصحً السنوي ،ص13
2عالتقرٌر الصحً السنوي ،ص33
3عالتقرٌر الصحً السنوي ،ص13
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ج -التحديا التي توااه القطاع الصحي:

عأثرعااقطلععااصقجعفجعاأل ارتػجعاافعاػطينيىعبلا ديػدعرػفعاا وارػؿعااعػجع ثػرتعوبلػةؿع

ةبيرعفجعبنلاعوارةلنيلتعااقطلععااصقجعبلةؿع لـع ع عاانقوعااعلاج :ع
-ااررةزي ػػىعاارطعق ػػىعبا ػػببعاالنقاػػػلـعواارنلةف ػػلتعا

قري ػػىعوا داري ػػىعب ػػيفعاا يػػػلزيفع

ا داريػػيفعفػػجعةػػؿعرػػفعااتػػفىعااظربيػػىعو طػػلععغ ػزةعزادعرػػفعص ػ وبىعاع ػػلذعااق ػرارعا ػػدـعوتػػوحع
األدوارعو دـعااعناػيؽعبينيرػل،عاألرػرعااػذ عان ةػسع عػ عاارػواطفعفػجعلػقجعااػوطفعبلػةؿع ػلـع
وفجع طلععغزةعبلةؿع لص .ع
 -دـعو ودعايلاػىعواتػقىعاػدرعااقطل ػلتعااصػقيىعاراػـعااايلاػلتعواالاػعراعي يلتع

وااع طيط،عباببعت ؼعااةوادرعااطبيىعوا داريىعغيرعاارؤىعى .ع

افعقلرعاارؤاالتعااصقيىعألنظرىعصقيىعواداريػىعور ػلييرعواتػقىعاعقيػيـعاألدااعفػجعاا يلزعا دار عوااصقجعور ل بىعاار طئع وعااراجاعاع لرعيفعفجعااقطلععااصقج .ع
 -ع ػػىعرػ ػواردعااقط ػػلععااصػ ػػقجعااقةػػػورجعوا عرػػػلدهعبل ػػةؿعلػ ػػبوعةلر ػػؿع عػ ػ عااعرويػ ػػؿع

اا لر ج .ع

اانرػوعاارطػػردعفػػجع ػددعاااػػةلفعي ػػؿعرػفعااصػ بع عػ عااقطل ػلتعااصػػقيىعر ػػلراةعااطعػػبع ع ػ عاالقعيل ػػلتعااصػػقيى،عوىػػوعرػػلعالعيعنلاػػبعر ػ عإرةلنيػػلتعو ػػدراتعو ازرةعااصػػقىع
واارؤاالتعااصقيىعاأل رر .ع

 -ػ ػػدـعو ػ ػػودعمايػ ػػلتعاعرقلاػ ػػبى،عقيػ ػػثع نػ ػػوعرػ ػػفعاارفعػ ػػرضع فععع ػ ػػلوفعو ازرةعااصػ ػػقىع

واانقلبلتعااطبيىعار ل بىعا ىرلؿعواألدااعااطبج .ع
ت ؼعاابنيىعااقلنونيىعواارؤااػلعيىعاعقطػلععااصػقجعررػلعيفػع عاار ػلؿعويزيػدعاافػرصعرفعااع داـعااوال ؿعغيرعاالر يىعاعقصوؿع ع عاا درلتعااصقيى .ع
-و ػػودع نل ػػىعا ػػدرعاارػ ػواطفع فعااواا ػػطىعل ػػرطعر ػػفعلػ ػ عروطعقص ػػواوع عػ ػ عاا در ػػىع

ااصقيى .ع

ااعظقؿع رؿعاألطبلاعفجعااراعلف عاعظذيىع يلداعيـعاا لصػىعبلازبػل ف،ع وعااػع داـعررافؽعااراعلف عاصلا عزبل فع يلداعيـعاا لصى .ع
ب ػػدعىػػذاعاا ػػرضعاعقطػػلععااصػػقجعااػػذ عي عبػػرعرػػفع ىػػـعااقطل ػػلتعااعػػجععرػػسعااقيػػلةع

ااربلل ػرةعاعر ػواطف،عورغػػـعا عيػػلدعاااػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيىعواارؤااػػلتعااطبيػػىعاا لرعػػىعفػػجع
ااتػػفىعااظربيػػىعو طػػلععغ ػزةعاعوصػػوؿعإا ػ عععبيػػىعاقعيل ػػلتعاار ػواطفعااصػػقيى،عإالع فعااقطػػلعع
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ااصػػقجعالزاؿعبقل ػػىعإاػ ععطػػويرعاا ديػػدعرػػفعااقطل ػػلتعااعػػجعيقعل يػػلعاارػواطفعبلػػةؿعةبيػػر،ع
إتلفىعإا عترورةعزيلدةعو جعااقيػلدعيفعااايلاػيىعوااصػقيىعبيرػوـعاارػواطفعاافعاػطينجعوااب ػدع
ػػفعاارنلةفػػلتعااايلاػػيىعوعقاػػيفعاألوتػػلععااصػػقيىعبرػػلعياػػلىـعف ػػجعد ػػـعرقورػػلتعصػػرودع
اال بعاافعاطينج .ع

ثالثا :العمل
ي ػلنج اار عرػ

اافعاػطينج رػف رلػةعى بطلاػى رزرنػى نلع ػىع ػفععػراةـ األزرػلتع

اال عصػػلديىعواال عرل يػػىعوااايلاػػيىعاارعقققػػى.عو ػػدعقلواػػتعاااػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيىع ػػلدةع

ػلىرةعاابطلاػىع دراةيػلعارػلعايػلعرػفعمثػلرعاػعبيىع عػ عاار عرػ عاافعاػطينج،ع ػف
ااع فيؼعرػفعظ ع

طريؽ عوفير فرص رؿ فج رؤاالت اااعطىعاافعاطينيى،عورف قؿ برارة ااعلظيؿ اارؤ ت
ااعج عبنعيل و ازرة اا رؿ .إال ف درة ااقطلع اا لـع ع عااػعي لبعفػل ضعاا رلاػىعظعػتعرقػدودةع
باببعاال عرلدعاادا ـعفجعاػدع

ااظلابع ع عااظرؼعااايلاج .ع

ػزعااروازنػىعااقةوريػىع عػ عااػد ـعاا ػلر جعوااػذ عي عرػدعفػجع

أ-الخصائص العامة لسوق العمل الفمسطيني

يعريز اوؽ اا رؿ اافعاطينج بلرعفلع ر دالت نرو رض اا رؿ بػوعيرة اػرع رػف نرػوع

ااطعب عيو ،قيث عزدادعااف وة بيف رض اا رؿ وااطعب بصورة رطردة فج ةؿ رػف ااتػفى
ااظربيى و طلع غزة،عررل يلير إا

ف درة اال عصلد اافعاطينج ع ااعي لب ااقو اا لرعػى

اافعاػطينيى عع ار ػ رػ عرػرور ااو ػت ،ةرػل عرعػلز اارنػلطؽ اافعاػطينيى بلرعفػلع ر ػدالت اانرػو
اااةلنج ،وفعػوة ااعرةيػبعاااػةلنج ،وعػدنج ناػبى ااقػوة اابلػريى رػف ر رػوع اااػةلف فػج ااتػفى
ااظربيػى و طػلع غػزة ،ررػل ينػذرعبقػدوـ

ػداد ىل عػى اقنتػرلـ إاػ ااقػور اا لرعػى فػج اارػدر

اارنظور ،األرر ااذ اي ؿ اابطلاىععزداد ر ررور ااو ت .ع

1

ادول يوضح نسا البطالة في فمسطين حسا المنطقة الا رافية
السنة

فمسطين

الضفة ال ربية

قطاع غزة

1996

23.8

 19.6ع

 32.5ع

1997

20.3

17.3

 26.8ع

1عالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً . 1023 ،مسح القوى العاملة الفلسطٌنٌة :التقرٌر السنوي  ،1021 :ص42-37
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1998

 14.4ع

 11.5ع

 20.9ع

1999

 11.8ع

 9.5ع

 16.9ع

2000

 14.3ع

 12.2ع

 18.9ع

2001

 25.3ع

 21.6ع

 34ع

2002

 31.2ع

 28ع

 37.9ع

2003

 25.5ع

 23.7ع

 29.1ع

2004

 26.8ع

 22.8ع

 35.3ع

2005

 23.5ع

 20.4ع

 30.3ع

2006

 23.7ع

 18.8ع

 34.8ع

2007

 21.7ع

 17.9ع

 29.7ع

2008

 26.6ع

 19.7ع

 40.6ع

2009

 24.5ع

 17.8ع

 38.6ع

2010

 23.7ع

 17.2ع

 37.8ع

2011

 20.9ع

 17.3ع

 28.7ع

2012

 23ع

 19ع

 31ع

2013

 23.4ع

 18.6ع

 32.5ع

2014

 26.9ع

 17.7ع

 43.9ع

ع
ويعت عرفعاا ػدوؿعاااػلبؽع فع فتػؿعر ػدالتعاابطلاػىعةلنػتعفػجعاا ػلـع1999عقيػثع
ة ػػلفعا ػػوؽعاا ر ػػؿعا اػ ػ ار يعجعرفعوق ػػلعف ػػجعظ ػػؿعااق ػػديثع ػػفعرل ػػلري عا ػػقـعرا ػػعقبعيىعا ػػدرع
اا لنبيف،عإالع فعنابعاابطلاىععزايدتعب دعذاػؾعباػببعد ػوؿعانعفلتػىعاأل صػ عواغػقؽعاػوؽع
اا رؿعا ا ار يعج،عةرلع فعىذهعاار دالتععزايدتعبلةؿع ةبرع لصىعفجع طلععغزةعفجع قػلبع

االنقالـعاافعاطينجعوعلديدعااقصلرع ع ع طلععغزةعواغقؽعاوؽعاا رؿعبلةؿعلبوعةلرؿ .ع
وععريزعاارقدداتعفجعاوؽعاا رؿعاافعاطينجعبلرعبلطيػلعب ػددعرػفعاا وارػؿعرنيػلعرػلعىػوع
يع عؽعبلالقعقؿعا ا ار يعجعوعؤثرعبلةؿعاعبجعاوااعبرن عاالاعيرادعوااعصديرعورن عاالاػعثرلرع
وااع ػ ػ ار يصعفػ ػػجعاار ػ ػػلالتعاال عصػ ػػلديىعاار ععفػ ػػى،عوعقويػ ػػؿعاار ػ ػواردعااطبي يػ ػػىعاقاػ ػػع دارلتع
ا اػ ار يعيى،عورنيػػلعرػػلعاػػوع ق ػىعبلا وارػػؿعاادا عيػػىعععرثػػؿعفػجعاا وارػػؿعااديرظرافيػػىعواال عرل يػػىع
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واال عصػػلديىعرثػػؿعاازيػػلدةعاااػػةلنيىعوااي ػرةعاا لر يػػىعواارا ػعورعااع عيرػػجعوااريػػلراتعوااراػػعورع
ااصقجعوراعورعااعدريبعاارينجعور دؿع يلـعاا رؿعوراعورعاأل ور .ع

وعبعػ عناػػبىعاارلػػلرةىعفػػجعااقػػورعاا لرعػػىعارفػرادعرػػفع15عاػػنىعفػػأةثرعقػوااجع،%43.6ع

روز ػػىعبػػيفع%69.3عذةػػور،ع%17.3عإنػػلث،1عوربرػػلععةػػوفع ػػدعزادتعناػػبىعاابطلاػػىعفػػجع ػػلـع
 2015و لصىعفػجع طػلععغػزةعوالعاػيرلعب ػدعاا ػدوافعا اػ ار يعجعفػجعاا ػلـعع2014عوااػذ عزادع
رفعاواعاألوتلععاال عصلديى .ع
وبػػلانظرعإاػ عااف ػػلتعاا لرعػػىعفػػجعاار عرػ عاافعاػػطينج،عن ػػدع فعااف ػػىعاألةبػػرعع رػػؿعفػػجع
طػلععاا ػػدرلتعبناػػبىععصػػؿعقػوااجع%35.7عرػػفعر رػػوععااقػػورعاا لرعػى،عفػػجعقػػيفع ػػؿعناػػبىع
فجع طلععاانقؿعوااع زيفعواالعصلالتع،%6.4عو طلععااز ار ىعوااصيدعقيػثععبعػ عناػبىعااقػورع
اا لرعػػىعفيػػوعق ػوااجع،%10.5عوعبع ػ عناػػبىعاا ػػلرعيفعفػػجعااقطػػلععااقةػػورجعق ػوااجع155.680ع
اؼعروظؼعروز يفعبيفعااقطل يفعااردنجعواا اةر  .2،ع

والاػػع راضعاألاػػبلبعااعػػجععػػدف عاار عر ػ عاافعاػػطينجعإا ػ ععفتػػيؿعاا رػػؿعفػػجعر ػػلؿع
اا ػػدرلت،عن ػػدع فعر ظػػـعىػػذهعااناػػبىعع رػػؿعفػػجعااقطػػلععااقةػػورجعارػػلعىػػوعر عقػػدع فعااوظيفػػىع
اا روريىععقدـعقداعرقبوالعرفعاألرلفعاال عرل جعاعفردعوألارعو،عوىػوعرػلعالعيعػوافرعاع ػلرعيفعفػجع
ااقطل لتعاأل رر،عقع عاا لرعيفعفجعااقطلععاا لصعفافعر ظريـعالعيعرع عبلاقدعاألدن عرفع

اارقورلتعااعجعيعرع عبيلعروظؼعااقطلععااقةورج .ع
ورغ ػػـعاار ازي ػػلعااع ػػجعيعيقي ػػلعااق ػػلنوفعار ػػوظفجعااقط ػػلععاا ػػلـعورغ ػػـعاالا ػػعراعي يلتعااع ػػجع
يت يلعديوافعااروظفيفعاا ػلـعفقػدعوتػ عتػرفعااػعراعي يلعوعار ػواـع2013عاع ػلـع 2015فع
رفعترفع ىدافوعاالاعراعي يى :ع

 إقداثععقايفعراعداـعفجعاابنيىعااعلري يىعواارؤاايىعانظلـعاا درىعااردنيى .ع عنريىعوع طيطعوادارةعاارواردعاابلريىعبلةؿعرنظـعوردروس .ع -عطويرعنظـعاار عورلتعاا لصىعبادارةعاارواردعاابلريىعفجع طلععاا درىعااردنيى ع

1عالجهاز المركزي لالحصاء ،مستوٌات المعٌشة ،مرجع سبق ذكره
2عرو عمراـعاال بلر http://www.aramnews.ps/aram-news/4144.html
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إالع نوعاعققيؽعىذهعاألىداؼعفانوعيعزـععطويرعاابي ىعااقلنونيػىعوااعنظيريػىعوع زيػزعاا رػؿع

برب ػػد عاا ػػدارةعوااةف ػػلاةعف ػػجعااعوظي ػػؼعوااعر ي ػػىعوعأىي ػػؿعاار ػػوظفيفعايةونػ ػواع ػػلدريفع عػ ػ عااقي ػػلـع

ب رعيػػـعوعطػػويرعوع زيػػزعمايػػلتعو دواتعاار لبػػىعواارعلب ػػى.1عو نػػدعاانظػػرعإاػ عةػػؿعىػػذهعاألىػػداؼع
ن ػ ػػدىلععقػ ػػو ع ىػ ػػدافلعرثلايػ ػػى،عواةنيػ ػػلعالعع ػ ػػدعايػ ػػلععطبيقػ ػػلع ع ػ ػ ع رضعااوا ػ ػ ،عوذاػ ػػؾعباػ ػػببع
ااايلاػػلتعااع ػػجعاعب عيػػلعاااػػعطىعاافعاػػطينيىعرػػفععوظيػػؼعغيػػرعرقاػػوبعاععقعيػػؿعرػػفعراػػعورع
اابطلاىعررلع عؽع يللعرفعااروظفيفع ةبرعرفعااقل ى،عورغػـعرقلواػىععػدارؾعاألرػورعب ػدعذاػؾع
ػػفعطريػػؽعاعبػػلععايلاػػلتععقلػػفيىععقػػلوؿععقنػػيفعاارصػػروفلتعورواعػػبعاارػػوظفيف،عإالع ننػػلعن ػػدع

فعى ػػذهعاار ػػلييرععطب ػػؽع عػ ػ ع ق ػػدعل ػػقجعاا ػػوطفعدوفعام ػػر،عقي ػػثعالعيػ ػزاؿعع لر ػػؿعااقي ػػلدةعع
ااايلايىعر عروظفجعااقطلععاا لـعبلنعقل يىعدوفعاأل ذعبنفسعاار لييرعواارقلييسعاعطبيقيلع ع ع
لػػؽعدوفعام ػػر،عفػػقعي ػزاؿعر ظػػـعرػػوظفجع طػػلععغ ػزةعرقرورػػوفعرػػفعااػػعققل لعيـعااوظيفيػػىع

واارلايىعرنذعاا لـع2007عبق ىع نيـعالعي رعوفعرغـع فععو فيـع فعاا رؿع لاعبنلاع ع ع رارع
رفعااقيلدةعااايلايى .ع
رلع ع عراعورعاا رلاىعاارينيىعفرغـع نيلععلةؿعنابىعةبيرةعرػفعاػوؽعاا رػؿ،عإالع نيػلع
تقتعةلاور ىعفػجعريػبعااػري عبف ػؿعاالقػعقؿعا اػ ار يعجعوعب لعػوعاػوااعفػجعااتػفىعااظربيػى،ع

وعبف ػػؿعاالنقاػػلـعفػػجع طػػلععغ ػزة،عوارعفػػلععر ػػدالتعاابطلاػػىعبلػػةؿعغيػػرعراػػبوؽعو لصػػىعفػػجع
طػػلععغػزةعباػػببعاألوتػػلععاااػػي ىعااعػػجعي يلػػيلعاػػةلفع طػػلععغػزةعرػػفعقصػػلرعواغػػقؽعفانيػػلع
ةلنػػتع يػػوداعإتػػلفيىع ع ػ عاار ػواطفعااظػػز عااػػذ ع ػػلن عرػػفعثقثػػىعقػػروبعفػػجع ػػؿعرػػفعاػػتع
انواتعةلنتعةفيعىعبأفععيددعاألرفعاال عرل جعوعنافو،عوعفةيػرعناػبىعةبيػرةعرػفعاػةلفعااقطػلعع
العايرلعاالػبلبعفػجعااي ػرةعواارظػلررةعبػلاروتعفػجعاابقػرع رػقعفػجعى ػرةعي عقػدع نيػلعععبػجعااقػدع
األدن عرفعمرلاوع لصىعوىوعيررع نوعالعقؿعفجعاألفؽعااقريب .ع
ا-الضمان االاتماعي:

عل ػػةؿعرنظور ػػىعاات ػػرلفعاال عر ػػل جعرةون ػػلعر يا ػػيلعر ػػفعرةون ػػلتعبني ػػىعر ظ ػػـعاا ػػد عوؿع

اارعقدرىعواانلريى،عوذاؾععققيقلعاقاػعقرارعاال عرػل جعوقرليػىعااريرلػيفعواا ػلطعيفع ػفعاا رػؿع
واافقراا .ع

1عموقع دٌوان الموظفٌن العام على االنترنت ،الخطة االستراٌتٌجٌة لدٌوان الموظفٌن العام  www.gpc.pna.ps ،1023 –1023ع
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و دعبد تعرنظرىعااعقريرعاافعاطينيىعاىعرلريلعبلاترلفعاال عرل جعرنذعنلأعيل،عوةػلفع

تػػرفع بػػرزعاألواويػػلتعااعػػجععتػػرنعيلعبػرارةعاااػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيى،عإالع نػػوعرغػػـعاىعرػػلـع
واع لذعاااعطىعااوطنيىعاافعاطينيىعر رو ىعرفعاا طػواتعفػجعىػذاعاالع ػلهعإالع نيػلعظعػتعغيػرع
رعةلف ىعورلععىعإرلعباببعنقصعااعرويؿعررةع وعباببعغيلبعاارؤيىعااروقدةعررةع رر .ع
-1ا طلرعااقلنونجعاعترلفعاال عرل ج :ع
يعرث ػػؿعا ط ػػلرعااق ػػلنونجعاار ػػنظـعاعت ػػرلفعاال عر ػػل جعف ػػجعاأل ارت ػػجعاافعا ػػطينيىعف ػػجع

ر رو ىعرػفعااقػوانيفعوااعلػري لت،عإالع فعىػذاعا طػلرعااقػلنونجعالعيػزاؿعغيػرعرةعرػؿ،عرنيػلعرػلع
ي ػػودعإاػ ػ عااققب ػػىعاألردني ػػىعف ػػجعاات ػػفىعااظربيػػىعوب ت ػػيلعإاػ ػ عااقػ ػوانيفعاارصػ ػريىع ثن ػػلاعا دارةع
اارص ػريىعاقطػػلععغ ػزةعوب تػػيلعي ػػودعإا ػ عققبػػىعاالقػػعقؿعواأل يػػرععل ػري لتعصػػلدرةعفػػجع يػػدع
اااعطىعاافعاطينيى .ع
و دعصدرتعاا ديدعرفعااقوانيفعفجعفعرةعاااعطىعاافعاطينيىعرنيػلع ػلنوفعاا درػىعااردنيػىع
ااػ ػػذ عي ػ ػػعصعبلا ػ ػػلرعيفعفػ ػػجعااقطػ ػػلععااقةػ ػػورجعوىػ ػػوعيتػ ػػرفعاعروظػ ػػؼعر صصػ ػػلتععقل ػ ػػدع
وعأرينػػلتعصػػقيى،عةرػػلعصػػدرع ػػلنوفعاا رػػؿعاافعاػػطينجعااػػذ عي ػػعصعبلا ػػلرعيفعفػػجعااقطػػلعع
اا ػػلصعويت ػ ع اػػسعاا ق ػػىعبػػيفعاألط ػراؼعااثقثػػىعاا رػػلؿعو ربػػلبعاا رػػؿعوااقةورػػىعويقػػددع
ققػػوؽعاا ػػلرعيفعووا بػػلعيـعوااقةورػػىعبعنفيػػذعورعلب ػػىعااقػػلنوف،1عوةػػذاؾع ػػلنوفعااصػػقىعاا لرػػىع
وااعأرين ػػلتعااص ػػقيىعاا ػػذ عيق ػػددعاا ػػدرلتعااص ػػقيىعااع ػػجععق ػػدـعاعرػ ػواطنيفعول ػػروطيل،عإالع فع
نو يىعاا درلتعاارقدرىعرفع قؿعااعأريفعااصقجعرعدنيػىعباػببعااتػظطع عػ عىػذهعاا ػدرلتع
وتػ ػ ؼعااعروي ػػؿ،عو يت ػػلع ػػلنوفعااعقل ػػدعواا ػػذ عع ػػـععبديع ػػوع ةث ػػرعر ػػفعرػ ػرةعة ػػلفعم رى ػػلعااقػ ػرارع
اار لاجعر ـع5عاانىع2007عبع ديؿع لنوفعااعقل دعاا لـعر ـع7عاانىع2005عقيػثع ػررعااظػلاع
ػػلنوفعااعأرينػػلتعاال عرل يػػىعوااػػعبدؿعبقػػلنوفعع ػديؿع ػػلنوفعااعقل ػػدعاا ػػلـعبقيػػثع صػػب عيلػػرؿع
ري عاا لرعيفعفجعااقطل يفعاا لـعواا لص .ع
-2اا قبلتعااعجععوا وعااترلفعاال عرل ج :ع
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ىنلؾعاا ديدعرفعاا قبلتعااعجعالععزاؿععوا ػوععطبيػؽع ػلنوفعااتػرلفعاال عرػل جعوااػذ ع

اـعيعؽعإ رلععرفعااةؿعااوطنجع عيو،عويرةفععع يصعععؾعاا قبلتعةرلعيعج :ع

-3الععزاؿعاا صوصيىعاافعاػطينيىععفػرضعرزيػداعرػفعااع قيػدعفػجعااع لرػؿعرػ عااتػرلفع
اال عر ػػل جعوع ػػددعاألنظرػ ػػىعااع ػػجعيع لر ػػؿعبيػ ػػلعاارػ ػواطفعاافعاػػػطينجعرثػ ػػؿعااقطػػػلععااقةػ ػػورجع
ورنظرىعااعقريرعاافعاطينيىعواا لرجعواا ار يؿعررلعيعطعبعاا رؿع ي ػلدعمايػلتعرع ػددةعاعع لرػؿع
ر عىذهعااقلالت .ع

-4عو ػػودعناػػبىعةبي ػرةعوف ػػلتعواا ػ ىعرػػفعاا ػػلرعيفع ػػلرجعااعأرينػػلتعاال عرل يػػىع لصػػىع

اا لرعيفعفجعااقطلععاال عصلد عغيرعاارنظـ .ع
 -5ػدـعو ػودع اػػلسع ػلنونجعاعع لرػؿعرػ عرلػةعىعاابطلاػػىعرغػـعو ػودعاا ديػػدعرػفعبػرارةع
اا رلاىعاارؤ عى .ع

-6ا عرلدعااقةورىعاافعاػطينيىع عػ عبػرارةعااػد ـعاا ػلر ج،عاألرػرعااػذ عيعقػجعبظقاػوع

ع عاألزرلتعاارلايىعوااعجعع لنجعرنيلعااقةورػىعاافعاػطينيىعو عػ عصػندوؽعااعقل ػد،عوااػذ ع ػدع
يػػؤد عإاػ عاال عرػػلدع عػ عايلاػػىعااعقل ػػدعااربةػػرعوارىػػلؽعصػػندوؽعااعقل ػػدعاا ػػلـعررػػلعياػػعد جع
إي لدعرصلدرععرويؿعبديعى.

-7اعا ػػلععاارا ػػل داتعاال عرل ي ػػىعول ػػروايلعنا ػػبىعةبيػ ػرةعر ػػفعاافعا ػػطينييفعواا ي ػػلتع

اارقدر ػػىعاي ػػلعي ػػؤد عإاػ ػ ععل ػػعتعاا در ػػىعوتػ ػ ؼعااعنا ػػيؽعفير ػػلعبي ػػنيـعي ػػؤثرعف ػػجعرا ػػـعايلا ػػىع
ااترلفعاال عرل جعوايصلايل .ع
-8ااعنػػلفسعبػػيفعاارؤااػػلتعااقةوريػػىعواا لرػػىعاا لرعػػىعفػػجعىػػذاعاار ػػلؿعيو ػػبعإي ػػلدع
عرعيبعرؤااجعاعوقيدعوع زيزعاارؤيىعواألىداؼعفجعىذاعاار لؿ.

-9عقديلتععع عؽعبعطويرع دااعاار عر عورؤاالعو،عقيثعرػلع ازاػتعاابنيػىعااقلنونيػىعفػجع

ىذاعاار لؿعععاـعبلاقصورعوع ددعاألنظرىعااقلنونيىعاااػلريىعرغػـع فعب تػيلععقػلدـعبف ػؿعااػزرفع
رثؿعااقوانيفعاارصريىعواألردنيى .ع
إفعااوا عااراىفعيبرزعبلةؿعوات عت ؼعا طلرعااقػلنونجعاانػلظـعاررػفعاال عرػل جع

فجعاألراتجعاافعاطينيىعوع ددعاألنظرىعوااقوانيف،عو صل صعاار عر عاافعاطينجعااديروغرافيىع
واال عرل يىعواال عصلديىععبيفعدر ػىع صػورعرػفعانةلػلفوعاعرلػلةؿعذاتعاا ق ػىعبػلافقرعو ػزهع
فععوفيرعمايلتععقريو .ع
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رابعا :التعليم
مدخل
ي عبرعاالنالفعاافعاطينجع قػدعرةػل زعااقػوةعفػجعروا يػىعااعقػديلتعااعػجععقػدؽعبلاقتػيىع
اافعاطينيىع ع ع ري عااراعويلت،عواذاؾعي بعإ دادهعبصورةع يدةعع دـعاار عرػ عاافعاػطينجع

وااقتيىعاافعاطينيىعورفع ىـعااقتليلعاارع عقىعبعطويرعاالنالفعاافعاطينجع تيىعااع عيـ.ع ع

واقع التعميم في فمسطين
يققػػظعرػػفعاالقصػػلااتعاا لرػػىعاعع عػػيـعفػػجعفعاػػطيفعااصػػلدرةعرػػفعو ازرةعااع عػػيـعاا ػػلاجع
و ػودععبػليفعفػجعاالقصػلااتعاػوااع عػ عراػعورعاارؤااػلتع وعااطػقبع وعاألةػلديرييف،عوىػػوع
رلعي ةسعوا عاالنقالـعااايلاجعفػجعفعاػطيفعففػجعقػيفععػذةرعو ازرةعااع عػيـعاا ػلاجعفػجعراـعا ع
فع ػػددعاا لر ػػلتعاارر صػػىعفػػجع طػػلععغ ػزةع()18عرؤااػػىعن ػػدع فعو ازرةعااع عػػيـعاا ػػلاجعفػػجع
طلععغزةععذةرع فع ددىلع()29عرؤااى،عبينرلعيبع ع ددعرؤاالتعااع عيـعاا ػلاجعفػجعااتػفىع
ااظربيىع()33عرؤااىعع عيريى .ع
ر ػػلعبلانا ػػبىعاعطعب ػػىعاا ػػددعف ػػجعرؤاا ػػلتعااع ع ػػيـعاا ػػلاجعفق ػػدعبعػ ػ عف ػػجعاا ػػلـعااد ارا ػػجع

(2014ع/ع)2015ع62.454عطلاػػبعوطلابػػىع36.141ع نث ػ ،عبينرػػلعبع ػ ع ػػددعااطعبػػىعااػػذةورع
26.313ع،عوقاػػبعو ازرةعااع عػػيـعاا ػػلاجعفػػجع طػػلععغ ػزةعفقػػدعبع ػ ع ػػددعااطعبػػىعاارا ػ عيفعفػػجع
رؤاالتعااع عيـعاا ػلاجعاػنفسعاا ػلـع30415ع،ع رػلعبلاناػبىعاعطعبػىعااراػ عيفعفقػدعبعػ ع ػددىـع
فقدعبع ع ددىـعفجعاا لـع2014ع/ع2015عرلعيقدرع221.395عطلابلعوطلابى،ع رلع ددعااطعبػىع
اارا عيفعفجعرؤاالتعااع عيـعاا لاجعانفسعاا ػلـع94830ع،ع رػلع ػددعااطعبػىعاارع ػر يفعرػفع

رؤااػػلتعااع عػػيـعاا ػػلاجع2014/2013عرػػلعيقػػدرعب ػػددع40.043عطلابػػلعوطلابػػى،ع رػػلعقاػػبع
و ازرةعااع عيـعاا لاجعفقدعبعػ ع ػددعااطعبػىعاا ػري يفعرػفعرؤااػلتعااع عػيـعاا ػلاجعاع ػلـعااد اراػجع
2015/2014ع()18825عطلابعوطلابى.ع ع
رػػلعبلاناػػبىعارةػػلديرييفعاا ػػلرعيفعفػػجعرؤااػػلتعااع عػػيـعاا ػػلاجعاع ػػلـع2015/2014ع

()7130ع ةػ ػ ػػلديرجعع عيرػ ػ ػػج،ع646ع ةػ ػ ػػلديرجعإدار ،ع23ع ةػ ػ ػػلديرجعبقثػ ػ ػػج،عوبع ػ ػ ػ ع صػ ػ ػػقلبع
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اادر لتعاا عيلع2546عدةعوراهعو2550عرل اعير،ع عوبع ع ددعااقلصعيفع ع عاقبع اعلذع240ع

روز يفع ع ع غعبعاا لر لتعاافعاطينيى.ع ع

يعت عرفعاار طيلتعااالبقىع فعىنلؾعاىعرلرػلععوااػ لععرػفعاااػعطىعاافعاػطينيىععبقتػيىع
ااع عػػيـعب ري ػ ع لػػةلاوعوراػػعويلعو،عوااوات ػ عرػػفعاار طيػػلتع فعىنػػلؾعع رير ػلععاعر رفػػىعوعػػوفيرع
ااةلدرعاابلر عواالرعقلاعبيػلعإاػ عااراػعويلتعاا ار يػىعواار عػرؼعبيػلعدوايػل،عواا رػؿع عػ ععأاػيسع
لراةلتعرع ددةعفجعاارواتي عاابقثيىعاالاعراعي يىعبيفعاارؤاالتعااع عيريىعواادوايػى،عو لصػىع
فػػجعااراػػل ؿعاألرنيػػى،عفػػلاع عيـعواألرػػفعي رػػقفع ع ػ عثبػػلتعاااػػعوؾعاال صػػجعوصػػبظوعبػػلاقيـع

ااوطنيىعاا عيل.ع ع
يقعػػلجعنظػػلـععطػػويرعااع عػػيـعفػػجعفعاػػطيفعإا ػ ععطػػويرعاالدارةعااعربويػػىعونظػػلـعاالل ػراؼع
ااعربػػو ع عػ عا عبػػلرع فعاالدارةعاا عيػػلعىػػجعااقػػلدرةع عػ عاقػػداثعااعطػػورعوااعظييػػر،عوىػػذاعيقعػػلجع

إا ػ عوت ػ عااػػعراعي يىعععنػػلوؿعاار ػػلالتعاارع عقػػىعبلا رعيػػىعااع عيريػػى،عوااعػػجعي ػػبع فععلػػرؿع
عدريبعوا دادعاا لرعيفعبرلعيعوافؽعرػ عااعظيػراتعاال عرل يػىعواا عريػىعوااعةنواو يػىعواال عصػلديىع
،عةرلعي بعدرااىعاانظلـعااعربو عااقلاجعرفعقيثعاألىداؼعوااوال ؿعااراع درى.ع ع
ةرػػلعيعطعػػبععطػػويرعااع عػػيـعإا ػ عإ ػػدادعاار عرػػيفعإ ػػداداع يػػداعاعقيػػلـعبلاريرػػىعااع عيريػػىع

واا ػػذ عيق ػػوـع عػ ػ عااوص ػػؼعاا ػػوظيفجعاارق ػػددعاعوظيف ػػى،عوة ػػذاؾعاألر ػػرعيعطع ػػبععط ػػويرعا دارةع
ااعربويىعوااييةعيىعااعنظيريى .1ع

وبلاعلاجعفافععققيؽع عااعراعي يىع رنيىعافعيعققؽعبدوفعااعراعي يىعاعع عػيـ،عقيػثعإنػوع
رػػفعلػػروطععأاػػيسع عقتػػلرةعالبػػدعرػػفعراػػعورعىػػلـعرػػفعااريػػلراتعااعػػجعع عرػػدع عػ عاألف ػراد،ع
واذاؾعالبدعرفعدواىععزيدعااعقػدـعوااعفػوؽعاانػو جعواالىعرػلـعبقتػليلعاا عػـعوااع عػيـ.عوااواتػ عإفع
ااعقد عاألبرزعااذ عالعزاؿعيوا وعاافعاطينييفعىوعةيفيػىعبنػلاعا ناػلفعاافعاػطينجعااػذ عيوا ػوع
ااعقديلتعوي رؿع ع ععققيؽعااعنريىعوع زيػزعروحعااع ػلوفعرػفع ػقؿععأاػيسعدواػىعديرقراطيػى،ع
وىوعاألرفعااذ عيعطعبععواي عاار لرؼعوع زيزع درةعااطقبع ع عاالبعةلرعواال عراع.ع ع
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اقػػدعقلواػػتعاااػػعطىعااوطنيػػىعرنػػذع ػػدوريلعوت ػ عفعاػػفىعع عيريػػىع لرػػتع عػ ع ػػدةع اػػسع

وىجع:ع ع

-1األالسعاافةر عااوطنجعااػذ عيرةػزع عػ عااديرقراطيػىعوا يرػلفعبلاربػلدئعاالاػقريىع
واالنعرلاعاعل بعاا ربجعوغيرىل.ع
-2األاػػلسعاال عرػػل جعاعر عرػ عاافعاػػطينجعااػػذ عيأ ػػذع ػػلداتعوثقلفػػىعوعػراثعاالػ بع
اافعاطينج.ع

-3األاػػلسعاار رفػػجعورػػلعينطػػو ع عيػػوعرػػفعانفعػػلحع ع ػ عاا ػػلاـعوااعةنواو يػػلعواابقػػثع

اا عرجعوعطبيقلعوعاار ععفى.ع
-4األاػػلسعاانفاػػجعوااػػذ عيعنػػلوؿعةيفيػػىعاال عػزازعبلايويػػىعواا روبػػىعواالاػػقـعواالنعرػػلاع
وااققوؽعوااوا بلتعوا لرىع ق لتعااعوازفعوااقدرةع ع عااعةيؼعاال صج.ع
وبنػػلاع عػ عرػػلعاػػبؽعفقػػدع ةػػدعاار عػػسعااعل ػري جعاافعاػػطينجعفػػجع(ـع24عا ػػلـع)1997ع
رفع لنوفعااع عيـع ع عرلعيعج:ع ع
-1ااع عػػيـعقػػؽعاةػػؿعر ػواطفعإا ازرػػجعقع ػ عااررقعػػىعاألالاػػيىع ع ػ عاأل ػػؿعور ػػلنجعفػػجع
ااردارسعواار لىدعواارؤاالتعاا لرى.ع

-2ععع ػػزـعاارػ ػػدارسعواارؤااػ ػػلتعااع عيريػ ػػىعاا لص ػػىعبلارنػ ػػلىةعااعػ ػػجعع عرػ ػػدىلعاااػ ػػعطىع

ااوطنيىعوع ت ع لرافيل.1ع

ع ددتعاألرااعقوؿعإذاعةلنتعاادواػىع ػدععواػ تعفػجعااع عػيـعاا ػلر جعإاػ عقػدعاالفػراط،ع
ـعقلفظتع ع عاار دالتعاا لاريىعايذهعااررقعىعااع عيريىع،عوااوات ع نيلع فرطػتعةثيػ ارعاألرػرع
ااػػذ ع درعإاػ عارعفػػلععر ػػدالتعاابطلاػػىعإاػ عااقػػدعااػػذ عيقبػػؿعفيػػوعاا ػريةعاا رػػؿعبأيػػىعوظيفػػى،ع

وينطبؽعىذاعاألررعايسع ع ع ري جعاادراالتعاارعواطىعواابةلاوريوسعبؿع يتلعإا ع ري ػجع
اادراالتعاا عيل.ع ع
ع
ع
1ع ريؿعنلواف،عاارصدرعااالبؽ،عص350-348
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ولذلك عمى دولة فمسطين أن تقوم بما يمي:
-1إ لدةعاانظرعفجعرنيلجعااع عيـعاافعاػطينج،عبرػلعيتػرفعإ ػلدةعانعػلجعفعاػطينجع عػ ع
ػػلدرع ع ػ عااػػعي لبع اػػسعاا عػػوـعواار رفػػىعااقديثػػى،عواا رػػؿع ع ػ عا ػػدادعااطػػقبعاعقػػديلتع

ااراعقبؿ.ع

-2ي ػػبع فعيةػػوفعااع عػػيـع عػ عرسع واويػػلتعااقةورػػلتعاافعاػػطينيىعورنظرػػىعااعقريػػرع
اافعاطينيىعرفع قؿعرصدعريزانيلتعاو ازرةعااعربيىعوااع عيـ،عوةذاؾعااع عيـعاا لاج.ع
-3قػػضعاا لر ػػلتعاافعاػػطينيىع عػ عإنلػػلاعاار ارةػػزعاابقثيػػىعفػػجع ريػ عااع صصػػلت،ع
واارللرةىعااف لاىعفجعاارؤعرراتعاا عريىعاادوايى.ع

-4ي ػػبع عػ ػ ع ريػ ػ عااق ػػورعاافعا ػػطينيىعاالبع ػػلدع ػػفععا ػػييسعاارؤاا ػػىعااع عيري ػػىع،ع

واا رؿع ع عإب لدىلع فعاارنلةفلتعااايلايى.ع
-5اا رؿع ع ععنوي عااع عػيـ،عقيػثعياػعطي عةػؿعطلاػبع نيػ عااثلنويػىعاا لرػىعا اعقػلؽع
باقدرعاارؤاالتعااع عيريىعاألةلديريىعر عااعرةيزع ع عااع عيـعاافنجعواارينج.ع

-6اا ر ػػؿع عػ ػ ععط ػػويرعاارنلػ ػ تعااع عيري ػػى،عواا ر ػػؿع عػ ػ عر لني ػػىعااع ع ػػيـعاألالا ػػج،ع

واا رؿع ع عربطع ططعااعنريىعبلاايلالتعااع عيريى.ع
-7ي ػػبعاا رػػؿع ع ػ عااقػػدعرػػفعاالف ػراطعفػػجععأاػػيسعاا لر ػػلتعواا رػػؿع ع ػ ععقاػػيفع
راعورعااع عيـعاا لر ج.ع

-8اا رػػؿع عػ عااقػػدعرػػفعظػػلىرةعااعاػػربعرػػفعااع عػػيـعرػػفع ػػقؿعر رو ػػىعرػػفعااقػوانيفع

اارعزرى.ع
-9ي عبرعااع عيـع طعاادفلععاألوؿعفجع تليلعااوطفعواارواطنىعاذاؾع عػ عاافعاػطينييفع
االىعرلـعبأتقعع رعيىعااع عيـعااثقثىعاار عـعواارنيلجعوااطلاب.عع

اخلامتة:
فجعتواعرلعاػبؽعيعتػ عانػلع فعىنػلؾعاا ديػدعرػفعاالقعيل ػلتعااعػجعيقعل يػلعاارػواطفع

اافعاػػطينجعاع زيػػزعصػػروده،عوىػػذاعااصػػرودعيعرثػػؿعفػػجعا ناػػلفعوعنريعػػو،عوااعرةيػػزع ع ػ ع د ارعػػوع
و عػ عرلػػلرةعوعفػػجع عقيػػل،عوىػػذاعيعطعػػبععةػػلعؼعاا ري ػ ع ع ػ عااراػػعويلتعااراػػريىعواافصػػل عيىع
وااوطنيىعواال بيى،ععةلعؼع ع ع ري عااراعويلتعرفع ػؿعااوصػوؿعبػلارواطفعاافعاػطينجعإاػ ع
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عققيػػؽعمرلاػػوعوطروقلعػػوعفػػجعإ لرػػىعدواػػىعفعاػػطينيىعبلػػةؿعي اػػدعاػػيلدعوعااوطنيػػىع ع ػ عاألرضع
وعققيؽععنريىعراعدارىعيعققؽعرفع قايلعاألرفعاال عرل جعواألرفعااقورجعاافعاطينج .ع

املراجع:
الكتا:
ااعراعي يىععطويرع طلععاا رؿعفجعفعاطيف،عو ازرةعاا رؿعاافعاطينيى،عراـعا ،ع 2009ع ريػػؿعنل ػواف،عااع عػػيـعفػػجعفعاػػطيفعرنػػذعاا يػػدعاا ثرػػلنجعوقع ػ عاااػػعطىعااوطنيػػىعاافعاػػطينيى،عبيراػػل،ع2003
رقرػػدع بػػوعزينػػى،عارقػػىع لرػػىعقػػوؿعوا ػ عنظػػلـعااصػػقىعاافعاػػطينج:عد اراػػىعريدانيػػىعرػػفعو يػػىعنظػػرعااف لتعااراعفيدة،عرؤااىعرفعلحع2010
التقارير:

-ااعقريػػرعاااػػنو عقػػوؿعااققػػوؽعاال عصػػلديىعواال عرل يػػىعوااثقلفيػػىعفػػجع طػػلععغ ػزةعا ػػلـع،2005عررةػػزع

ااريزافعاققوؽعاالنالف،عغزة،عرلرسع2006
ااعقريػػرعااصػػقجعاااػػنو عا ػػلـع،2014عررةػػزعاار عورػػلتعااصػػقيىعاافعاػػطينج،عو ازرةعااصػػقى،ععرػػوزع 2014ع
الدوريا :

 -رػ ػػؿعر عػ ػػلر،عااعقػ ػػوؿعنقػ ػػوعرفيػ ػػوـعاألرػ ػػفعا ناػ ػػلنج،عر عػ ػػىعااديرقراطيػ ػػى،عررةػ ػػزعاألى ػ ػراـعاعد اراػ ػػلتع

ااايلايىعواالاعراعي يى،عااقلىرة،عابريؿ،ع 2001ع
 ب ػػدعااقا ػػيفعلػ ػ بلف،ع اػ ػ عىعااقوةر ػػىعوااعنري ػػىعواألر ػػفعاالنا ػػلنج،عر ع ػػىععا ػػلر ،عاا ػػددع،48عاذار،ع2015
يواؼعةربلج،عااديروغرافيلعوااص ار لتعفجعاا ار يؿ،عفعاطيف:ععو لتعاعراعقبؿ،عر عػىع رػرافعاع عػوـعاالنالنيىعواال عرل يى،عاادوقى،عاا ددع،8عاار عدعااثلنج،عربي ع 2014ع
-يواػػؼعةربػػلج،عاارىػػلفعااػػديروغرافجعفػػجعااص ػراعع ع ػ عىويػػىعفعاػػطيف،عر عػػىعااد اراػػلتعاافعاػػطينيى،ع

اا ددع،63عصيؼ2005
مقاال :

 -ػػدنلفع بػ ػػوع ػ ػػلرر،عققػ ػػوؽعاارػ ػواطفعاافعاػ ػػطينجعفػ ػػجعرقػ ػػلالت،عاايي ػػىعاافعاػ ػػطينيىعااراػ ػػعقعىعاققػ ػػوؽع

اارواطف،عراـعا ،ع2000
 رػػلرعااػػدويؾ،عققػػوؽعاارػواطفعاافعاػػطينجعفػػجعرقػػلالت،عاايي ػػىعاافعاػػطينيىعااراػػعقعىعاققػػوؽعاارػواطف،عراـعا ،ع 2000ع
مواقع االنترن  :ع
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عصري عارديرع لـعااعػأريفعااصػقجعنػزارعراػلارىع عػ عاانػتعب نػواف:عااصػقى:عاػنقدثعنظػلـعااعػأريفعااصقجعااقةورج،عhttp://www.wattan24.com/archives/2631
عصري عاػوزيرعااصػقىعاااػيدع ػوادع ػوادع عػ عاانػتعب نػواف:عااصػقى:عاػنقدثعنظػلـعااعػأريفعااصػقجعااقةورج،عhttp://www.wattan24.com/archives/2631
ااررةزعاال قرجعاو ازرةعاادا عيىعاابقرينيى ع www.policemc.gov.bh/reports/2007/August/15 -8-2007/1.docع
ررةزعبيروتعادراالتعاالرؽعاألواط عhttp://www.beirutme.com/?p=3106
رو عمراـعاال بلر عhttp://www.aramnews.ps/aram-news/4144.htmlرو عاالونروا،عااصقى ع http://www.unrwa.org/ar/ع
اا يلزعااررةز عاققصلا،ع وتلععاافعاطينييفعفجعنيليىع لـع،2015عااعقريرعااانو  ،ع=http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID
 1567&mid=3915&wversion=Stagingع
رو عاا درلتعااطبيىعاا اةريى ع http://mms.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=242ع
رو ػ عديػ ػوافعاار ػػوظفيفعاا ػػلـع عػ ػ عاالنعرن ػػتعاا ط ػػى،عاالاػػعرايعي يىعا ػػديوافعاار ػػوظفيفعاا ػػلـ–2013ع،2015ع www.gpc.pna.psع
رو عو ازرةعااع عيـعاا لاجع-عراـعا .رو عو ازرةعااع عيـعاا لاجع–عغزة.عرسائل عممية:

ػػليشع لاػػـ،عااص ػراععااػػديروغرافجعاافعاػػطينجعا ا ػ ار يعجع2000

،2030-عراػػلاىعرل اػػعيرعغيػػرع

رنلورة،ع لر ىعاألزىر،ع 2012ع
ع
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التحديات العسكرية لألمن القومي
الفلسطيني
أ.رائد اسامة موسى
أ.اسالم عبد الحميد موسى
أ.رائد نجم

مقدمة:
تُعتب ررلتهدتدات رراهكتهدعلر ر لتقتدي ررلتهدن ررن أتهد مل رراتهأت ررلت ا ررلت ر ر تتنه ر ر تهدن ررنات

هد ملرراتهأتبل تر تأمر ت للر تهد ملرراتهتق تناررأت اررقته ر لتتنه رراقت

ن

ررقتاررأتان تهداررن ت

ررال تهدلستلررأتت ر تأت ررلتت رنهكتهائررتة تهال رلهستمتقتئترراتت ر لعتهدلررتال تهد

مررقتأم ر ت

هأل هللررأتهد ملرراتهتقتب نهلا ر تنل ر هد تل ر تن ررناتلررماقتئ ر ت هتررأتاملرراتهأتاررأته هللررأت
هدل ر قتهدبلبتررقتنتا ر ت ر تهاتههد ر تبررةتلررت ا تئنتنتررقتب ر دل تهلتدرراتد تتررن ت هتررقتأل ر لتقت
تلع تدتناتلتهأل لتدم نهالتهد ملراتهأتنتئر ن تهدئرات رلتهدتداتراهكتهدعلر لتقتدي رلتهدنرن أت
هد ملاتهأ ت هد يتتنه تهتل تتداتاهكتأل لتقت لت
ن لت

أ كتاتهتقت تشاا تاملاتهتقتنألبتقتاأتان تهد ئتا تتداات تل تهدتنه اتهد ملراتهأت

اأت ت كتهدم نءتهدن س قتبان تهدان تهدعلبتق .ت
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أوال :القوى املسلحة الفلسطونوة وعقودتها األمنوة
تتر ررن تهدنر ررن تهد لر ررمئقتهد ملر رراتهتقتبر ررتلتتر ررن تهأل ر ررلتدملر ررماقتهد ملر رراتهتقتنهأل هئر ررقت
هدعل ر لتقتدم

ر ر س تهد مل رراتهتقتن ر ر تتبنر ر ت ررلتت رنهكت ررتنتهدتئلت ررلتهد ررناهأتهد مل رراتهأتا ررأت

هدل ئ كتهد ل تقتنت لتت هت د ت د ان تهدت دأ :ت
مسمى القوات

انتشارها الجغرافي

ت ر ر ر ر ررن تهأل ر ر ر ر ررلتهد مل ر ر ر ر رراتهتقت

هأللهلأتهد ملاتهتقت

 64911ت ت

دملماقتهدناهتق ت

–تل ئ كت ل تق ت

ت

ت ر ررن تهأل ر ررلتهدت بع ر ررقتدئل ر ررقت

ت

 8660ت ت

هأل هئر ر ررقتهدعلر ر ر ر لتقتدئل ر ر ررقت

ئ ع 2ت

تسميحها

تعدادها
1

2

1

هلمئقت ت ق* ت
هلمئقت ت قتن لمئقت ل ا تدمالن ت


ت

اتح ت
ت سبتهدنل ت

تا ت ت تنهدل قت

اتت تاتألت

هلمئقت ت قتن لمئقت ل ا تدمالن ت

هدبلبتق ت

3000ت ت

ن نهلتختت تل تهد ا ت

تا ت

للهت تهدناع ت

تن أاهات

3

30000ت ت

ئانا تن تلتظ ل ت

(هدلل دقت

اأتهدل قتهدبلبتق ت

هك  )2016ت

تا ت

تن أاهات

ئانا تن تلتظ ل ت

5

4

هلمئقت ت قتن لمئقت ل ا تدمالن ت
ن نهلتختت تل تهد ا



ت

 8000ت

هلمئقت ت قتن لمئقت ل ا تدمالن ت

ت

ن نهلتختت تل تهد ا ت

اأتهدل قتهدبلبتق .ت
ت سبت بنتأمأت

ا

ت

تا ت

تن أاهات

ئانا تن تلتهدبلبتق .ت

للتق ت

هلمئقت ت قتن لمئقت ل ا تدمالن ت
ن نهلتختت تل تهد ا ت

ت

1

*اسلحة فردية تتكون من مسدسات وبنادق رشاشة ال يتجاوز عيارها  7,23ملم اقل مما سمحت فيه اتفاقية
أوسلو فقد تقلص عيار االسلحة لقوات السلطة الفلسطينية بعد انتفاضة األقصى ،حيث تسمح اتفاقية اوسلو
بامتالك السلطة لمدرعات رشاشها من عيارة  7,21وشرطة جوية.
2
 قوى األمن التابعة لحركة حماس على اعتبارها حافظ األمن الداخلي للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة
الى حد ما ،بينما وجودها يشكل تهديد رئيسي لألمن القومي الفلسطيني حيث انها تتعارض مع اهم مرتكزات
االمن القومي الفلسطيني بضربها لوحدانية الشعب ووحدانية تمثيله.
 استولت عليها من مخازن تسليح السلطة الفلسطينية عقب انقالب  7,حزيران/يونيو  ,003ومنها ما اتي من
خالل إنفاق التهريب ما بين قطاع غزة ومصر.
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ناتت رراتهدنررن تهد لررمئقتهد ملرراتهتقتأنتررا تتت دتررقت تنب ر تن تنهار تأمتد ر ت ر تتلررببت

اررأتتب ر تلتهد ر ت تدمبررلتت هد ر تان رنهكتهدلررماقتهدناهتررقتهد ملرراتهتقت ل لررد تت رنهكت هظ ررقت
هدتئلت ررلتهدت ررأتأر ر اكتهدر ر تها هلل ررأتهد مل رراتهتق تنتر ر تتشر ر تمد تبهر ر ءتأمر ر تهات تت ررقتهد لئمت ررقت
( نل ررمن)تن ررأت نت ررا تب ت تتر ر كتنهدت ه ر ر كت هت ررقت لئمت ررق تبد ررا تهتر ر تهال ررتنة ت ررلت ررة ت
هدتلررنتقتهدلت لررتق ته ر تهأل هئررقتهدعل ر لتقتدم

ر ر س تهد ملرراتهتقتا هدرر ت ر ت ررنتتتبرراتد

رر س ت

هظ قتهدتئلتلتنب دت دأت م قتبنتناتنتعداهكت هظ قتهدتئلتلتهد ملاتهتق تن هد ت ت رنت ر ل ت

تئل رقتئ ر عتهدترأتدر ت
هد هظ قتنتتع لتت اتلت لتد تهأل هترقتارأتها هللرأتهد ملراتهتق ت هدر ت
تمتر تبعرراتان ر تب اهت بر كتهدتشرلتعتقتأر ت2006تبنرلهلتاملرراتهأت نئررات مر تتتر ا تنهئررا ت
ن رنت ر تتلررببتاررأتهتتتر تاملرراتهأتاه مررأت لرمحتبتهدر تنبررتلتترنهكتهدلررماقتهد ملرراتهتقتههتدر ت
تن ت14تتنهتنت2007تبته ت تههنةبتألر لي تلرتالكتاتر تئل رقتئ ر عتأمر ت ن دتراتهدلرماقت
اأتتا ت

.تت ت

ا تهاهنل تهد ملاتهأتبعاتهئاهاتههنةبت14تتنهتن 2007تهد تتش ت ته د ت هتقت
تتباتئل قتئ عتتنن تبانلت هأتاأتتا ت

تانا تنتتباتأنترا ت هترقت تم رقتأرلتهدعنترا ت

هأل هت ررقتدي در ر تها هت ررقتهدت بع ررقتدمل ررماقتهدناهت ررقتهد مل رراتهتق تا دعنت ررا تهأل هت ررقتأل در رت ت ررلت

هدلررماقت لررت ا ت ررلتهد ر ا ت84تاررأتهدنر هنلتهال لررأتهد ملرراتهأتنهدتررأتتهنلر تهدر تبهرراتلت ر ت
تمأ :ت
 -1قوات األمن والشرطة قوة نظاميه

تن أتهدنن تهد لمئقتاأتهدبةاتنتهئ لتنظت تد تاأتهداا تألتهدنالتن ا قتهدشعبت

نئ تررقتهد ت رراتنهدلرردلتأم ر تئ ررظتهأل ررلتنهدهظ ر تهدع ر تنه اهبتهدع ررقتنترروايتنه بد ر تاررأت
هدئاناتهدتأتلل د تهدن هنلتاأتهئت هل ت

تدمئنن تنهدئلت ك.

 -2تنظم قوات األمن والشرطة بقانون.
ر تهدعنتررا تهأل هتررقتدنررن تهأل ررلتهدت بعررقتدئل ررقتئ رر عتت تم ر تب لررتئاهاتبه رراتلتترر ت
هتلهل ت لت تمقتئ عتاأتهدتشلتعأتاأتتا ت

تاناتن  :ت

 -1ئ تقتهد ن ن قتهد ملراتهتق تئلربتتر هنلتلتر ت()6تدلرهقت 2008تهد ر ا ت()1تهدترأت
تر ررهىتأم ر ر ت لتةهد ن ن ر ررقتهد ملر رراتهتقتب ش ر ر دد تن ر ررنل ت ار ررقتدار ررلاتهائر ررتة تهد ر رردتنهأت

861

أمن قومي

هدب

بتألت لتتاملاتلتنتنلتلتهد

نهألأ هل تهداندتق.ت

تل ت أتئ تث بكت مت تهدشلهساتهدل نتقتنهد نهثتر ت

 -2ئ تقتلرة تهد ن ن رقتهد ملراتهتق تن درحتئلربتتر هنلتئ ترقتهد ن ن رقتهد ملراتهتقت
لت ت()6تدلهقت 2008تنهد ا ت()3ت ه تتهىتأم ت لتةتلة تهد ن ن قتهد ملاتهتقت نتلرة ت
ل تتئل تنت ل تهدتعايتأمت ت نتهد ل عتب .

شلأأت

بته ر تهدنررن تهأل هتررقتدملررماقتهدناهتررقتهد ملرراتهتقت نتررا تب د ر ا ت14ت ررلتهد

ر تهدث ر هأت

دةت تتررقتهد لئمتررقتأر ت 1995تبعهرنهلتةهأر ا تهاهتشر لتنهدتلتتبر كتهأل هتررقةتئتررات ر ءتاتد ر تةت
ب لررتثه ءتهدش ررلاقتهد مل رراتهتقتنهدنر رنهكتهدعلر ر لتقته لر رلهستمتقتد ررلتت ررت تتشر ر ت ت نتأ ر ر ت يتت ررن ت
لررمئقت ررل تب لررتثه ءتلررة تنأت ر اتن د ر تهدشررلاقتهد ملرراتهتقتهد
نتم ررحتهد

ررمقتاررأتهد مئ ر تهألن ت

ررقتبر ر دننهكتهدعلر ر لتقته لر رلهستمتقتاتت ررلتأليت هظ ررقت نت

هدل قتهدبلبتقتنتا ت

نأ ررقت نتا ررلاتا ررأت

ت لتت هات نتت ن ت نتت تمحت نتتنلات نتتئللتلرة ت نتأتر ات نت

ت رلهكت نت مرحتهدبر لنات نت يت در ت لتباررقتبر دحتكاتك هت ر لت ه ن ر تأمتر تارأتهد مئر ت
هألن ة.تت
ل ت دحتتش تئل قتاتحته هئقت ن ن قت لمئق تبش تتتع لتت راتهدت ه ر كتهت تترقت

ة نل ررمنةتنت ررنالت در ر تهأل ررلتهد مل رراتهتقتهدئ ت ررقتألار رلهاتنل ررة تتم ررحتها هئ ررقتندبت ررل ت ررلت
ا

س ت ن ن قتاملاتهتقت تم قتكاتهه ت لتهد عبتأم تتن تهأل لتدملماقتهد ملراتهتقت رلت
دحتبش تأمهأ تنها هل تبنثتنقتدعنتا ت هتقت عمهقتتن بتئ تقتلة تا ر س تهد ن ن رقت رأت

اتتهتدحتهات

تبش تا لحت لتالاد  .ت

ادر ر هتهدتبر ر تلتا ررأتهدعنت ررا تهأل هت ررقتب ررتلتهدن ررن تهأل هت ررقتهد مل رراتهتقتدمل ررماقتهد مل رراتهتقت

ندئل ررقتئ ر ر عتا ررأت ر ر تت رروايتهدر ر تد رربعتا ررأتتئات رراتهدتدات رراهكتهدعلر ر لتقتدي ررلتهدن ررن أت
هد ملاتهأت هد

ال ت لتهد

أ كتهد ملاتهتقتهد لمئق تائت تهلت اه تهدلة تلراتهائرتة ت

هاللهستمأت لتها هئقتهد لمئقتد تهد
هدلت ل ررتقتهد مل رراتهتقت ررلتهد

س تهد ملاتهتقتب ع تألتتن د كتنتر هللهكتهدنتر ا ت

ررلتهلتت ثر ر تهتلر ر تتدات رراهتتدي ررلتهدن ررن أتهد مل رراتهأ تائتر ر ت

ئر ر ناكتهدت ررايتألر ر لت تدةأت رراهءهكتهدعلر ر لتقته لر رلهستمتقتهلت ه رركتت رروايتهدر ر ت لر ر عت

ب لت ر هكتهأل ررلتهدنررن أتهد ملرراتهأ تتتن رربتهأ ر ا تهدهظررلتاتد ر تنلررباد تنه ل ر أد تد ت ر هلت
هدلبحتنهد ل ل تباتق.ت ت
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الررت ةىتهدررالنعت ررلتلررب تهد نه دررقتهد لررمئقتدمتداترراهكتهدعلر لتقتدي ررلتهدنررن أت
هد ملرراتهأتت ررلتهلررتعلهتت ثمررقتأررلتأبررررز النجاحرررات العسررركرية فررري مواجهرررة التهديررردات
واالعتداءات العسكرية واألمنية كما يمي:
 ت ر ررايتتر ر رنهكتهأل ر ررلتهد مل ر رراتهتقتد لنتر ر ر كتهد ل ر ررتناهتلتهالر ر رلهستمتتلتد هر ر ر ا تهدلررتال تهأل هتررقتهد ملرراتهتقتهد

رره قت هانررقت( )تئلرربتهت تتررقت نل ررمنتن ررلت بل رر تهئت رر حت

هد لررتناهتلتب د نر ر تهالررة أتهد ل ر تةبنبررلتتنل ر ةتنم ل رر ت ر ر لتت ررن ت18ته تررنبلت2015ت
ئترراتت ر تهأتن ر ت لررتناهتلت ثهررتل.تنهدت ررايتدتن ر ت هررناتهائررتة تتررن ت14تهررنا بلت2015ت
ئتاتت اكتدد تهدشلاقتهد ملاتهتقتهثه ءتتن مد تاأتبما تبتتنهت ت لبت هل تههللتن بلتد تأمر ت
هاهلئ بت لتهد

ل .ت

 -ته ئ رركتا ر ر س تهد ن ن ررقتهد ل ررمئقتا ررأتتار ر ت ر ر تبت ت ررلتهدعات ررات ررلتاب بر ر كت

نه تةكت هاتهائرتة تهالرلهستمأتهد تنا رقتاه ر ته هللرأتهدلرماقتهد ملراتهتقتنبته تر تأ متر كت
نه دقت لمئقت لت ل ا كتتلتبقت اه.ت
 ه ئكتالتتا ت

تهد تاه

س تهد ن ن قتهد لرمئقتارأتتار تبات ر تتر هس تهدد نهر كت نهد رنهلتخت
تهالهلأتهاللهستمتق.

 -ه ئر رركتا ر ر س تهد ن ن ر ررقتهد لر ررمئقتبته ت ر ر تهدعاتر ررات ر ررلتأ مت ر ر كتهدنر ررهىتد هر ررنات

هائتة  .ت
عن اخفاقات مواجهة التهديدات العسكرية ،فيمكن استعراض أبرزها كما يمي:
 -در تتلررتااتترنهكتهأل ررلتهد ملرراتهتقتنهد

ر س تهد لررمئقتاررأتهدل ر قتهدبلبتررقتنتار ت

ر ت هرراتهنتهدت رايتاتتئ ر كت ررتنتهائررتة تد ه ر ا تهدلررماقتهد ملرراتهتقتنئ تررقته ررلت
هد نهاهتلت لتهاأتن اكتهاللهستمتقتاأتهدبلتنهدبئلتن تم تد ت لتهدت لت تنهددا .
 -د ر تتلررتااتتر رنهكتهأل ررلتهد مل رراتهتقتناتهد

ر ر س تهد لررمئقت ررلتئ تررقتهد ر رنهاهتلت

هد ملاتهتتلت لتهدتد تلت لت ه دد تنتا تلتهئت سد تهدلر هتقت ر تئ ر تارأتتار ت ر ت ر ت
تهر ر لتبتدات ررات ات ررلتأل ررلتن ررناتهد ر رنهالتهد مل رراتهأتأمر ر تهللر ر تهد مل رراتهتقتنئ تتر ر ت ررلت
هدتد تل.ت
 -تعلتتهالهاتهأل لتهد ملاتهأتدةأتن تهاللهستمأت

تبت تنتالت تأم تئ ظتهأل ل.ت
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تتب ررتلت ر ر تل ررب ت هر ر تئتر ر تهده ئر ر كتهدت ررأتئننتدر ر تهدن ررن تهد مل رراتهتقتهد ل ررمئقتا ررأت

هدت ايتاأتاهءهكتنهدتداتاهكتهدعل لتقته للهستمتق تت بمد ته

ت كت بلتاأتئ تقت لت هكت

هأل ررلتهدن ررن أتهد مل رراتهأ تا ده ئر ر كتهدت ررأتت رركتب ررانلتث ررلتبر ر ظ تتنت ررلتأمر ر تبع ررتت
هدئ ر اكتهد ئررانا تاررأتهدت ررايتاأترراهءهكت ئررانا تنب لررت اه ت ئررانات رراهتديلررمئقتهده لتررقت
نبها تلت .ت ت

ثانوا :التهديدات العسكرية لألمن القومي الفلسطوين
التهدتداتاهكتهدعل لتقتدي لتهدنن أتهد ملاتهأت

رلتتنلرت د تهدر تتلر تلت ر ت

تمأ :ت
 تنهكتهائتة تهاللهستمأتنهدع-

أ كت لمئقتاه

ب كتهد لمئقتد لتناهت .

تهالهلأتهد ملاتهتقتن ل د .تتت

 -1قوات االحتالل االسرائيمي والعصابات المسمحة لمستوطنيه.
أ .جيش االحتالل االسرائيمي
هد ررتنتهال رلهستمأتت رره تهد ررتنتهألتررن تاررأت هانررقتهدشررل تهألنلرراتنهدئ ر ايتأشررلت
أم ت لتن تهدع د تئلبت ع تتلت نتاتglobalfirepowerتهدعر د أتئتراتتبمرعتتعراهاتهد رتنت
هاللهستمأت160ت د تاأتهد ا قتهدعلر لتقتن630ت در تترنهكتهئتتر اتنت تمرحتهد رتنت4170ت

اب بقتن10170تألبقتتت دتقت الأقتندات تلة ت نتتت نلت لت684تا سل تنتن تبئلتقتت تمحت
66تتاعقتبئلتقت ن تمق 6تنت تمحتهد تنتهاللهستمأتهلمئقتتا تلتش

تئتاتتشتلتهدتناتلهكت

هدر ر تهلتهلر رلهست تت رراتت تم ررحت ررلت100تهدر ر ت200تلعته ررنني تنتع رراتهد ررتنتهالر رلهستمأت ررلت
هد تننتهدع د تقتهد تانل ت لته ئتقتهدتنهتقتن لتئتاتهنأتقتهدعت اتهدعل لي تنت تمحتهللهست ت

تلل هقتأل لتقتتنهترقت تارنل ت نهدر تتئترنيتأمر ت ئرااتهأللرمئقتها لت ترقت ر دتأتترت تهدرتئ ت
بد ر ر تأر ررلتالت ر ر ت د ر ر تهد بتر ررنتلتن ا ر ر سل ته ت15تنه ت16تهد ن ر ر تةكتنهدا ر ر سل تهدع ناتر ررقت
ة ب تشررأةتهدئاتثررق.ت ر هتب ل ر اقتهد ر تهأللررمئقتهدتررأتتررت تتانتل ر تاررأتهد ولل ر كتهد رره أتقت
هدعلر ر لتق تنتت تر رراتهلر رلهست تب دنر ررال تأم ر ر تهأتر رلهتتهد ر رنهلتختهدب دتلر ررتتقتأ ررلتالت ر ر تشر ررب قت
نهلتختةملنةتهد انل ت ئمت تن هظ رقتبر تلتنكتنهلرلهست ت رلتبرتلتهدران تهدنمتمرقت راهتهدترأتدراتد ت

ها

ه كت ت

تت لت ه أأتهد ت اهلقتهد ل سأتألتالت ت نهلت د ت لتهن تش تك .7ت
861

مركز التخطيط الفمسطيني

العقيدة األمنية إلسرائيل
تعررناتهش ر ت ر قتهدعنتررا تهد ر ت نهس ر ت لررتهت كتهدنررللتهدعش رلتل تن ر لت ن ت ررلتنلررات
نلتررنلتنت رركتأم ر تهد لت ر هكت
للررد ت ن تئ ن ررقتهل رلهستمتقتنن تررلتهدرراا تاتد ر تاهاترراتبررلت ت

هألل لتقته تتق :8ت

تعزيز قروة الرردع ت رلت رة تبهر ءتترالهكتألر لتقتترلا ت أراهءتهلرلهست تأرلتهد بر ال ت

هد تشلتئلبتلا  .ت

االنذار اإلستراتيجي،تبئتراتت تمرحتهلرلهست تترال تهلرت ب لهتتقتتعارأتههر هلهت ب رلهتأرلت

هتقتهدعانتهاتاه تأم تشلتئلب .ت

الحسررم تأهررا تت شر تهدررلا تنتهراداتهدئررلب تت رربت لتت ررنلتهلرلهست تتر ال تأمر تهنر ت

هدئلبتهد ت لتتهد

تب هل تنهدلعأتدئل تهد عل قتب لل ت تت ل .ت

نتاتهبتا تهد رتنتهالرلهستمأت لر ت كتن

رامئ كتتشرتلتهدر تهدعنترا تهدنت دترقتدم رتنت

هاللهستمأت ت دأ :ت
 أنتا تهدل ئتق:تهلبقتهد ت ر تئرااتارأتهدلرئتقتهد هنبترقتارأتبترلنكت 2006تن رنتتلتئااتاأت يت

لتتت ت ه تكاة تهده لتأم تهللهست .تئتراتلتلرت ا تلرا تترن ت ترلت

ت اسقتتوايتبلللتنا لتب دبتل.

 أتهدنأأ:تهبتاأ ت نشت تتعمنلتن تلتهداا تهدئ دأتكبر لتةههت لرقتهألت ر ة تتنرن تأم تتن ت تللب كتل ئنقتكد تهد ن ن قتهد ملاتهتقتهد لرمئقتنهدر تهدلر لتهد راهتتلتأمر تئرات
ل رنهء تد عمد ر ر تت ررال لت لتكلر رلهست تاتت ررلت ت تدر ر تن لتهد ن ن ررقتأب رراتنأنهتبدر ر تن ت ررقت
أمتد .
-

تهدعشب:ت دن تتعهأتت لهلتهدئلبت م تباهت لتةهدعشبةت هل تته نتب عهر ت تر ا ت

تالهكتهد ن ن قتهدنت دتقتنب

قتتلل هتد تهد

لن تق.

 هدجت هتبع :ت اقت ه تاأتئ ت ا ت هايتكللهستمأتت بت لتتب التهدن ساتهد ئمأتكد تهدع تانلهت ئب اتأ متقتهد ا

تندنت ا تهأل لتكد تك

بقتهد هايتهد ان تن نتم .

تر ررلتهاأتر رراهءهكتهدعل ر ر لتقتهد ب شر ررل تهدتر ررأتبمبر رركتار ررأتثةثر ررقتشر رردنلتانر ررات(تش ر رلتلت

ن  /تنبلتئت تهد تقت هنلت ن /اتلر بلت)2015ت2663تهأتراهء.9تتشر تهد وللرقتهأل هترقت
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هال رلهستمتقتتداتررات هررأتتت ث ر تب ر ا ت هل تهأل هررأتدم ت رراتهد ملرراتهأ تئترراتت هلترربتهأل درر ت

هأل هتررقته ل رلهستمتقتهات ر اك تنشررب قتهاهتلهررك تنت ر لعتهدت ررنتلتهد ررنيتبش ر ت لررت ل ت
نت هاتهدع ةء تناتتنت لتها ت هل تهأل هأتدم ت اتهد ملاتهأتأم تهائرتة ته لرلهستمأتبر ت
تش لحتات تهدعاتات لتهدان تن ه ت بل تان تهد نهلتهدتأتتلتاأأتهد رنهاهتلتهد ملراتهتتلتارأت
هد ع بلتبش ت ىتدةلت نهبتندلباد ت هانبأت لتد

بلهتد  .ت

ب .العصابات المسمحة لمستوطني االحتالل:
تنررالتأررااتهد لررتناهتلتا ررأتهدل ر قتهدبلبتررقتب ر تاتتنرر تأررلت547ت د ر تشر ر ى10ت ت
نتلررد تلررما كتهائررتة ته ررتةحتهدلررة تدم لررتناهتلتنتنررا تهدرراأ تنهدتررالتبتدد ر ت ررلت ررة ت

ت نتر ررا تب أللر ررمئق تنتر ررناتلتهدئ تر ررقتدد ر ر تدته ت ر ر تأ مت ر ر كتت لتر رربتنهدر رربتنئر ررل تأل هللر ررأت
ن تم ر ر كتهد ر رنهاهتلتهد ملر رراتهتتلتهدع ر ر تار ررأت هئرر ر ءتهدل ر ر قتهدبلبت ر ررقت ار ررق.تنار ررأتتش ر رلتلت
ثر هأ/هنا بلت2014ت ر ا تن تررلتهدشررلاقتهالرلهستمأتهلررئ ته لنهررناتتنتأمر ت
هدتلرردتةكتدئ ر تهدلررة تدمتدررنا تئترراتلرر ئكتد اررقتأه

نأررقت ررلت

ررلتهأل ررلتنهدئ هللررقتب ائت ر ر ظت

ب دلررة تدررا تههدر ءتلر أ كتهدررانه تنتنلررتاتهد لررتناه كتهدتررأتتلر حتددر تب دتلررمتح تل ر ت دررحت
تررا كتن هل تهداه متررقتهال رلهستمتقتهد تررات ررلتهدتلرردتةكتاررأتتش رلتلت ن /ه تررنبل2015تأنرربت
هددبقتهدشعبتقتهد ملاتهتقتهأل تل تبت تتت عر تتلتهتتهر ءتنترل تىتهدلرة تائلربتهد عر تتلت
هد اتا تاالت ت لتنالتتنت تاأت لتناه كتهدل قتهدبلبترقتنهدنراعتتلرتئ تهدئ رن تأمر ت
تل تىتا تةحتتاعقتلة تشلتاقتهاتت نلت لته ئ بتهدلنهب تهد ه ستقتهنت لتهد عتمتلت
ه لرت ت دررحتل ر تت هترراتهأ ر تهدعهر تهدترأتت للررد تهد لرتناهنلتأمر تهد ملراتهتتل تئترراتتر ت
ررواءتبنتر ر تنئ ررل تهدا ر ر تانهبش ررقتن ل ررتلتب الر ر اقتدعشر رلهكتهاأت رراهءهك.11تئت رراتبمب رركت

ئ تمقتهأتراهءهتد تارأتثةثرقتشردنلتانرات(تشرلتلت ن  /ترنبلتئتر تهد ترقت ر هنلت ن /اتلر بلت

)2015ت131تهأتاهء.12ت ت

- 2الجماعات المسمحة في الداخل والخارج
أ .في الداخل
أقتهد لمئقتهد د اتقتئاتثقتهدعداتاأتاملاتل تند تتظدلتبش تاعر تكات

تُعتبلتهد
ه ت لقتلهنهكتتنلتب تنتتل تتنه ا تاأتتا ت

ته تارأتهدلر قتهدبلبترقتادرأتاتتر ه ت
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لات

نأ كتشب بتقت ئانا تهدعااتن ئمتقتهدهش اتت تنلتكد تهدت لبق تد لت عد تهااتتر لت

ب ر د لتهدلررم أتهد د ر اي تن ر تهلتئ ندرركته تب ر لتتررالهتد تأم ر تهأللت تنه ئرركتاررأتتنلررتات
هش اد تةهد د ايتهد لاية تنتش ت تبعتتهد ةت تهدتأت تدبثكت لتنتعكتارأتتبلرقتهائرتة ت
ثر ت متررقتهد متر تبتر لتخت26تهررنا بل2013تنتتر تثةثررقت ررلتهألر سد
معتشنل تهد

اتلتهد يتد تهش اتاأت

ته ر تاررأتتار ت ر تانرراتتعررااكتهد

نهدتررأتتبهر

13

تنلته ء.14

تتهظررت ت

أر كتهد لررمئق تنهلتررباتظدنل ر تبتبهررأت لرروندتد ت

أررلتهأترراهءهكتأم ر ت ررةحتهد رنهاهتلت نتأ مت ر كت لررمئقتلرراتهال رلهستمتتلتنت هرركتب ل ر ءت
تم ررقتد هد ر تد ر تت ر تهد ر ت لئمررقت تنا ررقت ررلتهدت ر ثتلتأم ر تهدش ر ل تهد ملرراتهأت نتتع رلتتت
تم ر كتهدع ررقتدم اررلتبشر ت بتررلتكات ررلتبعرتتهدئرنهااتهدتررأتاتت تراتأررلتأشرلهكتن مدر ت
ئرنهااتاررأتهد تم ر كتهدع ررقتدم رراهتتلتنبعررتت تم ر كتدنت ر اتتلتلت لررتتلتن هتررتلتنبعلررد ت

أم تكثلت ةا كتلت لتقتن هتقت اتهدلماقتهدئ
ك

قتاأت

تد لت تهدئنهااتد تتل

ب كتهنتتت تألالهاتاملراتهتتل تنتراتته ت ركتبعرتتهد لر ت كتددر قتهد

ته ت

أر كتأرلتهدلر ئقت

هد ملاتهتق تنبعلد تهلت لكتاأتت تاتئلنل ت ث :ت تنته لة تن تنتهأل ق تن
هدتنئترراتنهد د ر ا تن ه ر لتههلل تند رنهءتهدتنئتررا تن

أرقت

أررقت م مررك تنل رلتقتأ ررلتئاتررا ت ه ر لت

هدشر رلتعق تنئل ررقتهد ر ر بلتلتهدت ررأتت هل ر ر تهد رربعتتتلتب ررقتدم ررلتهدش ررتعأتندتل رركتل ررهتقت بر ر تأت
أ ك .ت

هد

كل ر اقتهد ر تبعررتتهدتهظت ر كتهدتررأته ت رركت ل ر ت تد تأررلتهدل ر ئقتند ر تتلررت لتاررنتةت
ثلتبلتات تن لت قتهد
ند لتبعلد تتلحت تهت
املاتل ت به ءت

هدلهقتنهد
ت ّ

أ ك:تتهظت ت هاتههلل تهد بدقته لة تقتدتئلترلت

أق ت ئ ا تهدتنئتاتنهد د ا ت رتنتهدنراعته لرة أ تت أرا ت

در اتناتررقتاملرراتلته لررة تق تأ رربقتهأله ر ل

15

تلررتن تهدئر ت

أررقتاررتحتهالررة تاررأت

هلتتهدلب اتت(املاتل).ت ت
نأ ررلتهأ رراهات ر ر قتهد
تت ن ت3000تأه لت ئات ت

أر ر كتاد ررأتاتتت ر ر ن تهدبل ررات سر ر ك تكات
16

.تنه تألتا لت قتهد

هد د ايتنبعلد تب تاتتهظت تهداندقته لة تقت ث ت ه

866

أ ررقت م م رركتات

أ كتادأتتتبه تهد لتهدلرم أت

لتهدشلتعق

17

تن تنته لة

18

.ت

أمن قومي

نأم تهدل ت لت لتهد

أر كتتهد لرمئقتارأت ر تته راكتئلرنل ت رلت رة تهارة ت

نهلتختأم تكللهست ت ئت ه تت تل تاتد تهدتداسقتتبتلتئ عتنهللهست تكاتههد ت هدكتظ ل ت
تررلتنهلررئقتهد ع ر د تدم ملرراتهتتلتنا أمت تد ر تبلررتاقتئت ر تت ر تهد ر ت لئمررقتهدت ر ثتلتبش ر ت
م ررنعتدتظ ررلتبئ ل ررهقتش ررعبتقت رروثل ت ئت ررات ظد ررلكتهتر ر سجت ئ ررااتهل ررتاة تدم ررليتهدعر ر ت
هد ملاتهأته قتهد عداتهدع د تهدعلبأتدمبئناتنهدته تقت نلها ت لت دبتقتاملراتهتقتلر ئنقتترال ت
%93تتعتنرراتبرر لتتهظررت تهداندررقتهالررة تقتا ررأتهدعر ر هل تنهدشر ر تهد ع ررلن تبر رتةاهأررنةتاتت ثرر ت
هالة تهدئنتنأ تنتل ت%92تب لت

لل كتاهأنتهدتأتتش انهد تأبلتنل س تهاأة ت تلت

بلل تناتتولعتداندقتهلة تقتئنتنتق .
19

تهديدات الجماعات المسمحة في الداخل لألمن القومي الفمسطيني
اتت ررو لتهد

أر ر كتهد ل ررمئقتا ررأتهد شر ر لتاتهدنن ت ررقتنهدناهت ررقتا ل ر ر تأر ر بلتدمئ ررانات

نهد د ر اتأهررا ت ررنتهدلرربت تة أررةءت م ررقتههللةتنتبتتررلت هظ ررقتهدئ ر تةهد ر ال ةت تررلتهدشررلأتق ت
نتئلت ررلتهد رربةاتهد ئتم ررقتنتابتر ر تهدشر رلتعق تنتعتهر ر تةهد ررتبقتهأل ث ررلت لت ررقتدتل ررتتعتهد رراتل ت
اتتع ر تبر ت تاتندن تررقت رراه تقتاتتنر تأهررات ررا تهلررتع ا تهدهظر تهدلت لررأته لررة أت ر ت
مترقتارأت ر ت ر لت رلتهدعر د ت

ت أ تنهه تتت ن قتكد تهد د اتلات تتُل ّ ت تب دار نكتنهد
نهدع تأم تكت قتاندقت ةاقتأ د تق ت يتئ ته لة تدمع د ت اق.ةت ت

تتبهر ت ررتبقت لتررقتدتنلررت تهدبش رلتقتأم ر ت ل ر عتاتهررأ ت لررم تلتن ر هل تكاّتكهد ر ت
رت ّ
تنلررات عه ر تهد ررلتاتُ ررل ت ر ءهتت بت ر هلت ررلتهد لررم تلت ررلتئظتلت ر تنتبررانتهدبئرراتأررلتهدرراهسل ت
ّ
ه لة تقتهألنلاتاأتهد لتهدلم أتهد در ايتأ رةتتاتا سر ت هر تألهدر تتلرت تةدتهئ رلتارأت
تهدلرهقتنهد

أرق تن ر قتهدراهسل تتلرت تبرانل تدتهئ رلتارأتهد

أرقتهدلرم تق ت ر تتلرت ت

تاتلتثه ت هد تهدلم تنلتهد نهدنلتدمهظ تهدن بأتهدلعنايتبئتاتاتتبن ت لتهأل قت
قتهأل تل ُ
نتهد أررقتهد لررم قتلررن تاأ ر تهدلررم تقتهد د اتررقتن ه ر ل تاد ر تهدنئتررا تنلتهد ر تلتتهانررنلت

ب دئ تنت لانلتهدشلأتق.ة . 20ت

نتتلحت لتتمرحتهألا ر لتنهاترادن ت تهلتهد

أر كتلراته ت شرلن تنب دتر دأتهد شرلن ت

هدرناهأتهد ملرراتهأتتهررال تتئرركت ر قتهد شر لتاتن ررنت ر ت راقتبتر لتةد مررعتشررنل تهد
هد

التأم تكثلتأ متقته تت تثةثقت لتأه

رراتلةت

لقتتارأتهد متر تأمر تتراتهدعرانتهد ردتنهأتارأت
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ه ررنا بل2013/تتنئ ر ر تهدبتر ر لتأهر رنهل ت“ در ر اتانه ت رركتهدل ررماقتهد ررل تل ت ش ررلن تألهدر ر ت

تنهانر رنهت ررات ر ر لتهأللتت ررلتهدتد ررناتنهده ر ر ل تن ت ررل تد ئ لب ررقتهد در ر اتنتل ررمت تهد

رراتلت

ديأرراهء تند ررلت ر بنهتن لررلنهتانرراته تررات ررهدجتهدلررم تقتكد ر تهدل ر قتهدبلبتررق” تن ل ر

تهدبت ر لت

“هبشلتهأل قت ه تب ل تههللتتع د ت

بحتد هدجتهد د اتهدع د أتاأتهدل قتهدبلبترقت رنا تترا ت

بعررات لتلررعأتهد تررات اشر ت ر تبر ل تتر ل ت هر ح”.تنتر باتهدبتر لت“كههر ت ر تهدئررلبتهد تنئررقت
أم تهد لم تلتارأتهدلر قتهدبلبترقتئتراتهدنتر تنهأل رلتب

ر ال تهأللتتن را تهدبترنكتنتراهتعت

هد نال كتن تلت دحتدهاأنت ت مىتكد تهب ت تتل تب د نلر كتهدترأتت رن ت هدر تلهسئرقت
هدع دق”  .21ت
نب دتر دأتت رلت لرلهست تهلتتلرتب ت ر قتهدراأنهكتنهدت رااتدملرم تقتهد د اترقتارأتهدلر قت
هدبلبت ررقتدمته ر ر ت ررلته تأ مت ررقتل ررة تنت د ررتته ت ش ررلن تتل ررنتقتتر ر ا تنتل ررن تهدنل ررتقت

هد ملاتهتق تنتاتبا كتهد ئ اقته للهستمتقتبعاتأ متقتهد مت تبئ مقتكأة تقت بتل تتئ ن تلبات
هد ارلتارأتهدلر قتهدبلبتررقتبر د الته تمت رأتهدترأتت ر أاتب عر تهد
اررأته تمررت ت

أر كتهد لرمئقتهد هتشررل ت

ن ر تلررنلت تنلررته ء ته تتئررااتهاأررة تهال رلهستمأتأم ر تهه ر تألن ت ررل ت ه ر ت

هد هل تهدت لت أتهد ملاتهأته للهستمأ تنبعات لنلت ت ت لت لباتنأشلتلتل أقتأم تت
ررتنتهائررتة ته ل رلهستمأتدثةثررقتشررب لتاملرراتهتتلتتتبعررنلتهد

تقت

أ ر كتهدلررم تقتهد د اتررق تهلت

ر قتهد

أر كت ن ررنا تاررأتأ ر ت هللررأتهدلر قتهدبلبتررق.تنلررن تت ر اها.تننانرتتد ر ت ر ءتاررأت

تنلترلت

بر ليتهالرلهستمأ ت

ر تأررلتأ ر تهد

ا ررالت شر ر ل قتتم ررحتهد

أر كتهد د اتررقتهدلرم تقتأمر ت نترراتةنهدرةةته

أر ر كتنهد ررا ن تا ررأتاهس ررل تهدع ر ر تهدعلر ر ليت رراتهد

ر ر س تهد مل رراتهتقت

هد ن ن قتنأم تللد تئل تأتئ عتنهد د اته لة أت ت أتكات لر دقتنتركتهظر هتلتديئراهات

هد لتقتاأت هانقتهدشل تهألنلات
ر ر تات ر ر تت ررىتهد

قتاأت

لتنلنلت تنهدع هل  .ت

ر ر س تهد مل رراتهتق تاع ررا تهدتر ر ه تهأل هئ ررقتهد ل ررمئقتددر ر تبلت لر ر كت

هدنت ا تهد ملاتهتقتهدلل تقتتوايتهد تللبتنئاههتقتهدنلهلتهد ملاتهأت

تتش تتداتاهتدي لت

هدنررن أتهد ملرراتهأ تا أل هئررقتهدعل ر لتقتاررأتتا ر ت ر تبش ر ت ر ىتاتتمت ر تبن ر هللهكتنت ر ت

هاة تهده لتهد

ال تألتهدنت ا تهد ملاتهتق تناتلت لر كتهدتداسرقتهدعلر لتقتن هدر ت ر تاتتمتر ت

بن ر هللهكتهدتداسررقتهد ر ال تأررلتئل ررقتئ ر عت تل ر تنت ر لعت تل ر تت ر ن هكت اتررل تدمن ر هنلت
هد ملاتهأت ته ت تأ مت كتهأاه ت ل تهدنل ء تل تههنل تهدنل ءتهد ملراتهأتنتبعتتر تدئل رقت
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ئ عتاأتتا ت

تكا تهلتبعتتهد

س ت ت سبتأ تهداتلتهدنل تهد ه تهد لمحتدئل رقت

ئ عتاتت لاتد دحتهدنل ءتنداتد تتل ءتئل أتته تهئ تبش ت ه لا تن ر لته رلقتته تر ت
لتهدئل قت ئ ناتهشتنيتتن ت7تشب ا/ابلهتل.2016تت ت

ئ تهاأاه تب ئاتأه

هدت نت تهد ل أتدم

س تهد ملاتهتقتنهد

أر كتهد لرمئقتتشر ت رل تنتداتراتدي رلت

هد ملرراتهأتاررةتتن رراتت نتر ت تررلت شررلنا تدر دحتتبن ر ت ش ر نحتاررأتشررلأتت تكاته هت ر لت ررلت
ة تهألالتهدلل تقتهد ملاتهتق .ت
ب -في الخارج
أر ر كت ل ررمئقت

ت ر ر كتهدة س ررتلتهد مل رراتهتتلتب د ر ر ل ت د رراا ت هتر ر ت ررلت

د ررقت

ألهظ ررقتهدرران تهدتررأتتلتلررت تتمررحتهد ت ر ك ت ر تترروايتهدر تتشررتتكتتمررحتهد ت ر كتنبررانلقت
ترروثلتلررمب تأمر تتلررتقتهدة سررتلتنئندر تبر دعنا ت ر تتشر تتداترراهتتدي ررلتهدنررن أتهد ملرراتهأ ت
نت رلتهلررتعلهتتها رراه تهد ملراتهتقت ررلتتع تر ت ررلتهد ت ر كتهد ملرراتهتقتاررأتان تهد رنهلت
تتمأ :ت

هدعلبأت

 .1تع ت ت

ناتهدة ستلتهد ملاتهتتلتئت تتئنت تأناتد تهد تاملاتل.

 .2هدئ ر ر ظتأمر ر تهلتبر ر اتهدة س ررتلتبنل ررتتد تن رررنتتد ت ررلت يتههئر ر هل تهنتهل ررتبة ت
ب دتعبسقتنلااتهدنأأ.
 .3نه دقتن هاتت ااتهد

أ كتهد لمئقتها ندتقت تنته

لتهئ تتبلتد تأم تتلهلتهد ت كتهدلت لأتنهدعل لي.

تاه

تهد ت ك تن هعد ت

 .4هائت ظتبعةت كتلت لتقت تا ت اتهداندقتهد لت قتنتنه تهدلت لتق .ت
يمي:

أما أبرز التهديدات التي تواجه المخيمات الفمسطينية في الخارج ممكن اجمالهرا كمرا
 .1هلت لهلتأ مت كتها تت تنهدت

تقتدم نهالتنهدعه

لتهد ملاتهتقتاأتهد ت ك .ت

 .2ررلتهد ت ر ر كتهدر ر تئ د ررقت ررلتهاتتتر ر تهدرراه مأتتتل ررببتا ررأتتد ت ررلتلر ر هد ت ررلت
هدة ستل.ت
 .3ه

هت ر ررقتت هت ر رراتهد مل ر رراتهتتلت ر ررلتتبر ر ر ت

أر ر ر كت تالا ر ررقتدته تر ر ر ته ه ر رراهكت ت ر ررلت

املاتهتق.
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 .4هلت اه تهد ت كتهد ملراتهتقت رة ته رلتدم

لتتب تتمحتهد

أ ك.

 .5هدلتال تأم تهدنلهلتهدلت لأتدم ت كتد
 .6لتهد ت كتدمت

أر كتهد لرمئق تهنتهدلرتال تأمتدر ت
دحته هاهكت تلتاملاتهتق.

ا ت اتهداندقتهد لت قتنتا تلتنتد تلتل هد ت لن تب ر ت رل ت

اأتةهدتل نحةتاأتلنلت تنل بن تاأتةهدلتهدب لاةتاأتش

تدبهر لتئرتلت ا ركتهد رت ت

نأرقت

رل" ارتحتهالرة "ب أ رق شر لتهدعبلرأ نهاتعمركتهأتراهءتنهتتتر اتلرا هد رتن تن رناتهدر ت

شابتهدعهنهلتهد ملاتهأتألتهد ت ت ل تدنلتقتهدة ستلتنئ تهدعنا .22

ت ررلتتنلررت ت ت ر كتهدم ررنءتهد ملرراتهتقتئلرربتان تهد رترنهلتهدعلبتررقتهدتررأتتتنه رراتاتدر ت
هد

أ كتهد لمئقت

تتمأ :ت

لبنان:
تت تر ر تهدلر ر ئقتهدمبه هت ررقتب د لت لر ر ءتهدا س ت ررقت ررلت لر ررم نلتل ررهقتنش ررتعقتن لر ررتئتنلت
نالن تتن ه ر ر حته ثر ررلت483ت د ر ر تا ر ر تاملر رراتهأتار ررأتدبه ر ر ل تنهدعاتر ررات ر ررهد تتعتشر ررنلتار ررأت
هد ت ر كته ثه ر تأشررلتهد ن ررنا تاررأتهدرربةا تنتش ر تهدة سررنلتهد ملرراتهتنلت ر تهلرربت تأشررلت

ل لتدبه لتهدتأتتعاتئ دت تاندقت بتل ت تظقتب دل ل تناتتت تاتهدة سرنلتهد ملراتهتنلتارأت
دبه ر لتبئنررن ت اهتررقت نته ت أتررق.تنهدة سررنلتهد ملرراتهتنلتاررأتدبه ر لتدتل رنهت رنهاهتلتلل ر تتلت
داندررقت ررل تن ر تب دت ر دأت تررلتت ر التلتأم ر ته تل ر بته ررعتهدئنررن تهدتررأتتت ترراتبد ر تهأل هرربت

هد تلتتعتشنلتنتع منلتاأتدبه ل.23ت ت
تتعر ر رراات

أ ر ر ر كتهالر ر ررة تهدلت لر ر ررأتأم ر ر ر تهدل ر ر ر ئقتهدمبه هتر ر ررقتنتهنل ر ر ر تهد ر ر ر تناءهكت

نهتاتندن ت كت تم قتا هد تئل كتهالة تهدلت لأتهدشتعأتهدتأتتاتلتبر دناءت ترلهلتنهبل ر ت
ئ بتههللتهدمبه هأتنئل رقته ر تنئل ر كتهالرة تهدلت لرأتهدلرهأتنهبل ر تهد

أرقتهالرة تقت

نئل قتهدتنئتاتهالة أتنهدتت لتهدلم أ تنئاتث ت بدقتهده ل تنب ل اقتد لاقتهد

أر كت

هدمبه هتررقت هر حتهد لاررقتهد ملرراتهتقتنتشر تا ر س ت هظ ررقتهدتئلتررلتهد ملراتهتقتنهبل ر تئل ررقت
اتحتنهد بدتتلتهدشعبتقتنهدات نلهاتقتن لت ل ت هظ قتهدتئلتلتهد بدرقتهدشرعبتقتنهدنتر ا تهدع رقت
نئل ر كتهالررة تهدلت لررأتهد ملرراتهأتنهبل ر تئل ررقتئ ر عتنهد د ر اتهالررة أتنهه ر لتههللت
نأ بقتهاه
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لتناتحتهالة .

أمن قومي

سوريا:
تعتنتاأتلنلت ت570تهد تا

تاملاتهأتتعتشنلتاأتتلعقت ت كتللر تقتنثةثرقت

تلتلل تق ت أت ت تالأ تدة ستلت ت ت تهدتل نحتدة ستل ت رت تلربته تدة سرتلت ت رت ت

تبلتهدلكتدة ستل ت ت تهدهتلبتدة ستل ت ت تهدة تتقتدة ستل ت ت ت لتهدشتحتدة ستلت
ت ررت ت ر لتاهررنلتدة سررتلت ت ررت تهد ل ه ر تدة سررتلتهد ملرراتهتتل ت ررت تئ ررىتدة سررتل ت
رت تئ ر تدة سررتل ت رت تأررتلتهدتر تدة سررتلتتتئرن ته بل ر ت ررت تهدتل رنحتهدر يت ر لتتر نيت
144تهد ر تا ر تهد ر تل ر ئقتئررلبتنئ ر لتنلررتال ت ررلتتب ر ت

أ ر كت لررمئقت ث ر تتهظررت ت

هداندقته لة تق ت تتلببتاأت ل ت عظر تلر ه تهدر ت ت ر كتهدم رنءت ر ل تلرنلت تب ر تاتر ت

هنلنب .24ت ت

نبر دل ت ررلتهلت هر حتتهظت ر كتاملرراتهتقتتتنررالتأرراا تبت15تا ررتةتاملرراتهت ت هر ت
باهتررقتهأل ررقتاررأت ر لع2011/تتهلررنيتبعلررد تاررأتها ر لت هظ ررقتهدتئلتررلتهد ملرراتهتق تن ررأت
ئل ر ررقتهدتئلت ر ررلتهد ر ررناهأتهد مل ر رراتهأت(ا ر ررتح)تنهد بد ر ررقتهدش ر ررعبتقتدتئلت ر ررلتامل ر رراتل تنهد بد ر ررقت

هدات نلهات ررقتدتئلت ررلتامل رراتل تن بد ررقتهدهل (لر ر تلت نش ررق)ت تنئر ر بتهاتئر ر اتهد ررات نلهاأت
هد ملرراتهأ(تارراه) تن بدررقتهدتئلتررلتهد ملرراتهتق(ت بررنتهدعب ر ع) تنئ ر بتهدشررعبتهد ملرراتهأ ت ر ت
ب ر تأتهد

ر س ت ررأتئل ررقتهد ن ن ررقته لررة تقت(ئ ر ع) تئل ررقتهد د ر اته لررة أ تتهد بدررقت

هدش ررعبتقتهدنتر ر ا تهدع ررق ت بد ررقتهدهلر ر (ت د رراتأب رراتهد ت ررا) ت هظ ررقتاةس رراتئ ررلبتهدتئلت ررلت

هدشررعبتق(تت رنهكتهد ر أنق) تنئل ررقتاررتح-تهاهت لررق تنهدئ ر بتهدشررتنأأتهد ملرراتهأ تن بدررقت
هدتئلتلتهد ملاتهتقت( بنتهل تهألشنل) . 25ت ت
ر قتهد ت ر كتدر تتلررتااتهدئ ر ظتأم ر تنهترراتهدم ررنءتهد ملرراتهأتئترراتتئررااتتتن ر لتلت
هألنهررلنهتتب ر لت دبتررقتا سررأتاملرراتلتاررأتلررنلتقت

رربئنهت شررلاتلته لتنتعت ررات%95ت ررهد ت

أم تهألنهرلنهتدمئ رن تأمر تهد لر أا تناتتر ه ته ا ت ئ

ئتاتتنه دنلت ع ه ت سمق . 26ت

رلتلتارأت هر ا تهدهر ه تهدهشرات
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مصر (جماعات سيناء) :ت
بل كتهد وشلهكتأم تتا نلتهد ه ختهأل هأتاأت
هد

لت تنلته ءت

ت اتته أتتن ت

ن

أ كتهد لمئقتنتعبتل تألتثنمد تنئلنلقتب ظر لتت ر ن كت ر تلرما كتهداندرق تنتتبرتلت
أ ر ر كتهد د ات ررقتنهدلر ررم تقتتد ه ر ر تد ررتتهد ه أ ر ر كتارررأتلار ررحت

درررحت ررلت ر ررة تتتشر ر ت تهد

نهدع رلتن تن هش ر نهت ئ ر تشررلأتق ت بررات تأررلتهد ر دعتهدنبمتررقتنهدعلاتررق تنتش ر ت تد هررقتدررلات
هد ظ د تئتأتدنتهلت ا كتهدنن تنش منهت

نأ كت لتلتقتما ت لمحتلن تتتندنلتارلتت

هأل ررلتاه ر ر تهد ررال تن ر ر هت ر ر تتنل ررحت لتهد

أ ررقتهد ل ررمئقتهد د ات ررقت ت ه رركتأمر ر تهد ررالت

هدلستلتقتاأتلته ء تاأتظ ت ت بتهداندق تنت هل اتلماقتشتنختهدنب سر تد ر دحتلونعتهأل رنه ت

هدتأت نهتد تت ل تهاه
هدتدلترربت اه تددر قتهد

تناتشحتارأت لتأةترقت ر قتهدنترن تبشرب كتهدتدلتربت عمركتشرب كت

أر كتهدتررأتب نررانل تهلتتئ ررأتأ متر كتهدتدلترربتن اررناتها رراهاتاررأت

لته ء ت نهد تت ال تأم تهدن ن تهدر ت يت ر لتارأتلرته ءتنئ تتر تب دلرة ت ر هت رنتهد هر خت
هأل هررأتهد ر يتل ر اتاررأتلررته ءتن ررنت رر تهلررت اكت ه ر تهد

نتلررلبت لررمئقت تاررنل تكدررأت
هد

أر ر كتبعرراتههدتر ر لتهد ررتنتهدمتب ررأ ت

ررل تنلررعكتئل ت ر تئ ر عتنهد د ر اتدمئ ررن تأمتد ر تن هرركت

أ ر كتاررأتلررته ءت ررأتهده ت ر تدد ر

27

ت مد ر ت عات ر كت تررلكت ررلتهدنهترراتهأل هررأتنهدلت لررأت

نها ت ر ر أأتا ررأتل ررته ء تن ت ررلكت ررلت هل ر ر تهدثنر ر تنهدتر ر ثتلتد
نئااتتلهبات

دحت تبتلتهد

ررمئقتهد

أ كتهد لمئقتاأتلته ءتنتا ت

رأتنهأتبر لقتهدعر تهأل ر تده ن ر تنت نتدر
بر ت ئ ررات لل ت

تن ءتهدع تهد يتئ ت

تنتُثترلكتأة ر كتهالرت د تئررن ت ر هت

هدت ررن تنتترراتلبرراتهد ثتررلت ررلتهد ئممررتلتنهد ب رلهءتهدلت لررتتلتنهدعل ر لتلتهد
نهلتهد لررم تلتاررأت

بر

أر ر كتهد ل ررمئق.تت

أ ر كتاررأتلررته ءت

ررلتنئل ررقتئ ر عتاررأتتار ت ر تن ثر لته أررة تهد

لتهدنل ت تئن ت قتهدعةت كتب تتوثلتأم ت لت

لتن تلت نلتد تتاهأت كتلمبتقتأمر ت

هدنلتقتهد ملاتهتقتهدتأتلتت هل اتتاأتظ تن نات قتهدعةت ك تتئتاتتعتبرلت

ت هل ت

هدر ر ت ه رركتات ررل ت بت ررقتن

رنهل تئترات راتهد برلهءت

ن ر ر تبع رراتل ررنناتهدهظر ر تهدمتب ررأتتنها ر رنهلتهدر ر تلتتب لر رنهتأ ررلت

أر ر كتهد ل ررمئقتا ررأتل ررته ءتن د ررحتبع رراتكتنر ر

دمتع ر ت رراتهدنلرراتاررأتلررته ء
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رلتهلت هر حت

دحتدئ عتتع ت كتنتتنتكتبعاتان ت للأ(ت د عبلتنهدت ل تأبلتهاه ر تنتدلتربت

هدلة ت لتلته ء)تن أت وشلهكتأم تترن تهدعةتر كتن ت هتدر ت راته
هد

ررليتهد ثتررلت

28

ت لل ررأتدمع مت ررقتهل ررل( )1تنتبه ررأتتهدئر رنهلت

تا ررأت2013/8/25ت للر تنارراهتلس لررت ت ررل(ت)15تش

ر ت

أمن قومي

هدتنر تاتر تتتر اهكت ررلتهدلررم تتلتهد در اتلت ررهد (تهدشررتختئ رراتلت بررنتات ر ت) ت(هدشررتخت ررايت
ئ رراتلر ر د ) ت(هر ر هلت ر رلهب ت ئر ر

تتهظ ررت تهد در ر ا) تنه ررتجتأ ررلتهدمنر ر ءتتا تهر ر كتدمئل ر ر كت

ه لر ررة تقتار ررأتلر ررته ء(.ت ر ررة ت)2013تن ظدر ررلكتتن ر ر لتلت لتهدمن ر ر ءهكت ث ر ررلكت ثر ررلت ر ررلت
دحتهدتأتتبمنلكتبتهد تاأتأ تتند ت للأتهدلس لرقت رلتهد رعبتهدت رلتات

كتن لتهد
هدتا ته ت

بد تئتاتت ن كتها نهلتنلم تقتلته ء ت لت ة تتنلاتها نهلتبتلتئ عتنلم تأتلرته ءت
ب تحتتهنهكتهتت

اتقت اتئ عتأرلتالتر تت

رتىت()60ته نر تدملرم تتلتدتدلتربت رنهاتبهر ءت

دب ر تهدتررأتلررتالت ررلت ةدد ر تهدتت ر لتهدلررم أتأم ر تتنلترراتهدئ ر قتدمنا ر

ةهدب هل تن به ءتلته ءةتدتنلتات نهاتهدبه ء تهد نلبتتلت لتها نهل

29

تب هرربتشررل تأت

تنتتلحت لتهدعةت كتد تت رلت

تن لتهاه ر تنهد
انات اتها رنهلتهد لرم تلتبر تت ر ن كت درحتدت ربحت راتئ ر عت تلر ت
هاتت

ر دحت

اتقت أتهدتأتهأتبلكتب ث بقتهد ع تدد قتهدعةتر ك ت تنتُعتبرلتهأله ر ت ئرات ر تهد راه

هاتت

تبلته ءتن أت رلتلر

اتقتهدتأتتلبات

تارأتبهر ءت أ را تهاتت ر اتهدبر هني تارأتاترل ت

لتال تئ عتأم تتا ت ت تبعاتأ ت 2007تهد يتهأتبلقت بلهءتهه تهتت
هأت اتئ ن قت

تأم تهأله

ت

اتلمبأ تنهتلحت

تاأتتباتقته ن تد ت لت ة تهشل تد ت ههتتدر تهدع رقتب رئت قت

تن شر لكتاتدر تد ت ههترقتأر ت 2013تنهدترأتبمبركت
هدبلد لتهدتأتت التألتهد معتهدتشرلتعأ ت

()897ت مت ررنلتانال تت ررت تتبات ررقت ر ر تتت تر ر ت()243ت مت ررنلتانالت ررلتهد ب ت ررقتهد ئمت ررقتت يت
()%27ت لتهدنت رقته
ن تلتهاتت

دترق تنهدبر تأتأ ر هتت رن ت رلتهد ر ل تانلتتنلرتحت درح تات ر تهشر لت

اتاأتئ ن رقت ر تأرةءتهدلار تأت لتترا تلتهأله ر ت ايتهدر ت لر ل تشردلتقتتنرالت

ب()230ت متررنلتانال

30

تدر ر دحتتعتبررلتهدئ ررقتهد ررأتهاه ر تل ررلنلتقتنت ررنت رر تاا رراتئل ررقت
ت رنهات

ئ ر عت هش ر سد تبدررا تلرراتئ ر كتتتا ر ت ر تنتهدتررأت رراتهدنترركتتار ّرنلك تدتررا
تم ررقت تررلتهد رنهاتهدب هستررق ته تهأتبررلتهدلررة ت ئررا تنأ مرركت عبررلت للررأتديا رلهات ئت ه ر ت
ثتررل

31

تن هر حتتنرراتلهكتتبر لتأررااتهاه ر تت ر تكدر ت()1200ته ر تناررأتتنرراتلهكتد ررئت قت

هات نهن لكتهدبلتا هتق ت ا اكتاتد تألتن نات ثلت لت()800ت متنهتلتاأت

رلتتتئ ّ رنلت

اررأتهتت ر اتهأله ر تهدتررأتتنررن ت هد ر تتلررت ا نهد تدتئنت ر ت لب ئ رتت سمررق تن لت ه ر حت ررلتا م رنهتت

ه ايتهد متنهتلهكتاأت
لتئ تت ل تهأله

تنلته ءت لتت ل تهأله

تت

32

تنتشتلتتناتلهكتهتت

تلهنت تكد تهئنت مت لتن()500ت مترنلتانال

اتقتاملاتهتقتكد ت

33

تن رنت ر تتو راتهلت

ه حتت ل ت تلتهدب هءت دلة تهدتأتههتعشركت راتتههتعر نتت ر ل تهأله ر تبعراتأر ت()2007ت
نتتنالتت لت(هدلة تنتهدلمات)تئنهدأت()300تت متنلتانالتارأتهدعر تنانر تدتنراتلهكت عدرات
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هأل ررلتهدنررن أته ل رلهستمأ تتننان ر تدتنرراتلهكت
ةتتلتانالتاأتهدشدل .34ت

رلتقتتب ر لتت ر ل ت(هدلررة ت)تن ررمكتدهئررن()6ت

تهديدات جماعات سيناء المسمحة لألمن القومي الفمسطيني
 -1هدت ر ثتلتأم ر ت نت ر تهداندررقتهد
هلتب ر ات ر قتهد

رلتقتاررأتتع مد ر ت رراتهد ملرراتهتتلتاررأت ر تهتت ررقت

أ ر كتبهظتلهتد ر تاررأت ر تنتمنررأتاأ ر تنهلرره ات هد ر تن ررنت ر تظدررلتاررأتتلررتقت

ه ة ت عبلتلاح تنلخت ت قتهدبئلتأم تهدئاناتدمنل ءتأم تهاه
-2
ا

ن ت لته

تتا ت

ت قتهد

.ت

أ كتاأتالتتنهتات ه تنلت لأت اتراتت لرأتهدر ت

تأرلتهدرنالتهد ملراتهأتهدعتتراتأمر تئرانات 1967تن درحت رلت رة تتلرنت كت

ههل هتقتب م تباهس تألت عبلتلاحتتل حتدنن تها لتهدنهتراتهد لرتال تأمر ت ر ت رلتهاه

ر ت

بعاتت تلت ات نه ةكت اتات اتهدع د  .ت
 -3هلت لهلتل لتها هل تأاتا ت(ه
أل اها تأم تهلتتبن ت

نهل ت لت تكللهست ت نلنبر تتل تر تتارل)ت ر ت

تت أا تدن لتتقت م تقتالته ه تهداندقتهد

هد لمئق تت تتتامبتهدئ ظتأم تهلت لهلتنلعد تهدئ دأت ه

هد ملرراتهتق ت ر ر تتتل ررببتبال ررع
تتتلتهاند ت ا قت

لتق تتراأ تهد

أر كت

مقتب تن ت ر ا قت راتهدلوترقت

تهدتئ ررلحتهدلت لررأتهد مل رراتهأتنهدهلر ر تهد م ررأ ت يتتئنتر ر ت

هتقت للهست تب بنر ءتأمر تهدنلرتقتهد ملراتهتقتانلتتنرا تتئركت برللت

هاهنل تنأا تت ثت تهدنت ا تهدلت لتقتهدئ دتقتد تهدشعبتهد ملاتهأ تنهدب ترقتهدث هترقتهلرته ه ت
هداندررقتهد

ررلتقتدتئنتر ر ت شررلن تهدررنالتهدب ررات تاررأت ر ر تهد ب ررل تهدرر يتنهان رركتأمترر ت

أ ررقت

ها نهلتنهدلستعت للأتبل ت700ت ت لباتدب تئلبت اات تنلهتهتةها .ت

النتائج:
تتلر ررحت ر ررلت ر رران تهدن ر رالهكتهدعل ر ر لتقتدمن ر رنهكتهد ملر رراتهتقتار ررأتئ ر ررظتهأل ر ررلتهدنر ررن أت
هد ملاتهأتههر تاتتتعرا تهدنرال تهد ع درقتدتمرحتهدنرنهكت ثرلت رلتئ رظتهأل رلتهدراه مأتهد ملراتهأت
ر ررلتهدت ر ر ن هكتهداه متر ررقتدمن ر ر هنلتنهدهظ ر ر تن نه در ررقتها ت هلت ر ر كتهأل هتر ررق ته ر ر تار ررأت نه در ررقت

هدتدات رراهكتهدعلر ر لتقتهد ل ت ررقتا دن ررالهكتهدعلر ر لتقتن نهلا ر ر ت ئ ررانا ت رراه تن ل ررعقتدلت ب ررقت
شاتا ت لتهائتة تهاللهستمأتن لتان تهد ئتاتهدتأتتع ر تنتمتر تب هراتأ متر كتهدتدلتربتهنت
هدت نترراتب دعترر اتهدعل ر ليتانلتتهلررت ت ررلتهائررتة ته ل رلهستمأ تل رر ت دررحتدررا تتررن تهأل ررلت
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هد مل رراتهأتت ررالهكتنه ر ر

تار ررأتهدت ررايتد رربعتتهدتدات رراهكتهدعل ر ر لتقتهد ر ر ال تأ ررلتت ر رنهكت

هائررتة تهال رلهستمأتن لررتناهت تأل ررلتهد رنهاهتلتهد ملرراتهتتل تنترراته ئرركتب ر دحتاررأتبعررتت
هدئ ر اكتهدتررأت هرركتاتد ر تهد نه دررقتهدعل ر لتقتتلتبررقت رراهتن ئررانا تنه ئرركتبعررتتا ر س ت
هد ن ن قتهد ملاتهتقتاأت نه دقتتنهكتهائتة تهاللهستمأتأل لت تاأتبعتتهدئر اكتهد لاترقت
هد ئانا تكاتههد تاأتهد ن ب تتلببكتبتداتراتشراتاتد لت ر هكتهأل رلتهدنرن أتهد ملراتهأ تئترات
ههد ر تتلررببكتاررأتتد تررلتهد رنهاهتلتهد ملرراتهتتلت ررلتبتررنتد تنا ر لت س ر تاررأت تم ر تد ت ر ت

تدااتاأتااعد تهد تهدد ل ت لتاملاتل.ت ت

تحميل ومناقشة النتائج ،والتوصيات
هلتهتجت ر تلرب تهلتهد درااتهدعلر ليتهدلستلرأتدي رلتهدنرن أتهد ملراتهأت رنتهلرت لهلت
هائر ررتة تهال ر رلهستمأتن لل ر ر كتنههتد ر ر كت ر ررتنتهائر ررتة تن لر ررتناهت تبئ ر ر تهد ر رنهاهتلت
هد ملاتهتتلتن تم تد تن
د ررحتدل ررع تها

ت دحتتع

تتن تها لتنهأل هئقتهدعل لتقتدم

س تأرلت نه درقت

هتر ر كتهدعلر ر لتقتد رراتد تهلتدر ر تت ررلت عان ررقتا ررأتهد ن له ررقت رراتها

هتر ر كت

هدعل ر لتقتهدد سمررقتد ررتنتهائررتة ته لر رلهستمأتدر ر دحتاتبررات ررلت ررت قتأنت ررا ت هتررقتنتت دت ررقت
تته لر رربت ر رراتهدنهتر رراتنتع ر ر تأم ر ر تتئنت ر ر تهت ر ر تتر ررال تأل ر ر لتقتار ررأتئ تر ررقتهأل ر ررلتهدنر ررن أت
دتقتدمنن تهد لمئقتهد ملاتهتق تتتبرتلتههر ت
ت
هد ملاتهأ تناأتظ تهد عات كتنهدنالهكتهدنت دتقتهدئ
ت بتهلتتلت تهدعنتا تهدنت دتقتأم ت لت تل :ت
األول:تهاأت ر اتأمر ت بررا تهد نه دررقت ررلت تررلبت لر اقتهشررتب حت

هررق تا م ر تتنم رركت

ل اقتهاشتب حتتنم كتهد ن تهدت هندن تقتاأتأت اتهدنت .ت ت
الثرراني:تهاأت ر اتأم ر تلت لررتقتهد

نأ ر كتهدنت دتررقتهدة ل تررقتاررأتهد نه دررق تن دررحت

بدررا تهدئررات ررلتهلرلهلتهدنررال تهدع دتررقتد ررتنتهائررتة تأمر تتررا تلتهااهلهكتهد ل تررقتدمنرنهكت
هد مل رراتهتق تند ررهحتهدن ررن تهد مل رراتهتقتل ررلأقتهت ر ر تهدنر رلهلتا ررأتهد نه د ررق تا د نه در ر كتهدت ررأت

ه ئرركتاتد ر تهدنررن تهد لررمئقتهد ملرراتهتقتاررأتهدت ررايتاأترراهءهكتترنهكتهائررتة تن لررتناهت ت
هركت عظ در تتررت تاررأتظررلن ت هتررقت

سررق تدر تت ررلتهائررتة تداتر تهدنترركتهد ر اأتدمت اررتات

نهدتئشتاتهد يتتت ن تات  .ت
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ت تأتاأتهد لتبقتهدث هتقتهدتداتاهكتهداه مترقتهده بعرقت رلتهد

نهأل هئررقتهدعل ر لتقتدرربعتتهد

أر كتهد ملراتهتقتهد لرمئقت

ر س تهد ملرراتهتقتنهدتررأتاتبررات رلتلررباد تنه ل ر أد تدلررت ا ت

هدن هنلتندمنلهلتهد ملاتهأتهد نئا .ت
ث ر تها ت هلت ر كتهأل هتررقتهال رلهستمتقتدم ت رراتهد ملرراتهأت ررلت ررة ت لهتبررقتهات ر اكت
نهدئل ررقتنت هترراتهدع ررةءتد ر تد ر ت ررلتمث ر لت اتررل تأم ر تت لررختهد ت رراتهد ملرراتهأتنهه ش ر

ت

ها لتهد ملاتهأ .ت
ناتت لتنلراتئر ت ر ليتددر هتها تر هل تهات رلت رة تهدته ترقتبشر تاعر تارأت ارقت
اكتنتت ت درحتبتع تر تلرت ا تهدنر هنلتنهدعرا تنئنرن تهد رنهالتهاهلر هتقتنهدن هنهترقتنترناتلت

هد

هأل ررلتهاتت ر ايتنها ت ر أأتنتع ت ر تهد نهاهررق.تث ر ت ةئنررقتن ت بعررقتن ئ لرربقتهد تررنلاتلت
هت تبش تاع  .ت
ن ررلت ر ت م ر تت رنه لتأل ر ليتتررو لتهدن ررناتهد ملرراتهأتأم ر ت لل ر تهد ملرراتهتقتاررأت
ظ ر تهلررت لهلتهائررتة تابررات ررلتامرربتتررناتلتهدئ تررقتهداندتررقتهدلت لررتقتنهدعل ر لتقتدمشررعبت
هد ملرراتهأتنتلررتت تنهدلررعأتهد ر تهدتئررللتنهالررتنة تب دنل ر س تهدابمن لررتقتهد ر ت هرربتاأ ر ت
هلت لهلتهد ن ن قتب دنل س تهدشعبتقتنتع ت تهدنالهكتهدعل لتقتهد ملاتهتقتهلتد تت لت ه حتترال ت
ا ررأتتع ت ر ر تب دنلر ر س تهدنت دت ررقتامت ررت تتع ت ر ر تبلا ررات ل ررتنه تا ررأتهدتهظ ررت تنهاهل ررب اتنهد ر ر ء ت

هأل هتقتنهد د لهكتهدنت دتق .ت
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املراجع:
 1لذَخ،

وصفٍ ، ,07, ،انًؤحًش انغُىٌ انشابغ دىل انمطبع األيٍُ انفهغطٍُُ ،أسَذب ،ؿ.31

2

انغًبسٌ ،أدًذ ،,07, ،انؼىايم انًؤثشة فٍ والغ حىصَغ أفشاد انؾشطت فٍ لطبع غضة ،سعبنت يبجغخُش،
انجبيؼت اإلعاليُت ،غضة ،فهغطٍُ ،ؿ,7

يمببهت يغ لُبدٌ (س )ٌ .فٍ كخبئب األلصً بخبسَخ  ,071/7,/7,انؼذد انًزكىس نجًُغ االجُذت فٍ لطبع
غضة وهى (كخبئب ؽهذاء األلصً ،جُؼ انؼبصفت ،كخبئب ػبذ انمبدس انذغٍُُ ،كخبئب أًٍَ جىدة ،كخبئب ادًذ
أبى انشَؼ ،نىاء انؼًبسٍَ ،جُؼ انًؤيٍُُ) .
4
انشعبنت َج ،,07, ،جُؼ انمغبو انىَت وكخبئب وودذاث يمبحهت ،حبسَخ انىصىل نهًىلغ االنكخشوٍَ،
http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=98744 ،,071/7,/71
 انصىاسَخ نذي دًبط هٍ صىاسَخ لصُشة انًذٌ ونى حصم دًبط بًذي صىاسَخهب انً 7000كى ،و ُي َعرَّ ف
الصاروخ المتوسط المدى بأنه صاروخ يقع مداه األقصى بين  7,000الي  12000كم
5
فهغطٍُ انُىو ،,077 ،يىلغ فهغطٍُ انُىو االخببسٌhttp://paltoday.ps/ar/post/122342 ،
6
/http://www.globalfirepower.com ،,072 ،globalfirepower
 7دًذوَت ،سأفج :,07, ،انجُؼ االعشائُهٍ"انهُكهُت-انمذساث انؼغكشَت – انىدذاث انمخبنُت – انًزابخ" ،يشكض
.
األعشي نهذساعبث واألبذبد االعشائُهُت ،غضة
 8فبسط ،ػىٍَ ،,071 ،انغهفُت انجهبدَت فٍ فهغطٍُ ،يجهت انذساعبث انفهغطُُُت ،انؼذد ؽخبء  ،707يؤعغت
انذساعبث انفهغطُُُت ،ؽبسع أَُظ انُصىنٍ فشداٌ ،بُشوث نبُبٌ ،ؿ.1-,
9
حمبسَش يشكض سؤَت نهذساعبث واألبذبد.,072 ،
10
بُج عُهىhttp://www.btselem.org/arabic ،,072 ،
11
تصذُفت األَبو ،,071/70/71 ،ؿ7
12
حمبسَش يشكض سؤَت نهذساعبث واألبذبد.,072 ،
13
ػضاو ،يبجذ ،,071 ،انغهف ُت فٍ فهغطٍُ " انخهفُبث ،انىالغ ،االفبق ،حمشَش ،يشكض انجضَشة نهذساعبث،
انذودت ،لطش ،ؿ ،3-2حبسَخ انىصىل نهًىلغ االنكخشوٍَ ،,071/2/,,
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=152050
14
ؽبؽت َُىص ، ,071 ،حُظُى عهفٍ جهبدٌ َؼهٍ ػٍ وجىد يمبحهٍُ نه ببنضفت انغشبُت ،حبسَخ انىصىل نهًىلغ
االنكخشوٍَhttp://www.shasha.ps/news/86959.html ،,071/7,/70 ،
15
فبسط ،ػىٍَ ،,071 ،انغهفُت انجهبدَت فٍ فهغطٍُ ،يجهت انذساعبث انفهغطُُُت ،انؼذد ؽخبء  ،707مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،شارع أنيس النصولي فردان ،بيروت لبنان ،ؿ17-,4
16
انؾبببن ،,070،ظبهشة جهجهج فٍ لطبع غضة ،جهبص األيٍ انؼبو االعشائُهٍ ،حمشَش  ،,070يىلغ
اإلنكخشوٍَhttp://www.shabak.gov.il/arabic/publications/Reviews/Pages/1-7- ،
09_ar.aspx
17
انجضَشة َج ،,07, ،حُظُى عهفٍ فهغطٍُُ َببَغ حُظُى انذونت ،
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/2
18
واكذ ،ػهٍ ،,071 ،داػؼ حضداد َفىرا فٍ غضة  ،انًصذسhttp://www.al-masdar.net/ ،
19
اوسادَ ، ,071،خبئج اعخطالع انشأٌ انؼبو انفهغطٍُُ فٍ انضفت انغشبُت ولطبع غضة ،يشكض انؼبنى انؼشبٍ
نهبذىد وانخًُُت ،ساو هللا ،غضة ،فهغطٍُ ،ؿ,
20
فبسط ،ػىٍَ ،,071 ،انغهفُت انجهبدَت فٍ فهغطٍُ ،يجهت انذساعبث انفهغطُُُت ،انؼذد ؽخبء  ،707مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ،شارع أنيس النصولي فردان ،بيروت لبنان ،ؿ,2
3
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21

ؽبؽت َُىص ، ,071 ،حُظُى عهفٍ جهبدٌ َؼهٍ ػٍ وجىد يمبحهٍُ نه ببنضفت انغشبُت ،حبسَخ انىصىل نهًىلغ
االنكخشوٍَhttp://www.shasha.ps/news/86959.html ،,071/7,/70 ،
22
"فتح" تعيد ترتيب قواتها العسكرية في لبنان ..مرحلة االغتياالت انتهت الى غير رجعة ،انُؾشة.,071 ،
/www.elnashra.com/news/show/914878فخخ-حؼُذ-حشحُب-لىاحهب-انؼغكشَت-نبُبٌ-يشدهت-االغخُب
23
وكالة االمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق االدنى

http://www.unrwa.org/ar/where-wework/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
24

األوَشوا ،,072 ،عىسَب أكثش يٍ َصف يهُىٌ الجئ يغجم يُهى أكثش يٍ َ %10بصدٍُ ،انًىلغ
االنكخشوٍَ نىكبنت األيى انًخذذة إلغبثت وحؾغُم انالجئٍُ انفهغطٍُُ فٍ انؾشق األدًَ ،انىصىل انً انًىلغ
االنكخشوٍَhttp://www.unrwa.org/ar/where-we- ،,072/7/,2 ،
work/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
25
حمشَش انًؼهىيبث ( ،,071 ،),4والغ انالجئٍُ انفهغطٍُُُُ فٍ عىسَب  ،,071-,077يشكض انضَخىَت
نهذساعبث واالعخؾبساث ،بُشوث ،ؿ72
26
األوَشوا ،,072 ،عىسَب أكثش يٍ َصف يهُىٌ الجئ يغجم يُهى أكثش يٍ َ %10بصدٍُ ،انًىلغ
االنكخشوٍَ نىكبنت األيى انًخذذة إلغبثت وحؾغُم انالجئٍُ انفهغطٍُُ فٍ انؾشق األدًَ ،انىصىل انً انًىلغ
االنكخشوٍَhttp://www.unrwa.org/ar/where-we- ،,072/7/,2 ،
work/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
27
انضَبث ،يذًذ ، ,07, ،يًشاث انخطش ،ؽبكبث انؼُف انجهبدَت بٍُ غضة و عُُبء ،يجهت انغُبعت انذونُت،
انؼذد  ،753حبسَخ انىصىل نهًىلغ،,071/3/, ،
 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/3797/%D9%85%D9%8628
صالح ،بغبو ،,071 ،هم حمضً انؼًهُت "عُُب" ػهً انغهفُت انجهبدَت فٍ ؽبه انجضَشة؟ ،انًشكض انؼشبٍ
نهبذىد وانذساعبث ،حبسَخ انىصىل نهًىلغ http://www.acrseg.org/2316/bcrawl ،,071/3/7,
29
بىابت انذشكبث اإلعاليُت ،,07, ،انؾبطش ودًبط وانًؾشوع االلخصبدٌ نهخُبس انغهفٍ فٍ عُُبء ،بىابت
انذشكبث اإلعاليُت ،حبسَخ انىصىل نهًىلغ http://www.islamist- ،,071/3/7
movements.com/special/?id=2457#slide1461
30
يشجغ عببك ،دطب ،غغبٌ-يذنهت ،عًُش ،,07, ،ؿ1,
31
يذنهت ،عًُش-االغب ،وفُك ،,077 ،الخصبد االَفبق بمطبع غضة ضشوسة وطُُت او كبسثت الخصبدَت
واجخًبػُت ،يجهت جبيؼت االصهش ،عهغهت انؼهىو االَغبَُت ،انًجهذ  ،71انؼذد ،)B(7غضة ،فهغطٍُ ،ؿ,,
32
ػشفت  ،يذًذ ،,07, ،هم اغهك يشعٍ اَفبق غضة اكثش يٍ يببسن  ،فهغطٍُ اوٌ الٍَ ،حبسَخ انىصىل
نهًىلغhttp://felesteen.ps/details/news/79358/ ،,071/2/4
33
انبُبَ ،بط ،,07, ،فىص يشعٍ َُذٍُ يؾشوع انًُطمت انذشة بٍُ غضة ويصش االَبضىل انخشكُت ،حبسَخ
انىصىل نهًىلغ http://www.aa.com.tr/ar/news/60653 ،,071/2/70
34
ػهُبت ،أدًذ ،,071 ،ػىيم االَخؼبػ و االَكغبس( هم اكخًهج دوسة دُبة انغهفُت انجهبدَت فٍ عُُبء)،
انًشكض اإللهًٍُ نهذساعبث االعخشاحُجُت ،انمبهشة  ،حبسَخ انىصىل نهًىلغ ،,071/2/7,
http://www.rcssmideast.org/Article/3016/
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أ.محمد عوض التمباني

متهيد :
اجتهد الزمالء الباحثيف في دائرة أبحػاث اممػف المػ مي الطينػطييي فػي مرتػز الت طػيط
الطينطييي في مضػمار البحػث ػف مطهػ ـ ػامؿ اضػة لطتػرة اممػف المػ مي انػماطها يػ
الحالػػا الطينػػطيييام ػػدم ا التعريػػؼ التػػالي :يعػػرؼ اممػػف الم ػ مي الطينػػطييي بةي ػ مجم ػػا
اإلجراءات التدابير التي تت ذها ميظما التحريػر الطينػطيييا لحمايػا حمػ ؽ ال ػعب الطينػطييي
م ر

ال طيي في م اجها أي تهديدات دا ييا أ

ارجيام بمػا يحمػؽ ال لػ ؿ لاهػداؼ

ال طييا في البماء الحريا االنتمالؿ الع دة .
اي ييا

ييػ ػ فػ ػإف مطهػ ػ ـ امم ػػف المػ ػ مي لػ ػ أبع ػػاد م تيط ػػا نيان ػػيا ا تل ػػاديا اجتما ي ػػا
نػتريا ييرهػا...م تتمحػ ر حػ ؿ تحميػؽ امهػداؼ ال طييػا حمايػا ملػالة الػ طف

يػ ػ تاف ػػا الل ػػعد ف ػػي مماب ػػؿ تهدي ػػدات م ػػاطر دا يي ػػا

ارجي ػػا م ن ػػبؿ م اجه ػػا تي ػػؾ

الم اطر التهديدات .
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يػػرا الباحػػث أف ليبعػػد المػػاي يي م ضػػك مهػػـ مػػف فت ػرة اممػػف الم ػ مي الطينػػطييي فػػي

م اجهػا التهديػػدات ال ارجيػػا الدا ييػا فالبعػػد المػػاي يي يحطػػظ ي ار ػب يتػػد ؿ لضػػماف الميعػػا
ال طييا أفراداً مؤننات د لا مػف التهديػدات الم تيطػام ذلػؾ مػف ػدة أبعػاد رئينػيا يتيا لهػا

تبا اً:

أوالً :البعد القانوني الداخلي
ينتيد اممػف االجتمػا ي اال تلػادي امميػي النيانػي الػدا يي يػ أنػس اي ييػا
م ػػف إطػػػار دن ػػت ري اطػػػار ػ ػػاي ييم يح ػػدد الحمػ ػ ؽ ال اجب ػػاتم د ر المؤنن ػػات

ظائطهػ ػػا

مهامهػػا ا تلالػػاتهام حم ػ ؽ امف ػراد ضػػماياتهام تػػذا ميظ مػػا العدالػػا مػػف ييابػػا امػػام
ضاء مؤننات اي ييا فا يا تحرص ي الحطاظ ي اليظاـ العاـ بمت يات م اممف العاـ

اللحا العاما النتييا العاما اآلداب العامام مف الؿ اليل ص الماي ييام آليات تطبيؽ
نائؿ ايطاذ الماي ف. 1

الماي فم

تيمػػا تايػػت ام ض ػاع الماي ييػػا العامػػا نػػييما لػػحيا تت افػػؽ مػػك معػػايير العدالػػا
نيادة الماي فم تايت الحالا االجتما يا اال تلاديا النيانيا في ضك محلػف مييػك مػف
الهزات االزماتم بمػا يعػزز يحطػظ اثيػيف مػف أهػـ مرتتػزات اممػف المػ مي الطينػطييي همػا:
أ الً حمايػػا حم ػ ؽ ال ػػعب الطينػػطييي التاري يػػا النيانػػيا الطبيعيػػا ه يت ػ ال طييػػا الثمافيػػا
أييمػػا جػػدم تعزيػػز مم مػػات بمائػ فػػي فينػػطيفم ثاييػاً الحطػػاظ يػ
متتنبات

م اردهم حداييا تمثيي انتمالؿ ارره .2

حػػدة ال ػػعب الطينػػطييي

تػػؿ ذلػػؾ فػػي م اجهػػا جميػػا مػػف المهػػددات التػػي تم ػػس ب ػػتؿ طي ػػر اممػػف الم ػ مي
الطين ػػطيييم مرتت ازتػ ػ الحي ي ػػام ته ػػدد ح ػػدة اليظ ػػاـ النيان ػػي الطين ػػطيييم اله ي ػػا ال طيي ػػا

1

د .فتحي ال حيدي م اليظـ النيانيا المعالر يظاـ الحتـ في االنالـ م ط ( )5م دار الممداد ليطبا ا م يزة

م 2011م ص  100ما بعدها.
2

ايظر :مرتتزات اممف الم مي الطينطييي م دائرة أبحاث اممف الم مي الطينطييي – مرتز الت طيط

الطينطييي .
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الطينطيييام تهدد مم مات بمػاء لػم د المػ اطف الطينػطييي تمنػت بالث ابػت ال طييػام مػف

أهـ تيؾ المهددات في مجاؿ البعد الماي يي الدا يي:
 ضعؼ اإلطار الدنت ري في فينطيف

دـ احترام .

 تعطػػؿ ال ظيطػػا الر ابيػػا ليمجيػػس الت ػريعي الطينػػطييي ازد اج العمػػؿ الت ػريعي فػػي
فينطيف .
 االيمناـ المضائي في فينطيف.

 ايمناـ المؤننات االجهزة التابعا لينيطا التيطيذيا في فينطيف.
 دـ درة النيطا ال طييا ي بنط يط ذها ممارنا أ ماؿ النيادة يػ تامػؿ ا يػيـ
الد لا.
 اال تداءات ي حم ؽ حريات الم اطييف .

 االيمناـ النياني الدا يي الطينطييي تعزيػزه تذذيتػ لتيػؾ المهػددات النػابؽ اإل ػارة
إليها .
ييػ ينػػع فػػي هػػذا الم ضػػك لعػػرض نػريك لتيػػؾ الج ايػػب الماي ييػػا

ال تهػػا بػػاممف

الم مي الطينطيييم ذلؾ ي اليح اآلتي :
 -1االطار الدستوري لنظام الحكم في فمسطين :
إف ن ػػالما اليظ ػػاـ الدن ػػت ري ف ػػي فين ػػطيف ػ ػ ة المؤنن ػػات الدن ػػت ريا ت افمه ػػا م ػػك

المػػاي ف امنانػػي با تبػػاره دنػػت ر مؤ ػػت ليد لػػا الطينػػطيييام نػ اء رئانػػا النػػيطا ال طييػػا أ

رئانا مجيس ال ازرة أ نيطا ت ريعيا أ نيطا ضائيام آليات ميهػا حػد د ا تلالػاتها

1

م تؿ ذلؾ في إطار دنت ري لحية ي تؿ ميعا لييظاـ النياني مف الياحيا الدنػت ريا فػي

م اجهػػا ف ػراغ المؤننػػات أ االيتمػػاص مػػف د رهػػام أ ملػػادرة لػػالحياتهام أ تطتيػػت حػػدة
المؤننات الدنت ريام

في لميم

يدمي .

ر جهػا ػف ال ػر يا الدنػت ريا مػا يضػرب اممػف المػ مي الطينػطييي

 1د .فتحً الوحٌدي ،المبادئ الدستورٌة العامة مع شرح التطورات الدستورٌة فً فلسطٌن ( ،) 0262 -6<<9ط ( ،)8دار المقداد للطباعة ،غزة  ،0266 ،ص  08وما
بعدها .
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بتطبيػؽ تيػؾ المطػاهيـ المبػادئ يػ الحالػا الطينػطيييا اليػ ـ فػي ظػؿ تجػذر االيمنػػاـ

النياني الطينطييي الػدا ييم انػتمرار آثػاره ميػذ ميتلػؼ 1 2007م حتػ

ػت إ ػداد هػذه

ال ر ػػا م يجػػد أف المػػاي ف امنانػػي الطينػػطييي ػػد تػػـ إهػػدار م ػ اده يل ل ػ م تجػػا زه

ػػدـ

احت ارمػ فػي التثيػػر مػف النيانػػات الممارنػات التػػي تتلػؿ بالمؤننػػات الدنػت ريا الت ػريعيا
المض ػػائيا التيطيذي ػػام فم ػػد ح ػػا ؿ الم ػػاي ف امنان ػػي الطين ػػطييي المع ػػدؿ لن ػػيا  2005إرن ػػاء
مبػػادئ دنػػت ريا  -منػػتمرة فػػي اميظمػػا الديممراطيػػا  -م ميهػػا تمريػػر مبػػادئ نػػيادة المػػاي فم
الطلػ ػػؿ بػ ػػيف النػ ػػيطاتم النػ ػػيادة لي ػ ػػعبم د ريػ ػػا االيت ابػ ػػات العامػ ػػام

2

يظػ ػػـ ممارنػ ػػا
3

الحت مػػا لمهامهػػا تطيػػب ييػػؿ الثمػػا مػػف بػػؿ المجيػػس الت ػريعي لمبا ػرتها ال تلالػػاتها .
مػػك ذلػػؾ فااليت ابػػات مجمػػدة ميػػذ نػػي اتم

ييػ لػػـ تعػػد النػػيادة لي ػػعب يمارنػػها مػػف ػػالؿ

النيطات الثالث م حتػ حت مػا ال فػاؽ الػ طيي تػـ الت افػؽ النيانػي يػ مبا ػرتها لمهامهػا
اليتها الماي ييا د ف الحاجا لعرضها ي المجيس الت ريعي الطينطييي يييها ليثما .4

يي ػ فالنػػيطات الت ػريعيا التيطيذيػػا تمػػارس مهامهػػا د ف يطػػاء دنػػت ري بتجاهػػؿ
محتػػاـ المػػاي ف امنانػػي الطينػػطيييم فمػػك تعطػػؿ مػػؿ المجيػػس الت ػريعي الطينػػطيييم

ػػدـ

إج ػ ارء ايت ابػػات ت ػريعيا رئانػػيا تػػؿ ذلػػؾ ييػػذر بط ػراغ دنػػت ري يهػػدد ب ػػتؿ طيػػر انػػتمرار
اليظػػاـ النيانػػي حدتػ م يهػػدد بػػا ي مرتتػزات اممػػف المػ مي الطينػػطييي فػػي ج ايػػب ديػػدة

نيعرض لبعضها الؿ بياف با ي اليماط الماي ييا محؿ البحث .
 -2الوظيفة التشريعية والرقابية لممجمس التشريعي الفمسطيني :

أتد الماي ف امناني الطينطييي ي مبدأ الطلػؿ بػيف النػيطاتم

5

الػذي يعيػي ػدـ

ترتيػػز ظػػائؼ الد لػػا ا تلالػػاتها الرئينػػيا فػػي يػػد احػػدةم بػػؿ ت زيعهػػا ي ػ هيئػػات امػػا
 1منذ سٌطرت حركة حماس بالقوة العسكرٌة على المؤسسات المدنٌة والعسكرٌة فً قطاع غزة وانفرادها بحكم القطاع بحكم األمر الواقع .
 2راجع المواد ( )9 -0من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  ، 0228كما تنص المادة ( ) 8منه على ما ٌلً ":نظام الحكم فً فلسطٌن نظام دٌمقراطً نٌابً ٌعتمد
على التعددٌة السٌاسٌة والحزبٌة وٌنتخب فٌه ربٌس السلطة الوطنٌة انتخابا ً مباشراً من قـبل الشعب وتكون الحكومة مسبولة أمام الربٌس والمجلس التشرٌعً الفلسطٌنً ".
كما تنص المادة ( )69مدة رباسة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة هً أربع سنوات ،وتنص المادة (:)6 /7:مدة المجلس التشرٌعً أربع سنوات من تارٌخ انتخابه وتجري
االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورٌة.
 3راجع المادة ( )98من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة . 0228
 4انظر اتفاق الشاطا للمصالحة الداخلٌة  ،لدى تقرٌر بعنوان  :فتح وحماس أسباب االنقسام وافاق المصالحة  ،مركز وفا للدراسات ،منشور على اإلنترنت على رابط :
(. )http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-2014-06-14-17-28-12
 5راجع المادة ( )0من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة . 0228
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متعػػددة أي ت زيػػك ظ ػػائؼ الد لػػا يػ ػ ثػػالث هيئ ػػاتم الن ػػيطا الت ػ ػريعيا ل ظيطػػا الت ػ ػريكم
النيطا التيطيذيا لتيطيذ الم اييف ادارة المرافؽ ت فير ال دماتم النيطا المضائيا ليطلؿ فػي

المياز ات فؽ أحتاـ الماي ف.1

أحد أهـ يتائج تطبيؽ مبدأ الطلؿ بيف النيطات بػةف تتػ ل النػيطا الت ػريعيا ظيطػا
نف الم اييفم تذا ظيطا الر ابا ي أ ماؿ النيطا التيطيذيا.
بالرج ع ل ضك تيؾ المبادئ الدنت ريا م ضك التيطيذ فػي فينػطيف م ينػجؿ انػتمرار

تعطػػؿ أ مػػاؿ المجيػػس الت ػريعي لنػػي ات ط ييػػا حت ػ

ػػت إ ػػداد هػػذه ال ر ػػا أ الً بنػػبب

ممارنات نيطات االحتالؿ اإلنرائييي الذير ر يا ن اء بتمييػد حريػا تيمػؿ اليػ ابم لػ الً
ال تماؿ

رات ي اب المجيس الت ريعي الطينطيييم ثايياً بنبب االيمناـ النيانػي الػدا ييم

مػػا يػػتج ي ػ مػػف ػػدـ تحمػػؽ د رة ايعمػػاد لػػحيحا فػػؽ يلػػاب ػػاي يي نػػييـ فػػؽ امنػػس

الماي ييا الدنت ريام

يي

دـ تجديد متتب المجيس الت ريعي مف رئػيس ليمجيػس الت ػريعي

ي اب رئيسم أدا ذلؾ لتعطؿ ظيطا الر ابا يػ أ مػاؿ النػيطا التيطيذيػام تػرؾ يػد النػيطا
التيطيذيػػا – بمػػا تمثيػ مػػف ازرات أجهػزة هيئػػات امػػا ادارات امػػا  -مطيمػػا اليػػد متحػػررة

مف أي ر ابا برلماييا .2

هػػذا ال ضػػك يضػػرب المبػػادئ الديممراطيػػام نػػيادة المػػاي ف فػػي ممتػػؿم يهػػدد انػػتمرار

اليظاـ النياني آليات تم يـ أدائ م ت ؼ ايحرافات م

رج

ف الملػيحا العامػام احتػراـ

الدن ػػت ر الم ػػاي فم أن ػػس الحت ػػـ الر ػػيد ن ػػيادة الم ػػاي فم امم ػػر ال ػػذي يم ػػس ب ػػتؿ طي ػػر
بمرتتػ ػزات امم ػػف المػ ػ مي الطين ػػطييي الجم ػػا ي الط ػػردي م ػػف ان ػػتمرار ليمؤنن ػػات الحت مي ػػا
العاما حنف أدائها لمهامهػام تحػت ر ابػا نيانػيا اي ييػا مػف بػؿ يػ اب المجيػس الت ػريعي

مػػف ػػالؿ الر ابػػا يػ انػػت دامها ليمػػاؿ العػػاـ

انػػتهدافها الملػػيحا العامػػا فػػي تػػؿ ارراتهػػا

أ مالهػػام مػػا يهػػدد أيضػػا اممػػف الطػػردي ليم ػ اطف ن ػ اء فػػي أمي ػ اللػػحي أ اال تلػػادي أ
االجتم ػػا ي أ ييره ػػا م ػػف ال جػ ػ ه م يه ػػدد من ػػت ا جػ ػ دة ال ػػدمات الت ػػي يطت ػػرض ف ػػي تي ػػؾ

 1ال ٌخفى على احد أهمٌة مبدأ الفصل بٌن السلطات فً منع االستبداد وضمان احترام الدستور وتطبٌق مبدأ سٌادة القانون ،وقد ظهر هذا المبدأ فً مواجهة الظلم
واالستبداد ومصادرة حقوق وحرٌات األفراد وفً مواجهة منع مشاركة الشعب فً الحٌاة السٌاسٌة وفً صنع القرارات وإدارة البالد .انظر :فتحً الوحٌدي ،أصول الفكر
السٌاسً ،مطابع المقداد ،غزة ،6<<6 ،ص  ;7وما بعدها .
 2العملٌة التشرٌعٌة والرقابٌة البرلمانٌة خالل فترة االنقسام السٌاسً الفلسطٌنً ( ،) 0266 -022:تقرٌر صادر عن المركز الفلسطٌنً لحقوق اإلنسان  ،غزة ( 0266 ،
نسخة الكترونٌة ) ،ص  66وما بعدها
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المؤننػػات أف تمػػدمها ليم ػ اطفم فػػي نػػبيؿ تػػد يـ لػػم ده فػػي أرض فينػػطيفم يحمػػؽ رضػػاه
ي أداء المؤننات العاما ي يؽ مي م اطف إيجابي يد ـ ينيد المؤننات العاما ي ػعره

بااليتمػػاء لي ػ طف التمنػػؾ بث ابتػ م ال أف يت ػ ف يا م ػاً ي ػ المؤننػػات العامػػا رافض ػاً مدائهػػام
مطض ػالً ليهج ػرة ي ػ البمػػاء البيػػاء اللػػم د ي ػ امرض الطينػػطيييام يتيجػػا ييػػاب الر ابػػا
البرلماييا ي امداء الهياتؿ اإلداريا تط رها حنف أدائها ل ظائطها.

أماااا الوظيفاااة التشاااريعية لممجماااس التشاااريعي :الت ػػي تع ػػد أداة تحت ػػـ ت ػػيظـ ممارن ػػا

الحمػ ؽ ال اجبػػات االلت ازمػػات العامػػا ال الػػام فالت ػريك مػػف ػ اييف ػ اررات بمػ اييف لػ ائة
حت ميػػا ػ اررات ازريػػا ت ػػتؿ أد ات لحطػػظ الملػػالة العامػػا اليظػػاـ العػػاـ ب ػػتؿ متػ ازف مػػك

ملالة حم ؽ امفرادم تيظيـ العمؿ الحت مي النيطات العامام ل ف اليظاـ العاـ .1
بإلمػاء يظػرة يػ

ا ػك ال ظيطػا الت ػريعيا فػػي فينػطيف يجػد بػةف تيػؾ ال ظيطػا ت تيػػؼ

ب ػتؿ جػػذري فػػي اال تلػػاص الممارنػػا فػػي المحافظػات ال ػػماليا يهػػا فػػي محافظػػات يػزةم
فؽ الت ضية التالي :
الوظيفة التشريعية في محافظات الضفة :

امػ ػػت المجم ػ ػػات العنػ ػػتريا التابعػ ػػا لحرتػ ػػا حمػ ػػاس لػ ػػبيحا  14حزي ػ ػراف 2007

بمهاجمػػا ممػػار امجه ػزة اممييػػا فػػي محافظػػات ي ػزة نػػيطرت ييهػػام مػػا د ػػا ال ػرئيس محم ػ د
ب ػػاس إلػ ػ إ ال ػػا حت م ػػا ال ح ػػدة ال طيي ػػا الت ػػي ت ػػتيت ف ػػي ػػباط  2007بع ػػد اتط ػػاؽ مت ػػا
ليملػػالحا بػػيف حرتتػػي فػػتة حمػػاسم ا ػػالف حالػػا الطػ ارئ ت ػػتيؿ حت مػػا طػ ارئ برئانػػا
الػػدتت ر نػػالـ فيػػاضم الػػدار ال ػرئيس العديػػد مػػف الم ػ اررات بم ػ اييف التػػي تنػػري تطبػػؽ مػػف
الياحيا المتاييا في الضطا الطينطيييا

2

م ذلؾ انتيادا لحالا الط ارئ التي أ ييت مف الؿ

إلدار الرئيس ليمرن ـ ر ـ ( )9لنيا  3 2007ب تؿ مت افؽ مك الماي ف امناني لم اجهػا

 1د .احمد الخالدي ،وآخرون ،الحالة التشرٌعٌة فً فلسطٌن ( )0260 -022:اآللٌات ،اآلثار ،الحلول ،سلسلة القانون والسٌاسة رقم ( ،)6معهد الحقوق – جامعة بٌرزٌت
 ،0260 ،ص  676وما بعدها.
 2وٌقصد حالة الطوارئ هً نظام استثنابً ٌخول السلطة الحاكمة اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابٌر االستثنابٌة لمواجهة الخطر المحدق بالدولة  ،وقد عملت
االتفاقٌات الدولٌة والدساتٌر عل ت نظٌم هذا الحق الن السلطة تغري مالكها فٌخرج عن الغاٌة التً منح من أجلها الصالحٌة االستثنابٌة .انظر :عمار جاموس ،حالة
الطوارئ فً القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  0226وتطبٌقها فً الواقع الفلسطٌنً  ،بحث منشور ضمن كتاب  ،الحالة التشرٌعٌة فً فلسطٌن ()0260 -022:
اآللٌات  ،اآلثار  ،الحلول  ،سلسلة القانون والسٌاسة رقم ( ، )6معهد الحقوق – جامعة بٌرزٌت  ، 0260 ،ص . <2
 3تنص المادة ( (6من المرسوم رقم < لسنة  022:بشأن إعالن حالة الطوارئ والمنشور فً العدد ( ):6من الوقابع الفلسطٌنٌة ( الجرٌدة الرسمٌة) بتارٌخ 022:/;/66
 " :إعالن حالة الطوارئ فً جمٌع أراضً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بسبب الحرب اإلجرامٌة فً قطاع غزة ،واالستٌالء على مقار أجهزة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة،
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حالػػا العلػػياف المنػػية فػػي طػػاع ي ػزةم فمػػد يظػػـ المػػاي ف امنانػػي الطينػػطييي المعػػدؿ لنػػيا

 2005أحتاـ حالا الط ارئ بحيث تت ف لػالحيا ات ػاذ هػذه اإلجػراءات التػدابير االنػتثيائيا
ل ػرئيس النػػيطا التيطيذيػػا (ال ػرئيس ) مػػف ػػالؿ م ارنػػيـ ػ اررات يلػػدرها بهػػذا ال ػػةف م أ مػػف
ػػالؿ مجيػػس ال ػ زراء بت يػػؿ مػػف رئػػيس النػػيطا أ ب ػػتؿ منػػتمؿ بمػػا لهػػا م ػف لػػالحيات

بإلدار الي ائة اميظما المنتميا .1

فبنػػبب حالػػا الط ػ ارئ بنػػبب ال ضػػك البرلمػػايي -النػػابؽ اإل ػػارة إلي ػ

تعطػػؿ مػػؿ

المجيس الت ريعي  -أدا ذلػؾ إلػ أف يتػ ل النػيد رئػيس النػيطا ال طييػا الطينػطيييا ظيطػا
الت ريك بنبب دـ ايعماد المجيس الت ريعي  2م الداره

ػ ارت المػ اررات بمػ اييف تطبػؽ فػي

الضػػطا الطينػػطيييا بييمػػا تمتيػػك المحػػاتـ الم ػػتيا فػػي ي ػزة بعػػد االيمنػػاـ ػػف تطبيمهػػام تمػػا ال
تطبمها امجهزة اإلدارات الحت ميا التابعا لحرتا حماس في طاع يزة .
أما عن الوظيفة التشريعية في محافظات غزة :

تعمػػد تتيػػا التذيي ػػر اإللػػالح  -د ف م ػػارتا مػػف ب ػػا ي التتػػؿ البرلماييػػا ام ػػرا -

اجتما ػػات ف ػػي مم ػػر المجي ػػس الت ػ ػريعي الطين ػػطييي ف ػػي يػ ػزة م مرتتػ ػزة يػ ػ

ػ ػرار با تم ػػاد

ت تيالت الي اب المعتمييف لذيرهـ مف الي ابم بد ا دـ النماح لم ات االحػتالؿ فػي تعطيػؿ
ال ػػر يا الطينػػطيييام م اجهػػا نيانػػا ا تمػػاؿ اليػ ابم ييػػاب أي يػص فػػي المػػاي ف امنانػػي
يميك هذه التػ تيالت م بييمػا تعتبػر بػا ي التتػؿ البرلماييػام تػذا العديػد مػف مؤننػات المجتمػك
المػػديي الحم يػػا تيػػؾ الجينػػات بةيهػػا جينػػات ييػػر اي ييػػا ميهػػا المرتػػز الطينػػطييي لحمػ ؽ

اإلينػػاف 3م تم ػ ـ بنػػف ػ اييف تطبػػؽ فمػػط فػػي طػػاع ي ػزةم تلػػدر متجػػا زة لػػالحيا رئػػيس
النػػيطا ال طييػػا فػػي تلػػديؽ الم ػ اييف منػػتيدة ي ػ يػػص المػػادة ( )41مػػف المػػاي ف امنانػػي
واالنقالب العسكري والعصبان المسلح من المٌلشٌات الخارجة عن القانون على الشرعٌة الفلسطٌنٌة بهدف تحقٌق األ من واالستقرار للمواطنٌن وحماٌة المؤسسات الشرعٌة
الفلسطٌنٌة ولمدة ثالثٌن ٌوما ً " .
 1عمار جاموس  ،مرجع سابق  ،ص . 622
كما تنص المادة ( )662من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  -6: 0228عند وجود تهدٌد لألمن القومً بسبب حرب أو غزو أو عصٌان مسلح أو حدوث كارثة
طبٌعٌة ٌجوز إعالن حالة الطوارئ بمرسوم من ربٌس السلطة الوطنٌة لمدة ال تزٌد عن ثالثٌن ٌوماًٌ -0.جوز تمدٌد حالة الطوارئ لمدة ثالثٌن ٌوما ً أخرى بعد موافقة
المجلس التشرٌعً الطينطييي بأغلبٌة ثلثً أعضابهٌ - 7.حق للمجلس التشرٌعً أن ٌراجع اإلجراءات والتدابٌر كلها أو بعضها التً اتخذت أثناء حالة الطوارئ

...

 2تنص المادة ( )76من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  0228على ما ٌلً  :لربٌس السلطة الوطنٌة فً حاالت الضرورة التً ال تحتمل التأخٌر فً غٌر أدوار
انعقاد المجلس التشرٌعً ،إصدار قرارات لها قوة القانون ،وٌجب عرضها على المجلس التشرٌعً فً أول جلسة ٌعقدها بعد صدور هذه القرارات وإال زال ما كان لها من
قوة القانون ،أما إذا عرضت على المجلس التشرٌعً على النحو السابق ولم ٌقرها زال ما ٌكون لها من قوة القانون.
 3العملٌة التشرٌعٌة والرقابٌة البرلمانٌة خالل فترة االنقسام  ،مرجع سابق ،ص  66وما بعدها .

981

مركز التخطيط الفمسطيني

المعػػدؿم

1

يػػرا الباحػػث أف تتيػػا التذييػػر اإللػػالح تعتمػػد فػػي إلػػدارها ليم ػ اييف ي ػ مػػادة

إجرائيا هدفها دـ تعطيؿ إلدار الم اييف

ضك نمؼ زميي لذلؾم في ذات ال ت تتجاهؿ

تيػػؾ التتيػػا البرلماييػػا اللػػالحيا الدنػػت ريا ليػرئيس فػػي رد تيػػؾ المػ اييف رفػػض إلػػدارها فػػي
حػػاؿ ا ت ػراض ال ػرئيس ييهػػا م

ػػدـ امػػتالؾ تيػػؾ التتيػػا لاييبيػػا البرلماييػػا إل ػرار م ػػاريك

الم اييف ريـ ا تراض الرئيس ييهام ذلؾ ي فرض ا تراؼ الرئيس بلحا ايعماد المجيػس
الت ريعي.

تػػؿ ذلػؾ أدا ال ػػتالؿ الم ارتػػز الماي ييػػا بػػيف المػ اطييف اإل ػػالؿ بمبػػدأ المنػػا اة أمػػاـ

الم ػػاي ف المض ػػاءم

2

ت ػػؼ من ػػيرة ت حي ػػد المػ ػ اييف الت ػػي ب ػػذلت الن ػػيطا ال طيي ػػا ف ػػي ن ػػبيؿ

تحميمه ػػا جه ػػد تبي ػػر م ػػاؿ تبي ػػر لي لػ ػ ؿ لذاي ػػا ت حي ػػد المػ ػ اييف الم ر ث ػػا م ػػف حم ػػب زميي ػػا
ماضيام إل جايب الطلؿ الجذرافي الدنت ري لحاؿ تؿ مف الضطا الذربيا طاع يزة بؿ
تةنػ ػػيس الن ػ ػػيطا ال طييػ ػػا الطين ػ ػػطيييام لان ػ ػػؼ ال ػ ػػد ؿ ف ػ ػػي مرحي ػ ػػا جدي ػ ػػدة م ػ ػػف االزد اج
الت ريعيم أثػره يػ مبػدأ نػيادة المػاي فم حمػ ؽ حريػات المػ اطييفم

يػ بييػا المؤننػات

العاما ت تيالتها اإلداريػام فػي إطػار مػف المياتطػا النيانػيا النػعي لتحميػؽ متانػب حزبيػا
ل ي ػػؽ ػػائك جدي ػػدة يػ ػ امرضم بعي ػػداً ػػف نيان ػػا ت ػ ػريعيا اض ػػحا م ح ػػدة تن ػػتهدؼ

المليحا العاما احتياجات الم اطييف د ف أي احتراـ ليمبادئ الدنت ريا

3

.

هػػذا ال ا ػػك لينػػيطا الت ػريعيا لي ظيطػػا الت ػريعيا يهػػدد ب ػػتؿ جيػػي مؤتػػد مرتت ػزات
اممف الم مي الطينطيييم فيـ تعد إي اء المؤننػات العامػا ادارتهػا ت جيػ

ميهػا فػؽ اطػار

اي يي ينتهدؼ المليحا العاما أمف الػ طف المػ اطفم بػؿ منػباب أ ػرا يتجػت ػف حالػا
االيمنػػاـ الػػدا ييم فهػػدد ب ػػتؿ تبيػػر اي ييػػا دنػػت ريا المؤننػػات م حػػدة الجهػػاز الحتػ مي
حػػدة النػػيطا التيطيذيػػا ممارنػػتها ال تلالػػاتهام مػػا يػػيعتس بالنػػيب ي ػ اممػػف الطػػردي

ليم اطف

درت لالحيا تيؾ المؤننات ي تيطيػذ المػاي ف تػ فير ال ػدمات االحتياجػات

 1تنص المادة ( )76من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة ٌ - 6 " : 0228صدر ربٌس السلطة الوطنٌة القـوانٌن بعد إقرارها من المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً
خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ إحالتها إلٌه ،وله أن ٌعٌدها إلى المجلس خالل ذات األجل مشفوعة بمالحظاته وأسباب اعتراضه وإال اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً فً
الجرٌدة الرسمٌة  -0 .إذا رد ربٌس السلطة الوطنٌة مشروع القانون إلى المجلس التشرٌعً وفقا ً لألجل والشروط الواردة فً الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانٌة فً المجلس
التشرٌعً ،فإذا أقره ثانٌة بأغلبٌة ثلثً أعضابه أعتبر قانونا ً وٌنشر فوراً فً الجرٌدة الرسمٌة" .
 2راجع المادة ( < ) من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة . 0228
 3العملٌة التشرٌعٌة والرقابٌة البرلمانٌة خالل فترة االنقسام  ،مرجع سابق ،ص  72وما بعدها.
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امنانػػيام احت ػراـ حمػ ؽ المػ اطف حرياتهػػا العامػػا امنانػػيا بمػػا يعػػزز لػػم ده يػ أرض

فينطيف .

تم ػػا يتض ػػة تهدي ػػد ه ػػذا ال ض ػػك الت ػ ػريعي لمرتت ػػز مه ػػـ م ػػف مرتتػ ػزات امم ػػف المػ ػ مي
الطينطييي ه مرتتػز الحطػاظ يػ

مػ ارده م حداييػا

حػدة ال ػعب الطينػطييي متتنػبات

تمثيي انتمالؿ ارره م مف الؿ تهديػد متتنػبات ال ػعب الطينػطييي مػ ارده حيػث التضػحيا
ب حػػدة المؤننػػات الحت ميػػا الت ػػريعيا التيطيذيػػا حػػدة الم ػ اييف تمتتنػػبات حممهػػا ال ػػعب
الطينطييي ال يي

يها باتجاه إ اما مؤننات فا يا يا م حػدة م ػتيا فػؽ المػاي فم تتػ ف

ػػادرة ي ػ المنػػاهما فػػي الم ػػر ع ال ػ طيي متطيبػػات الد لػػا الطينػػطيييام تػػذا الحطػػاظ ي ػ
امػا م ازيػام تػػادر

مػ ارد ال ػعب الطينػطييي تػـ تهديػػده مػف ػالؿ إي ػاء مؤننػػات حت مػا

حتػ ػ مي مػ ػ ياز ليمػ ػ ظطيف العمػ ػ مييفم م ػػا أدا لتضػ ػ ـ ظيط ػػي اره ػػاؽ ف ػػي الم ازي ػػا العام ػػا

ل ػػع با ف ػػي ت حي ػػد تي ػػؾ المؤنن ػػاتم ان ػػتيعاب االؼ المػ ػ ظطيف تػ ػ فير م ازي ػػات ت ػػذيييا

ليمؤننػػات الرنػػميا م تػػـ اليجػ ء المطػػرض الذيػػر مبػػرر لزيػػادة الضػرائب الرنػ ـ –

الػػا

في محافظات يزة  -بما ال ي ار ػي الحالػا اال تلػاديا االجتما يػا ليمػ اطييف الم ػتذييف فػي
المطا ػػات اال تلػػاديا الم تيطػػا م تػػؿ ذلػػؾ ارهػػؽ المػ اطف حػػرؼ أ ل يػػات اإليطػػاؽ العػػاـ ػػف

د ػ ػػـ ال ػ ػرائة الضػ ػػعيطا اله ػ ػػا ال طػ ػػط اإليمائيػ ػػا
الر اتب امج ر الميزاييات الت ذيييا .1

التط يريػ ػػا باتجػ ػػاه نػ ػػد العجػ ػػز المػ ػػالي

 -3االنقسام القضائي في فمسطين :

ينػػيد ليمضػػاء فػػي اميظمػػا الديممراطيػػا التػػي تعيػػي مبػػدأ نػػيادة المػػاي ف  2د ر مهػػـ ال

يمتلػػر يػ الطلػػؿ فػػي المياز ػػات بػػيف امفػرادم أ حمايػػا المجتمػػك مػػف ػػالؿ ت يػػك الج ػزاء
الميانػػب ي ػ مرتتبػػي الج ػرائـ بػػؿ يت ػ ل المضػػاء مهمػػا أتبػػر أجػػؿ هػػي ل ػ ف الحم ػ ؽ
الحريات العاما متابعا تطبيؽ الماي ف التلدي لي ر ج ي أحتام

3

.

 1ففً محافظات عزة وصلت اإلنفاق على الرواتب وخاصة قطاع األمن اكثر من  % <2من إجمالً اإلٌرادات على حساب المٌزانٌات التشغٌلٌة للوزارات الخدماتٌة وكذا
على حساب المٌزانٌات التطوٌرٌة  .انظر  :أمان تناقش بٌانات الموازنة العامة فً حكومة غزة والحسابات الختامٌة خالل سنوات االنقسام  ،بٌان صحفً صادر عن أمان
 ،منشور على االنترنت على رابط )www.aman-palestine.org/ar/activities/5896.html#sthash.mFkfQwUR.dpuf ( :
 2تنص المادة (  ) 9من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  " : 0228مبدأ سٌادة القانون أساس الحكم فً فلسطٌن ،وتخضع للقانون جمٌع السلطات واألجهزة
والهٌبات والمؤسسات واألشخاص ".
 3راجع المادة (  ) 62من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة .0228
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فيبن ػػط المض ػػاء اإلداري ر ابتػ ػ

يػ ػ جمي ػػك المػ ػ اررات اإلداري ػػا الل ػػادرة ػػف الن ػػيطا

التيطيذيا مف ازرات هيئات مؤننػات امػام فيميػؾ المضػاء إلذػاء المػ ار ارت الم الطػا ليمػاي ف
تالً أ م ض اً أ نبباً أ يايا.1

ي ار ػ ػػب المضػ ػػاء الدنػ ػػت ري ممارنػ ػػا النػ ػػيطا الت ػ ػريعيا النػ ػػيطا التيطيذيػ ػػا ل ظيطػ ػػا
الت ػريكم نػػف ا ػرار الم ا ػػد الماي ييػػا مػػدا تطابمهػػا مػػك أحتػػاـ الدنػػت رم ي ػػتؿ المضػػاء
إحدا أهـ ضمايات احتراـ الحم ؽ الحريات العاما.2

لتي تم ـ النيطا المضائيا بهػذا الػد ر المهػـ يجػب أف تتػ فر لهػا مم مػات ضػمايات
يالر تضك مبدأ الطلؿ بيف النيطات م ضك التيطيذ ت فر انتمالليا فعاليا ليمضاء.
بإلمػ ػػاء يظ ػ ػرة ن ػ ػريعا ي ػ ػ

ا ػ ػػك النػ ػػيطا المضػ ػػائيا فػ ػػي فينػ ػػطيف يػ ػػدرؾ أف نػ ػػيطتيا

المضػػائيا ػػاجزة ػػف الميػػاـ بالػػد ر المطي ػ ب ميهػػا فهػػي تطتمػػد لي حػػدة لالنػػتمالليا ليطعاليػػا
اليجا ا ثما الجمه ر.

فػػال المحتمػػا الدنػػت ريا العييػػا الدائمػػا ػػتيت ريػػـ أف ت ػػتييها يعػػد انػػتحماؽ دنػػت ري
رره الماي ف امناني الطينطييي المعدؿ ميذ ميتلؼ اـ  2002م لتيها لـ تر اليػ ر حتػ
اآلف ري ػػـ أف ج ده ػػا ت ػػاف ن ػػيجيب اليظ ػػاـ الدن ػػت ري العدي ػػد مم ػػف امزم ػػات الت ػػي اجهتػ ػ م
المتعيما باللالحيات تطنير الماي ف امناني م فتؿ طػرؼ نيانػي يطنػر المػاي ف امنانػي

بما ي دـ ملالح الحزبيا تؿ طػرؼ يػد ي أف ار ارتػ اي ييػام بييمػا يمتػف الطلػؿ فػي ذلػؾ
مػف ػػالؿ المحتمػػا الدنػػت ريا هػػي هيئػػا ضػػائيا منػػتميا ميزهػػا ػػف العمػػؿ النيانػػي الهػ ا

النياني . 3

فالمضػػاء فػػي فينػػطيف ييػػر م حػػد يعػػايي مػػف ازد اجيػػا مؤننػػيا هيتييػػام بػػيف ضػػاة

معييػػيف فػػؽ المػػاي ف لػػديهـ درجػػاتهـ م ارتػػزهـ ال ظيطيػػا فػػي المحػػاتـ

لتػػيهـ ممي ػ ف مػػف

 1راجع المواد ( )67 -66من قانون تشكٌل المحاكم النظامٌة الفلسطٌنً رقم ( )8لسنة . 0226
 2تنص المادة ( ) 627من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  " : 0228تتولى المحكمة العلٌا مؤقتا ً كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارٌة والمحكمة الدستورٌة العلٌا
." ...
 3تنص المادة ( )626من القانون األساسً الفلسطٌنً المعدل لسنة  -6" : 0228تشكل محكمة دستورٌه علٌا بقانون وتتولى النظر فً :أ -دستورٌة القوانٌن واللوابح أو
النظم وغٌرها .ب -تفسٌر نصوص القانون األساسً والتشرٌعات.
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الع دة لميلا المضاء مداء الد ر المطي ب ميهـم في الممابؿ ضاة معيييف مف بؿ حت ما
اممر ال ا ك في طاع يزة يطتمر تعيييهـ ليعديػد مػف اليػ احي الماي ييػا اإلجرائيػا الم ضػ يا
لتػػيهـ يت لػ ػ ف ظيطػػا المض ػػاء تعييػػيهـ ف ػػي التثي ػػر مػػف الح ػػاالت لػػـ يت ػػف بعيػػد ػػف الهػ ػ ا

النياني ليجها الحاتما في طاع يزة .1

ي ضػػك تػػؿ نػػـ مػػف هػؤالء المضػػاة لتعييمػػات ا ػراؼ مجيػػس ضػػاء أ يػ م تيػػؼ
ػػف اآل ػػرم باإلضػػافا لاليمنػػاـ المضػػائي الجذ ارفػػي بػػيف ضػػاء فػػي طػػاع ي ػزة ي تيػػؼ فػػي

ضػػع اإلداري المػػاي يي ػػف المضػػاء الم ج ػ د ف ػػي الضػػطا الطينػػطيييام تػػؿ ضػػاء يطبػػؽ
اييف م تيطا ف اآل ر في ازد اج ت ريعي اضة مرير .2

تمػا يعػػايي المضػاء مػػف ػدـ االنػػتمالليا ػف النػػيطا التيطيذيػام مػػف تػد ؿ نػػافر مػػف
النػػيطا التيطيذيػػا فػػي مهامػ م يعػػايي مػػف التػػةثير يػ المضػػاة ب ػػتؿ مبا ػػر أ ييػػر مبا ػػرم

تمػػا يػػتـ حرمػػاف النػػيطا المضػػائيا مػػف المتطيبػػات التػػي تضػػمف لهػػا ممارنػػا د ره ي ػ أتمػػؿ
جػ م حيػػث ت اجػ أحتػػاـ المضػػاء تػػة ير فػػي التيطيػػذ أ رفػػض ليتيطيػػذم اجراءاتػ تتنػػـ بػػالبطء
ال ػػديد ت ػراتـ المضػػايام مػػك ضػػعؼ فػػي تةهيػػؿ بعػػض المضػػاة مػػك ج ػ د ػ ائب فػػي طريمػػا
تعييػػيهـ تػػر يتهـ

ػػدـ بعػػدها ػػف الهػ ا النيانػػي لطريػػؽ نيانػػي أ آ ػػرم مػػك ييػػاب تطبيػػؽ

معػػايير مهييػػا اضػػحا لػػارمام تػػؿ ذلػػؾ أفمػػد المضػػاء ثمػػا الجمه ػ رم ن ػ اء المتماضػػييف أ
ال ػرأي العػػاـم مػػا أدا لضػػياع العدالػػا اهػػدار التثيػػر مػػف حم ػ ؽ الم ػ طييفم

3

هػػذا الت لػػيؼ

ي ػػمؿ المضػػاء اليظػػامي المضػػاء ال ػػر ي الػػذي ي ضػػك لمجينػػيف ضػػاء ػػر ي تعػػديالت

 1د .عبد القادر جرادة  ،وسامر موسى ،الوالٌة القضابٌة الفلسطٌنٌة الواقع وآفاق مالحقة المجرمٌن الدولٌٌن" مسار نحو استراتٌجٌة وطنٌة جدٌدة " ،مؤسسة الضمٌر
لحقوق اإلنسان ،غزة ،0266 ،نسخة الكترونً ،ص  06وما بعدها.
 2من مظاهر ذلك االختالف استحداث محكمة جرابم الفساد وهٌبة مكافحة الفساد ذات اختصاصات قضابٌة فً المحافظات الشمالٌة وعدم وجود تلك األجسام القضابٌة فً
محافظات غزة  .وفق قرار بقانون مكافحة الفساد لسنة  0262الساري فً محافظات الضفة فقط دون غزة .
 3د  .عدنان الحجار  ،سٌادة القانون وواقع القضاء خالل فترة االنقسام السٌاسً فً قطاع غزة  ،بحث منشور ضمن كتاب :اثر االنقسام السٌاسً الفلسطٌنً على مبدأ
سٌادة القانون فً قطاع غزة " معالجات قانونٌة مختارة " ،معهد الحقوق – جامعة بٌرزٌت  ،رام هللا  ،0267 ،ص  629وما بعدها  .و د .عبد القادر جرادة  ،وآخر ،
الوالٌة القضابٌة الفلسطٌنٌة  ،مرجع سابق  ،ص  66وما بعدها .
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اي ييػػا متعيمػػا باإلطػػار المػػاي يي لعمػػؿ المضػػاء ال ػػر ي م تيطػػا يهػػا فػػي الضػػطا الطينػػطيييا
يها في محافظات يزة.

1

هػػذا ال ا ػػك المضػػائي الطينػػطييي يهػػدد مرتتػزات اممػػف المػ مي الطينػػطييي يطمػػد اليظػػاـ
النيانػػي يظػػاـ الحتػػـ فػػي فينػػطيف العديػػد مػػف ج ايػػب الميعػػا المتايػػا فػػي م اجهػػا امزمػػات
المهػػددات الدا ييػػا ال ارجيػػام فهػػذا ال ا ػػك يمػػس ب ػػتؿ طيػػر مبػػدأ الطل ػؿ بػػيف النػػيطاتم
مبدأ نيادة الماي فم مبدأ المنا اة أماـ المػاي ف المضػاء م تمػا يمػس اممػف الطػردي ليمػ اطف

ييػػتمص مػػف حػػؽ التماضػػي ليمػ اطييف ا تلػػاـ النػػيطات الحاتمػػام الذػػاء المػ اررات اإلداريػػا

الم الطػا ليمػػاي فم أ م اجهػػا المػ اررات التعنػطيا التػػي ػػد تلػػدر ػف النػػيطا التيطيذيػػا تمػػس
حريت ػ ػ ال

لػ ػػيام حم ػ ػ امنانػ ػػيا تػ ػػالحؽ فػ ػػي التعبيػ ػػرم أ التجمػ ػػك النػ ػػيميم أ ت ػ ػػتيؿ

الجمعي ػػات االتح ػػاداتم ممارن ػػا العم ػػؿ الع ػػاـ ب ػػد ف مالحم ػػا أميي ػػا م ػػا يه ػػدد امم ػػف الط ػػردي
ليم اطفم تما يحرر النيطات الت ريعيا التيطيذيا مف الر ابا المضائيام هي يلػر هػاـ فػي

مبد أ الطلؿ بيف النيطاتم يمػتف اليظػاـ النيانػيم يحمػؽ تطبيػؽ لمبػادئ الديممراطيػا الحتػـ
الر يد في م اجها التعنؼ االنتبداد احتتار النيطا ال ر ج يػ أحتػاـ المػاي ف م

ييػ

فإ ػػادة ان ػػتمالليا الن ػػيطا المض ػػائيا ح ػػدتها يل ػػر مه ػػـ لت ػػد يـ مرتتػ ػزات امم ػػف المػ ػ مي

الطينطييي ي اللعيد الطردي الجما ي ال طيي .
 -4السمطة التنفيذية في فمسطين :

مػػك تةنػػيس النػػيطا ال طييػػا الطينػػطيييا تةحػػد مؤننػػات ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا
تايػت النػػيطا التيطيذيػػا تتتػ ف مػػف جنػػـ احػػد يضػػـ أ ضػػاء اليجيػػا التيطيذيػػا لميظمػػا التحريػػر
زراء النػػيطا ال طييػػا برئانػػا رئػػيس النػػطيا رئػػيس اليجيػػا التيطيذيػػا لميظمػػا التحريػػر تحػػت
منػم مجيػػس النػػيطام تػػاف ييػػاط بهػػذا المجيػس باإلضػػافا ل ظػػائؼ النػػيطا التيطيذيػػا تػػذلؾ

ممارنػػا ظيطػػا الت ػريك نػػف المػ اييف 2م مػػك تطػ ر مػػؿ النػػيطا ال طييػػا ايت ػػاب مجيػػس
ت ريعي فينطيييم

فؽ تعديالت الماي ف امناني الطينطييي تـ التح ؿ في تؿ الحتـ مػف

اليظ ػػاـ ام ػػرب لييظ ػػاـ الرئان ػػي حي ػػث ال جػ ػ د لمجي ػػس رئ ػػيس مجي ػػس زراءم إلػ ػ اليظ ػػاـ
 1أ  .سما سقف الحٌط  ،أثر االنقسام السٌاسً الفلسطٌنً على القضاء الشرعً  ،بحث منشور ضمن كتاب  :الحالة التشرٌعٌة فً فلسطٌن ( " ) 0260-022:اآللٌات ،
اآلثار  ،الحلول"  ،سلسلة القانون والسٌاسة رقم ( ، )6معهد الحقوق – جامعة بٌرزٌت  ،رام هللا  ،0260 ،ص < 09وما بعدها.
 2راجع المواد ( ) 6 -6من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة االسرابٌلٌة المرحلٌة الموقعة فً ;.6<<8/</0
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البرلمػػايي ب جػ د أرنػػيف لينػػيطا التيطيذيػػا ام ؿ رئػػيس النػػيطا الميت ػػب مبا ػرة مػػف ال ػػعب

رئيس مجيس ال زراء المتيؼ مف رئيس النيطا الذي يحلؿ ي ثما المجيس الت ريعي.1
تي ػػاط بالن ػػيطا التيطيذي ػػا تيطي ػػذ المػ ػ اييفم تػ ػ فير ال ػػدمات ليمػ ػ اطييف الن ػػهر يػ ػ

الحطاظ ي اليظاـ العػاـم مػف ػالؿ مؤننػات هيئػات ازرات مػا يتبعهػا مػف إدارات أجهػزة
مدييا أمييا .
ف ػػي الحال ػػا الطين ػػطيييا هي ػػاؾ ت ػػدا ؿ ف ػػي المه ػػاـ اال تلال ػػات ب ػػيف د ائ ػػر ميظم ػػا

التحرير الطينطيييام بيف ازرات هيئات النيطا ال طييام حت فػي إطػار مؤننػات النػيطا
ال طييا يتج ف حالا االيمناـ النياني الدا يي أجنػاـ متمابيػا متلػار ا مزد جػا مػف تػؿ
الت ػػتيالت الرنػػميا الحت ميػػام فيتػػؿ ازرة فػػي الضػػطا الذربيػػا ازرة رديطػػا لهػػا فػػي طػػاع ي ػزة
لتؿ نيطا أ هيئا اما هياؾ ين ا ممابيػا لهػا فػي طػاع يػزةم تػذا تػادر حتػ مي مػزد ج

احػػد معػػيف فػػؽ إجػراءات تعيػػيف اي ييػػا مػػف بػػؿ النػػطيا ال طييػػا الطينػػطيييا تػػادر حتػ مي
آ ػػر معػػيف مػػف بػػؿ حت مػػا اممػػر ال ا ػػك فػػي محافظػػات ي ػزةم ه ػ ال ا ػػك الػػذي انػػتمر ريػػـ
م ػػر ر أتث ػػر م ػػف ػػاـ يػ ػ ت ػػتيؿ حت م ػػا ال ف ػػاؽ الػ ػ طييم م ػػا ايعت ػػس يػ ػ أداء الجه ػػات
الحت ميػػا لمهامهػػا اجباتهػػا ا تلالػػاتها تمتييهػػا مػػف العمػػؿ ت ػ فير المػ ارد المنػػتيزمات

امنانػػيا لممارنػػتها لمهامهػػا م اممػػر الػػذي ايعتػػس نػػيباً ي ػ الم ازيػػا العامػػا
ي ال دمات الممدما ليجمه ر.2

ي ػ امداء

هذا ال ا ك يؤثر ب ػتؿ تبيػر يػ اممػف المػ مي الطينػطيييم مرتت ازتػ المتعػددة نػ اء
حدة اليظاـ النيانيم أ

حدة التمثيؿ الطينػطيييم أ انػتمرار اليظػاـ

الر يدم بالتةتيد يؤثر ي لم د الم اطف ي أرض

ييي لحم

تػ

مم مػات الحتػـ

الماي ييا .

 -5ممارسة دولة فمسطين لمسيادة الوطنية :
اذا تايت الد لا هي مجم ع ب ري يميـ بلطا منتمرة ي إ ييـ معيف ي ضك لنيطا

نيانػػيام بميػػاـ الد لػػا تتمتػػك بالنػػيادة التػػي تعيػػي مجم ػػا اال تلالػػات التػػي تيطػػرد بهػػا

 1د .فتحً ا لوحٌدي  ،المبادئ الدستورٌة العامة مع شرح التطورات الدستورٌة ،مرجع سابق  ،ص  6;6وما بعدها .
 2النزاهة والشفافٌة فً إجراءات تعٌٌن المناصب العلٌا فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة  ،الجزء ( ، )0تقرٌر ضمن سلسلة تقارٌر رقم ( ، )87صادر عن أمان ( االبتالف
من أجل النزاهة والمساءلة ) ،رام هللا  ،بدون سنة نشر  ،نسخة الكترونٌة  ،ص .0
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النيطا النيانيا في الد لا تجعها نيطا آمرة ييام لها درة يػ فػرض إرادتهػا يػ ييرهػا

مف الهيئات امفراد م

يي فيينيادة جهيف ارجي نيبي بم جب ال ت ضك الد لا مي د لا

أجيبيػػام أمػػا ال جػ الػػدا يي لينػػيادة اإليجػػابي بمعيػ أف تتػ ف ليد لػػا النػػيادة يػ ييرهػػا مػػف
الهيئات امفراد ي إ ييـ
الد لا تمارس نيادتها بانتمالؿ تامؿ .

1

فالنيادة هي التي تجعؿ الد لا تظهر فػي م اجهػا الػد ؿ ام ػرا ت حػدة احػدة متميػزة

لػػيا اي ييػػا د ليػػا منػػتميا تعطيهػػا المػػدرة ي ػ اتتنػػاب الحم ػ ؽ تحمػػؿ ال اجبػػات م

لهػػا

هيا ينتيزـ التمييز بيف النيادة الماي ييا النيادة الطعييػا ذلػؾ فػي حالػا جػ د احػتالؿ اجيبػي
إل يػػيـ الد لػػا أ جػػزء مي ػ م فتبم ػ النػػيادة الماي ييػػا ليد لػػا ريػػـ ج ػ د االحػػتالؿ أي التمتػػك
ليا الد ليا المنتميا ػف الد لػا امجيبيػام أمػا النػيادة الطعييػا ممارنػتها ال ا عيػا يػ

بال

اإل ييـ د تتػ ف ميتملػا بنػبب جػ د االحػتالؿ بحيػث تتػ ف نػيطات الد لػا مميػدة فػي ػدرتها
ي التلرؼ ممارنا أ ماؿ النيادة .

2

بالبحث في ممارنا النيادة في فينطيفم التي يجب أف تيػاط بالمؤننػات الدنػت ريا
النػ ػػيطات الػ ػػثالث الت ػ ػريعيا التيطيذيػ ػػا المضػ ػػائيا يجػ ػػد اي ػ ػ ريػ ػػـ حل ػ ػ ؿ فينػ ػػطيف ي ػ ػ

ال

ليا الماي ييا الد ليػا

3

بالتػالي النػيادة الماي ييػام إال أف النػيادة الطعييػا ميتملػا بنػبب

ػػامييف رئين ػػييف هم ػػا ان ػػتمرار االح ػػتالؿ اإلنػ ػرائيييم ان ػػتمرار االيمن ػػاـ النيان ػػي ال ػػدا يي
الطينطييي

4

ذلؾ ي اليح

التالي :

يعتبػػر ج ػ د االحػػتالؿ العنػػتري اإلن ػرائييي العامػػؿ الرئين ػي ام ؿ فػػي االيمػػاص مػػف
النيادة ال طييا الطينطيييا الطعييا يبرز ذلؾ جيياً في دد مف الج ايب أهمها :

 1د .فتحً الوحٌدي ،النظم السٌاسٌة المعاصرة ونظام الحكم فً اإلسالم ،مرجع سابق  ،ص .02
 2د .عبد الرحمن أبو النصر ،القانون الدولً العام ،ط ( ،)7مكتبة القدس ،غزة  ،0260 ،ص  072وما بعدها .
 3تم تأ كٌد الشخصٌة القانونٌة الدولٌة لدولة فلسطٌن من خالل االعتراف بها من قبل عشرات الدول وكذا الحصول على صفة دولة مراقب فً األمم المتحدة ودولة كاملة
العضوٌة فً عدد من المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة وانضمامها لعدد من المواثٌق والمعاهدات الدولٌة .
 4لتجنب التكرار انظ ر الصفحات السابقة من الورقة والتً تناولت تأثٌر االنقسام السٌاسً الداخلً على السلطة القضابٌة والتنفٌذٌة والتشرٌعٌة والتً ٌنعكس تأثٌرها على
ممارسة السٌادة الوطنٌة الموحدة .
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المعاااابر :لالح ػػتالؿ اإلنػ ػرائييي ن ػػيطرة تبيػ ػرة يػ ػ المع ػػابر الحد دي ػػا يم ػػاط العبػ ػ ر

الحد ديػ ػػا ن ػ ػ اء مػ ػػك إن ػ ػرائيؿ الممػ ػػر اممػ ػػفم أ مػ ػػك ملػ ػػر أ امردف ن ػ ػ اء بم ػ ػ ة الجػ ػػيش
اإلنرائييي أ

فؽ يل ص االتطا يات المرحييا الطينطيييا اإلنرائيييا .1

الماوارد الماليااة والطبيعيااة  :ػػدرة النػيطا الطينػػطيييا يػ بنػػط نػيادتها يػ المػ ارد

الماليػا الطبيعيػا الطينػػطيييا مميػدة باتطا يػات أحتػػاـم ال ي طػ تػةثير المػ ارد الماليػا فػي رنػػـ
تيطيذ ال طط النيانيات اال تلاديا النيانيا االجتما يا التيم يا اليضاليا .2

األرض :أي اإل ييـ الطينطييي حد دهم الرتف الثايي لتت يف الد لا ي تؿ اال تلاص

المتػػايي ليمػ اييف ال اليػػا الت ػريعيا المضػػائيا الئيػػا المؤننػػات التيطيذيػػا م هػػذا العيلػػر أي

امرض ال تمارس النيطا ال طييا النيادة ن ا يػ منػاحات محػددة ميهػا فمػط د ف ييرهػا

بن ػػبب جػ ػ د االح ػػتالؿ االتطا ي ػػات االيتمالي ػػام باإلض ػػافا لين ػػيطرة اإلنػ ػرائيييا يػ ػ امجػ ػ اء
المياه الطينطيييا . 3

الوالية القضائية  :فؽ أحتاـ االتطا يات االيتماليا ليس ليماي ف الطينػطييي أ المضػاء

الطينػػطييي اليػػا ضػػائيا يػ أي ػ ص يحمػػؿ الجينػػيا اإلن ػرائيييا -حتػ ل ػ ارتتػػب جػػرـ
دا ؿ ميػاطؽ النػيطا ال طييػا الطينػطييي  -م مطيػ ب تنػييم ليجايػب اإلنػرائييي لمحاتمتػ

فػػي إنػرائيؿ أمػػاـ المضػػاء اإلنػرائييي فػػؽ المػػاي ف اإلنػرائييي  .4هػػذا االلتػزاـ ال يػزاؿ نػػاري
لػػـ تػػتمتف النػػيطا الطينػػطيييا مػػف تعدييػ م لػػـ تػػتمتف مػػف االحتطػػاظ بػػةي إنػرائييي دا ػػؿ أي
مرتػز ت يػػؼ فينػػطييي الف الجػػيش اإلنػرائييي لديػ المػػدرة العنػػتريا يػ ا تحػػاـ هػػذا المرتػػز
أ ذه ي ة .
تاااوفير الخااادمات لمماااواطنين  :إف جػ ػ د االح ػػتالؿ ي ػػؤثر ب ػػتؿ تبي ػػر يػ ػ ممارن ػػا

الن ػػيادة ال طيي ػػا ف ػػي تم ػػديـ ال ػػدمات العام ػػا ليمػ ػ اطييف نػ ػ اء دم ػػا امم ػػف بتحدي ػػد مي ػػاطؽ
ايت ار الم ات الطينطيييا ض ابط ميها دراتها م أ في انت راج ال ثائؽ الرنػميا تعػدييها
م أ فػػي تيظػػيـ تػ فير حريػػا التيمػػؿ اإل امػػا النػػطرم فػػي تطػ ير البييػػا التحتيػػا مػػف ػػبتات

 1راجع المواد (< )62 -0من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة المرحلٌة الموقعة فً ;.6<<8/</0
 2راجع المادة ( )07من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة اإلسرابٌلٌة المرحلٌة الموقعة فً ;.6<<8/</0
 3راجع المواد ( ) 66 -62من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة االسرابٌلٌة المرحلٌة الموقعة فً ;.6<<8/</0
 4راجع المادة ( )6:من اتفاقٌة واشنطن . 6<<8
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مياه تهرباء اتلػاالت م مػف إلػدار التػ ار يص ممارنػا الر ابػا يػ ي ػاطات المػ اطييف

في تافا المياطؽ .1

 -6واقع حقوق اإلنسان الفمسطيني :
إف ضػػايا حم ػ ؽ اإلينػػاف ضػػمايات التمتػػك به ػػا لػػـ تعػػد منػػةلا يحتمهػػا مبػػدأ نػػيادة
الد لػا

ػدـ التػد ؿ فػي ال ػػؤ ف الدا ييػا ليػد ؿ م بػؿ أ ػذت هػػذه المضػايا بعػد د لػي

ػػالمي

تحميهػػا اتطا يػػات د ليػػام م اثيػػؽ د ليػػا م م ا ػػؼ د ليػػا م تيطػػا تلػػدر ػػف ميظمػػات د ليػػا
محاتـ د ليا .2

في الحالا الطينطيييا يتعرض الم اطف الطينطييي لي يف مف االيتهاتات:
النااوع األو  :االيتهاتػػات التػػي تمػ ـ بهػػا نػػيطات االحػػتالؿ اإلنػرائييي تجػػاه المػ اطييف

الطين ػػطييييفم نػ ػ اء ميي ػػات ت ػػؿ تل ػػطيا ػػارج يط ػػاؽ الم ػػاي فم اال ت ػػداء يػ ػ الن ػػالما
الجنػػديام أ ا تمػػاؿ تعنػػطيم أ ابعػػاد يمػػؿ لػػري مػػف المػ طف الطبيعػػي ممػػاتف أ ػػرام أ
اال تحامػػات ليميػػازؿ تطتي ػػهام ميػػك حريػػا التيمػػؿم ميػػك حريػػا العبػػادةم

تمييػػد حريػػا التعيػػيـ

العم ػ ػػؿم ت ػ ػػدمير الممتيت ػ ػػات ام ي ػ ػػاف المديي ػ ػػا االن ػ ػػتمرار ف ػ ػػي االن ػ ػػتيطافم ييره ػ ػػا م ػ ػػف

االيتهات ػػات اإلنػ ػرائيييا المن ػػتمرة 3م الت ػػي تم ػػارس ب ػػتؿ مم ػػيهج ت ػػتؿ ايتهات ػػات جن ػػميا

التطا يات جييؼ امربك مالحمهام

4

ما يعد جرائـ حرب تنت جب المالحما مف بؿ المحتما
5

الجيائيا الد ليا تتطيب م ؼ مف اممـ المتحدة ييرها مف الميظمات الد ليا .
النااوع الناااني  :االيتهاتػػات التػػي تمػػك مػػف بػػؿ النػػيطات الطينػػطيييا ينػػتيزـ المطالبػػا

بإحمػػاؽ حمػ ػ ؽ المػ ػ اطف الطين ػػطييي المن ػػي با م ػػف ب ػػؿ ن ػػيطات االح ػػتالؿ اإلنػ ػرائييي

ػػؼ

ايتهاتػ لتيػػؾ الحمػ ؽ مػػف ػالؿ اليجػ ء ليمحافػػؿ الد ليػا الميظمػػات الد ليػا المطالبػػا بػػاحتراـ
االتطا يات الد ليا م تؿ ذلؾ ينتيزـ اف يت ف نجؿ احتراـ النيطات العاما الطينػطيييا لحمػ ؽ
اإليناف نجؿ إيجابي .
 1راجع المواد ( ) 6;-6:-67 -66-60 – 66 -62من االتفاقٌة الفلسطٌنٌة االسرابٌلٌة الموقعة فً ;.6<<8/</0
 2د .محمد سامً عبد الحمٌد و مصطفى سالمة حسٌن  ،مرجع سابق  ،ص  082وما بعدها.
 3الملخص التنفٌذي للتقرٌر السنوي  ، 0267الصادر عن المركز الفلسطٌنً لحقوق االنسان  ،غزة  ،نسخة الكترونٌة  ،ص  9وما بعدها .
 4راجع المادة ( );8من البروتوكول اإلضافً األول التفاقٌة جنٌف الرابعة لسنة < 6<7والصادر عام . 6<::
 5راجع المادة (;) من نظام روما للمحكمة الجنابٌة الدولٌة .
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تما أف تمتك الم اطف الطينطييي بحم

حريات امنانيا ت ػتؿ امػؿ حمايػا ميعػا

لام ػػف المػ ػ مي الطين ػػطييي فه ػػذا المػ ػ اطف هػ ػ المطيػ ػ ب ميػ ػ الل ػػم د ف ػػي أرضػ ػ التمن ػػؾ
بحم ػ

ث ابت ػ ال طييػػا تػػد يمها فػػي م اجهػػا المحتػػؿ ممارنػػات م مػػا ي جػػب حمايػػا حم ػ ؽ

الم اطف الطينطييي في نياؽ تثبيت في أرض م فةي م جػات هجػرة فينػطيييا نت ػتؿ ايتتانػا
ليضاؿ ال عب الطينطييي تحميؽ بدايا ػ دة جزئيػا لػارض الطينػطيييا فػي م اجهػا الت ػتت
التهجير الملري .
لتف في الممابؿ نجيت المؤننات الحم يا ايتهاتات انعا

ديػدة لحمػ ؽ المػ اطف

الطينطيييم لنيا هيا بلدد إ داد تمرير ت ثيمي بها لتف ي ير الهـ تيؾ االيتهاتات المنػتمرة
هػػي  :ايتهػػاؾ حػػؽ المػ اطف الطينػػطييي فػػي الحيػػاةم االحتجػػاز التعنػػطي يػ
بايتهػػاؾ الحػػؽ فػػي الحريػػا ال

المعاميػػا م

يطيػػا نيانػػيا

لػػيا نػػالما اإلجػ ػراءات الماي ييػػا م تػػذلؾ التع ػػذيب ن ػ ء

ػػدـ احت ػراـ ػ اررات المحػػاتـ الطينػػطيييا م االيتهػػاؾ المنػػتمر ليحػػؽ فػػي التجمػػك

النػػيمي ت ػػتيؿ اليمابػػات م اإل ػػالؿ الجيػػي لضػػمايات المحاتمػػا العادلػػا م المنػػاس بحريػػا
التعبيػػر الحريػػات اإل الميػػا م مػػك ػػدـ تمريػػب الحػػؽ فػػي النػػتف المالئػػـ

الػػا ليي ػػازحيف

الم ػػرديف جػ ػراء اال ت ػػداءات الجػ ػرائـ اإلنػ ػرائيييا م م ػػك ان ػػتمرار تعط ػػؿ االيت اب ػػات العام ػػا
المحييػا م ايعتػاس اثػر االيمنػاـ الػدا يي ب ػتؿ تبيػر يػ الحمػ ؽ اال تلػاديا االجتما يػا

ليمػ اطييف تػػده ر تػػديي ال ػػدمات العامػػا الممدمػػا لهػػـ نػ اء اللػػحيا أ التعييميػػا أ الميػػاه
التهرباء الطا ا ييرها مف ال دمات العاما . 1

ثانياً :البعد القانوني اخلارجي
ي ػػتؿ البعػػد امد ات الماي ييػػا أحػػد نػػائؿ م اجهػػا التهديػػدات التػػي تنػػتهدؼ اممػػف
الم مي الطينطييي

الا في م اجهػا االيتهاتػات اال تػداءات اإلنػرائيييام الم ا ػؼ الد ليػا

بل ػ ػػطا ام ػ ػػام ان ػ ػػت داـ أد ات الم ػ ػػاي ف ال ػ ػػد لي ترافع ػ ػػا طيي ػ ػػا تػ ػ ػراتـ اإليجػ ػ ػازات ت اجػ ػ ػ
اال تداءات الم اطر ال ارجيا .

 1التقرٌر السنوي العشرون  -وضع حقوق اإلنسان فً دولة فلسطٌن بٌن ( 6كانون الثانً –  66كانون االول  ،)0267 /الصادر عن الهٌبة المستقلة لحقوق اإلنسان(
نسخة الكترونٌة) ،رام هللا ، 0268 ،ص  08وما بعدها  ،ص  ;6وما بعدها  .والملخص التنفٌذي للتقرٌر السنوي  ، 0267الصادر عن المركز الفلسطٌنً لحقوق اإلنسان
 ،مرجع سابق  ،ص  69وما بعدها.
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هيػػا تبػػرز أد ات االيضػػماـ لالتطا يػػات الد ليػػا م العض ػ يا فػػي الميظمػػات اإل ييميػػا

الد ليا المت للػام اليجػ ء ليمحػاتـ الد ليػا ت نػائؿ نػيميا لحػؿ الي از ػات الد ليػا 1م مػا
ييتج يها مف آثار اي ييا :مػف المػدرة يػ االحتجػاج المػاي ييم اال تػراض المػاي ييم تمػديـ
الطيبات الدف ع م الحؽ في الردم طيػب انتلػدار المػ اررات امحتػاـ الطتػا ا المضػائيام أ
الم ارتا في ا تراح أ تعديؿ م اريك المػ ارراتم فػي مػؿ اليجػاف الد ليػا مػا ييػتج يهػا مػف
اررات د ليا .2

يعرض المح ر المػاي ف الػد لي لامػف المػ مي الطينػطييي مػف ػالؿ بيػديف أنانػييفم
ام ؿ العض يا في الميظمات الد ليام الثايي االيضماـ ليمعاهدات الد ليام ذلؾ تما ييي :
 -1عضوية فمسطين في المنظمات الدولية:
ميت ميظما التحرير الطينطييي تممثؿ ر ي حيد لي عب الطينطيييم ي طرؽ
الميػ ػ ات الد لي ػػا لجي ػػب د ػػـ د ل ػػي ليض ػػاؿ ال ػػعب الطين ػػطييي ف ػػي تمري ػػر مل ػػيره م اجه ػػا
االحتالؿ اإلنرائيييم ه ما يةتي مػد ماً لمرتتػزات اممػف المػ مي الطينػطييي

الػا مرتتػز

تعزي ػػز الحمػ ػ ؽ ال طيي ػػا م ػػف ػػالؿ تمت ػػيف ػػبتا العال ػػات الطين ػػطيييا م ػػك ال ػػد ؿ ال ػػع ب

ال ميما اللديما الميظمات الد ليا .
فػ ػػي هػ ػػذا المجػ ػػاؿ ميػ ػػذ اال ت ػ ػراؼ بميظمػ ػػا التحريػ ػػر ممثػ ػػؿ ػ ػػر ي حيػ ػػد لي ػ ػػعب
الطينػػطيييم نػػعت ميظمػػا التحريػػر إل ػ انػػتعادة التياييػػا الطينػػطيييا تعزيزهػػام العمػػؿ ي ػ

ا ت ػراؼ العػػالـ بهػػذه التياييػػا بهػػدؼ حمايػػا تمريػػر حم ػ ؽ ال ػػعب الطينػػطيييم د ػػـ يضػػال
م اجها االحتالؿ اجراءات ن اء ي لعيد الػد ؿ أ الميظمػات الد ليػا اإل ييميػا العالميػا

أ مػػف ػػالؿ االيضػػماـ لالتطا يػػات الد ليػػا م تػػؿ ذلػػؾ ييػػدرج ضػػمف تعزيػػز مرتت ػزات اممػػف
الم مي الطينطييي .

 1د .علً صادق أبو هٌف  ،القانون الدولً العام  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرٌة  ،6<<6 ،ص  :82وما بعدها.
 2د .محمد السعٌد الدقاق ،التنظٌم الدولً ،الدار الجامعٌة ،بٌروت ،6<;6 ،ص< 06وما بعدها  .د .محمد سامً عبد الحمٌد و مصطفى سالمة حسٌن  ،القانون الدولً
العام  ،الدار الجامعٌة  ،بٌروت  ، 6<;< ،ص  :9وما بعدها.
القاهرة  ، 6<<6 ،ص ; وما بعدها
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يعد تتبك تط ر تمثيؿ ميظما التحرير الطينطيييا في الميظمات الد ليا مػد الً مهمػاً

إلدراؾ ال نػػائؿ الد ليػػا لتةتيػػد التياييػػا الطينػػطيييام جيػػب الػػد ـ الػػد لي لمضػػيت م ذلػػؾ يػ
اليح االتي :

ػػتؿ الم ػرار اللػػادر باإلجمػػاع مػػف مػػؤتمر الممػػا العربيػػا النػػابك ( الربػػاط  1974ـ )
أف ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا د ف ن ػ اها هػػي الممثػػؿ ال ػػر ي ال حيػػد لي ػػعب الطينػػطييي

1

ػػذيها ممعػػد فينػػطيف تعض ػ تامػػؿ العض ػ يا فػػي جامعػػا الػػد ؿ العربيػػا تإحػػدا الميظمػػات

الد ليا اإل ييميا ط ة مهما أنانيام فتحت الباب لحل ؿ ميظما التحريػر الطينػطيييا يػ

لطا م ار ب ظيطي في الجمعيػا العامػا لامػـ المتحػدة ذلػؾ بمػرار مػف الجمعيػا العامػا لامػـ
المتح ػػدة ر ػػـ ( )3210الل ػػادر ف ػػي ال ػػد رة التان ػػعا الع ػ ػريف ليجمعي ػػا العام ػػا بت ػػاري (14
أتت ػ بر  )1974فمػػد ض ػ هػػذا الم ػرار بػػةف تػػد

ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا لال ػػتراؾ فػػي

د رات الجمعيػػا العامػػا فػػي ميا ػػات الجينػػات التػػي تتيػػا ؿ ضػػيا فينػػطيف  2.انػػتيادا يػ

ذلؾ حليت ميظما التحرير يػ لػطا م ار ػب ظيطػي فػي المجيػس اال تلػادي االجتمػا ي

أحػػد امجه ػزة الرئينػػا لامػػـ المتحػػدة ميػػذ ػػاـ  3 1974م فػػي أبريػػؿ  1977ػػاـ المجيػػس
اال تلػػادي االجتمػػا ي بتعػػديؿ ػػر ط العض ػ يا فػػي اليجيػػا اال تلػػاديا االجتما يػػا لذربػػي

آنيا ( اإلنت ا ) بحيث يمتػف إدراج ميظمػا التحريػر الطينػطيييا فػي ضػ يتها م ػد حلػيت
ميظما التحرير الطينطيييا ي العض يا التاميا في ( اإلنت ا ) في ي لي .1977

4

بت ػػاري  22يػ ػ فمبر  1974م أل ػػدرت الجمعي ػػا العام ػػا المػ ػرار ر ػػـ ( )3237بم ػػية
ميظمػػا التحريػػر لػػطا الم ار ػػب الػػدائـ م الػػذي ض ػ أف تػػد

ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا

ليحض ر في جينات الجمعيا العاما بلطا دائما ن اء تايت ضيا فينطيف مف بيف المضايا

المعر ضػػا ي ػ الجمعيػػا العامػػا أـ ال ممارنػػا ػػدد مػػف اال تلالػػات اللػػالحيات .

5

 1وثابق فلسطٌن  )0;2( ،وثٌقة مختارة (< ، )6<;: -6;6دابرة الثقافة  ،منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،بدون دار نشر  ، 6<;: ،ص .708
 2عٌسى الشعٌبً  ،الكٌانٌة الفلسطٌنٌة  ،الوعً الذاتً والتطور المؤسساتً ( ، )6<:: -6<7:مركز األبحاث  ،منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،بٌروت  ، 6<:< ،ص
.008
 3مصطفى سٌد عبد الرحمن  ،الوضع القانونً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،مرجع سابق  ،ص 07وما بعدها.
 4ورقة أساسٌة تتعلق بالحالة الفلسطٌنٌة  ،وضع فلسطٌن فً األمم المتحدة  ،منشورات بعثة المراقبة الدابمة لفلسطٌن لدى األمم المتحدة  ،على الرابط :
(.)www.un.org
 5مصطفى سٌد عبد الرحمن  ،الوضع القانونً لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،مرجع سابق  ،ص 07وما بعدها.
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ميذ اـ  1974ارتت بعثا ميظما التحرير الطينػطيييا د ف حػؽ التلػ يت فػي العديػد مػف

المػػؤتمرات الد لي ػػا تح ػػت ر اي ػػا الجمعي ػػا العام ػػا أ المجي ػػس اال تل ػػادي االجتم ػػا ي لام ػػـ
المتح ػػدة ي ػػذتر ميه ػػا  :الم ػػؤتمر الع ػػالمي لين ػػتاف م ػػؤتمر اميذي ػػا الع ػػالمي
المتحدة الثالث لماي ف البحار .

1

م ػػؤتمر امم ػػـ

بتػػاري  15ي ػ فمبر  1988أ يػػف المجيػػس ال ػ طيي الطينػػطييي فػػي الج ازئػػر انػػتمالؿ
د لػػا فينػػطيف م ػػ أر الػ ػرئيس ال ارحػػؿ  /يانػػر رفػػات ثيم ػػا إ ػػالف االنػػتمالؿ م ال ػػ ه ػػذا

اإل الف ترحيباً ا ترافاً د لياً انعاً فمد امت اتثر مف ( )105د لا باال تراؼ بهػذا اإل ػالف
في ممدمتهـ الجمه ريا الجزائريا .

2

د رحبت الجمعيا العاما بإ الف انتمالؿ د لا فينطيف م تما ررت الجمعيػا العامػا
أف تنػػت دـ انػػـ فينػػطيف ا تبػػا اًر مػػف  15دينػػمبر  1988بػػدالً مػػف تنػػميا ميظمػػا التحريػػر
الطينػػطيييا م د ف المنػػاس بمرتػػز الم ار ػػب الػػدائـ لميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا

اممـ المتحدة .

3

ظائطهػػا فػػي

د نعت الميادة الطينطيييا ليحل ؿ ي العضػ يا التاميػا فػي اممػـ المتحػدة م ػد
دـ الػرئيس محمػ د بػاس طيػب د لػا فينػطيف لاليضػماـ إلػ

ضػ يا اممػـ المتحػدة لامػيف

العػ ػػاـ لام ػػـ المتح ػػدة م ذلػػػؾ بتػػػاري  23ن ػػبتمبر  2011م ان ػػتيادا إل ػ ػ الحمػ ػ ؽ الطبيعي ػػا
الماي ييا التاري يا لي عب الطينطييي ال

رار الجمعيا العاما لامـ المتحدة ( 181د)2-

المػػؤرخ  29يػ فمبر  1947م لتػػف لػػـ تػػتمتف الميػػادة مػػف الحلػ ؿ ي ػ تيػػؾ العضػ يا لعػػدـ
تمتف فينطيف مف تجييد دد تاؼ مف امل ات فػي مجيػس اممػف إلػ جايػب الطيػب بنػبب
ضذ ط أمريتيا تبيرة.

4

 1ورقة أساسٌة تتعلق بالحالة الفلسطٌنٌة  ،وضع فلسطٌن فً األمم المتحدة  ،على الرابط .)www.un.org( :
 2تقرٌر حول إعالن االستقالل  ،ملتقى اجراس العودة  ،على الرابط  ،)http://ajrasal3awda.ahlamontada.net ( :تارٌخ الدخول  0< :أكتوبر .0260
 3الوثابق الرسمٌة للجمعٌة العامة  ،الدورة ( ، ) 76الجلسات العامة  ،الجلسة (;.):
ٌ 4اسر غازي عالونه  ،فلسطٌن وعضوٌتها كدولة فً األمم المتحدة  ،الهٌبة المستقلة لحقوق اإلنسان  ،مرجع سابق  ،ص  79وما بعدها .
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د حليت د لا فينطيف في أتت بر  2011ي العض يا التاميا فػي ميظمػا اممػـ

المتحدة ليتربيا العيـ الثمافا (الي ينت )م هي إحدا ال تاالت الد ليا المت للػا المرتبطػا
باتطا يات مك ميظما اممـ المتحدة ذلؾ بمرار مف تيؾ الميظما بةييبيا ناحما . 1

ػػد مهػػدت تيػػؾ العضػ يا لحلػ ؿ فينػػطيف ػػاـ  2012يػ لػػطا د لػػا م ار ػػب فػػي
اممـ المتحدة بعد أف دـ الرئيس الطينطييي من دة م ر ع رار ليحل ؿ ي تيؾ العضػ يا

ليجمعيػػا العامػػا بتػػاري  8ت ػريف الثػػايي  .2 2012ػػد ترتػػب ي ػ هػػذه العضػ يا ػػدد مػػف
اليتائج المهما ميها :

3

 اتتناب فينػطيف ل ضػعيتها الماي ييػا تد لػا م أحػد أ ػ اص المػاي ف الػد لي بتعامػؿ

المجتمك الد لي معها ي هذا امناس م ؿ مرة في تاري فينطيف.

إيهػػاء الم ػ از ـ اإلن ػرائيييا بػػةف امرض الطينػػطيييا هػػي أرض متيػػازع ييهػػام تةتيػػد
جديد لتؿ اررات اممـ المتحدة النابما ي أيها ارض فينطيييا محتيا ميذ اـ  67بما فيها
المدسم هي اآلف أرض الد لا الطينطيييا ال ا عا تحت االحتالؿ اإلنرائييي ال اجب تحريرهػا
تمتيف عبها مف حم في تمرير مليره .باإلضافا ليتمتك بالمزايا الحمػ ؽ التػي يػيص ييهػا

ميثاؽ اممـ المتحدة .
 العض ػ يا بلػػطا م ار ػػب ليد لػػا الطين ػػطيييا فػػي اممػػـ المتحػػدة تطػػتة أب ػ اب ايضػػماـ
الد لػػا إل ػ جميػػك االتطا يػػاتم العه ػ د الد ليػػام ال تػػاالت المت للػػام امجه ػزة الرئينػػا م
الميظمات الد ليا م في محتما العدؿ الد ليام المحتما الجيائيا الد ليام مما يعزز التياييا

النيان ػػيا الماي يي ػػا الدبي مان ػػيا يػ ػ الل ػػعيد ال ػػد ليم يم ػػية المض ػػيا الطين ػػطيييا ن ػػائؿ
اي ييػػا جديػػدة يمتيهػػا انػػتعمال نػ اء إل ػرار الحمػ ؽ ال طييػػا الطينػػطيييام أ مالحمػػا مجرمػػي
الحرب اإلنرائييييف ف ج ارئمهـ ضد اإليناييا أ جرائـ الحرب .

 1دابرة شؤون المفاوضات  ،منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  ،خبر بعنوان ) اللجنة التنفٌذٌة ترحب بقرار الٌونسكو وتعتبره مقدمة لالعتراف بالعضوٌة الكاملة فً االمم
المتحدة ) ،على الرابط  )http://www.nad-plo.org/ 1( :تارٌخ الدخول للموقع  9 :أكتوبر .0260
 2نقال عن صحٌفة األٌام الفلسطٌنٌة عدد ، 9279 :السنة السابعة عشر  ،بتارٌخ .0260/66/62
 3السفٌر نبٌل الرمالوي  ،مقال بعنوان  ":العضوٌة الكاملة للدولة فً األمم المتحدة والبدابل الممكنة " ،مرجع سابق ٌ .اسر غازي عالونه  ،فلسطٌن وعضوٌتها كدولة فً
األمم المتحدة

م

مرجع سابق  ،ص ; 0وما بعدها  .البٌان الختامً للمؤتمر الدولً حول عضوٌة

فلسطٌن فً األمم المتحدة األبعاد القانونٌة والسٌاسٌة  ،جامعة

الخلٌل بتارٌخ  6< :إبرٌل  ،0260على الرابط (.)http://www.hebron.edu

999

مركز التخطيط الفمسطيني

 -2انضمام فمسطين لالتفاقيات الدولية :
نػػعت ميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا لتةتيػػد ال

لػػيا الماي ييػػا الد ليػػا لد لػػا فينػػطيفم

ػػدرتها ي ػ االيضػػماـ ليمعاهػػدات االتطا يػػات الد ليػػام ي ػ

ػػدـ المنػػا اة مػػك بػػا ي الػػد ؿ

لالنتطادة مػف اآلثػار الماي ييػا النيانػيا لتيػؾ المعاهػدات االتطا يػات بمػا ي ػدـ حمػ ؽ ال ػعب
الطينطييي .
ػػد تاي ػػت االتطا ي ػػات المت ي ػػا ليم ػػاي ف ال ػػد لي لحمػ ػ ؽ اإلين ػػاف يل ػػب أ ػػيف المي ػػادة
الطينطيييا م نعت لالنتطادة مف أحتامهام بما يل ف حم ؽ ال عب الطينطيييم الػذي يػرزح
تحػػت االحػػتالؿم فػػي ه ػػذا النػػياؽ بت ػػاري /21ي ييػ ػ  1989تيم ػػت اإلدارة الطيدراليػػا لي ػػئ ف
ال ارجي ػػا ف ػػي الحت م ػػا الن ينػ ػريا تت ػػاب م ػػف المي ػػد ب ال ػػدائـ لطين ػػطيف ل ػػدا امم ػػـ المتح ػػدة

بجييؼ بةف اليجيا التيطيذيا لميظما التحرير الطينطيييا ررت االيضػماـ إلػ اتطا يػات جييػؼ
امربعا لعاـ  1949الحميها االضافييف لنيا 1977م د ا طرت الحت ما الن ينريا الد ؿ
امطراؼ بذلؾ في  13نبتمبر .1989

1

بعػػد حل ػ ؿ فينػػطيف يػ ػ لػػطا د لػػا م ار ػػب فػػي اممػػـ المتح ػػدة فػػتة البػػاب أمػػاـ
ايضػػماـ فينػػطيف لالتطا يػػات المعاهػػدات الد ليػػا بالطعػػؿ تػػـ االيضػػماـ لعػػدد مػػف االتطا يػػات
الد ليا فؽ الت ضية التالي :
الم جػػا ام ل ػ لاليضػػماـ لالتطا يػػات الد ليػػا تايػػت مطيػػك ػػهر 2014/4بتنػػييـ ازرة

ال ارجي ػػا الطين ػػطيييا رن ػػميا ث ػػائؽ ايض ػػماـ د ل ػػا فين ػػطيف إلػ ػ

ػػدد ( )16م ػػف االتطا ي ػػات

المعاهػػدات البر ت ت ػ الت الد ليػػا إل ػ الجهػػات الم تلػػا م ػػد تي ػػت تيػػؾ االتطا يػػات بػػيف
ال ال ػػا بالم ػػاي ف الػ ػػد لي لحمػ ػ ؽ اإلينػ ػػاف أ المػػػاي ف الػػػد لي اإلينػ ػػايي أ المػػػاي ف الػ ػػد لي
الدبي ماني أ متافحا الطناد ييره .2

 1موسوعة اتفاقٌات القانون الدولً االنسانً ( النصوص الرسمٌة لالتفاقٌات والدول المصدقة والموقعة ) صادر عن بعثة اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر بالقاهرة  ،ط ()6
 ،ص . 090
 2هذه االتفاقٌات الدولٌة هً  -6 :اتفاقٌة الهاي المتعلقة بقوانٌن وأعراف الحرب البرٌة لسنة  6<2:ومرفقها :الالبحة المتعلقة بقوانٌن وأعراف الحرب البرٌة- 0.
االتفاقٌة الدولٌة لقمع جرٌمة الفصل العنصري والمعاقبة علٌها -6 .اتفاقٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة والمعاقبة علٌها -7 .اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الفساد-8 .
اتفاقٌة مناهضة التعذٌب وغٌره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة  -9 .االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري-: .
اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات  -; .اتفاقٌة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -< .اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة  - 62.اتفاقٌة حقوق الطفل  -66 .اتفاقٌة
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أمػػا الم جػػا الثاييػػا مػػف االتطا يػػات الد ليػػا التػػي ػػدمت د لػػا فينػػطيف طيػػب االيضػػماـ

إليه ػ ػػا فتاي ػ ػػت بت ػ ػػاري  2014/12/31ت ػ ػػمؿ ػ ػػدد ( )18مػػ ػػف االتطا ي ػ ػػات البر ت تػ ػ ػ الت
اإل اليات الد ليا أهمها االيضماـ لميثاؽ ر ما اليظاـ امناني ليمحتما الجيائيا الد ليا .

1

ا ي ػ ػ اًر بتػ ػػاري  2015/12 /12فينػ ػػطيف تيضػ ػػـ رنػ ػػمياً إل ػ ػ اتطا يػ ػػا اممػ ػػـ المتحػ ػػدة

اإلطاريا لتذير المياخ اتطاؽ باريس م ذلؾ بتنييـ لؾ االيضماـ الم ػك مػف الػرئيس محمػ د
باس إل االميف العاـ لامـ المتحدة باف تي م ف م بلطت الجها ال ديعا لالتطا يا .

2

في ذات ال ت الذي يمتف االيضماـ لتيػؾ االتطا يػات الد لػا ييرهػا د ػـ نيانػي
اي يي تميي لحم ؽ ال عب الطينطييي م في ذات ال ت فإف ذلؾ االيضػماـ يرتػب الت ازمػات

اي ييا نيانيا ي فينطيفم يثير العديد مف اإل تاليات المضايا ميها : 3

 -ج د فػراغ دنػت ري ت ػريعي بييػت يحتػاج إلػ نػد ب ػةف تحديػد الجهػا الميػاط بهػا

لػ ػػالحيا التلػ ػػديؽ ي ػ ػ المعاهػ ػػدات اج ػ ػراءات هػ ػػذه التلػ ػػديؽ م مػ ػػثال  :م افمػ ػػا النػ ػػيطا

الت ريعيا ن اء المجيس ال طيي أ المجيس الت ريعي بةييبيا معييا باإلضافا إلػ تلػديؽ
الرئيسم ه ما تحدده ادة الدناتير أ الم اييف امنانيا .

فٌٌنا للعالقات الدبلوماسٌة -60 .اتفاقٌة فٌٌنا للعالقات القنصلٌة  -66 .اتفاقٌات جنٌف األربع  -67 .البروتوكول األول اإلضافً لالتفاقٌات جنٌف الرابعة الخاص بحماٌة
ضحاٌا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولً  -68 .العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة -69 .العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة
والثقافٌة .انظر  :التقرٌر السنوي العشرون  -وضع حقوق اإلنسان فً دولة فلسطٌن  ،مرجع سابق  ،ص  06وما بعدها.
 1االتفاقٌات الدولٌة التً تم تقدٌم طلب االنضمام الٌها بتارٌخ  0267/60/66هً  -6 :اتفاقٌة منع الجرابم المرتكبة ضد األشخاص المتمتعٌن بحماٌة دولٌة 2- .اتفاقٌة
عدم تقادم جرابم الحرب والجرابم المرتكبة ضد اإلنسانٌة -6 .اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة -7 .اتفاقٌة بازل بشأن التحكم بنقل النفاٌات
الخطرة والتخلص منها عبر الحدود -8.اتفاقٌة قانون البحار -9.اتفاقٌة التنوع البٌولوجً -:.االتفاقٌة المتعلقة بقانون استخدام المجاري المابٌة الدولٌة فً األغراض غٌر
المالحٌة  -;.6<<:البروتوكول الثانً االضافً التفاقٌة جنٌف والخاص بحماٌة ضحاٌا النزاعات المسلحة ذات طابع غٌر دولً -<.البروتوكول الثالث التفاقٌات جنٌف
الملحق اإلضافً الخاص بتبنً إشارة ممٌزة- 62.نظام روما األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة-66.اتفاقٌة حقوق السٌاسٌة للمرأة -60.اتفاقٌة بشأن سالمة موظفً األمم
المتحدة واألفراد المرتبطٌن بها -66.اتفاقٌة نٌوٌورك لعام ; 6<8بشأن االعتراف وتنفٌذ أحكام المحكمٌن األجنبٌة - 67.اتفاق امتٌازات وحصانات المحكمة الجنابٌة الدولٌة.
 -68اإلعالن بموجب معاهدة روما -69.معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووٌة -6: .اتفاقٌة حظر أو تقٌٌد استعمال أسلحة تقلٌدٌة معٌنة ٌمكن اعتبارها مفرطة الضرر
أو عشوابٌة األثر ( )6<;2وعدد من البروتوكوالت الخاصة  -6;.اتفاقٌة بشأن الذخابر العنقودٌة .انظر :التقرٌر السنوي العشرون  -وضع حقوق اإلنسان فً دولة
فلسطٌن  ،مرجع سابق  ،ص  06وما بعدها.
 2وكالة االنباء الفلسطٌنٌة وفا على الرابط .)http://www.wafa.ps( :
 3أ  .محمد عوض أحمد التلبانً  ،االبعاد القانونٌة النضم ام فلسطٌن للعهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،ورقة عمل غٌر منشورة  ،مقدمة خالل الٌوم
التدرٌبً المنظم من قبل مركز مساواة  ،غزة .0268 ،
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-

ػػدـ انػػت داـ الجهػػا الملػػد ا ي ػ االيضػػماـ ليمعاهػػدات الد ليػػا لحمهػػا المػػاي يي

فػػي الػػتحطظ ي ػ بعػػض أحتػػاـ تيػػؾ المعاهػػدات الد ليػػا أي ػػدـ التزامهػػا بةحتػػاـ اليل ػ ص
المتحطظ ييها .
 يي ػ ػػاب اإلجػ ػ ػراءات الماي يي ػ ػػا الض ػ ػػر ريا الالحم ػ ػػا لاليض ػ ػػماـ أ التل ػ ػػديؽ يػ ػ ػالمعاهػػدات الد ليػػا م ميهػػا ي ػػر أحتامهػػا فػػي الجريػػدة الرنػػميا ػػالؿ آجػػاؿ معييػػام مػػف أجػػؿ
االحتج ػػاج به ػػا تحم ػػؽ العي ػػـ به ػػا م ت ػػذلؾ يي ػػاب إجػ ػراءات اي يي ػػا ت ػػؤدي إلػ ػ دم ػػج أحت ػػاـ
المعاهدات الد ليا التي تـ االيضماـ إليها ضمف الميظ ما الماي ييا الدا ييا الطينطيييا .
-

ػػدـ جػ د نػػيد ت ػريعي يحػػدد الميمػػا الماي ييػػا محتػػاـ المعاهػػدات الد ليػػا مماريػػا

بالماي ف الدا يي
.

الا في حاؿ التعارض هؿ العي يا محتاـ المعاهدات أـ ليماي ف الدا يي

 -باإلضػػافا ل ػػؼ المضػػاء الطينػػطييي الميمنػػـ مػػف أحتػػاـ االتطا يػػات الد ليػػام هػػؿ

المضاء ميزـ بتطبيؽ أحتػاـ العهػد مػف تيمػاء يطنػ

هػؿ يميػؾ المتماضػييف االحتجػاج بةحتػاـ

المعاهدات الد ليا ريـ م الطتها محتاـ المػاي ف أ فػي حػاؿ ػدـ جػ د يػص ت ػريعي دا يػي
يعػػالج المنػػةلا فػػي ظػػؿ ػػدـ تطبيػػؽ المحػػاتـ الم ػػتيا فػػي محافظػػات ي ػزة محتػػاـ الم ػ اررات

بم اييف اللادرة مف رئيس النيطا الطينطيييا .

ي ػػد محا ل ػػا اإلجاب ػػا يػ ػ اإل ػػتاليات النػ ػػابما يج ػػب ػ ػػدـ تجاه ػػؿ حال ػػا االيمنػ ػػاـ
النيان ػػي ال ػػدا ييم تبعاته ػػا يػ ػ اليظ ػػاـ الم ػػاي يي المض ػػائي ف ػػي فين ػػطيفم تعطي ػػؿ م ػػؿ
النػػيطا الت ػريعيا ايمنػػاـ الهيئػػات المضػػائيا م فػػي ال ػػت الػػذي يتطيػػب االيضػػماـ ليمعاهػػدات
الد ليػػا ات ػػاذ م ا ػػؼم تحميػػؽ الت افػػؽ بػػيف ام ضػػاع الماي ييػػا الدا ييػػام الممارنػػا العمييػػام
بيف االلتزامات الد ليا.
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املصادر و املراجع
الكتب العامة والخاصة :

 .1د .أحم ػػد ال ال ػػديم ا ػػر فم الحال ػػا الت ػ ػريعيا ف ػػي فين ػػطيف ( )2012 -2007اآللي ػػاتم اآلث ػػارم
الحي ؿم نينيا الماي ف النيانا ر ـ ()1م معهد الحم ؽ – جامعا بيرزيت م .2012
 .1د .أحمد حنف الر يدي م ال ظيطا االفتائيا لمحتما العدؿ الد ليػا م الهيئػا الملػريا العامػا ليتتػبم
الماهرة م . 1993
 .2د .بػػد المػػادر جػرادةم نػػامر م نػ م ال اليػػا المضػػائيا الطينػػطيييا ال ا ػػك آفػػاؽ مالحمػػا المجػػرميف
الد لييف منار يح انتراتيجيا طييا جديدة م مؤننػا الضػمير لحمػ ؽ االينػافم يػزة م 2013
م ين ا التتر ييا.
 .3د .فتح ػػي ال حي ػػديم ال ػػيظـ النيان ػػيا المعالػ ػرة يظ ػػاـ الحت ػػـ ف ػػي االن ػػالـم ط ()5م دار المم ػػداد
ليطبا ام يزةم . 2011
 المبػػادئ الدنػػت ريا العامػػا مػػك ػػرح التط ػ رات الدنػػت ريا فػػي فينػػطيف () 2010 -1996م ط ( )5م
دار الممداد ليطبا ا م يزة م .2011
 أل ؿ الطتر النيانيم مطابك الممدادم يزةم . 1991
 .4د .بد الرحمف أب اليلرم الماي ف الد لي العاـم ط ()4م متتبا المدسم يزة م .2012
 .5د .ملػػطط نػػيد بػػد الػػرحمف م ال ضػػك المػػاي يي لميظمػػا التحريػػر الطينػػطيييا فػػي اممػػـ المتحػػدة م
ط ( )1م دار اليهضا العربيا م الماهرة م .1988
 .6د .محمد النعيد الد اؽم التيظيـ الد ليم الدار الجامعيام بير تم .1981
 .7د .محمػد نػػامي بػػد الحميػد

ملػػطط نػػالما حنػيف م المػػاي ف الػػد لي العػاـ م الػػدار الجامعيػػا م

بير ت م .1989
 .8د .يي لادؽ أب هيؼ م الماي ف الد لي العاـ م مي ةة المعارؼ م االنتيدريا م .1990
.9

ينػ ػ ال ػػعيبيم التيايي ػػا الطينػ ػػطيييام الػ ػ ي ال ػػذاتي التطػ ػ ر المؤننػ ػػاتي ( )1977 -1947م
مرتز امبحاث م ميظما التحرير الطينطيييا م بير ت م .1979

األبحاث:
 .1د .ػػدياف الحجػػارم نػػيادة المػػاي ف ا ػػك المضػػاء ػػالؿ فت ػرة االيمنػػاـ النيانػػي فػػي طػػاع ي ػزة م
بحػث مي ػ ر ضػػمف تتػػاب :اثػػر االيمنػػاـ النيانػػي الطينػػطييي يػ مبػػدأ نػػيادة المػػاي ف فػػي طػػاع
يزة معالجات اي ييا م تارة م معهد الحم ؽ – جامعا بيرزيت م راـ اهلل م .2014
 .1محمػػد ػ ض أحمػػد التيبػػايي م امبعػػاد الماي ييػػا اليضػػماـ فينػػطيف ليعهػػد الػػد لي ال ػػاص بػػالحم ؽ
المدييػا النيانػيا م ر ػا مػؿ ييػر مي ػ رة م ممدمػا ػالؿ اليػ ـ التػدريبي المػيظـ مػف بػؿ مرتػز
منا اةم يزة م .2015
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مػار جػام سم حالػا الطػ ارئ فػي المػػاي ف االنانػي الطينػطييي المعػدؿ لنػيا  2003تطبيمهػا فػػي
ال ا ػػك الطينػػطيييم بح ػث مي ػ ر ضػػمف تتػػابم الحالػػا الت ػريعيا فػػي فينػػطيف ()2012 -2007
االليػػاتم اآلثػػارم الحي ػ ؿم نينػػيا المػػاي ف النيان ػػا ر ػػـ ()1م معهػػد الحم ػ ؽ – جامعػػا بيرزي ػػتم
.2012

 .3نما نمؼ الحيط م أثػر االيمنػاـ النيانػي الطينػطييي يػ المضػاء ال ػر ي م بحػث مي ػ ر ضػمف
تتػػاب  :الحالػػا الت ػريعيا فػػي فينػػطيف ( ) 2012-2007اآلليػػات م اآلثػػار م الحي ػ ؿ م نينػػيا
الماي ف النيانا ر ـ ( )1م معهد الحم ؽ – جامعا بيرزيت م راـ اهلل م .2012
التقارور وغريها :
 .1يان ػػر ي ػػازي ال يػ ػ م فين ػػطيف

ضػ ػ يتها تد ل ػػا ف ػػي امم ػػـ المتح ػػدة م الهيئ ػػا المن ػػتميا لحمػ ػ ؽ

اإلينافم دي اف المظالـ م نينيا تمارير اي ييا ر ـ ( )76م راـ اهلل م فينطيف م . 2011
 .1اليزاها ال طافيا في اجراءات تعييف الميالب العييا في النػيطا ال طييػا الطينػطيييا م الجػزء ( )2م
تمرير ضمف نينيا تمػارير ر ػـ ( )54م لػادر ػف امػاف ( االئػتالؼ مػف أجػؿ الي ازهػا المنػاءلا
)م راـ اهللم بد ف نيا ي ر م ين ا التتر ييا .
 .2المي ػص التيطيػػذي ليتمريػر النػػي ي 2014م اللػػادر ػف المرتػػز الطينػػطييي لحمػ ؽ االينػػافم يػزةم
 2015م ين ا التتر ييا .
 .3التمريػػر النػػي ي الع ػػر ف م ضػػك حم ػ ؽ اإلينػػاف فػػي د لػػا فينػػطيف بػػيف ( 1تػػاي ف الثػػايي – 31
تاي ف اال ؿ)2014 /م اللادر ف الهيئػا المنػتميا لحمػ ؽ االينػاف( ينػ ا التتر ييػا )م راـ اهللم
.2015
 .4تمري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؿ ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالف االن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمالؿ م ميتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراس العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ دة م يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط :
( .)http://ajrasal3awda.ahlamontada.net
 .5فػػتة حمػػاس انػػباب االيمنػػاـ افػػاؽ الملػػالحا م تمريػػر لػػادر ػػف مرتػػز فػػا ليد ارنػػاتم مي ػ ر
يػ ػ االيتري ػػت يػ ػ ارب ػػط http://wafastudies.ps/index.php/palestinians/126-( :
.)2014-06-14-17-28-12
 .6العمييػػا الت ػريعيا الر ابيػػا البرلماييػػا ػػالؿ فت ػرة االيمنػػاـ النيانػػي الطينػػطييي ()2013 -2007م
تمرير لادر ف المرتز الطينطييي لحم ؽ االينافم يزة م  ( 2013ين ا التتر ييا).
 .7لحيطا االياـ الطينطيييا دد 6046 :م النيا النابعا

ر م بتاري .2012/11/10

 .8دائرة ؤ ف المطا ضات م ميظما التحرير الطينطيييا م بػر بعيػ اف ) اليجيػا التيطيذيػا ترحػب بمػرار
الي ين ػ ػػت

تعتبػ ػ ػره ممدم ػ ػػا لال تػ ػ ػراؼ بالعضػ ػ ػ يا التامي ػ ػػا ف ػ ػػي االم ػ ػػـ المتح ػ ػػدة)م يػ ػ ػ الػ ػ ػرابط :

( )http://www.nad-plo.org/ 1تاري الد ؿ ليم ك  6 :أتت بر .2012
 .2النطير يبيؿ الرمال ي م مماؿ بعي اف  :العض يا التاميػا ليد لػا فػي اممػـ المتحػدة البػدائؿ الممتيػا
م ػ ػ ػ ػػف تالػ ػ ػ ػػا االيبػ ػ ػ ػػاء المعي مػ ػ ػ ػػات الطينػ ػ ػ ػػطيييا  -فػ ػ ػ ػػام أتت ػ ػ ػ ػ بر  2012م ي ػ ػ ػ ػ ال ػ ػ ػ ػرابط :
(.)http://www.wafa.ps
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أمن قومي

 .9أمػػاف تيػػا ش بيايػػات الم ازيػػا العامػػا فػػي حت مػػا ي ػزة الحنػػابات ال تاميػػا ػػالؿ نػػي ات االيمنػػاـم
بياف لحطي لادر ف اماف م مي ر ي االيتريت ي رابط :
www.aman-palestine.org/ar/activities/5896.html#sthash. mFkfQwUR.dpuf
القوانني والوثائق واالتفاقيات الدولية :
 .1الماي ف االناني الطينطييي المعدؿ لنيا 2005
 .2المرن ـ ر ـ  9لنيا  2007ب ةف إ الف حالا الط ارئ .
 .3اي ف ت تيؿ المحاتـ اليظاميا الطينطييي ر ـ ( )5لنيا . 2001
 .4اي ف متافحا الطناد لنيا . 2010
 .5االتطا يػ ػ ػػا الطينػ ػ ػػطيييا االن ػ ػ ػرائيييا المرحييػ ػ ػػا ح ػ ػ ػ ؿ الضػ ػ ػػطا الذربيػ ػ ػػا طػ ػ ػػاع ي ػ ػ ػزة الم عػ ػ ػػا فػ ػ ػػي
.1995/9/28
 .6البر ت ت ؿ االضافي اال ؿ التطا يا جييؼ الرابعا لنيا  1949اللادر اـ . 1977
 .7يظاـ ر ما ليمحتما الجيائيا الد ليا .
 .8م ن ػ ػ ا اتطا يػ ػػات المػ ػػاي ف الػ ػػد لي االينػ ػػايي ( اليل ػ ػ ص الرنػ ػػميا لالتطا يػ ػػات الػ ػػد ؿ الملػ ػػد ا
الم عا ) لادر ف بعثا اليجيا الد ليا ليلييب االحمر بالماهرة م ط ( )3م ص . 262
 .9ال ثائؽ الرنميا ليجمعيا العاما م الد رة ( )43م الجينات العاما م الجينا (.)78
 .10ر ا أنانيا تتعيؽ بالحالا الطينطيييا م ضك فينطيف في اممػـ المتحػدة م مي ػ رات بعثػا الم ار بػا
الدائما لطينطيف لدا اممـ المتحدة م ي الرابط .)www.un.org( :
 .11ث ػ ػػائؽ فين ػ ػػطيف م ( )280ثيم ػ ػػا م ت ػ ػػارة ( )1987 -1839م دائػ ػ ػرة الثماف ػ ػػا م ميظم ػ ػػا التحري ػ ػػر
الطينطيييا م بد ف دار ي ر م .1987
 .12البيػ ػػاف ال تػ ػػامي ليمػ ػػؤتمر الػ ػػد لي ح ػ ػ ؿ ض ػ ػ يا فينػ ػػطيف فػ ػػي اممػ ػػـ المتحػ ػػدة امبعػ ػػاد الماي ييػ ػػا
النيانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيا م جامع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ بت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري  19 :إبريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ 2012م يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط
(.)http://www.hebron.edu
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